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Abstract 

The contemporary history of Khuzestan province is intertwined with issues such as 
ethnic segregation, security problems and some crimes and socio-political 
anomalies due to some economic, environmental, cultural and domestic problems 
as well as foreign historical interventions. The persistence of these internal 
problems, as well as the media propaganda of the Arab and trans-regional 
countries, has provoked the ethnic protesters, which has provided the ground for 
linking the thoughts of the ethnocentrists with the ideas of Wahhabism and Takfiri 
in parts of this province. The main aim of this research was to identify effective 
components in tendency of Shiite-youth towards Salafi-Takfiri thoughts in some 
parts of Khuzestan province. The research was a qualitative approach, conducting 
based on Grounded theory. Statistical population included people oriented to these 
thoughts and informed pundits who were purposefully selected. The results were 
obtained after17 deep interviews. Then, relying on a systematic data-based 
approach and open coding process, pivotal and selective, the paradigm model of 
the research was realized. The results and findings of the study indicated that 
cultural, economic, media, geographical and external components have played a 
major role and psychological and political components have played a facilitating 
role in the tendency of young people to these thoughts. 

Keywords: Salafism, Takfiri, Ethnicism, Ahwaz Youth, Effective 
Factor. 
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در استان    یگری به س    شی گرا عوامم م  ر شنایتیجامعه   نییتب
 جوانان شهر اهوا    : یو ستان؛ مورد مطالعه

 رانیتهران، ا ،یدفاع مل یدانشگاه عال المللنیروابط ب  اریاستاد   عبداله مرادي
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبای   یاسیعلوم س  ی آموخته دکتردانش رجاسید زکریا محمودي

 

 چکیده
ی و فرهنگی در داخل ط يمح ستیزتاریخ معاصر استان خوزستان در اثر وجود برخی مشکالت اقتصادی،  

بيرونی  عوامل  تاریخی  مداخالت  تجزیه  و  مسائل  و  گبا  جرائ   برخی  و  امنيتی  معضالت  قومی،  رایی 

ای رسانه  غاتيتبلهای سياسی م اجتماعی پيوند خورده است. استمرار برخی معضالت داخلی و  ناهنجاری

ی با  طلبتيقومآن پيوند تفکرات  بدنبالو  ی باعث تحریک و تهييج معترضان قومی افرامنطقهعربی و  جبهه

تکفيری اندیشه و  وهابيت  استان  هاهای  این  از  مناطقی  پژوهش؛    نیا  برانجاميد.    در  اصلی  هدف  اساس 

سلفی   مؤثر ی  هامؤلفهشناسایی   تفکرات  به  اهواز  شيعی  جوانان  برخی  گرایش  انجام    -در  و  تکفيری 

بخش در  تروریستی  این  رفتارهای  از  مبتنی    استانهایی  و  کيفی  رویکرد  نوع  از  پژوهش  نظر بود.   هیبر 

یافته به تفکرات سلفی و صاحب  د. جامعهانجام ش  اديبنداده نظران مطلع در  آماری شامل جوانان گرایش 

  مورد مصاحبه عميق، اشباع نظری حاصل گردید.   17و پس از  انتخاب    هدفمند  وهيشمورد مسئله بود که به  

فرآیند    بنيادداده  مندنظامرویکرد    بر  هي تک  با  ادامه  در اکدگذارو  و  گزینشی  و  محوری  باز،  لگوی  ی 

یافته م یپارادا و  نتایج  گردید.  ترسي   تحقيق  مؤلفه ی  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  فرهنگی،  های  های 

گر را شناختی و سياسی نقش تسهيلهای روانو بيرونی نقش اصلی و مؤلفه  ای، جغرافيایی اقتصادی، رسانه 

  .اندعهده داشته  در گرایش جوانان به این تفکرات بر

 .یمل  ت یخوزستان، امن  ،گراییت یقوم ر،یتکف ،گرییسلف واژگان کلیدی:
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  مقدمه

های ارتباطی و اطالعاتی،  رشد فناوری  ،شدنها و تحوالت ناشی از جهانیپویش   در نتيجه
استقاللجنبش  ابتدای قرن  طلبانه و تجزیههای  و  بيست   قرن  انتهای  مسئله  بعنوان  گر قومی 

امری   شد؛  مطرح  جهان  سطح  در  یک   و  پایدار بيست  امنيت  و  توسعه  ثبات،  روند  که 
و گزارشنظام تحليل  بنابر  است.  انداخته  مخاطره  به  را  ارائه  های سياسی  منشأ  های  شده، 

نزاع ناسيوناليستی اصلی  نژادی، قومی،  مباحث  مناطق جهان،  اغلب  و   2، ژئوپليتيک 1ها در 
نوان اقليت یا اکثریت با  های قومی بع(. گروه 161:  1391اند )احمدی و الوند،  مذهبی بوده

مذهبی  تکيه   و  قومی  تعصبات  مشترک،  زبان  و  نژاد  تاریخ،  فرهنگی،  پيشينه  عناصر  بر 
ها احساس تمایز هویتی برای خود در مقابل  تبع این نگرش، آناهداف مختلفی دارند. به  

)گيدنز،  غيریت قائلند  سياسی  نظام  و  جامعه  سطح  در  موجود  مجموع  260:  1373های   )
گروهمو که  گردید  باعث  شده  ذکر  بهارد  و  خاص  مطالبات  قومی  و  های  رفتار  آن  تبع 

جویی در مقابل گفتمان و نظ  حاک  داشته باشند  و ستيزه  محورمقاومتکنش واگرایانه،  
 (. 174م  172: 1391)احمدی و الوند، 

زبانی  قومی،  تکثر  تاریخی،  و  تمدنی  فرهنگی،  سوابق  جغرافيایی،  موقعيت  بر  و   بنا 
کشور ایران با سایر کشورها در سطح منطقه خاورميانه است. بر  زبخش ی تما  فرهنگی شاخصه 
هایی که در مورد مسائل سياسی، قومی و فرهنگی جامعه و نظام سياسی ارائه اساس شاخص 

ایران رتبه   از نظر تنوع زبانی را دارد   29ترین کشور جهان و رتبه  ناهمگون   47شده است، 
پرچ  74:  1396ر،  )اکبری و فخا زیر یک  نامتوازن  و  م ملت ترکيبی  الگوی دولت  این   .)

ملی، هرچند بعنوان مزیت و شاخص واالی ایران در سطح منطقه خاورميانه بوده است، اما 
های اجتماعی )نژاد، زبان، فرهنگ متفاوت و بعضًا در اثر وجود ژئوپليتيک متنوع، شکاف 

کشورهای با  همسایگی  قومی(،  فرهنگی   متعارض  اشتراکات  و  قوم   -همسایه  های زبانی 
تبع آن تهدیدات امنيتی عميق و خواهی قومی، تنش داخلی و به ها، پروژه هویت مرزی با آن 

(. استان خوزستان با موقعيت و 23-20:  1387گسترده را برای کشور در پی دارد )مطلبی،  
استراتژیکی متشخص  از   1هيدروپليتيکی ، 4ژئواکونوميکی ، 3جایگاه  عربی  قومی  هویت  و 

 

1. Nationalism 

2. Geopolitics 

3. Strategic 

4. Geoeconomics 
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تيررس سياست  گرایانه کشورهای های مداخلهجمله مناطقی است که در تاریخ معاصر در 
ای ایران قرار گرفته است. بتدریج با پایان جنگ تحميلی، تغيير و غربی و برخی رقبای منطقه 

خرابی  منطقه،  و  داخلی  برجای  تحوالت  و خسارات  وها  جمعيت  از جنگ، جوانی   مانده 
پيمانانش و های آمریکا و ه  بحران بيکاری و ازدواج جوانان، فشارهای اقتصادی و تحری  

و هوا، آلودگی آب و هوا آبی، گرمی آب سالی، ک  های خشک تر وقوع بحران از همه مه  
دوباره  مطلوب،  اقدامات  بکارگيری  عدم  و  ریزگردها  هجوم  اثر  در  خوزستان  استان  در 

 سوء در قالب    عمليات روانی   جنگ  ومی دراین استان فزونی یابد.خواهی ق مطالبات هویت 
گيری از تعصبات قومی و مذهبی بعنوان بهره   از برخی مشکالت اقتصادی، سياسی و   استفاده 

تاکتيک از جمله  از سوی جریان صهيونيستیبسترساز جنگ داخلی  بوده که   -های مهمی 
های مختلف بکار گرفته شد. زمانی که همسو در برهههای غيرعربی عليه کشورها و جریان 

گرایانه وهابيت برای حضور و نفوذ در اهل تسنن ایران با شکست های افراطی و فرقه نگرش 
مواجه شد، دولت عربستان کوشيد با کمک فرقه وهابيت بعنوان رویکرد افراطی و تکفيری 

تحریک و جذب   سازی هویت عربی زبان را برایگری، این بار تخاص  و غيریت از سلفی 
بهره  عدم  مقوالتی چون:  راستا  این  در  گيرد.  بکار  خوزستان  استان  جوانان  ميان  گيری در 

سياست  و  شيعی  مبانی  بردن  سؤال  زیر  استان،  این  نفتی  منابع  از  انقالب کامل  های صدور 
یی قومی و زبانی در گرا ه یتجز طلبی و تحریک  ایران در سطح منطقه را با هدف موج هویت 

 مختلف در استان خوزستان بکار برد.  اشکال 
بين   پيوند  است؛  افتاده  اتفاق  گذشته  ساليان  طی  در  که  مهمی  مسئله  راستا  همين  در 

تجزیه و  قومیناسيوناليس   استان    -طلبی  در  وهابيت  رادیکال  و  سنتی  فرقه  و  عربی 
عرب مناطق  و  این خوزستان  از  است؛  بوده  اهواز  شهر  تحقيق  زبان  هدف  و  مسئله  رو 

ایدئولوژی  پيش  به  خوزستان  شيعی  جوانان  گرایش  تناقض  تحليل  و  واکاوی  رو 
تواند تبعات فراوان امنيتی برای کشور ایجاد کند؛ پرسش  گرایی است که این امر میسلفی

در استان خوزستان    یگریبه سلف   شیگرا  ادي بندادهی  میپارادا  یالگواصلی این است که »
چ  اهواز(  پژوهش ست؟ي )شهر  این  سلفیمی  «.  به  گرایش  مؤثر  عوامل  و  کوشد  گری 

وهابيت در خوزستان را مورد واشکافی و تحليل قرار دهد. چه اینکه گرایش جوانان اهواز  
تواند امنيت ملی کشور و حتی منطقه را تحت  های افراطی میگری و فرقهبه تفکر سلفی

 

1. Hydropolytic 
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ا  به موقعيت کليدی و حياتی  با توجه  بنابراین  ستان خوزستان و تحرکات  تأثير قرار دهد؛ 
ایران برای ناامن کردن و جنگ داخلی در  ستي ونيصهغربی و    -ای عربیدشمنان منطقه ی 

 شناختی مورد واکاوی و تحليل قرار گيرد.کشور ضروری است این مسئله بصورت جامعه

 پیشینه تحقیق
به سلفی نظدر مورد دالیل گرایش جوانان  اساس  بر  ایران  مناطق مختلف  ریات  گری در 

 ترین آنها آورده شده است: بومی نيز برخی آثار پژوهشی نگارش شد که در زیر به مه 

 در کشور  یگریرشد سلف یهاشه ی درباره ر  یرانی و مطالعات ا قیتحق نهی شی پ -1 شماره جدول
 گری های گرایش به سلفی شاخصه  نویسندگان  موضوع نگارش شده 

یی مذهبی  گراتیاقلتأثیر 
مهوری  بر امنیت ملی ج 

 اسالمی ایران 

جهانی، محمد  
(1392) 

