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چکیده
یکی از مسائلی که حول محور احساس امنیت عمومی مطرح میشود ،موضوع تهدیدهایی است که منجر بهه
ورود خدشه و زوال آن میگردد .امروزه یکی از عوامل اصلی که امنیت جمهوری اسالمی ایران را به خطهر مهی-
اندازد ،مسئله «تروریسم» است .رشد پدیده تروریسم در سالهای اخیر و مطرح شدن آن بهعنوان تهدیدی بهرر
علیه امنیت جمهوری اسالمی ایران از موضوعاتی است که بسیار جای توجه دارد و نظام جمهوری اسالمی ایهران
برای مقابله با این تهدیدها نیازمند این میباشد که ابتدا به محیطشناسی این تهدیدها در سهط ملهی بدهردازد تها
بدین وسیله احساس امنیت را در سط جامعه برقرار نموده و آن را ارتقا بخشد؛ زیرا وضعیت نابهسهامان ناشهی از
تهدیدهای تروریستی سبب خدشهدار شدن احساس امنیت عمومی میشود .پس باید با ایجاد تدابیر الزم که اولین
آن ،محیطشناسی منطقه ایران است ،میتوان در برابر این تهدیدها ایستادگی کرد .در محهیطشناسهی تهدیهدهای
تروریستی ،تهدیدهای تروریستی جریانهای افراطی و هممرزی با کشورهای همسایه نقش به سهرایی در اخهالل
احساس ا منیت عمومی دارند .هدف از این پژوهش این است که به محیطشناسی تهدیدهای تروریستی در سهط
جمهوری اسالمی ایران پرداخته و بیان نماید که محیطشناسی ،تهدیدهای تروریستی جریانهای افراطهی و ههم-
مرزی با کشورهای همسایه چه تأثیری بر احساس امنیت عمومی در سط جمهوری اسالمی ایهران مهیگذارنهد.
همچنین در این پژوهش ،برای جمعآوری اطالعات از روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانهای استفاده شده است.
واژگان کلیدی :محیطشناسی -تهدیدهای تروریستی -جمهوری اسهالمی ایهران -جریهانههای افراطهی-کشهورهای
همسایه.
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مقدمه
امنیت به عنوان یکی از نیازهای فطری بشر ،با جوهره هسهتی انسهان ،پیونهدی ناگسسهتنی
دارد (شادنیا )25 :1382،یکی از مشکالت جوامع بشری احساس فقدان امنیت است .بدون تردید
احساس امنیت مقدمه الزم برای حیات هر نظام اجتماعی اسهت و دولهتهها هرینهه و امکانهات
زیادی را برای تأمین آن متحمل میشوند .وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم اسهت
که احساس امنیت در آن جامعه مهم است .واکنشهای فرد در جامعه بستگی به میران دریافت و
ادراک او از امنیت دارد .تا زمانی که از نظر فرد ،امنیت در جامعهه وجهود نداشهته باشهد احسهاس
امنیت نخواهد کرد (نوروزی و همکاران .)25 :1388،یکی از عوامل اثرگهذار در حهوزه احسهاس
امنیت عمومی کشورها ،پدیده پیچیده تروریسم است که همواره و از گذشتههای دور به عنهوان
یک عامل تهدیدکننده برای امنیت کشورها مطرح بوده است« .امروزه این پدیهده بهه یکهی از
مهمترین دغدغههای امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده اسهت .روا پدیهده
تروریسم منحصر به منطقه و یها دولهت خاصهی نیسهت ،بلکهه از کشهورهای کوچهک ،کمتهر
توسعهیافته تا بررگترین قدرتهای دنیا به نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند .همگام با
او گیری فعالیتهای تروریستی ،تمهیدات بینالمللی نیر برای مقابله با آن افرایش یافتهه اسهت،
اما به رغم تمام قوانین و تمهیدات بینالمللی برای مقابله با آن ،جامعه بینالملل هنوز نتوانسته
با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از لوث وجود تروریستهایی کهه خهون
هراران انسان بیگناه را هدر میدهند ،پاک نماید» (افتخاری و همکاران .)1 :1390،کشور ایهران
به دلیل واقعشدن در منطقه حساس خاورمیانه با تهدیهدها ،مخهاطرههها ،چهالشهها و تحهوالت
عمدهای در محیط امنیتی خود روبهرو است .واقعیت این است که محیط راهبردی ایران ،ازجملهه
امنیت ملی در معرض تهدیدهای تروریستی قرار دارد (قائهد رحمتهی و همکهاران .)5 :1397،بهه
طوری که طی سالهای اخیر بعضی از نقاط کشور خصوصاً مناطق مرزی ،دسهتخوش حهوادث و
ناامنیهای متعددی از سوی گروههای تروریستی بوده و باعه وارد شهدن آسهیب بهه نیروهها و
امکانات کشور گردیده است .البته در تحلیل گونه شناسانه باید گفت این گروههای تروریستی که
در داخل شکل گرفتهاند ،بیشتر از آنکه با اختالفات قومی مذهبی شکل گرفته و با افکار انحرافی
تحریک و تهییج شوند ،با دخالت عوامل خارجی تقویت میگردند (همان) .لذا با توجهه بها اینکهه
امروزه امنیت به عنوان مهمترین موضوع و موتور متحرک توسعه اهمیت یافته است و با نگهرش
به اینکه اقوام مختلف و اقلیتهای مذهبی در حساسترین حوزهههای راهبهردی و جهدارهههای
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مرزی کشور اسکان داشته و عقبهی آنان در بیرون از حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملهی قهرار
دارد ،متأسفانه شیب صعودی برخی از این تهدیدها و موضوع اقدامات تروریستی که امنیت کشور
را دچار چالشهایی کرده ،همچنان ادامه داشته و بهعنوان یکی از دغدغهههای اصهلی مسهئولین
امنیتی است.
از میان چالشهای فراروی احساس امنیت عمومی در برابر تهدیدهای تروریستی میتوان به
هم مرز بودن ایران با برخی کشورهای بیثبات همسایه مانند افغانستان و پاکستان اشاره کرد که
نقش بسرایی در تهدیدهای تروریستی در کشور ایران دارند .به طور کلی چنهد نهوع گهروهههای
ساختاریافته فعال در زمینه اقدامات تروریستی در پاکستان وجود دارنهد کهه در ههدایت عملیهات
تروریستی در داخل ایران نقش دارند .این گروهها عبارتاند از گروهههای تروریسهتی فرقههگهرا،
گروههای تروریستی قومگرا و گروههای تروریستی مخالف هیئت حاکم و سیاستهای پاکسهتان
که در این میان دسته آخر مورد بح نبوده ،چراکه به اقدامات تروریستی در خاک ایران ارتباطی
پیدا نمیکند (ترحمی .)45 :1388،چالش دیگر مربوط به قومیتها در ایهران اسهت .وجهود اقهوام
گوناگون در ایران علیرغم اینکه فرصت محسوب میشود ،خود میتوانهد زمینههسهاز تهدیهدهای
تروریستی نیر محسوب ش ود .توضی اینکه ،ایران امروزی مجموعه نهاهمگونی از اقهوام مختلهف
نژادی ،زبانی ،مذهبی و فرهنگی بوده است که در برخهی از دورهههای تهاریخ مشهترک خهود در
ایران ،انسجام و همگونی الزم را نداشتهاند ،به همین جهت عمدتاً نطفه بحران هویهت در آنهها
وجههود داشههته اسههت کههه در برهههههههای زمههانی خههاب جنبههه بحههران سیاسههی داشههتهانههد.
(رضایی .)23:1390،مرزنشین بودن اغلب اقوام ایرانی نیر آنها را مستعد پذیرش تحرکات قومی
و بعضاً تجریهطلبانه مینماید .همچنین دخالتهای پنهانی و آشکار دولتهای استعماری گذشهته
و قدرتمند امروز نظیر ایاالتمتحده آمریکا که در موضوع جداییطلبی قومیتها و ایجهاد شهکاف
بین قومیتها و مرکر ،بودجهای اختصاب دادهاند نیر دیده میشود (پیشگاهی فهرد و همکهاران،
 .)73:1388بنابراین محیطشناسی تهدیدهای تروریستی نقش به سرایی در بهر احسهاس امنیهت
عمومی دارند؛ لذا شایسته است که به صورت دقیق به آن پرداخته شود« .هدف اصهلی از انجهام
این پژوهش ،محیطشناسی تهدیدهای تروریستی در سط جمهوری اسهالمی ایهران مهیباشهد.
