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 ۲۰۱۵ الیجو ۱۲                                          پامیر پیکار.  ک

 جهانی تروریسم و وهابیت
 (متشه)قسمت   

 

 تشابهات افکارطالبان با وهابیت عربستان سعودی
       

 :آنچه را امارت گروه طالبان میخواست با جدیت وخشونت تمام درافغانستان تطبیق نماید، اینها بودند 

  گروه مذکورمیخواستند " نظام شریعت " وقرائت خاص خودشان ازاحکام شرعی و احادیث نبوی را با زور
 سر نیزه و اهانت آشکارمسلمانان درافغانستان تطبیق نمایند

  زن ستیزی، زن آزاری و نقض صریح حقوق انسانی زن، بخش عمده وبرجستۀ کارنامه های شباروزی آنها
ی را که این گروه درسالهای امارت اسالمی خویش در مورد زنان صادرکرده بودند، را تشکیل میداد. احکام

 شامل این نکات میگردید:

o زن نباید درخارج ازمنزل کار کند 
o زن نباید بدون محرم شرعی ازخانه بیرون رود 
o زن نباید با مردان دریک محیط حضور داشته باشد 
o شودزن نباید بدون حجاب کامل )سراپا پوشیده ( ظاهر 
o زن نباید کفش سفید بپوشد 
o زن نباید درامور رسانه یی، بخصوص دربخشهای رادیو و تلویزیون کارکند 
o زن نباید راننده گی نماید 
o .و ده ها نباید دیگر 

 

  حکومت از آن خداست و باساس آیۀ " ان الحکم االهلل "، همه امورباید به اراده وحکم خدا واگذارشود. پس
 امه ریزی دیگرناجایزاستهرنوع قانون سازی و برن

 هرکسی که با آنها مخالف است، مشرک و کافر بوده قابل کشتن است 

 حرام دانستن پدیده های صوتی و تصویری مانند موسیقی، تلویزیون، عکاسی وغیره 

 دشمنی با اهل تشیع و تکفیرآنها 

 کوچ دادن اجباری کسانی که دربرابرآنها مقاومت نشان دهد 

 ن منزل، مزارع، اماکن وحتا چاه و چشمۀ آب مخالفانآتش زدن و نابود کرد 

  تخریب مجمسه ها وآثار تاریخی و فرهنگی 

  تطبیق امربالمعروف و نهی عن المنکر) مسلمانان را به زور چماق به سوی مساجد فرستادند، کنترول و
 نظارت بر ریش، لباس و حرکات مردم.(
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 اعتقاد به غالمی و کنیزی و خرید و فروش آنها 

 تقاد داشتن به نظام خالفت که مجموع مسلمانان از او اطاعت بی چون وچرا نمایند.اع 

  مخالفت با زیارت قبور وطلب شفاعت از انبیا وبزرگان دین 

 اینها، البته بخشی ازاعتقادات، اعمال و اندیشه های شبه یا مشترک وهابی ها )سلفی( ها و گروه طالبان میباشد.

رت طالبان درافغانستان که بنام به اصطالح دوران بازسازی و دموکراسی و حقوق بشرو درطول دهۀ پس از سقوط اما
قانون ساالری و ...یاد میشد، آثار وعالیم فکری وحتا عملی وهابی نوع طالبانی نه تنها ازمیان نرفت، بلکه دامنۀ 

ه موازی با موج کشتار و انفجار تبلیغات مذهبی نوع دیوبندی و عملیات بیرحمانه وخونین  آنها چنان گسترش یافت ک
ویرانی و انتحار، هزار ها مدرسۀ وهابی )سلفی( درکابل و والیات کشور نیز درسراسر کشور نیز ایجاد گردید. 
درچنین هوا وفضای زهرآلود غمبارمذهبی است که حتا درسالهای پسین، مالهای استخدام شدۀ سلفی، تبلیغات منفی 

نوروز باستانی مردم افغانستان که سابقۀ چندین هزار ساله دارد، شنیدن موسیقی،  دامنه داری را علیه تجلیل از
تدویرمحافل و کنسرت های موسیقی وحتا مسابقات هنرِی ساز و آواز و فلم و سینما و ... را به راه انداخته و همۀ آنها 

ن را دروالیات کشور، بخصوص در را " حرام " میخوانند. بهمین بنیاد بود که چندین بار، کنسرت جوانان آوازخوا
والیت باستانی و فرهنگ پرور هرات، علناً حرام اعالن نموده و از برگزاری آن درتحت حاکمیت دولتی )والی و 

 نیروهای امنیتی( جلوگیری بعمل آوردند. 

