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  ورق بنیاد گرایی، بازی پاکستان با

  گرایی افراط تروریزم و
  سومقسمت 

  )صباح(استاد 

  
  

  گروه ھای تروریستی پاکستان

  
  .ورندید طرف مرز دو ان دریادگرایبن ون ویت کننده گان افراطیحما بوجود اورنده و

اسالمی بھ میزانی است کھ جفری  ییاھمیت و جایگاه مدارس مذھبی پاکستان در پدیده افراطگرا

این در حالی است کھ . نام می برد آموزش جنگ جویان مقدس گلدبرگ، از آن بھ عنوان نماد و مظھر

صد باب مدرسھ در  دو و بر اساس آمار تعداد مدارس مذھبی افراطی پاکستان، بیش از دوازده ھزار

مدارس مذھبی . بھ تحصیل می باشدون ششصد ھزار طالب مشغول یلیک میسراسر کشور با بیش از 

مانند بن الدن و مال عمر را بھ عنوان قھرمانان شکست ناپذیر ) یستیترور( پاکستان شخصیت ھایی

معرفی نموده و از طریق شستشوی مغزی طالب، آن ھا را تشویق بھ اجرای عملیات ھای تروریستی 
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و گستره تأثیر آن ھا  ییادگرایتفکرات بنمی توان بازتاب ، و انتحاری در ھر نقطھ از جھان می نمایند

  . را در این مراکز بھ وضوح مشاھده نمود

  

  سپاه صحابھ 

  
بعد از تأسیس تحریک . تکوین سپاه صحابھ، واکنشی بھ تشکیل تحریک فقھ جعفری محسوب می گردد

فقھ جعفری بھ عنوان سازمان مدافع حقوق شیعیان پاکستانی، دو کنفرانس توسط جماعت اسالمی 

 پاکستان و جمعیت علماء اسالم برای مبارزه با جنبشی کھ توسط شیعیان ایجاد شده بود، ترتیب داده

با حمایت آمریکا، عربستان و عراق ) آی. اس. آی(در ھمین راستا سرویس اطالعاتی پاکستان . شد

. گروھی از مسلمانان مھاجر دیوبندی را تشویق بھ مبارزه علیھ فعالیت ھای تحریک فقھ جعفری نمود

رھبری موالنا  بھ - کھ بعد ھا بھ سپاه صحابھ پاکستان تغییر نام داد -بدین ترتیب، انجمن سپاه صحابھ 

حق نواز جھنگوی کھ خود یکی از روحانیون جمعیت العلماء االسالم بود، بھ منظور بھ توازن کشیدن 

قوای سیاسی پاکستان و پیشبرد منافع مسلمانان اھل تسنن در سال نوزده ھشتادوپنج میالدی بھ وجود 

ه می توان بھ ترور در خصوص عمده ترین اقدامات تروریستی صورت گرفتھ توسط این گرو. آمد

صادق گنجی، سرکنسول ایران در الھور در تالفی مرگ جھنگوی در دسامبر سال نورده نود میالدی 

  . اشاره نمود
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بھ مرکز فرھنگی ایران  ھم چنین افراطی ھای سپاه صحابھ در جنوری سال نوزده نودوھفت میالدی

در تالفی مرگ . را بھ شھادت رساندنددر الھور حملھ نمودند و نیز ھفت دیپلمات ایرانی در ملتان 

پنج افسر نظامی ایران در پاکستان در سپتامبر سال نوزده ) رھبر این گروه( ضیاء الرحمن فروغی

این گروه با مدارس مذھبی تندرو . نودوھفت میالدی، توسط سپاه صحابھ و لشکر جھنگوی کشتھ شدند

یروھای خود را از بین دانش آموختگان این پاکستان ارتباط گسترده داشتھ و تعداد عمده ای از ن

گفتنی است ارتباط اعضای لشکر جھنگوی با القاعده در رادیکال شدن این . مدارس فراھم می آورد

  . گروه عاملی مؤثر بوده است

  لشکر جھنگوی

  
اسب تروا  از مھم ترین گروه ھای تروریستی پاکستان لشکر جھنگوی می باشد کھ امروزبھ عنوان

