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چکیده
کشور پاکستان در سال  7491م.به عنوان کشوری مسلمان ،شامل دو قسمت پاکستان و بنگالدش ،از هند اعالم استقالل کرد؛ پس از
استقالل نیز این کشور نخستین کشوری بود که عنوان جمهوری اسالمی را برای ساختار سیاسی خود برگزید .بدین ترتیب ،اسالم نه
تنها در استقالل این کشور نقش داشت بلکه پس از آن نیز به عنوان نیروی اثرگذار در صحنهی سیاسی پاکستان باقی ماند که دولت

مردان این کشور را ناگزیر از توجه به این موضوع در سیاستهای داخلی و خارجی خود کرد .اهمیت این کشور از یک طرف ،بههه

دلیل نقش اسالم و گروههای اسالم گرا در تحوالت سیاسی پاکستان و از سوی دیگر ،بههه دلی ف ل ر  مها س یارب بسانم رتسب نتخا

     

شکلگیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع بنیادگرایی افراطی و صدور آن به کشورهای همسایه است .به ظن  ر    م ممیرسددد مح طی
اجتماعی پاکستان ،نقش اسالم در تحوالت سیاسی این کشور ،وجود مدارس مذهبی و نقش قدرتهای خارجی به ویژه عربستان از
عمدهترین دالیل رشد اسالم سیاسی رادیکال در پاکستان است.

واژگان کلیدی :افراط گرایی ،تروریسم ،فرقه گرائی ،پاکستان ،اسالم ،امنیت ،مرزهای ایران

( -1نویسنده مسئول) H-Mohamadi@sbu.ac.ir
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مقدمه
شاید بتوان قدمت افراط گرایی را به درازای حیات بشری دانست ،اما امر زو ه ه باا توجههه بههه توسعههه و تحوللل ابزاررر و
شهای خشونت گرایی ،چنانچه رویکردهای تندروانه و افراط گرا موجب رفتار ستیزه جویانه و خشونت گرا شود،
رو 
صدمات و نتایج مخرب و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت .در یکی دو دهه اخیر افراط گرائی در پاکستان از رشد
چشمگیری برخوردار بوده است به طوری که امروز این کشور به مرکز بنیادگرائی افراطی ش تسا هتفای تره  .... ...اگررر
پاکستان در دهه  0 98 1به دلیل حمایت از نهضت مقاومت افغانستان در مقابل تهاجم شوروی س قبا

هب نآ لیدبت و    

مرکز پشتیبانی و تدارکات و سازماندهی نیروهای ضد کمونیسم مورد توجه محافل جهانی به ویژه غرب واقع هدش   
است ،اما از دهه  0 99 1به بعد ،به دلیل تمرکز افراط گراهای مذهبی در آن که در افغانستان ،چچن ،کشمیر و در حال
حاضر سوریه و عراق و حتی اروپا در حال مبارزه و انجام اعمال تروریستی و خشونت گرا هستند ،توجه جهانیان را
به خود جلب کرده است .رشد افراط گرائی در این کشور در پرتو شرایط و عوامل خاص و منحصر ب روشک نیا ه    
تحقق یافته است.
از این رو ،این افرا ط گرائی در پاکستان به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی این کشور و همچنین منطقه تب هدش لید   
تهای فرقهای چشم بستهاند ،چرا ک نآ ناینابرق ه    عم تد ًاًاًاًا از اقلی ییتهاای م هذ ببی
یها سالها بر خشون 
است .پاکستان 
ت گرایاننن
یشددد ،خش نو ت ت
یها و سیک ها) بودند .بر خالف دهه  0 97 1که تاکید م مم 
یها ،هندوها ،بودائ 
(شیعیان ،احمد 
یخواهند شمار زیادی از مردم حمالت آنها را ببینند نه این که در نتیجه حمالت بمیرند ،،امروززز افراططط گرای د نا ررر
م
پاکستان در پی کشتار بیشتر مردم و حتی رساندن لطمات روحی – روانی بیشتر به آنها در نتیجه وحشت و اندوه این ن
ن
یها و حمالت انتحاری جاری در پاکستان که روزانه جان افراد زیادی را
یرسد بسیاری از بمب گذار 
کشتار اند .بنظر م 
ی از
یشودد بلک ب ه هه ههه هویت ،،باورهاا و فرهنگگگ تندروانههه برخی ی
یگیرد ،نه تنها به عوامل داخلی و خارجی منتهی م 
م
کنشگران صحنه پاکستان نیز برمی گردد .لذا درک و فهم روشن و واقع بینانه از علل و عوامل افراط گرایی در پاکس ات ننن
یرسد .که این پژوهش از روش کیفی با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای
ضروری به نظر م 
و رسانه و اینترنت سعی شده تا اطالعات مورد نیاز برای پاسخ به سؤاللل :بس و اهرت زمینههههاای م ثؤ ررر در تک و نیو
ى
گسترش بنیادگرایی افراطی در پاکستان .را کشف و ریشه یابی کند .ابزار تج  هيز ووو ت هلاقـم نيا رد ليلحـ  ،،،، ،،،تئ رو ى ى
ى سيستمها كه نـخستين بار در حيطه علم زيسـتشناسى بـه كار رفت ،،امروززز در اكثر
عمومى سيستمهاست .تئور 
رشتههاى عـلوم پزش كـ ى ،فنى و انسانى به عنوان ديدگاهى باارزش ،اهميت و جايگاهى ويژه پيدا كرده است .نظريههه
سيستمها در سال  0491تـوسط بـرتالنفى مطرح شد .وى مخالف تقليلگرا و دوـب ىي

ظـن ر  دوـخ هي ر اب ا     عن ناو

ت كههه ب رگيدكي ا   
ىتوان مـجموعهاى از واحدهاى مشخص دانس 
«نـظريه س يـ ستمهاى عام» منتشر كرد .سيستم را مـ 
در تعاملاند و كليتى واحد با كار ويژهاى مشخص را تش يك ل مـىدهند .بـرتالنفى ،بنيانگذار نظريه سيستمها ،سيستممم
د ،تعريف كر تـسا هد (Doran,1993: 14( ... ..
ل دارن 
را به عـنوان مـجموعهاى از واحدها كه ب يـ ن خـود ارتـباط متقاب 

برخى هم سيستم را مجموعهاى متشكل از عوامل گوناگون تعريف مىكنند كه بهههط رثا رگيدكي ىور كيمانيد رو     
فه تـفاي نامزاـس ىصاـخ ىا هههههههه ههاند . ..
ى ب  ماجنا هـ ر ك ندناس ا ررررر ررررر ي اا ا دس ده هب ىبايت فففففف ف
ىگذارن دد د و بـرا ىى 
م ىى 
ت وابس شيازجا لباقتم ىگت  ،،،، ،،،بههه
( )Rosni&Bishon,1991: 20بنا به ت عـ ريف آنـاتول راپاپورت« :كليتى كه به علت ت

ریشههای بسط و نضج بنیادگرائی افراطی3 ...

صورت كي

كل عمل مىكند ،كي

سيستم خوانده مىشود و روشى كه هدفش كشـف نـحوه تـحقق چنين حالتى در

گتر،،
ن اس تسيـس لـخاد تـ ممم ممممه زب ىا ر گگ گگ
گوناگونترين سيستمهاست ،نظريه عمومى س يـ ستمها ن دراد ماـ  ..م كمـ ن ن
ى وجود داشته باشند .به نظر جان برتون ،در ح هب ،متسيس هدرخ هك ىلا
سيستمهاى كوچكتر يا خرده سيستمهاي 
خودى خود سيستمى است كه مىتوان آن را مجزا و منفك ساخت ،كي

   

ى
سطح س يـ ستمى اشاره به مجموعه پيچيدها 

ىهاايى
ط دارد كه تمام واحدهاى موجود در آن سطح را در بر مىگيرد ..سيستممم در س فلتخم حوط  ،،، ،،ويژگى ى
از رواب 
ى تسيس هيرظن اب هك مممم مممممها
ت دارند )Douyrty, James and Robert Faltzgraf,1983: 224-225( ..اص حالط ى ى
متفاو 
ح«وابستگى متقابل» است كه مـشخصكننده روابـط موج يس كي رد دو س .,تسا مت    
ارتباطى تنگاتنگ دارد ،اصطال 
ديويد سينگر مىگويد« :منظور من از كي

سيستم اجتماعى چ زي ى نيست جز تجمعى از انسانه  ا ( (ب يحم هوالع ه ططط ططط
ط

ف كيزي ىشان) كه چنان به هم وابستهاند كه سرنوشتى مشترك دارند يا اقدامات برخ زا ى آنهاا معموًالًالًالًال بـر ىگدنز    
ب تئ ىمومع ىرو   
ی در پاكس اچ رد نات ر وچ بب بب
بسيارى از آنها تأ يث ر مىگذارد .براى تج يز ه و تحليل رشد افر یارگ طا یی یی
سيستمها ،مىتوان سه سطح تحليل را در نظر گرفت :داخلى ،مـنطقهاى و ب يـ ن المللى .از اين منظر ،در سطح تحل لي
داخـلى ،نـظام ملى پاكستان به عنوان كي

ح استتت تسيسريز رب هوالع نآ نورد هك مممم مممممه ىا
سيس رطم ىمومع مت ححح ححح

ى ،اقتص ىدا ،،
ى ،اجتم عا ى ى
جغرافيايى-سياسى ،خرده سيستمهاى موضوعى شامل زيرسيستمهاى ا ژولوئدي يييكى ،سياسى ى
ى چون افغانستان
جغرافيايى و امنيتى بـه عـنوان زيرسيستم در نظر گرفته مـىشوند .بـررسى نقش كشورهاى منطقها 
ىگيرد ..زيراا كش ىاهرو
و عربستان در شكلگيرى و رشد بنیادگرایی افراطی پاكستان در سطح تحليل منطقه قرار مى ى
واقع در كي