مذهبی،   فرهنگی،  قومی،  متکثر  اجتماعی  ساختار 
دیوبندی   اجتماعی انسجام و پذیریفرهنگ  تفکرات  پایین، 

 و گرایش اکثریت مردم این منطقه 

واکاوی نقش کشورهای  
خارجی در ایجاد و  

های حمایت جریان
طلب عرب  تجزیه 

 خوزستان 
 

، شیوا،  پورجالل
نی سید  حسی

 (1396عبدالرضا )

بی برای  خوزستان  جوانان  تحرکات  در  اصلی  نظمی  نقش 
تجزیه گرایشات  و  مداخالت    طلبانهاجتماعی  در  ریشه 

تاریخی کشورهای بیگانه چون انگلستان، آمریکا و... دارد و  
نزادی کشورهای حوزه خلیج  ـ  نزاع هویتی    از سوی دیگر 

 فارس و مطرح کردن خلیج عربی 

ت روانی سایت عملیا
های  العربیه بر عرب

خوزستان با تمرکز بر 
احساس محرومیت نسبی  

 رفاه،

ساسانیان، سعید 
(1396) 

هنجارگریز،   رفتارهای  به  جوانان  گرایش  اصلی  ریشه 
تجزیهخشونت تفکرات  و  فعالیتگرا  در  ریشه  های  طلب 

رسانه ماهوارهگسترده  ـ  روی ای  بر  که  دارد  عربستان  ای 
ضالت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخی  مشکالت و مع

احساسات   تحریک  به  و  کرده  زوم  ایران  مرزی  مناطق 
 پردازد جوانان می

بررسی و تحلیل تحرکات 
سیاسی و قومی  

نظامی بر  ها شبه گروهک
امنیت شرق جمهوری 

 اسالمی ایران 
 

سرگزی،  
محمدامین و  

 (1398همکاران )

فره زمینه و  اقتصادی  فقر  چون  داخلی  ترکیب  های  نگی، 
ضعف   کشور،  شرقی  مرزی  موقعیت  مذهبی،  و  قومی 

مذهبی   مدارس  تسنن،  اهل  اکثریت  ،  سنتاهلژئوپلیتیک، 
 مجاورت جغرافیایی با پاکستان و افغانستان

بی کشور  با  همسایگی  بیرونی:  پاکستان، بسترهای  ثبات 
رسانه تبلیغات  انقالب،  معاندین  و  دشمنان  و  هوشیاری  ای 

و عربستان  پاکستان،  مالی  تبلیغی  مدارس  در  تحصیل  هابی، 
مدارس  شکل در  جاسوسی  و  نفوذی  نیروهای  گیری 

 ستیزی پاکستانی، شیعه
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  -1 شماره جدولادامه 
 گری های گرایش به سلفی شاخصه  نویسندگان  موضوع نگارش شده 

-پیامدهای جریان سلفی 
 گری در استان کردستان 

 

بهرامی، فردین و 
نجفی، علیرضا  

(1394) 

میزان   نشینی،حاشیه و فرهنگی فقر (موعه عوامل داخلیمج
قومی بیکاری، مذهب، و قومیت ،تحصیالت   و اختالفات 

 شهری، و  ایحاشیه مناطق در آموزش به توجه  عدم زبانی،

 عدم طلب،تجزیه هایوجود گروه عراق، کشور با مرزیهم

 )مرزها کنترل

امنیتی ـ اطالعاتی کشعوامل خارجی: همکاری ورهای  های 
اسرائیلی  آمریکایی  بیگانه  نیروهای  حضور  همسایه، 
همکاری   عدم  عراق،  پاکستان،  افغانستان،  درکشورهای 

پررنگ  عراق، خارجی  عوامل  نقش  درمجموع  بوده  اما  تر 
 است. 

شناختی و  تبیین جامعه 
ها و بندی زمینه اولویت 

بسترهای محرک پیوستن  
پیکارجویان به گروه 
ر  تروریستی داعش از منظ

 نظران ایرانیصاحب
 

مرادی، مصطفی  
و همکاران  

(1397) 

اولویت مقاله  این  مؤلفهدر  اهمیت  درجه  و  به  سنجی  ها 
درآمدی،   )شغلی،  تبعیضات  چون:  مواردی  شامل  ترتیب 
ناامیدی  استخدامی، خدماتی، مهارتی و آموزشی( مهاجران، 
از بهبود شرایط زندگی، سرخوردگی و ناکامی در رسیدن به 

عدالتی اجتماعی  آینده، طرد سبک زندگی غربی و بی  اهداف
اجتماعی،  بیگانگی  نسبی،  محرومیت    اقتصادی، 

نشینی، فقر و بیکاری، فعالیت منسجم و سازمانی در  حاشیه
 . باشدیمهای مجازی شبکه

کوشيد مسئله گرایش  این پژوهش ضمن استفاده از مبانی نظری و ادبيات مذکور، می
و تحليل قرار  در شهر اهواز را از طریق مصاحبه عميق مورد تجزیه    گری جوانان به سلفی
پژوهش  مذکور  دهد.  مسئله  به  قبلی  مسائل   نپرداختندهای  و  مباحث  به  دیگر  از سوی  و 

بر حوزه اغلب  اشاره کردند که  اهواز  در  تجزیهمختلفی  اقتصادی،  ... های  و  قومی  طلبی 
انتزاع و کلیبهشود  تأکيد داشتند. در این پژوهش تالش می هایی  گویی، شاخصهدور از 

سلفیجامعه به  اهواز  شيعی  جوانان  گرایش  کند.شناختی  شناسایی  را  با    واقع  در  گری 
جامعه اختيار  تحليل  در  عقالنی  و  مطلوب  مقبول،  راهکاری  و  پاسخ  مسئله  این  شناختی 
 گيرد.های مربوطه قرار مینهادها و ارگان
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 تعاریف و مبانی نظری  
 گری و تکفیر سلفی -فال

از   و  هاانیجریکی  مه   سلفی  رگذاريتأث ی  تفکرات  اسالم،  جهان  در    1گریدر  است. 
  بدنبال گرایی را باید بعنوان یک جنبش اصالحی در نظر گرفت که  اصطالح سياسی سلفی

به   خروج از وضعيت رکود علمی، فروپاشی سياسی و سيطره استعماری از طریق دعوت 
اسال  ميراث  رفتارهایی  احيای  از  آن  تطهير  و  اسالم  چهره  بازگرداندن  برای  تالش  و  می 

بدعت از  تاریخ  طول  در  که  افزودهاست  آن  به  شرک  و  )عنایت،    ها  است  : 1380شده 
معنایی    اطالق  اولين   در  سلفى  یعنى  (؛90 و  1392)برومند،    عامکاماًل  خود   اصوالً( 

(. این جریان وضعيت حاک   259-256:  1375واژگانی با بار ارزشی مثبت است )البوطی،  
های اجتهاد،  بندی دالکوشد با مفصلبر جهان اسالم را نامطلوب و بغرنج تلقی کرده و می

توحيد،   مرکزی  دال  پيرامون   ... و  مؤمنان  نجات  نبوی،  سنت  صالح،  سلف  نص،  اتباع، 
چالش  به  دیگرپاسخی  و  پور  )عوض  دهد  ارائه  اسالم عصر حاضر  متنوع جهان  ان،  های 

یی در جهان  گراافراطسلفی که با توجه به تحوالت اخير    2ترخاصاما معنای  ؛  (37:  1394
بازگشت معنای  به  منفی شده،  ابعاد  واجد    از   کامل  الگوبرداری  با  اسالم  تعالي    به  اسالم 

:  1382اجتهاد )حلبی،    باب  انفتاح  به   تشویق   قالب  در  سه قرن نخست اسالمی(سلف )  دوره
از دین (، خوانش ظ245 ... است.    با  مخالفت  و  اهری  و  تشيع    نجا یا  درتفلسف، تصوف، 
گفتمان    کاماًلی  گریسلف  یک  به  حدیثی  گرااسالمتبدیل  در  شودیم یی  وهابيت  سنت   .

در   دیوبندی  افراطی درون    قارهشبهعربستان،  و جریان  در مصر، سه    ن ي المسلماخوانهند 
هستند. اسالم  معاصر در جهان  مه  سلفی  تفاوت سلفی  سنت  تبيين  و دستهبرای  بندی  ها 

توان طرح نمود.  آنها دو مفهوم »مبانی نگرش به دیگران« و »راهبرد نيل به اهداف« را می
پذیرش   عدم  ضمن  سلفی  جریان  کرد  تأکيد  باید  دیگران  به  نگرش  مبانی  مورد  در 

م نگرش این  ميزان  در  اما  مسلمانان  سایر  مذهبی  و  کالمی  فلسفی،  فقهی،  با  های  خالفت 
به هستند،  جدی  تفاوت  دارای  مسلمانان  میگونهدیگر  که  دسته  ای  دو  به  را  آنها  توان 

گروه  دیگر  طرف  از  نمود.  تقسي   »تکفيری«  و  جامعه  »تقریبی«  به  نيل  برای  سلفی  های 
می پی  را  مختلفی  راهبردهای  اسالمی  میاصيل  که  »جهادی«،  گيرند  دسته  به چهار  توان 

 

1. Salafism 

 ق این واژگان دارد.اشاره به معنای خاص و مضي تکفيری  - در این پژوهش کاربرد مفهوم سلفی .2
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»تبليغی   مجموع  در  (.45م    43:  1394« و تکفيری اشاره نمود )آدمی و مرادی،  »سياسی«، 
سلفیهاگروهتمامی   معانی    -ی  قالب  در  اندیشه  لحاظ  به  فوق  توحيد،  )  یسلفحدیثی 

ی آنان )بدعت، جاهليت، حاکميت  هاانگارهو باورها و    گرفته  قرارسنت، قرآن و سلف(  
و جه )تکفير  رفتاری  هنجارهای  بروز  باعث  امت(  آنها  او  در  محوریت  گرددیمد(  لذا   .

های  اصلی تفکرات جریان سلفی م تکفيری را تخریب مبانی عقيدتی شيعيان و دیگر گروه
ترین شبهات و مسائلی که برای  دهد. در زیر به مه اسالمی غيرهمسو با خود تشکيل می
جریان سایر  عقيدتی  مبانی  آنتخریب  کردن  مته   و  اسالمی  و  های  بدعت  به  اصله فها 

 شده است: های اصيل اشاره گرفتن از آموزه

 ی تکفیری گریسلفمبانی نظری و رفتاری  -1شکل شماره 
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 ییگراافراطی نظری درباره خشونت و هاافتیره -ب
گروه به  جوانان  گرایش  مسئله  انجام  امروزه  و  رادیکال  جمله   نابهنجاری  ها کنش های  از 

کشورهای دارای تنوع و تکثر فرهنگی،   صوص خ بی دنيا  کشورها معضالتی است که اغلب  
آنها   با  اجتماعی  و  زمينه  کنند ی منرم    وپنجهدست مذهبی  همين  در  نظری هاافت ي ره .  ی 

در   و ی جامعه هاحوزه مختلفی  اندیشمندان  از سوی  فرهنگی  و  اقتصادی  سياسی،  شناختی، 
رهيافت   شده   ارائه گران  تحليل  کلی  شماتيک  ا است.  کالن  نظریات  و  برای ائه  رها  شده 

آميز و گرایش به تروریس  در مناطق تحليل و بررسی رفتار و کنش فردی و جمعی خشونت 
 مختلف دنيا و الگوی بومی آن در مناطق مختلف ایران در جدول زیر آورده شده است:

 یی گرا افراط ی گرایش به ها شاخصهی نظری درباره علل و هاافت یره نی ترمهم -2جدول شماره 
 ها مؤلفه پردازان هینظر نظریه  رهیافت 

