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 گری اسالمی و علل گسترش آن در افغانستان و پاکستان افراطی
 *محمدطاهر رفیعی

 
 

 چکیده
و رشد گیری  شدل ستان در چند دهه اخیر شاهدخصوص افغانستان و پاک هجهان اسالم ب

کاه بیشاتر آنهاا باا عنااوینی همانناد  اساتهای گونااگون باا افداار متفااوت باوده  جریان
شاهرت « تروریسا »بساا و چاه« رادیدالیسا »، «گرایایاساالم»، «گری ماذهبی افراطی»

طاور برخی اششاص، مراکاز و نهادهاای ماذهبی و هماین های و انگیزهاند. از اهداف  یافته
تارین عوامال تأثیرگاذار در ایان توان به عنوان مها ر میهای پلید استعمار و استدباسیاست

با عناوین مشابه آن، خواساته « گری افراطی»بسا میان اصطالح زمینه نام برد. در این میان چه
طلبانه های حقهای مذهبی خواستهکه بسیاری از جریان گردد؛ درحالییا ناخواسته خلط می

هاای نامتعاارف آنان از کسانی کاه باه خشاونت مشی و مطابق با موازین شرعی دارند و خط
ماهیات ضامن بررسای زنند، جداست؛ بنابراین در نوشتار حاضر، مذهبی و  ومی دامن می

ویاژه در افغانساتان و پاکساتان، نقاش دو عامال  های اصالی آن، باهگری و شاخصهافراطی
های و محّرک های خارجی و شیوه آموزش حاک  بر مدارس مذهبی، به عنوان بسترهادخالت

 .اصلی در این زمینه، مورد توجه  رار گرفته است
 

 گری، تروریس ، رادیدالیس ، افغانستان، پاکستان.افراطی :یکلیدواژگان 

                                                 
 .m.t.r1394@gmail.comمعاصر،  یکالم های یانجر یو دکتر یهآموخته سطح چهار حوزه علمشدان ا*
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 پیش درآمد
ی آن  در کاربرد امروزی آن، معنای عاام و فراگیاری داشاته، دامناه« گری افراطی»اصطالح 

گیارد. اصاطالحات  حتای ملای را در بار می های فدری، سیاسی، مذهبی و بسیاری از جریان
تعبیرهای رایج دیگری اسات کاه در « تندروی»و « رادیدالیس »، «بنیادگرایی»، «گرایی اسالم»

، «خواهی عادالت»بسا میان رویدردهای روند. در این زمینه چهتوصیف این رویدرد به کار می
که تفاوت اساسی میان  رحالیگردد؛ د خلط می« گری افراطی»با « گری اصالح»و « طلبی حق»

های  انونی و متعارف، با رعایت تماامی  آنها وجود دارد. در رویدردهای نوع اول معمواًل از راه
شود. در ایان  ها، ا دام میرفته یا دفاع از داشتهمصالح ملی و دینی، برای احقاق حقوق ازدست

حل، آن ها  باا رعایات مصاالح و  هعنوان آخرین رافرایند ابزارها و راهدارهای خشن بیشتر به 
هاای افراطای، اغلاب تحات که جریان گیرد؛ درحالی مفاسد جوانب  ضیه مورد توجه  رار می

گری فاصله گرفتاه، باا پیاروی از  خواهی و اصالح تأثیر عوامل برونی و درونی از اصول عدالت
انگارناد؛  میمارز میاان خاودی و غیرخاودی را نیاز نادیاده   مورد های بی احساسات و تعصب

ناپذیری در ُبعد ملی و دینی و حتی برای مناافع ششصای  های جبران درنتیجه مشدالت و زیان
گاری، بیشاتر نمااد رفتارهاا و گفتارهاای  آورند. به همین جهات افراطی خودشان به وجود می

 شود.احساساتی، غیرمنطقی و متعصبانه تلقی می
جوامع مشتلف وجود داشاته اسات. میاان گری در اشدال گوناگون آن پیوسته در  افراطی

 ابل ردیابی است کاه خاوارج یدای از  های از آن مسلمانان نیز از صدر اسالم تاکنون نمونه
اکنون نیاز وهابیات و  ؛ ه آید های آغازین تاریخ اسالم به شمار می مصادیق بارز آن در سال

 اند.شهرت یافتهن اسالم جهادر  بارزترین جریان افراطی عنوانهای همسو با آن، به گروه
نوشتار  در اهمیت موضوع، آثار زیادی در این رابطه تدوین و منتشر شده است که دلیلبه 

نداشاتن  بسیاری از آثار موجود، توجه کنونی نیز به آنها فراوان استناد شده است؛ ولی مشدل
رسی مصادیق به همین جهت، در بر است؛ رویدردهای مشابه آنگری با  افراطی به تمایزهای

بیشتر نزدیک به اتفاق آثار موجود مربوب  طوراند. همین التی مواجه شدهگری با مشد افراطی
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 اناد؛بر مبنای تعریف رایج در هماان زماان بحاث کاردهو   بل از دو دهه اخیر بوده به و ایع
هاای فداری و عملدردهاا، در طاول ایان دو دهاه، از نظار ماهیات، شاخصاهکاه  درحالی

 زیادی در این زمینه به وجود آمده است. های تفاوت
عملدردهاا ها،  شاخصه ها، گری، محّرک افراطیاست بحث  سعی شدهنوشتار کنونی در 
 2001تامبر بیشاتر پاس از حادثاه یاازده ساپ های اصلی آن در افغانستان و پاکستان، و گروه

 د.بررسی و ارزیابی گرد

 گریهای اصلی افراطیشاخصه
گاری در  هاای اصالی رویدارد افراطی گرفتاه دربااره شاخصاه نجاماساس تحقیقات ا بر

جماوع آنهاا باه ساه رویدارد اصالی سنت، م های اهل جنبش، بر محور روی مقایسه با میانه
ها و احزاب اسالمی در جهاان  های جنبش رویدرد غالب بر فعالیتاند: الف( بندی شده رده

المسالمین در مصار،  آن اخوانترین نمایناده  اساالم سیاسای اسات کاه اصالی ،اهل سنت
جمعیات علماای دیوبندیه شامل های اصلی  جماعت اسالمی مودودی در پاکستان و شاخه

های دیگر با عناوین گوناگون در سایر  هند و جمعیت علمای اسالم پاکستان و برخی جریان
  کشورهای اسالمی است.

نموناه  .داردست نرویدرد دوم حرکت تبلیغی صرف است که در ظاهر کاری به سیاب( 
دیوبندی اسات کاه مرکاز آن در « جماعت تبلیت»یا همان « و التبلیت الدعوۀ»بارز آن، گروه 

شبه  اره  رار دارد. هدف اصلی این رویدرد حفاظت از هویت اسالمی و محافظت از نظاام 
 1هاست. ال ی بر ضد انحراف و بدعتاخ

ر یافتاه لاوع گروه جهاادی تباست که در  الب سه نو« جهادی»رویدرد سوم حرکت ج( 
                                                 

در  یاادیآشدار و پنهان ز یاسیس های یتفعالیاست، جماعت از س ینا یاعضا یزبر ضرورت پره یتتبل رهبران جماعت یدکأبا وجود تالبته  ا1
اساس  ینهم بریابند. در هند و پاکستان دست  یاند به مناصب مه  دولت فعاالن جماعت توانسته یکه برخ ییتا جا شود؛ یکارنامه آن مشاهده م

 ،دساتانیتاج یهاا از جملاه دولت ؛کارده باود یجاادا هاایی یکشاورها نگران یبرخا یبارا یزنسپتامبر  11جماعت پس از  یغیتبل های یتفعال
تقابال )» عنوان و ممنوع کردناد یت ملیامن به یدیخود تهد ین گروه را در کشورهایا  تیه فعالیدادگاه فدرال روس ینازبدستان،  زا ستان همچن

باود   ارار داده یافراطا یها گروه ورا جز یتجماعت تبل یزن یدادولت آمر(. http://www.iras.ir: در «تیدستان با جماعت تبلیدولت تاج
(http://iransharghi.com/index.php?newsid=1891.) 
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های  هاای کاافر(، جهااد باا هادف آزادی سارزمین است: جهاد بر ضد دشمن محلی )نظام
 و جهااد در ساطع جهاانی )مباارزه بار ضاد غارب( صبی )فلسطین و عراق و افغانستان(غ
 .(114، صم2006/ 1428 ی،البشار)

ویاژه  گاری، باهپذیرفتاه دربااره تماایز افراطایطور بر اسااس تحقیقاات صاورتهمین
 آمار زیر به دست آمده است: روتر،رویدردهای میانهبا  گری سیاسی، در مقایسه افراطی

  ،ر ساال  ارا 29تاا  18بین  ،های افراطی دارند دیدگاهافرادی که درصد  49از نظر ِسن
 روها در این طیف ِسّنی هستند. یانهم درصد 41که  دارند؛ درحالی

  ،گاذاران  گرایان زن هستند؛ با این تفااوت کاه بمب فراباز ا درصد 37از نظر جنسیت
 .اندها نقش کمتری داشتهاند و زن تحاری بیشتر مرد بودهان

  ،روها  تر از میاناه کرده میاانگین تحصایلطور گرایان سیاسی به افرابدر ُبعد تحصیالت
یا عالی دارناد )در مقابال  گرایان سیاسی تحصیالت متوسطه افرابدرصد  67هستند: 