خ ،اقتصادد و فرهن ب گ ررررر هم گيد ررر ت ريثأـ
حوزه جغرافياى به حكم مؤلفههايى همچون جغراف اي  ،،ت يرا خ خ

مـىگذارند و از هم تأ يث ر مىپذيرند .سيستم رابطه ميان واحدها را به ذهن متبادر مىسازد .واحدهاى زا متسيس كي   
كي

ىس نزا ددد و ب ىياهريغتم هعومجم رگناي    
ن مى ى
دستاند ،عي نى ويژگىهايى مشترك دارند كه رابطه خاصى را ممك 

ش متقابل بـا كي ديگـرند .در سطح تـحليل بين المللى ن زي ب يثأت ه ر ىجراخ و ىللملا نيب لماوع        
هستند كه در كن 
ى اشـاره مىشود.
ی پاكستان 
ش بنیادگرایی افراط 
لگيرى و گستر 
همانند نقش آمر كي ا در شك 
ش از گذشتههه بههه
تها را بیش ش
تها و مل 
تروریسم یکی از معضالت گسترش یافته و پیچیده جوامع امروزی است که دول 
خود مشغول ساخته است .با وجود تالشهای اندیشمندان ،صاحب نظران و سازمانهای بین المللی ،تعریف ج ما ععع و
ت زیراا
دقیقی از تروریسم که مورد اقبال همگانی باشد ،در دست نیست .امروزه ،تعریف تروریسم بسیار مشکللل است ت
ی از تروریسممم
ف کلی ی
معنی و مفهوم این واژه در دهههای اخیر مکررًاًا در حال تغییر بوده است .با این وجود ،در تعریف ف
یتوان بدین تعریف اشاره کرد که تروریسم ناظر بر اقدام غیر مشروع و توأم با رعب و وحشت ،جهت کشتن و حذف
م
ن سیاسی،،
ف م یع ن ن
ی بههه اه اد ف ف
فیزیکی یک یا چند انسان و یا تخریب اماکن و اهداف مهم با نیات سیاسی و یاا دس بایت ی ی
یشود.
اجتماعی و اقتصادی تعریف م 
تروریسم در منطقه آسیای جنوبی و به ویژه پاکستان ،سابقهای طوالنی دارد .پدیده تروریسم در پاکستان از
دهه  ،0 98 1رواج پیدا کرد مهمترین علت این امر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در سال  1979و پیامد آن
جنگ با کمونیسم بود که برای یک دهه ادامه پیدا کرد .در این زمان افراد زیادی تحت حمایت ایاالت متحده امریکاا و
ی
ت م لا ی ی
ن کش هرو اا حمایت ت
گهای نامنظم را گذراندند و توسط این ن
تهای چریکی و جن 
عربستان سعودی آموزش فعالی 
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لگیری گروههای مختلفی،
یشدند در عین حال افکار افراطی در میان این افراد رواج یافت که پس از آن منجر به شک 
م
ی
یتوان به گسترش منازعات ش عی ههه و سنی ی
با اندیشههای جزم اندیشانه در کشور پاکستان شد .همچنین ،در این زمینه م 
در این کشور نیز اشاره کرد .اما ،این موضوع تنها دلیل گسترش این پدیده در پاکستان نبوده است مناقشات مرزی این ن
ن
کشور با همسایگان خود ،به ویژه افغانستان و هندوستان ،تنوع گروههای قومی و مذهبی در این کشور ،همچنین رواج
افکار ضدغربی و دشمنی با غرب و به ویژه ایاالت متحده امریکا ،از دیگر دالیل گسترش تروریسم در این کشور بوده
است.

ت .عوامللل مختلف ف
ف
پاکستان در دهه اخیر شاهد گسترش سریع تحرکات افراط گرایانه و خشونتهای فرقهای بوده است ت
یکنیم مهمترین عوامل برای شناسائی ریشههههاا و
داخلی و خارجی در این روند دخیل بودهاند .در این تحقیق تالش م 
انگیزههای گسترش افراط گرائی و فرقه گرائی در این کشور را بررسی کنیم به عالوه سعی خواهد شد ریشههای این ن
ن
افراط گرائی دسته بندی ،بررسی و سازمانها ،گروههای افراط گرا نیز معرفی گردند .بر این اساس ،مسئله اصلی تحقیق
بر این استوار است که علل پیدایش و گسترش افراط گرائی فرقهای در پاکستان چیست؟
موقعیت جغرافیائی و ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی پاکستان
جمهوري اسالمي پاكستان کشوری در جنوب آسیا با مساحت  43 93 80کیل دابآ مالسا تیزکرم هب عبرم رتمو رد       
موقعیت جغرافیائی  30درجه عرض شمالی و  70درجه طول شرقی واقع شده که از شمال ب و ناتسناغفا ا
شمال غربی با افغانستان ،از شمال شرقی و مشرق با هند و از مغرب با ایران همس و تسا هیا

نیچ  ،،،، ،،،از

 بونج زا و بونج      

غربی نیزبه دریای عمان محدود میشود .مساحت پاكستان (بدون احتساب كشمير آزاد) 09 6 79 5

يك لومتر مربع است.

تقسيمات استاني پاکستان نیز شامل اسالم آباد ،پنجاب ،سند ،سرحد ،بلوچستان و مناطق قبایلی است .سهم سرزمینی
 5ایال باجنپ ت       

 ،%52/9س دن      ،7/17%سر دح      ،%9/4بلوچس نات      % 33 /6و من يليابق قطا         %3/4اس تتت ت

 .)http://www.hajij.com).ژئوپلیتیک به عنوان "دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ" حکومتتتهاا و ک نارگ شن   
سیاسی است که در صدد کسب قدرت و تصرف ابزارها و اهرمها و فرصتهای جغرافیایی هستند که به آنها قدرت

تها و مقدورات در مکان و فضاهای جغرافی یا ی هب    
یدهد .آنها برای تصرف فرص 
و امکان چیره شدن بر رقیب را م 
رقابت پرداخته و سعی میکنند نفوذ خود را در فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه داده و آن را به قلمرو خود بیفزایند
و برعکس رقبا را از فضاهای مورد منازعه بیرون برانند .رویکرد ژئوپولیتیک با درجات مختلف بیانگر تأثیر قط و یع
جبری جغرافیا در امور تاریخی و سیاسی است (" .)Hafeznea,1385,P84ژئوپلیتیک به معنای استفاده از زمین بر یا

مهار رقیب" است.

در ارتباط با پاکستان نیز این وضعیت صادق است .این کشور با قرارگیری در یک فض نعی صاخ ییایفارغج یا ی     
همسایگی با ایران ،هند ،افغانستان و چین نزد کنشگران منطقهای و فرامنطقه ای از اهمیت زی وخرب یدا ر .تسا راد    
برای مثال قرارگیری در کنار ایران و چین باعث شده که در راهبرد نظامی امریکا دارای اهمیت وافر و دوش ی

نیا    

کشور تالش کند با حضور در پاکستان از محیط جغرافیایی که در آن قرار گرفته برای مهار ق  ذوفن و ترد اا ااایراننن در
افغنستان و چین در آسیا استفاده کند .قرارگیری در کنار هند و رقابت میان دو کش رد تافالتخا زورب و رو

ریمشک     

میان این کشور و هند باعث شده که مورد توجه چین قرار گیرد و در راهبر یماظن د    – امنیت تیمها روشک نیا ی     
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باالیی داشته باشد .دالیل اختالف میان دوکشور عال یزرم تاتفالتخا هب ایسآ رب یگریچ یارب روشک ود تباقر رب هو   
یگردد .کنوانسیونی که در سال  1993و  1994شکل رس هب یم   
ناشی از تفاسیر متفاوت از کنوانسیون سیماال نیز بر م 
خود گرفت .مک ماهان ریاست هیات انگلیسی با بهرهگیری از فرصت مذاکراتی با هیات تبتی ،مرز میان هند و تبت
را مشخص ساخت که در این کنوانسیون مرز پیشنهادی شمال مناطق عشایری بود و از آبریزگاهه ایلامیه لامش یا    
میگذشت .اختالف این موافقت نامه میان انگلیس و تبت تا به امروز مورد اختالف بوده است ،دولت هند آنرا معتبر

میداند ولی چینیها مدعیاند که "سیماال" معاهده نابرابری است که بدون توافق چین به تبت تحمیل شده است .در
این کنوانسیون خط مک ماهان به عنوان مرز چین و هند به عنوان مرز رسمی این دوکشور در س لا

 ، 1983از س یو

هند پذیرفته شده است ( .)Aghaei and Taheri,1392,P11پاکستان در ص نح هههی عملی ورملق رد ،مارآ سونایقا یتا    
جغرافیایی یکی از معبرهای استراتژیک آسیا است .این معبر استراتژیک از گردنههای هیمالیا به سمت رودخانه س دن
ک بهمنظور پدافند
حریزی نیروهای استراتژی 
در غرب است و قسمت اعظم آن در کنترل پاکستان است .بنابراین در طر 
از جنوب آسیا این واقعیت ژئواستراتژیک باید مّدّد نظر قرار گیرد .درواقع ،ژئوپلیتیک انرژی و خط لوله صلح ،بهدلیل
ی و تقاضای باالی انرژی در هند و پاکستان ،در زمرهی بازارهای هدف کش رگید یاهرو   
وجود منابع اندک گاز طبیع 
یرود (.)peshgahifard and ghodosi,1387,P89
بهشمار م 

نقشه شماره ( )1موقعیت پاکستان در نقشه جغرافیایی )source: (https://fa.maps-pakistan.com