 اقتصادی 

 گر الکوئر رابرت ی نسبمحرومیت 
محرومیت حاکم در زندگی فردی و   و فشار

توقعات شهروندان   و  انتظارات  اجتماعی، سطح
 های اجتماعی و گروه

 مبارزه طبقاتی 
کارل مارکس و  

 گرایان مارکس
فقر مالی، شکاف طبقاتی محرومیت،  

 ی اقتصادی و نـداری، ا مـانـدگی، تنگناهعقب

 جیمز دیویس  ندهیفزاتوقعات 
ی موجود  هاتی واقعانتظارات فردی و جمعی و  
 جامعه 

 مایکل هشتر  استعمار داخلی 
احساس تبعیض سیستماتیک اقتصادی در یک 

 جوامع ناهمگن قومی، فرهنگی و مذهبی 

 توسعه نامتوازن
ساموئل هانتینگتون 

 آبراهامیان و یرواند 
مگن و نامتوازن توسعه اقتصادی ـ هساختار نا

 سیاسی نظام حاکم 

 سیاسی 

بحران مشروعیت  
 و مشارکت 

گابریل آلموند،  
، نگتونیهانت 

 الکوئر   فایرابند،

بسته بودن فضای سیـاسی، نبود سـازوکارهای  
دهنـده به مطالبـات  انتخابـاتی و پاسخ

 سیاسی مشارکتیو فرهنگ  گونـاگون، نبود فضا

 تیلی  زچارل بسیج جمعی 
عدم نهادینه بودن شرایط برای بیـان 

  های عمومی، افزایش آگاهیخواسته
 ی عمومی هاخواسته

 یی، خروج اعتنایب ی، وفادار  اعتراض، آلبرت هیرشمن خروج، اعتراض 
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  -2جدول شماره ادامه 
 هامؤلفه پردازانهینظر نظریه رهیافت

 
های  فناوری

 ارتباطی

 ر آلوین تافل جابجایی قدرت 
ی موج جدید و تغییرات بنیادین در ریگشکل

زندگی افراد پس از موج سوم انقالب 
 انفورماتیک 

 جرج گربنر  نظریه کاشت 
 سازی تفکر و اندیشه،ی جمعی، نهادینههارسانه

 ی نمادینریباورپذ
بـازنمـایی و 

 سـازیمجازی
 ژان بودریار

، هات یذهنی مجازی، تغییر ادراک و سازتیهو
 واقعیت یبازنمای

 ایمانوئل کاستلز  ی اشبکهجامعه 
پیچیده شدن روابط قدرت، دهکده جهانی، 

 فشردگی زمان و مکان

 
 یشناختروان

نظریه غریزی و 
 ی شناختستیز

زیگمـونـد فروید،  
 ...اریک فروم و

 غریزه و میل طبیعی 

 اختالالت فردی
آلفرد آدلر، کارن  

 هورنای و...
 های وی فرد و برداشت

 عوامل محیطی و بیرونی آلبرت بندورا یری اجتماعیگیاد
 ثبـات و غیـره همگن،روابط اجتمـاعی بی اروینگ گافمن داغ ننگین 
ناکامی ـ  
 پرخاشگری 

لئونـارد بروکوویتز، 
 جان دالرد 

 ناکامی و محرومیت مستمر 

 یشناختجامعه
 
 

 یی جوتیهو
آمارتیاسن، کاستلز، 

 جان برتون 

بـافت  کیف سـاختار م ـک و تحوالت و  تغییـر
سیاسی ـ فرهنگ مذهبی، اعتقـادات جامعه،

  اجتمـاعی، تحرکات فرهنگی ـ اجتمـاعی،
 اجتمـاعی، طبقـات و منزلت اجتمـاعی.  گاهیپا

 ساترلند  افتراقی  نشینیهم
همساالن بزهکار و افراد گرایش  با نشینیهم

 یافته

 ازخودبیگانگی
  مـارکس، مـاکس کارل

مـانهایم،   کارل وبر،
 ارزش فروم 

تنش در زنـدگی فردی و  و بحران تضاد،
 اجتمـاعی

 آلبرت کی کوهن  منزلت اجتمـاعی
عدم توازن فضای اقتصادی ـ اجتمـاعی، 

 های اجتمـاعی و فشار سیستم اجتماعی شکاف 

 فرهنگ خشونت 
لونزو، هربرت اسپنسر، 

 باندورا 

ذاتی و فطری بودن خشونت در برخی  
  و قومی و مذهبی هایوزهـ، آمهافرهنگ

 متعصب  سنتی بـاورهای
 اجتماعی -اقتصادی پایگاه لر یم مزیج پایین  طبقه  فرهنگ
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جمع مسئلهبنددر  رادیکال؛  تفکرات  به  گرایش  که  گفت  باید  فوق  نظرات  ای  ی 
ی فوق از یک جنبه به تحليل آن  کردهایروپيچيده، تودرتو و غامض است که هرکدام از  

باید    .اندپرداخته آن  جامع  تحليل  داشت؛    جانبههمه  کردیروبرای  مسئله  این  به  فراتحليل 
اجتماعی   ناهنجاری  پازل  این  از  قطعه  یک  فوق  رویکردهای  از  هرکدام  که  معنی  بدین 

به بافت، ساخت    با توجه.  دهدیمگری تکفيری( را به ما نشان  )گرایش به تفکرات سلفی
از، نگاه و نگرش تک بعدی ناقص خواهد بود لذا  واعراب در اه  ی ت یو هو  سنتی و قوميتی 

 باید با رویکردی جامع، این مسئله را مورد تجزیه و تحليل قرار داد.

 تروریسم سلفی تکفیری در خوزستان  -پ
تشکيل   را  خوزستان  استان  از  اعظمی  بخش  جغرافيایی،  پراکندگی  لحاظ  از  عرب  قوم 

آنمی زبان  از  دهند.  بيش  و  عربی  شيعه  نآدرصد    99ها  مذهب  داری  . اندیاثناعشرها 
و رسوم خاصی چون پيوند خونی مستحک ، سرسخت و مساوات جو،    ها دارای آدابآن

مهمان  عزت اخالقی،  نفس،  اصول  به  پایبندی  عهد،  به  وفاداری  و  قول  صحت  نوازی، 
گشاده  غيرت،  و  اصل کرم  وسيله  به  نزاع  فصل  و  حل  این    1"فصل   "دستی،  که  ...اند  و 
آناخص )گودرزی،  یص  است  کرده  زبانزد  ایران  اقوام  ميان  در  را  (.  75-72:  1384ها 
خزعل«    خوزستان استان  در    ی طلب هیتجز »شيخ  از  انگلستان  حمایت  و  استعمار  دوران  به 
ناصری در    ازآن  پس .  گرددیبازم بعث عراق و جریان  ناسيوناليس  عربی در حزب  رشد 

ی خوزستان از ایران را در سطوح  طلب ییجدا  ع مصر باعث گردید که این کشورها موضو
گفتمان و  مختلف  اطالعاتی  حمایت  سياسی،  تبليغات  تروریستی  تاًینها سازی،    -اقدامات 

» جاسوس  اساس  همين  بر  نمایند.  دنبال  التحری  سال    االهواز«   ریجبهه  تحت    ش1342در 
تجز  باو  عراق      یرژ  تیحما دورااستان خوزستان    ه یهدف  در  که  شد  جنگ    ن تشکيل 

نيز   بعث    بعنوانتحميلی  حزب  مختلف  شعبه  مناطق  در  عراق  پنج   ستون  عوامل  به 
 . شد لیخوزستان تبد

ی عربی دچار تضعيف  گراقومدر طول سه دهه اخير پس از جنگ تحميلی، جریانات  
که   شدند  اشراف   عمدتاًشدیدی  منطقه،  سطح  در  عربی  پان  گفتمان  افول  از  ناشی 

 

ای در مناطق  های محلی، طایفه. فصل یکی از آداب و رسوم محلی قوم عرب جهت حل و فصل نزاع و درگيری 1

 تان خوزستان است.مختلف قوم عرب در اس



 1401پاییز  |  42  شماره| 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 54

  بعنوان المی و برجسته بودن هویت شيعی در اعراب خوزستان  س اطالعاتی نظام جمهوری ا
سایر   با  همبستگی  بودهااستانمحور  کشور  عرب  ی  جریانات  برخی  همزمان  با اما  گرا 

تغيير مذهب، رویکرد جهادی  با  امارات  و  پيگيری کردند  -حمایت عربستان   تکفيری را 
زمينه   این  در  سن  ایجاد  به  توانیمکه  نمود.  ش1369در سال    « ی»حرکه    اکنون ه   اشاره 

االهواز«   لتحریر  العربی  النضال  قومگرای  ن یترفعال»حرکه  دارای    -گروه  عربی،  سلفی 
در دانمارک مستقر است اما شبکه    هرچندفعاليت سياسی و اقدامات تروریستی است که  

  موسوم به   کشور اروپایی و کانادا ایجاد کرده است. شاخه نظامی این گروه  5خود را در  
  اخبار ه و  ، آشکارا شيوه مسلحانه و تروریستی را برگزید« آل ناصر  ن یالدیمحی »هاگردان
نام    اقدامات با  م  « مقاومت عرب االحواز »تروریستی خود را  . بدنه اجتماعی  دینمایصادر 

وضعيت   از  سرخورده  جوانان  شامل  خوزستان  استان  سطح  در  تکفيری  جریانات  اندک 
از طریق کمک مالی جریان تبليغی سلفی گرایش »وهابيت   اًتعمدکه   اجتماعی و اقتصادی 
« همزمان  و  شدیدی«  گراقومسياسی«  و    کرده  داي پیی  تجهيز  خارجی  دشمنان  توسط  و 

 .شوندی ممدیریت 

 روش تحقیق 
 ادیبنداده نظریه  -الف
  ی ف ي ک   ی ها مطرح در پژوهش   ی ها از روش   ی ک ی بعنوان    اد، ي بن داده   ه ی پژوهش بر اساس نظر این  
شده و در کتاب    و استراوس ابداع   يزر توسط گل   1967ابتدا در سال    اد ي بن داده   ه ی ام شد. نظر ج ان 

  ن ی تر ی اد ي از بن   ی ک ی روش را    ن ی منتشر شد. آنها ا   « بنياد داده   ه ی مشهور آنها با عنوان »کشف نظر 
معرفت متقن   د ي به تول   تواند ی اند که م قلمداد کرده   ی در علوم اجتماع  ی شناخت روش   ی ها کشف 

)   ی منته   ر ی باورپذ   و    یشناس روش   ک ی بنياد  داده   (. Glaser & Strauss, 1967: 32شود 
نظر  نظر   ی استقرائ   ه ی اکتشاف  چارچوب  در  محقق  که    ک ی   ی عموم   ی ها ی ژگ ی و   ، ی است 

  ی ها داده   ا ی و بصورت همزمان، چارچوب خود را بر مشاهدات    کند ی موضوع را مشخص م 
  ل ي و تحل   ی آور روش جمع   ن ی ا   در   (. 27:  1386ران،  ا و همک   فرد دانایی سازد ) ی استوار م   ی جرب ت 

نظر داده  و  نزد   گر ی کد ی با    یی نها   ی احتمال   ه ی ها  بجا   ی ک ی ارتباط  محقق  و    فرض ش ي پ   ی دارند 
  آورند   د ی را پد   ه ی تا نظر   دهد ی ها اجازه م مطالعه به داده   با ورود به حوزه مورد   ه ی نظر   ک ی گرفتن  

 (. 17:  1396دیگران،    ، پورسلي  و 72م    65:  1397،  ن ي )استروس و کرب 
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نظر  افتي ره به  مشخص    ،بنيادداده  یپرداز هیمنتخب  گام  چند  از  استفاده  لزوم  بر 
تحلبه تأکداده  ل ي منظور  محور   ی کدگذار  کند یم   دي ها  انتخاب   یبازه،  و  )  یو  استروس 

