
 

 

  �١٣٩٢اییز|١١شمـاره|سال سوم|نامه نقد وهابیت؛ سراج منیرپژوهش

 

  
  

کار ا��ا�ی س��ی �� ��  �پاه �حا� و  ��ی ����وی �ما�نده ا�
علیرضا میرزایی

*
 

  چکیده

مولـوي   ،هاي اول پیروزي انقالب اسـالمی ایـران   میالدي مقارن با سال 90دردهه 

بـه فرقـه دیوبندیـه در    مدارس مذهبی متعلق  جهنگوي گروهی تکفیري از نواز حق

مقابله با شـیعیان   را هدف خود وکرد سیس أتوسط ترا صحابه نام سپاه ه پاکستان ب

بـه   وکـرد  ثیرات انقـالب اسـالمی اعـالم    أت و عزاداري حضرت سیدالشهداء و

تخریب اماکن دینی متعلـق بـه    حذف فیزیکی شیعیان و ،ارهاب ،ترور ،جنگ روانی

 ،جهنگـوي  سیس شاخه نظـامی بـه نـام لشـکر    أت با وتندردست زد. این گروه آنان 

گـروه   ایـن دو  عملکـرد  شده تکمیل کـرد.  تعیین مسیربراي طی  را خودتشکیالت 

 جامعـه مسـلمانان پاکسـتان و    موجـب واگرایـی در  ، یکدیگرند امتداد افراطی که در

ـ  در اسـت. ناپذیر آنان شده  و توجیهوسیع  کشتار ناامنی و گرایی و تشدید فرقه ه مقال

خشـونت  هـاي   به بخشی ازجلـوه  ،گیري شکلهاي  ریشه و ضمن بررسی تبار حاضر

  پرداخته شده است. آمار و آنان به روایت اخبار

  

 دیوبنـدي،  جهنگـوي،  لشـکر  سـپاه صـحابه،   گرایی، افراط گري، سلفی کلیدواژگان:

  .پاکستان
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 چگونگی پیدایش سلفیه در پاکستان  

 عنوان برادران مسـلمان  قاره هند در کنار هم به ها شیعیان و اهل تسنّن در شبه قرن

عنـوان سـپاه صـحابه شـروع بـه کشـت و        ند، تا زمانى که سلفیون متعصب بازیست مى

اعـم از زن و  مسلمانان رحمانه خون این گروه از  بى کشتار شیعیان کردند و با ترورهاى

ـ  آنها نیز در بعضـى از مـوارد بـه    و ریختندرا بر زمین مرد و کودك  ه برخاسـتند و  مقابل

 گرفت.ناامنى محیط را فرا

عین تحقق آرزوي مسلمانان شبه  تقسیم هندوستان به دو کشور هند و پاکستان در

در بسیارى براى جامعه مسلمان و اسالم هاى  مصیبت قاره براي داشتن کشور اسالمی،

ستند پس از خوا مى در واقع کشور پاکستان براى پناه دادن به مسلمانانى که .پی داشت

کشور پاکسـتان در اوت   تأسیس شد. ،هویت خویش را حفظ کنند ،رهایى از هند بریتانیا

ـ   از یـوغ اسـتعمار   پس از استقالل هندوستان 1947 وجـود آمـد و در بـین    ه انگلـیس ب

ـ   يعنـوان کشـور   هممالک اسالمى از جنبه تاریخى این ویژگى را دارد که تأسیس آن ب

انان هنـد بـراى اسـتقرار یـک جامعـه و دولـت مسـتقل        نتیجه مبارزات مسـلم  ،مستقل

   1اسالمى در این شبه قاره بود.

و برخـی دیگـر از    ،اعظـم)  (قائـد  رهبر حرکت و جنبش پاکستان ،محمد على جناح

نیـاز بـه یـک     ، دربـاره مسائل دیگر و هاى فرهنگىعلت تفاوت به اندیشمندان اسالمی

اسـالم را نـه از    ،و ماننـد محمـد اقبـال   فکران ا همگفتند. جناح و  ملت جدید سخن می

 بلکه از منظـر اجتمـاعى و ایـدئولوژى فرهنگـى قرائـت      ،دیدگاه شریعت و فقه سیاسى

دولـت اسـالمى    ــ  نظام ملـت برپایی کردند و امیدوار بودند همین چهارچوب براى  مى

و الگوهـاى غـرب    را بـراى نفـوذ مفـاهیم   هـا   گونه برداشت دروازه ولى این ،کافى باشد

دولت سـکوالر شـد کـه     ـتبدیل به نظام ملت   ،دولت اسالمى ـ ملتازگذاشت و نظام ب

را در هـاى بعـد    محلى و قومى در سـال  ،تفرقه در صفوف مسلمین و زدوخوردهاى ملى

سـلفیه در   گسـترش عقایـد سـلفیه گردیـد.    براي و همه اینها زمینه مناسبى پی داشت 

رشـد   ،و سـرمایه عربسـتان سـعودى   هـاى اخیـر بـا حمایـت و پشـتیبانى آمریکـا        سال

                                            
 .١ص ،�اکستان نیا، ز�با، فرزین .1
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مـدارس مـذهبی    گسترش مدیون ،است که بخش عمده این رشدکرده انگیزى  شگفت

آنکه شوروي، افغانسـتان   پس از میالدى، 80در دهه  که چناناست؛  دیوبندیه پاکستان

کـه دغدغـه    ندترین مرکز آموزش و تربیت جوانانى شد این مدارس مهمرا اشغال کرد، 

 گري تکفیري وناخواسته تحت تعالیم سلفی ،عده زیادى از این جوانان 1.اسالم داشتند

حکام غیراسـالمی قـرار    سکوالر غربی وهاي  در جهت مطامع دولتبه ابزاري جهادي 

هاى مختلـف کـه در زمـان جنـگ     مجاهدانى بودند با ملیتاي دیگر . عدهتبدیل شدند

  .دنده بوافغانستان و شوروى، به آن کشور رفته و جنگید

ایـن کشـور را بـه یکـى از      ،غرب از مجاهدان افغان در پاکسـتان  حمایت آمریکا و

تبـدیل کـرد و شـهر پیشـاور از      80هاى بنیادگرایان اسالمى در دهـه  ترین پایگاه فعال

و طرابلس برخـوردار گردیـد و توجـه گـروه     فلسطینجاذبه بیشترى نسبت به بیروت و 

تعلیمـی   مراکـز  .و آسـیا را بـه خـود جلـب کـرد      هاى بنیادگراى اسالمى در خاورمیانه

هاى آموزش و تربیت بنیادگرایان اسالمى است که یکى از پایگاه ،دیوبندي در پاکستان

شـبکه  هـاى   آنان را به مهره ،گرا از سرتاسر جهان اسالم و غرب با جذب جوانان اسالم

و امنیتـى ارتـش    تنها آژانس اطالعـات  پیوسته بنیادگرایان در جهان تبدیل کرده است.

 80در دهـه   ،مـرزى ایـن کشـور اسـت     هاى نظامى برون پاکستان که مسئول همکاري

بـراي  هزار داوطلب خارجى از جمله عـرب، آسـیایى، اروپـایى و آمریکـایى را      25حدود 

که بسیارى از آنها یـا در  فغان علیه ارتش شوروى آموزش داد جنگ در کنار مجاهدین ا

اما تعـدادى   پایان جنگ به کشورهاى خود بازگشتند،ا پس از و یشدند افغانستان کشته 

ـ     دیگر که آمار دقیق آنها مشـخص نیسـت    سـر  ههمچنـان در پاکسـتان و افغانسـتان ب

برند و منتظر بروز جنگ دیگرى در منطقه هستند. آنها پیدایش رنسانس اسـالمى را   مى

زدن به دیگران اسـت  با ضربه فقط دانند و معتقدند که  مى ریزى منوط به جنگ و خون

بیشـترین   رسـد  مـی  بـه نظـر   .توانند هویت و اقتدار خویش را بـه دسـت آورنـد    مى که

                                            
 .۸۰ص ،تحول و سیاست خارجی �اکستان تغییرهمو،  .1
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، سـمیع  ه جمعیت علمـاى اسـالم، فضـل الـرحمن    داوطلبان پاکستانى از سوى دو شاخ

  1اند. به افغانستان اعزام شدهتر  و برخى احزاب کوچک الحق

سـلفیت افراطـی در    است، ي افراطیها از اهداف اصلی گروهزدایى  از آنجا که شیعه

هـاي   وگـروه » انجمـن سـپاه صـحابه   «نام پاکستان تحت  افغانستان با نام طالبان و در

. گروه سپاه صحابه بـه نـام دفـاع از    کنند میفعالیت جدي زمینه همگراي دیگر در این 

هاي خاص خود در دو  اسالم به ترویج عقاید افراطی خود پرداخته و ضمن طرح دیدگاه

  :زده استزیر  دست به اقدامات وسیع بهه دیگرج

  ؛افراطی عقاید انتشار کتب و میان مسلمین با عقیدتى در انحراف فکرى و ایجاد. 1

 .خصوص شیعیان غیردیوبندي به حذف فیزیکى مسلمانانترور و  .2

پاکسـتان   شیعیان پاکستان هدف اصلی تهاجم لجام گسـیخته افراطیـون سـلفی در   

 یده میلیـون  جمعیـت چنـد  درصـد  بیسـت   است که شیعیان حدود یالاین در ح .هستند

پاکسـتان   گـذار  بنیـان سیاسی شیعه ازجمله  و ملیدهند. رهبران  اکستان را تشکیل میپ

آن  از داشـتند.  1940 دهـه  گیـري پاکسـتان در   شکل نقش مهمی در ،محمدعلی جناح

 معمـوالً  بـاقی مانـده و   بخشی ازجریان اصلی سیاسی کشور عمدتاً آنها نیز زمان به بعد

 . به حاشیه رانده شدن واند داشتهنماینده  ها رسانه نظامی و ساختارهاي قدرت مدنی، در

دهـه   وقـایع مهـم اواخـر    قربانی شدن اقلیت شـیعه پدیـده جدیـدي اسـت کـه در     گاه 

وقایعی چون بـازتعریف هویـت پاکسـتان ازسـوي ژنـرال ضـیاءالحق       ؛ ریشه دارد1970

 حمایت پاکسـتان،  با هاجهاد افغان تهاجم شوروي به افغانستان و اسبق، رئیس جمهور

تحـول   دچـار  ایـن تحـوالت وضـعیت شـیعیان پاکسـتان را      غرب. عربستان سعودي و

   2.کرداساسی 

 تبارشناسی گروه سپاه صحابه   

 درشبه قـاره هنـد  » دیوبندیه«اي صوفی مسلک به نام  پیشینه سپاه صحابه به فرقه

در  است، حنفی ،است که در فقه هند قاره شبهسلفی هاي  فرقه ه ازدیوبندی گردد.میر ب

                                            
  .۲۰۵، صاکستان� مسائل ویژه ۵آسیا جمعی از �د�دآورندگان،  .1

  .٢٠٦ص ،همان .2
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شاه ولی اهللا دهلوي  ثر از افکارأمتو هاي صوفی  ماتریدي و در عین حال از فرقه ،کالم

اسـتان اوترپـرادش شـکل     در روسـتاي دیوبنـد هنـد    در» مودارالعلـ «سیس أت با واست 

 مـیالدي در  1857 سـال  بی درم آموزشگاهی براي تـدریس علـوم مـذه   ودارالعل گرفت.