همچنین این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که محیطشناسی تهدیدهای تروریستی چه
تأثیری بر احساس امنیت عمومی در سط ملی میگذارند؟»
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 .1مبانینظری
 1-1پیشینه و سابقه پژوهش
با جستجو در منابع مختلف می توان اذعان کهرد کهه دربهاره ایهن موضهوع بخصهوب ههی
پیشینهای وجود ندارد .البته رساله و مقاالتی وجود دارد که به گونههای مهرتبط بها ایهن موضهوع
میباشند اما درباره این موضوع به طور دقیق و جرئی ،ههی تحقیقهی صهورت نگرفتهه اسهت .از
تحقیقات مرتبط با این موضوع ،میتوان به علی دالور ( )1391در پروژه تحقیقاتی تحت عنهوان
«آسیبشناسی ذهنی و روانی جامعه و تأثیر آن بر احساس امنیت» ،معصهوم بیگهی و همکهاران
( )1395در پروژه تحقیقاتی تحت عنوان «راهبردهای ناجا در ارتقاء احساس امنیهت عمهومی بها
تأکید بر ظرفیتهای مردمی» ،مجید معصومی و همکاران ( )1391در مقاله تحت عنوان «تهأثیر
تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسالمی ایران)» و دکتهر بههیج مهال ( )1390در مقالهه تحهت
عنوان «تعریف و علل و راههای مبارزه با تروریسم».
با توجه به تحقیقات انجام شده ،مالحظه میشود که تهاکنون ههی تحقیقهی بهه طراحهی و
تدویم موضوع «محیطشناسیتهدیدهای تروریستی در سط جمهوری اسالمی ایران» ندرداختهه
است .و تحقیقاتی که مرتبط با این موضوع بیان شد ،صرفاً در بیان مفاهیم مهورد اسهتفاده قهرار
میگیرند که در تأمین بخشی از مبهانی نظهری و مفههومشناسهی پهژوهش مهورد اسهتفاده قهرار
میگیرند.
 .2مفهومشناسی
 1-2مفهوم احساس امنیت عمومی
مفهوم احساس امنیت عمومی اشاره به پدیده ای ذهنی دارد و نه واقعیت عینهی ،ایهن پدیهده
حاصل استنباطی ذهنی از تهدیدهای بالقوه موجد وحشت عمومی است که بعضاً برخهی از آنهها
در سط فردی و یا عمومی به فعل در میآیند و میتوانند برای عموم مردم ایجاد مخاطره کنند،
بنابراین می توان گفت که احساس ناامنی عمومی حاصل درک تهدید از سهوی جامعهه مخاطهب
است به نحوی که آنها تبدیل تهدید به عمل را قریبالوقوع تلقی نماینهد یها ایهن ذهنیهت بهه
نحوی به آنها القاء شود .از سوی دیگر آنها تأمینکننهدگان امنیهت را در برابهر ایهن تهدیهدها
ناتوان فرض نمایند .احساس امنیت عمومی ،وضعیتی از تفوق نظم ،قهانون و رعایهت عهدالت در
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یک جامعه است که شههروندان در سهایه آن از تهدیهد و خطهر در امهان بهوده و بهرای حفه و
پاسداری از حقوق خود و برطرف کردن زمینهها و عوامل تعرض احتمالی اطمینان خهاطر داشهته
باشند (سلمان خاکسار .)346 :1389 ،این مفهوم از یک سو به تعریفی بستگی پیدا میکند که در
موارد مخل امنیت عمومی ارائه میشوند و از سوی دیگر به احساس کلی فرد ،خانواده و محهیط
زندگی که هر سه با مقوله مذکور درگیر هستند برمی گردد .بنابراین احساس امنیت عمومی یکی
از بارزترین وجوه بالندگی یک اجتماع و بسترساز رشهد و توسهعه و ثبهات جامعهه اسهت (نهونژاد،
 .)11-12 :1377احساس امنیت در جامعه تابع عوامل مختلفی اسهت .در واقهع احسهاس امنیهت
پدیدهای روانشناختی – اجتماعی است که ابعاد گوناگونی را در برمهیگیهرد .احسهاس امنیهت از
دیدگاه روانشناختی ناشی از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است،
بنابراین افراد به صورتهای گوناگون آن را تجربه میکنند .از دیهدگاه جامعههشناسهی ،احسهاس
امنیت در واقع یک تولید اجتماعی است یعنی همه نهادهای اجتماعی در شهکلگیهری آن نقهش
ایفا میکنند .با این دید طبیعتاً همه ارکان جامعه از جمله مردم ،حاکمیت و پلیس و ...در تولیهد و
ارتقای سط آن نقش کلیدی و الینفک دارند (بیات.)14 :1388 ،
 2-3مفهوم تروریسم
از سوی اندیشمندان و صاحبنظران ،تعاریف متعددی از تروریسم ارائه شده اسهت کهه بیشهتر
آنها دارای شباهتهای زیادی با هم میباشند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
«ادوارد میکولوس »1تروریسم را استفاده از خشونت برای مقاصد سیاسی فرد یا گروه ،خواه
به طرفداری یا مخالفت با مقامات دولت موجود ،هنگامیکه اینگونه اقدامها بهه منظهور اعمهال
نفوذ بر دیدگاههای گروه بررگتری که وسیعتر از قربانیان مستقیم بوده و فراتر از مرزهای ملی
رود میداند (.(Mickolus ،1989:81
«دبرا میلر »2معتقد است که« :تروریسم عبارت است از استفاده از زور برای ایجاد ترس در
قسمت وسیعی از مردم ،توسط افراد یا گروههایی که از حمایت عمومی برای نبرد بها دشهمنان
خویش ،از طریق حمله مستقیم نظامی برخوردار نیستند» (نجومی و همکاران بهه نقهل از میلهر،

1. Edward Mykvlvs
2. Dbramylr
◊ 163

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و ششم ،بهار 1398

« .)313 :1390آلکس اشمید »1عناصر مشترک و اصلی در تعهاریف ارائهه شهده از تروریسهم را
اینگونه برشمرده است« :اعمال خشونت و زور ،تعقیب اهداف سیاسی ،ایجهاد وحشهت و تهرس،
تهدید و واکنشههای پهیشدسهتانه ،آمها خشهونت و سهازمانیهافتگی خشهونت» (،2004 :33
)corlett
در مادۀ  2توقف مالی تروریسم ،آمده است:
«هر اقدامی که با قصد کشتن یا آسیب جدی رساندن به فردی غیرنظهامی یها ههر شهخ
دیگری که در خصومتهای یک وضعیت جنگی شرکت ندارد ،هنگامی که هدف اقدام مربور ،بها
لذات یا حسب شرایط ،ارعاب مردم یا واداشتن حکومت یا سازمانی بینالمللی به عملی خاب یها
اجتنههاب از آن عمههل باشههد تروریسههم محسههوب مههیشههود» ((Golder and 2004 :247
Williams,
 3-3مفهوم تهدیدهای تروریستی
هر نوع استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیرقانونی ،بهمنظهور ایجهاد رعهب و وحشهت
برای تحت تأثیر قرار دادن یا تسلط بر فرد یا مجموعهای از افراد و یا کل جامعهه را تهدیهدهای
تروریستی می گویند که این کار برای دستیابی به هدف مشخصی که فرد یا گروه اعمهال کننهده
خشونت در نظر دارد ،انجام میگیرد( .همهان )334 ،تهدیهدهای تروریسهتی شهامل کلیهه انهواع
تهدیدهایی است که ایجاد احسهاس نهاامنی در میهان مهردم و مسهئوالن مهیکنهد .تهدیهدهای
