
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  6تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درن افغان جرمن آن�ي

  ئـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لول، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  2017/ 5/ 21                                                                                                       پيکارپامير

   مي�دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از
  )81بخش (

  
  در افريقا" بوکوحرام " گروه 

ِعبارت ازايجاد ) کشورنيجريا( سلفيسم درقارۀ افريقا ِيکی ديگرازنمونه ھای ننگين و دھشت انگيز وھابيسم و 
ِگروه مسلح، بيرحم وخونريز بنام  ِاين گروه تيره انديش، . بود" محمد يوسف " به رھبری شخصی بنام " بوکو حرام " ِ

ِ م بيشتر از يکصد ھزارانسان 2009 مي9دی عرض اندام نمود و تا سال 2002ضد علم، ضد زن و ضد تمدن درسال 
ِمحمد يوسف رھبراين گروه سلفی آنقدرجھالت پيشه بود که حتا تئوری علمی کروی . جيريايی را به نا بودی کشانيدني ِ

ِکاراين گروه تاريک . ِبودن زمين را نمی پذيرفت و اين نظريۀ علمی و ثابت شده را به سخريه ميگرفت ِ
  .به سمت ِرھبری آن، رونق بيشتريافت" ابوبکر شيکاو " ِانديش ِخنجربدست، پس ازمرگ محمد يوسف و گزينش 

ِبيشتربرسر زبانھا افتاد که آنھا به تعداد سه صد تن " بوکو حرام " ِوقتی نام و کارنامه ھای شرم آور گروه 
ِازدوشيزه گان دانش آموزنيجيريايی ميان سنين دوازده تا ھجده ساله را درماه اپريل  ِم ازيک مکتب شبانه روزی 2014ِ

ِ کردند که آنھا را بحيث برده دربرابر ربوده واع9م  دالرامريکايی خواھند فروخت و يا آنھا را به عنف به 12َ
ُجالبتراين بود که رھبراين گروه رجعتگرا اع9م نمود که دو تن ازآن دوشيزه ھای نه . ازدواج ِمردان درخواھند آورد ِ ِ

  .ِساله و دوازده ساله را به نکاح خودش در خواھد آورد

وه تروريستی جھالت پيشه، ازحمايت ھای مالی و ايدئولوژيک رژيم وھالی آل سعود، ھمانند ساير گروه اين گر
  . وھابی جھان بھره مند است – ھا و سازمان ھای سلفی

به ) م2014(مي�دی، طی انتشار گزارشی گفت که تنھا ظرف يکسال  2015يک منبع سازمان ملل دراوايل سال 
مکتب طی ھمين  300درنيجريه به قتل رسيده اند، به تعداد " بوکوحرام " ِ توسط تفنگداران نفرغيرنظامی 7300تعداد 

مليون نفر دراثرکشتارھا و تاخت و تازھای ويرانگرانۀ اين گروه، بی خانمان  5ًمدت تخريب گرديده و جمعا به تعداد 
  . شده اند

 سعودی تا آنجا گسترش يافت که اين دست اندازی ھا، رسوايی ھا و تروريست پروری ھای مقام ھای
ِقرارگزارش نشريۀ الکترونيکی بندربن سلطان رييس شبکۀ جاسوسی عربستان سعودی طی ديداری با "  رو – فارسی " ِ

، تروريست }مقام ھای سعودی{ِپوتين رييس جمھور روسيه ھشدارداد که اگر روسيه شکست سوريه را نپذيرد، آنان 
آماده ميکنند و درصورتيکه روسيه } قلمرو روسيه{ م درسوچی2014 ِمپيک زمستانیھای چچنی را برای حمله به ال

ِدست ازحمايت حکومت بشاراسد در سوريه بردارد، تضمين ميکند که دربازی ھای المپيک زمستانی، اجازۀ حضور و  ِ ِ
ِو بھمين دليل و بخاطر انفجار بزرگ. ِبروزگروه ھای تروريستی قفقازو چچن را نخواھد داد ِ ِشھر ولگاگراد روسيه، ِ