مبانی نظری
طگرای 
ی
مفهوم شناسی افرا 
طگرای ریبعت ی   
ی فهم دشوار است .اما به طور خالصه آنچ رفا هب اجنیا رد ه ا طططط طططط
افراطگرایی جزو مفاهیم مبهم و دارا 
میشود ،نوعی رفتار خشونتگرای هدفمند است کـه پشتوانه بس نیرتمهم و دراد کیژولوئدیا و یتیوه یوق رای      
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ویژگی آن «صدمه زدن» به دیگران است .لذا افکار تندروانهای که به اقدام منجر نشود و صرفًاًا در کنج اذهان پیروانش
طگرایی موضوعیت نم 
مسکوت بماند ،در قالب افرا 
ییابد ).)Jamali,2010
یباشددد و
ت آمی ززز م مم 
شهای خش نو ت ت
فهای مذهبی قومی در پیدایش کشمک 
تها ،نشان دهنده اهمیت آشکار شکا 
واقعی 
شکاف ریشه دار قومی و زبانی به طور اجتناب ناپذیری ،مشکالت پیچیدهای را برای یکپارچگی سیاسی و تأمین نظممم
ی سیاسی ،،در امت اد دد
یآورد به خصوص در مواردی که نهادها و سازمانهاای رسمی ی
سیاسی و ثبات پایدار ،به وجود م 
ی
ت م ند ی ی
طگراها که فاقد ابزار سیاسی ی دق ا ر تت تت
خطوط شکاف قومی ) مذهبی ،زبانی یا نژادی (توسعه یافته باشند .افرا 
الزم برای رسیدن به اهدافشان هـستند ،بـرای اعمال خشونت از «ترور» به مثابه «راهبرد» استفاده میکنند .ای نادب ن   
ی و تروریسم ب .دنتسه کیدزن دنویپ رد رگیدکی ا       آنهاا عموم ًاًاًاًا ب د زا هدافتسا ا وو ووو راهب ببرد
ت که افراطگرای 
معناس 
بگداری» و «حمله انتحاری» اهداف خـود را نـشانه میگیرند ).)Shahvand,2010,96
تروریستی «بم 
تهای پدیداری بنی یارگدا ی .تسا 
تعریف افراطگرایی دشوار است ،اما مـیتوان گـفت که افراطگرایی یکی از صور 

  

ی متمایز میکند .این ُبُبعددد ،در واق ،عـ
ی بیش از بـنیادگرایی در خـود دارد که آن را از بنیادگرای 
البته افراطگراییُ ،بُبعد 
ی میدهند که عمومًاًا بهههمنظ لیمحت رو   
«خـشونت» اسـت« .افراطگرا لقبی است که به آن دسته از افـراد یـا گروههای 
لم 
ی خود بـه دیـگران به خشونت متوس 
ی یا ارزشهای اخالق 
باورها ،ایدئولوژ 
یشوند )Baqai,2011: 6( .واق تیعـ
ت .ب زا هتسد نآ ،نیاربانـ   
ن ن سیـ ت ت
ی خشن ن
طگرا نیستند و بنیادگرایی لزومًاًا پدیدها 
آن اسـت که هـمه بـنیادگراها افـرا 
طگرا هـستند.
یکنند ،افرا 
ت استفاده م 
ی رسیدن به اهدافشان از خشون 
بنیادگراها که برا 

خـشونت و افراط گرائی
ل افراطگراها به خشونت ،اغـلب ،هـدفمند و حـسابگرانه است .بـنابراین ،اکـثر خشونتهای افراط آ ،ی نننگونه
توس 
طگراها ،با موفقیت گر نایماح هو   
ی نیست () .kydd,2002: 56افرا 
یکنند ،غیرانتخابی و غیرعقالن 
که بسیاری تص ّوّور م 
یافزاین ؛د رگید و یلام عبانم     
خود را بزرگتر میکنند ،بر شمار سربازانی که میخواهند در نـهضت آنـها بجنگند م 
ت کـلی خـود را افزایش میدهند .آنهاا ،ک ب هـ هه هههدنب دق لا ر و یسایس ذوفن ای ت    
مـنابع خـود را توسعه ،و قـدر 
اجتماعی هستند ،از خشونت برضّدّد تشکیالت حکومتی و مردمی استفاده میکنند تـا تـرس را به مر ننک اقلا مد ددد دددد و
ی آنـهایی کـه قـدرت را در دسـت دارنـد ،نشان بدهند )Baqai,ibid( .برانگیختن گروِهِه هدف بـه پاسـخی
ناشایستگ 
نـامتناسبُ ،تُتندرو کردن مـیانهروها و ،در درازمـّدّدت ،جلب حمایت از اهداف جـاهطلبانهشان اسـت ).)kydd,ibid
طگرای ـب ی ر تیوه     
یکی از عرصههای تجّلّلی افراطگرایی ،در میان فـرقههای م نيا .تـسا یبهذـ ـــــــگون ـفا زا ه را طط طط
ک گروه مذهبی تأکید و تمرکز دارد و سایر گروهها را َاَاشکال ناروا یا انحراف و بهذم نآ زا ی
انحصاری ی 

بانب را ،نی    

یشودد.
مستحق خشونت میداند .این خشونت بر اساس تقویم مذهبی و در مکانها و زمانه قـم یا ّدّد م لامعا س یییی یییی

ی در پاکستان اغلب به منازعه میان اکثر ّیّیت ّنّنُسُسی و اقل ّیّیت شیعی مربوط میشود ،این تعریف
ی فرقها 
هرچند افراطگرای 
یو
نمیتواند گویای همه ابعاد منازعه باشد .چرا که این دو گروه هـمگن نـیستند و فرقههای داخلی ،متغیرهای محل 
ب فکری متفاوت خودشان را دارند .این فرقههای داخلی نیز در تضاد باهم قرار دارن نایم هدیقع فالتخا و د     
مکات 
تآمی ایم ز نن ننن
ی مختلف س ّنّنُـُـی بـهاندازه فرقههای ش تسگ یعی ر ثکا رـگا یتـح .تسا هد ر ا نوشخ تامادق تت تتتتتت تتتتتتتت
فرقهها 
طگرایی فرقهای از این گستردهتر است.
یها و شیعیان باشد ،بازهم افرا 
دیوبند 
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طگرا در پاکستان
_تبار شناسی طیفها و جریانهای افرا 
گروهها و احزاب مذهبی همواره در طول تاریخ پاکستان از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند .به طـوری که در ط لو
ی از بـازیگران اصـلی در صـحنه سیاست نقشآفرینی کردهاند .با نگاهي به
تاریخ شصت ساله این کشور به عنوان یک 
یق زیامت لباـ   
سازمانها و گروههای اسالمگرا در درون صحنه سیاسی -اجتماعی پاكستان ،دو دسته گر مالـسا هو یی یی
است .دسته اول که میتوان آنها را گروهها و احزاب مذهبی رسمی نامید ،معتقد بـه اصـالح از طـریق س یاهراکوزا
دموكرات كي

ي بوده و اهداف و آرمانهای مورد نظر خود را به شیوههای مسالمتآمیز دنبال كر ـب رتمک و هد ههه هههه
و قانون 

ی میآورند .از احزاب و گروههای این دسته میتوان ب السا ءاملـع تیعمج ،یمالسا تعامج ه م ممممم مممممممی،
ت رو 
خشون 
س
ت علماء پاکـستان ،جـمعیت اهل حدیث و تحریک جعفریه پاکستان اشاره کرد .تقریبًاًا در  ۳۰سال اول تأسی 
جمعی 
پاکستان ،یگانه حزب مذهبی واقعی ،جماعت اسالمی بود که در صحنه سیاست ،فعالیت چندانی نداشت ،اما ب یور ا
ی بود د کههه ب اکمه یو ا ر شاد ی تتت تتت
ت
کار آمدن ژنرال ضیاءالحق ،جـماعت اسالمی پاکس ات ننن مهمتر مالسا هورگ نی ییی ییی
ن گروه را اقتب و درک سا
ی و بنیانگذار ای 
) .(Abbas,2004ضیاءالحق آموزههای موالنا ابواالعلی مودودی ،پدر معنو 
در ارتش ،دولت و نهادهای جامعه گسترش داد .از آن پس اسالم به عنوان یک نـیروی س رد هدمع یسایـ    پاکس نات
مطرح بوده و فعالیت داشته است.

ی در پاکس یور نات ی هک دند    
از اوایل دهه  0 98 1به بعد ،دسته دیگری از جریانات و گروهه ایس مالسا یعدم یا سی ییی یییی
ی م ،یمسر یبهذ
ف گروهههای ی
ی یا ستیزهجو نام نهاد .ایـن گـروههای تندرو ،بر الخ ف ف
ی افراط 
میتوان آنها را گروهها 
سازوکارهای قانونی و مشارکت در نظام سیاسی را برای اهداف ايدئولو كيژ

  

خود مناسب نمیدانند و تنها راه ،بر یا

یدانن ورگ نیا زا یضعب .د هههه ههههههاا در واقع و یماظـن هخاـش
تب م را یی یی
رسیدن به آرمانهای خود د را جهاد د خش نو ت ت
ی تقس ورگ نیا یدنب می هههه هههههه یا
خشونتگرای گروههای سیاسی -مذهبی رسمی پاکستان میباشند .چندین راه برای ی
ی زیررر را مد
ِی این گروهها ،تقسیمبندی ی
ف سیاسی و مذهب ِی
س اهدا 
افراطی وجود دارد (نقشه شماره  .)2میتوان بر اسا 
نظر قـرار داد:

ش محمددد ،و لشکررر طیبه
ن دسته ش یج ریظن ییاهنامزاس لما شششش شششش
 گروههایی که سنتی بر کشمیر تـمرکز دارنـد .ایـ یباشد.
م

ن دسته شامل گروه ضد ش کـشل یعیـ ر  یوگنهـج  و هباحص هاپس       
ی که سنتی و ذاتًاًا فرقهای بودهاند .ای 
 گروههای پاکستان است.