جدید القاعده برای انجام عملیات ھای تروریستی معرفی شده است، در حقیقت این گروه تروریستی، 

لشکر جھنگوی چندین سال بھ عنوان شاخھ نظامی . یکی از گروه ھای افراطی مذھبی پاکستانی است

ً مسلح بوده و فعالیت ھای آن بیشتر . سپاه صحابھ فعالیت می نمود از نوع تروریستی اعضای آن عمدتا

لشکر جھنگوی بھ عنوان سازمانی با ایدئولوژی وھابی، . و دامن زدن بھ مسائل فرقھ ای می باشد

دارای احساسات ضد آمریکایی، ضد ھندی، ضد اسرائیلی، ضد ایرانی و ضد شیعھ می باشد و 

بر طبق . ھمواره بھ عنوان مسئول قتل شیعیان در پاکستان و ھزاره افغانستان متھم بوده است

گزارشات، ھمواره پیوند مستحکمی میان لشکر جھنگوی و طالبان افغانستان وجود داشتھ است و این 

سازمان تروریستی پاکستانی از پناه گاه ھای طالبان در افغانستان جھت آموزش اعضای خود استفاده 

با طالبان بھ گونھ ای  در ھمین راستا مقامات اسالم آباد معتقدند نوع روابط لشکر جھنگوی. می نماید

ھم . می باشد کھ اعضای دو گروه در کنار یکدیگر می خورند، آموزش می بینند و مبارزه می کنند

القاعده نقش بھ دوھزارودومیالدی چنین طبق تحقیقات صورت گرفتھ مراکز تحقیقاتی پاکستان در سال 

در . فغانستان ایفا می نمایدسزایی در آموزش اعضای لشکر جھنگوی حتی پس از حملھ آمریکا بھ ا

از آن جایی . بن الدن می باشد ضمن این گروه تروریستی پاکستانی، عضو جبھھ بین المللی اسالمی
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ً در بعضی  کھ القاعده نمی تواند بھ دالیل امنیتی و ھم چنین آشکار شدن ھویت اعضایش، مستقیما

این موضوع . این راستا استفاده می کندمناطق اقدام بھ عملیات نماید بنابراین از لشکر جھنگوی در 

  . موجب مطرح شدن لشکر جھنگوی بھ عنوان اسب تروا جدید القاعده در محافل سیاسی گردید

  لشکر طیبھ

  
لشکر طیبھ یک سازمان بنیادگرای اسالمی فرقھ اھل حدیث در پاکستان است کھ توسط ھواداران 

. وزش داوطلبان مبارزه در کشمیر تأسیس گردیداسامھ بن الدن بھ رھبری حفیظ محمد سعید، جھت آم

آی بھ ویژه پس از سال نوزده نودوشش کیالدی حمایت شده است؛ این . اس. لشکر طیبھ از ناحیھ آی

حمایت از زمانی کھ آمریکا در سال نوزده نودوھفت، حرکت االنصار را جزو گروه ھای تروریستی 

  . قرار داد، افزایش یافت

یکی از مھم ترین گروه ھای تروریستی پاکستان، در صدد تقویت گروه ھای  لشکر طیبھ بھ عنوان

بنیادگرا مذھبی می باشد تا از آن ھا بھ عنوان مخالفان سرسخت ظھور جنبش ھای دموکراتیک و غیر 

ناظران معتقدند کھ این ائتالف بنیادگراھا و عناصر تروریست در پاکستان و . نظامی استفاده نماید

با طالبان و القاعده، نھ تنھا ثبات پاکستان بلکھ ثبات منطقھ را تھدید نموده و موجب رابطھ آن ھا 

ایدئولوژی لشکر طیبھ بھ چالش کشیدن حاکمیت ھند . صدور تروریست ھا بھ سراسر جھان می گردد

این گروه تروریستی در منطقھ کشمیر دارای اردوگاه ھای متعدد آموزشی بوده . بر جامو کشمیر است

در خصوص ارتباط لشکر طیبھ با القاعده نیز . ستین منطقھ عملیاتی اش نیز جامو و کشمیر استو نخ