تروریستی ،ممکن است به دو صورت عینی یا ذهنی تظاهر پیدا کند و منشهأ داخلهی یها خهارجی
داشته باشد (شولتر  .)234:1386،بمبگذاری ،پرتاب مواد منفجره و اسهتفاده از ههر نهوع اسهلحه
گرم و سرد ،ترور و آدمربایی یا گروگانگیری ،ایجاد رعب و ترس جمعهی و واداشهتن مهردم بهه
ترک محل کار ،سکونت یا محل تحصیل و مانند آن از مصادیق تهدیدهای تروریستی بهه شهمار
میرود (زرقانی و همکاران.)74:1389،
 .3محیطشناسی تهدیدهای تروریستی در سطح جمهوری اسالمی ایران
هنگامیکه بح از محیط امنیتی میشود ،منظور یک سری نقاط ضعف ،قوت ،فرصتهها و
1. Alwx Schmid
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تهدیههدهایی اسههت کههه پههیش روی بههازیگران اصههلی آن محههیط قههرار دارد( .شههعبانی و
همکاران )19:1394،محیطشناسی تروریسم «معموالً بهه بررسهی شهرایط جدیهد و بهیسهابقهای
میپردازد که مدرنیراسیون برای شکلگیری و فعالیت تروریسم فراهم کرده است .طبهق نظریهه
محیطشناسی تروریسم ،شرایط محیطی جدید ،فعالیت تروریستهها را فهوقالعهاده آسهان کهرده
است» (ایردی و همکاران به نقل از .)96:1392 ،،keglyدر تشری محهیطشناسهی تهدیهدهای
تروریستی داخلی کشور جمهوری اسالمی ایران باید گفت ،ایران ازجمله کشورهایی است کهه در
طول تاریخ تاکنون تحت تأثیر تروریسم و حمالت تروریستی قهرار دارد .چنانکهه براسهاس آمهار
موجود ،تنها در اثر حمالت گروهک تروریستی مجاهدین خلق ایران (منافقین) حدود  17000نفر
کشتهشدهاند ( .)www.infoplease.comبیگمان تهدیدها و اقدامات تروریستی در کشهور
جمهوری اسالمی ایران ریشه در جریانهای سیاسی ،مذهبی و قومی دارد .با نگهاهی بهه تهاریخ
معاصر ایران در مییابیم که شش جریان در ایران فعال بوده که زمینههههای تهدیهدها و انجهام
اقدامات گروهکهای تروریستی داخلی به شمار میرونهد .ایهن جریهانهها بها توجهه بهه عنصهر
ایدئولوژی و اعتقادات عبارتاند از :جریان مذهبی ،جریان سهلطنتطلهب ،جریهان مارکسیسهتی،
جریان ملیگرای لیبرال ،جریان ترکیبی یا التقاطی و جریهان روشهنفکری( .مظفهری.)14:1390،
احراب و گروههای وابسته به جریان سلطنتطلب عبارتانهد از ،حهرب وطهن ،حهرب اراده ملهی،
حرب ملیون ،کانون مترقی ،حرب ایران نوین ،حرب دمکرات ایران و حرب رستاخیر ملت ایهران.
احراب و گروههای وابسته به مارکسیست شامل :سازمان فداییان خلق ایران ،سازمان پیکار درراه
آزادی طبقه کارگر ،حرب دمکرات کردستان ایران ،کومله و پژاک میباشند .احراب و گهروهههای
وابسته به جریان التقاطی عبارتاند از :نهضهت آزادی ایهران ،سهازمان مجاههدین خلهق و گهروه
فرقان (همان.)158-218،
نهادها ،احراب و گروههای قومی در کشور ایران به قرار ذیل میباشند:
الف :کردستان
 .1حرب دمکرات کردستان
 .2حرب کومله
 .3سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
 .4اتحادیه زنان شرق کردستان
 .5گروه خبات
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 .6گروه رزگاری
 .7نقشبندیه
 .8حرکت اسالمی
 .9شورای مرکری اهل سنت
 .10مکتب قرآن
 .11نهادهای مطبوعاتی قومی در کردستان
 .12پژاک.
ب -آذربایجان
 .1بیداری ملی آذربایجان
 .2گروه چیچک
 .3گروه ینی یول
 .4جنبش آزادی بخش آذربایجان
 .5جنبش فدرال -دمکراتیک آذربایجان
 .6نهادهای مطبوعاتی قومی حرب دمکرات آذربایجان.
 سیستان و بلوچستان .1حرب مردم بلوچستان
 .2حرب خلق بلوچ
 .3جمعیت دانشجویان بلوچ
 .4سازمان مبارزان دمکرات سیستان و بلوچستان
 .5جمعیت آزادیبخش بلوچ
 .6حرب دمکرات ملی
 .7جبهه آزادیبخش بلوچستان.
د -خوزستان
 .1حرب خلق عرب
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 .2جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب (اهواز)
 .3نهادهای مطبوعاتی قومی در خوزستان.
ه -ترکمنصحرا
 .1کانون خلق ترکمن
 .2سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن (همان.)197-198 ،
نکتهای که الزم به ذکر اسهت ایهن اسهت کهه بها توجهه بهه تحقیقهات نگارنهده ،در ایهران
ویژگیهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور به خصوب در مناطق مرزی و حاشیهای تأثیر زیهادی
در شکلگیری و فعالیت گروهکهای تروریستی دارد که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.
 .4تهدیدهای تروریستی جریانهای افراطی
اقوام مختلف و اقلیتهای مذهبی با تضادهای قومی و مذهبی در حساستهرین حهوزهههای
راهبردی کشور و جدارههای مرزی اسکان یافتهاند که عقبه آنان در ورای مرزها و بیرون از حوزه
نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد ،متأسفانه شیب برخی از این حوزهها به خهار از کشهور
است .به لحاظ ارتباط و پیوند حوزهها به خار از مرزها ،هرگونه چالش و بحران بیرونی نیهر بهه
سادگی به داخل مرزها سرایت میکند و در نتیجه امکان نظارت حاکمیت ملی بهه شهدت تقلیهل
مییابد و نهایتاً جمهوری اسالمی ایران را به صورت بهالقوه بها جنهبش اسهتقاللطلبانههای کهه
خواستار الحاق به نیمه جدا شده خویش در آن سوی مرز است ،مواجهه خواههد سهاخت .امهروزه
بخشی از اقوام ترک ،کرد ،بلوچ و عرب در ایران و بخشهی از آنهها در منهاطق دیگهر کشهورها
ساکن هستند .هر چند وجود این اقوام در همسایگی ایران میتواند موجب نفوذ فرهنگهی ایهران
شود ،اما به صورت معکوس موجب دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران شهده اسهت و معمهوالً
افکههار ناسیونالیسههتی و تجریهههطلبههی از همههین منههاطق وارد مههیشههود (قائههد رحمتههی و
همکاران.)329:1397،
گروههای تکفیری موسوم به سلفیها از جمله مهمترین گروههای نوظههور طهی چنهد سهال
گذشته در مناطق شرق و غرب ایران هستند .شکلگیری و فعالیت این گروهها که بر پایههههای
نگرش مذهب افراطی رشد و نمو یافتهانهد در تهاریخ کشهورمان کهمسهابقه بهوده اسهت .اگرچهه
شعارهای این جریانات منحرف ،سیاسی و اسالمی است اما هدف اصلی آنهها ایجهاد اختالفهات
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مذهبی فرقهای است نتایج مطالعات دهههای گذشته در غرب و شرق کشور بیانگر این واقعیهت
است که تنشها و اختالفات موجود بیشتر صبغه قهومی و سیاسهی داشهته و کمتهر واجهد جنبهه