از   یبصر  ریتصو  کی  ایو    یمیپارادا  یالگو  کیبر توسعه    تینها  در  (.115:  1397کربين،  
براشودیم  د ي تأک  شده  دي تول   هینظر مقوله    یپارادا  یینها    ي ترس   ی.  استفاده    ریز  یهااز 
  -2است(،    ندی که اساس فرا  یادهیحاصل از پد  ی)صورت ذهن  یمقوله محور  -1:  شودمی
  -3اثرگذار است(،    یاست که بر مقوله محور  یطیمربوط به شرا  یهاعلى )مقوله  طیشرا
است(،    یانهي مزعوامل    ای  اتي )مقتض   یانهي زم  طیشرا اثرگذار  راهبردها  تحقق  بر    -4که 
(، کنندیم  جادیکه بر تحقق راهبردها ممانعت ا  یانهي زم  طیشرا  ای)موانع    یاواسطه  طیشرا
)کنش   -5 پد  ییهاکنش بره   ایها  راهبردها  از  م  ی اصل  دهیکه  و  شوندیمنتج   )6-  
راهبردها(  یهای)خروج  یامدهاي پ استخدام  از  (.  402م    400:  2005)کرسول،    حاصل 

 است:  شده دادهبنياد در شکل زیر نشان پردازی دادههای پژوهش نظریهمراحل و فعاليت

 ( 47ـ  45: 1389فرد و اسالمی، دانایی )بنیاد روند اجرای پژوهش با نظریه داده  -2شکل شماره 
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 جامعه آماری  -ب
با   ،بنيادداده  هینظر  در کند  یموارد  دیپژوهشگر  انتخاب  نظر  را  ساخت  در  او  به    ه یکه 

مشارکت انتخاب  مالک  کنند.  در کمک  هدف    نیا  کنندگان  و  طرح  از  متأثر  روش، 
ازآنجا پژوهش   کهییپژوهش است.  در گرایش جوانان    مؤثری  هامؤلفهشناسایی    ،هدف 

سلفی تفکرات  به  تکفيریاهواز  م  ا  گری  بدنبال  پژوهشگر  که    یفراداست،  این  بود  به 
که    دانوستهي پتفکرات   افرادی  یا  مسائل    تجربهو  این  با  کافی  تخصص  ،  اندداشتهو 

  نی کنند. از ا  جادیپژوهش ا  یرا برا  یریبتوانند مشارکت اثربخش و اعتمادپذ  کهینحوبه
و برخی از نخبگان و    هدفمند  برای برخی از این افراد گرایش یافته،  انتخاب آنها  وهي نظر ش

  ق ی بود تا بتوان از طر  ینوع گلوله برفاهواز از    ردر شه  منصبصاحبنظران و افراد  صاحب
بدست آورد؛    هینظر  اختس   یمطالعه برا  از موضوع مورد  یق يشده درک عم  افراد انتخاب

ی  ک یاتخاذ شد که داشتن    لیکنندگان دو مالک به شرح ذانتخاب مشارکت  یبرا  ن یبنابرا
رادی که به این تفکرات  ف . نخست تجربه زیستی و عملی یعنی ابود  یدو شرط الزام  ن ی از ا

انحرافی فرقه یافتن از تفکرات  توبه    پيوسته بودند و یا پس از آگاهی  و   اندکردهوهابيت 
اقدام    اکنون  ه  در جامعه خوزستان  دوماندکردهبه روشنگری  علم  .    ی افراد  یتخصص 

کاف  دانش  استان هاانیجر  هن يزم  در  یکه  اجتماعی  م  سياسی  تحوالت  و  تغيير  قومی،    ی 
سلفی تفکرات  و  مصاحبه  داده  یآورجمع  یبرا  ن يهمچن .  اندداشتهگری  خوزستان  از  ها 

 استفاده شد.  عميق

 ها دادهتجزیه تحلیل 
پس از    17اینکه برای اطمينان کامل تعداد بيست مصاحبه صورت گرفت اما در نفر    رغ  به

 مسير زیر شکل  اشباع نظری، به کدگذاری و تجزیه تحليل متن پياده شده اقدام شد. در

 :است آمده تحقيق در این  هاداده و تحليلتجزیه  تکميل و انجام
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 بنیاد روند کدگذاری در پژوهش داده  -3شکل شماره 

 
 (242ـ  220: 1396)فراستخواه،  

در    یکدگذار  -الف  مصاحبهاین  باز:  پضبط  یهاپژوهش،  از  پس  با    یسازادهي شده 
و    یبندو مقوله  یپردازمفهوم  ،ی رت سطر به سطر بررسومحتوا بص  لي استفاده از روش تحل 

و     ي باز، مفاه  ی کدها ني مشترک ب  اتي و خصوص ی سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهوم
 .شدند شخص ( م ي از مفاه  ی امقوالت )طبقه

ها، مقوله  طبقه  ان ي رابطه موجود م  افتنی  یدر پ  زي مرحله ن  نیا  : دریمحور  یکدگذار  -ب
مقوالت، محور بودن در پژوهش، تکرار    ریارتباط با سا  یها یژگیساس وامحتوا بر    ن يي تع

انتزاع درداده و  محور  یها  مقوله  بعنوان  سا  یبودن  و  شد  مطالعه  و  انتخاب   ر یپژوهش، 
شرا  زي ن    يمفاه قالب  محور  ،یعل   طیدر  زم  ، یمقوله  و  مداخله  ط یشرا  نه، ي راهبردها،  گر 
 به ه  مرتبط شدند. یمیب مدل پارادالدر قا یو بصورت نظر یبندطبقه یامدهاي پ

نظر  یانتخاب   یکدگذار  -پ دریپردازهی)مرحله  ن   ن یا  (:  مفهوم  زي مرحله  به  توجه  و  با  ها 
گزشده  ییشناسا  یکدها پ  یی نها  نشی،  در  پژوهشگر  و  شد  و    یسازکپارچهی  ی انجام 

  ی ه سع لمرح  ن یا  برآمد. در  یمقوله اصل  یداریمنظور پدخود به  یهالي خالص کردن تحل
مقوله که  است  آن  بهبر  شو  یا گونهها  اصل نانتخاب  مقوله  که  عمده   استخراج  ید  شده، 

 (. 19:  1396، گرانیو دپورسلي  آمده در مراحل قبل را پوشش دهد ) دیپد  يمفاه
توجه  گرنددتئوری   با  رویکرد  قالب  در  شد  کوشيده  تئوریک،  مقدمات  اصول    به  و 
پارداميکهایکدگذار مدل  به  آن  ی  ی  دستها افتهو  تحليلی    ل يتحل  ندیفرایابد.    ی 
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به اهم  ز ي ها نحاصل از متن مصاحبه  یهاداده   ، بنياددادهریه  نظ  کردیآن در رو  ت ي با توجه 
با جمعه  . در  انجام شد  یسه مرحله کدگذار  ی ط  ، یها و بصورت دست داده  یآورزمان 

 است:  شده اشارهزیر به مختصری از این روند 

 1ها مصاحبه نمونه از روند کدگذاری  -3جدول شماره 

 

ا1 تذکر  به  الزم  سلف.  گرایش  از  آنان  تاثیرپذیری  به  توجه  با  شوندگان  مصاحبه  نظرات  که  القائات  ست  و  ی 

شود. بدیهی است که  طلب، صرفا جهت تبیین کامل موضوع برای خواننده آورده میهای تجزیههضدایرانی گرو

 باشد.ان نمیهیچکدام از این مطالب مورد تایید فصلنامه و نویسندگ

 شاخص مفهوم

 اجتماعی -فرهنگی

کنیم در ادارات هیچ هویتی از  عنوان یک عرب احساس می»یعنی ما به :  ایساخت و بافت قبیله 
گردد که ما هویت و نژاد همه به این برمیزبان، آداب و رسم ما در شبکه استانی نیست؛ و این

ایرانیا اکثریت  با  ایالت    ن متفاوتی  و  دولت  یک  خودمان  برای  ما  داریم.  اساس  و  ریشه  در 
زبان ایران در  مستقل و کشور خاص با زبان و فرهنگ خاص بودیم، دولت مرکزی و فارسی  

عنوان یک عرب باید زمان رضاشاه به ایران تجاوز کرده و اهواز را به اشغال خود درآورد. ما به 
ن جدا سازیم ما باید لباس عربی بپوشیم زبان عربی درس اها را از ایرغیرت داشته باشیم که آن 

حرف   بخوانیم«. به  اصالً  نمی»پدرم  احترام  ما هایم  خانواده  در  محضی  پدرساالری  گذاشت 
حاکم بود هیچ حرفی انتقادی در خانواده ما پذیرش نداشت، همیشه حرف اول و آخر را در  

خصوص مامانم احترام ه اعضای خانواده بهیهای بقزد، وی اصالً به حرف خانواده ما پدرم می
 ی ما حاکم بود.«گذاشت. این شرایط از بچگی تاکنون در خانوادهنمی

افرادی چون شعیاد  و عماد وجود به»:  هویتی  –مسائل قومی   از ما هم  طورکلی در جمع ما 
به بازگشت  و  ایران  اسالمی  با جمهوری  مقابله  راه و روش جهت  بهترین  که  هویتی    داشتند 

به وهابیت مطرح می به مردم منطقه را توسل  اینعرب  که  توانند  ها میکردند و معتقد بودند 
ی مالی و معنوی برای ما باشند چراکه ما هرچند از مذهب با هم متفاوتیم اما از لحاظ  پشتوانه

 هویتی و نژاد با آنها یکی هستیم«. 

بتوانم غ»دالیل مختلفی در ت:  جهل دینی و شبهات عقیدتی ییر مذهب من نقش داشتند. شاید 
آنمهم تغییر ترین  پنج، شش سال  که  مثالً من  کرد.  بیان  دینی و عقیدتی  امور  در  را جهل  ها 

مذهب دادم و سنی ـ وهابی شدم اگر از من بپرسند شیعه چی هست جوابی ندارم«. دیگری  
مهمدیگویم  زین نظر خودم  »به  گروه:  این  به  پیوستن  دلیل  دستگیری  ترین  و  تروریستی  های 

می بهم  هرچی  چراکه  مینادانی،  قبول  میگفتند،  برایم  که  دالیلی  طبق  آوردند، کردم... 
»من خودم هم وهابی شدم ولی اصالً   ها را نفی کنم«.ی آنتوانستم مخالفت کنم و عقیدهنمی
نذر، قربانی،  سنت  اهلدانستم وهابیت و سلفیت و  نمی ت، توسل،  ن استعا  چی هست«. بحث 

ها استناد  شفاعت و ... از دیگر مواردی بود که در جلسات مختلف برای کوبیدن شیعه به آن
گفتند که کردند. آنها همواره میعنوان راز نیاز برای غیر خداوند اشاره میکردند و از آنها به می

خو و حتی  امام حسین  از  شفاعت  نذر،  اهمیت  بر  که  بیاورید  قرآن  از  آیه  یک  پیامبر   دشما 
این  اشاره وقتی  من  باشد...  میکرده  را  میها  مشرک  شنیدم  اعمال  دارم  خود  من  نکند  گفتم 

 دانم...«.دهم خودم هم نمیانجام می
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  -3جدول شماره ادامه 
 شاخص مفهوم

 اجتماعی -فرهنگی

فرهنگی   نهادهای  پاس  »پستربیتی:    –ناکارآمدی  محل  روحانی  طریق  از  نتوانستم  اینکه    خ از 
به حوزه علمیه شهر   این شبهات  برای حل  کنم، تصمیم گرفتم  دریافت  برای شبهاتم  مناسبی 

به من  با  هم  اینجا  در  اما  کنم...  مراجعه  بیرون  اهواز  را  من  و  کردند  رفتار  و  برخورد  تندی 
این مسائل و شبهاتی که شبکه وصال علیه عقیده شیعیان می گویند،  انداختند. من گفتم حتماً 

اهلل است و چون عقیده شیعیان باطل و خرافاتی است  مطابق با قرآن و سنت رسول  درست و
این  این روحانی و حوزه کاسهعلمیه  یه  کردند... پس حتماً  بدی رفتار  به  با من  ای زیر گونه 

شدم. پس از های شبکه وصال را پیگیر میکاسه هست...؛ بنابراین با انگیزه دوچندان برنامهنیم
و تغییر مذهب دادم«. همچنین یکی دیگر از افراد پیوسته به    ن اطمینان قلبی رسیدمیمدتی به ا

دهد، گفتم به حسینیه محل  گوید »زمانی که دیدم استادم جواب شبهاتم را نمیاین تفکرات می 
که از روحانی حسینیه در مورد این شبهات سؤاالتی پرسیدم وی جواب داد که این  برم وقتی

پراکنی جوانان گرفته که با شبهه  ست؛ چراکه امروزه موجی در اهواز شکل اسؤاالت خطرناک  
و   شبهات  جواب  ولی شما  درست  گفتم حاال حرف شما  من  کنند؟  وهابی  و  سنی  را  اهواز 

های جوانان را به من بگویید تا من برم و به جوانان پاسخ دهدم و آنها را بازدارم ولی  مسئله
 چیزی بهم نگفت...«.