فکـري مکتـب شـاه ولـی اهللا     پیـروان   از ،مال قاسم نـانوتوي با تالش روستاي دیوبند 

سیس أهویت اسالمی ت بازیابی منظور هشاگرد بپانزده  قمري) با 1179(متوفاي  دهلوي

بـا تعـالیم مکتـب فقـه      و کاري بـود  مکتب علوم دینی محافظه مدرسه و دیوبند گردید.

مقـام   که در را تربیت کند که دانش آموختگانی هدفش آن بودو  بقت داشتحنفی مطا

مدرس براي صیانت وحدت جامعـه مسـلمانان مصـرانه     واعظ و نویسنده، ،امام جماعت

  1بکوشند.

تــرین مجــامع دینــی عربــی در شــبه قــاره هنــد گردیــد. از  از بــزرگ بعــداً دیوبنــد

 جامعة ندوة العلمـاءیس ئدوي، رهاي جدید آنان شیخ ابوالحسن علی حسنی ن شخصیت

العالمیـه شـیخ المحـدث حبیـب الـرحمن       رئـیس رابطـة األدب اإلسـالمی، و در لکهنو

ـ  1930سـال   فـارغ التحصـیالن ایـن مدرسـه در     یکـی از  2.باشـند  می االعظمی نـام   هب

جلـوگیري  براي  را »سازمان جماعة التبلیغ« دهلوي سازمانی به نام کان مالمحمدزکریا

 فضـائل الصـحابه  نام  هکتابی ب او .کردسیس أشدن جوانان مسلمان ت هندو مسیحی و از

براي بازگشـت بـه اسـالم     شبه قاره هند در اسالف خود ثیرأاین فرقه تحت ت .را نوشت

موقـع   در .نامیدنـد  سـلفی  را خـود  وکردند  تیمیه اقتدا ابن کیشی اولیه به راست اصیل و

سـیس پاکسـتان   أجدیدالت زه جغرافیـایی کشـور  حو پیروان دیوبندیه در اکثر، تقسیم هند

گـرایش   بـا را  »حزب جماعـت اسـالمی  «ابواالعلی مودودي  1941درسال قرار گرفتند.

پاکستان به منظـور بازگشـت بـه اسـالم      در اخوان المسلمین مصر با همگرا نوسلفی و

  3.کرد سیسأاصیل ت

                                            
  .۱۵ص ،های قومی درمستعمره هند گرا�ش جنبش اسالمی و . حسن، مشیر،1

  .۳۰۴، ص۲، جالموسوعه المیسره فی االد�ان و المذاهب حماد، مانع، ابن. 2

  .۷۷ص ،سیمای �اکستانمحمدی، محمدکاظم،  .3
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بنیـان   ندر پاکسـتا را  »جمعیـت علمـاي اسـالم   «جهت مولوي حامـدگیا  درهمین 

رهبـري آن را بـه    درحـال حاضـر   ،اعضاي فعال آن از ،مولوي فضل الرحمن وگذاشت 

  1.عهده دارد

 رکلشـ  شـاخه نظـامی آن   سـپاه صـحابه و   گروه تنـدرو  ،تعالیم فضل الرحمنبر اثر 

 طیبـه  رلشـک  و سـپاه محمـد   آنهـا  کنار در براي ضدیت میدانی با شیعیان و 2جهنگوي

این جماعـت بـه    دیگر فرد وجود آمد و از افکار هندوستان بیوغ ه از براي آزادي کشمیر

زمـان اشـغال    جنـگ افغانسـتان در   در شـکل گرفـت و   گروه طالبـان  نام سمیع الحق،

 رهبـر  ،معنوي سپاه صـحابه  پدربنابراین  3شد. شوروي علیه آنها به اصطالح وارد جهاد

جمعیت علمـاي   راو ریشه د جمعیت علماي اسالم مولوي فضل الرحمن است که افکار

  4از فرقه دیوبندیه دارد. هند

طلبه  ها هزار که ده پاکستان دارد مدارس مذهبی فراوانی در ،جمعیت علماي اسالم

تندروانـه   مهـم آمـوزش تفکـر    مراکـز  اند. این مـدارس از  مشغول تحصیل آنها دینی در

  5شوند. می مکتب دیوبندي شمرده

مـدارس   نظـر  مدرسـه زیـر  ار هشـت هـز   مجموع مـدارس مـذهبی درپاکسـتان،    از

مـدارس   مدرسـه زیرنظـر  چهارصـد   مـدارس بریلـوي،   مدرسه زیرنظر 1800 دیوبندي،

 جماعـت اسـالمی پاکسـتان فعالیـت     مدرسـه زیرنظـر  1200 متعلق بـه اهـل حـدیث و   

درمجموع تمام رهبـران   6این مدارس از زمان ژنرال ضیاءالحق گسترش یافت. کنند. می

التحصـیل   پاکسـتان فـارغ  دیوبندي مدارس مذهبی  از .لشکرجهنگوي،.. سپاه صحابه و

  7اند. شده

                                            
  .۷۸ص همان، .1

  .۱۰۱، ص۱، جتبارشناسی و وهابیت؛ گری سلفیعلیزاده موسوی، مهدی،  .2

  .۴۶۸، صبنیادگرایی و سلفیه�اکتچی، احمد و حسن هوشنگی،  .3

  .۱۳۲ص ،استراتژ�ک �اکستان برآورد نوروزی، حسین، .4

  .۵۲ص ،بازی بزرگ جد�د و  نفت طالبان، رشید، احمد، .5

  .۲۴۱ص ،پیشینجمعی از �د�دآورندگان، . 6

  .۲۴۲ص همان، .7



  

 

177 

����و  ���� ا� و 
�ح �پاه 

�ما ی  �
 نده

 � ا �� کار ا
� ا

 ی
س��  �� ی

 ی

یک روحانى سنّى متعصب بـه نـام   با تالش  1985 سپتامبر 6 گروه سپاه صحابه در

 پـنج به فاصـله حـدود   ، توابع ایالت پنجاب از ،جهنگ مولوي حق نواز جهنگوى درشهر

زى گـروه صـحابه ایـن    ری و علت پایهسیس شد أاز  انقالب اسالمى در ایران ت سال بعد

  1بود که از تأثیرگذارى انقالب اسالمى ایران بر مردم پاکستان جلوگیرى کند.

پس از پنج سال رهبري ایـن گـروه کـه بـه ضـدیت بـا شـیعیان         جهنگوى مولوي

 ملـى  شـوراى  انتخابـات  در سـال  همـان  در او. رسـید  قتـل  به 1990 سال درپرداخت، 

 منـد  بهـره  محبوبیت ازپیروانش  میان در کماکان اام بود، نیاورده رأى ولى کرده شرکت

 پـس  و فـاروقی  ضیاءالرحمن ،1998 درسال وي قتل از بعد و قاسمی ایثار او از بعد. بود

   2.گرفت عهده به را گروه این ولیتئمس طارق اعظم او از

 آشـکارا  نیـز  طـارق  اعظم و کردند می حمایترا  صحابه سپاه گروه طالبان نظامیان

 چـون  قـوانینى  بـا  شـدت  به نیز او و کرد مى اعالم طالبان گروه رهبر از را دخو حمایت

 حمایـت  جهنگـوى  رکلشـ  از ابتـدا  طـارق  اعظـم  .بودموافق  سینما و تلویزیون تحریم

 ادعـا  و انکـار  جهنگوى رکلش با را خود ارتباط 2003 سال فوریه در بعدها ولى ،کرد مى

 قـوانین  اجـراى  بـراى  !مـا  آمیـز  صـلح  ونـد ر از صحابه لشکر اعضاى از بعضى که کرد

 ایشـان  با دیگر ما رو این از. اند کرده تأسیس را جهنگوى رکلش و آمده ستوه به اسالمى

 از مانـدن  امـان  در براي و تبلیغاتیمانور  صرفاًاقدام  اینرسد  به نظر می 3.نداریم کارى

 مبـانی در  و مـان آر در گـروه  دو ایـن  و اسـت  جهنگوي رکلش تر افراطی عملکرد تبعات

 103 حـدود  در کـه  اسـت  مـتهم  طـارق  اعظـم  .ندارند تفاوتی میدانی عملکرد و فکري

    .است داشته عهده به را شیعیان مقامات ترور رهبرى مورد،

 عربسـتان  در کـه  ثروتمنـدى  و افراطـى هـاى   سنّى ناحیه از گاهسپاه صحابه  درآمد

 جماعـت  گـروه  ماننـد  داخلـى اي هـ  جریان ناحیه از گاه و بودند فارس خلیج و سعودى

                                            
  .۶۸ص ،�اکستان در گری افراطی جمالی، جواد، .1

2. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

3. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 
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 تـأمین  ایشـان  بـا  عقیـده  هـم هاى  گروه سایر و اسالمى علماى جماعت گروه ،اسالمى