 روها(. از میانهدرصد  52

  ،ده ، بلگرایان از نظر ا تصادی وضعیت نامساعدتری ندارند افرابدر شاخص ا تصادی
البته هیچ تفاوتی از نظر نرخ بیداری و  ند.وسط یا باالتر از متوسط داردرآمد متاحتمااًل 

؛ هرچناد درمجماوع روها وجود نادارد گرایان سیاسی و میانه وضعیت شغلی بین افراب
تر از ماردم عاادی «ناامید»های بیشتر دارند؛  اغلی با مسلولیتگرایان سیاسی مش افراب

 روها هستند. تر از میانه ز خوشبینششصی خود نی طور میانگین به آینده به نیستند، بلده

 ل جهااانی و دربااره مسااائ عموماااً  گرایااان سیاسایالملاال، افاراب از نگااه مسااائل باین
دربااره اماور جهاانی شاداک و  و اساساً  نی بیشتری دارندالمللی بدبی های بین سیاست

دهند؛ در ی از خود نشان میکشورهای غرب نظر نامساعدتری درباره مجموع ؛ندا بدبین
شاود؛ شادت متناا ض مای دیدگاه آنها باههای غربی تک ملت تک عین حال نسبت به

رهباران ورها و باین کشا ، بلداهگیرناد غرب را یدپارچه در نظار نمیچراکه بیشتر آنها 
تندروهای سیاسی با این مشالف هستند درصد  63در این میان حدود  .اند تفاوت  ائل

سیاسی خود به نحوی که مناسب  به مردم منطقه اجازه خواهد داد برای آینده که آمریدا
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روها  میاناه درصد 48که  ریزی کنند؛ درحالی نامهدانند بدون نفوذ مستقی  آمریدا بر می

غارب و نیاز  ندروهای سیاسی از کنترل و سیطرهترس تهمین  کنند. ا ابراز میاین نظر ر
احسااس ضاعف را در آنهاا  ،ترس آنها از اینده حق تعیاین سرنوشات نداشاته باشاند

که باید خاود  دروهای سیاسی گسترش یافتهمیان تنکند. درنتیجه این عقیده  ت میتقوی
 13آمیز از نظر رفتار خشونت عهد سازند.را به ایجاد تغییر در وضعیتی غیر ابل دفاع مت

های  روها معتقدناد حملاه از میاناه درصاد 1گرایان سیاسای در مقابال  اباز افر درصد
 است.« کاماًل  ابل توجیه»گرفته به غیرنظامیان  صورت

  گویند دین بشش مهمی  روها می میانه درصد 90درصد افراطیون و  94در ُبعد عبادی
 دهد. به هماین دلیال در ماورد حضاور در مسااجد را تشدیل می ی روزانه آنهااز زندگ

تمایل بیشتر تنادروهای سیاسای  هامروزای بین این دو طیف وجود ندارد.  تفاوت عمده
هایی است  آنها به محدودکردن حاکمان و رژی  جرای احدام اسالمی بازتاب عال هدر ا

د ایان تمایال دعاوت باه هرچنا ؛خوانناد و فاساد می« غیراسالمی»که آنها را مستبد، 
 .(90-69صش، 1396ی، ناصر ومجاهد  یتو،اسپوز) بر راری حدومت دینی نیست

  گرایان از حمایت مردمی زیادی برخوردار  برخی معتقدند افراباز نظر پایگاه اجتماعی
توانند با ایجااد شاداف در جامعاه پاکساتان، دساتور کارهاا و  رو نمی ازهمین ؛نیستند

گرایان  درعوض آنها به اندازه کافی از میان اسالم ا به چالش بدشند؛های دولت ر هبرنام
های اصالی  کنند که دیگر نیازی به عضوگیری از گروه خارجی نیروی جدید جذب می

 .(125ش، ص1388)علیشانی،  جامعه پاکستان نداشته باشند

انناد عامل ا تصاد، تحصیل، جایگاه سیاسای و هم -شود که مشاهده می چنان -بنابراین
آید، بلداه  گری سیاسی به شمار نمی آنها حتی حضور بیشتر در مساجد، تمایز اصلی افراطی

حل بارای غلباه بار  ل جهانی و یافتن راهکند، نوع نگاه به مسائ ا تشدید میآنچه این رویدرد ر
ر کساانی کاه از ایان سلطه فرهنگی، سیاسی و نظامی غرب است. باه هماین جهات، بیشات

کاه ثیر احساسات و عواطف  رار دارند. چنانأاز دیگران تحت ت کنند، بیش رویدرد دفاع می
اعضاای ایان طیاف را تشادیل  زنااندرصد زیادی از نسل جاوان و  شار  ،شود مشاهده می
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گری جهادی نیز حاک  است. با این تفاوت کاه  ای بر افراطی اندازهوضعیت تا همین دهد. می
دینای و ماذهبی مساائل ها  تنهاا در حاوزه  بیشتر اعضای آن از سطح تحصیالت اندک آن

 ،برخوردارند. به همین جهت، این دسته با تعصب و احساساات بیشاتر وارد میادان گردیاده
 کنند. گرایانه را دنبال می اهداف تفر ه

خصاوص  ه، بگری، اع  از سیاسی، تبلیغی و جهادیی پیشین افراطیرویدردها مجموع
افغانساتان و پاکساتان در طاول چناد دهاه گذشاته سنت  های اهل یدرد سوم میان جنبشرو
 هاا، گزارش یبرخا اساس تا جایی که بر دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته است؛ ویژه دو به

 یغی تنهاتبل و یجهاد یی،گرافر ه یاسی،س های یشبا گرا یمذهب های ها و جریان گروه شمار
گرا  ها فر همورد از آن 82ک   مورد ذکر شده که دست 237 تعداد ،2004ل در پاکستان تا سا

و  یگروها درون یونادهایپ یجادو ا ای ها، به صورت شبده احزاب و گروه ینا هستند. اغلب
ها را مشدل مششص آن یو مرزبند یقد  ییامر، شناسا کنند که این یم یتفعال یسازمانبرون

 .(http://www.rah-nama.ir/fa/content/192 در: یجمال) سازد می

ینمهم  افراطی پاکستان و افغانستان و عملکردهای آنانهای  گروه تر
همدااری برخای حاکماان باا  ،از زمان استقالل ایان کشاور تااکنون پاکستانتاریخ در 
هاای مشتلاف  شادیل گروهگرایان برای توسعه مدارس ماذهبی بساتر مناسابی بارای ت اسالم

 باا هادف واحاد تمامااً التحصیالن مدارس فراه  ساخت که  ی از میان فارغسیاسی و جهاد
 متفاوت وارد میدان مباارزه گردیدناد. های نسبتاً  با شیوه )دفاع از اسالم مورد نظرشان(، ولی

هاای  نیارو توساط گروه های مه  برای جذب ، مدارس مذهبی یدی از محیطسپس در ادامه
 در یال. به همین دل(190ش، ص1386)فراهانی در: جمعی از نویساندگان،  ی گردیدگوناگون افراط

از  یها منشاعب شادند و برخا گروه یناز ا یمتعدد یجو یزهست های سه دهه اخیر گروه طول
مسالحانه باه  یاناهگرا فر اه هاای یشباا گرا ، همانند ساپاه صاحابه و لشادر جهنگاوی،آنها
 برخی نیز همانند گروه  آوردند. یرو یعتش افدنانه از جمله ترور اهل دهشت های یتفعال

 یام نظامی اداره کشور افغانستان را به دسات گرفتناد و حدومات اساالمی طالبان رسمًا با 
جهااد و  یافغاان بارا یهاا جاذب طلباه مورد نظر خود را در این سرزمین تشدیل دادند؛ زیرا
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 یتفدار علمااویاژه  های مذهبی پاکستان، بهجریان یاز سو یجنبش طالبان حرکت یریگ شدل

ه کارد یلتحصا هااهماان جریاان یدر مدارس مذهب وهبیشتر نیروهای این گربود که  یوبندید
طلبد؛ های تندرو پاکستان و افغانستان مجال دیگری می. معرفی تفصیلی هر یک از گروهندبود

 توان در  الب جدول زیر نشان داد:های اصلی آنها را میولی تصویر اجمالی و مششصه
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را ذیال  یدرد اصلیدو رو ی،و درون مرزها یامرزفر هایکارکرد به لحاظهای فوق گروه
القاعاده،  یاایمانناد بقا هاایی : گاروهیداخلا یداردباا رو هایی یانجر( 1 د:نده تشدیل می

پاس از بازگشات از افغانساتان،  یطالبان پاکستان، سپاه صاحابه و لشادر جهنگاو یکتحر

ف
ردی

 