 
 
 
 
 

-ولوژیکینتک
 ارتباطی

و...(: اینستاگرام  تلگرام،  )واتساپ،  مجازی  سال    فضای  من    90»من  گرفتم.  گوشی  که  بود 
حداقل  4روز  شبانه رابطه   ساعت  برای  را  تلگرام  و  واتساپ  ابتدا  در  بودم.  اینترنت    در 

ارات و ...  پاز اینکه تغییر عقیده دادم برای دانلود فیلم در یوتیوپ، آای داشتم ولی پس عاشقانه
ها از اینکه عقیده داعش را پذیرفتم هم اغلب کلیپکردم. پس  از گوشی هوشمندم استفاده می

رقه،  والیت  خراسان،  والیت  چون  مختلف  والیت  در  داعش  تصویری  و  صوتی  اناشید  و 
می نگاه  را  و...  موصل  فیسبوک   .   ...کردموالیت  و  اینستاگرام  و  واتساپ  تلگرام،  در  ما 

و به این نتیجه رسیده بودیم که دین و    کردمیممختلفی عقیدتی و توحیدی مطالعه    هایکتاب
ها های گرایش یافته به این جریان. در ادامه یکی از خانم«عقیده فعلی ما مشکالت فراوانی دارد

با حسام بلوچ آشنا شدم، وی من را عضو یک گروهی  می اینستاگرام  احیا    نامبگوید »من در 
نفر عضو داشت؛ ابو عمر مدیر این گروه بود و    50ه یک گروه عمومی بود و  ک خالفت کرد  

می  فارسی صحبت  زبان  به  دیگری  همه  کانال  را عضو  من  مدتی  از  بعد  خالفت   بنام کردند، 
بودند  عراقی  همه  که  کردند  بهبه  ؛بغداد  مجازی  فضای  در  من  کلی  تلگرام،  طور  خصوص 

بو عضو  واتساپ  و  فیسبوک  تلگرام  داینستاگرام،  در  من  بود؛  تلگرام  در  کارام  بیشتر  ولی  م 
اند، مشارکت داشتم... در ابتدا یک  های مختلف بودهها هم به نامآی دی که اغلب آن  9حدود  

دی خاص که مال شماره خودم بودم بیشتر نداشتم ولی خلود دوستم به من گفت که این  آی
د دارد  امکان  لحظه  هر  شبکه   رکار خیلی خطرناک هست چراکه  و  تور  امنیتی  نیروهای  های 

یه نرم بیفتی؛ در همین اساس  +( 01شماره )پیش   های مجازی باافزار ساخت شمارهاطالعاتی 
به من معرفی کرد و نحوه ساخت شماره مجازی )وهمی( را به من یاد داد و من    خط آمریکا

با آن فعالیت   اینستاگرامکردمیمچند شماره آی فیک ساختم و  هم فعال بود و یک    ؛ من در 
که   داشتم  تصاویری   900پیجی  و  عکس  فیلم،  پخش  به  هم  اینجا  در  داشت.  عضو  نفر 

یکمی مثال  یکپرداختم.  کردم،  پخش  انتحاری  عملیات  از  فیلم  یک  از بار  فیلمی  بار 
پخش  صحبت داعش  فرماندهان  دیگر  و  داعش  سابق  سخنگوی  از  المهاجر  ابوحسن  های 
 کردم«. 
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  -3شماره  جدولادامه 
 شاخص  مفهوم 

-تکنولوژیکی 
 ارتباطی 

کردیم ... تمام حوادث و اخبار را از  »ما اخبار ایران را اصاًل دنبال نمی   زبان: های عرب ماهواره و رسانه 
ماهواره شبکه  می های  دنبال  واقعیت ای  اصاًل  ایران  تلویزیون  بودیم  معتقد  به کردیم چون  را  طور  ها 

ای برای بهتر شدن اوضاع در  گوید و هیچ برنامه ن خوزستان را نمی ا خاص مسائل و مشکالت است 
سی دیدیم.  بی نیروهای مسلح را از بی   خوزستان ندارد... ما حتی خبر حمله به رژه  ن ی نش عرب مناطق  

ترین  کردیم... مهم ای مختلفی در حوزه فیلم، اخبار، تحلیل و بررسی نگاه می های ماهواره ما شبکه 
وصال، شبکه    من و تو، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، شبکه جهانی کلمه، شبکه   ه ها هم شبک آن 

های  ها  بودند که ما مرتب  در برخی برنامه ترین آن از جمله مهم   ... نور، المستقله، العربیه، الجزیره و 
 کردیم« ها را دنبال می عقیدتی و سیاسی ـ اجتماعی و تحلیلی آن 

وصال، المستقله، شبکه جهانی   »شبکه   های سلفی تکفیری در اهواز: ا گرایش ب وفور محتواهای مرتبط 
قطره،   کویت،  بعثی،  عراق  کشورهای  با  مرتبط  شبکه  چندتا  و  االحوازیه  اینترنشنال،  ایران  کلمه، 

جرقه    عنوان به کردم،  که در من  ها قبل از تغییر مذهب نگاه می عربستان و... را در برخی از شب 
 قع شد«. ا و   مؤثر خیلی  

 ـ معیشتی   اقتصادی 

شود  دالیل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است نمی » فقر و بحران بیکاری و اشتغال:  
یک دلیل خاص را نام برد ولی من خودم بگم راستیتش دلیل اصلی بیکاری وجود فقر در جامعه  

به  نیستند  شاغل  ندارند،  کار  که  جوانانی  این  است،  جذب  هم ج راحتی  و  دوستان  لسات  نشینی 
شوند اگر شاغل باشند هر کسی سرش تو الک کارهای خودش هست اصاًل خستگی کار کردن  می 

نمی  افراد  به  کنند؛ مهلتی  دیگر فکر  کاری  به  که  به عرب  این حرکت   امروزه   دهد  ها فقط منحصر 
اند  وزستان ناراضی خ های اقتصادی در استان  ها هم از برخی سیاست زبان ها نیست حتی فارسی زبان 

تپه، بهبهان، ماهشهر، اهواز و... هم  های اخیر اعتراضات در برخی شهرها چون هفت و در طی سال 
 شدند«. ای از بیرون انجام می های مالی و شبکه ها با حمایت ایم... که برخی از آن بوده 

 عوامل خارجی 

ای به  شبکه ماهواره   10ال حاضر تعداد  ح »در   ای بین ایران و عربستان: های ایدئولوژیک منطقه رقابت 
تعداد  نام  و  والجزیره  التجاه  شادا،  البدر،  المستقلة،  الفجر،  الرسالة،  العفاسی،  الحکمة،  المجد    9های 

دهند و افرادی را نیز جذب این جریان  کانال رادیوئی، تبلیغات وسیعی را در این خصوص انجام می 
زبان چون ایران اینترنشنال، من تو،  های فارسی شاهد فعالیت شبکه   ها ما این   بر   عالوه اند.  ضاله نموده 

کنند از  سی فارسی، رادیو فردا و ... هستیم که فقط بر نقاط منفی ایران تأکید دارند و سعی می بی بی 
 «. این طریق به اعتراضات مردمی دامن بزنند 

از این طر »یک    فشارهای استکبار جهانی به رهبری آمریکا:  عنوان  ، خوزستان است که به ح بخشی 
شیعی و دروازه ورود تشیع بوده است. خوزستان در این طراحی، دروازه ورود  یک جامعه عرب تمام 

ها تالش  تواند باشد بخش دیگری هم هست که این می  ن ی نش ی سن فرهنگ عربی از کشورهای عربی 
بی را ایجاد کنند که قوم  ل ط ها، در قومیت بلوچ، کرد و ترک تحرک جدایی کردند در تمام قومیت 

 عرب هم یک بخش از این طراحی است«. 

به نظر من با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال    ی غربی: ها دولت   رقابت تمدنی میان اسالم و 
، جبهه امپریالیسم و سکوالریسم جهانی دچار شکستی سخت و تاریخی شد. با توجه به همین  1979

های فراوان  ها با توطئه ین جهان اسالم نشسته و اکنون پس از سال م شکست بود که جبهه غرب در ک 
های شوم برای خود مهیا کرده است؛ در جهت مقابله با ماهیت فرهنگی ـ  برداری فضا را برای بهره 

 های تکفیری است«. اندازی گروه آخرین مرحله آن راه   مذهبی انقالب ایران 
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  -3جدول شماره ادامه 
 شاخص  مفهوم 

 خارجی   عوامل 

تجزیه  و  فعالین  به  رایگان  اقامت  و  تجزیه »حرکت   طلبان: پناهندگی  منطقه های  در  قباًل    طلبی  را  ما 
ها وابسته به  های قبل این حرکت دانم که در زمان طوری که من فهمیده بودم می شنیده بودم؛ ولی آن 

د که بر روی برخی فعاالن  ن برخی کشورهایی چون انگلستان، کانادا، سوئد، امریکا، عربستان و... بود 
برای ناامنی در خوزستان تالش می  »ما وارد گروهی شدیم که عوده عفراوی از نظر  کردند«  قومی 

خواست منطقه  فکری و عملی فرماندهی این گروه را بر عهده داشت. این گروه با افکار پلیدش می 
نعمه در  چند بار با سیدطاهر آل   های نفت را منفجر کند؛ های مختلف ولوله را ناامن و مشوش و مکان 

طلب »حرکة التحریر الوطنی« است ارتباط برقرار کردم. بعد ازآن  کشور کانادا که مسئول گروه تجزیه 
کاناداست و  با سید صباح موسوی مسئول گروه تجزیه  باز هم در کشور  طلب »حزب النهضه« که 

و   انگلیس  کشور  در  که  مزرعه  احمد  محمود  همان  یا  تجزیه ر ابوبشار  گروه  »جبهه  ئیس  طلب 
 دموکراتیک مردمی خلق عرب اهواز« است، ارتباط برقرار کردم«. 