باید گفت، پیوند لشكر طیبھ با القاعده از زمانی كھ پرویز مشرف، بعد از ساقط كردن حكومت طالبان 

  ھ را گروهوسیلھ آمریكا تغییر جھت داد و بنا بھ درخواست مشترك آمریكا و ھندوستان، لشكر طیب  بھ

تر شده است زیرا موالنا الیاس  تروریستی اعالم کرد و فعالیت آن را در پاكستان ممنوع نمود، قوی

كشمیری، رھبر معنوی لشكر طیبھ بھ مناطق قبایلی پاكستان رفت و در كنار رھبران القاعده و گروه 

  .طالبان افغانستان قرار گرفت
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  جیش محمد

  
 ً جیش محمد در مقایسھ با سایر گروه ھای تروریستی فعال در جامو و کشمیر یک گروه تندرو نسبتا

قسمتی از شبکھ تروریست جدیدی می باشد کھ ارتباط تنگاتنگی نیز با لشکر طیبھ دارد و بھ عنوان 

جیش محمد . ھای اسالمی افراطی، حضور فعالی در خشونت ھای تروریستی در جامو و کشمیر دارد

این گروه در جنوری دوھزار، توسط . نیز توسط آی اس آی پاکستان شکل گرفتھ و کنترول می شود

د آمریکایی در خصوص احساسات ضد ھندی و ض. موالنا مسعود اظھر در کراچی بھ وجود آمد

مسعود اظھر می توان بھ سخنرانی او پس از آزادی از زندان اشاره نمود؛ او در حضور طرفداران 

من در راستای انجام وظیفھ بھ اینجا آمده ام کھ بگویم تا زمانی کھ ھند « : خود در پاکستان اعالم نمود

بر طبق برخی . »ش بمانندو آمریکا را نابود نکرده ایم، مسلمانان نباید در وضیعت صلح و آرام

گزارشات، جیش محمد با طالبان و القاعده و بن الدن ارتباط نزدیکی داشتھ و در مکان ھای مختلف با 

ھم چنین این گروه روابط نزدیکی با گروه ھای تروریستی . سران رھبران آن ھا مالقات نموده است

  . اردسنی در پاکستان مانند لشکر جھنگوی و سپاه صحابھ پاکستان د

  تحریک طالبان 

  
در سال ھای اخیر نگرانی محافل سیاسی با ظھور نیروھای شبھ نظامی افراطی تحت عنوان تحریک 

. طالبان پاکستان بھ رھبری بیت هللا محسود در مناطق قبیلھ ای خودمختار پاکستان، شدت یافتھ است

طالبان  این گروه افراطی ھمواره متھم بھ اجرای انواع حمالت تروریستی می باشد؛ از جملھ اقدامات

پاکستان در منطقھ وزیرستان، اعالم ممنوعیت فروش سی دی موسیقی و فیلم، اخذ مالیات از کاالھایی 
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کھ از منطقھ مزبور عبور می کردند و تأسیس دادگاه اسالمی بھ سبک طالبان بھ عنوان جایگزین 

قان اشغال افغانستان ھم چنین بیش از صد نفر از حامیان دولت پاکستان و مواف. جرگھ در وانا می باشد

. در منطقھ تحت کنترل محسود کھ از آن بھ عنوان طالبانستان نام برده می شود، گردن زده شدند

  . پیروان او سعی در ایجاد ارعاب در میان مردم منطقھ دارند

محسود در سال دوھزاروھفت میالدی در مصاحبھ با خبرگزاری الجزیره اعالم کرد معجزه جھاد را 

ھم چنین خبرگزاری آسوشیتد پرس . ھ نیویارک و واشنگتن و لندن بھ نمایش خواھد گذاشتبا حملھ ب

از قول محسود اعالم کرد بھ زودی بھ واشنگتن حملھ خواھیم کرد و با این حملھ ھمھ جھانیان را 

او مأموریت خود را ادامھ جھاد در افغانستان و پاکستان و انتقام از حمالت . متحیر خواھیم ساخت

تحلیل گران سی آی ای و سایر سرویس ھای اطالعاتی معتقدند محسود و القاعده . ریکا اعالم کردآم