مکتب  های گروه
حوزه  رهبر بنیانگذار تأسیس فکری

 پیوندهای درونی رویکردها اهداف جغرافیایی

1 
یک  تحر

 طالبان
 پاکستان

الله  بیت 2006 دیوبندی
 محسود

الله  حدی 
 محسود

مناطق 
 بایلی 
 پاکستان

جهاد دفاعی 
به منظور 
تشدیل 
 حدومت

همداری با القاعده و  ضد دولتی
 جهنگوی

3 
یک نفاذ  تحر

یعت  شر
 محمدی

 -وهابی
 دره سوات الله فضل صوفی محمد 1992 سلفی

اجرای 
شریعت 
 طالبانی

ضد آمریدا 
و غرب و 
 ضد دولتی

همداری با طالبان و 
 القاعده

نواز  حق 1985 دیوبندی سپاه صحابه 4
 جهنگوی

محمد احمد 
 لدهیانوی

پنجاب و 
 یاالتسایر ا

جلوگیری از 
رشد تشیع 

 سیاسی

ضد دولتی 
و ضد 
 شیعی

همداری با تحریک 
 طالبان و جهنگوی

لشکر  5
 جهنگوی

 -دیوبندی
سراسر   اری ظفر ریاض بسرا 1996 وهابی

 پاکستان
گرایی و  فر ه

تأسیس 
 حدومت

ارتباب با طالبان و  ضد شیعی
 القاعده

دیویندی و  لشکر طیبه 6
د حافظ محم 1989 اهل حدیث

پنجاب و  ضرارشاه سعید
 کشمیر

آزادسازی 
کشمیر از 
 سلطه هند

ضد هندی 
و ضد 

 آمریدایی
 پیوند با القاعده و غیره

 -دیوبندی جیش محمد 7
کراچی و  مسعود اظهر مسعود اظهر 2000 سلفی

 کشمیر

استقالل 
کشمیر و 
تضعیف 
  درت هند

ضد هندی 
و ضد 

دولتی و 
ضد 

 آمریدایی

صحابه  همداری با سپاه
 جهنگویو 

حرکت  8
 المجاهدین

 -دیوبندی
الرحمن  فضل 1998 سلفی

ترویج جهاد  کشمیر الرحمن فضل خلیل
 المللی بین

ضد هند و 
ضد 

 آمریدایی
پیوند با جیش محمد و 

 غیره

9 
حرکت 
الجهاد 

 االسالمی
-دیوبندی
محمد الیاس  الله  اری سیف 1992 سلفی

 کشمیری
هند، 

پاکستان و 
 بنگالدش

جهاد برای 
الل استق

 کشمیر
همداری با القاعده و  ضد هندی

 طالبان

شورای  10
 کویته

 -دیوبندی
مال محمد  2002 سلفی

کویته و  مالعمر عمر
 افغانستان

آزادسازی 
افغانستان از 

سلطه 
 بیگانگان

ضد آمریدا 
و ناتو و 
دولت 

 افغانستان

پیوند با القاعده 
های پاکستانی  وگروه

 )جمالی، 

http://www.rah-
nama.ir/fa/conte

nt/192.) 
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سانت  اهال یو حتا یعهمقابله با شاشان را در داخل پاکستان و حمالت گذاری هدف اولویت
 دارناد. یهمداارنیز  ای منطقه های ر گروهبا سای حال البته آنها در عین. اند رو  رار داده یانهم

طور نیروهای اردوی ملای  و همین همچنین بقایای طالبان افغانستان، مبارزه با آمریدا و ناتو
 ین: در امرزی  برون یدردبا رو هایی یانجر( 2. دانند های کاری خود می افغانستان را اولویت

محماد و لشادر  یشجا ی،حرکت جهاد اسالم ین،چون حرکت المجاهد ییها گروه یف،ط
کنند. طالبان افغان و  یم یتحما یریدارند و از مبارزان کشم یعمدتًا عملدرد ضد هند یبهط

 یاهدارناد کاه عل یدااییو ضاد آمر یضد اشغالگر یدردغالبًا رو ها نیز آن یپاکستان همتایان
 .)همان( کنند یدر داخل افغانستان حمله م یافاهد

عامال اصالی بسایاری از حماالت « جهنگاوی»و لشاگر « سپاه صاحابه»در این میان 
)جمعای از نویساندگان،  دنشاو خصوص بر ضاد شایعیان پاکساتان شاناخته می هتروریستی، ب

رصد د هشتادرحمان ملک، وزیر کشور پاکستان،  ؛ تاجایی که طبق نقل از(148ش، ص1390
ای در منااطق مشتلاف پاکساتان، توساط عناصار  هاای فر اه ا دامات تروریستی و عملیات

 ,http://www.asnoor.ir) شااود گاارا و تناادروی گااروه لشاادر جهنگااوی انجااام می افراب

آباد پس از حادثه تروریساتی خاونین  گزارش خبرگزاری فارس در اسالم طبق .(24/12/1392
در آن صدها نفر از شیعیان  وم هازاره شاهید و مجاروح  که 1391در زمستان « کویته»شهر 

های تروریستی در پاکستان  ریشه تمام عملیاتدر جمع خبرنگاران، « حمان ملکر»شدند، 
هازار بایش از ساه »طباق گفتاۀ او د. معرفی کرده بو« سپاه صحابه»و  «لشگر جهنگوی»را 

تی کاه همگای زیرمجموعاه گروه تروریسا 117دیده با پیوستن به بیش از  تروریست آموزش
مناطق مشتلف پاکستان را آماج حمالت خاود  ارار  ،لشگر جهنگوی و سپاه صحابه هستند

هاای  دسات باه عملیات« القاعاده»دهند. نیروهای زیرمجموعه این گروه باا همدااری  می
یا شاهر الهاور وا اع در « جهنگ»زنند و پس از انجام عملیات در شهرستان  تروریستی می

 (.http://vista.ir/news/7234016/%D... C2%BB« )شوند اب مشفی میایالت پنج

SSP))سپاه صحابه 
لاوگیری از رشاد برای مقابله با نفوذ ایران در پاکستان و ج که اساساً  1

                                                 
1 - Sipah-e-Sahaba Pakistan. 



 

 

69 

اط
فر

ا
 ی

ری
گ

 
الم

اس
 ی

تان
کس

و پا
ان 

ست
غان

 اف
 در

 آن
ش

ستر
ل گ

 عل
و

 
در داخال و خاارج پاکساتان باه عناوان  (،223ق، ص1424تشیع به وجود آمد )وردانای، 

آن لیست بسیاری از حماالت تروریساتی گروهی تروریستی معروف است و در پروند سیاه 
پاکساتان دولات  یهمین اساس، این گروه پس از یازده ساپتامبر از ساو شود. بر مشاهده می

باا  یالدیم 2002اعظ  طارق در سال آن، ممنوع شد. به دنبال  آن و فعالیت اعضای منحل
ولای  ؛گردیاددوبااره وارد میادان « ملت اساالمی»تغییر نام و در ظاهر تأسیس گروه جدید 

. (6ص 27/5/88، یفراهاان) ز ممنوع اعاالم کاردین سازمان را نیت ایدولت در همان سال فعال
«  احماد لادهیانوی»به رهباری « سنت و جماعت اهل»این گروه با نام  ،چند سال پس از آن

، 1389بهاار  ی،باه نقال از: جماال ٨6/3/1٧) http://www.shianews.org) اعالم موجودیت کارد

  ااانونی اعااالم شااد فعالیاات ایاان حاازب نیااز غیاارماایالدی  2012ولاای در سااال ، (7ص
(http://avapress.com/prtj8vei.uqehtzsffu.html). 

LJ))ی جهنگو لشدر
پاکستان است کاه توساط  یستیترور یها گروه ینترخطرناکاز نیز  1

 سیتأسا یبا هدف مبارزه با نهضات جعفارش(، 1374میالدی ) 1990در دهه سپاه صحابه 
یک جریان تدفیری است که هر فرد یا جریان مشالف باورهای خاود را کاافر  این گروه ید.گرد
هاای مشاالف،  ها و جریان افزون بر شیعیان بسیاری از فعاالن گروه . بر همین اساسپندارد می

مقامات دولتی، پزشدان، تجار و اندیشمندان نیز در لیست سیاه این گروه  رار داشته و بارها این 
 میالدی1998در سال به همین جهت،  افراد و نهادها را هدف حمله تروریستی  رار داده است.

پاکساتان،  شمشارف بار ارتا یازارتشبد پرو یو فرمانده یفنواز شر یریوز همزمان با نشست
 یازپرو مایالدی2001کردناد. در ساال  لشادر جهنگاوی پاکستان شروع به سارکوب یاننظام

 2002. سارانجام در ساال دا ارار د یساتیترور یها گروه یسترا در ل یمشرف لشدر جهنگو
 فعالیت این حزب به دلیل مشارکت در ا دامات نظامی غیر انونی اعالم گردید.

(JM)در این میان جیش محمد 
عنوان  سامتی از   که به استجدیدی  گروه تندرو نسبتاً  2

ی در جاامو و کشامیر ای تروریساته گرایان افراطی، حضور فعالی در خشاونت شبده اسالم
معتقد به استقالل کشمیر و تضعیف  درت هند اسات و از یاک ناوع  داشته است. این گروه

                                                 
1- Lashkar-i-jhangvi. 