 گروههای شبه نظامی ضـد دولتـی .مهمترین آنها ارتش آزادیبخش بلوچستان است که در تعقیب اهداف سیاسییدهند ).)Fair,2013: 27
ت را هدف خشونت قرار م 
خود دول 
ی باا رویکرد د
در یک تقسیمبندی دیـگر ،افـراطگرایی در پاکـستان را میتوان ب  ظاحل ه ک هب یدرکرا جر ای ننننن ننننننه يا ی ی
م کرد (:)Jamali,2011
ی تقسی 
ی با رویکرد برونمرز 
ی و جـریانها 
درونمرز 
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 -1جریانهای با رویکرد داخلی :گروههای مانند بقایای القاعده ،تحریک بنیادگرایی افراطی پاکستان ،سپاه صـحابه و
ل سنت میانه رو را در پیـش گـر دیاب .دنتف   
ی اه 
س از بازگشت از افغانستان مقابله با شیعه و حت 
یپ 
لشـکر جـهنگو 
فگذاری حمالت این دسته بیشتر داخل پاکستان است.
توجه داشت که اولویت هد 
ن طیف ،گروههایی چون جیش محمد و لشکر طیبه عم تد ًاًاًاًا ع درکلمـ
 -2جـریانهای بـا رویـکرد برون مرزی :در ای 
یکنند .بنیادگرایی افراطی افغ یناتسکاپ نایاتمه و نا     آنهاا نیز
ضـد هـندی دارند و از مبارزان کشمیری حمایت م 
یکنند
رویکرد ضد اشـغالگری و ضـد آمـریکایی دارند که بر علیه اهدافی در داخل افغانستان حمله م 
طگرا در پاکستان
مترین گروههای افـرا 
جدول  1 -1برخی از مه 
ردیف

1.

گروهها و

مکتب    

س لا     

طیفها

فکری

تأسیس

دیوبندی

 2006م

3.

بنیانگذار

رویکردها

ش رفا هکب اط       

حضور و نفوذ

گرایی
تحریک           
بنی گدا ر ییا         

2.

رهبر گروه

جغرافی یا      

اهداف

پیون نورد یاهد   

حک می        اهلل

مناطق هفتگانه

جه ،یعافد دا         

ض یتلود د       

همکاری عملیاتی

محسود

محسود

قبایلی

تأس تراما سی       

فرقه گرایانه

با القاعده و لشکر

بیت        

اهلل

موالنا ص یفو

موالنا فضل -

دره سوات

اجر تعیرش یا       

ض و اکیرمآ د   

محمد

اهلل

مبتنی بر شریعت

افراطی پاکستان
تحری ذافن ک       

وه با ییی ی–

شریعت محمدی

سلفی

س هباحص هاپ       

دیوبندی

 1992م

جهنگوی
ن دض ،وتا

بنیادگرایی افراطیی

      

دولتی
 1985م

      

همکار اب ی

بنیادگرایی افراطی
افغان و القاعده

ح ققققق ن زاو     

محم دمحا د     

پنجاب و س ریا

جل ریگو ی دشر زا      

ض ،یتلود د       

همکار اب ی

جهنگوی

لدهیانوی

ایاالت

تشیع سیاسی

ضد شیعی

تحریک           

4.

لشکر جهنگوی

وهابی

 1996م

ریاض بسرا

قاری ظفر

سراسر پاکستان

فرق ههه ه گرای و ی

5.

لشکر طیبه

اهل        

 1989م

حافظ محمد

ضرار شاه

6.

حرکه المجاهدین

7.

حرک داهجلا ه       

پ ا کس ت ا ن

      

بنیادگرایی افراطی
پاکستان و لش رک
جهنگوی
ضد شیعی

تأس تموکح سی     

بنیادگرایی افراطی

فرقه گرا
سعی د

حدیث

ارتب اب طا   

       

افغان و القاعده

پنج و با      

آزادسازی کشمیر از

ض ،یدنه د       

پیوند با القاعده و

کشمیر آزاد

سلطه هند

ضد آمریکایی

حمایت از گر هو

آمریکا ،کشمیر

ترویج جهاد ب نی

مجاهدین هند
سلفی

 1998م

موالنا فضل -

فضل الر نمح

الرحمن خلیل

خل یل

-

المللی

ض ،یدنه د       

پیون شیج اب د

ضد آمریکایی

محم و د

     
هورگ     

عمر خالد
اسالمی

سلفی

 1992م

قار فیس ی     

محم سایلا د     

هند ،ب شدالگن

جهاد برای استقالل

اهلل

کشمیری

و پ ا کس ت ا ن

کشمیر

موالنا مس دوع

مسعود اظهر

ضد هندی

همکار اب ی

      

القاع و هد        
بنیادگرایی افراطی
پ ا کس ت ا ن

8.

جیش محمد

9.

ارتش آزادیبخش

سکوالر

بلوچستان

قوم گرا

شورای کویته

س فل یییی ی–

س یفل     –

 2000م

دیوبندی

10.

اظهر
 1980م

ن باو          

برامداغ بوگتی

خیر شخب      

مأل محمد عمر

کراچ و ی      

اس یمشک لالقت ر و    

ض ،یدنه د       

همکاری با لشکر

کشمیر

تضعیف قدرت هند

ض ،یتلود د       

جهنگوی و س هاپ

ضد آمریکایی

صح ا به

بلوچستان

تش روشک لیک       

ضد دولتی

پیوند با تحریک
بنیادگرایی افراطی

بلوچستان بزرگ

مری
دیوبندی

 2002م

پ ا کس ت ا ن

م دمحم أل       

شرق ،جنوب و

آزادسازی افغانستان

ضد آمریکاا و

پیوند با القاعده و

عمر

غرب افغانستان

از سلطه اشغالگران

ناتو

شبکه حقانی

http://www.satp.org (South Asia terrorism portal
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نقشه شماره  :2گروههای افراطی پاکستان

)Source: (www.indiandefencereview.com

یافتهها
یپر اد زززیم.
پس از معرفى كلى بنیادگرایی به بررسى عوامل شكلگيرى و گسترش اين گروه در سه سطح تاثیرگذار م مم 
ى و بين المللى .در این پژوهش تا حدی سـهم و نقش هر مادك
این سطوح عبارتند از سطوح مجزاى داخلى ،منطقها 
یشود.
لگيرى بنیادگرایی افراطی پاكستان روشن م 
از اين مؤلفهها در شك 

 )1سـطح داخلى
ى م ثؤ ر در رشد پاكستان در چارچوب تئورى عمومى سيستمها ،مىتوان نظ ىلم م   
ل داخل 
براى تج يز ه و تحليل عوام 
پاكستان را بـه عـنوان كي

س يـ ستم عمومى ،تقسيمهاى كشورى پاكستان را به عن تسيسريز ناو مم مممه و ىيايفارغج ىا

ى آن را به عنوان زيرسيستم موض رظن رد ىعو   
ى ايدئولو كيژ ى ،اجتماعى ،اقتصادى و امنيت 
سياسى و خـرده سيستمها 
گرفت .در پاكستان آموزههاى راد كي اليسم در بسترهاى ايدئولو كيژ

انديشه دينى اهـل سـنت ش كـ ل گرفت و تسا ه

ى كه ايدئولوژىهـاى وهـابيت و ديوبندى با ترويج ديدگاه افراطى از
هماهنگى كاملى ميان آنها وجود دارد ،به گونها 
ی گرای ر ی اا ايف اـ
طر قي مدارس مذهبى و رو كي رد خشونتآم زي در قبال ساير مذاهب ،نقش شاخص در ايجاد افراطی ی
ى خ مدرم نايم دو  ،،،، ،،،بههه و ناوـج هژي ان   
ى گسترش انديشههها 
کردهاند )Shafei,2009( .فرقههاى اهل تسنن در راستا 
پاكسـتانى ،اقـدام به ايجاد مدارس مذهبى و توسعه هرچه بيشتر اين مرا زك پرورش فكرى كردند ..در ح رضاح لا ،،، ،،
ى در سرتاسر پاكستان وجود دارد كه گفته مىشود احساسات فرقهگراى را ميان طالب
حدود  01ه زـ ار مـدرسه دينـ 
خويش قوت مىبخشند .روزانه حـدود  5/1م يـ ليون دانشآموز در مدارس مذهبى در خص و تنوشخ لامعا صو
تفكرات ضد غربى آموزش مىبينند .عامل مـهم ديگـر در ايجـاد و توسعه بنیادگرایی افراطی ،مسئله قوميت و گر هو
قومى پشتون است؛ به ويژه كه بنیادگرایی افراطی پاكستان از مناطق قب و ناتـسكاپ ىليا

تساخرب نوتشپ موـق ههههه ههههههاند..