مذهبی بوده است (همان .)332،تهدید دیگر آن است که گروههای افراطی قهومی و مهذهبی در
مناطق مستعد کشور جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیهری از برخهی نارضهایتیههای اجتمهاعی،
قومی و گاه اقتصادی در مناطق غرب و شرق ایهران زمینهه را بهرای فعالیهتههای خهود فهراهم
میکنند  .رویکرد آنان در این رابطه این است که مناطق غرب عمدتاً سنی مذهب هسهتند کهه از
دولت شیعه ناراضی میباشند (همان .)333،برخی دیگر از تهدیدهای امنیتهی ناشهی از جریانهات
قومی -مذهبی افراطگرا عبارتاند از :حمله عناصر گروهکی به یگانهای مرزی و عناصر گشهت
و کمین نیروهای خودی ،حضهور ههواداران و هسهتهههای داخلهی مخفهی وابسهته بهه اشهرار و
گروهکهای تروریستی در مناطق مرزی و همکاری آنان با عناصر در اجرای عملیات تروریسهتی
و ایذایی ،حضور گروههای ویژه گروهکهای معاند در منطقه بههمنظهور خرابکهاری ،انفجهارت و
بمبگذاری در یگانهای خودی یا اماکن دولتی ،سوءاستفاده گروهکها از حساسیتهای قهومی
و مذهبی و تبلیغات منفی بهمنظور ایجاد اختالف و شکاف ،فعالیت شبکههای متعهدد مهاهوارهای
وابسته به گروهکهای کردی و تأثیر منفی تبلیغات آنها در استحاله فرهنگی و ترویج فرهنه
ابتذال غرب ،تالش ههواداران گروهکهی و هسهتهههای مخفهی در بررگنمهایی نارضهایتیههای
اجتماعی ،سازماندهی اعتراضات و انحراف خواستهها بهه سهمت اههداف سیاسهی ،رشهد آداب و
رسوم ناپسند در جشنها و مراسمات ملی مانند چهارشنبهسوری و ...و سوءاستفاده گروهکههای
معاند از این احساسات در ایجاد ناامنی در منطقه ،وجود فقر و بیکاری در منطقهه بهه دلیهل نبهود
مراکر اشتغال پایدار و باال بودن نرخ بیکاری در منطقه و سوءاستفاده عناصر تروریستی مسهل از
این موضوع برای تحریک احساسات قومی و ایجاد واگرایی مردم از حاکمیت (همان.)207-211،
 1-4جریانهای قومی
تمام گروه های قومی در ایران که دارای بار سیاسی هستند ،در آن سوی مرزهای ملهی و در
کشورهای همجوار گسترش یافتهاند .برای مثال ترکمنستان با قسمت ترکمن نشین استانههای
گلستان و خراسان شمالی ،آذربایجان با قسمتهای آذری نشهین ایهران در اسهتانههای شهمال
غربی ،بلوچها در جنوب شرق همجوار با کشور پاکستان ،خوزستان در جنوب غرب با کشور عراق
و کردستان در نوار مرزی غرب ایران با کشورهای ترکیه و عراق (کریمی پور.)135:1385،
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کشوری که دارای اقوام و مذاهب گوناگون است ،همواره با تهدیدهایی روبهروست .در ایهن
بین شاخ های مختلفی وجود دارد که می تواند امنیت یک کشور را از طرف اقوام موجود در آن
مورد تهدید قرار دهد .از جمله این شاخ میتوان به میران مشروعیت نظام نرد اقوام گوناگون،
میران پیوند تاریخی مشترک اقوام با همسایگان یا قهدرتههای خهارجی دیگهر ،میهران انسهجام
درونی یک قوم ،چگهونگی توزیهع و ترکیهب جمعیتهی اقهوام و سهرانجام موقعیهت جغرافیهایی و
پراکندگی یک قوم اشاره کرد .احساس گریر از مرکر که در قومیتها دیهده مهیشهود ،بهه طهور
معمول آنها را به سوی جداییطلبهی یها خودمختهاری سهوق مهیدههد (مرادیهان.)86 :1385 ،
نمونههایی از این نوع تهدیدها را میتوان در بروز تفکرات تجریهطلبانه در برخی گروههای معاند
در کردستان ،آذربایجان ،خوزستان و ...مشاهده کرد.
ویژگیهای متمایرکننده اقوام از یکدیگر در ایران بهویهژه در مؤلفههههای زبهانی ،مهذهبی و
نژادی متمرکر است .اقوام به شکل اقلیتهای مشخ در مناطق و استانهای مهرزی پراکنهده
شدهاند .سکونت پنج قومیت ایرانی در مناطق مرزی و همجوار با کشورهای همزبان خود ،زمینهه
مناسبی را برای بحرانهای قومی در نقاط مرزی به وجود میآورد .جنبشهای قهومی بهه دنبهال
بحرانهای برر سیاسی و اقتصادی یک ملت صورت میگیرند و ممکن است به یکهی از ایهن
چهار شکل باشد :نهضتهای خودمختاری ،نهضهتههای جهداییطلهب ،طغیهانههای محلهی و
سیاست های انتخاباتی قومی .با توجه به مسائل مطرحشده ،امنیت یکی از مهمترین دغدغهها به
شمار میرود و در این بین با توجه به پراکندگی مرزها و مسائل پیرامهون اقهوام ،سهران طوایهف
میتوانند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کنند .به طور کلی میتوان گفت مخصوصهاً در منهاطق
مرزی ایران که اقوام مختلف سکونت دارند ،به نظر میرسد که این اقوام مهیتواننهد ههم منبهع
چالش باشند و هم فرصتهایی را جهت رشد و توسعه کشور فراهم آورده و منبع قدرت محسوب
شوند و در بعضی کشورها که دارای شکافهای ناحیهای هستند بها اسهتقرار اقهوام گونهاگون در
بخشهای حاشیهای کشور به سوی نواحی مرزی ،توسعهنیافتگی به وضهوح مشهاهده مهیشهود
(خاکشورالین.)51-53 :1393،
یکی از رایجترین و متعارفترین تبیینها برای وجود شکافهای قومی ،توزیع نهابرابر منهابع
ملی و بیتوجهی دولتهای مرکری به نیازهای معیشتی و توسعهای مناطق سکونت گهروهههای
قومی است .بنا به این رویکرد اقتصادی ،اصلیترین علت نارضایتی قومی و بروز تنش در مناطق
قومیت نشین ،انطباق یافتن مرزهای محرومیت منطقهای با مرزهای قومی است .تبیین متعهارف
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دیگری که درباره علل بروز تنش یا ناآرامی در میان قومیتها مطرح میشود ،از دیدگاه سیاسهی
و جامعهشناختی است و نخبگان قومی و سازمانهای سیاسی قومیتگهرا را عامهل اصهلی رشهد
گرایشهای قومی به شمار میآورد (جاللیپور .)27:1372 ،البته باید دانسهت ،قومیهتهها بهرای
امنیت عمومی نیر یک فرصت به شمار میروند و در ایهن راسهتا نقهش قومیهتههای سهاکن در
حاشیه مرزها بسیار حائر اهمیت است .افرایش مناسبات قومی در حوزههای تعهاملی و معیشهتی،
عاطفی ،فکری و وفاداری اقوام به هویتهای جمعی فراقومی ،هویت ملهی را تقویهت مهیکنهد.
تعامل و مناسبات سران طوایف با نیروهای انتظامی -امنیتی در طی سالهای اخیر حرکتی نهو و
جدید است که با برگراری همایشها ،مشهارکت در برنامههههای اجتمهاعی نیروههای انتظهامی-
امنیتی کشور شروعشده است (همان .)19،در زیر به توضی گهروهههای تروریسهتی کهه مبنهای
تهدیدهای خود را بهانه قومی قرار میدهند پرداخته میشود.