2 - Jaish-e-mohammad. 
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کند که با غرب، یهودیان و هند سر ستیز دارد. رهبر گاروه  خواهانه دفاع می ایدئولوژی اسالم
 ساکت بماننداند، نباید آرام و  معتقد است مسلمانان تا زمانی که هند و آمریدا را نابود ندرده

که از سدوت  . بر همین اساس جیش محمد(253-252، ص1389)جمعی از نویسندگان، اسفند 
و سازش ضمنی دولت پاکستان با هند بر سر کشمیر ناراضی بود، به تقابال نظاامی علیاه آن 

لشادر  ،لشادر جهنگاوی ،با سپاه صاحابه ها این گروهبر اساس برخی گزارش متمایل شد.
ساازمان  .(254-253و  41)هماان، صاصده  ارتباب نزدیدی داشته است القاع طالبان و طیبه،

های دیگار در پاکساتان نیاز پاول و  طالبان، اسامه بن الدن و برخی گروه ،اطالعات پاکستان
 ناددادمایسایر منابع الزم را برای تأسیس جیش محمد در اختیار موالنا مسعود اظهار  ارار 

 .(187-176)همان، ص
ها درنهایت باعث افزایش عملیات تروریستی علیه ماردم و دولات این گروههای تندروی

تلفاات برخاساته از  کاه طور در افغانستان گردید. بر اساس آمارها، درحالیپاکستان و همین
، این ر   به شدل بود نفر گزارش شده 189 میالدی 2003های تروریستی در سال  عملیات

افازایش حادثاه تروریساتی  3586به  2007در سال  ،1471به  2006ای در سال  سابقه بی
. بیشترین حمالت تروریستی به ترتیاب زخمی بر جای نهاد 7334شته و ک 3021که  یافت

 559مورد( و مناطق  بایلی ) 792مورد(، بلوچستان ) 1137های سرحد شمالی ) در ایالت
سیاست دولت در مباارزه  . به رغ  تداومهای تندرو رخ داده بودجریانمورد( از مراکز اصلی 

 2008در مقایسه با ساال  2009ریستی و انتحاری در سال با تروریس ، تعداد حمالت ترو
جاا  افزایش یافت که در آن بیشتر غیرنظامیان هادف  ارار گرفات و تلفاات بیشاتری نیاز بار

های شورشی  های جهادی، ناسیونالیست های القاعده، طالبان پاکستان، گروه گذاشت. گروه
 کدام به نحوی در ایان حماالت نقاش داشاتند گرا و برخی دیگر هر لوچ، شبه نظامیان فر هب
 .(148ص ش،1390ی، در: جمعی از نویسندگان، خسرو)

هزاران نفر از ساران و ماردم عاادی  ها با شیعیان نیزدر این فرایند به دلیل تقابل این گروه
بیشتر این حمالت نیاز از ساوی شیعه در حمالت تروریستی متعدد کشته و مجروح شدند. 

یاا باا هادایت و حمایات آنهاا انجاام گرفتاه اسات. « لشادر جهنگاوی»و « سپاه صحابه»
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 نشاین در منااطق شیعه« لشادر جهنگاوی»حد و حصار گاروه تروریساتی  های بی خشونت
گناه پاکستانی، نام این گروه افراطی و مشوف را بیش از  کشتار شیعیان مظلوم و بی و پاکستان

 ها انداخت. زمان دیگری بر سر زبانهر 
بششی از شبده ترور آمریدا و عربستان ساعودی  برخی معتقدند لشدر جهنگوی اساساً 

است و کاماًل در  الب تروریس  جهانی مورد حمایت آمریدا، اسرائیل و شرکای عارب آناان 
همانند  ییها از گروه کشورهای عربی یبرخ حمایت .)همان( گنجد مانند عربستان و  طر می

 یا تاا انادازه آیند، یبه شمار م یزالقاعده ن های یرشاخهکه از ز یبهو لشدر ط یلشگر جهنگو
اند. جالب آنداه  کرده یاد «ها یستعابربانک ترور»از آنها با عنوان  یمنابع غرب یکه برخ بود

در  یبه  همانند طالبان و لشدر طیسکشورها از ترور ینا یمال یتحما یداوزارت خارجه آمر
 یداامور خارجه آمر یروز یا که در گزارش محرمانه چنان شناخته بود؛ یتپاکستان را به رسم

القاعده، طالباان و  یمه  برا یمال یگاهکشورها به عنوان پا یناز ا نیز 2009در دسامبر سال 
-D9%86...http://www.rah)کارتلوچی، در:  شده است یاد یستیترور یها از گروه یگرد یبرخ

nama.ir/fa/content/682). 

 گری در پاکستان رونی ترویج افراطییعامل ب
طاورکلی در شابه  ااره گری در پاکستان و به از نظر تاریشی پیشینۀ ظهور و گسترش افراطی

از تساّلط  پسهند بیشتر از زمان تسلط استعمار انگلیس بر این منطقه  ابل ردیابی است؛ زیرا 
مسلمانان که تا آن زمان در رأس میالدی به بعد،  1707سال  استعمار انگلیس بر هند از حدود

های زیادی مواجه شدند؛ استعمار انگلیس به  حاکمیت  رار داشتند، با مشدالت و محرومیت
خاطر نگرانی از  درت سیاسی و پایگاه اجتماعی مسالمانان، برناماه تادریجی و درازمادتی را 

هنگ غربی، در ابعاد گوناگون در دستور کار  ارار برای دورکردن مسلمانان از  درت و ترویج فر
آموزشای واحادهای درسای و  ؛ از جملاه در ُبعاد(36-2٨تاا[، ص)ر.ک: عبدالبا ی، ]بیداده بود 

که هیچ خطاری از ناحیاه طاالب پاس از پایاان  ایگونهتدریج تغییر یافت؛ به موضوعات آن به
به  همزمان، استعمارگران .(55ش، ص1373نیاا، )فرزیندوران تحصیل متوجه استعمارگران نباشد 
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هایی از مردم پرداختند که به تعبیر نهرو از نظر اجتماعی از همه  تشویق و تحدی  مو عیت گروه
تر بودند، تا از این طریق مانع رشد اسالم وا عی گردند و آن طارف باا کساانی کاه در  ارتجاعی

، 2ش، ج1361)نهارو، کردناد  می کوشایدند، مشالفات راستای تغییرات سیاسی و اجتمااعی می

های زیادی برای مسلمانان به وجود آمد که در  . همزمان از نظر سیاسی نیز محدودیت(483ص
مسلمانان که تا پیش از آن در رأس بیشتر امور  ارار داشاتند، در انازوا  ارار گرفتناد و  نتیجه آن

ار بگیرناد؛ تاا آنجاا کاه خصوص هنادوها توانساتند بیشاتر ادارات را در اختیا غیرمسلمانان به
وجاه بارای مسالمانان رضاایت هایچخوار هندوها شده بودند. چنین چیزی به مسلمانان، جیره

ای در برابار  ؛ به هماین جهات بیشاتر مسالمانان موضاع خصامانه(56٨)همان، صبشش نبود 
هاای نظاامی  انادازی  یام هاای سیاسای و راه ها در پیش گرفتند و به گساترش فعالیت انگلیسی

 اللاه ی، فرزناد شااه ولیدهلو زیشاه عبدالعز یفتوا میالدی 1803سال  درپرداختند. از جمله 
مسالمانان هناد  ارار  ینهضات آزاد ادیاو سانگ بن دیادن هند صادر گردبو بر دارالحرب یمبن

 ( و شااه اساماعیل دهلاویم1831اا1786)احمد بن عرفاان  دیمتعا ب آن جنبش س .گرفت
آن دو با تبلیغات گسترده، شعار تشدیل حدومات اساالمی و . ق( شدل گرفت1193-1246)

دادند. سرانجام پس از موفقیت در تشادیل مبارزه با کفر و بدعت و شرک و همانند آن را سر می
، در منطقاه بااالکوت حدومت محلی با مرکزیت پیشاور، طی  یام نظامی بزر  علیه هنادوها

)ر.ک: حسانی لدهناوی، هردوی آنها کشته شادند  مرز با افغانستان،ه  هند یشمال غربوا ع در 

جا انقالب آنهاا . از همین(67-64م، ص2004 -ق1431؛ حسنی ندوی، 900، 7م، ج1990ق/ 1420
 نیز به سرانجام نرسید و دره  شدست.

-همانناد وهابیات مای دازه زیاادیانا تااباالکوت از نظر باورهای ماذهبی  یام  رهبران

ه باا آنچاه آن را . به همین جهات آنهاا مباارزأثیر پذیرفته بودنداندیشیدند و شاید ه  از آن ت
ند؛ تا آنجا کاه برخای های اصلی خود  رار دادکردند، جزو برنامه خرافات و بدعت تلقی می

، 1421)اباوالمدرم، جماادی االول اناد آن دو را عامل اصلی انتشار وهابیت در هند معرفای کرده

شااه  اإلیمالانیة  تقواحماد بان عرفاان و  یمالمستقطالصراهای  که کتاب. چنان(13-12ص
که بسیاری از علماای اهال  اسماعیل، شباهت بسیار نزدیک به عقاید وهابیت دارد؛ درحالی
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سّنت شبه  اره هند به دلیل پیروی از مذهب حنفی و مدتاب کالمای ماتریادی و التازام باه 

آیند. ولی با وجاود آن، های گوناگون تصوف، از مشالفان جدی وهابیت به شمار میطریقت
افدار و باورهای مذهبی شاه اسماعیل و احمد بن عرفان طرفداران خاص خود را یافته است 

اکنون شماری از علماای شابه اند. ه که بیشتر آنها در محور جریان اهل حدیث جمع شده
این عده باا  .کنند و از نویسندگان آنها تجلیل میرا پیوسته ترویج و تبلیت   اره، دو کتاب فوق

های انگلایس  کنناد و آن را از توطلاه وجود آنده ادعای تأثیرپذیری آنان را از وهابیات رد می
باازه   ،(77-76تاا[، ص. عبدالبا ی، ]بای143-140م، ص2002 -ق1423)حسنی ندوی،  دانند می
همشاوانی شاد، تبلیات مایمحمد بن عبدالوهاب  پذیرند که دعوت آنها با آنچه از سوی می

 م،1985 ق/1404 ی،نادو)حسانی  اند نداشاتهشته و در نوع تبلیغات و عقاید تفااوتی باا ها  دا

به همین دلیل برخی باا  .(13-12ص ق،1421 ،؛ أبوالمدرم136ص م،2002 ق/1423؛ همو، 18ص
انتساب شاه اسماعیل و احمد بن عرفان و همفدران آن دو به وهابیت، به نقد و طرد و حتای 