  1.شد مى

هـاى   گـروه  حرکـت  جلو که گرفت تصمیم پاکستان حکومت 2001 آگوست 14 در

 بـه  همچنـان  صـحابه سـپاه   گـروه  تصـمیم،  ایـن  از مـاه  پـنج  از بعد. بگیرد را افراطى

 2002 ژانویـه  12 در مشـرّف  پرویـز  رو ایـن  از. داد مـى  ادامـه  خود راطىافهاى  فعالیت

 حملـه  مـورد  را صحابه سپاه گروه آن، دنبال به و کرد اعالم ممنوع را گروه این فعالیت

 را خـود  فعالیـت  طـارق  اعظـم  واقعه این از بعد .کرد دستگیر را بسیارى افراد و قرارداد

 ناحیـه  از هنگفتـى  مبـالغ  و کـرد  آغـاز  »المیهاسـ  ملّـت « نـام  به جدیدى عنوان تحت

  2.آورد دست به خود خارجى هواداران

 و کـرد  اعـالم  ممنـوع  نیـز  را گـروه  اینفعالیت  پاکستان دولت 2003 نوامبر 15 در

 محـلّ  و کـرد  مصـادره  را آنهـا  بـانکى  حسـاب  و دسـتگیر  را گـروه  این اصلى اعضاى

  .داد قرار حمله مورد اماکن رسای و مساجد ها، خانه در را ایشان اجتماعات

 جدیـد  اسمى قالب در را گروه این از دیگرى الیتفع جلو اینکه براى پاکستان دولت

صـدهزار   ضـمانت  وجـه  پرداخت به را دستگیرشدگان از نفرششصد  حدود باشد، گرفته

   3.کرد محکوم روپیه

 سـر  بـه  حـبس  در کـه  همچنـان  او. شد دستگیر طارق اعظم 2001 اکتبر اوایل در

 بـه  و آوردهدسـت   بـه  را الزم رأى و کـرد  شـرکت  2001 اکتبر 10 انتخابات در برد، مى

 30 در نتیجـه  در و شـد  برگزیـده  پنجـاب  ایالـت  فدرال مجلس در مستقل عضو عنوان

 منتخـب  دولـت  از حمایـت  بـه  شروع ،آزادى از پس ماه چند او. شد آزاد زندان از اکتبر

 شـیعیان  علیـه  خـود  افراطـى  حرکـات  به همچنان هنتیج در و کرد جمالى خان ظفراهللا

 در امنیتـى  نیروهـاى  او قتـل  از بعد. رسید قتل به 2003 سال اکتبر 6 در وي .داد ادامه

 هیاهوى با ،بودند او رهبرى تحت که او مدرسه افراد ،بعد روز دو و شدند مستقر منطقه

 در مجلـس  سـاختمان  مقابـل  در او پیکـر  بر و کردند شرکت او تشییع مراسم در بسیار

                                            
1. www.rah-nama.ir/fa/content/682. 

2. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

3. titre1.ir/fa/news/8901.  
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 حملـه  سـینما  چند وها  رستوران ها، مغازه به جمعیت ،آن از بعد. گزاردند نماز آباد اسالم

  1.آوردند بار به بسیارى خرابى و کشیدند آتش به را اماکن آن ند وکرد

 محمـد  سـند  ایالـت  در 2009 اگوسـت  در او قتل با و شیرحیدري علی طارق از بعد

  2.شد صحابه سپاه روهگ رهبر، لدهیانوي احمد

 مالـک  و احمد مولوي هاي نامه ب تندرو روحانی دو گروه این سأر در حاضر حال در

 حال هر به .کنند می رهبري را شیعیان علیه افراطی عملیات و دارند قرار قااسح محمد

 کشـتارهاى  و کشـت  و عجیـب هـاى   خشونت یادآور لشکرجهنگوي و صحابه سپاه نام

 پاکسـتان  کشور جاى جاى در که است نمازگزاران میان در و مساجد در حتّى رحمانه بى

  3.شود می واقع

 سـپاه  جملـه  از پاکسـتان  در افراطیون میدانی رهبران مورد در توجهدرخور  نکات از

 کـم  و معمولی طالب از افراد این .است علمیتوانایی  فقدان جهنگوي، رکلش و صحابه

  .ندارند علمی باتمکتو و قلمی آثار و اند دیوبندي سواد

 تفکرات و عقاید  

باورهـاي   بستر در گراي پاکستانی، هاي افراط گروه این گروه همانند عقاید باورها و

خلفـاي   و اسـالم  دوران پیـامبر هـا،   بـه بـاور سـلفی    گري رشدکرده است. سلفی

تـاریخ   ،این اساس بر تاریخ ملل اسالمی بوده است.هاي  همه دوره از تر راشدین خالص

بـه   ریشه گرایش شـدید  حقیقت، در نگري است. گذشته یکالیسم سلفیت مشحون ازراد

طالیـی اولیـه اسـالم     رفتاري عصرهاي  شیوه به خلوص مبانی فکري و اعتقاد گذشته،

 19شـاه ولـی اهللا دهلـوي درقـرن     هـاي   سی به اندیشهأبا ت هند ةشبه قار ۀسلفی است.

و  تـاریخی هـاي   داراي ریشـه  آسـیا، جنـوب   تکوین ایدئولوژي جهـادگر در  کرد. ظهور

شکسـت   4گـردد.  بـازمی  فرهنگی است که به پیدایش مکتب دیوبندي درشبه قاره هنـد 

                                            
1. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

  .۶۹، صجمالی، جواد، پیشین .2

  . همان.3

  .۱۱۷همان، ص .4
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مکتـب دیوبنـدي و اندیشـه     موجب تولد 1857سال در علیه بریتانیا قیام مسلمانان هند

رفتـاري  و  جنبشـی فکـري   ماهیتاً دیوبندیسم، ،اي از محققین بنا به نظر عده شد. جهاد

جبران  عنوان یگانه راه احیاي هویت اسالمی و را به جهاد تکاملی خود سیر که دراست 

 اعـم از  ،سـتیز  بیگانـه  ۀسـلفی  تفکـر  در 1ماندگی مسلمانان شبه قاره تئوریزه کـرد.  عقب

خـارج   که در شود می تقسیم خودي و غیرخوديبخش  جهان به دو ،وهابی دیوبندي و

 اعتقـادي خـود   را وظیفـه شـرعی و   جهـاد  آنهـا  لذا جهاد واجب است.جهان اسالم،  از

 آن گریـز  توافق دارند و همتایان عرب خود یک نقطه اساسی با این جریان در دانند. می

 دو هـر  واقعیت موجود و بازگشت به گذشته آرمانی مسلمانان یعنی دوران سلف بـود.  از

ـ  اسـالم اصـیل فاصـله گرفتـه     مسـیر  که مسلمانان از داشتند کیدأجریان ت سـلفیت  د. ان

گرایـی جنـوب    افـراط  ثمرات شاخه عربی این جریـان و  ازو خاستگاه القاعده  ،جو ستیزه

مکتـب  هاي  آموزه از ر جهنگوي که تعلیماتش راکسپاه صحابه و لش هماننداست و  آسیا

هـاي   سـردمداران ایـن گـروه    نتیجه شاخه هنـدي آن اسـت.   کند، می دریافت دیوبندیه

یـک گـرایش اعتقـادي و فقهـی، بـه       گـري را از  سلفی اند هپاکستان توانست افراطی در

 ایــن ایــدئولوژي عمــالً طردکننــده تبــدیل کننــد. گــر و ســتیز ئولوژي تمــام عیــارایــد

طبـق ایـن    دانـد.  مـی  پیروز میـدان نبـرد   را زیرا در هر شرایط خود ؛است ناپذیر شکست

ایـن   برآمـده از  ةپیروزنـد. ایـد   ،چه کشـته شـوند   و گرایان چه بکشند افراط ایدئولوژي،

 صورت مخالفت با این مبـانی،  در هاي مذهبی نیز طیف که سایر دارد کیدأت ایدئولوژي،

 تبلـور » شـریعت یـا شـهادت   « انگـاره  پیـروان آن در  تـرین شـعار   شوند. مهم می تکفیر

  2یابد. می

 ،همـین دلیـل   بـه  و رفض سلفیت دیوبندي بیشـترین سـهم را دارد   و شیعه در طرد

 عملیـات تخریـب روانـی و    ر جهنگوي،کلشیعنی شاخه نظامی آن  به وگروه سپاه صحا

  اند. کرده متمرکزشیعیان روي  را بر میدانی خود تبلیغاتی و

                                            
  . همان.1

  .همان. 2
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 واقـع  در و حسـین  امام عزادارى با مبارزه را خود مهم اهداف از یکى گروه این

 انتشـار هـاى   سـال  طـول  در راشده خالفت مجلّه و دانست ىم حضرت آن قیام تخطئه

 ضـمن  تـا  اسـت  خواسـته  پاکسـتان  دولـت  از و کـرده  مطرح را خواسته این بارها خود

اسـت   شیعیان مردمی مراکز از باره امام( شیعههاى  باره امامها و  حسینیه تمامى برچیدن

 آنهـا  در دیگـر  هـاي  مناسـبت  و عاشـورا  ایام درکه  هاست ایرانی حسینیه شبیه محلی و

 مـدارس  کلّیه در عاشورا عزادارى مراسم برگزارى از )شود می پا بر خوانی روضهمجالس 

 قبـول  گاه هیچرا  تقاضا ایندولت پاکستان  هالبت. بیاورد عمل به جلوگیرىها  دانشگاه و

  1.استنکرده 

 بـوده  »جعفـرى  تحریـک « نام به شیعى گروهى با مبارزه گروه، این اهداف دیگر از

  2.شد تأسیس 1979 سال در پاکستان در که است

 تـرس  و شیعیان احتمالى خطرات با مبارزه ،صحابه سپاه تشکیل اصلى علل از ىیک

 اعـالم  دولت به آنان .است بوده منطقه در آنان مذهبى و سیاسى نظامى، قدرت رشد از

بـرهمین مبنـا    وشود  شناخته کار محافظه سنی اسالمی کشور باید پاکستان که اندکرده

  3.گردد اداره

؛ معـارض اسـت   کفار نفوذ لفیت براي حفظ کیان اسالمی ازبا ادعاي س این رویکرد

بــه هــاي اســالمی،  مخالفــان اســالم و اشــغالگران ســرزمین بــا جــاي جهــاد هزیــرا بــ