 2-4پژاک
یکی از گروههایی که در سالهای اخیر به فعالیهتههای تروریسهتی در منهاطق کردنشهین
پرداخته ،گروهک پژاک است که در دهه  1970برگرفته از اندیشهها و تفکرات قومگرایان کردی
عبداهلل اوجالن (آپو) پدید آمد .گروه پژاک با طیفی وسیع از اقدامات تروریستی در مناطق شمال
غرب فعالیت دارد و با انجام عملیات تروریستی متعدد مشکالتی برای ساکنان منطقه به وجهود
آورده است .گسترش فعالیت تروریستی پژاک در مناطق شمال غرب ایران و هم مرز با ترکیه و
عراق ،از چالشهای امنیتی به حساب میآید .پژاک ،مکان ثابتی ندارد و در مرزهای شمال غرب
ایران به صورت گروههای تیمی فعالیت میکند .این حرب اقدامهای تروریستی خود را بیشهتر در
استانهای مرزی کردستان ،آذربایجان غربی ،ایالم و کرمانشاه ،شهرهای مرزی خوی ،سهلماس
و ماکو سازماندهی میکند .درگیری با نیروهای انتظامی ،حمله به تأسیسات و اماکن عمومی از
جمله خطوط انتقال گاز به همراه تبلیغات شدید روانی در مناطق شمال غرب کشور از اقهدامات
این گروه بوده است (پورموسوی و همکاران به نقهل ازپیشهگاهی فهرد و سهلطانی .)121:1389
پژاک با هدف نفوذ در کردستان ایران تأسیس شد .توضی اینکه« ،پژاک مانند سایر گروهههای
معارض و مسل ضدانقالب که از اول انقهالب بهه مخالفهت و مبهارزه مسهلحانه بها جمههوری
اسالمی روی آوردهاند ،ضدیتی ویژه با جمهوری اسالمی ایران دارد .غیر از اهداف تجریه طلبانة
این گروه تروریستی که در نهایت به رویارویی مسلحانه با جمهوری اسالمی ایران منجر شهده
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است ،دیدگاههای خاب رهبران این گروه نیر حکومهت اسهالمی و از آن بهاالتر حتهی حضهور
مذهب در زندگی اجتماعی را بهشدت رد میکند و آن را مضر میداند .از دیهد ایهدئولوژیههای
این گروه معارض ،مذهب متشکل از ارزشها و اسطورههای کهنه و وهمآلود است که در نهایت
به عنوان عنصری ارتجاعی مسیر پیشرفت جوامع بشری را در راستای آرمانهای سوسیالیستی
و دموکراتیک سد میکند .آنها مذهب را به عنوان مرکر یک نظام ارزشی غیرمفید و ارتجاعی
در نظر میگیرند و اکثر اشتباهها و عقبماندگیها را ناشی از آن میدانند» (همان .)127 ،تالش
برای گذر از نظام جمهوری اسالمی ایران ،تأسیس جمهوری فدرال دمکراتیک ایران ،چهارهیهابی
مسئله کرد در چارچوب اتحاد دمکراتیک آزاد خلقها و از میان برداشتن تأثیرات نظام فئهودالی و
پیشبرد زندگی آزاد و دمکراتیهک در شهرق کردسهتان از جملهه اههداف عمهدهی ایهن گروههک
اعالمشده است (محمدحسینی .)130:1391،تجریهطلبی از شاخصههای اصلی اقدامات تروریستی
پژاک است و این گروهک در راستاى اقدامات مشابه با پ.ک.ک ،از سال  2003تاکنون دهها تن
از شهروندان بیگناه را در عملیات ضد انسانی خود به ویژه در ناحیه شهمال غهرب کشهور کشهته
است .وجود عبارت «کنفدرالیسم دموکراتیک خلق کُرد» در اساسنامه پژاک به خوبی بیانگر نیت
تجریه طلبانه پژاک براى تشکیل کردستان بهرر اسهت .البتهه پهژاک بهراى آنکهه یکسهره بهه
تجریه طلبى افراطى محکوم نگردد ،در جاى دیگر اساسنامه ،از به رسمیت شناختن حهق جهدایى
براى ملت کرد تحت عنوان حق تعیین سرنوشت در اتحادیهه فهدراتیو دمهوکرات ایهران سهخن
میگوید که سیاستهای فریبکارانه و دوگانه اعضاى این گروه را معهین مهىکنهد .روا جنه
تروریستی بین گروههای تروریستی به ویژه پژاک ،دارای سیاست موازنهای است ،به ایهن معنها
که گروههای معارض برای غلبه بر ضعف فرآینده خود در مقابل قدرت دولتها و ایجاد موازنه،
به شیوههای جن تروریستی روی میآورند .از سوی دیگر ،رهبران این گروهها در پی رسیدن
به قدرت و با اطالع از برد تبلیغاتی چنین شیوهای ،به دنبال مطرح کردن و بهرر جلهوه دادن
هر چه بیشتر مطالبات گروههای تروریستی هستند .نتیجه دیگری که این نوع جن برای پژاک
دارد ایجاد رعب و وحشت میان جامعه و نوعی قدرتنمایی است .به این شیوه که انجام عملیات
تروریستی علیه جوامع در تضارب با برد تبلیغاتی آن ،نوعی ضعف را برای دولتها و در مقابهل،
قدرت گروههای معارض را بهویژه بین افکار عمومی به نمایش میگذارد (رهنما.)125:1388 ،
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 3-4کومله
اصوالً این حرب ملحد و جناحهای وابسته بهه آن عهالوه بهر فعالیهتههای تبلیغهی ازجملهه
برگراری جلسات در خار از کشور ،پخش و توزیع اعالمیههای مضره ،تراکهت و شعارنویسهی در
ایام خاب مرتبط با این حرب ،اعرام گروه های تبلیغی به روستاهای نوار مرزی در جههت جهذب
هوادار خصوصاً در بین قشر جهوان و بیکهار منطقهه ،هرگونهه تحرکهات نظهامی و فعالیهتههای
مسلحانه را دستور کار خود قرار دادهاند .جناحهای وابسته شامل :جناح کومله زحمتکشان ،جنهاح
سازمان کمونیست ایران ،جناح بازسازی و روشنفکری ،جناح جریان اتحهاد ،جنهاح حکمتیسهت و
جناح کمونیست آزاد کارگری هستند (قائد رحمتی و همکاران.)140:1397،
 4-4جریانهای مذهبی
«مؤسسه تحقیقات دفاع نروژ در گرارشی با عنوان مخالفت اسالمگرا در جمهوری اسهالمی،
جند اهلل و گسترش دیو بندی افراطی در ایران را ناشی از تنشهای خشونتآمیر مهذهبی تحهت
تأثیر مکتب دیو بندی و همچنین ظهور ناسیونالیسم بلوچ میداند» (ایردی وهمکهاران بهه نقهل
از .)100:1392 ،kolstad wiigiدر این میان ،سیستان و بلوچستان ایران به اقتضای موقعیت
حاشیهای آن در ساختار سیاسی اعصار گذشته ،همهواره احهراب و گهروهههای سیاسهی و نظهامی
متعددی را در اعتراض به قهدرت مرکهری پهرورش داده اسهت .توضهی اینکهه ،بههرغهم وجهود
تفاوتهایی در جغرافیای طبیعی ،بلوچستان به طور کلی سرزمینی خشک ،خشهن و کهم حاصهل
است میران بارش باران اندک و تنها منابع آب آن قناتها هستند .در نتیجه این شرایط طبیعهی،
میران پراکندگی جمعیت منطقه باالست و مردم در فاصلههای طوالنی میان مناطق مسکونی به
صورت گروههای کوچهک چادرنشهین در حرکهتانهد .اغلهب نقهاط  173ههرار کیلهومتر مربعهی
بلوچستان ایران بسیار گرم و سوزان بوده که موجب شکلگیری صحاری و بیابانهای بیحاصل
و خالی از سکنه شده است .مناطق مسکونی این منطقه نیر اغلب ساختار و سهازمان طایفههای-
قبیلهای دارد .به رغم اثرات ناشی از قهر طبیعت و شرایط نامساعد زیست انسانی در این منطقهه،
اغلب ساکنان سیستان و بلوچستان رنجدیده و سختکوشاند .کنترل ناپهذیری منهاطق وسهیع و
بحرانخیر جنوب شرق ایران که موجب تبدیل آن به گذرگاه باندهای شرارت شده است به لحاظ
روانی در ذهنیت افکار عمومی ،ژئوپلیتیک اضطراب ساز و هراسآور را تهداعی مهیکنهد .تلفیهق
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خشم طبیعت و سرزمین با خشونت انسهانی حاصهل از تروریسهم ،بسهتر مناسهبی بهرای اجهرا و
موفقیت عملیات روانی مخالفان دولت مرکری در این منطقه ایجاد کرده است (همان به نقهل از
 .)1: alwahabiah.comمهمترین گروههای تروریستی مذهبی به شرح زیر میباشند:
 5-4داعش
داعش ازجمله گروههای تروریستی است که ابرار ترور را بهعنوان اصلیترین ابهرار خشهونت
خود مورد استفاده قرار میدهد .در اندیشه داعش نوعی از ایدئولوژی تکفیری است که از سلفیت
تکفیری گرفتهشده است (علیراده موسوی.)45:1393،
تهدیدهای داعش را میتوان در دودسته کلی تقسیمبندی نمود:
دسته اول ،تهدیدهای فرا منطقهای هستند که داعش بهه طهور کلهی ایجهاد خواههد کهرد و
میتواند به طور غیرمستقیم بر امنیت ایران نیر تأثیرگذار باشد.