 اند.هتدفیر آنها رو آورد
اختالفات فدری و مذهبی موجود میان اهل سّنت شبه  اره در کنار برخی مسائل دیگار، 

، اهال دیوبندیاه، بریلویاهماذهبی گونااگونی، همانناد  هایگیری جریان به شدل ،درنهایت
با شعار اساسًا  ،همانند بریلویه ها، در این راستا برخی جریان. دانجامیحدیث و روشنفدری 

دو  با وجاود آنداه هاربه وجود آمد.  ،«دیوبندیه»های دیگر، از جمله  دار جریانمبارزه با اف
کنناد و  در فقه از مذهب حنفی و در کالم از ماتریادی پیاروی میجریان دیوبندیه و بریلویه 

باعث  برخی مسائلبرخی مشایخ سلسله تصوف آنها نیز مشترک است، اختالف نظر آنها در 
تا آنجا که . (45-44، صم2004 -ق1425)حسنی ندوی،  فیر کنندتدآنان همدیگر را  شده است

بریلویه در راستای مشالفت با دیوبندیه یک جریاان تدفیاری راه  ،به تعبیر برخی نویسندگان
ضامن  هاهای موجود، بریلویبر اساس گزارش .(20-18تا[، ص)حافظ عبدالحق، ]بی انداخت

در  الب جنبش خالفت، جنبش  استعماری کهضد های  حرکت هر نوع باها، تدفیر دیوبندی
طور  یام ضد استعماری حریریه محماود حسان دیوبنادی،  ترک مواالت با استعمار و همین

را باه خااطر  هاها بریلویکردند. در مقابل، دیوبندی گرفت، پیوسته مشالفت میصورت می
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زدن باه  بارای ضاربهتعمار ها و دالیل و شواهد دیگر، مته  به همداری با اس همین مشالفت
 هااابریلاوی ناد،گفتماای ،(368-358، ص3ق، ج2004خالاد محماود،  )ر.ک: نماوده دیوبندیاه

، باا آزادی نی از استعمار انگلیس در دست داشتند که بار اسااس آنهای گوناگو نامه معافیت
 -ق1430)ر.ک: مظااهری،  پرداختناد کامل به ترویج افدار خود و تشطله و تدفیر دیگاران می

را  هااساو بریلاویها از یاک  برخی نویساندگان، انگلیسای . به گفته(254-245م، ص2009
، مسلمانان را هادانستن دیوبندی خواندن حدومت حجاز و وهابی کردند با وهابی تشویق می

باه  برپرساتی و انجاام ساایر  هاابا تشویق بریلویبر ضد آنان تحریک کند و از سوی دیگر 
)ر.ک: خالد محمود،  ندکرد سلمانان با آنها را فراه  میرویی دیگرمکارهای خرافی، زمینه رویا

 .(37-34، ص5، جم2004
ضد استعماری علمای دیوبندیه نیز مانع آن نشده اسات  های گسترده از آن طرف فعالیت

آناان  ندنناد. از نظار بر ارتبااب آناان باا اساتعمار ارائاه که مشالفان آنان شواهد فراوانی دال
ی های آموزش های انگلیس در متون و برنامه بیشتر به دخالت هااطی دیوبندیرویدردهای افر

هاای مشاالف خاود از اهال  تحت تاأثیر ارتبااب باا انگلایس، گروه یابد و آنها آن ارتباب می
حدیث، شیعیان و غیره را به اتهام ارتباب با وهابیت یا اعتقاد به تجسی  و مدان برای خداوند 

، ازدواج باا آناان و کردناد قیه و توهین به سالف، تدفیار و تفسایق میتعالی یا جایزدانستن ت
خوانادن آنهاا، زمیناه سارکوبی  و شورشایدانستند و با یااغی  آنها را حرام می خوردن ذبیحه
 .(138تا[، ص)شاهوزی، ]بی کردند را توسط انگلیس فراه  می مشالفان خود

های  های فوق از سوی جریانها، مجموع اظهارنظر  طع نظر از صحت و سق  این نسبت
گری و ترویج تدفیر و تفسیق میان  مشتلف بر ضد همدیگر بیانگر آن است که تشدید افراطی

ترین عامال در ایجااد اخاتالف میاان  مسلمانان باعث شده بود آنها استعمار انگلیس را مه 
بنابراین از  .امری که  طع نظر از اظهارنظرهای فوق نیز دور از ذهن نیست ؛مسلمانان بدانند

گری در پاکستان و تمامی شبه  اره هند، به ارتباب یا انتساب فدری عوامل مه  ترویج افراطی
با وهابیت،  ابل ردیابی است؛ موضاوعی کاه باا ساوء اساتفاده اساتعمارگران و غیاره از آن، 

 بسیاری از مسلمانان را در رویارویی مستقی  با یددیگر  رار داد.
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گری با  ای برای تقویت افراطیترین عامل بیرونی دیگر که بیشتر بهانهدر مرحله بعد، مه 

ن و خطار اساالمی شایعی در ایارا توان به پیروزی انقالبردید، میگ رویدرد ضد شیعی آن
گسترش تفدر انقالبی آن به پاکستان، اشاره کرد؛ زیرا پاس از پیاروزی انقاالب اساالمی در 

دور انقالب اسالمی ایران به خارج از مرزهاای آن کشاور ای از صهای فزایندهایران، نگرانی
هاای میان سران حدومت پاکستان به وجود آمد. درنهایت آنها باا همدااری برخای جریاان

صدد تشدیل و تقویات  در غربی و عربیکشورهای  مذهبی حاک  بر این کشور و شماری از
مراکز آموزش دینی وابساته با استفاده از این فرصت، برخی . ندهای ضد شیعی برآمد جریان

ربیت و آموزش جوانان در راستای اهداف فوق همات ت های مذهبی مشتلف نیز به به جریان
افراطی همانند سپاه صحابه،  یگرا فر ههای  گیری گروهگماشتند. مجموع این عوامل به شدل

و  ارتاش هاای گساترددلشدر جهنگوی و برخی دیگر انجامید. آنها که در آغااز از حمایات
برای اجرای مقاصد و اهداف تروریستی خاود  برخوردار بودند، نهادهای اطالعاتی پاکستان

که پایش از ایان  ای دست زدند سابقه های بی در داخل پاکستان حتی خارج از آن به عملیات
ز آن پاس، دامناه . اتفصیل درباره ماهیت تروریستی و تدفیاری ایان دو گاروه بحاث شاد به

 های تندرو مذهبی پیوسته افزایش داشته است.بر محور گروهای  های فر هخشونت
تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و اعالن جهاد عمومی در افغانستان، فرصات 

هاای ماذهبی باا حمایات کشاورهای هاا و گاروهمناسب دیگری بود که بسیاری از جریاان
شماری از افراد خاود باه جهااد  ای گرفتند. در این راستا آنان ضمن اعزاممشتلف، جان تازه

مناد شادند کاه در ساایه آن افغانستان، از منابع مالی و حامیان سیاسی  درتمندی نیاز بهاره
 .بپوشانندگرایانۀ خود نیز جامه عمل توانستند به بسیاری از اهداف فر ه

هاای سیاسات -1تا نقش عوامل زیر بیش از همه ماورد توجاه و ارزیاابی  ارار گرفات: 
تارویج تفدار وهابیات و  -2ی انگلیس در ایجاد تفر ه و اختالف میان مسلمانان؛ استعمار

پیروزی انقالب اساالمی ایاران و تاوه  خطار گساترش آن باه خاارج از  -3انتساب به آن؛ 
 تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان. -4مرزهای ایران؛ 
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 گری در پاکستانعامل درونی ترویج افراطی
آنچاه بیاان شاد، نقاش مادارس ماذهبی و ناوع آماوزش آنهاا در تارویج   طع نظر از تماام

گری در پاکستان بیش از همه نیازمند تأمال و بررسای اسات. درمجماوع ساه ناوع نظاام  افراطی
آماوزان مادارس آموزشی در پاکستان حاک  است: ماذهبی، دولتای و خصوصای. بیشاتر داناش

ورد، فرزندان فقیرتارین ا شاار  شمار می  بهمذهبی را که مشهورترین بشش نظام آموزشی پاکستان 
دهند. نظام آموزش دولتی به زبان اردو است که شصت درصد کودکاان واجاد جامعه تشدیل می

کنند و بیشتر آنان نیز به ا شار متوسط جامعه تعلاق  شرایط تحصیل در چنین مدارسی تحصیل می
زبان  را تنهاا باه مادارس انگلیسای های ا شاار ثروتمناد پاکساتان، فرزنادان خاود دارند. خانواده
 دهند. فرستند که نظام آموزشی با کیفیت باالتری را ارائه می خصوصی می

ن آماوزان آ مگیری را در نوع نگرش فداری دانشهای چش بعدی آموزش، تفاوت نظام سه
 باه جهااد وزان مدارس مذهبی، نظار م بتایآم دانش جمله، ده است. ازبه وجود آورمدارس 

بودند و او را  هرمانی  بسیار پذیراترالدن، رهبر القاعده،  اسامه بن های بت به دیدگاهنسدارند؛ 
تحات باه افغانساتان  آنهاا اغلابطاور  پنداشتند که بر غرب فاساد تاختاه اسات. همین می

 دنگریساتن عنوان کشورهای الگو می  ن بههای ضد غربی آ به خاطر سیاست حدومت طالبان
 نظام جمهوری اسالمی ایران نیز نگاه م بتی دارند.و به همان دلیل، درباره 