پوتين عربستان سعودی را رژيم تروريستی خواند و سايرمنابع مطلع نيز،رژيم ِمذکور را صادرکنندۀ تروريسم 
  .ِدرسراسرجھان خواندند

ِتا آنجا که ظرف چند دھۀ اخيرثابت شد، اکثريت عناصرتروريست وفعاليتھای خونين تروريستی آنھا  ِ ِ ِ
ِ ھمين ماھيت .ِ سعودی داشته وآنان، پيرو مذھب خرد گريز و رجعت گرای وھابی بوده اندِدرکشورھای مختلف، اصالت

رفتن به بھشت " ، "درراه خدا  " ُضد عق�نی، عقب گرايی فکری و دشمنی با ھرنوع علم و روشنی و تمدن و خودکشی
ِ، استفاده ازعوايد سرشار نفت وگاز وغيره، مس"حوروغلمان" ِو درآغوش کشيدن "  ِاعد ترين بسترعمليات انتحاری و ِ ِ

ِاين واقعيت بحدی قابل فھم است که حتا خانم ھي�ری کلنتن وزير امورخارجۀ . ُمردمکشانۀ سالھای اخير را تشکيل ميدھد ِ
  اسبق ِامريکا، بصورت رسمی و با صراحت، سازمان القاعده، گروه طالبان و لشکر طيبه درپاکستان را اززمرۀ عمده 
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  .ِای تروريستی مورد ِحمايت فکری و مالی رژيم عربستان سعودی معرفی نمودترين گروه ھ

ِباساس اسناد دست داشته نوشت که عربستان سعودی به " اگزماينر " منابع مطلع و ازآن جمله نشريۀ انترنيتی ِ
ين سطور رقم زده چنانکه درھمين لحظاتی که ا. ِتعداد سی ھزار تروريست ِمزدور وعناصراط�عاتی  تنھا در يمن دارد

ِميشوند، رژيم وھابی عربستان سعودی، به سود اياtت متحده و به ھمکاری نيرو ھای نظامی پاکستان، مشغول بمباران  ِ
يمن  ھای" حوثی" اين نکته را نيز بايد متذکرشويم که  . ھای آن کشور ميباشد " حوثی" يمن و حم�ت ِ خونين عليه 

(  تشيع ھستند ودر بحبوحۀ تحوtت سياسی و رويداد ھای اجتماعی آن کشورازنظرفکری و عقيدتی، پيرو مذھب

  .، به يک نيروی نظامی قوی مبدل شدند)جابجايی رؤسای جمھوری

ِرژيم وھابی عربستان سعودی البته قبل ازاين اقدام نظامی عليه يمن و باساس بلند پروازيھای سياسی و ھژمونی 
 ِ، مقاديرھنگفت س�ح ھای)امريکا و انگلستان(ِه حمايت ھای دوقدرت بزرگ طلبی ھايش درخاورميانه، آنھم درپنا

طوريکه طی . پيشرفته به شمول طياره ھای مدرن، تانکھای مشھورآلمانی به ارزش مليارد ھا دالر خريداری نموده بود
ِ حکومت مداران نظامی ِصفحات ديگر اين اثر نيز نگاشته آمد، عربستان سعودی درت�ش آنست  تا به ھمکاری تنگاتنگِ

ِپاکستان، دارای س�ح ھای اتمی نيزباشد که اين خود، زنگ خطرديگری برای کشورھای خاور ميانه و سايرمردمان 
  . جھان خواھد بود

اقدامات و فعاليتھای تروريست پرورانۀ رژيم سعودی تا آنجا گسترش يافت که ھمين اکنون دراکثر کشورھای 
ِشرق آسيا، افريقا و جا ھای ديگر، با پرداخت پول، تکثير و ترويج مذھب وھابی و فعاليتھای خاورميانه، آسيا و جنوب  ِ ِ

و امثالھم که تعدادشان باساس " ِتأسيس مساجد و مدارس" ،  "ِتعليمات اس�می" ،  "ِمراکزس�می" تروريستی تحت نام 
ِآمارمنابع معتبرجھان به ششھزار مرکزفعال وھايی سازی بالغ ميشو ِ   . د،  دست داردِ