دسته دوم ،تهدیدهایی هستند که داعش می تواند بالقوه بر امنیت جمهوری اسهالمی ایهران
به صورت مستقیم وارد سازد (قائد رحمتی و همکاران.)223:1397،
از بعد امنیت ملی در سط داخلی ،داعش بر تفکرات جداییطلبی اقوام و فرق مذهبی ایهران
تأثیرگذار است .ایران کشوری است که نه تنهها فهرق سهنی مهذهب در آن وجهود داشهته بلکهه
جغرافیای سکونت اهل تسنن نیر که در حاشیه مرزها قرارگرفته است تأثیری داخلهی بهر امنیهت
ملی ایران دارد (صالحیامیری .)55:1388،داعش با تأثیرگذاری بر این مذهب میتواند بهه طهور
جدی از فرصت حاشیهنشینی آنها استفاده کهرده و بهه فکهر نفهوذ و گسهترش در ایهران باشهد.
صاحبنظرانی که به طور شهودی فعالیتهای داعش را زیر نظر داشته و تصمیمگیرنهدگان حهوزه
امنیت در جمهوری اسالمی ،نظریات مختلفی در خصوب تهدیدهایی که امنیت ایهران از سهوی
داعش در برابر آنها آسیبپذیر است دارند .از جمله آسیبپذیریهای جمهوری اسالمی ایران در
برابر تهدیدهای داعش عبارتند از:
 .1سوءاستفاده و تبلیغات وسیع جریانهای تندرو مذهبی از محرومیهتهها در منهاطق سهنی
نشین
 .2احتمال انجام اقدامات تروریستی در طرحها و پروژهههای صهنعتی و اقتصهادی جمههوری
اسالمی ایران
 .3حضور عناصر داعش تحت پوشش عشایر محلی در مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران
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باهدف جاسوسی و یا انجام اقدامات تروریستی
 .4کنترل سنتی مرزهای کشور و احتمال نفوذ گروهکها به داخل کشور
 .5احتمال هجوم غافلگیرکننده گروههک بعثهی-تکفیهری داعهش بهه شههرهای جمههوری
اسالمی ایران (به ویژه حمله شیمیایی یا میکروبی)
 .6شعارنوی سی در حمایت از گروهک داعش و سرکردگان آن در مناطق مختلف کشور
 .7احتمال همکاری گروههای ضد انقالب همانند منافقین با گروهک داعش
 .8استفاده گسهترده داعهش از عملیهات روانهی و فضهای مجهازی بهرای پیشهبرد اههداف و
برنامههای خود
 .9احتمال پیوستن برخی از اهل سنت ایران به داعش
 .10امکان سازماندهی و بهرهگیری از ظرفیت اتباع بیگانهه در داخهل کشهور بهرای انجهام
اقدامات خرابکارانه تروریستی در کشور (ذوالفقاری.)63:1393،
تهدیدهایی که از ناحیه داعش امنیت ملی ایران را با آسیب مواجه میکند ،عبارتاند از:
 .1واگرایی قومی و مذهبی در مناطق مستعد (شمال غرب ،جنوب غرب ،جنوب شرق).
 .2ایجاد چالش امنیتی (انفجار ،قتل ،نارضایتی و .)...داعش تهوان عمهقبخشهی تهدیهدهای
امنیتی به داخل کشور را دارد.
 .3تقویت پایگاههای اجتماعی جریانات سیاسی ضدانقالب.
 .4امکان تشکیل حکومت سایه (دولت اسالمی ایران) در حواشی مرز.
 .5ورود تفکرات داعش به الیههای اجتماعی جوانان.
 .6تحریه هکپهههذیری نسهههبتاً بهههاالی مسهههائل اجتمهههاعی در داخهههل (قائهههد رحمتهههی و
همکاران.)228:1397،
 6 -4گروهک تروریستی جیش العدل (جیش الظلم)
از جمله این گروهکها میتوان به گروهک تروریستی جنبش مقاومت ملی ایران (موسوم به
جنداهلل) اشاره کرد .این گروه توسط عبدالمالک ریگی که از گروهک فرقهان جهدا شهده بهود ،بها
همراهی و مساعدت قاچاقچیان عمده مواد مخدر در کشور پاکستان تشکیل یافت .پس از اولهین
اقدام تروریستی در دیماه  1384نام خود را «جنداهلل» اعالم کرد .این گروه هدف خود را «دفهاع
از حقوق ملی و مذهبی قوم بلوچ و اهل سنت در جنوب شرق» بیان نموده و با افرایش اقهدامات
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تروریستی و انرجار عمومی از نمایش آن در شبکههای ماهوارهای ،نام ایهن گهروه از جنهداهلل بهه
«جنبش مقاومت ملی ایران» تغییر یافت .بدین ترتیب ایهن گهروه مهیتوانسهت از حمایهتههای
آشکار مادی و معنوی کشورهای غربی بهرهمند شود .پسازاین تغییر نام بود که عکس و صدای
ریگی از شبکههای ماهوارهای غربی و حامیانش پخش شهد گروگهانگیهری ،اخهاذی ،شههادت
کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی و انفجار بمب از جمله مهمترین عناوین اقدامات تروریسهتی
گروهک تروریستی جندالشیطان به شمار میروند (محمدحسینی.)502:1391،
در خصوب تأثیر فعالیتهای تروریستی گروهک مربور ،بر نظم و امنیت عمومی کشور باید
گفت ،اقدامات تروریستی ا ین گروهک منجر بهه ایجهاد رعهب و وحشهت در بهین مهردم کشهور
خصوصاً اخالل در نظم و امنیت عمومی در استانهای شرقی و همچنهین فهراهم کهردن زمینهه
برای فعالیتهای مجدد گروهکها و جریانات تروریستی در مناطق غربی گردید .توضهی اینکهه
«ظهور و بروز گروهک تروریستی جنداهلل در منطقه شرقی کشور همچون روح تازهای بود که در
کالبد خشکیده جریانات تروریستی غرب ایران دمیده شد و بار دیگر آنهها را امیهدوار بهه تکهرار
جنایات تروریستی خود در داخل کشور نمود بهگونهای که در سالهای اخیر شاهد شدت گهرفتن
فعالیتهای گروههای کومله و دمکرات در منطقه کردستان ،فعالیت گروهک تروریستی پژاک در
منطقههه آذربایجههان و تحرکههات گروهههک منههافقین در عههراق و همچنههین تحرکههات محههدود
گروهکهای خلق عرب در منطقه خوزستان هستیم ،و در چند مرحله حتی شاهد انجام اقهداماتی
در جهت ائتالف بین این گروهکها نیر بودهایم به طهوریکهه گروههک تروریسهتی جنهداهلل در
سالهای  88و  89چند بار اقدام به تشکیل جلساتی با گروهک منافقین در کشور پاکستان نموده
و تصمیم داشتند تا کشور ایران را بهصورت همرمان از شرق و غرب مهورد حمهالت تروریسهتی
قرار دهند و صحنه نظم و امنیت داخلی کشور را بهصورت یکدارچه دچار بحرانهای شدید نمایند
که البته در برخی موارد نیر موفق بودند :نظیر اقداماتی که این گروهکها در منطقه آذربایجهان،
کردسههتان ،خوزسههتان و در نهای هت در شهههر مهابههاد در سههال  1389انجههام دادنههد» (دهقههان و
همکاران.)101:1391،
 7-4گروهک تروریستی جیش النصر
پس از گروگانگیری پنج سرباز توسط جیش الظلم در منطقهه جکیگهور بلوچسهتان و اعهدام
گروهبان جمشید دانایی فر توسط این گروه ،آن هم درزمانی که عبهدالرئوف ریگهی ،جانشهین و
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سخنگوی جیش الظلم ،در حال مذاکره با نمایندگان علمای اهل سنت ،معتمهدین محلهی بهرای