فصل مشترک اقدامات مدارس مذھبی و گروه ھای تروریستی  ارتباطات نزدیکی با یکدیگر دارند

باید در نظر داشت مدارس مذھبی پاکستان ھمراه . پاکستان، نشر و گسترش افراطی اسالمی می باشد

ا اردوگاه ھای آموزشی گروه ھای تروریستی با تربیت نیروھای رادیکال، موجب انتقال ایدئولوژی ب

  . افراط گرایی از سطح داخلی بھ سطح منطقھ ای می شوند کھ در ذیل بھ آن پرداختھ خواھد شد

ستقل ھندوستان بھ دو کشورم -یعنی زمان خروج بریتانیا از شبھ قاره ھند  -از سالنوزده چھل وھفت 

این تقسیم نھ تنھا بھ آرامی صورت نگرفت بلکھ با شورش ھا و تنش ھای . ھند و پاکستان تقسیم شد

قومی و مذھبی بھ خصوص میان مسلمانان و ھندوھا ھمراه بود؛ از آن زمان تاکنون این دو کشور بھ 

گ با وارد جن) ١٩٧١(و ) ١٩۶٧(، )١٩۴٧(عنوان دشمنان اصلی یکدیگر، سھ بار در سال ھای 

بھ نحوی کھ حدود نیم . ھمدیگر شده اند و بارھا تا نزدیکی یک درگیری تمام عیار پیش رفتھ اند

بھ رغم تالش ھایی کھ در جھت کاھش . میلیون نفر در این درگیری ھا جان خود را از دست دادند

تنش در روابط میان دو کشور صورت گرفتھ است، اختالف میان دو کشور ھم چنان با افت و 

  . خیزھای فراوان ادامھ دارد

مذھبی است چرا کھ رھبران پاکستان بھ دلیل حساسیت -نگاه پاکستان بھ مسئلھ کشمیر یک نگاه قومی

ھای داخلی بر این اعتقادند کھ دو ملت ھند و پاکستان از لحاظ مذھبی ھیچ تشابھی با یکدیگر ندارند 

در مقابل ھندوستان . متعلق بھ پاکستان باشد بنابراین طبیعی است کھ کشمیر بھ جھت ترکیب مذھبی آن

ً عرفی می باشد مقامات . یک درک ارزشی از مسئلھ کشمیر دارد و خواھان استقرار دولتی کامال

ھندی معتقدند کھ تنھا در بطن یک ھندوستان یکپارچھ این امکان برای مردم کشمیر بھ وجود می آید 

ھ بیان دیگر از نگاه دولتمردان ھندی، جدایی ب. کھ تحت یک حکومت عرفی بھ زندگی بپردازند

کشمیر از ھندوستان در نھایت بھ سبب دخالتھای پاکستان، منجر بھ ایجاد حکومتی دین ساالر و تحت 

کنترول افراطیون مذھبی خواھد شد کھ باعث گستردگی وسیع نا آرامی ھای قومی و مذھبی در 
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شت کھ بحران کشمیر تا سال نوزده ھشتاد میالدی باید این نکتھ را در نظر دا. ھندوستان می گردد

برخاستھ از تالش ملی گرایان و عرفی گرایان برای الحاق بھ پاکستان بوده است اما از اوایل دھھ نود 

میالدی بھ دنبال الحاق طالبان مدارس مذھبی پاکستان و مبارزان افغانی بھ صفوف مبارزان کشمیری، 

ً مذھبی پیدا کرده   . است ماھیتی کامال

دیوید ریف معتقد است کھ مبارزان کشمیری تحت تأثیر اتدیشھ ھای افراطی، اختالف میان پاکستان و 

ھند در خصوص مسئلھ کشمیر را مانند مسئلھ تعارض اعراب و اسرائیل در خصوص بیت المقدس 

مذھبی  طبق آموزه ھای مدارس. دانستھ و بھ مبارزه مداوم جھت دستیابی بھ حق خود اعتقاد دارند

پاكستان و اعتقاد گروه ھای افراطی این كشور رزمندگان کشمیری نھ تنھا تروریست نبوده بلکھ تحت 