کی آنرا درسالهای اخیر، اینک،  ی ازجملۀ هزارها مرکز و مدرسۀ مغزشویی نوع وهابی )سلفی( درکشورعزیز ما 
 منحیث نمونه در اینجا یاد میکنیم :

 اشرف المدارس

" که دروالیِت قندوزایجاد شده و درآن عالوه ازتدریِس اموِر مدرسۀ دخترانه یی است تحت ِنام ِ " اشرف المدارس 
سال مذهبی سختگیرانه، به شاگردان آموزش داده میشود که " زن نباید در خارج از منزل کارکند، برگزاری مجالس ِ

نو، سالگرِد تولد، بزرگداشت از روز معلم ، روز مادر،  شنیدن ِصدای رادیو، تلویزیون، عکس گرفتن و امثالهم 
و باید علیه همۀ آنها مبارزه صورت گیرد" ، یعنی عین برداشِت سیه اندیشانۀ امارِت طالبان ) ازسال  حرام است "

تعصباتی محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت در  م( که ملهم ازهمان اندیشه های خشن و2000تا  1996
 عربستان سعودی میباشد.

گزارشگِر بی بی سی  با " مولوی عبدالخالق " و " مفتی سراج الدین " گرداننده های این مدرسه مصاحبه نمود و آنها 
خه های دیگری نیز دربغالن به پاسخ پرسشی گفتند که این مدرسه، به تعداد پنجهزار شاگرد زنانه و دخترانه داشته شا

 و تخاردارد و در نظراست نُه مرکِز دیگرنیز بهمین منوال در نُه والیت ِافغانستان تأسیس گردد.   

"  دخترانی که در این  خانم نادره گیاه، مسووِل اموِر زنان دروالیِت قندوز به خبرنگاِر بی بی سی گفته بود که 
ند. دریک مراسم یا مجلس با زنان و دختراِن دیگر، جنگ میکنند و میگویند مدرسه درس میخوانند، بسیار پرخاشگرا

" تو کافرشدی " ، " چرا چادر از سرت پایین  افتاد؟ " ، " چرا لباست اسالمی نیست " و یا  "  چرا نماز را درست 
 یاد نداری "  

اشرف المدارس " از دین را سختگیرانه، برخی ازفعاالِن جامعۀ مدنی درافغانستان، تفسیر و تعبیِر دانش آموزاِن " 
منجمد، غیِرمعمول و برخالِف برداشتهای موجود ازاسالِم سنتی درافغانستان خواندند. اینکه چرا اجازۀ تأسیِس چنین 
مراکِز خطرناک ازسوی دولِت کرزی صادرمیشد، دلیل آن نفوذ و حضوِر رهبران ِجهادی وعناصِر طالبی وهابی 

بوده است.  و اما باید گفت که عوامل آتی دربخِش رشد ِسرسام آوِر چنین آفت فکری و درمکانیسم دولت وی 
 اجتماعی درافغانستان مؤثر بوده وهستند:

  موجودیِت " شورای علما " با پشتیبانۀ دولتی بعنواِن کنترول کنندۀ اکثر بخشهای زنده گی فرهنگی، فکری و
 اجتماعی شهروندان ِافغانستان.
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 اندیشۀ وهابیِت عربستان سعودی با بذل و بخشایش ملیونها دالر و دینار، اندیشه های عقبگرایانۀ  نفوِذ افکار و
دیوبندی، سلفی و تکفیری درذهن و ضمیِر تعدادزیادی از باشنده های این سرزمین و یا  ترویج همان اسالم 

ان و عربستان بسوی افغانستان سیاسی که همچون توفانی از گَرد و غباِر گمراه کننده از مصر، ایران، پاکست
 سرا زیر شد.

                                            . حاکمیِت دیرپای سنت های سختگیرانۀ جامعۀ افغانی توأم با مصیبت بیسوادی و فقراقتصادی                                            

 بان درمناطِق نفوذی و تأکید بر رعایِت دستوراِت  تداوِم جنگها، خونریزی ها و زورگویی های گروه طال
 ارتجاعی و مندراوردی شان                                                

  حمایِت مخفی و علنی " جامعۀ بین المللی "، بخصوص امریکا ، انگلستان، عربستان سعودی، پاکستان وشیخ
مذهبی و تولیِد تروریست ها بمنظور استفادۀ ابزاری از نشین های ساحل خلیج فارس از عناصر و تشکالِت 

                                         آنها در نقاِط  مورد نظر درافغانستان، پس ازپاکستان .                                                 

 

 تعدادی از شاگردان " اشرف المدارس" در قندوز

 وه های تندرو مذهبی درآسیای میانه ودرهمسایه گی افغانستان مانند " حزب موجودیِت احزاب و گر
التحریرازبکستان، " حزب اسالمی ترکستان شرقی" ، " حزب نهضت اسالمی تاجیکستان" ، " فرقۀ سلفیه " ، 

 " حزب رستگاری" ، " حزب االش " و امثالهم.  