آزادی گروگانها بود و اعالم ناخرسهندی عبهدالرئوف ریگهی از آن اعهدام نابهنگهام ،حکایهت از
شکاف عمیقی داشت که در بین رهبران جیش الظلم به وجود آمده بود .به همین دلیل انشهعابی
از گروه به نام جیش النصر در تاریخ  1393/02/29با متن« :بدین وسیله جنهبش دفهاعی جهیش
النصر به صورت رسمی فعالیت خود در بخشهای نظامی ،سیاسی و فرهنگی را آغاز مهینمایهد»
به طور رسمی به عنوان گروهک معاند نظام با رهبری عبدالرئوف ریگی ،برادر معدوم عبدالمالک
ریگی فعالیت خود را آغاز کرد .عبدالرئوف ریگی در تاریخ  1393/06/06در خهاک پاکسهتان بهه
هالکت رسید و برادرش عبدالستار ریگی فرمانده گهروه شهد کهه بعهد از دسهتگیری وی توسهط
اطالعات پاکستان ،برادر دیگرش عبدالغنی ریگی عهدهدار امورات گروهک گردید (قائد رحمتی و
همکاران.)135:1397،
 8-4گروهک تروریستی انصارالفرقان
این گروه در سال  1375به طور رسمی فعالیت خود را در زمینههههایی ،ماننهد تبلیغهات ضهد
شیعی ،ترویج وهابیت ،تشکیل گروهای تبلیغاتی و ارتباط گسترده با اهل سنت ،بر ضد .ا.ایهران
آغاز کرد .شاخه نظامی ایهن گروههک بهه سهرکردگی مولهوی جلیهل قنبهر زههی ،معهروف بهه
صالحالدین ،اهل بخش کورین شهرستان زاهدان ،روستای شندک فعالیت خود را در سال 1379
آغاز کرد و عمالً عهدهدار رهبری گروه شد (همان.)136،
 9-4گروهک تروریستی سپاه صحابه
این گروه در ابتهدای سهال  1390بها ربهایش و قتهل دو نفهر از عوامهل اداره اطالعهات بهه
سرکردگی داد شه بخش فرزند درخان معروف به مجیدوک تشکیل و اعالم موجودیت کرد .ایهن
گروهک در حال حاضر به سرکردگی فردی به نام محمد شه بخش فرزند علم معروف به حهاجی
محمد با پشتیبانی شرور درا شه بخهش و گروههک جندالشهیطان ،فعالیهت و عهالوه بهر تهدیهد
نیروهای نظامی و انتظامی فعال در منطقه ،سایر افراد همسو با نظام را نیر مورد تهدید قهرار داده
است (همان.)138،
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 10-4گروهک مکتب القرآن (شورای شمس)
در حال حاضر این گروهک به رهبری حسن امینی در سنند و سعدی قریشی در شهرستان
سقر فعالیت پنهانی خود را در قالب برگراری کالسهای قرآنهی ،برگهراری اردوههای فرهنگهی،
تفریحی و ...انجام میدهند (همان.)140،
 11-4جریانهای تجزیهطلب
در جنوب کشور گروههای قومی اقدام به فعالیتهای تروریستی در استان خوزستان نمودهاند.
به طور کلی جنبشها و گروههای قومی تجریهطلب فعال عهرب خوزسهتان بهه دو گهروه عمهده
تقسیم میشوند که عبارتاند از :گروهها و جنبشهایی که در قالب ابرارها و اقدامات قهانونی بهه
فعالیت میپردازند و گروهها و جنبشهایی که بها دسهت زدن بهه اقهدامات خشهن و غیرقهانونی
تفکرات تجریهطلبانه و استقالل خواهانه را دنبال میکننهد و شهامل :اتحادیهه عهرب خوزسهتان،
جنبش ناسیونالیست عرب ،جبهه التحریر خوزستان ،فدائیان خلق و حرب کهارگران ناسیونالیسهت
ازجمله سازمانها و تشکیالتی بودند کهه از مهاهههای اولیهه پهس از پیهروزی انقهالب اسهالمی،
فعالیتهای خود را در این منطقه متمرکر ساختند و آشکارا به ترویج و گسترش اههداف و عقایهد
خود پرداختند (بیژنی و همکاران .)19:1387،اما پس از جن به طور مخفیانه گهگهاه دسهت بهه
اقدامات خرابکارانه در کشور میزنند .گروه خلق عرب االحواز که توسط شهیوخ عهرب ابهوظبی و
ریاض تطمیع و تأمین مالی میشود سودای جدایی اهواز– آبادان -خرمشهر -شهادگان و دشهت
آزادگان از ایران را دارد که با بیاهمیتی مردم منطقه مواجه شده است.
 .5تأثیر کشورهای همسایه
 1-5هممرزی با کشورهای بیثبات افانستان و پاکستان
گروهکهای تروریستی که در شرق کشور تشکیل میشوند در ابتدا بهترین مکهان را بهرای
برنامهریری و ایجاد پایگاه ،کشورهای پرآشوب و بینظم افغانستان و پاکستان انتخاب میکنند و
در آنجا اقدام به تأسیس پایگاههای متعدد نموده و از این کشورها به عنوان پناهگهاه خهود بهرای
هرگونه اقدامی بهره میگیرند و حکومت مرکری این دو کشور به دلیل درگیری در جنه ههای
داخلی و عدم ثبات سیاسی نمیتوانند برخورد مناسب را با گروههای تروریستی در سهط کشهور
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انجام دهند ،و در حال حاضر نیر ،اوضاع امنیتی ،سیاسی و اقتصهادی ایهن دو کشهور نسهبت بهه
گذشته به مراتب بدتر و خطرناکتر شده و میران ناامنیها ،خشهونتهها ،تولیهد و ترانریهت مهواد
مخدر به نحو تشویش آوری افرایشیافته و فقر و گرسنگی فراگیر و فقدان یک استراتژی معهین
برای حل مشکالت موجود بر وخامت و پیچیدگی اوضاع افروده است .در ذیل به بیان مهمتهرین
مشکالت سیاسی و امنیتی در کشور افغانستان که زمینهساز بروز بسیاری از جهرائم و تشهکیل و
رشد گروههای تروریستی گردیده میپردازیم که عبارتاند از:
 .1غالب بودن تفکر قومی -مذهبی و تفکر ملی
 .2مشکل تولید و توزیع مواد مخدر
 .3ضعف سیستم امنیتی
 .4مشکالت بیکاری
 .5فقر و محرومیت در کشور (دهقان و همکاران.)68:1390،
کشور پاکستان نیر به ویژه در مناطق غربی آن یعنهی ایالهت بلوچسهتان کهه در همسهایگی
استان سیستان و بلوچستان قرار دارد ،دارای بیشترین آشفتگی است .این منطقه که یک منطقهه
کامالً خودمختار بوده از دولت مرکری پاکستان تبعیهت نکهرده و خهود ادارهکننهده امهورات ایهن
منطقه است و نظام قبیلهای و طایفهای در این بخهش از پاکسهتان کهامالً حکهمفرمها اسهت .از
مهمترین و خطرناکترین شهرهای ایالت بلوچستان پاکستان میتوان شهرهای کویته ،دالبندین،
ماشکید ،تربت ،پنج گور ،خاران و شمشی را نام برد که ازلحاظ امنیتهی در سهط بسهیار پهایینی
هستند و اکثر اقدامات گروهکهای تروریستی از این مناطق آغاز میگردد .یکی دیگهر از عمهده
مسائل مطروحه در فضای حال حاضر امنیتی پاکستان ،کشتار هدفدار شیعیان و تهرور برخهی از
مسئولین تشیع است که این اقدامات عمهدت ًا توسهط لشهکر جهنگهوی و سهداه صهحابه صهورت
میگیرد .این گروهها که تفکرات آنها در تضاد کامهل بها شهیعیان اسهت تهالش گسهتردهای را
مینمایند تا اقدامات خود را با اقدامات گروهکهای تروریستی در شرق ایران همراه سهازند و در
واقع اقدام به همکاری در زمینه انجام برخی اقدامات تروریستی و ضد امنیتی علیه شیعیان ایران