ًمث�، . ِاما، مقام ھای وھابی عربستان سعودی در مورد ِخودشان و قدرت مطلقۀ سياسی شان بسيار حساس اند

ِادارۀ ديده بان حقوق بشرسازمان ملل، عليه آن سلسله ازقوانينی که درآن کشور وضع گرديده وحتا ھرگونه بيان انتقاد  ِِ
ُآميزرا که حق مسلم شھروندی است، م ِ ِزده و مرتکب آن را به مجازات سخت آشنا ميسازد، اعتراض " تروريسم " ِھرِ ِ

. يا بعبارۀ ديگر، رژيم سعودی ھرآنچه بد است، برای ديگران و آنچه خوب و بی ضرراست برای خود می طلبد. نمود

خانواده گی شان را ِيعنی مقام ھای عربستان سعودی، کوچکترين حرکت واقدام مخالفانه عليه منافع شخصی، سياسی و 
از سوی ھرفرد يا گروھی که صورت گيرد، نه تنھا که تحمل ندارند، بلکه آنرا با شديد ترين و بيرحمانه ترين وجھی 
ِسرکوب مينمايند، مگرمليونھا دالر و دينار را در راه تربيت، تجھيز و تقويت گروه ھای تروريستی وھابی وحتا 

ِغيروھابی درمنطقه وساير نقاط جھا ِن به مصرف ميرسانند تاابزاری باشند برای پيشبرد اھداف و مقاصد سياسیِ ِ ُ – 
ِمذھبی خودشان واربابان غربی شان درسراسردنيا ِ .  

درنتيجۀ ھمين ت�شھا، دست بازيھا و مصارف مليارد دالری رژيم وھابی عربستان سعودی در ھمسويی و 
ِھمگرايی ھای سياسی ابرقدرتھاست که بر وفق گزارش   2014ِدر فاصلۀ اواسط سال " م سازمان ملل، 2015ماه مارچ ِ

   " درصد افزايش پيداکرده است 71ِم، تعداد تروريست ھای خارجی در سراسر جھان به ميزان 2015تا مارچ 

سراغ نميشد ومردم ما ... درافغانستان، تا سالھای طوtنی، چيزی بنام وھابی، سلفی، تکفيری، تبليغی، انتحاری و 
ن بيماری ھای خطرناک اط�ع نداشتند و اما ازچند سال بدينسو، با سقوط ِنظام جمھوری، براه اندازی کودتا ھای ازاي

ِنظامی، جنگھای تنظيمی و مداخله ھای اجنبی درامورکشورما، افکارو انديشه ھای سياسی واپسگرا، بخصوص  ِ
ِافکاروعناصروھابی وتکفيری درپناه مليونھا دالر و دينارسعودی  به داخل کشورفرستاده شد که ھنوزھم درحال گسترش ِ

 چنانکه طبق برخی ازآماروگزارشھا، ھمين اکنون، به تعداد بيشترازسه مليون طلبۀ وھابی .و جابجايی بيشترميباشد
ِدرپاکستان و صد ھا مدرسۀ مذھبی نوع وھابی با ھزاران طلبۀ افغانی  درداخل افغانستان مشغول آموزش ھای مذھبی  و  ِ

  . درمجموع، اس�م سياسی ميباشند

ِتذکراين نکته نيزدرھمينجا ضروری است که سازمان  که به دستورمقام ھای وھابی عربستان " سپاه صحابه " ِ
ِسعودی، تيغ عليه شيعيان پاکستان و افغانستان ازنيام کشيده است، دراوايل سال  مي�دی، آنگاه که درافغانستان  1980ِ

ِخورشيدی صورت گرفته و قشون شوروی وقت بخاک کشورتجاوزنظامی نموده بودند و 1357ال کودتای ھفتم ماه ثورس ِ



  
 

 