 عوامل سیاسی 

طلب برخورد قانونی کرد اما نباید این چماقی  »باید با ضدانقالب و تجزیه   نگرش امنیتی به استان: 
تند. خیلی از این  س باشد برای کوبیدن خیل عظیمی که جوانان مستعد، متدین و وفادار به انقالب ه 

گیرند؛ بعنوان  مهری قرار می ها زمان جنگ تحمیلی را درک کردند، در بسیج هستند اما مورد بی جوان 
دارند اعتراض کنند، چون مطالبات و حق حقوق خانوادگی    تپه واقعًا حق مثال همین کارگران هفت 
ده نشد، هرچند که اقداماتی  ه چنانی مشا نشده است، ولی تاکنون عمل آن آنها چند ماهی پرداخت  

 ها چطور معترض نشوند«. چنانی ایجاد نکرد، خب این صورت گرفت ولی تاکنون تغییر آن 
های معاند جمع زیادی  ای و رسانه انتشار این نامه در فضای ماهواره   دنبال به »  نبود فضای باز سیاسی: 

عرب  مردم  اعتراض از  به  دست  اهواز  غیرمسالمت زبان،  بمب   آمیز های  حتی  مناطق  و  در  گذاری 
وفصل این مسئله ذهنیت  مختلف اهواز کردند ... برخورد خشن و نبود فضای باز سیاسی برای حل 

 بدی در اذهان برخی از این مردم ایجاد کرد«. 

گری  یکی از افراد گرایش یافته به تفکرات سلفی   ها و مدیریت استان: ساالری در پست فقدان شایسته 
ال  تاثیر  ماهواره ائات شبکه ق تحت  و  های مجازی و شبهات سیاسی ـ مذهبی  ادارات  ای گفت: »در 

و حسابی ندارد، با اینکه اغلب مناطق استان خوزستان را  های مختلف هیچ عربی پست درست  ارگان 
زبان چون بستان،  دهند، ولی ما در استان خوزستان و حتی در شهرهای عرب ها تشکیل می زبان عرب 

ها  دیدیم و فقط فارس زبان ها نمی دان، خرمشهر و... هیچ فرماندار، مدیر مهمی از عرب ا حمیدیه، آب 
نژاد و زبان عربی مورد    خاطر به قوم عرب را  ... کنند و قدرت را در دست دارند در آنجا حکومت می 

  ب های عربی زبان که تغییر مذه دادند ... این حسی است که اغلب جوان ظلم و ستم فراوان قرار می 
 اند، دارند«. داده 

ها و احزاب  که برخی جناح   م ی کن ی م ما مشاهده  » :  های سیاسی سیاسی کردن اقوام در گفتمان جناح 
اقوام   کردن  سیاسی  به  کشور  برای  سیاسی  و  امنیتی  تبعات  به  توجه  بدون  و  قدرت  کسب  برای 

 «. دهند ی م ی قومیتی  ها وعده و در تبلیغات انتخاباتی خود    پردازند ی م 

به پسرعمویم  :  های عاطفی ئل و شکست ا مس  که من را  براین بود  راهنمایی بودم بحث  که  »زمانی 
عالقه  هم  خودم  من  بود...  مخالف  مادرم  نبود،  خوب  عمویم  خانوادگی  وضع  چون  ولی    بدهند 

هایش بسازم و با وی زندگی کنم. خودم  عجیبی به پسرعمویم پیدا کردم و حاضر بودم با تمام نداری 
دانستن، سنی شده، مجبور شدم تغییر عقیده بدهم. مهر  حسن که همه می   خاطر به بودم ولی    ه هم شیع 

حسن خودم را بکشم،   خاطر به عقد کردیم. من حاضر بودم   95اومد خواستگاریم و در ماه بهمن   95
 . « به هر دلیل فقط با وی زندگی کنم 
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 ی پژوهش هاافتهی
افربا بررسی مصاحبه این  به تغيير مذهب دادهاهای برخی از  ابتدا اقدام  از    اند و پس د که 

به گرایش  آورده آن  تکفيری روی  م  مشاهده شد که شاخصه های سلفی  و عوامل  اند،  ها 
 :اندداشتهزیر در گرایش این جوانان نقش اساسی 

 ی تکفیریگری سلفعوامل فرهنگی ـ اجتماعی گرایش به   -الف
ای، فرهنگ مردساالری و ... از جمله  ی م قبيلهمسطح تحصيالت پایين، بافت و ساخت قو

تأثير نبوده  های مختلف بیها در حوزهاند که در کنش و نگرش آنهای قوم عربشاخصه 
صحبت محتوای  به  توجه  با  مذهب  است.  تغيير  به  اقدام  که  جوانان  این  از  بسياری  های 

که شاید  طوریاست؛ به فرهنگی نقش بسياری مهمی داشته  اند، باید گفت که شاخصهداده
در گرایش آن مهمی  بسيار  نقش  اقتصادی  مسائل  با  و گروههمپا  مذهب  تغيير  به  های  ها 

 سلفی م تکفيری نقش داشته است.
افراد  مسئله   این  با  مصاحبه  درون  از  که  بود  مهمی  مقوالت  از  یکی  هویت«  »بحران 

مطالعات    از  .دیآیم  بدست حوزه  در  مسئله  اشناخت رواناین  انقباض    تماعیج ی  بعنوان 
صاف جاده  و  فرهنگی  و  م  روانی  افراط  و  خشن  رفتارهای  و  رادیکاليس   تفکرات  کن 

ساز انقباض هویتی در برخی  سازی هویت، زمينهبعدیاند. در واقع تکتفریطی یاد کرده
اقشار و طبقاتی می متکثر ارزشی زندگی  افراد،  متنوع و  نظام فرهنگی  شوند که در یک 

جامعه  ژهیبو  .کنندمی در یک  و    اینکه  طبقات  افراد،  که  زمانی  متکثر  ارزشی  م  فرهنگی 
ارزش بر  مبتنی  که  متحد  و  منسج   هویت  یک  از کسب  تربيتی،  اقشار  خانوادگی،  های 

ها را  شوند که آنو سوی »هویت منفی« کشيده میقومی و گروهی ناتوان شوند، به سمت  
سمت پرخاشگکنش   به  و  نابهنجار  افراد  می  رهای  از  برخی  بستری  چنين  در  کشاند. 

کنند  های مسلط در جامعه وفق دهند و احساس میتوانند خود را با هنجارها و ارزشنمی
طور که باید شده و جامعه و قوانين موجود آنها پایمال  که در چنين چارچوبی هویت آن

احساس تحقيری به خود   ها را به رسميت و محترم نشمرده است؛ لذاهای آنو شاید ارزش
 کوشد از طریق مختلف این سامان ظالمانه را بره  زند. دهد و مینسبت می

توان  مهمی بود که می  »فراوانی معاشرت و ارتباط با دوستان و اقوام ناباب« دیگر مؤلفه
نقش   که  عامل  بيشترین  واقع  در  برد.  بکار  افراد   این  اجتماعی  ناهنجار  رفتارهای  برای 
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افراد منحرف است. این  کنش   رمؤثری د ها و گرایشات انحرافی دارد، ارتباط و تعامل با 
ترین چيزی که  مسئله نيز در اغلب جوانان گرایش یافته به تفکرات سلفی دیده شد. مه 

به   که  بوده  جلساتی  در  حضور  است،  کشانده  تفکرات  این  سمت  به  را  جوانان  اغلب 
و گفتگو مناظره  نفر  صورت  برگزار شده    ميان چندین  دارای شبهات عقيدتی  از جوانانِ 
این جلسات جرقه در  و چون    بود.  بود  آنها زده شده  اذهان  در  مذهبی  م  شبهات سياسی 

نکرده   پيدا  نيز  مناسبی  و  دسترس  در  و  منبع  فضاسازی  این  تاثير  تحت  راحتی  به  بودند، 
 ایجاد شبهات قرار گرفته  و در دام گرفتار شدند.

ی است که با توجه به تمایز امؤلفهی« دیگر  ري تکف طلبی و سلفی  تجزیه  ت»پيوند تفکرا 
زبانی، فرهنگی و قومی استان خوزستان در گرایش و کنش اجتماعی جوانان سوق یافته به  

هویت و نژاد عربی    بخاطرکنند  ها اغلب احساس می. آن دهدیمی، خود را نشان  گریسلف 
بایدزبان، آن اجتماعی و  ختا شاید در سا   و  طور که  منزلت  ر و سيست  مرکزی جایگاه و 

اند با  اند. برخی از نخبگان قومی عرب که ساکن کشورهای غربیسياسی مطلوب نداشته
ای درصدد تحریک و تهييج فعاالن اجتماعی و سياسی  فعاليت در فضای مجازی و ماهواره

های سياسی م اجتماعی  یالتعدکنند که تبعيض و بیاند، بر این امر تاکيد میاین قوم بوده
در سطح مختلف استان وجود دارد. در بسياری از این جوانان که اقدام به تغيير مذهب و  

داشته تکفيری  م  سلفی  تفکرات  به  ملغمهگرایش  نگرشاند،  و  اهداف  از  های  ای 
 طلبانه مشاهده شد.تجزیه

 ی تکفیریگریسلفعوامل اقتصادی ـ معیشتی گرایش به  -ب
های اغلب این جوانان و کارشناسان خبره در حوزه مسائل داخلی استان  صحبت   به  با توجه

ای در ایجاد شبهات سياسی، مذهبی، تفکرات  فقر اقتصادی و مالی نقش عمده  خوزستان،
های اغلب این افراد فقر  طلبانه و رفتارهای خشن و نابهنجار داشته است. در صحبتتجزیه

نی در تأمين معيشت ابتدایی خانواده نقش بسيار مهمی در  توامالی، خانوادگی، بيکاری و نا
ها باید به نفوذ مالی عربستان وهابی  تغيير عقيده اغلب این جوانان داشته است؛ در کنار این 

اشاره انقالب  معاندان  دیگر  نهایت    و  استان خوزستان  در  مقوله  این  از  توانستند  که  کرد 
این افراد را به خود    پخش پول  ی وسازسوء استفاده را ببرند و با شبکه بصورت مستقي ، 

ها با مقایسه وضع اقتصادی خود با کشورهای حوزه  جذب کنند. در نهایت باید گفت آن
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اند که دولت، اقدام نفت و منابع گازی موجود در  خليج فارس به این حس و نتيجه رسيده
جنگ،   از  ناشی  خسارات  برای  ولی  استخراج  را  خوزستان  در  مشکاستان  موجود  الت 

با خشک مقابله  بيکاری،  نفت  استان چون  از  و... درآمدی  گاز  ریزگردها، کمبود  سالی، 
دهند، لذا به این نتيجه رسيدند که در نظام سياسی کنونی  کشور را به استان اختصاص نمی

اهواز بخصوص عرب مناطق مختلف  برای  پيشرفت و توسعه  با  زبانامکان  نيست، پس  ها 
 اند.ترین کار را تغيير مذهب دیدهبه  این جرقه

 گری تکفیریعوامل سیاسی ـ امنیتی گرایش به سلفی  -پ
های سياسی که از تنوع و تکثر قومی، مذهبی و دینی  این مسئله در حوزه اجتماعی و نظام 

می به چش   بيشتر  هستند  مصاحبه  برخوردار  خالل  در  چنانچه  افراد  خورد.  این  از  برخی 
ها  ها خواسته یا ناخواسته به این حس و فکر رسيده بودند که آناز آن  رخیمشاهده شد: ب

در نظام سياسی مرکزی ایران، استان، اقوام، دوستان و همساالن فاقد یک جایگاه و منزلت  
ترین وسایل زندگی عادی خود  اجتماعی باال، فاقد شغل و کار برای امرار معاش ابتدایی

به این حس و  یک زندگی متعادل و رضایتمند آن قق  اند. همين ناکامی در تحبوده ها را 
نظام سياسی حاک ، آن برده است که« در  ای هستند  ها شهروند درجه چند و حاشيهفکر 

یا نمی یافته و تغييری در جایگاه  که در گفتمان حاک   باال دست  به شأن اجتماعی  توانند 
تغييری در وضع موجود خود  یا  اجتماعی فردی و خانوادگی خود ایجاد کنند و    -سياسی

ازدواج،   مناسب،  شغل  تامين  در  افراد  این  از  برخی  کنند«.  ایجاد  محسوس  صورت  به 
القائات   تاثير  نيز تحت  دیگر  برخی  و  بودند  مشکل  دچار  برای خانواده  زندگی  امکانات 