بنمایند .روا تروریسم و اختالفات مذهبی در کشور پاکستان که منجر به ظههور و فعالیهت چنهد
جریان قوی تروریسم به نامهای سداه صحابه پاکستان ،لشکر جهنگوی ،تحریهک نفهاذ شهریعت
محمدی ،لشکر طیبه و جنبش محمد در این کشور شد که این گروهها بعدها در به وجهود آمهدن
گروهکهای تروریستی خطرناک در ایران از جمله گروهک تروریسهتی الفرقهان و جندالشهیطان
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بسیار مؤثر بود (همان.)70-74،
مولویها با توجه به اندوختههای علمی در کشوری که تحصیلکردهاند و نیر علمهای مهدعو
پاکستانی جهت آموزش علوم دینی در بلوچستان ایران ،بستر نفوذ آن افکار و آموزهها را در شرق
کشور فراهم میکنند .در نتیجه وارد شدن گروههایی با گفتمان مذهبی بهه صهحنه درگیهری بها
نیروهای حکومتی و خلق حوادث تروریستی مانند حمهالت مسهجد امهام علهی (علیههالسهالم) و
عراداران حسینی در چابهار نشانگر اثربخشی اندیشههای مذهبی است .بهرهگیری آنان از واژگان
و اصطالحات دینی و توجیه اقدامات خود با عنوان جهاد علیه جمهوری اسالمی و سیمایی شهبیه
به نیروهای طالبان و جهادی افغان و صحنهآرایی شبیه به القاعده ،هی شکی در خصوب تهأثیر
آموزههای برون مرزی نمیگذارد .در واقع حمالت انتحهاری تروریسهتی جدیهد در جنهوب شهرق
کشور نشاندهنده تغییر خشونتهای بیهدف اشرار و قاچاقچیان به اههداف مهذهبی و اعتقهادی
تروریست ها است که از سوی مدارس دینهی پاکسهتان و عربسهتان تغذیهه مهیشهوند (ایهردی و
همکاران)117:1392 ،
 2-5هممرزی با کشورهای ترکیه و عراق
اکثریت مردم استانهای مرزی ترکیه با ایران کرد بوده و درواقهع ایهن موضهوع بهه دالیهل
متعددی ازجمله بح جداییطلبی آن ها ،مشکل امنیتی بهرای ایهران نیهر محسهوب مهیگهردد.
توضی اینکه« ،پ.ک.ک» نهتنها معضل مناطق کردنشین ترکیه است ،بلکه مشکالت متعهددی
برای ایران نیر ایجاد کرده است .بهنحویکه اعضای «پ.ک.ک» بانام پژاک تاکنون چندین بهار
به روستاهای مرزی غرب کشور حمله کرده و خسارتهایی به بار آورده و همچنین عامل اصهلی
در بسیاری از ترورها شناختهشدهاند .فعالیتهای این گروه معاند کردی روزبهروز در حال افرایش
بوده و معضالتی را برای ایران فهراهم کهرده اسهت تها بهه حهال اکثهر بحهرانههای ایجادشهده
ملیگرایانه کردهای ترکیه در مناطق همجوار با ایران در منطقه آرارات واقع در شمالیترین نقاط
همجوار نسبت به ایران و استان وان صورت گرفته است (محمدحسینی.)128:1391،
 .6روششناسی
روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی است .به این صورت که ابتدا مطالعات مقدماتی
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درباره این موضوع صورت گرفته است .سدس منابع از میان کتابها و مقاالت جمعآوری گردیده
و با توجه به موضوع تحقیق ،مطالب موردنظر و مرتبط با بح  ،استخرا و فهیشبهرداری شهده
است و در نهایت این مطالب مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته و نگاشته شده است.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
الف -نتیجهگیری
امنیت یکی از اساسیترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند.
امروزه امنیت دارای ابعاد مختلفی از جمله امنیت فردی ،اجتمهاعی ،عمهومی و  ...اسهت .ازجملهه
ابعاد مهم امنیت که برای هر نظام سیاسی حائر اهمیت حیاتی اسهت کهه عهدم دسهتیابی بهه آن
مترادف با بیکفایتی یک نظام سیاسی تلقی میگردد ،موضهوع امنیهت عمهومی اسهت .یکهی از
تهدیدهای عمدهای که امنیت عمومی و بهتبع آن احساس امنیت عمومی را آمها اههداف خهود
قرار داده ،تهدیدهای تروریستی است که با تبادر خشهونت در ذههن جامعهه ،احسهاس امنیهت را
کاهش می دهد که ممکن است به براندازی حکومت نیهر منجهر شهود .گسهتره تهأثیر مفههومی
تروریسم و همچنین نشانههای برجایمانده از اقدامات تروریستی به نوعی بیانگر این معناسهت
که تروریسم بیش از آنی که مرهون تلفات و خسارات مادی رشد و نمو یافته باشد ،مدیون تأثیر
مخرب و دهشتناک خود بر روح و روان (قلوب و اذهان) جوامع بشری است تا از این طریهق بها
هدف قرار دادن احساس امنیت عمومی ،آرامش فردی و خانوادگی و فراتر از آن محهیط زنهدگی
عموم مردم را دچار مخاطره کند .لذا با محیطشناسی تهدیدهای تروریسهتی در سهط جمههوری
اسالمی ایران میتوان با این تهدیدها که مخل احساس امنیت عمومی در سهط ملهی هسهتند،
مقابله نمود .محیطشناسی تهدیدهای تروریستی در دو بخش تهدیدهای تروریستی جریهانههای
افراطی و هم مرزی با کشورهای همسایه صورت گرفته است؛ چرا که ایران با توجه به دارا بهودن
ویژگیهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خصوصهاً در منهاطق مهرزی و حاشهیهای ،تهأثیر زیهادی در
شکلگیری و فعالیت گروهکهای تروریستی دارد .بنابراین میتوان با محیطشناسی این تهدیدها
در سط ملی به مقابله با آنها پرداخت و احساس امنیت عمومی را در سط جمهوری اسهالمی
ایران برقرار نمود و با راهکارهایی آن را ارتقا بخشید.
ب-پیشنهادها
 -1جلوگیری از حضور و تردد عناصر مسهل غیرقهانونی تروریسهتی از قبیهل پهژاک و  ...در
مناطق و روستاهای مرزی.
 -2گماردن جاسوس و شناسایی هواداران و هستههای داخلهی مخفهی وابسهته بهه اشهرار و
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گروهکهای تروریستی در مناطق مرزی بهجهت جلوگیری از همکاری آنان در اجهرای عملیهات
تروریستی و ایذایی.
 -3نظارت دقیق و همیشگی مسئوالن و نیروی انتظامی در مناطق مرزی و گمرکها جهت
جلوگیری از ورود گروههای تندروی مذهبی همچون القاعده و جلوگیری از ورود سالح و مهمات
و مواد منفجره غیرمجاز به داخل کشور.
 -4نظارت بر خرید و فروش سالح و مهمات غیرمجاز و برخورد شدید قانون با متخلفین.
 -5ریشهکن کردن فقر و بیکاری در مناطق محروم.
 -6وحدت و تقریب مذاهب اسالمی بهه جههت مقابلهه بها اختالفهات بهین اقهوام و مهذاهب
گوناگون.
 -7زمینهسازی جهت اتحاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ،تشنجزدایی و پهیشبهرد صهل و
امنیت در منطقه و جهان ،تحرک دیدلماتیک و حضور موفق در عرصههای بینالمللی.
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