یری و قشری گری مذهبی اش درحالی درافغانستان تأسیِس " اشرف المدارس " با آنهمه تعصباِت دینی، سختگ
صورت گرفته است که درعیِن زمان، باساس نشر ِآمار ِرسمی، به تعداد یکهزار و به قول دیگر، چند هزار مدرسۀ 
دینی و مذهبی دیگرنیز درسراسرکشور، منجمله، قندهار، زابل، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، خوست، لوگر، 

زنی، میدان، کنرها، بدخشان، بغالن، بادغیس، فعال گردیده اند. گزارشها دراوایل سال ننگرهار، ارزگان، غ
                                         م از داخل افغانستان حاکی ازآن بود که تنها در والیت هرات به تعداد یکهزار مدرسۀ مذهبی موجود میباشد.                            2015

 درکابل وهابی زرگترین مرکز اسالمی نوعایجاد ب

میالدی مصادف بود با ختم دورۀ زعامت سیزده سالۀ حامد کرزی و آغاز کارمحمد اشرف غنی بحیث  2014سال 
چین و عربستان  –رییس جمهورجدیدافغانستان. وی سیاست خارجی کشور را، نزدیک شدن بیشتر با پاکستان 

هم بود که نخستین سفرخارجی اش پس از اشغال کرسی ریاست جمهوری را به سعودی اعالم نمود و به همین بنیاد 
عربستان اختصاص داد ومتعاقباً به اسالم آباد مرکز پاکستان رفت. یعنی به دو کشوری که قلمرو شان مهد اصلی 

 وهابیت و تغذیۀ تروریسم میباشد.                                 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سعودی بود که گزارشهای رسمی مبنی برامضای قرارداد ساختمان بزرگترین "  پس ازسفراشرف غنی به عربستان
مرکزاسالمی " دربهترین ومرکزی ترین نقطۀ شهرکابل، به مصرف مجموعی بیش ازیکصد ملیون دالرازسوی آل 
 سعود منتشرشد. درگزارشها آمده بود که این مرکز"اسالمی" گنجایش پنجهزاردانش آموز دریک زمان را خواهد

 داشت و دارای همه گونه تسهیالت درسی و فنی و رفاهی خواهد بود.                     

بدون تردید باید گفت که وقتی این مجتمع فعال شود، بزرگترین و مؤثرترین کانون  آموزشهای سلفی گری مانند 
ذهبی، شیوه های تکفیری، فتوا ترویج اندیشه وپندارانحرافی، ایجاد شبهات و تردید ها، فرقه گرایی، تنفرفزایی م

سازی، شیعه کُشی، سختگیری های مذهبی، بدعت ها، زن ستیزی ها، محکوم کردنها واختالفات خونین میان 
 مسلمانان جامعۀ افغانستان خواهد بود.                                                                   

 

 ن مرکزاسالمی درکابلصحنه یی از امضای قرارداد ساختما

 مدرسه یی وهابیت  درافغانستان آموزشهای نخستین پیامد

م( بود که حادثۀ تقریباً بی سابقۀ 2015ماه مارچ سال 19خورشیدی )1393به روز بیست و هشتم ماه حوت سال 
یکی از زیارتگاه درقلب شهر کابل ُرخ داد و آن این بود که دوشیزه بیست وهفت ساله یی بنام )فرخنده( درجوار

های شهر بنام " شاه دوشمشیره "، توسط گروهی ازجوانان بیکار، اوالً مورد لت وکوب شدید قرارگرفت، بعداً 
موترازباالی بدنش عبور داده شد و نهایتاً، درکناردریای کابل و درچند متری همان زیارتگاه به کام آتش سپرده شد. 