ایـن نشـانه انحـراف     و کند می اقدام است، منافع کفار کشی که درجهت تأمین مسلمان

  شطرنج ترسیمی آنان است. بازي در و با کفار جهاد جدي آنها از

و بـه اردوگـاه مـا     باشـد مـا  کیش  هم حتی اگر ،نیست با ماکه گروهی  هر«نظریه 

تراث فکري خوارج تکفیـري   از، »را دارد حکم کفار و باشد مسلمان نمی کند،مهاجرت ن

دیدگاه سپاه صحابه که ناشی از برداشت سـطحی از تعـالیم سـلفی     4اسالم است. صدر

گریزند، امـا   شیعهپنهان به صورت ا ه چند تمام سلفیهر ستیز است. به شدت شیعه ،است

                                            
  .۱۱۳، ص�اکستان با کشور اسالمی آشنایی فالح زاده، محمدهادی، .1

  .همان .2

  .۴۰۰، صآسیا و شرق شرقی ـ جنوب جنوب تاریخ کیم، کوکی، .3

  .۱۴۰ص ،۱ج ،النحل الملل و شهرستانی، محمد، .4
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د خواهـ  مـى  گروه سپاه صـحابه  این گروه در دشمنی گوي سبقت را از همه ربوده است.

اسـالم   تفسیر خشک ازبا  نشین معرّفى شود، که پاکستان به طور رسمى سرزمینى سنّى

یـت  یک اقل رسماً شیعیان را دولت، و گرددآن خالفت اسالمی احیا  در حنفی اداره شود،

  1غیرمسلمان بخواند.

، ایرانیان مقیم پاکستان را پاکستانی شیعیان عالوه بر حمالت خود بر ضد این گروه

، به این بهانه که ایشان از ناحیه حکومـت شـیعى   دهد میمورد هدف تهاجمى خود قرار 

  گیرند و باید از میان برداشته شوند. مى در ایران مورد حمایت قرار

 وهـا   برنامـه  پیشـتاز  و کنـد  مـی  سـازماندهی  ضدشـیعی را  هاي تجمع سپاه صحابه

آنها خواهان تـرور   کند. میغیرمسلمان اعالم  شیعیان رابدان طریق،  کهاقداماتی است 

ایـن گـروه بـراي     شود می گفته .ندستهکنندگان شیعه  حمله به عبادت رهبران شیعی و

 بسـیاري از  بـه نظـر   .داردنیروي فعال ها، سه هزار تا شش هزار  اجراي اینگونه فعالیت

 اي در فرقـه هـاي   پرنفـوذترین گـروه   قدرتمندترین و سپاه صحابه یکی از گران، تحلیل

  2.است پاکستان

نظامى و سنگرهاى این گروه بیشتر در نواحى جنوبى پاکستان در منطقـه   هاى قلعه

قـع شـده و تعـداد دفـاتر و مراکـز      مرزهاى کراچـى وا در پنجاب و  مرکزى و پرجمعیت

اى  استان پنجـاب شـاخه   شود و در هربخش از مى مرکز بالغپانصد الیت این گروه به فع

چهـارده   و دراند  این گروه ثبت نام کرده در نفرصد هزار  حدود و این گروه وجود دارد از

امـارات   کشـورهایى چـون   ؛انـد  الیت خود دایر کـرده ى براى فعکشور خارجى نیز مراکز

  3.ودى، بنگالدش، کانادامتّحده عربى، عربستان سع

 هـاى  مدرسهبسیارى از نیز علمیه و مدارس در ایالت پنجاب و  هاى حوزهبسیارى از 

 مان و نیروهـاى سـپاه صـحابه اداره   از کشور پاکستان، تحت نظارت معل سنّى در خارج

  دهند. مى شوند و افراد خود را براى ترور مخالفان آموزش مى

                                            
  .۱۸۸ص ،پیشین �د�دآورندگان، ازجمعی . 1
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 هاي افراطی آن) هنگوي و فعالیتانشعاب در سپاه صحابه (لشکر ج  

هـاي   به نام میالدي سه تن از اعضاي برجسته سپاه صحابه پاکستان 1990دهه در 

تأسـیس  گروه تروریستی لشکر جهنگوي را مالک اسحاق  و اکرم الهوري ریاض بسرا،

 برگرفته اسـت.  ،سس سپاه صحابهؤم ،. این گروه نام خود را از حق نواز جهنگويکردند

 تشـکیل شـد.   )1374( 1995 سالجهنگوي در  می سپاه صحابه به نام لشکرشاخه نظا

    1هاي شبه نظامی دیوبندي به آن پیوستند. یک سال بعد گروه

 لشـکرجهنگوي تـالش   گرایانه است. هایشان فرقه فعالیت و اند این گروه مسلح افراد

ـ  بار، رویکردهاي خشونت استفاده از با کرد می تفسـیرهاي   ت ازدولت پاکستان را به تبعی

ایـن گـروه تشـکیالت مسـتقل مختلفـی در سراسـر        سـازد.  مذهب سـنی وادار  از خود

ندارنـد.   هاي دیگـر  قسمت ارتباطی با و کنند می که هریک جداگانه عملدارد پاکستان 

 بلکـه در  داخل پاکستان دخالـت دارنـد،   آمیز اقدامات خشونت در این گروه نه تنها افراد

ـ  افغانستان و طیبـه سـرگرم    لشـکر  و حرکـة المجاھـدین کنـار طالبـان،   در زکشمیر نی

  2احساسات ضد شیعی است. جهنگوي داراي ایدئولوژي سلفی و لشکراند.  مبارزه

ـ کارشناسان و مورخان سیاسی در مورد زمان دقیق و نحـوه   لشـکر   وجـود آمـدن   هب

و  1990 گویند این گروه در سال می جهنگوي از سپاه صحابه اختالف نظر دارند. برخی

موجودیت خـود را اعـالم    سس و رهبر سپاه صحابه،ؤپس از ترور حق نواز جهنگوي، م

دانسـتند.   مـی  سپاه صحابههاي  خود را یکی از شاخه 1995اما اعضاي آن تا سال ، کرد

رهبـران سـپاه صـحابه     1995به گفته این دسته از کارشناسان، پس از آنکـه در سـال   

، لشـکر جهنگـوي راه خـود را از    کنندن پاکستان گفتگو تصمیم گرفتند با رهبران شیعیا

  3این گروه جدا کرد و به گروهی مستقل بدل شد.

سسان لشکر جهنگـوي  ؤبرخی دیگر از مورخان سیاسی ضمن تأیید اختالفات بین م

و برخی از رهبران سپاه صحابه بر سر گفتگو بـا شـیعیان، زمـان تأسـیس ایـن لشـکر       

از  ،سس اصلی این گـروه ؤهمان سالی که ریاض بسرا، میعنی  1994تروریستی را سال 
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دانند. به رغم اختالف نظرهـا در خصـوص زمـان و     می زندان دولتی پاکستان گریخت،

کـه لشـکر جهنگـوي و    معتقدنـد  نحوه تشکیل لشکر جهنگوي، اکثر کارشناسان متفقاً 

 یعیان توطئهسپاه صحابه هنوز روابط نزدیکی با هم دارند و با همکاري یکدیگر علیه ش

به حاشیه رانـدن   اهداف سپاه صحابه مبنی بر جهنگوي به دنبال پیشبرد لشکر کنند. می

  1.ی استسنّ تبدیل پاکستان به یک کشور شیعیان و

 هاي لشکر جهنگوي تاکتیک اهداف و ،افکار  

را لشکر جهنگوي اساساً یک گروه تکفیري است، بدین معنا که هر فرد یا گروهـی  

این تفکـر   پندارد. می کافر، نگرش این گروه به اسالم داشته باشدبا وت که نگرشی متفا

راحتی قتل عام مخالفانشان به ویژه شیعیان را  باعث شده است که اعضاي این گروه به

 دسـت از  یـا  ندارنـد:  سه راه بیشتر و شیعیان کافرندآنها،  به باور براي خود توجیه کنند.

محـل   از یـا  یا ماهیانه مبلغی ثابت جزیه بپردازنـد  مسلمان شوند، و بردارند مذهب خود

   2سکونتشان کوچ کنند.

بـه   ،افراطـی هـاي   گذاري از سـوي سـلفی   انتساب شیعیان به کفر و شرك و بدعت

تیمیه و بازتولیدکنندگان اندیشـه وي یعنـی    ابن پیشینه تفکر رهبران فکري آنها از قبیل

  گردد. می مشایخ وهابی نجد و دیوبندي شبه قاره هند بر

هـاي افراطـی اسـت.     بخـش گـروه   سـتیزي الهـام   شیعه هراسی و تیمیه در شیعه ابن

بـاوجود  اعتنـایی و حتـی    بعد از چند قرن بـی  راتعلیمات اولیه او نگر،  روحانیون سطحی

تبلیغـاتی  هاي  بهانه هجمهاین تعلیمات و احیا کردند  مجدداً سنّت، علماي اهل مخالفت

  شد. و میدانی بر ضد شیعیان

  :کند می معرفی گونه این خذأم ذکر و مستند بدون را شیعیان او

 آگــاهی مســلمانان دیــن اصــل بــه شــیعیان المســلمین؛ دیــن صــلأ �عرفــوا لــم. «1

  3».ندارند

                                            
  همان .1

  .۱۴۶ص جمالی، جواد، پیشین،. 2
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 اللـه دیـن بـدلوا الرافضـه« 1.»کننـد  مـی  اسالم به تظاهر باالسـالم؛ المتظـاهرین. «2

هـا   رافضـی  للمـومنین؛ و مخالفة کین للمشر  مضاهاة فعمروا المشاهد و عطلوا المساجد

دین خدا را تغییر دادند و مسـاجد را   ،منینؤم با مخالفت درو  مشرکین همانند(شیعیان) 

  2».ها را آباد کردند تعطیل و مشاهد و زیارتگاه

 جـاي  هب(» نمود خطا وحی در جبریل گویند می آنها بـالوحی؛ جبرئیـل قالوا اخطا. «3

  3)!نمود نازل محمد تحضر به را وحی علی حضرت

 و مهـاجرین  از ایمان در سابقین به و االنصار؛ المهاجرین من السابقین �بغضون. «4

 دشـمنی  ابراز پیامبر نیک اصحاب به« خیارالصـحابه؛ �بغضون«». ورزند می بغض انصار

ها (شـیعیان) تمـام صـحابه را کـافر      رافضی الصـحابه؛ تکفرجمیع الروافض« 4».کنند می

  5.»دانند می

 و  ءالحمیــرا تسـمی ةعائشــ لکـون حمــراء ةنعجـ قــدتکون ةنعجـ اتخــاذهم مثـل.... «5

 ؛ةلعائشـ ةعقوبـ ذلـک ان و یـرون و غیـر ذلـک شـعرها بنتـف �عـذبونها و ةعائشـ جعلونهـا�

 و سرخ( حمیرا عایشهکه آنجا از و کنند می مشخص را رنگ قرمز میشی اینکه همانند...