اقتصادی و فرهنگی حاک     -ای و جنگ شناختی معاندین، سيست  و ساختار سياسیرسانه
به  شور بر ک تبعيضو  را  استان خوزستان  قلمداد  طور اخص  ظالمانه در ذهن خود  و  آميز 

های توليدی  ها علت اصلی نهادینگی آن را وجود نفت و شرکتکرده بودند. برخی از آن
رانی و وقوع جنگ تحميلی در نظر گرفته بودند  فوالد پتروشيمی و منابع نفتی، آبی، کشتی

زبان فارس  مهاجرت  باعث  مهاجرت    هایکه  دیگر  طرف  از  و  منطقه  این  به  بومی  غيره 
عرب بومی  استانافراد  برخی  و  منطقه  کشورهای  از  بسياری  به  مناطق  این  چون  زبان  ها 

آن که  گردید  باعث  امر  همين  است.  شده  و...   اصفهان  تهران،  کنند  شيراز،  حس  ها 
آداب   فرهنگ،  ارزشهویت،  رسوم،  بهو  و  عقاید  جهانها،  و  بي طورکلی  فردی  نی 
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آن راهخانوادگی  پس  گرفته،  قرار  تهاج   مورد  تفکرات  ها  به  گرایش  در  را  نهایی  حل 
اند. لذا باید ناکامی فردی، خانوادگی و گروهی را بعنوان یکی  گری جستجو کردهسلفی

 گری در نظر گرفت.کننده گرایش جوانان به سلفیتعيين  از شاخصه

 گری تکفیری فیسل  ی گرایش بهشناختروان عوامل  -ت
برخی مشکالت زیست و  اجتماعی  اقتصادی،  م  فرهنگی  نامتوازن  از شرایط  محيطی  متأثر 

طور اخص شهر اهواز که از منابع غنی زیرزمينی، آبی و کشاورزی  در استان خوزستان، به
نشينی در اطراف شهر اهواز و برخوردار است، اغلب این افراد با توجه به گسترش حاشيه

ب های )فرهنگی، اقتصادی، قومی و سياسی( احساس محروميت نسبی  شکاف  رخیوجود 
بهمی ناتوانی در حلکنند که  اثر  در  آن  و خانوادگی موجب  تبع  فردی  وفصل مشکالت 

چارچوب وضعی فردی، خانوادگی،    ن ی ا  درگيری عقده حقارت در آنها شده است.  شکل
اف از  برخی  نقش مهمی در گرایش  به تفکرات خشن و  حاشيه  راددوستان و همساالن  ای 

وضع زندگی خود با    مقایسه  با  یکودک در سنين    شود. در چنين بستری افرادپرخاشگر می
بچه  از  برخی  نوعی احساس بیدوستان، همساالن و  اقوام دچار  کند. وی  ارزشی میهای 

د  خو  های نهفته در زندگی گذشتهسالی برای جبران این کاستیجوانی و بزرگ  در مرحله
العاده، رفتارهای غيره عقالنی و افراطی  های خارقجویی؛ به برخی کنش برتری  هدف  باو  

گروهک به  پيوستن  قالب  میدر  خشن  تفکرات  به  دست  از  ها،  بسياری  در  زنند. 
افراد  مصاحبه سلفی  شدهجذبهای  مالحظه  به  خانواده    شود یمگری  یک  با  اغلب  که 

بود درگير  نابهنجار  و  سردی  اهفروپاشيده  صميميت  و  اجتماعی  روابط  که    نی ا  درند 
ها حاک  بوده است، این افراد بدون شناخت از ماهيت و اهداف تفکرات سلفی از  خانواده

 اند.راه منفی دست به جبران کمبودهای خود زده
شکل آنها  ذهن  در  تمایزاتی  و  تصورات  برونمجموعه  راه  تنها  بود  از  گرفته  رفت 

مو مسائل  و  کرده  جودمشکالت  تحليل  سلفی  تفکرات  به  گرویدن  در  »تفکر  را  اند. 
توان  های این افراد میهایی بود که با تحليل محتوای صحبتوسفيدی« یکی از مقوله سياه

زای قومی م  یافت؛ بدین معنی که اغلب این افراد با نگرش دوگانه و غيریت  به آن دست
و جهت تفسير غلط  به  توجه  با  هویتی  و  آميزی  اشتباه، یک فضای تخاص   يریگ مذهبی 

چارچوب گفتمانی    ن یا  درها  های خود ترسي  کرده بودند. آنبرای خود، عقاید و نگرش
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هایش به دو دسته دوست یا  اند جهان و آدماند که مدعیگرا را ترسي  کردهمطلق و حذف
 اند.شدهدشمن تقسي  
ه به تفکرات سلفی م تکفيری  ی کنفس کاذب« برخی از این جوانان اهواز »اعتماد به  

طلبی بودند که خود را از لحاظ  گرایش پيدا کرده بودند، دارای روحيه و تفکرات تجزیه 
ها مدعی بودند که داعش  دیدند. آنهویتی، نژادی و زبانی با اکثریت ایرانيان متفاوت می

ها توانست  ج با مطرح کردن اسامی تاریخی و تأکيد بر احيای خالفت عربی و تقابل با ع 
از   بسياری  برای  حقيقت خودشيفتگی  در  کند.  به خود جذب  را  عرب  از جوانان  برخی 

ها دست  ها عطشی ایجاد کرده است که آنجوانان که جذب این تفکرات شدند برای آن 
بی مردم  و  عام کودکان  قتل  تکفيری،  به خونریزی،  تفکرات  اساس  بر  زدند چراکه  گناه 

اند که  اسالمی بخصوص شيعيان را مرتد و کافر در نظر گرفتهای  هها و گروههمه جریان
آن با  رفتار  و  برخورد  و  هرگونه  استان خوزستان  در  تفکر  این  دارد.  دینی  مشروعيت  ها 

 وضوح مشخص بود. شهر اهواز در حمله مسلح به رژه نيروهای مسلح به

 گری تکفیریعوامل بیرونی گرایش به سلفی  -ث
تحرکات   این  تبعيض    بر  هعالودر  نابرابری،  و  محروميت  احساس  چون  داخلی  عوامل 

قومی، تعصب قومی، تمایزات هویتی )نژادی، زبانی( و... نقش عوامل بيرونی نيز پررنگ 
از سرکردگان گروه  نفر  پنجاه  و  اقامت حدود چهارصد  نظامی و عناصر بوده است.  های 

تجزیه فعال  و  متواری  بعملياتی  کشور  از  خارج  در  ایاالت  وهطلب  کشورهای  در  یژه 
عالوه فعاليت بيش  متحده آمریکا، کانادا، سوئد، انگليس، هلند، دانمارک، سوریه و ... به

بيست تجزیهاز  تشکل  آرموپنج  نرمطلب  امکانات  تمامی  با  همراه  تبليغاتی،  دار  و  افزاری 
اینترنتی و چهار شبکه ماهو  بر ارهفعاليت بيش از یکصد و هفتاد سایت و وبالگ  ای دال 

آن مدعاست؛  بهاین  سياسی  ها  منش  و  روش  در  یکدیگر  با  که  فراوانی  اختالفات  رغ  
جامعه   در  ایران  حکومت  توسط  اهواز  اشغال  تفکر  القاء  چون  تبليغاتی  بعد  در  دارند، 

بين  تشکيل حکومت  جهانی،  استقالل خوزستان،  و  تجزیه  مسئله خوزستان،  المللی کردن 
در  سکوالر  و  هدف  خو   فدرال  با  ایران  اسالمی  جمهوری  عليه  سياسی  فشار  زستان، 

فارسی و  شيعی  مرکزی  دولت  دارند.فروپاشی  نظر  اشتراک  ه   با  زمينه    ن یا  در  زبان، 
به شبهات گستردهمی ماهواره  توان  از سوی  وهابيت در فضای  کرد.  اشاره  مجازی  و  ای 
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ین جوانان اشاره کرد که  ب ادیگر باید به ضعف علمی، تحقيقاتی، عقيدتی و مذهبی اغل
راحتی تحت تأثير تبليغات و  اند، لذا بهشناخت کاملی از مبانی و متون مذهب شيعه نداشته

 پروپاگاندای سياسی قرار گرفتند.

 گری تکفیریعوامل ارتباطی )فضای مجازی( گرایش به سلفی  -ج
اغلب جنبش  در  امروزه  عاملی که  و حرکتدیگر  بسيجها  اگرایانه  های  مردم و  عتراضی 

داشته مهمی  رسانهنقش  با  اند،  ابزارها  این  چراکه  است؛  بوده  مجازی  م  ارتباطی  های 
مکان در  افراد  ارتباط  و  تعامل  برای  را  بستر  مکان،  و  زمان  فراه   فشردگی  مختلف  های 

شدت تضعيف  های مرکزی را بهکرده است و از سوی دیگر نظارت و کنترل اقتدار دولت
های ابتدایی شبهات  های بسياری از این افراد ه  مشاهده شد که جرقهحبتر صاند. دکرده
زبان برخی کشورهای منطقه ایجاد شد و اخيراً  ای عربهای ماهوارهها اغلب در شبکهآن

شبکه فعاليت  رشد  صوتبا  و  کتاب  کليپ،  نشر  مجازی،  تخریب  های  در  مختلف  های 
اد شده در اذهان این جوانان داشته است.  ایجمبانی عقيدتی شيعه نقش مهمی در شبهات  

نداشتهآن خود  شبهات  به  پاسخگوی  برای  فرهنگی  مراکز  که  ه   یا  ها  خواسته  اند، 
 شده قرار گرفتند. های از قبل طراحی ناخواسته تحت تأثير فعاليت این برنامه

انجام کنش   یکل  طوربه از اقشار و طبقاتچرایی  ان  جو  ها و رفتارهای معنادار برخی 
خاص تحليل کرد بلکه این    مؤلفهی و مبتنی بر  بعدتک  توانینمرا    هاانیجراهواز به این  

بحران   بصورتمسئله   معضالت،  مشکالت،  جامع  و  اقتصادی،  پيچيده  )فرهنگی،  ها، 
حلطي مح ستیزسياسی،   و  پيچيده  شبهات  و  مسائل  و...(  تبليغاتی  رسانه   نشده ی  های 

یی  گراهیتجزو همچنين پروژه    ای تخریب مبانی عقيدتی شيعهبر  عربستان و همدستان آنها
( ...و  هراسیی، شيعههراسرانیاتحری ،  مختلف )جمهوری اسالمی ایران و ایجاد فشارهای  

گرفت.   نظر  با    ن یا  دردر  کشور  سياسی  و  اجتماعی  تبليغی،  و  فرهنگی  نهادهای  زمينه 
این تفکرات از    تنهانه  که ی  طورهبه  ی مسئله را جدی تلقی نکردن يبخوشانگاری و  سهل

امنيت ملی ایران و حتی منطقه را   تواندیمبدتر ه  شد، امری که  روزروزبهبين نرفت بلکه 
 جدی روبرو سازد.  با مخاطره
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 گری تکفیری در خوزستان الگوی پارادایمی داده بنیاد از گرایش به سلفی   -چ 

در    صورت   ن یبد  ی،میپارادادر قالب مدل  يق  ی تحق و نظرهای تحليلی  ی یافته کل  طور به 
 احصا شد. 4شکل شماره 

 ی در خوزستان گر ی سلف ی علل گرایش به  شناخت جامعه الگوی پارادایمی در بررسی    -4شکل شماره  
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 گیرینتیجه
  نیا  در گری تکفيری است؛  مسئله پژوهش، گرایش جوانان شيعی اهواز به تفکرات سلفی