  6تر 3  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئاليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ًھمچنان، در پاکستان، جنرال ضيا الحق بمثابۀ حاکم نظامی حيله گرمشغول رتق و فتق امور بود، ظاھرا توسط شخصی  ِ ِ
المخابرات (، )ای.آی.سی (، سازمانھایِتأسيس گرديد، ولی درواقع، درعقب اين سازمان" موtنا حق نواز جنھگوی" بنام 

ِزيرا درآن سالھا، ابرقدرت امريکا تصميم . انگلستان قرار داشتند) 6 – آی.ام( و )آی.اس.آی(عربستان سعودی، ) العامه
ِ سياسی، دربرابرحريف قدرتمند – ِگرفته بود با حمايت ازجھاد ِضد روسی مردم افغانستان و استفاده ازجومساعد فکری ِ ِ

ِاتحادجماھيرشوروی( خويش ِبنابرآن، دست به جلب و جذب افراد و گروه ھای مذھبی تند . ِدرخاک افغانستان مقابله نمايد) ِ
ِرو از سراسر جھان بخاک پاکستان زد و با مصارف ھنگفت، نه تنھا سيل ِس�ح ھای پيشرفته را وارد پاکستان نمود،  ِ ِ

ِھای اس�می تند روانه و تشکيل گروه ھا و سازمان ھای خشونت گرای ِبلکه  به مدرسه سازی، گسترش افکار و انديشه 
غازی " ، "لشکر محمد " ، "انصارالمجاھدين" ، "بدر"القاعده " ، "سپاه صحابه"، "لشکرطيبه" تروريستی مانند 

لی ِچنانکه درصفحات قب. ،  و ده ھا حزب و سازمان ديگر نيزمتوسل شد "گروه جنھگوی"، "جيش محمد" ، "فورس
ِدرھمان سالھا ايجاد شد و چه در سالھای جھاد ضد تجاوز روسی و چه در سالھای "  لشکرسپاه صحابه " توضيح داديم،  

ِحاکميت گروه طالبان، مرتکب کشتارھای سبعانه و ويرانگريھای وسيعی درخاک ِافغانستان گرديد  1996درسال . ِ

ت ِخود شان را درافغانستان ايجاد کنند، شاخۀ خشن تر و تندرو تری ِمي�دی، آنگاه که گروه طالبان توانسته بودند امار
جدا گرديد که پسانھا، " اکرام tھوری" ً، ظاھرا به رھبری شخصی بنام "لشکرجنھگوی" بنام " سپاه صحابه  " ازميان

" گروه . تنددر رأس اين گروه قرارگرف" ملک اسحاق" و " محمد اجمل الياس" ، " رياض بصره"ِکسان ديگری مانند 

ِ، ارنظرفکری، پيرو مذھب وھابيت عربستان سعودی و شديدا دشمن اھل ِتشيع "سپاه صحابه" ِبه شمول " لشکرجنھگوی ً ِ ِ ِ
ِبوده و مانند سايرگروه ھا و تشک�ت بنيادگرای متحجرپاکستانی، تحت نظارت و حمايت ھمه جانبۀ سازمان استخبارات  ِِ ِ

ِتذکره، درسالھای حاکميت گروه طالبان درخاک افغانستان، برضد مردم ِما جنگيدند و گروه م. نظامی پاکستان قراردارد ِ
ِانفجارات خونين ديگری نيزموازی با حادثۀ شھرکابل، در وtيات مزار، قندھار و . کشتارھای بيرحمانه يی انجام دادند ِ

ُکنرنيز صورت گرفت که تنھا دراثر انفجاری که در يک مسجد دروtيت کنران جام داده شد، به تعداد بيست و شش تن ُِ
ِو انفجار انتحاری ديگری که در روز اول ِعيد اضحی درماه اکتوبر . ِازھم ميھنان ما جان سپردند ِ ِم درميمنه مرکز 2012ِ

  .وtيت فارياب ازسوی ھمين گروه ھا صورت گرفت، بيشتر از پنجاه نفرنماز گزار کشته و بيشتر ازآن زخمی شدند

پاکستان است که درسالھای  " جمعيت علمای اس�می" ، ازنظر بنيادی، شعبۀ جداشده يی از صحابهِاما، سپاه
ِيکی ازاھداف سپاه صحابه درآن سالھا، . رھبری آنرا به عھده داشت" موtنا اعظم طارق" نخست، شخصی بنام  ِ