ى برخاسته از جام اتـف ىليابـق هقطنم نوتشپ هع  ،،،،،، ،،،،،آن ه لد زا مـ
ی پاكستان به عنوان جنبش 
جنبش بنیادگرایی افراط 
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ىتواند از تأ يث رپذيرى فرهنگ قبيلهاى به
مردمان روستايى و غيرشهرى كه تعلقات سنتى و قبيلهاى شديدترى دارند ،نم 
دور باشد .اسـاس تـأ يث رپذيرى بنیادگرایی افراطی از فرهنگ قبيلهاى پشتون ،در نوع تفسير آنه و ميهافم زا ا
دينى ،کام ًالًال مـحسوس اسـت )Arefi,1989( .در حقيقت ،قدرتطلبى بنی یارگدا ی رد هشير یطارفا 

نيناوق    

ىليابق قطانم      

پشتون در شمال پاكستان دارد .اين قوم در مناطق ش  ناهاوـخ ناتـسكاپ ىبرغ لامش و لام ا ليكشت و لالقتـس       
پشتونستان بزرگ هستند .رفتار خشونتآم زي بنیادگرایان با مخالفان خود به ويژگـى يك نـهجويى و انتقامگيرى آن زا نا
دشمنان بر مىگردد .اينكه جنبش بنیادگرایی افراطی با تأ يك د بر سياست نظامىگرى ،بررسى راههاى مـسالمتآم زي بـا
مخالفان خود را مردود مىشمارد ،تا حدودى متأثر از اين ايده است كه نظامىگرى ،سمبل قدرت ،غ يـ رت ،شـجاعت
و مردانگى است كه در سنت پشتونها معناى بزرگ فـگ و دراد ى تت تتتوگ ت ىلدزب و سرت هناشـن هركاذـم و و لقى      
مىشود .)Mesbah,2007( .اوضاع نـابسامان اقـتصادى و فقر اقتصادى  ءوس زا هك م يد ر ىلخاد ىسايس ماظن تي       
ن كش يثأـت ىلماع هـب روـ ر اذگ ر     
ش اقـتصادى پاكستان ،به ويژه در شمال اي 
ن چـال 
نشأت مىگيرد ،به عنوان مهمتري 
ى پاكس ات ننن
بـراى نـمو راد كي اليسم افراطى تبديل شده است ،بـه گـونهاى كه بنیادگرایان افراطی بيشتر در مناطق مرز 
با افغانستان كه اکثرًاًا توسعه ن يـ افتهاند ،مـستقرند .فتا به عنوان منطقهههاى دور از مر زك  ،،در ن و ناتسكاپ ىزرم هيحاـ
ى گذاشته است ..در واقع ،،ت يثأ رررات
افغانستان واق عـ شـده و همين مسأله بر اوضاع اقـتصادى اين مـنطقه تأ يث ر بسزاي 
توسعه مر زك و عقبماندگى پيرامون ،باعث نامتوازن شـدن رشـد اين كشور و عقبماندگى بخشششه هدش نآ زا ىيا   
ت وتب ضيع  ،،ترجمههه و ب هـ
س محروميت ت
اسـت )Andalib,2001: 202( .اين عـقبماندگى ب ـب تلوهس ه ههه هههه اح اسـ س س
پایههای حركتها و رو كي ردهاى قومى راد كي ال و تج يز هطلبانه تبديل شده است .جوانان دردمند و بعضًاًا عقده هاى با
ى اخـر هـب ،ىو   
انگ زي ههاى اقـتصادى و انـتقامگيرى از صاحبان قدرت و ثروت يا صرفًاًا مذهبى بـه ام يـ د پاداشهاى ى
ى ب دو ننن من قطا
ن كوهس نات ى ى
سـوى گروههاى تندرو اسالمى چـون طالبان پاكستان كشيده مىشوند .همچني 

و ىلامش

ى مردم مـناطق قـبايلى و
ب نارضايت 
جداى از ساير تمدنها و فرهنگها و فقدان ام كـ انات بـه دليل موانع طب عي ى موج 
ل ناهموارىها در جابهج ىلخاد ىيا   
ايالت سـرحد شـمال غـربى و گرايش آنها بـه اقـدامات خشن شده است .شك 
ىش دو ..
ىطلبانههه مى ى
ىهاى ناحيهاى و در نـتيجه ،اف كـ ار ج يادـ ى ى
جم يع ت و امكانات تأ يث ر مىگذارد و سبب بروز نابرابر 
ت وج اتسهوك دوـ نن نننه ىا
( )Ezati,1999: 89مناطق شمالى پاكستان ،به ويژه در مـرز افـغانستان و چ يـ ن ،بـه هه ع لـ ت ت
ىگ و دراذ
ى بر خل ققق و خ اسنا ىو نن نننه ثأت ا ييييي ر مى ى
متعدد ،آب و هواى سرد و خشكى دارد .اين مناطق به لحاظ روان 
ى در زن و ناسـنا ىگد
رفتارهاى خشونتآم زي را تقويت مىكند .به عبارت ديگر ،آب و هوا و شر يا ططط جغراف ياي ى ى

رد   

ىتوان وجود كوهستان و شر طيا
 )Khoshalبنابراين م 

تكوين شخصيت وى تأ يث ر بسزايى داردdastjerdi,2005: 33( .
ناشى از آن را در رفتارهاى خشونتآم زي مردم این منطقه م ثؤ ر قلمداد كرد .اينكه كي

انديشه بتواند در مدتى كوتاه در

پهنه جغرافيايى و انسانى عموميت پيدا كند ،عالوه بر زم يـ نههاى ا ژولوئدي يك ،،ن نمزايـ ددد شر و بسانم ىسايس طيا
تسهيلكننده است .گسترش سر عي انديشههاى راد كي ال در پاكستان بدون وجود بسترهاى سياسى مساعد داخلى تقریبًاًا
ى داش نتـ ددد.
ل كم رتـ ى ى
ى به شيوه خودمختار و فدرالى اداره نمىشدند ،آزادى عم 
غيرممكن بوده است .اگر مناطق قبايل 
پشتونهاى ناحيه شمال غربى پاكستان به ويژه ساكنان مناطق قبايلى ،از خودمخت دننام و دنرادروخرب ىعيسو ىرا     
ى قبيلهاى ،ب زي ارند .آنان نـظام حـقوقى
ت سنت 
ساير قبيلهها-در هرجاى ديگر دنيا-از هرگونه قدرت ،به اسـتثناى قـدر 
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ت خود مديرى كامل هستند و دولت پاكستان تنها مأمورى سياسى به عنوان نماين وخ هد دد ددد در
خود را دارند و در حال 
ىكش ىوس زا و د   
ش مى ى
ن فضاهايى درون مرزهاى دولتى ،از كي سو ،اقتدار دولت را بـه چـال 
آنجا دارد ..وجود چني 
ديگر ،اين گـروههاى قـبيلهاى استفاده از خشونت را حق مشروع خود مىدانند .امنيت انسانى و ملى در اس ات نننهاى ى
ى
ى خود مختار (فتا) با توجه ب يعقوم ه تت تتت حاشيهههاى و
ق قبيلها 
ى پاكستان ،به ويژه در ايالت سرحد شمالى و مناط 
مرز 
ت ا هك ززز
ى روبهروس 
مرزى آنها و وجود زم يـ نهها و بـسترهاى موجود در اين مناطق ،با چالشها و تهديدهاى متعدد 
مهمترين آنها مىتوان به كشت ،توليد و قاچاق مواد مخدر و قاچ شا هحلسا قا ا درك هر )Pourkhosravani,2008( ..... ....
ق ساختار قبيلهههاى به
ىشود كه طـب 
مواد مخد و تران يز ت آن سبب تمر زك  ثروت در سران قبايل و فرماندهان قبایل مـ 
ت نبود امكان سرمايهگذارى در بخشهاى اقتصادى به تمر زك قدرت تسليحاتى و نيروهاى نظامى مىانجامد ..اين ن
ن
عل 
ى ت يلوـ ددد ،ت يزوـ ععع ،
ى بـراى ى
ى امنيتى ى
ى نظاام 
تـمر زك قدرت نياز به فضاى اعمال دارد كه در اين مورد ايجاد س اهراتخا ى ى
ىتوانند
فروش و صادرات مواد مخدر را فراهم مىآورد .بنیادگرایان افراطی در پناه سالح ،نيروى اس م لوپ و هحل ىىى ىىى
ى امرار معاش ندارن .د  ..از اينرو ،،بنی ییادگرایی افراطی
جامعه فقير و اماندهاى را در اختيار بگيرندكه راهـى ديگر برا 
ىشود.
ىگيرد و به خطر تبديل م 
قـدرت م 

 )1-2نقش سازمان اطالعات پاكستان در گسترش بنیادگرایی افراطی
پس ازاستقالل پاكستان درسال  ، 47 91دو سـازمان جديد اطالعات در اين كشور ايجاد شدند :اداره اطالعات ت
ت ) (BIو
ى در و ىياي
اطالعات نظامى (IM).عملكرد ض يع ف اداره اطالعات نظامى در هـماهنگى اطالعاتى بين ارتش ،ن وريـ ى ى
ى ) (ISIدر س لا  48 91شد..
گ هند و پاكستان در سال  47 91موجب تأسيس سازمان اطالعات داخلى ى
هـوايى در جن 
ى ارت م باختنا ش
ش را از بين افراد سهگانه نيروهاى ى
نحوه طراحى اين سازمان به گونهاى است كه نيروهاي 