ناد و کمتار کن ر با مشالفان مدارا میبیشت زان مدارس دولتی اردوزبانآمو دانشدر مقابل، 
آموزان مدارس خصوصای، بیشاتر  به افدار جهادی گرایش دارند؛ با این حال نسبت به دانش

دنبال تقلید از افرادی همچون   آموزان به در مقابل این پدیده انعطاف دارند. این دسته از دانش
  حاال بسایاری از آنهاا باه  این های معروف تاریشی هستند. با محمدعلی جناح و ششصیت

دیدتااتور  و صدام حسینرهبر القاعده ناپذیر کسانی همچون اسامه بن الدن  شدلی اجتناب
 کنند. شان ستایش می دلیل رویدرد ضدغربی  را به عراق

زان مدارس خصوصی همتایان خود در مادارس دولتای را  باول ندارناد و آمو دانشولی 
حاضر به تحمل روستاییان نیستند. اک ریت  اطع آنها، ترکیه را الگوی مناسبی برای پاکستان 

)ر.ک:  کنند عنوان الگو یاد نمی  کدام از آنها از هیچ کشور غربی به دانند. جالب آنده هیچ می



 

 

77 

اط
فر

ا
 ی

ری
گ

 
الم

اس
 ی

تان
کس

و پا
ان 

ست
غان

 اف
 در

 آن
ش

ستر
ل گ

 عل
و

 
 .(117-112ش، ص1388علیشانی، 

حاک  نبودن نظام آموزشی واحد و مناسب با شارایط زماان بار مادارس ماذهبی و اداره 
سامت ، ایان مادارس را باه ماذهبیهاای  در کنار اختالفاات فداری جریان ،ای آنها سلیقه

های  ثیر  اراردادن جنباهأتحت ت سوق داده است. این امر ضمن گری درونی و مذهبی افراطی
فضا را برای تشنج  نی را نسبت به آنها به وجود آورده وبدبی م بت مراکز آموزشی مذهبی، جو

؛ گاردد که بشش اعظ  مشدالت کنونی منطقه به همین عامل بر می ه استبیشتر مهیا ساخت
اغلب مدارس مذهبی پاکستان ضمن دورنگهداشتن محّصالن خود از فراگیری علوم که چنان

 ؛دانناد ها و وظایف اصالی خاود می برنامه با مراکز آموزشی علوم روز را جزو جدید، مبارزه
در هماین ولتی از نظر آنان کاماًل ممناوع اسات. تحصیل دختران و زنان در مدارس دویژه  به

افراطی  رار گرفته و های  راستا مدارس دولتی در افغانستان و پاکستان مدّرر مورد حمله گروه
در زمان حاکمیت طالباان دولتی  بیشتر مدارس ظاهرًا بر اثر همین مسائل،اند.  دهتشریب ش

و  اکنون نیز در مناطق تحت سلطه طالبان در افغانستان ه که چنان تعطیل شد؛ بر افغانستان
 گونه است. پاکستان اوضاع همین

بیشتر مدارس مذهبی به سوی ضدیت باا غارب هادایت  2001سپتامبر سال  11پس از 
آیناد.  باه شامار می یساسات ضد غرباح أاکنون این مدارس منش همین اساس ه  شدند. بر

دات یورزش کر یکه حت یتا حد ؛کنند یم یغرب را نف یاسیو س یآنها همه مظاهر اجتماع
وابساته باه  «هیالعرب  المدارس  وفاق» 2008ل سال یکه در اواچنان ؛نگرند یسه میك دسیرا 

 ،یصاامد) دکاارداات را محدااوم یمسااابقات کر یمدتااب دیوبندیااه، ا اادام جهاات برگاازار
التحصیالن مدارس  د از میان فارغیس  جدیدوران نوعی طالبان  در همین .(19، ص13/7/87

صادد  از کشاورهای خاارجی در یانتحاار یدادن باه جنگجوهاا به وجود آماد کاه باا پنااه
طاور مباارزه باا پاکساتان حتای برخای  س افغانساتان و همینیسأت نمودن دولت تازه ثبات یب

 کشورهای دیگر برآمدند.
 یماذهب یگر الملل در چارچوب مبارزه با افراطی نیدا و جامعه بینبال این  ضیه آمربه د

آن را  یخارج یها ن کشور و اخراج طلبهیا ینیفشار بر مدارس داز دولت پاکستان خواست 
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؛ ولی ژنرال مشرف، رئایس (13، ص31/4/1386نژاد، )بابایی های خود  رار دهد در صدر برنامه
در پاسخ یادآور شد که در مبارزه با تروریس  و تندروی بایاد شارایط  ،پاکستان جمهور و ت

شده و تدریجی عمل کرد. وی افازود مادارس  محیطی را در نظر داشت و به صورت حساب
ند کاه باه بایش از یاك میلیاون طلباه باه صاورت مجاانی ا دینی تشدیالت وسیع غیردولتی

 .(www.aftab.ir) ها خالفدارنددهند و نباید تصور کرد تمام آن های دینی می آموزش

دارس ها بر ضد ما اتهام 2005جوالی  7ی در لندن در تاریخ پس از و وع حمله انتحار
تبار باود و در  خصوص آنده یدی از انتحاریون پاکستانی هب ؛رسید دینی پاکستان به اوج خود

هاا بار دولات  یدی از مدارس دینی الهور آموزش دیده بود. پس از ایان حملاه فشاار غربی
ای کاه  تاا انادازه ؛التحصیل از مدارس دینی بیشتر گردید فارغ هایپاکستان برای مهار تندرو

و از نزدیاک در  کاردمرکزی پیشاور بازدید از دارالعلوم  نسول آمریدا در پیشاور مستقیماً کسر
جاوالی  15جریان جزئیات کار آن  رار گرفات. در پای افازایش فشاارها پرویاز مشارف در 

آبااد تشادیل  های چهارگانه پاکستان در اسالم ن امور امنیتی ایالتاجالسی با مسلوال 2005
ها را آغااز  ریساتنان و تروداف داد و از آنها خواست ا دامات جدی و فوری بر ضد دهشات

فشارها بر مدارس دینی بیشتر شد و شمار زیادی از فعااالن مادارس دینای  ،. در پی آنکنند
 .(http://www.jame-ghor.comدر:  ،)سعیدی دستگیر و بازداشت گردیدند

اصالح متون آموزشی مدارس بسیار تالش کارد؛  یپاکستان برا یها حدومت ،پس از آن
 ی، آصاف علا2008ساال  یل جاوالیای نداشت. از جمله اواهرچند درعمل توفیق چندان

ها در  ساتیالیسوس یالملل نین کنگره بیست و سومی، رهبر حزب مردم پاکستان در بیزردار
 یلیان در منااطق  باایشورشا یهاا شدن مدارس به پناهگاه شهر آتن، در اظهاراتش از تبدیل

 یمشرف را تدرار کرد که حدومت و ن وعدهیآن روز ا یافغانستان و پاکستان خبر داد. زردار
ج کناد، یکاه خشاونت را تارو ییو هر نوع محتاوا یمتون آموزشی مدارس پاکستان را بررس

 .(19، ص13/7/1387 ،یصمد) حذف خواهد نمود
 یاسایو احازاب س یماذهب یهاا اغلب گروه ین مدارس از سویمهار ا یبرا یطرح زردار

پاکساتان اظهاار  یهبر حازب جماعات اساالمن احمد، ریحس یح  رار گرفت.  اضیمورد تقب
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س جمهاور مشارف اسات کاه یرئ یها هیانیدهنده ب بازتاب یزردار یه آصف علیانیداشت که ب

ن احمد هشدار داد که یدهد. حس ینان همبستگیکرد به غرب اطم یتوسط آن پاکستان تالش م
کاه از اصاطالح  ه مادارس رایاانه علیسودجو ید سروصدایبا یگررهبران پاکستانیو د یزردار

طاور اغلاب احازاب باا  رند، خاموش سازند. همینیگ یبهره م« ستانین تروریپاکستان سرزم»
پاکساتان از دولات خواساتند  یهاا یناه مشاالف بودناد. مولوین زمیدر ا یحزب مردم زردار
 .)همان(اه درج ندند یرا که اغلب از اتباع تندرو عرب هستند، در فهرست س یمحصالن خارج

 افغانستانگری در  وامل مؤثر در ترویج افراطیبررسی ع
به دلیل تعامل فرهنگی و مذهبی نزدیک اهل سّنت افغانستان و شبه  اره هند و مرزهاای 

خصاوص در ُبعاد  طوالنی این دو کشور با همدیگر، بسیاری از تحوالت این دو منطقاه، باه
تاااریشی  و سایرماذهبی، از سرنوشات مشااابهی برخاوردار اساات. از جملاه دربااره منشااأ 

از زماان تساّلط اساتعمار بیشاتر  ایان موضاوع ، همانند پاکستان،گری در افغانستان افراطی
تجاوز ارتش سرخ شوروی باه  سپس هند در حدود یک و نی   رن پیش، انگلیس بر شبه  اره

های داخلی ناشی از آن  ابل پیگیاری اسات. در در حدود چهل سال و البته جنگافغانستان 
خاان جاابر و  گرایانۀ عبدالرحمنتوان از رفتار فر هگری نیز میاد اصلی این افراطیمعرفی نم

ای داخلای ها جنگهاای تنادرو برآماده بار اثار علمای همسو با او در زمان گذشته و گاروه
  د.افغانستان عصر کنونی نام بر

نساتان را افغاهند بارها تالش کارد  شبه  اره پس از تسّلط براستعمار انگلیس طورکلی  به
ط نسبی بار ایان بار تجاوز و تسلّ  پس از چند بسازد؛ ولینیز ضمیمه  لمرو استعماری خود 