ِجلوگيری ازنفوذ انق�ب اس�می ِ  

  

  ندر پاکستا" لشکر جنھگوی" ملک اسحاق رھبر 

ِنوع تشيع ايران باtی مردم پاکستان و ممانعت ازبرپايی مجالس عزاداری بخاطرشھادت امام حسين بود و  ِ ِ
ِپاکستان نيزکه يکسال قبل ازتأسيس سپاه صحابه " ِتحريک فرقۀ جعفری" بنابرآن، با  تبارزنموده بود، به ) م1979(ِ

ِخصومت خونين برخاست وموجب ِقتل صد ھا تن از اھل تشيع در خاک ِپاکستان گرديد ِ ِ .  

ِ، حدود يکصد ھزارعضو و پنجصد پايگاه درمناطق پرجمعيت ايالت پنجاب پاکستان "سپاه صحابه " گفته شده که  ِ ُ ِ
  . دارد

  



  
 

 

  6تر 4  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئاليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

  

  کستانبرخی ازمراکزتبليغی وآموزشی عربستان سعودی درخاک پا

ِبرای آنکه نفوذ وھابيت عربستان سعودی ِدرخاک پاکستان ) ًوطبعا انديشه ھای تندروانه ی تروريستی آن (ِ
بايد متذکرشد که اين . ِآن کشوردرشھرھا ووtيات پاکستان نام می بريم" تبليغی "  ِروشنترگردد، دراينجا تنھا ازمراکز

د سازی و مدرسه آفرينی و حمايت ھای مالی ھنگفت به سازمانھا و ِمراکز تبليغی، جدا ازفعاليتھای دانشگاھی ومسج
ُتشک�ت وھابی و ديوبندی و صد ھا پروژه ی خانه خرابکن ديگراست که در خاک ِپاکستان صورت می گيرد و ازآنجا  ِ

  : فرستاده ميشوند) وازجمله، افغانستان(به کشورھای منطقه 

ِلۀ بزرگترين و مجھزترين مراکزاس�می در منطقه بوده کارآن ِمسجد ملک فيصل که ازجم: درشھراس4م آباد 
ِدردوران زعامت ذولفقارعلی بوتو آغاز گرديد و درسالھای زعامت جنرال ضيا الحق به پايان رسيد  ِ ِ.  

ِکه بيشترين دانشجويان آن را جوانان کشور ھای آسيايی ) جامعۀ اtس�ميه العالميه(يا  ِدانشگاه بين المللی اس�می
ِمخارج ِاين دانشگاه توسط عربستان سعودی پرداخته شده و استادان آن ازعربستان، مصر، . و افريقايی تشکيل ميدھد

ِمقصد عمدۀ سعودی ھا دراين مورد، آموزش و تربيت دانشجويان کشورھای . ُسودان، کويت و پاکستان برگزيده ميشوند ِ ِ
  . ِمختلف درچار چوب انديشه ھای مذھب وھابی ميباشد

ِيکی ديگرازمراکز آموزشی عربستان سعودی درخاک پاکستان است که درآن مضامين و  : ِدانشگاه فيصل ِ
  .ِمطالب ِمربوط به زبان عربی، علوم اجتماعی، شرعی و تاريخ ِاس�م تدريس ميشود

ِدارالتبليغ اھل سنت، ادارۀ اtشاعه العلوم، اداره ندا العرفات، دايره اص�ح، دا: درشھر:ھور رالدعوه سلفيه، ِ
ِمرکزمکتب تنظيم اس�می، جمعيت محبين صحابه، مجلس مرکزی رضا، اداره کريميه تعليم القرآن، دارالکتاب، سنی  ِ ِِ ِ
ِداراtشاعه، دين محمد پريس، مکتب آئين، مکتب رضوان، مکتب نوريه، مطبع کريمی، مکتب تعمير اtنسانيه، مکتب  ِ ِ ِ ِ