تنها بصورت مصورو مستند ازطریق رسانه های داخلی به نمایش گذاشته جریان این ُرخداد خونین و غیرمدنی نه 
شد، بلکه موجی از اعتراض ها، فریاد ها و تظاهرات خیابانی شهروندان کابل و افغانهای مقیم در کشور های 

 مختلف جهان را بر انگیخت.                                                             

واکنش گروهی خشونت بارعلیه دوشیزۀ افغان درابتدای ماجرا، " آتش زدن به اوراق قرآن " توسط  انگیزۀ این 
موصوفه وانمود گردید واما دیری سپری نشده بود که منابع رسمی این اتهام را رد نموده اظهار داشتند که هیچگونه 

م های امنیتی کشوردراثراعتراضاِت سند و مدرک دال برآتش زدن قرآن توسط )فرخنده( درمیان نبوده است. مقا
دوامداِر جامعۀ مدنی، شهرونداِن عدالتخواه واعضای خانوادۀ متوفا، تعدادی ازافراِد ضارب و قاتل را 
دستگیرنمودند. جالب این بود که اسناد مصوربه وضاحت نشان میداد، افراد پولیس که درمحل حادثه حاضربودند، 

هت نجات جان دوشیزۀ مذکوربخرچ نمیدادند؛ بلکه درلحظات بعدی حتا )فرخنده( نه آنکه هیچنوع جدیِت قانونی درج
                را به زیر دست و پای مهاجمان رها کردند تا کشته شود.                                                                           

داد ضد انسانی چه بود و چرا چنین حادثۀ المناک درقلب شهر واما، سؤال اینست که علت و انگیزۀ اصلی این روی
 کابل انجام داده شد؟                                      

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آنچه بعداً اززبان پدر، مادر، برادران، استادان و هم صنفی های )فرخنده ( شنیده شد، اصل علت ومعلوم را کامالً 
از آن، دریکی ازمدارس مذهبی نوع وهابی آموزش دیده بود وهمانطور روشن نمود، و آن این بودکه فرخنده  قبل 

که طی صفحاِت قبلی تذکررفت، وهابی ها )سلفی ها( و دیوبندیها با قبور، گنبِد قبور، زیارت کردِن قبور، شفاعت 
ین اعمال را خواهی از زیارتها، عمل تعویذ نویسی، بوسیدن و لمس کردن ضریح وامثالهم شدیداً مخالف اند و کلیه ا

                            شرک و بدعت و غیر اسالمی میدانند.

 

 فرخنده با حجاب کامالً اسالمی و قرآن دربغل

پس باساس همین آموزه های خاص مذهبی درمدرسۀ نوع وهابی بود که فرخنده به محل زیارت " شاه دوشمشیره " 
را که باالی قبورنماز میخوانند یا نزد تعویذ نویس زانومی زنند، رفته بعنوان مبارزه علیه ِشرک، میخواست کسانی 

در زیارت دعا و نیایش میکنند و زنجیر و دروازۀ و ضریح آنرا می بوسند توصیه کند که از تکرارچنین اعمال و 
 کردار دست بردارند و از " ِشرک " بپرهیزند.                                            

نیز گفته و شنیده شد که فرخنده ازمدتی بدینسو به زیارت مورد نظر میرفت و بخصوص برای مالی این نکته 
تعویذ نویس میگفت دست ازاین کار بردارد و برای مراجعین اعم از زنان و دوشیزه گان می فهمانید که چنین 

ویش استمداد بجویند و بس. تا کارها هرگز به درد شان نمیخورد. اگرنیاز و حاجتی دارند، بروند تنها ازخدای خ
آنجا که مال ومجاور زیارت که سالها از این مدرک صاحب آب و نان شده بودند، به ستوه آمده،  باالخره درهمان 
روزحادثه، مالی تعویذ نویس، کاغذ های نیم سوخته را بدست گرفته فریاد بر می آورد که این " این زن ... اوراق 

فقط متعاقب همین فریاد و واویال، افرادی بیکار، خشکه مذهب، جهالت پیشه ویا هم قرآن پاک را آتش زده " و 
 دستوری سرمی رسند واین ماجرای خونین وننگین را برپا مینمایند.                                          

خواسته امِرخیر و حال، باید گفت که شاید فرخنده با درنظرداشت آموزه های مذهبی اش درمدرسۀ مربوطه، می
دستوردینی و مذهبی یی را که برایش تلقین وتدریس شده بود، انجام دهد، ولی آنچه دراین میان قابل توجه است، 
اینست که آیا کدام مرجع مسوول، بخاطرحصول آگاهی وجلوگیری از گمراهی، به مدارس و مراکزاسالمی و یا 

رکابل و ویاالت کشورزده و برنامه های درسی  و اصالت و دارالعلوم های متعدد سلفی، اخوانی و دیوبندی د
ماهیت مدرسان آنرا مورد بررسی و کنترول قرار داده است ؟  آیا درموجودیت کانون های تبلیغاتی نوع وهابی، 

                                                                                   تکفیری واخوانی بدون نظارت و کنترول دقیق، وقوع مکرر همچو حوادث در آینده قابل پیشبینی نخواهد بود؟          
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