ىكن و د
ىىى ىىى

مأمور جمعآورى ،آنال زي و ارزيابى اطـالعات خارجى اعم از نظامى و يا غيرنظامى است .آىاسآى زا يي ده افكار كي
س به نام سرلشكر كاتوم و رئيس امور كاركن  ناتسكاپ شترا نا ا تس  ..... ....در ابت اد ،،
افسر استراليايى االصل ارتش انگلي 
عآورى اطالعات داخلى ،جز مـنطقه مـرزى شمال غرب و كشمير آزاد نداشت .بايد
چگونه نقشى در جم 
ىاسآى هي 
آ
ىاسآى ارتب جو گنتاگنت ىطا و راد د د    .
ن گروهای بنیادگرای افراطی ازجمله طالباننن افغانس آ و نات ى ى
اشاره كرد كه بي 
آىاسآى جنبشهای بنیادگرایی افراطی را كنترل مىكند ،ثبات مىبخشد و به شدت آن هارا تحت تأ يث ر قرار مىدهد.
ى،
به عبارت ديگر ،آىاسـآى در زمینههای بسيار مهمى چون آموزش« .،افراطی گسترى» .تأمين سرمايه و كم لام ك ىى ىى
ت و امكانات ضرورى از بنیادگرایان افراطی افـغانستان حمايت مىكند .د يال ل مت دع د تيامح ىارب ى    
اسلحه ،مهما 
ىرسد اسالمآب  اب دا ا تسكاپ نداد تسد ز اااا ااااان
آىاسآى از بنیادگرایان افراطی از جمله طالبان وجود دارد ،امابه نظر م 
ى مواجهه با تهديد در حال افزايش هند ،الحاق كشـمير يا وادار كر دنـه ند   
شرقى (بنگالدش كنونى) ،قدمهايى برا 
ى ت ىخيرا
ش مهمى از كشـمير بـه پاكسـتان ،و ملىگرايى پشتونها (به خصوص با توجه به ادعا 
بـه قبول الحاق بخ 
ط ديوراند) برداشته است .بخشى از اين پاسخگويى براى مقابله بـا اين تـهديدها شـامل اس ىمال
افغانها نسبت به خ 
كردن هرچه بيشتر جامعه و در نتيجه ،افزايش مدرسهها ،حـمايت گـسترده از نيروهاى راد كي ال و گروهه حلسم ىا   
ىافتد.
سآى اتفاق م 
ىا 
ىشود و اين مهم تحت حمايت آ 
در كشمير و افغانستان م 
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در خصوص پاكستان بايد گفت تنوع گستردهاى از گـروههاى جـنگطلب اسـالمگرا در شمال غرب پاكستان وج دو
گاند و به عنوان نیروهای افراطی پاكستانى شناخته م 
دارد كه تعداد زيادى از آنها با پاكستان هماهن 
ىش نو ددد .در م درو
رابطه بنیادگرایان افراطی پاكستان با آىاسآى ،سيستم اطالعاتى پاكستان ،از كي سـو ،داع يـ ه مـبارزه ب ايرج ا نن نننهاى ى
ى
راد كي ال دارد و از سوى ديگر ،با حمايت از آنها به دنبال تأمين مـنافع خـود در منطق تسا ه  ... ..آىاسآى سياس زا ت
ش گرفته است و در عين حال ،اس ادختـ ممم و ب يـگراك هـ رى    آنهاا در
بين بردن شبه نظاميان در داخل كشور را در پي 
تمر تسكاپ ناد اا ااان ب و شـترا ىگنهامه ا
صحنه خارج از كشور را در نظر دارد )Fair,ibid: 125( .همممچن لود ني تت تت
كه اكيرما ىلام ىا  ،،،، ،،،سعى ى
ى
ل نياز به كم 
ى را دنبال مىكنند :آنها به دلي 
ت دوگانها 
دسـتگاه امـنيتى آن همزمان سياس 
مـىكنند بـا انـجام برخى عملياتهاى ايذايى به قول خود مبارزه با بنیادگرایان افراطی باالخص طالباننن جام لمع ه   
ل آم يـ ختگى بـسيار عم قي ارتش و دستگاههاى اطالعاتى پاكستان با قوم پشتون ،عم ًالًال مبارزه واق ىع
بپوشند .اما به دلي 
ىهاى گستردهاى ميان آنه و بنیادگرایان شكل گرفته است(ibid) .البتههه باا
ىدهد و حـتى در مـواردى هـمكار 
رخ نم 
اينكه آىاسآى قب ًالًال از بسيارى از اين گـروهها حـمايت مىكرد ،از سال  2007بسيارى از مبارزان مسير مبارزه خ دو
ىگاه هه ىا
را به سمت دولت پاكستان تغ يي ر دادهاند ،در نـتيجه ،دولتـ پاكسـتان عمليات زيادى را عليه مخفى ى

آنهاا در

ىاسآى در ارت ارگداینب اـب طابـ یی ی ییییان
ت دول آ و ت ى ى
مناطق خودمختار قبايلى انجام داده است .در شرايط فعلى ،سياست ت
پاكستان ممكن است متناقض به نظر برسد ،اما با توجه بـه نـقش ت ييعـ نكننده آىاسآى ،آنان همچنین برای پاكستان
ىاسآى قـرار دارد.
همچنان به عنوان ابزار راهبردى و عقبه بنیادگرایی افراطی افغانستان مورد حمايت آ 

 )2سـطح مـنطقهاى
ى واقع رد
در تئورى سيستمها تعامالت ،تأ يث رگذارىها و تأ يث رپذيرىها داراى اهميت است .بر اين اساس ،كش اهرو ى ى
كي

حـوزه جـغرافيايى به حكم مؤلفههايى همچون جغرافيا ،تاريخ ،اقتصاد و فرهنگ بر هم تأ يث ر مىگذارند و از هم

بپ تسا ىريذ  ... ..حساسيت ت
ت
تأ يث ر مىپذيرند و مـوجد نـوعى وابستگى مىشوند كه داراى دو بعد حساس يسآ و تي بب بب
ى داخل كي
متضمن درجاتى از پاسخگوي 
كي

چـارچوب س يـ استگذارى است و مشخص مىكند كه تغ يي رات حادث در

كشور بـا چـه سـرعتى باعث تغ يي رات پره يز نه در كشورى ديگر مىشود و اين آ ـث ار پره يزـ نه تا چه ح يظع د مم ممم

خواهد بود .آسيبپذيرى را ن زي مىتوان اينگونه تعر كي هك درك في گيزاب ر ـت  اااااا ااااااا چـه هه حددد در معر لمحت ض   
ه يز نهه  هك تـسا ىيا ر داديو ههه ه هههههـاى خ زا سپ ىتـح ىجرا

ىكنددد.
ى تحميللل مى ى
ىه و رب ىا ىى ىى
ط مشى ى
ييغـت ر ـخ  ططططط ططططط

ش بنی یارگدا ی
لگير تسگ و ى ر شش شش
( )Doerti&Faltesgraf:1981:226بـررسى و تـحليل تأ يث ر عوامل منطقهاى در شكل ل
افراطی پاكستان در اين چارچوب مىتواند صورت گيرد و بـدين م ك شقن هب روظنـ ش نوچ ىياهرو

 ناتسناغفا وووووو ووووووو

ىشود.
عـربستان به عنوان خرده س يـ ستمهاى مـنطقهاى اشاره م 

 )2-1افغانستان
ی در پاكس نات
فضاى جـهانى ش كـ ل گرفته پس از حمله شوروى به افغانستان كمك شايانى به رشد بنیادگرایی افراط 
ن مؤلف تسا هدوـب ناتـسكاپ رد ىمالـسا ىيارگداينب دشر رد ه  ........ .......اش اغ للل
كرد ،زيرا جـهاد در افـغانستان مهمترين ن
افـغانستان تـوسط شوروى ،پاكستان را به كانـون سـد نفوذ آمر كي ا و غرب در برابر نفوذ كمونيسم و مبارزه عل نآ هي
ى را ب زا جورخ ه   
تبديل كرد )Kazemi,2010:133( .استدالل سازمان سيا اين بـود كه از اين طـر قي مىتوان ش ورو ى ى
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ن و اق ـسا تاماد رررررائيل منحرف
افغانستان وادار كرد و نـگاه مـسلمانان به ويژه اعـراب را از مـوضوع اشغال فلسطي 
ى نظ ـب ناتـسكاپ هب ىما رر ررررررراى
ساخت .براين اساس روابط سازمان سيا و آىاسآى مستحكم شد و ارسال كمكهاى ى
ى مبارزان عليه شوروى و اشـغال افـغانستان در دسـتور كار كاخ سـفيد قرار گرفت ..در ه نيمـ
ش و سازمانده 
آموز 
ى براى تربيت جهادگران اهل تسنن د  ررر
ل مذهب 
راسـتا با تزر قي ثروت نفتى عربستان و امارات ،هزاران مدرسه ومحاف 
ن مدارس به افـغانها مـحدود نـمىشدند ،بـلكه شـهروندان
پاكسـتان تـأسيس شـد .شايان ذكر است كه شاگردان اي 
ى و ايال 
ت
ن قبايل 
ش پرداختند .اكثر اين مدارس در مناطق پشتون نشي 
پاكسـتانى ن زي در اين مدارس به تحصيل و آموز 
سرح دد د پاكس يسأت نات س ندش 

ن آم زو هه هه رگداینب ىركف ىا ا یییی ی یی ان ن سرادم نيا رد زي       
دددد ددد و اولي نن 

ش تفرگ لك . ....

ت بخش دي ننن
ت به ظاهر اسالمگرايانه ضياء الحق براى مشروعي 
( .)Izaddost,2002,545اين رونـد از كي  سو و اقداما 
ى خود از سوى ديگر ،باعث ايجاد پيوند مكتب جهادگر ديوبندى شبه قاره هند و مكتب سلفىگرى
به حكومت نظام 
ى و مس زا ىنانامل
ن ،هندى ى
عربستان از طر قي مـدارس مـذهبى شد .جنگ افغانستان به مجاهدين جوان عرب ،پاكستاي 
آسياى مر زك ى و خاورى فرصتى بزرگ براى آشنايى داد .اين جنگجويان كه از كشورهاى گوناگون بودند ،در جر ناي
ى پيوندهاى شبكهاى ميان آنان پس از جنگ
جنگ با كي ديگر همنشين شدند .همين هـمنشينى و آشـنايى زمينه را برا 
فراهم آورد .جنگ افغانستان به جنبش جهادى ،ديدگاههاى و آرمانهاى جهانى داد .به سخن ديگر ،تخم جهاد فراملى
ك بارور افغانستان كاشته شد ( )Rva,2000: 114بـا پايان يافـتن جه ناتسناغفا رد دا  ،،، ،،لشكررر
در دهـه  0 98 1در خـا 
جهنگوى و سپاه صحابه رو كي رد داخلى اتخاذ كردند و به ست زي عليه ساير فرقهها از جمله ش يعي ان پرداختند.
 )2-2عربستان
فعاليتهاى عربستان سعودى براى ترويج وهـابيت كه اوج ظـهور و گس دوـب ناتسناغفا داهج نارود رد نآ شرت ،،،،، ،،،،
زم يـ نه راهيابى اين جريان به پاكستان را فراهم كرد .عربستان در دوران جهاد به هه عل اب ىتفن ىاهدمآرد ت ار لاس      
ىبند بودند،،
كمكهاى مالى و اقتصادى به افغانستان و ايجاد هزاران مدرسه مذهبى در پاكستان كه به آ يي ن وهابيت پا 
زمينه رشد و گـسترش هـرچه بيشتر اين انديشه را فراهم آورد .عربستان عالوه بر نگران اب ىوروش ىورشيپ زا ى