ِ مدينه، المحموداکيدی، مکتب بساط ِصحابه، انجمن خدام القرآن، اداره حفظ ِمعارف ِالفاروق، کتابخانۀ مجيديه، مکتب ِ ِ
   . اtس�ميه و انصارالسنه محمديه، مطلع العلوم و مظھرالعلوم

ِ، انجمن اسوه حسنه، مجلس نشريات )اکادمی (ِمکتب ج� الحق، مکتب معاويه، عثمانيه اکيدمی : درشھرکراچی
ف، مکتب جاالحق، ابوسفيان اکيدمی، حاجی عارفين اکيدمی، بيت التوحيد، جماعه المسلمين، اس�می، اداره المعار

ِسورتی اکيدمی، مکتب معارف الحق؛ داراtفتا، اtرشاد، داراtفتا جامعه العلوم اtس�ميه و مدرسه ی فرقانيه طيبه، 
  .فاروقيه، امجديه، اشرفيه، رحيميه  و مرکز مکتب الدعوه 

ِفاروقی کتب خانه، تنظيم اھل سنت، مجلس نشرالسنه، مخدوم رشيد، تحريک خدام ِاھل سنه و جماعه، : ُدرملتان  ِ ِ
ِکتابخانه مجيديه، ادارۀ نشر و اشاعه اس�ميات، دفتر تنظيم اھل السنه و جامعه خير المدارس ِ ِ .  

ِبزم طلوع اس�م، اداره تحقيق و تبليغ مسلم تاون، تحفيظ نام :  در راولپندی ِ وس صحابه وجامعه اس�ميه ، ِ
  . دارالتوحيد

 جامعه محمد شريف، جامعه العلوم شرعيه، نظارت اtشاعه لتريچر، ضيا اtس�م، نظارت : درشھر جھنگ 
  . اص�ح و ارشاد 

  . . ِ مکتب رشد و ھدايت، ادارۀ اشاعد المعارف، دارالقرای مرکزی  و داراtفتا و :در شھر ربوه 

ُاشرفيه دربلوچستان، دارالعلوم ِ قاسميه درملتان، تافی القران درمنطقۀ رحيم يار خان، مدرسۀ ھمچنان دارالعلوم ِ
دين پروردررحيم آباد، مدرسۀ اس�ميۀ فيض العلوم، مدرسۀ سجوال درحيدرآباد، دارالعلوم حامديه درخيبر اجنسی، 

  .دارالعلوم پانيوتی، دارالعلوم دارالھدا و صد ھا و ھزار ھای ديگر

ِستان سعودی، ع�وه ازمراکزآموزشی ومدارس مذھبی فراوان، بازھم باساس پاليسی ھا و مقاصد خاص عرب ِِ ِ
ِتنھا درشھرکراچی، مساجد . سياسی اش، درتعمير و ترميم ِمساجد ِمتعدد درخاک پاکستان نيزسرمايه گزاری نموده است

ِبزرگی بنام باب رحمت، جامع مسجد سھراب، جامع مسجد نورانی ،  ِ ِمسجد فاروق اعظم و غيره بنياد نھاده است که ھمۀ ِ
ِآن بمثابۀ مراکز تبليغ و ترويج وھابيت شناخته شده اند ِ .  
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ِاين مراکز، درواقع، نمونه ھای کوچکی ازفعاليتھای مذھبی عقب گرايانه و تروريستی وھابيت عربستان سعودی 
ِنقاط اين کشوربه شمول کشمير و نواحی مرزی، چه تعداد ِاينکه درساير. ِسه شھرپاکستان برم� ميسازد -را تنھا دردو ِ

  .ِمراکزتبليغی و تخريبی ديگر وجود دارد، تا ھمين لحظه برای مؤلف روشن نيست

ِتعداد زيادی ازجوانان مسلمان مربوط به کشورھای مختلف جھان دراين مراکزشامل گرديده و پس ازفرا گيری  ِ ِ
ِزی، به کمک و مساعدت مالی و سياسی شبکه ھای اط�عاتی عربستان ِموضوعات مذھبی خاص و شست و شوی مغ ُ