  . عنوان مبارزان آزادی باید بھ نبرد خویش ادامھ دھند

تکنولوژی مورد استفاده گروه ھای قومی و مذھبی درگیر در بحران کشمیر بر اساس آموزه ھای 

ھای تروریستی در دو سوی خط کنترل، برای تحقق خواستھ ھای خود  رادیكالیسم، توسل بھ عملیات

جنگ غیر متعارف کھ مورد استفاده گروه ھای افراطی در این منطقھ می باشد با توجھ بھ . می باشد

سھولت دستیابی بھ تکنولوژی مورد استفاده در تشدید بحران، بسیار مؤثر و در جلوگیری از سرگرفتن 

در حقیقت افراط گرایان قومی و مذھبی با بھره برداری از تکنولوژی . می باشدمذاکرات جدی کارآمد 

  . جدید توانستند با کمترین میزان ھزینھ، باالترین خسارات را بھ بار آوردند

اکثر سازمان ھای تروریستی کشمیری در پیروی از آموزه ھای رادیكالیسم اسالمی، متحدان اسامھ بن 

لی اسالمی او می باشند و القاء ایدئولوژی القاعده بھ این جنبش ھا از الدن و عضو جبھھ بین المل

استراتژی این گرو ھا با منافع پاکستان سازگار و علیھ ھند تدوین شده . مسائل قابل تأمل می باشد

مقامات دھلی نو معتقدند سـازمان ھای افراطی کشمیری جھت تقـویت صفوف جنگی شـان مانند . است

ھ ھای مدرسـھ ھای مذھبی داخل پاکسـتان اسـتفاده نموده و از حمایت وسیع مرکز طالبان، از طلب

در ضمن، . الدعوة االرشـاد در پاکسـتان کھ این مدرسـھ ھا را تمویل می کند، برخوردار می باشـند

عناصر مربوط بھ شـبکھ القاعده کھ پس از آغاز حمالت نیرو ھای آمریکایی از افغانسـتان گریختھ 

ً در این گروه ھا سـازماندھی شـده انداند،    . مجددا

. افراط گرایی کنونی پاکستان محصول پیوند ایدئولوژیک بین مکتب دیوبندیسم و سلفی گری است

ورود سلفی گری بھ پاکستان بھ دوره جھاد مجاھدین افغانستان علیھ اشغال این کشور توسط اتحاد 

برای بھ خدمت » سازمان دفتر خدمات « ان، در ھمین دور. جماھیر شوروی سابق بر می گردد

گیری مجاھدان کشورھای اسالمی برای جھاد علیھ کمونیست ھا توسط اسامھ بن الدن در عربستان، 

پاکستان و بسیاری از کشورھای دیگر از جملھ در اروپا و آمریکا با حمایت لجستیک، آموزشی و 

د کھ ھمین تشکیالت در سال نوزده معنوی سھ کشور عربستان، پاکستان و آمریکا تأسیس ش
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. تغییر نام داد -» قاعده الجھاد« : بھ معنای پایگاه جھاد -» القاعده« ھشتادوھشت میالدی بھ سازمان 

بنابراین می توان گفت مھم ترین علت حضور القاعده در جنوب آسیا پاکستان و با کمی تسامح 

  . افغانستان در جنوب آسیا می باشد

کشمیر منطقھ ای بود کھ ھم نیروھای اسالمی . تان و پاکستان، بحران کشمیر قرار دارددر کنار افغانس

آن برای جھاد در افغانستان وارد عمل شده بودند و ھم نیروھای رادیکال از سایر مناطق جھان در 

پاکستان کھ عامل اصلی تجھیز . پرتو حضور نیروھای کشمیری در افغانستان با آن ھا آشنا می شدند

وه ھای کشمیری است در برقراری این ارتباط نقش مھمی داشت؛ چرا کھ اسالم آباد کشمیر را گر

بخشی از تمامیت ارضی خود می داند و لذا بی میل نبود کھ از طریق جریان ھای رادیکال اسالمی، 

  . ھندوستان را تحت فشار قرار دھد

ر حقیقت منطقھ کشمیر یکی از عرصھ د. این فرآیند باعث شد تا القاعده در کشمیر نیز حضور یابد