   

حمايت از اسالمگرايان در پاكستان تالش كرد خود را به عنوان رهبر جهان اسالم معرفى كند )Mili,2013: 158( .در
ن دوره كه همزمان با وقوع انقالب اسـالمى در ايران بـود ،ادعاى مـذكور تا حدودى دچ روصت و دش ديدهت را     
اي 
آلسعود هم اينگونه بود .همچنين حمايت ايران از گروههاى ش عي ه و مناطق ش عي هنش عاـب ني ثث ثث
ث شددد كههه عربس نات
متناسب با تحوالت افغانستان ،سياستهاى مذهبى و ايدئولو كيژ ى خاص خـود را در قـبال اين كشـور اعم نك لا دد ددد.
( )Esmatalahi,2009,117وهابيان سعودى از شهريور  ، 368 1بههه بهان مك ه كككككه و ىشزومآ ىا

اسنا ننن نننن دوس نات ههه بههه

مهاجران افغان ايالت بـلوچستان،مـرا زك متعددى تأسيس كردند و از طر قي كمكهاى مالى ،بههه تبل غي

گ ضد
نهرف گگ گگ

ش عي ى وهابيت و س يـ استهاى خـود پرداخـتند .همچنين با توز عي كتاب ،جلسات سخنرانى ،فيلم ،نوار و ع هب سك   
آوارگان و مهاجران سنى مذهب مـقيم اين ايالت آموزشهايى مىدانند .وهابيان از اين راه در پاكستان ن زي ب جيورت ه   
اف اك ر و 

ىپردازند ( . ..مرور كـفا رب ى ا ـهو ر ا ج و تيب ا رد نآ هاگي        
شيدنا هههه هه حم ىا م ع نب د ب باـهولا د م ىىىىىىىىىىىى ى

  

تهاى مالى وهابيان سعودى طى كرد،
جهان«) 1385:25 ،احسان الهى ظهير» كه تحصيالت خود را در عربستان با حماي 
كي ى از مهرههاى تفرقهانگ زي و مبلغ فرقه وهابى و عامل قت  ىدايز دادعت ماع ل ا زززز ززززز ش ايعي ننن در مراس دازع م ا رد ىر   
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ىده ك د هه ههه
پاكستان و كشورهاى ديگر است .)،Jafari,2009:16( .سياستهاى كلى عربستان در جنوب آسيا نشان مى ى
ت بنیادگرایی افراطی همراهى كرده است.
ت و ت قوي 
اين كشور حامى سياستهاى امر كي است و با اين كشور در حماي 
اين همكارى كه از ابتداى براى توليد نسلى از جريانهاى فكرى سلفى و مقابله با ارتش شوروى ف عـ ال ش دوب هدـ ،،، ،،
ش روسيه در قفقاز و آسياى ميانه و عليه انقالب اسالمى و موازنهسازى در قب لا
ى فرساي 
امروز به شكل آشكارى برا 
چين مطرح است .)Omidi, 2009( .عربستان سعودى عالوه بر ساخت مساجد ،دانشگاهها و مدارس مذهبى ،مـر كا ززز
ت و مبارزه ايدئولو كيژ
ت .هدف اصلى اين مرا زك تبل غي  انديشه وهابي 
تـبليغى متعددى ايجاد كرده اس 

با ش يعي ان است.

ت در پاكستان هـستند.
ش وهابي 
اين مرا زك با توجه به امكانات خوبى كه در اختيار دارند ،از عوامل مهم و م ثؤ ر گستر 
كهاى مالى عربستان طرف راد
ى نسبتًاًا زيادى در پاكستان به دليل كم 
هـماكنون ن زي احزاب و گروههاى سياسى و مذهب 
وهابيت هستند .از طرف ديگر ،مكتب ديوبندى در پاكستان كه ريشه عم قي  در سياست و م راد روشك نيا بهذ د و 
داراى طرفداران زيادى ميان مسلمانان اهـل سـنت اسـت ،تاكنون قريب به هزار مـدرسه ديوب ناتـسكاپ رد ار ىدنـ   
ن مدارس شدهاند.
ل اي 
ساخته و چندين هزار طلبه ن زي  فارغالتحصي 

بنابراين ،دخالتهاى عربستان سعودى در منطقه و حمايتهاى مالى از گروههاى افراطى و تزر قي ايدئولوژى وهابيت
ى داش تـ ههه
ىگرايى ى
در ذهـن جـوانان سـنى افغان و پاكستان تأ يث رى ت ييع نكننده در رشد و گس وزفازور شرت نن ننن افـر طا ى ى
است.

 )3سطح بينالمللى
در سطح بينالملل نقش غرب به رهبرى اياالت متحده در ايجاد و گسترش بنیادگرایی افراطی مطرح است ..حضوررر
گ با روسها و آزادسازى افغانستان انجام گرفت،،
غرب و در رأس آن امر كي ا در افـغانستان و پاكسـتان بـه بهانه جن 
اما بـه نظر مىرسد آنها اهدافى طوالنىمدت داشتند .ايجاد«بحران مديريت شده» در نقطهاى كه كانون اتص نيچ لا ،،، ،،
ته مهارف ا   
روسيه و ايران به شمار مـىرود ،در بـلندمدت بـراى غرب ابزارى مناسب به منظ ردق نيا لرتنك رو تتتت تتتت
ت شده» و دولتهاى ض يع ف به نوعى تضمين حضور بلندمدت غرب در منطقه بودد.
مىآورد .وجود «بـحران مـديري 

آمر كي ا در دوران ضياء الحق بـراى مـقابله بـا نيروهاى اشغالگر شوروى در افغانستان حاضر به كمك ب ورگ ه هه ههههاى ى
ى
ى شد كه اگـرچه در افـغانستان عـليه شوروى مبارزه مىكردند ،پايگاه اصلىشان در پاكستان قرار داش هب و ت   
جهاد 
ت بودند .لذا در ا عطقم ني
ى و وهابي 
دليل تحصيل در مدارس دينى از نظر آبـشخور ف كـ رى مـتأثر از مكتب ديوبند 
ی در پاكس وب نات دد ددد .
ى ب رفا ییارگداینب ركفـت اـ اط یییی یییی
ن گروه ههاى ى
تآم زي بي 
غرب ،به ويژه آمر كي ا ،مشوق رفتار خشون 
)(Mili,2013,20

نكته حائز اهميت ديگر اينكه بلوك غرب به مدت چـندين سـال بـا دشمنى مشترك به نام كمونيسم روبهرو بود و از
ى
ك غرب بهره مىبرد .اما با شكست و فروپاش 
ى» به نام كمونيسم براى شكلگيرى «هـويتى» واحـد به نام بلو 
«غيريت 
شرق ،مهمترين عـاملى كه كشـورهاى مـختلف غربى را با هم در هبج كي ه ارق  ررررررر داده ب دو  ،،از ب تفر ني  ... ..ب يد ننن
س از حمله انتح تراجت نامتخاس هب ىرا     
ى بـه عـنوان غيريتى جديد مطرح شد .پ 
ى اسالم 
ب ،مسئله بنيادگراي 
ترتي 
ت اتهام آمر كي ا به سوى القاعده به عنوان مقصر اصلى و تص يا ميم نن ننن
جهانى در سـپتامبر  2001و نـشانه رفـتن انگش 
كشور مبنى بـر مـقابله بـا اين گروه در افغانستان و پاكستان ،م زي ان دخالت آمر كي ا در پاكستان افزايش يافت و راهبرد
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ت متحده در منطقه ،،در
ى اياال 
ت .با افزايش حضور نظام 
اعـالمى امـر كي ا مبارزه با بنيادگرايى اسالمى افراطی نام گرف 
پاكستانن زي  هـمانند بـسيارى ديگر از مناطق جهان ،رو كي رد گروههاى بنيادگرا به اقدام خشونتآم زي واكنشى در قباللل
ى و سياسى ،بوده است .لذا به هـر انـدازه كه مـداخلۀ غرب در پاكستان افزا شي
افزايش نـفوذ غـرب ،اعم از فرهنگ 
ى از
يافته ،به همان نـسبت ن زيـ انجام اقدامات خشونتآم زي توسط گروههاى بنيادگرا بيشتر شده است ..در واق ععع كي ى ى
ن احساسات ضد آمر كي ايى و ضـد غـربى است .بـا تـحر كي
ى گسترش بنیادگرایان افراطی در پاكسـتان همي 
زمينهها 
ىكنند ،،زيراا
ى تندرو در منطقه احس من ىدنسرخ سا ىىى ىىى
اين احـساسات ميان عموم هيچ جريانى به انـدازه گـروهها 
ن مردم عضوگيرى كنـند.
ىتوانند از ميا 
هرچه بيشتر م 

نتیجهگیری و دستاوردهای علمی پژوهشی

"بنیادگرایی" اصطالحی است که در نزدیک به نیمقرن گذشته کاربرد آن دربارهی برخی جریانهای دین ناهج رد ی   
ِی دینی را به طور کوتاه و فشرده ،و با چشمپوشی از ابهامممه هن یا   
اسالم رواج چشمگیری پیدا کرده است .بنیادگرای ِی
چندان اندک در معنا و رابطهی آن با مفاهیم همانند ،میتوان مجموعهی رویکردها و گرایشهایی دانست که خواهان

بازسازی و سامان دادن به زندگی و روابط اجتماعی ،و گاه سیاسی بر پایهی آموزههای ناب دینی هس ور نیا زا .دنت   
نگرش بنیادگرایانه به دین بر این انگاره استوار است که دین تنها امری فردی و معنوی نیست و از این جه رد ور ت
یطلبد و
یگیرد .در این میان واکنش به «مدرنیت» عاملی است بس مهم که توجهی ویژه را م 
روی سکوالریسم قرار م 
یشود .همچنین در مورد مس ،نانامل
یگمان یکی از ریشههای اصلی پیدایش آن چیزی است که بنیادگرایی خوانده م 
ب
یک جنبه از شکلگیری این واکنش چنان که در جای خود خواهیم گفت ،عبارت است از شور و اشتیاقی که در میان
مسلمانان برای جهاد برانگیخته است؛ پدیدهای که هر چه به زمان اکنون نزدیک میشویم تأثیر آن به گونهای دمافزون
ژرفا و فزونی یافته است.