ھا به سراسرجھان فرستاده ميشوند تا دراشاعۀ  " تبليغی" سعودی، شيخ نشين ھای خليج، انگليس و امريکا، بنام 
ِوھابيسم، سلفيسم، ديوبنديسم و انديشه ھای عقب گرايانۀ مذھبی وجلب و جذب عناصرتروريستی فعاليت نم اين . ايندِ

ًاقدامات، تبليغات و فعاليتھای ظاھرا مذھبی متأسفانه تنھا درچھارچوب تبليغ وآموزش باقی نمانده و در آينده نيزنخواھد 

ِماند، بلکه تجارب چندين سالۀ ممالک اس�می و حتا کشورھای غيراس�می ثابت کرده است که درونمايه و بازتاب آنھمه  ِ
سم عربستان سعودی آب ميخورند، ھمانا نفرت، خشونت، خونريزی، تکفير، تھديد و تروريسم ِفعاليتھا که ازکانون وھابي

ُچنانکه بيرحمی ھای بی سابقه مانند، سربريدن ھا، مثله کردنھا، . ِاست که جھان را دچارمصايب بزرگی نموده است
ِاب عمل انتحاری، اعدام کردن حتا ِکشتارھای دسته جمعی، انفجارھای کور و بی باکانه درمساجد و اماکن عامه، ارتک ِ

ِکودکان معصوم، ضديت با کانون ھای علمی و فرھنگی، شيعه ستيزی و صد ھا و ھزار ھا عمل نا جايز و نا  ِ
جوانمردانۀ ديگرکه درافغانستان، پاکستان، چچن، قفقاز، داغستان، ليبيا، يمن، افريقای شمالی،عراق، سوريه ونقاط ديگر 

ِم داده ميشود، نمونۀ صريح و شناخته شدۀ انديشۀ وھابيسم و وجود ھمين مراکزاسرارآميزاست که جھان ھمه روزه انجا ِ
ِدرظاھرامر، تحت اسم و رسم    . درھرگوشه و کنار کشورھای اس�می ساخته ميشوند " آموزش ھای دينی" ِ

ِيج بيشتر مذھب وھابی ِمقام ھای عربستان سعودی، موازی با فعاليتھای فوق الذکر، بازھم غرض تبليغ و ترو
ِيا رسانه يی مانند چاپ کتب، مج�ت، روزنامه ھا و حتا  درپاکستان و کشورھای منطقه، دست به فعاليتھای انتشاراتی

درايالت ) پشتو و فارسی(به دوزبان " الدعوه " ًمث�، ھفته نامۀ. پخش برنامه ھای راديويی و تلويزيونی نيز زده است
ِارگان نشراتی وھابی ھای آن کشور با تيراژ زياد درھرماه " المجاھد  " نشريۀ. و توزيع ميگرددپشاور، بدون وقفه چاپ  ِ

ِ، مکتب قرآن و دفتر مطبوعات کراچی و امثالھم نيزفعال "ترجمان السند" ِبه نشرميرسد و مؤسسات نشراتی ديگر بنام  ِ
  . ھستند

ِسابق سفيرامريکا نزد مجاھدين افغان درک" پيترتامسن " تابی که به رشتۀ تحريردرآورده است، در رابطه با ِ
  : فعاليتھای مذھبی عربستان سعودی درجھان چنين مينگارد 

ِکشور فعال بوده صد ھا سازمان و مسجد درآن کشورھا بنا نموده، صد ھا مدرسه  60عربستان سعودی در "  
ِانستيتوت مذھبی را به عھده می گيرد و ِو يونيورستی اس4می را تمويل ميکند، مصارف آموزش ھای سکالرشپ در 
ِکتابھا و مواد درسی شامل مسايل فوق محافظه کارانۀ وھابی را تھيه مينمايد ِ ِ) " .307  (   

خبرنگارخويش از قلمرو " سيد انور"ِدريکی ازبرنامه ھای خويش ازقول " سی.بی.بی " شبکۀ خبر پراگنی
ِحدود دومليون نفر درمدارس : " پاکستان گفت  ِدينی پاکستان سر گرم آموزش ھستند وبرای ھمه آنھا غذا و محل اقامت ِ ِ ِ