 راآن  دیگـر اجـزاي   و پشم کندن با ونامند  می یشهعا را میش آن شد، می نامیده )سفید

  6.»دانند می عایشه اذیت و عذاب را این و کنند می اذیت

 کـه  کسـی  بـراي ... ؛ةعد�ـد سـنین مـن قتـل مـن علی ةالنیاح و الماتم اقامة.... «6

  7».کنند ، عزا و ماتم اقامه میاست رسیده قتل به پیش ها سال

ـ  از خـاص  تقریـر  نضـم  تیمیـه  ابن ،عبادت مهم بحث در  بسـیاري  عبـادت  يامعن

 اسـالم  از آنهـا  خـروج  به وکند  می تکفیر را عرفاشیعیان و  ازجمله اسالمی هاي ازگروه

                                            
  . همان.1

  .۱۳۱. همان،ص2
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  .۹. همان، ص4

  .١٤٥. همان، ص5

  .١١. همان، ص6

  .۱۲. همان، ص7



 

 

186 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

 او جـویی  عیـب  علـت  کردن روشن براي آن يامعن و عبادت از وي تقریر .دهد می فتوا

  :دارد ضرورت

 موربهــاأالم العبــادة لکــن ،الــذل معناهــا صــلأ والعبــادة العبود�ــة

 للــه و الــذل غا�ــة تتضــمن فهــی الحــب معنــی و الــذل معنــی تتضــمن

   له؛ بغا�ةالمحبة

. اسـت  خاکسـاري  و خـواري  عبـادت،  و عبودیـت  اصـلی  معناي

 و خاکسـاري  اسـت،  آن انجـام  بـه  مـامور  انسـان  که عبادتی يامعن

 خاکسـاري  نهایت معناي متضمن عبادت نوع این پس است، محبت

  1است.

 محسـوب  عبـادت  ،خـواري  بدون محبت. است محبت با مأتو ذلت از عبارت عبادت

    :خداست مخصوص عبادت نوع این و شود نمی

ــال نحوذلــک و الخــوف و التوکــل مــن �ناســبها مــا و العبــادة امــا  ف

    ؛هوحد لله اال �کون

 فقـط  ،سـت ا او مناسـب  تـرس  و توکـل  هماننـد  آنچه و عبادت

  2خداست. مخصوص

 ۀتوسـع  ،شـد  وي تکفیـري  روش بـه  رمنجـ  کـه  تیمیه ابن مبانی مشکالت از یکی

  :  نویسد می غیرمحققانهبرداشتی  در او. است عبادتمعناي 

 رزقـه طلـب فـاذا ذلـک الـی محتـاج هـو و رزق مـن لـه البـد فالعبد

ــه مــن  عبــدا صــار مخلــوق مــن طلبــه ان و الیــه فقیــرا صــارعبدالله الل

 فـی محرمـة المخلـوق مسالة کانت لهذا و الیه فقیرا المخلوق لذلک

    للضرورة؛ ابیحت انما و صلاال 

 بنـده  ،کنـد  طلـب  خـدا  از را آن اگر، است روزي به  محتاج بنده

 طلـب  را خـود  رزق مخلوقی از اگر و ستا او محتاج که شود می خدا

 ،دلیـل  همـین  بـه  .ستا او محتاج که شود می مخلوق آن ةبند ،نماید

                                            
  .۵، ص۱، جرسالة العبادة تیمیه، احمد، ابن. 1

  .٣٠٩، ص٢، جالفتاوی الکبری. همو، 2
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 مبـاح  ضروري موارد در و است حرام اصل در مخلوقات از درخواست

  1شود. می

وي را  ،تکفیري تنـدرو هاي  سلفی معنوي رهبر و 728 متوفاي تیمیه ابنداران  طرف

 سـیف و المجتھدین خاتمة االعالم، مقتدي و الهمام االمام همانند آمیز مبالغه عناوین با

(این عنـاوین در پشـت جلـد کتـب وي منـدرج اسـت)        المبتدعین، علی المسلولة السن

هماننـد سـپاه    سـنّت  اهـل جریانـاتی تنـدرو در جهـان     بخش اماله کنند. ويمی معرفی

طبیعـی اسـت تئـوریزه     کننـد.  مـی  صحابه است که بر ضد شیعیان در پاکستان فعالیـت 

  کردن این عقاید در ایجاد بدبینی به شیعه نقش بارزي دارد.

دلیل نگاه سـلبی   ، به12تیمیه در قرن  شاه ولی اهللا دهلوي، از احیاکنندگان تفکر ابن

به دیگران، هر گونه اعتقاد به یاري خواستن از اولیاي الهی، نذر کردن بـراي آنـان بـه    

انگیزه رفع حاجت و شفاي مریضان به واسطه آنها و سوگند خوردن به اسماي غیر خدا 

  2داند. را از مصادیق شرك می

، ورود به زیارتگاه بزرگـان و اولیـا  دیوبندیه با طواف دور قبر، سجده تعظیم در وقت 

از  قـدوم روح پیـامبر  مرشد، مراسم تعزیه شیعیان هندوستان، اعتقـاد بـه   سجده در جلو 

مخالفـت   عالم ارواح به عالم شهادت در زمان مجالس بزرگداشت مـیالد پیـامبر  

  3نمایند. کرده و آنها را بدعت در دین معرفی می

 داننـد و  مراسم سوگواري، تولد امام زمـان و عیـد نـوروز را بـدعت مـی     برپایی آنها 

شـوند و   احترامی به آنها ناراحـت مـی   و از بیاند  گانه متعصب خلفاي سهدر مورد  شدیداً 

  4اند. حتی براي معاویه نیز احترام قائل

هـا   به طور سنتی، لشکر جهنگوي به شیعیان، احمديتحت تأثیر این گونه تعلیمات، 

ایـن  و کمر به قتل پیروان دارد اي  اهل تسنن) حساسیت ویژههاي  (از فرقهها  لويیو بر

هـاي مخـالف، مقامـات دولتـی و      بسته اسـت. آنهـا همچنـین فعـاالن گـروه     سه گروه 
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فهرسـت  از جمله پزشکان، تجار و اندیشـمندان را نیـز در    شهروندان مهم غیر دیوبندي

  1د.نکن می به این افراد نیز حملهگهگاه و دهند  میسیاه خود قرار 

هـاي   هـاي شـیعیان و سـایر فرقـه     گـاه  و عبـادت لشکر جهنگوي بارها به مسـاجد  

نیز اقدام بـه تـرور نـواز     1999غیردیوبندي در پاکستان حمله کرده و از طرفی در سال 

اسـت. همچنـین در پرونـده ایـن گـروه      کرده  ،شریف، نخست وزیر سنی مذهب کشور

 ها، شهروندان و اماکن متعلق به جمهـوري اسـالمی   چندین فقره سوء قصد به دیپلمات

    2شود. می ایران در پاکستان دیده

 نفـر تخمـین زده  هـزار  تـا  سیصد اش بین  این گروه که تعداد نیروهاي شبه نظامی

دو اولیه فعالیت تروریستی خود، با اسـتفاده از موتورسـیکلت و بـا    هاي  شود، در سال می

آنهـا   پرداخت. در ادامه می به کشتار مخالفانش )یک نفر راننده و یک تیراندازسرنشین (

خودکـار را نیـز   هاي  دستی و سالحهاي  ساعتی، نارنجکهاي  به تدریج استفاده از بمب

گـذاري انتحـاري نیـز از سـوي      در دستور کار خود قرار دادند. البته چندین مـورد بمـب  

  3فدائیان این گروه انجام شده است.