در واقع بر پایهی یک نگرش رایج و پرنفوذ و البته کمابیش رادیک دم ،لا ر و تین

یاداراپ ود نانوچ مالسا ِمِم رب رد        

گیرندهی جهاننگری ،انسانشناسی و گفتمان مستقل و مدعی کارآم  ناسب ،ندوب عماج و ید ر امه و نابیق و نادر       
همستیز و متضاد با یکدیگر پنداشته میشوند .به سخن دیگر میتوان گفت سرش تنس و مالسا نید تیهام و ت

    

اسالمی به عنوان یک نظام اعتقادی و ارزشی جامع و همهجانبه ،درونمایه و بستر الزم را برای رویارویی با م تینرد
و یا دستکم عدم پذیرش بیچون چرای آن فراهم نموده است .به هر ترتیب چن زا یکی هب داهج ،میتفگ هک نا    

  

مقولههای مهم در بنیادگرایی معاصر اسالمی تبدیل شده است .با این حال توجه به آن در همهی جوامع زا یمالسا   
درجه و شدت یکسانی برخوردار نیست .چنین مینماید که در جهان اسالم در دو سدهی اخیر بش  ،هه هههق را ه هی هن و د
پاکستان که موضوع این نوشتار هستند ،به احتمال فراوان جهاد بیش از هر جای دیگر دارای اهمیت و کاربرد بوده؛ و
این بیش از هر چیز برخاسته از شرایط محیطی و منطقهای و جهانی است؛ و این چی د رتمک هک تسا یز ر رگید       
یخورد.
جوامع اسالمی به چشم م 
در كي ى دو دهه اخير بنيادگرايى و فرقهگرايى مذهبى در بین کش یمالسا یاهرو    مخصوص ًاًاًاًا پاكس ايز دشر نات ددد ددددى
ى كه امروز اين كشور بـه مـر زك بـنيادگرايى به ويژه فرقهگرايى شهرت يافته است .اگر پاكستان در دهه
داشته ،بهطور 
ل شدن ب ادت زكرم ه ركا و ت
ى و تبدي 
 ،0 98 1به دليل حمايت از نهضت مقاومت افغانستان در مـقابل تـهاجم شورو 
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سازماندهى نيروى ضد كمونيسم مورد توجه مـحافل جـهانى بـه ويژه غرب بود ،از دهه  0 99 1ب دعب ه  ،،، ،،بههه علت
ى افغانستان ،كشمير و چچن در حال مـبارزهاند ،ت جوـ ههه جهان ر ناي اا بههه خود د
تمر زك افراطيون در آن ،كه در جبههها 
جلب كرده است.
ن كشوررر از  14اوت س لا
ت .اين ن
پاکستان از نظر پیچیدگی سیاست داخلی و خارجی ،یک کشور منحصر به فرد است ت
 47 91که به عنوان یک کشور مسلمان بر روی نقشه سیاسی جـهان پدیـدار گشت ت گ هراومه ،لاح نامز ا ر اتف ر      
برخوردهای پیاپی فرقهای و گسترش چشمگیر افراطيگري بوده است كه پيامد آن بر هم هب ،روشك نوئش ه هژيو      
ش از آنکه از دل مذهب برآم هد
طگرایی فـرقهای در پاکستان بی 
وض يع ت نظام سياسي حاكم ،سايه انداخته است .افـرا 
ینفس  ،ه ُمُم و دّلّل   
ب ،فی ی
باشد ،ناشی از رویدادهای سیاست داخلی و تحوالت منطقة پیرامون این کشور بوده است.م هذ ب ب
ی سرراست ب نیا ه    پرس هک دوب ش     علل
خشونت نیست و نمیتوان با استناد به گزارههای متنی آن در پی پاسـخ 
طگرایی در پاکستان چه بوده و چه عواملی موجب گسترش آن شده است.
پیدایش افرا 
در اين مقاله عوامل متعددى در شكلگيرى و رشد طـالبان پاكستان در چارچوب تئورى عـمومى س يـ ستمها بررسى
ی در
شد .ضمن نگاه كلى بـه پديده بنیادگرایی افراطی در پاكستان ،عوامل م ثؤ ر در نضج و گسترش بنیادگرایی افراطی ی
نالمللى مورد تحليل قرار گـرفت.
سه سطح داخـلى ،مـنطقهاى و بي 
سـاختار ،تـفكر و اعتقادات افراطى و جـنگطلبانه بنیادگرایان پاكستان ،بيانگر خطر امنيتى آنها براى پاكستان ،منطقههه
ى در پاكس راد ىرايسب ىتينما ىتيمها ناتـ دد دد ددددد.
ط گرايى ى
ل شكلگيرى چنين ن ـفا ىوريـ را طط طط
و جهان است .بنابراين ،عل 

يافتههاى اين پژوهش نشان داد كه در سـطح داخـلى ،انـديشههاى فـرق مـذهبى وهـابى و ديوبندى آموزهه رد ىيا
نكننده دارد .وض يع ت سياس طانم ى ققققق قب ىليا
ى بسيار ت ييع 
خود جاى داده است كه در گسترش تفكرات راد كي ال نقش 
فدرال و ايالت سر حد شمالى و شيوه اداره آنها به همراه عامل قوميتى پشتون در رو كي رد استقاللطلبى اين مـناطق و
ى م ثؤ ر افتاده است .شرايط جغرافيايى مناطق شمال پاكستان ب عافترا هژيو ه ا نآ ت
در نتيجه نضج بنيادگرايى سن 

هك

   

موجد محدوديت در ايجاد شبكههاى ارتباطى و بروز نابرابرىهاى ناحيهاى شده است ،به عنوان شاخص رد ىمهم ه   
ىشود.
شكلگيرى طـالبان پاكسـتان قلمداد م 
دسترسى آسان گروههاى افراطى پاكستان به سالح و مبادرت به تجارت مواد مخدر براى تأمين نيازهاى مالىدر رشد
افراطی گری پاكستان ن زي تأ يث ر بسزايى داشته است.
ى چون افغانستان و عربستان به عنوان خرده سيستمهاى منطقهاى اش دش هرا ... ..
ش كشورهاي 
در سطح منطقهاى بـه نـق 
ى افراطی گرایی پاكستانى بود .در دوران اشغال افغانس زا ىسأـت اب نات
جنگ افغانستان م ثؤ رترين عامل در شكلگير 

  

ى متعددى براى مجاهدين در پاكستان تأسيش شد .پيدايش
س آمـوزش 
م كـ تب ديوبندى و پيوند آن با وهابيسم ،مـدار 
مدارس مذهبى و آموزش مباحث اعتقادى و افراطى از قبيل جهاد و شهادت سبب شكلگيرى خشنتر اتفر ني ر رد    
اين افراد شد .اين امر تأ يث رى عـم قي بـر محيط داخلى پاكستان گـذاشت ،زيرا جـامعه پاكستان بهطور اعم و من قطا
قبايلى و پشتوننشين كه محل استقرار نيروهاى جهادى بودند بهطور اخص متأثر از آموزههاى مدارس مذهبى شدند.
ى را فراهم آورد ،بهطورى  ناربهر مامت هك ا ني     
همين مسئله زمينه شكلگيرى بسیاری از گروههای افراطی پاكستان 
جریانهای راد كي ال در پاكسـتان فـارغ التحصيل مدارس مذكور هستند .دخالتهاى عربس و هقطنم رد ىدوعس نات

71 ...ریشههای بسط و نضج بنیادگرائی افراطی

     يثأت ىناتسكاپ رى

ت در ذهن جوانان س و ناغفا ىن
 حمايتهاى مالى از گروههاى افراطى و تزر قي ايدئولوژى وهابي

 داعیه خالفت اسـالمى و مـر يزك ت جهان اسـالم.ت ييع نكننده در رشد و گسترش روزافزون افراطىگرايى داشته است
،،،، ،،،  بر سا نيا  اس.ى اين كشور محسوب مىشود
 از سوى عربستان سعودى عاملى مهم و تأ يث رگذار در سياست خارج
عربستان در دوران جهاد به عـلت درآمدهاى نفتى به ارسال كمكهاى مالى و اقتصادى به افغانستان و ايجاد ه زـ اران
ی در منطقه
 اقدام كرد و باعث نمو بنی یارگدا ی طارفا  یی یی،ن وهابيت پاىبند بودند
 مـدرسه مـذهبى در پاكستان كه به آ يي
.شد

 حـضورغـرب و در رأس آن آمر كي ا در افغانستان و پاكستان به بهانه جنگ باا روسهاا و بههه،در سطح بين المللى
 در گـسترش بنیادگرایی افراطی نـقشى ت ييع نكننده داشته و سپس با تغ يي ر راهبرد و مقابله،دنبال آن حمايت از طالبان
 مت ثأ ررر از،ی در پاكس ات ننن
 افراط گرایی دینی ی، در مجموع.با همان موجد رو كي ردهاى خشونتآم زي در منطقه شده اسـت
 منطقهاى و بين المللى، بررسى و تحليل عوامل داخلى،ن مقاله ب يـ ان شد
  آنچه در اي.عوامل مختلفى شكل گرفته است
 اين عوامل ن زي بايد به صورت مجموعهاى و توأم د نا ررر نظررر.ى افراط گرایی دینی پاكستان بود
 تأ يث رگذار بر شكلگير
ى غيردقي ققق رهنم نو
 گرفته شوند و اهميت دادن به كي ى از آنها و كماهميت شمردن بـقيه ممكن است ما را به تحليل
.کند
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