ِدردھه ھشتاد زمانيکه جھاد ... ِحدود بيست ھزار مدرسه دينی در پاکستان ثبت شده است ... رايگان فراھم است 
ِافغانستان آغازشد، برخی ازمدارس دينی در پاکستان نقش مھمی درجھاد افغانستان ايفا کردند ِ س ازآن افراد زيادی پ. ِ

ِبيشترمدارس درجنوب پنجاب ازسوی تاج ... خوانده ميشود، سھم گرفتند " ِجھاد کشمير" ِازمدارس دينی درآنچه که 
ِمحمد لنگاه، رھبر حزب سياسی موسوم به جمعيت علمای اس4م  ِ به رھبری مو:نا فضل الرحمن اداره ) يو آی جی( ِ

سپاه . . . يو آی ھستند   ھستند و طالبانی که درپاکستان ھستند ھمه مربوط جیطالبانی که درافغانستان... ميشوند
ِصحابه، لشکرجھنگوی، تحريک ختم نبوت و لشکرمحمد ھمه اينھا نيز وابسته به جمعيت علمای اس4م ھستند ِِ ِ "...

)308 (  

ِرژيم وھابی عربستان سعودی، ع�وه ازآنھمه ت�شھا وحمايت ھای فکری ومالی وتأسيس  آنھمه مکتب ومدرسه ِ
ِودانشگاه و مراکزتبليغی، ازسالھا بدينسو، يکتعداد ازاحزاب و تشک�ت تندرو مذھبی پاکستان را نيزتمويل ميکند مانند  ِ ِ
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ِجمعيت اھل حديث " ، "ِجماعت اس�می" ِحزب جماعت " ، "ِحرکت المجاھدين کشمير" ، "ِجمعيت علمای اس�م" ، "ِ ِ
  . و امثالھم " ِلشکر جھنگوی" ،  " حقانی " ، شبکۀ تروريستی"ِلشکر طيبه " ، "صحابه سپاه ِ" ، "اس�می کشمير

ِاين موضوع نيزگفتنی است که ھرچند سايۀ مذھب وھابی، سالھا قبل برشبه قارۀ ھند افتيده بود، اما آنچه اين 
ِروند ِتند ِمذھبی را بخصوص درخاک پاکستان تند ترگردانيد، برقراری روابط ھمه  جانبۀ سياسی، اقتصادی و فرھنگی ِ

ِاين کشوربا رژيم عربستان سعودی درسالھای زعامت ذولفقارعلی بوتو بود که در دوران حاکميت جنرال ضياالحق که  ِِ
  . بود، تند تر و گسترده تر گرديد" ديوبند " خود، پيرو مکتب 

شبکۀ اط�ع رسانی "  ازطريق خورشيدی 1391ِاما،عدۀ ديگری ازآگاھان سياسی، بتاريخ ماه سنبلۀ سال 
ِھمين اکنون در پاکستان، به تعداد چھل ھزار مدرسه ی مذھبی با پنج مليون طالب دينی  و يکصد  گفتند که"  افغانستان

  .و بيست ھزار مدرس وجود دارد

  
  آی است.اس. پروری ازطرف آیتروريستاين عکس، سند گويای طالب سازی و 

ِزمانيکه ازيک مدرسه در منطقه مسه کوھته در نزديکی شھر " : نگاه مينويسدِسی ازقول تاج محمد ل. بی.بی
ِمولتان ھفتصد طالب برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند و دو وزير مربوط به جمعيت علمای اس4م برای ابراز 

   ".تشکر از مسو:ن، از اين مدرسه بازديد کردند

ًرا درپاکستان اين پرسش به شدت مطرح است که مليونھا دالر اخي" سی طی اين گزارش می افزايد که .بی.بی

  )309" (ِھزينه ای که درمدارس دينی به مصرف ميرسد، از کجا می آيد؟ 

 

  )ادامه دارد                                                                 (

  

  