 شبه نظامیان لشکر جهنگـوي عمومـاً پـیش از اعـزام بـه عملیـات تروریسـتی، در       

احتمـاالً در اطـراف کراچـی، منطقـه پنجـاب، وزیرسـتان       خود که تمرینی هاي  اردوگاه

شود که اعضـاي ایـن    می بینند. گفته می آموزش قرار دارد، شمالی و حتی در افغانستان

شـوند و اعضـاي هـر زیرگـروه پـس از       می نفره تقسیم 8هاي  گروه معموالً به زیرگروه

    4شوند. می و از هم جداکنند  میاولیه خود را ترك  گاه مخفی ،انجام عملیات تروریستی

دسـت   بـه دسـتگیر شـدن   بر که مرگ را اند  شبه نظامیان لشکر جهنگوي یاد گرفته

نیروهاي امنیتی ترجیح دهند. آنها از سنین جوانی طوري در مـدارس دیوبندیـه تربیـت    

  را لو ندهند.اما همدستان تروریست خود  ،که حتی حاضرند در زندان بمیرنداند  شده
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 وابط لشکرجهنگوي با دولت پاکستانر  

میالدي یعنی زمانی که هنـوز مسـتقل    1980اعضاي لشکر جهنگوي از اوایل دهه 

مـیالدي   1998تـا سـال    پرداختنـد،  می نشده بودند و زیر پرچم سپاه صحابه به فعالیت

ضـیاء  تحت حمایت مالی و سیاسی دولت مرکزي پاکستان قرار داشتند. ارتشبد محمـد  

هـاي   میالدي، همواره روي کمـک گـروه   1980در دهه  ،الحق، رئیس جمهور پاکستان

افراطی براي مقابله با گسترش نفوذ حکومت انقالبی و شیعی ایران در پاکسـتان و نیـز   

کشورش با هنـد بـر سـر منطقـه کشـمیر      هاي  بر هم زدن توازن در درگیريبه منظور 

  1.کرد نمی ایتی را از آنها دریغهیچ حم ،دلیل کرد و به همین می حساب

و کردنـد   مـی دولـت اسـتقبال   هـاي   هاي افراطی نیز با کمال میـل از حمایـت   گروه

بنـابراین   ، بـا دولـت همکـاري کننـد.    دهد شان اجازه تا آنجا که ایدئولوژيکوشیدند  می

هاي افراطی تکفیري به زمان ریاست جمهـوري ژنـرال ضـیاءالحق     گروه دولت و پیوند

  2دد.گر برمی

بعد از ریاست جمهـوري ضـیاء   هاي  هاي افراطی در سال روابط خوب دولت با گروه

مـیالدي از   1990الحق نیز ادامه یافت و گروه تروریستی لشکر جهنگوي کـه در دهـه   

 1998تا اینکـه در سـال    برد می بهرهها  سپاه صحابه مستقل شده بود نیز از این حمایت

ریف و در آغاز فرماندهی ارتشبد پرویز مشـرف بـر   یعنی در زمان نخست وزیري نواز ش

ارتش پاکستان، روابط این گروه با دولت مرکزي به تیرگی گرایید و نظامیان پاکسـتان  

  3شروع به سرکوب نیروهاي آن کردند.

در ادامه، اعضاي لشکر جهنگوي با ترور نافرجام نواز شریف و ارتشـبد مشـرف، بـه    

آنها کار را به جـایی  هاي  کنش نشان دادند و خشونتخود وادر مورد تغییر موضع دولت 

پرویز مشرف که دیگر رئیس جمهور پاکستان شده بود، لشـکر   2001رساند که در سال 
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هاي تروریستی قرار دهد کـه یـک سـال بعـد نـام سـپاه        گروهفهرست جنهگوي را در 

  1اضافه شد.فهرست صحابه هم به آن 

ئیس جمهور آصف علی زرداري که یـک  و پس از به قدرت رسیدن ر 2008از سال 

خـود  هـاي   سیاستمدار شیعه مذهب است، شبه نظامیان لشکر جهنگوي بر شدت فعالیت

  2.افزودند و حمالت بیشتري را علیه وابستگان دولت ترتیب دادند

 افغانستان پاکستان و هاي تروریستی فعال در گروه ارتباط با سایر  

رنـد کـه آیـا جـدایی واقعـی بـین لشـکر        هنوز برخی از کارشناسان سیاسی شک دا

هـاي   جهنگوي و سپاه صحابه رخ داده است یا خیر. اعضاي لشکر جنهگوي بـه آرمـان  

حتی نام وي را بـر گـروه خـود نهـاده      و است ضدشیعی رهبر سپاه صحابه کامالً وفادار

هاي مذهبی لشکر جهنگوي با سپاه صحابه کـامالً یکسـان اسـت و تنهـا      دیدگاه است.

لشـکر جهنگـوي و    آنها شاید گرایش شدیدتر لشکر جهنگوي به خشونت باشـد. تفاوت 

میالدي ارتباط تنگاتنگی نیز بـا طالبـان    1990آن یعنی سپاه صحابه، طی دهه  مؤسس

    3اند. داشته

 بقایـاي القاعـده،   هـا،  یزیدي تکفیري، گرایان سلفی، افراط ائتالفی از 2007 سال از

پاکستان شکل گرفته اسـت   لشکر جهنگوي دربه و سپاه صحا جنبش طالبان پاکستان،

  4اند. علیه شیعیان شده جنگی تمام عیار وارد عمالً و

هـاي   هویت جمعی بـین گـروه   ایجاد منظوراي جریان افراطی به  میان فرامنطقهحا

داراي  با معرفی شیعیان به عنـوان عنصـري غیرخـودي و    ،جنوب آسیا مختلف تندرو در

  کنند. می توجیه خشونت علیه آنان را مذهبی،و  هویت متعارض تاریخی

مدارس مـذهبی بـه    از افغانستان، داخلی درهاي  شروع جنگ با 1990 دهه آغاز در

جمعیـت علمـاي اسـالم     سازماندهی جنگجویان طالبان اسـتفاده شـد.   آموزش و منظور
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انـد.   آنها مشغول تحصـیل  طلبه دینی در ها هزار که ده پاکستان دارد مدارس فراوانی در

 شـوند.  مـی  تندروانه مکتـب دیوبنـدي شـمرده    مهم آموزش تفکر مراکز این مدارس از

 1994 سـال  اندازي جنبش طالبان افغانسـتان در  راه وجود این مدارس نقشی اساسی در

همه آنها در دشمنی با شیعیان و حکومت شیعی ایران با یکدیگر اتفاق نظر  که 1ایفاکرد

    دارند.

 ایـن گـروه از   و دارد طالبان افغانستان وجود جهنگوي و لشکراي بین  ارتباط شبکه

 القاعده نیز کند. می استفاده افغانستان براي آموزش اعضاي خود هاي طالبان در پناهگاه

که القاعـده بـه دالیـل     آنجا از جهنگوي دارد. آموزش اعضاي لشکر سزایی در هنقش ب

بعضـی منـاطق    در سـتقیماً نیسـت م  شدن هویت اعضـایش قـادر   برمال خطر امنیتی و

  2گیرد. می جهنگوي بهره اي لشکر شبکه هاي محلی و قابلیت از عملیات انجام دهد،

شبه نظامیان لشکر جهنگوي، طالبان را در قتل عام مردم قوم هزاره افغانستان در 

گونه طالبان، در  شود که مال عمر، رهبر نامرئی می یاري کردند و حتی گفته 1998سال 

نیروهاي مورد نیاز خود را به واسطه لشکر جهنگوي و سپاه صحابه، از آن زمان 

  کرده است. می مدارس مذهبی دیوبندیه در پاکستان تأمین

بسیاري از رهبران گروه تروریستی القاعده نیز زنده ماندنشان در حمله آمریکا به 

ز لشکر جهنگوي هستند. شیخ احمد سلیم، یکی اهاي  افغانستان را مدیون چریک

خود هاي  رهبران القاعده که بعدها به دست نیروهاي آمریکایی اسیر شد، در بازجویی

اعتراف کرده بود که اعضاي لشکر جهنگوي براي نیروهاي القاعده پاسپورت، بلیت 

جعلی و پول تهیه کرده و حتی آنها را در خارج کردن مقادیر زیادي طال از مرزهاي 

  اند. افغانستان یاري نموده
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 شـیعیان  یافتـه   کشـتار سـازمان  فرینـی لشـکر جهنگـوي در    آ نقش

  پاکستان

نشـین   در مناطق شیعه لشکر جهنگوي بی حد و حصر گروه تروریستیهاي  خشونت

نفـر از شـهروندان شـیعی    دویسـت  بـیش از   هاي اخیر کویته پاکستان که تنها در سال

از هـر زمـان   هزاره را به کام مرگ کشانده، نام این گـروه افراطـی و مخـوف را بـیش     

هاي اخیر گـوي سـبقت را    لشکر جهنگوي درسال 1انداخته است.ها  دیگري بر سر زبان

هـاي افراطـی    گناه پاکسـتانی، از سـایر گـروه    در عمل شنیع کشتار شیعیان مظلوم و بی

همچون القاعده و طالبان ربوده است تـا دوبـاره ثابـت کنـد کـه تعصـبات کورکورانـه        

  بار باشد.   خطرناك و مرگ تواند می اي تا چه حد فرقه

رو وهابیت از جمله سـپاه صـحابه تحـت رهبـرى     سیزده گروه دنبالهچند سال قبل 

و مدعى شدند در زمینـه تجاوزهـا بـه     ندمولوي محمد سرافراز خان دست به ائتالف زد

گـروه  سـیزده  ایـن   .ل اجتماعى موهن مبارزه خواهنـد کـرد  ئحریم مذهب اسالم و مسا

جمعیـت   ،سـنّت  اهلسازمان  مجلس احرار اسالم، ى شریعت پاکستان،ند از شوراا عبارت

 المللى خـتم نبـوت،   نهضت بین ،سنّت اهلمجلس تحفظ حقوق  السنه، و التوحید اشاعة

، جمعیـت  سنّت اهلسواد اعظم  ،سنّت اهلجمعیت  وفاق َالمدارس العربیه، سپاه صحابه،

حرکـت االنصـار    مجاهـدین و جمعیـت ال  علماى اسالم جامو و کشـمیر (کشـمیر آزاد)،  

   2جهانى.

کنند که از جایگاه مناسب و در خور شـأن   مى شیعه زندگى میلیون ها دهدر پاکستان 

شیعیان پاکستان نیز احساس  پس از پیروزى انقالب اسالمى، .خویش برخوردار نیستند

هـاى   دشمنان احساس خطر کردند و در پاکسـتان گـروه   ،همین دلیل به .پیروزى کردند

که  ودفروخته و مزدورى را به کار گرفتند که با حمله به شیعیان موجب آزار آنها شوندخ

بر عهده گرفت. گروهى از ناراضیان سپاه صحابه از  سپاه صحابه عمده این مسئولیت را

تروریسـتى خـود در سـال     هاى فعالیتق و ریاض بسرا براى گسترش اجمله ملک اسح
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اکنـون یکـى از    ،که با حمایت مـالى عربسـتان   ر جهنگوى را تشکیل دادندکلش 1996

 1هاى تروریستى است. ترین گروهک خطرناك

شـیعیان   کشـتار  را هـدف اصـلی خـود    جهنگوي رکلش گروه افراطی 2004 سال از

 اي و فرقـه هـاي   صـحنه درگیـري   هاي اخیر سال اي که در عمده مراکز یکی از قرارداد.