شناخت   پژوهش  هدف  تفکرات  شناختجامعهی  هافهمؤلراستا  به  جوانان  این  گرایش  ی 
ی  هانگرشهای تکفيری است که طی چند سال اخير شاهد پيوند  خشن و رادیکال سلفی 

مناطق    بخصوصا با این تفکرات در مناطق مختلف استان خوزستان  گرهیتجزطلبی  قوميت
و  عرب اهواز    طوربهنشين  شهر  مس  . یابودهاخص  به  پاسخ  روش    ئلهبرای  از  اهداف  و 
یافته به این تفکرات  با برخی از افراد گرایش   ق ي مصاحبه عم  وهي ش ی اطالعات به  آورجمع

  در ی استفاده شد.  اکتابخانهاینترنتی و    و منابعو مسئول در شهر اهواز    نظرصاحبو افراد  
با  آورجمعحوزه   نگارندگان  تحقيق،  انجام  هات یمحدودی  و  دسترسی  چون  مختلفی  ی 
فرقه  حبهمصا این  اعضای دستگير شده  از  با  دليل ترس  به  مردم  برخی  ها، عدم همکاری 

گروه به  مربوط  همه  تهدیدات  از  و  موضوع  بودن  امنيتی  استان،  سطح  در  سلفی  های 
کمبود منابع تخصصی مطالعاتی بيشترین   است که  پژوهش  مورد ، جدید بودن مسئله ترمه 

کر ایجاد  پژوهش  این  برای  را  یکل  طوربه  د.مشکل  آنها افتهی  پژوهش  در    ی  که  است 
ی،  طي مح ستیزاستان خوزستان به دليل بافت متکثر قومی و زبانی، وجود برخی مشکالت  
تفکرات   تاریخی  و همچنين سوابق  فرهنگی  اجتماعی، سياسی،  با  طلب تي قوماقتصادی،  ی 
داشت. طی   رپیهمکاری و دخالت عوامل بيرونی معضالت و مشکالتی را در این منطقه د

عربی، گرای  قوم  جوانان  از  بخشی  اخير  سال  وضعيت    رفتبرون  حلراه  چند  از  خود 
سلفیگونهمعضل تفکرات  به  گرایش  و  مذهب  تغيير  را  فعلی  تکفيری  ی    بعنوان گری 

ی فرهنگی م اجتماعی در  ها مؤلفهزمينه    ن یا  دردر نظر گرفتند.    گفتمان رقيب اسالم شيعی
قومی)ن  چویی  هاشاخصهقالب   بافت  و  و هویتی، جهل    -ایقبيله  -ساخت  نژادی  مسائل 

ناکارآمدی نهادهای فرهنگی و تربيتی، ارتباط با دوستان ناباب و    دینی و شبهات عقيدتی،
احساس محروميت نسبی، احساس تبعيض و توسعه  ) یاقتصادی هامؤلفهه  سن و ساالن(، 

پرنامتوازن عدم  مسکن،  مشکالت  گسترده،  بيکاری  استخراج  داخ،  کارگران،  حقوق  ت 
دولت توسط  نفتی   عوامل  ...و  منابع  تاریخی  )  ی روني ب(  مستقي   غيره  و  مستقي   دخالت 

حاشيه   عرب  کشورهای  و  آمریکا  فارس انگلستان،  دشمن    ن ی ا  در  خليج  منطقه، 
ایران   با  عربستان  تبليغات  بعنوانایدئولوژیک  قومی،  فعاالن  و  معاندان  به  پناهندگی   ،

از مشکالت اقتصادی    استفاده  سوءیی عليه مبانی عقيدتی شيعه،  نمااهي س ها و  هسان گسترده ر
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مقوالت   و...(  ایران  مذهبی  و  اجتماعی  از  )  ی کیتکنولوژم  گسترده  ی  ها رسانهاستفاده 
ی  ها ماهوارهی مجازی، استفاده از  ابیدوستدولت،    مجازی، فقدان توان نظارتی و کنترل

به تفکرات سلفیرا  ( نقش اصلی  ...عربی زبان و گری تکفيری  در گرایش جوانان اهواز 
تبعات بسيار جدی در حوزه امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران    تواندیمداشت. این مسئله  

ناظر به حل مسئله و پيشگيری در    در پی داشته باشد. در همين راستا پيشنهادات راهبردی
اقتصادی، تکن )  یهاحوزه امنيتی،  م  اجتماعی(  ولو فرهنگی، سياسی  م    ارائه ژیک، فرهنگی 
 : شودیماست که در زیر به برخی از آنها اشاره  شده

فعال • اجتماعی،  فرهنگی بسيج  نهادهای  دادن  خرج  به  حساسيت  و  شدن  تبليغی    -تر 
انجمن  های مذهبی دانشجویی  کشور چون مساجد، بسيج، جهاد سازندگی، حوزه علميه، 

مذدر حل چالش  فرهنگی،  مسائل  و  به    هبیها  پاسخ  و  جامعه  مختلف  طبقات  معيشتی  و 
 ها و مطالبات از طریق کار و روحيه جهادی بصورت عملياتی؛ ها، چالش سؤال

با  برنامه • متناسب  مفيد  و  جذاب  ماهيت  و  محتوا  با  مختلفی  و  متنوع  فرهنگی  های 
  پذیری متناسب های نسلی، جنسی و جمعيتی در این مناطق با هدف تربيت و جامعهشکاف

 ها و فرهنگ بومی؛ ارزش با

پيرایه • کردن  دور  و  ناب  اسالم  کامل  و  دقيق  توسط  معرفی  )ص(  نبوی  اسالم  از  ها 
صاحبان تفکر دینی به آحاد مردم، بویژه نسل جوان از طرق و ابزارهای گوناگون فرهنگی  

 های تکفيری؛گونه فرقهآنها با تفاسير انحرافی و جهالت و مقایسه

بجای رویکردهای  به  جایگزینی و توجه   • نرم  برخورد  اجتماعی و  رویکرد فرهنگی و 
 انفعالی و قهری و برخورد سخت و خشن؛ 

ارتقای سطح رفاهی، عمرانی و معيشتی مناطق مختلف استان خوزستان و شهر اهواز و   •
 تالش برای گسترش امکانات بهداشتی، درمانی، زیرساختی، ارتباطی و ....؛

شهرک • و  ميانی  شهرهای  و هااحداث  مهاجرت  پدیده  از  جلوگيری  جهت  جدید  ی 
مبنا  حاشيه برنامه  قراردادننشينی و همچنين  پایدار برای ایجاد اشتغال و  های برنامه توسعه 

 گيری از نيروهای بومی مستعد؛های کشاورزی، آبی و نفتی و بهرهعمرانی در حوزه

ای و  مليات روانی رسانهو عای  مثل با تبليغات گسترده و جنگ رسانهبهفعاليت و مقابله •
های قومی و مذهبی  ای با هدف تضعيف اعتقادات شيعی و ایجاد تفرقههای ماهوارهمناظره
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گيری از نخبگان دانشگاهی و محلی این قوم برای های اینترنتی و بهرهو فعاليت در سایت
 در فضای مجازی؛  گرییمقابله با سلف

های توليدی صداوسيمای استان  رنامهطریق بهای مردم منطقه از  افزایش سطح آگاهی •
 های تندرو سلفی )تاریخچه ماهيت و اهداف و ...(؛ها و گروهبا آگاهی بخشی دریاره فرقه

اشتغال • و  بيکاری  کاهش  جهت  منطقه  در  متوازن  اقتصادی  توسعه  به  با  توجه  زایی 
از طریق   هاروههای مالی خارجی به اعضای این گهدف دور کردن جوانان بيکار از پاداش

گذاری مدون در راستای تأثير بر وضع معيشتی و  های مرزی و سياستفعال کردن بازارچه
 . رفاهی این مناطق
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- ( بختيارپور،  و علی  به  1386برات فرجی  ایران  اسالمی  امنيتی جمهوری  »ارزیابی رویکرد   ،)
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 .  3و  2شماره 

) سعيد محمد ،البوطی - بدعت(،  1375رمضان،  صابری،   ،مذهب یا سلفيه:  حسين  ترجمه 
 های اسالمی.مشهد: بنياد پژوهش 

عزت  - عزتی،  علی،  )بيژنی،  گروه 1387اهلل،  »کالبدشکافی  خوزستان«،  (،  استان  در  قومی  های 
 . 20، سال پنج ، شماره فصلنامه جغرافيای سرزمين

 ، « گریی نوسلف  تا  گریی سلف  از  خاورميانه  اسیسي  یها»جنبش  ،(1392)  عباس،  برومند، -
 . 185 شماره  جغرافيا، و تاریخ ماه  کتاب کارشناسان، با مصاحبه

- ( محمدباقر،  سلفی(،  1395پورامينی،  تفکر  و  بنيادهای  حوزه  انتشارات  ق :  دوم،  چاپ   ،
 دانشگاه.  

- ( شيدا،  خوزستان،1388پورززیتانی،  اعراب  بين  در  غالب  هویت  بررسی  نامه  پایان  (، 
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محبوبه،  - عارفی،  عباس،  برنامه» (،  1396)  ،کورشی،  فتح  پورسلي ،  الگوی  درسی    طراحی 
بنياد«، تربيت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه داده 

 . 3، شماره 13ه ، دوریی نوین تربيتهاشه یاندفصلنامه 

 ، تهران: نشر أمه. مدخلی بر شناخت قبایل و عشایر استان خوزستان(، 1384پورکاظ ، کاظ ، ) -

)حق - جوان،  تجزیه   (،1393گو،  و  ایرانآمریکا  در  قومی  انقالب  طلبی  اسناد  مرکز  تهران:   ،
 اسالمی. 

 زوار.  نشر ن:تهرا ،معاصر سياسی م دینی های نهضت تاریخ ،(1382) اصغر،یعل حلبی، -
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 ، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.سازمانی یتفاوتی ساخت نظریه ب

الوانی، سيد مهدی، آذر،فردییدانا - پژوهش کيفی در    یشناسروش (،  1386)  ،عادل  ، حسن، 
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، ترجمه سيدحسين محمدی نج ، تهران: انتشارات  های تروریس ریشه (،  1381رایش، والتر، ) -
 .و ستاداندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دانشکده فرم
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 خوارزمی. 
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- ( تدرابرت،  انسان(،  1376گر،  می چرا  شورش  مرشدیکنندها  علی  ترجمه  تهران:  ،  زاد، 
 .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

 هران: موسسة مطالعات ملی.، ت انشناسی هویت در ایرجامعه(، 1384گودرزی، حسين، ) -

 .پشتی، ترجمه علی عبدالهی، تهران: نشر کوله هاسلفی(، 1397لوهلکر، رودیگر، ) -

»بنيان 1394چشمه، مصطفی، )محمدی ده  - استان خوزستان«،  (،  امنيت در  های ژئواستراتژیک 
 .همایش راهبرد پایدار

در استان    یگریبه سلف  شیگرا  عوامل مؤثر بر  ییشناسا(،  1399)  یا،زکررجا، سيد  محمودی -
اهواز(  مطالعه  )مورد  اديبنداده   کردیخوزستان؛ رو بنياد  جوانان شهر  ، طرح جایگزین خدمت 

 نخبگان در دانشگاه عالی دفاع ملی.
 . 70، شماره فصلنامه زمانه (، »جغرافيای سياسی اقوام ایرانی«، 1387مطلبی، مسعود، ) -

 .، تهران: نقد فرهنگهای جهادیو سلفیتقادی اسالم ان (، 1396ميرزازاده، فرامرز، ) -

- ( خيری،  حيدری  عبدالحسين،  نبوی،  عبدالرضا،  طرد  1395نواح،  احساس  و  »قوميت   ،)
پيش اجتماعی  مخاطرات  اهواز(«،  اجتماعی،  شهرستان  عرب  قوم  مطالعه،  )مورد  مجله  رو 

 . 4، شماره شناسی ایرانجامعه
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