شدساات  هاار بااار ماایالدی 1919و  1880-1878، 1842-1839های  کشااور در سااال
میالدی سالطۀ 1919استقالل رسمی افغانستان در سال  را متحمل شد تا آنده باباری  خفت

 ز بسیاری کشورهای دیگر برچیده شد؛ ولی باا کماال تأساف،استعمار از افغانستان سپس ا
شدست، آرام ننشست، بلداه در طاول ایان مادت بار  دیده، پس از تحمل هر استعمار زخ 

هاای گونااگون  باه ایجااد و تقویات جریان« بینداز و حدومت کن اختالف»مبنای سیاست 
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ره در افغانساتان، همانناد دی، تدفیری و غیهای الحا گروه ،آن که در نتیجه اسالمی پرداخت
-1880« )ربخاان جاا عبادالرحمن»حدومات  در این میانتدریج شدل گرفت.  شبه  اره به

ریزی  مدااری و برناماههبر اساس شواهد موجود، گراترین حدومتی بود که  م( از فر ه1901
طلاب و از  . عبدالرحمن که مارد جاهرسیدن او داشت  درت ها نقش اصلی را در بهانگلیسی

همزمان با شدست انگلایس در  یالدیم1880لسله شاهان پیشین افغانستان بود، در سال س
های  نگاری چند شهر مه  افغانستان، حدومت کابل را به دست گرفات. از آن باه بعاد ناماه

 انگلیس با او شروع شد که درنهایت به پیوند دوستانه و وابستگی کامل او با انگلیس انجامید
اعااالم کردنااد در  طوررساامیبااهها  تااا آنجااا کااه انگلیساای ؛(392-390ش، 1374)فرهنااگ، 

نه  در سفرنامۀ خود، اند و جالب آنده خود او نیز یافتن عبدالرحمن نقش مستقی  داشته  درت
 ددا ای طرفینی را امر عادی نشاان مایه کرد، بلده همداری تنها وجود این ارتباب را نفی نمی

جانباه خاود از  هاای هماه گلیس برای اثبات حمایت. ان(420-412ش، ص1381)ر.ک: افشار، 
عبدالرحمن، ساالنه مقدار زیادی اسلحه و مهمات جنگی را به حدومت افغانستان در مقابل 

یدای از فرمانادهان انگلیسای شمشایر  مایالدی1885داد و در سال  پول تحویل می مبلغی
داد و او نیز در پاساخ وعاده لرحمن هدیه ن به الماس و طال را با تعظی  و تدری  به عبدامزیّ 

پاس از آن نیاز  .«لت شما را با این شمشیر خواه  زدگردن دشمن دولت خود و دو» کرد که
ها( دستور  )انگلیسی« فرمانفرما»کرد که در انجام کارهای  از  صراحت اعالم می بهو پیوسته 

، 1372ساتان )غرجساتانی، تاب د، هماان اجارا خواهاد شادناگیری  و هر تصمیمی آنها بگیر می

جانبه اتفاق افتاد، ترویج نفاق  های همه . آنچه پس از این پیوند نامبارک و حمایت(53-52ص
آن  ری اهل سنت نیز هر روز بر دامناهو اختالفات  ومی و مذهبی بود که فتاوای علمای دربا

 خصوص نسبت به  وم هآن، تصفیه کامل  ومی و مذهبی، ب افزود و در نتیجه یش از پیش میب
 ؛هزاره و شیعیان، ر   خورد که شاید تاریخ بشر همانند آن را در جایی به ثبت نرسانده باشد

از جملاه  سااختند. شیعیان هازاره منارهاای نمایشای میشدگان  های کشته تاجایی که از کله
عبدالرحمن با حمایت سیاسی و نظامی انگلیس و فتااوای علماای دربااری اهال سانت در 

-1891عیان هزاره، پس از سه سال جنگ با شایعیان منااطق مرکازی )ضرورت مبارزه با شی
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ای راه انداخت کاه در  ابقهس (، درنهایت با حمله گسترده به آن مناطق  تل و غارت بی1893
شادند،  های واهای  تال عاام در مناطق گوناگون به بهانهپناه بیآن هزاران نفر از مردم  نتیجه

یعیان به عنوان برده و کنیز در بازارهای افغانستان و شابه ردسال شدختران، زنان و فرزندان خو
؛ 234-217)ر.ک: هماان،  شادند هاا، مسایحیان و دیگاران فروختاه می اره به هندوها، سیک

تا  1892تا آنجا که به گفته مقامات انگلیسی از ماه جوالی  ؛(403-402ش، ص1374فرهنگ، 
ر هازاره شایعه باه عناوان کنیاز و غاالم در هزار نفا 9، تنها در بازار کابل حدود 1894ژوئن 

معرض خرید و فروش  رار گرفته بودند. حتی عبدالرحمن نیز با کمال و احات و تای خبار 
های جنگجویان خود در مناطق مرکزی را شانید، از آناان خواسات شاماری از  خوشگذرانی

 .(403، صش1374)فرهنگ،  سرا برگزینند زنان و دختران را برای حرم
گران ایاان رویداارد عباادالرحمن را متااأثر از تضاااد او بااا مااذهب شاایعه  حلیاالبیشااتر ت 
جانباه انگلایس هار روز بار  های همه که فتاوای علمای درباری در سایه حمایت نددانست می

تفصیل بیان شده  های تاریشی افغانستان به کتاب افزود که جزئیات دردناک آن در دامنه آن می
 .(234-217ص  ،1372تابستان ؛ غرجستان، 453-193، ص3ج ش،1372کاتب،  :)ر.کاست 

پس از آن، هنگامی که ارتش سرخ شوروی در فدر توسعه ایاالت مستعمره خود افتااد و 
ها  پاس از دو باار  خاود کناد، آن را نیز ضمیمه کشورهای تحت سلطه خواست افغانستان

. تا آنده سنگینی شد  شمسی، متحمل شدست 1310و  1308های  حمالت متوالی در سال
ایان کشاور در  بار از با خروج خفت ش،1358جاوز گسترده نظامی در سال پس از آخرین ت

دان  آن، نام شاوروی بازر  نیاز باه زبالاه ش( روبرو گردید که در نتیجه1368ده سال بعد )
خاارجی ر ابت کشورهای گونااگون بر اثر  ؛ ولی در این شرایط حساس نیزتاریخ سپرده شد

 که تمامااً  های جهادی افغانستان افغانستان، اختالف میان گروهعیت خود در برای ت بیت مو 
یبانی پشات را همراه داشتند، تشدید کرد و بار اثارهای سبک و سنگین دوران مقاومت  اسلحه

 آتش فتنه و اختالف به انواع گوناگون در ایان کشاور هار وسیع تسلیحاتی و مالی بیگانگان،
حدود یک دهه جنگ داخلی به تماام معناا کاه دامنگیار  ردید.ورتر گ روز بیش از پیش شعله

خصاوص نسال  ه، برای مردم افغانستان باحزاب اسالمی افغانستان گردیدا وام و مذاهب و ا
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ای جز برادرکشی، نفرت و انزجار از همدیگر و حتی بدبینی به مظاهر اساالمی  جوان خاطره
 چیز دیگری با ی نگذاشت.

شعار مدارا با تمامی مردم و اجرای کامل  با پرچ  سفید،« بانطال»گروه  در چنین زمانی
التحصیالن مادارس  ارغاز میان فافغانستان گردید؛ گروهی که بیشتر وارد  ،شریعت اسالمی
برخاسته  مدتب دیوبندی ویژه به، و افغانستان سنت در پاکستان مذهبی اهل احزاب سیاسی و

تارین تجرباه  مه  می باا مرکزیات کابال،بود. موفقیات طالباان در اعاالن حدومات اساال
ان و پاکساتان باه شامار سنت در افغانسات گرای اهل های اسالم داری رسمی جریان حدومت

دینی اک ر مردم و موفقیت نسبی طالبان در ایجاد  با تفدر و دغدغه رفت. شعارهای همسو می
یش بسایاری از بارای گارا را نیاز امنیت اجتماعی در مناطق تحت کنترل خود بستر مناسابی

 ها با کمال تأسف، خشونت ؛ ولیسنت را به طالبان فراه  ساخت سنت و حتی غیر اهل اهل
گری را در های  ومی و مذهبی گسترده در نظام طالبانی، صفحه جدیدی از افراطیو تبعیض

جالب آنده همان کسانی که برای تضعیف اسالم بارها به این کشور حمله افغانستان ر   زد. 
باه می کرده بودند، این بار با همداران جدید خود به حمایت از جنبش طالبان پرداختند. نظا

حمایت کشورهای غربی و آمریدا از جنبشی که اجرای دستورات اساالمی را در همین دلیل 
نامیاده بودناد، « المیامارت اسا»های خود گنجانده بود و حدومت خود را نیز  رأس برنامه

رهبار جماعات «  اضای حساین احماد»برانگیز بود تا جایی که  پرسشکننده و  بسیار نگران
یاک توطلاه امپریالیساتی در حاال »اسالمی پاکستان در بدو پیدایش طالبان اعالم کرد کاه 

)احماد « کناد چون ایاالت متحده آمریدا و بریتانیا از طالبان حمایات می ؛گیری است شدل

 .(123، صش1377رشید، در: میلی، 
 ؛های خارجی چندان آسان نیست ی درباره فلسفه این تغییر نگرش  درت طع اظهار نظر