  2است.، روماکو مرکز، پاراچنار شهر ،کشتارشیعیان بوده

تن از جملـه شـهادت صـادق گنجـى مسـؤل       125ریاض بسرا که به قتل بیش از 

 1992در سـال   ،اسبق خانه فرهنگ جمهورى اسالمى ایران در شهر الهور متهم است

برجسـته  هـاى   در قتـل شخصـیت   بسرا پس از محکومیت به اعدام، از زندان فرار کرد.

هد رهبـر شـیعه، تجمـل عبـاس فرمانـدار      دولتى از جمله اسکندر شا و سیاسى، مذهبى

دانشـجوى   پـنج اسبق سرگودا، اشرف مارت فرمانده سابق پلـیس گوجرانـواال، کشـتار    

 22ایرانى در راولپندى، شهادت دکتر محمد نقوى از رهبران نهضت جعفـرى و کشـتار   

مسلمان در قبرستان مؤمن پوره الهور نیز دست داشـت و اغلـب پـس از ارتکـاب هـر      

شـود وى از حمایـت برخـى     مـى  گفتـه  ریستى به افغانستان پناه بـرده اسـت.  اقدام ترو

    3مقامات بلندپایه طالبان برخوردار است.

در انتخابات غیر حزبى براى کسب یک کرسى مجلـس   1985ریاض بسرا در سال 

گرچـه در ایـن انتخابـات     کـرد.  شـرکت  ایالت پنجاب در برابر نواز شـریف در الهـور   

 ،گذار دیگر این شـاخه  بنیان ،قادست آورد. ملک اسح ههزار رأى ب هنُاما  ،شکست خورد

هفـت  و  ،ل خانه فرهنگ ایرانئومس ،سید محمد على رحیمى تروربه جرم  75در سال 

    کارمند محلى این مرکز به اعدام محکوم شد.

 زیر خالصه عامل دوتوان در  مى گیرى این گروه را علل تقویت و شکل  در مجموع

  کرد:

حـدود سـى   را اشغال کـرد،  افغانستان زمانی که شوروي سابق گ افغانستان: جن .1

مثـال  . بـراي  کردنـد  مـى  کشور جهان از طریق پاکستان در مسائل افغانسـتان مداخلـه  

                                            
  .۶۹ص ،پیشین جمالی، جواد،. 1

  .۲۰۷ص ،�د�دآورندگان، پیشین جمعی از. 2

3  .www.rah-nama.ir/fa/content/682. 
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کـه در  هایی  مقداري از سالحسال در پیشاور پاکستان حضور داشتند و ها چهار  اسرائیلى

هاى اخیر به پاکستان بازگردانده شد و در  در سال ،شد مى جنگ افغانستان به کار گرفته

  اختیار گروهک تروریستى سپاه صحابه قرار گرفت.

حاکمان وقت پاکستان همگى به طرق مختلف از این  حمایت حاکمان پاکستان: .2

 هـا  موجـب نقـض اقتـدار ایـن حکومـت      هر چند این امـر اند،  ها حمایت کرده تروریست

 ها به کشورهاى خارجى و حـامى تروریسـم   دولتگردد و این بهاى سرسپردگى این  مى

مثـال تحقیقـات پلـیس پاکسـتان نشـان داده اسـت یـک شخصـیت         بـراي   .باشـد  مى

فاش نشـده  تاکنون نام وى که گرایانه دست دارد  فرقههاى  شده در تمام فعالیت شناخته

  است.

حـاکم   ،نمونه دیگر ارسال کارت تبریک سال جدید میالدى از طـرف نـواز شـریف   

 76در سـال   ،گرداننده اصلى سپاه صـحابه پاکسـتان   ،براى اعظم طارق ،پاکستان وقت

به عنـوان  او دستگیر و زندانى شده بود که البته اعظم طارق هنگامى که است، شمسى 

گستاخى رهبران سپاه صـحابه تـا حـدى اسـت کـه در       .برگردانداعتراض این کارت را 

 مـردم را بـه کشـتن شـیعیان     ،دولتـى  هاى هاى عمومى خود و در حضور مقام سخنرانی

جمله  هاي تکفیري سلفی جهان اسالم از پشتیبانی گروه کنند. عقبه فکري و مىدعوت 

عربستان بیش  وهابی در هاي تندرو عربستان سعودي است. گروه در سپاه صحابه گروه

پوشـش تعلیمـاتی خـود     تحت آموزش و را میلیون نفردو  و مدرسه دارند هزاردوازده  از

    1.اند قرار داده

 ،علیه شـیعیان  جنایت  سلفیت متصلب در و سکوالر همگرایی استکبار

  پاکستان

 ،در کشـور پاکسـتان تـا بـه امـروز      سپاه صـحابه  میالدي با تأسیس 1985سال از 

گناه پاکستان اعم از مرد و زن و پیر و جوان به جـرم   بی هزاران نفر از شیعیان مظلوم و

بـه دسـت    پیـامبر فاع و حمایت از والیت اهـل بیـت   داشتن مذهب حقه تشیع و د

                                            
1  .www.farhangemrooz.com/fa/News/4458/. 
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در نقـاط مختلـف پاکسـتان تـرور شـده و بـه شـهادت         سپاه صحابه و لشکر جهنگوي

    اند. رسیده

هر روز تنی چند از شیعیان شیفته و عاشقان دلسـوخته   مزدوران سلفی سپاه صحابه،

تعـداد جوانـان    روند. یم مغزهاي متفکر را نشانه رسانند و غالباً می حسینی را به شهادت

شربت شهادت نوشـیده و بـه    که با ترور ناجوانمردانه سپاه صحابه، و فرهیختگان شیعه

از شـمار بیـرون اسـت.    اند،  پیوسته پیشواي محبوب خود حضرت اباعبداهللا الحسین

  ادامه دارد.هنوز شود و  می این جنایات هر روز تکرار

از دیـد جهانیـان پنهـان و سـکوت      ،دهد می ظلمی که علیه شیعیان در پاکستان رخ

جوامع بشري درباره کشتار شیعیان پاکستان معنادار است. شیعیان پاکستان مظلومانه به 

و انـد   رسند و نهادها و جوامع بین المللی و حقوق بشري سکوت اختیار کرده شهادت می

 دهند. نمی تالشی براي پایان دادن به این فاجعه انسانی انجام

توان علت این کشتارها را در شعارهاي مردم پاکستان که پس از ایـن   میآسانی به 

مشـاهده کـرد. مـردم    کننـد،   مـی و به این فجـایع اعتـراض    وقایع تروریستی تظاهرات

عامل اصلی کشتارهاي شـیعیان در   ،آمریکاهاي  دانند که سیاست می پاکستان به خوبی

و وحشت در منطقـه بـه اهـداف     خواهد با ایجاد فضاي رعب آمریکا میپاکستان است. 

گمـان خـود بـراي    افراطی و تکفیري که بـه  هاي  گروهزمینه از خودش برسد و در این 

انـد، بهـره    انـد و پیـرو افکـار افراطـی و سـلفی      افغانستان آموزش نظامی دیدهدر جهاد 

    1.گیرد می

 حاکم نظـامی  ،سال پیش در زمان ژنرال ضیاء الحقسی کشتار شیعیان پاکستان از 

افراطی با کمک مالی آمریکا و عربسـتان بـه   هاي  با همکاري مدارس دینی گروه ،وقت

این زمانی بود کـه روسـیه بـا تفکرکمونیسـتی وارد افغانسـتان شـده و        .اوج خود رسید

 بـا تفکـر حکومـت دینـی اسـالمی در      انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی

   بود.گردیده ایران پیروز 
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آمریکا براي مقابله با تفکـر کمونیسـتی وارد جنـگ افغانسـتان شـد و      در این زمان 

ریـزي کشـتار شـیعیان را در     ثیرات انقالب اسالمی ایران برنامهأهمزمان براي کاهش ت

همین زمـان   هجمه گروهی به شیعیان منطقه شمال پاکستان نیز در ذهن خود پروراند.

عملیات تروریسـتی روزانـه    ه بودند.رخ داد و ضیاء الحق و دوستان او پشتیبان این قضی

وظـایف  اداي دهد کـه اطالعـات کشـور و نهادهـاي امنیتـی در       می در پاکستان نشان

 ضـد شـیعه را کنتـرل کننـد.    بـر   خواهند تـرور  نمی یااند  شکست خورده خودشان کامالً

معتقد است که دولت پاکستان مسئول این کشـتار   ،نگار پاکستانی روزنامه ،عارف نظامی

منافع خـود بـه پشـتیبانی از    براي زیرا هر دولتی  ؛اي است فرقههاي  یان و خشونتشیع

گویـد: از زمـانی کـه     مـی  پـردازد. وي  هـا مـی   ایـن خشـونت   عناصر مختلف درگیـر در 

زیادي به پیکره حاکمیـت و  هاي  اي در پاکستان به وجود آمد، آسیب فرقههاي  خشونت

قبـل از   افزایـد:  می روزنامه نگار پاکستانی این کشور وارد آمده است. این یکپارچگی در

اي کمتـر در پاکسـتان    فرقـه هاي  گونه خشونت ء الحق اینحکومت دیکتاتور سابق ضیا

تروریستی همچون سـپاه صـحابه و   هاي  گروهکاو اما در مدت حکومت  ،وجود داشت

  1.نحو چشمگیري افزایش دادندفعالیت خویش را بهر جهنگوي کلش

 دولت به دنبال ترویج فرقه خاصـی اسـت و از ایـن طریـق     که کند می وي تصریح

برخی از احـزاب سیاسـی کـه بـه      .قدرت خود را تحمیل کندها  خواهد بر دیگر فرقه می

 حمایـت هـا   ایـن خشـونت   درگیر درهاي  رأي آوردن در انتخابات از بعضی فرقهمنظور 

  اي مسئول هستند. فرقههاي  کنند نیز در قبال خشونت می

پاکسـتان بسـیار مشـهود    هـاي   رخی از کشورهاي خارجی هم در خشـونت ردپاي ب

اي بـه اوج   فرقـه هـاي   خشونت 90و اوایل دهه  80در اواخر دهه  ،همین دلیل به .است

آزادانـه  رنـد  اي اجـازه دا  شد که این افراطیون فرقـه  می در آن زمان مشاهده خود رسید.