های  شاید یدی از اسرار آن در گفتار زیر از جواهر لعل نهرو نهفته باشد که دربااره سیاسات
ها( در هند به تشویق و تحدی  آنها )انگلیسی»استعماری انگلیس در شبه  اره هند گفته بود: 

تر بودناد و باا  پرداختند که از نظر اجتماعی از همه ارتجااعییهایی از مردم ممو عیت گروه
-کوشیدند و کار مایکردند که به خاطر تغییرات سیاسی و اجتماعی میکسانی مشالفت می
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 .(483، ص2ش، ج1361)نهرو، « کردند

هاا و احداام اساالمی در  بودن جریان طالبان و تفسیرهای نا ص آناان از آموزه ارتجاعی
های بیگانگان از آنان بسیار زود  ی حمایت جا فلسفه ه بود. از همینپیشین تان بیتاریخ افغانس

تارین ابازار تبلیغااتی  روشن شد و دیری نگذشت که همین نگرش تحجرگرایی طالبان بزر 
ساختن زمیناه حضاور خاود  کوبیدن نظام طالبانی و فراه  پیمانانشان برای دره  غرب و ه 

تبلیغاات  ابتدا پیر و جوان استعمار غانستان گردید. در این فرایند،م افآنان به عنوان ناجی مرد
وا اع بارای بادنامدردن اصال اساالم باه راه ای را در ظاهر بر ضد طالباان، ولای در ردهگست

انداختند؛ تا جایی که پس از آن جهاد و مجاهد که زمانی افتشااری باس بزرگای بارای هار 
تروریازم تغییار ناام یافات و بیاداری اساالمی و کشور اسالمی بود به ترور و هر مسلمان و 

باا  لیغااتایان تبویژه آنداه  به ؛طلبی تغییر چهره داد ستیزی به تحجرگرایی و خشونت بیگانه
خواساته یاا نیاز حاک  و تفسیرهای نا ص آن از شریعت اسالمی   رفتارهای نادرست جنبش

 گردید. أیید میناخواسته پیوسته ت
های دیگار  که از سرزمین« القاعده»ترین جریان اسالمی، یعنی  ائتالف طالبان با افراطی

گری آنها بیش از پیش افازود؛ تاا  به این ناحیه سرازیر شده و اردو زده بودند، بر دامنه افراطی
ی آناان، حاکمیات  هیت تندرواناهخاطر ما دند بهکشور اسالمی حاضر ش ای که کمتر اندازه

تجارت جهاانی در  های نده اتهام القاعده به انفجار برجتا آ این گروه را به رسمیت بشناسند؛
ا تروریسا  باه رهباری المللی به نام مبارزه با گیری جبهه بین باعث شدل 2001سپتامبر  11

 آمریدا گردید.
گرایان، چنین تفدری باه  های افراب خواهی رفت با ایستادگی جهانی در برابر زیاده انتظار می

حدود گردد؛ ولی بر خالف انتظار چنین نشاد، بلداه تحات تاأثیر حاشیه رانده شود یا بسیار م
های افراطی منطقه  درتمندتر از گذشته وارد میدان  های داخلی و خارجی، این بار گروه دسیسه

های آن خااموش گاردد،  رفات شاعلهشدند. درنتیجه آتاش فتناه و خاونریزی کاه انتظاار مای
ری میاان طالباان باا القاعاده، طالباان پاکساتان و تر گردید. در این دوران، ائتالف دیگ افروخته

تر و نحوه مقابلاه باا آن  ها وسیع ی آن ابعاد خشونت گرا شدل گرفت که در نتیجه های فر ه گروه
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هاا باا پشاتوانۀ کاه هماین گاروه ؛ چنان(148ش، ص1390)جمعی از نویسندگان، نیز دشوار گردید 
« داعش»ری و حمایت از لشدر جهل و جنون گیای خود، در شدلالمللی و منطقهحامیان بین

 اند.در سوریه و عراق و سپس گسترش آن به افغانستان و پاکستان، نقش اصلی را داشته
باا کنارگذاشاتن شاعار گاری  داعیان مبارزه باا تروریازم و افراطیاکنون تر آنده ه جالب

 مصاالحه وهرکادام راه ، باودتماامی آناان که زمانی ِورد زبان  هامبارزه با اشرار و تروریست
از  اند و تالش دارند باا ماذاکرات علنای و محرماناه،گرایان را در پیش گرفته مذاکره با افراب

هرچند صلح و آرامش مو عیت افراطیون برای دستیابی به منافع بیشتری در آینده بهره گیرند. 
ت و هار مسالمان آمیز آروزی دیرینه و مطابق دستورات اکید اسالم اسو همزیستی مسالمت

گاه و متعهد به موازین دینی وظیفۀ شرعی و اخال ی و انسانی خود می داند که بارای تحقاق آ
 های سودجویانه ارباب سلطه پیوسته نشان داده است این هدف تالش کند، متأسفانه سیاست

انان باا یدادیگر باا هادف بادنامدردن بیشتر به دنباال درگیرسااختن مسالم این کشورهاکه 
خواهی و دستیابی به شدست و نابودی اصال اساالم  یف کامل جبهه اسالمتضع نان،مسلما

گاری و  گرایی وا عای و افراطی تعیین مرز د یق میاان رویدارد اساالم به همین دلیل هستند؛
خاالف اهاداف  ، بارخواهاناهطلباناه و عادالتبه نفاع جبهاه حاق نابودی رویدرد افراطی

المللای مباارزه باا  تشدیل جبهه بین جاست که با وجودماری آنان خواهد بود. از همیناستع
که بیشتر کشورهای اسالمی نیز خواهاان تحقاق ایان خواساته بودناد، ناه تنهاا « تروریس »

افراطی دیگاری نیاز منتساب باه  ها و احزاب د، بلده گروهبه دست نیامدر این زمینه توفیقی 
رویارویی با آمریدا و غرب، مسلمانان دند که بیشتر آنها به جای اسالم در منطقه به وجود آم

هادف  به دلیل عدم اجرای  اوانین شارعی و یاا وابساتگی باا کفاار، و کشورهای اسالمی را
در مورد  تر آنده بر اساس تحقیقاتاند. جالبه رار دادحمالت تروریستی یا نظامی گسترده 

محرک تمام موارد  در جهان، اشغال خارجی تقریباً  2004تا  1980های انتحاری سال  حمله
تاا ساال  1995های انتحاری القاعده از سال  بوده است. طبق تحقیقات، دو سوم تروریست

در آن کشورها حضور  1990از کشورهایی هستند که نیروهای رزمی آمریدا از سال  2004
 .(77-75ش، ص1390)ر.ک: جان ال و مجاهد،  اند سنگین داشته
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 گیری نتیجهبندی و  جمع

در پاکساتان و گری کاه  روی و اصاالح رویدردی اسات در مقابال میاناه« یگر افراطی»
در فرایناد  ط استعمار انگلیس به بعد  ابل پیگیاری اسات؛ زیاراتسلّ  افغانستان فراتر از زمان

، نظامی و فرهنگای را دارهای گوناگون سیاسین شبه  اره با استعمار، آنها راهمبارزه مسلمانا
استدبار در پیش گرفتند. هرچند مجموع این عوامل درنهایت نقش تعمار و اس برای مبارزه با

تحات تاأثیر تأسافانه مایفا نمود، استعمار انگلیس و ارتش سرخ شوروی  مهمی در شدست
طاور دخالات و هماین هاای اساالمی آموزهنظراناه و تفسایرهای نادرسات  تنگهای  دیدگاه

گاری و  افراطی به ساوی سلمانانبسیاری از م ،استعمار در تحریک مسلمانان علیه همدیگر
هاای تنادرو ها و گاروهگیری انواع فر ههمین امر درنهایت سبب شدل .تندروی سوق یافتند

زدناد. های مذهبی دامن میگردید که هرکدام با تفسیر خاص از دین و شریعت، به خشونت
اکساتان و ویژه ترورهای هدفمند علیه مشالفان مذهبی در پ ، بههای  ومی و مذهبی خشونت

خان جابر و  ساختن بشش اعظ  شیعیان هزاره افغانستان در زمان عبدالرحمن  تل عام و آواره
گرایای ترین پیامدهای فر هاز دردناک، و حاکمیت طالبان های داخلی جنگ سپس در دوران

افراطی بود که آثار مشربی در وحدت و همدلی مردم این ناحیه به جا گذاشت. در این میاان 
های افراطی و تدفیری منطقه و جهان اساالم، دیگرجریانبا القاعده و  ز ائتالف طالبانپس ا

 گری در ابعاد گوناگون آن به اوج خود رسید. ائتالف جهانی به رهبری آمریدا پاس ازافراطی
 گری، نه تنها نتیجاه ناداد، بلداه باابرای مبارزه دروغین با افراطی 2001ا عه یازده سپتامبر و

های تندرو نیاز باه اوج  روههای استدباری و استعماری، حمالت تروریستی گ رتحضور  د
ید. مجموع عوامل اثرگذار در این زمینه بیانگر آن است که متأسافانه در بسایاری از رسخود 

ویژه در دو دهه اخیار، نقاش مساتقی  یاا غیرمساتقی   موارد ایجاد و ترویج این نوع تفدر، به
گری و تروریس   ابل ردیابی است. همین امر هوشایاری با افراطی بسیاری از مدعیان مبارزه

طلبد که های مدعی جهاد و مبارزه با استعمار و استدبار را میویژه گروه تمامی مسلمانان، به
مواظب باشند، پیش از شدست دشمنان، ابزاری بارای ساوء اساتفاده آناان علیاه بارادران و 

 همدیشان خود  رار نگیرند.
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