مزادگان و کشته شدن هـزاران تـن   اماهاي  گذاري مساجد و مقبره فعالیت کنند که بمب

سخن خود را با بود. این کارشناس پاکستانی ها  اي از این فعالیت نمونه ،گناه بی از مردم

را متوقـف  آن توان به این کشتارها پایان داد و  می چگونه دهد که این پرسش ادامه می
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هـا   خشـونت  تواند به محدود کردن این می میان علماي دینی گفتگوبه عقیده او،  کرد؟

است که با یکـدیگر   این مختلفهاي  و طایفهها  کمک بزرگی کند. وظیفه رهبران گروه

گرایـی در پاکسـتان پیـدا     مذاکره کنند و راه حلی براي پایان بخشیدن به این موج فرقه

اندیشـی راه حـل    در یـک هـم  هـا   کنند. دولت نیز باید با دعوت از همه احزاب و فرقـه 

  کند. مشکل پیدامناسبی براي حل این 

برکسی پوشیده نیست که کشتار هدفمند شیعیان در پاکستان و افـزایش اختالفـات   

هـاي اسـتکباري و در رأس آنهـا     مین منـافع قـدرت  أتـ جهـت  مذهبی و قومی فقط در 

بـوده  گذشته تاکنون به دنبـال آن  هاي  این سیاستی است که غرب از سال ست.آمریکا

و یـا تفرقـه انـداختن و     سـت مسـتقیم در کشورها  یا دخالت نظامیاست. سیاست آنان 

  حکومت کردن.

نه فقط تهدیدي علیه وحدت ملـی و   ،نقض حقوق شیعیان و ریختن خون مسلمانان

بلکه دشمنان اسـالم را بـه اهـداف شـیطانی خـود       ،استقالل و حاکمیت پاکستان است

لهـی و  مـردم پاکسـتان بـا تمسـک بـه ریسـمان ا       ،همـین دلیـل   سازد. به می ترنزدیک

دولت  باید جلوي توطئه بیگانگان را بگیرند. ،همکاري و تعاون و دوري جستن از تفرقه

  1منع کند. ،شود می نیز باید هرآنچه را که موجب تفرقه افکنی و فتنه میان مردم

  در پاکستان به روایت اخبار و آمار جنایات سلفیاناز بخشی 

شیعیان پاکستان متمرکـز بـوده    تروریستی لشکر جنهگوي بر رويهاي  اکثر فعالیت

اولیه تأسیس این گروه، سایرین نیز گاهی قربانی خشـونت ایـن   هاي  اما در سال ،است

توان در موارد ذیـل خالصـه    می تروریستی این گروه راهاي  اهم فعالیت شدند. میگروه 

  :کرد

کـارگر آمریکـایی شـاغل در تأسیسـات نفتـی بنـدر        چهـار : به قتل رسـاندن  1997

 .کراچی
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 1100میراث شوم سـپاه صـحابه بـراى زمامـداران پاکسـتان      1998: در سال 1998

اکثـر   .کشـته در الهـور بـوده اسـت     1070کشته در کراچـى و   661کشته در پنجاب، 

احتمـاالً آمـار قربانیـان ایـن ترورهـا در کـل       انـد.   شدگان را شیعیان تشکیل داده کشته

  1دهند. مى تیار قرارپاکستان رقمى به مراتب حزن انگیزتر را در اخ

: تالش نافرجام براي ترور نواز شریف، نخست وزیر و پرویز مشرف، فرمانـده  1999

  2وقت ارتش پاکستان.

گذاري در یک اتوبوس حامل شهروندان اروپایی کـه بـه کشـته شـدن      : بمب2002

  .تبعه فرانسه انجامید یازدهنفر از جمله پانزده 

 45ن اسالم آباد که به کشته و زخمی شدن گذاري در کلیساي پروتستا : بمب2002

  نفر منجر شد.

: اتهام دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیـر سـابق و سیاسـتمدار    2007

شـهروند دیگـر ظـرف    پـانزده  در شهر راولپندي و قتل  ،برجسته شیعی مذهب پاکستان

  چند دقیقه پس از ترور.

  3نفر شهید شدند. 45در انفجار بمب  :2008

پاکستان بـه وقـوع پیوسـت کـه      حمله انتحاري در 87 حدود 2009: در سال 2009

و  4کارکنان ارتش شد. پلیس و از غیر نظامیان و نفرسه هزار  موجب کشته شدن تقریباً

 هـا  خشـونت  بـه ایـن سـو،    2009 سال از. شهید 46انفجار بمب در شهر کراچی با نیز 

 در تنهـا  و انـد  بـوده  هدفمنـد  تارهاکشـ  مـوارد،  اکثـر  در روندي صعودي داشته اسـت و 

کـه   غـارتگري بـود   سـوزي و  آتش کراچی شاهد ،2009 دسامبر گذاري عاشورا در بمب

آن هنگـام تـاکنون کشـتارهاي     از کرد. تجاري کراچی را نابود مرکزهاي  بیشتر بخش

  5وقفه ادامه یافته است. بی هدفمند،

                                            
1  .www.farhangemrooz.com/fa/News/4458/. 

2  .www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

3  .www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 
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شهید، انفجـار بمـب    49با  انفجار بمب در مراسم عزاداري امیرالمؤمنین: 2010

    .شهید با هشتاد 2010در شهر کویته و در مراسم روز قدس در سال 

: دزدیدن اتوبوس حامل تعدادي از شیعیان پاکستانی که براي زیـارت  2011سپتامبر 

نفـر از   26عازم ایران بودند در نزدیکی شهر موستونگ در ایالـت بلوچسـتان و کشـتن    

  1سرنشینان اتوبوس.

  2شهید.پنجاه ملیات انتحاري در شهر پاراچنار با ع: 2012

نفر از شـیعیانی کـه از سـفر زیـارتی مشـهد      سیزده قتل عام  2012در ژوئن : 2012

نفر نیز در این حادثـه زخمـی   بیست گشتند. حداقل  می بازبه پاکستان مقدس در ایران 

بـیش از  سـتانی بـود و   میالدي مرگبارترین سال بـراي شـیعیان پاک   2012سال  شدند.

  3هاي مذهبی کشته شدند.پاکستانی در خشونت چهارصد شیعه

نشـین   گذاري در مناطق پرجمعیـت شـیعه   چندین فقره بمب 2013در ژانویه : 2013

زخمـی بـر جـاي     260کشته و بـیش از   130شهر کویته در استان بلوچستان پاکستان 

ار اصـلی منطقـه   در بـاز همچنین در فوریه همین سال، بـر اثـر انفجـار بمـب      گذاشت.

  شدند.زخمی دویست نفر کشته و هشتاد نفر بیش از  ،نشین هزاره در حومه کویته شیعه

 و شـهید  نفـر دویسـت   عملیات تروریستی این گروهک دست کم در 2013 سال در

  4اند. زخمی شده نفرسیصد 

  اند. این گروه کشته شده ترورهاي کور در نفر 1710 حدود در 1390سال  در

یـک  » هري پور«سپاه صحابه در شهر  گروه تکفیري ،مطلع ارش افرادبر اساس گز

بـه  » مـالو والـی  «در شـهر  . شش خانه و دو مغازه شیعیان را به آتش کشـیدند  حسینیه،

نیـز بـا    »کوهـات «در  .و گروهی را مجروح و شهید نمودنـد  ندحسینیه شهر حمله کرد

» حیدر آبـاد « در .ت رساندندنارنجک به حسینیه شهر حمله کردند و شیعیان را به شهاد

جمـادي   4در  .نفر را مجـروح و شـهید نمودنـد    24ران حمله ور شدند و به دسته عزادا
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و بـیش از پنجـاه نفـر از    کردنـد  قمري بـه مسـجد جـامع کویتـه حملـه       1424 یاالول

و در  نمازگزاران را به جرم ارادت به خاندان عصمت و طهارت به خاك و خون کشیدند

    1خورد. می داد بسیاري زن و بچه به چشممیان شهدا تع

 نتیجه  

ریخـتن   و عـالوه برکشـتار   ،جهنگوي رکلش ،شاخه نظامی آن گروه سپاه صحابه و

آتـش   در موجـب خلـود   قرآنی گناهی نابخشـودنی و هاي  خون مسلمین که طبق آموزه

زندگی مدنی  سلب آسایش از جامعه اسالمی پاکستان موجب واگرایی و در جهنم است،

هـا   ده ارهـاب،  آن اسـت کـه بـا تـرور و     از تر ناتوان این گروه محدود دم شده است.مر

 واگرایـی و  تفرقـه و  هـاي آن جـز   تالشاما  پاکستان را حذف کند، میلیون شیعه دیندار

آنـان بـا    برنـدارد.  نتیجـه دیگـري در   دارالکفـر  کمک بـه اردوگـاه دشـمنان اسـالم و    

 مسـلمانان غیـر  دربـاره  دل آنـان   نفرت در و تزریق تعصب سازماندهی جوانان ناآگاه و

 سـازمان یافتـه و   عامـل کشـتار   افراطی گردیـده و  و هاي تند موجب واکنش دیوبندي،

 جدا شبه قاره هند جامعه پاکستان که با نام اسالم ازاند.  پاکستان شده وسیع شیعیان در

 ادرکشـی و بر گرفتـار  جهنگـوي،  رگلشـ  گري انجمن سپاه صحابه و سایه افراط شد، در

 واگرایـی تبـدیل شـده اسـت.     بـه گسسـت و   وحدت اسالمی آنهـا  نی روانی شده وناام

اندیشه طرد و رفض شیعیان، ریشـه در تعـالیم برخـی رهبـران فکـري سـلفی هماننـد        

سـتیزي   تیمیه و شاه ولی اهللا دهلوي دارد که با بازتولید آن و اقـدامات دیگـر، شـیعه    ابن

  عیان، به صورت سازمان یافته درآمده است.توأم با ترور و حذف فیزیکی شی
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