ھای حضور القاعده در جنوب آسیا و یک منبع مھم استخدام نیروھای افراطی برای القاعده بھ شمار 

براساس تحقیقات صورت گرفتھ، سازمان القاعده با گروه ھای اسالمی پاکستان کھ دارای . می آید

در خصوص ارتباط القاعده با جریان  .احساسات ضد غربی و ضد امریکایی ھستند مرتبط می باشد

رادیکالیسم موجود در پاکستان می توان بھ شواھد زیادی در خصوص ارتباط القاعده با گروه ھای 

بیشتر گروه ھای افراطی و تروریست پاکستانی عضو جبھھ . اسالمی شبھ نظامی پاکستان اشاره نمود

ن اعضای القاعده و لشکر طیبھ و پاکستانی شواھدی نیز از ھمکاری میا. بین المللی بن الدن ھستند

ھایی کھ تحت تأثیر آن ھا ھستند وجود دارد؛ برای نمونھ یکی از چھره ھای مشھور القاعده یعنی 

ابوزبیده در یک خانھ تیمی لشکر طیبھ در فیض آباد پاکستان دستگیر شد و اعتراف کرد کھ اعضای 

  . اکستان کمک ھایی کرده اندلشکر طیبھ بھ سازمان القاعده و اعضای آن در پ

خالد شیخ محمد، یکی دیگر از اعضای القاعده نیز در حالی کھ در خانھ یکی از اعضای جماعت 

در راولپندی مخفی شده بود،  –یکی از رھبران احزاب اسالمی تندرو سیاسی پاکستان  - اسالمی 

ان مانند حادثھ ھواپیما ربایی ھم چنین اکثر اقدامات تروریستی گروه ھای افراطی پاکست. دستگیر شد

از خطوط ھوایی ھند در سی ویک دسامبر سال نودونو، انفجار بس در مارچ دوھزارودو کھ منجر بھ 

در پاکستان گردید و ھمچنین انفجار قنسول گری ) ازجملھ یازده تکنسین فرانسوی( مرگ جھارده نفر

سیزده دسامبر سال دوھزارویک میالدی بھ آمریکا در پاکستان کھ دوازده کشتھ بر جای گذاشت، حملھ 

طبق ھماھنگی ھای صورت گرفتھ  پارلمان ھند در دھلی نو، حادثھ مسجد لعل در سال دوھزاروھفت،

  . با القاعده انجام پذیرفتھ است

نفوذ آموزه ھای افراطی در پاکستان بھ میزانی است کھ دانشمندان ھستھ ای این کشور نیز خواھان 

. با القاعده جھت تجھیز این سازمان بھ تسلیحات اتمی شیمیایی و بیولوژیک شدند ھمکاری و مساعدت
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مأموران اطالعاتی آمریکا مالقات رئیس سابق کمیسیون انرژی اتمی پاکستان، چودری عبد المجید و 

شایان ذکر است موج افراطی . سایر دانشمندان ھستھ ای پاکستان با بن الدن در کابل را تأیید نمودند

آی ھم رخنھ کرده . اس. ی و تأثیرات رادیکالیسم اسالمی در پاکستان حتی بھ داخل سازمان آیگر

است بھ طوری کھ سرویس امنیت پاکستان روابط مستقیم با چھره ھای القاعده داشتھ و حتی حدس زده 

ک برا ساس مدار. آی بھ اعضای القاعده در پاکستان و کشمیر پناه داده است. اس. می شود کھ آی

موجود، فارغ التحصیالن مدارس مذھبی پاکستان در اقصی نقاط دنیا با اعضای القاعده در ارتباط 

بوده و با کمک آن ھا اقدام بھ عملیات تروریستی می نمایند؛ بھ عنوان مثال دو تن از بمب گذاران 

دیکی شھر متروی لندن در ھفت جوالی دوھزاروپنج، در مدارس مذھبی متعلق بھ افراط گراھا در نز

بنابراین مشاھده می شود کھ حیطھ تفکر و تأثیر گذاری رادیکالیسم خودسر . الھور حضور داشتند

پاکستانی فقط بھ درون مرزھای این کشور و حتی در سطح منطقھ ای محدود نمی شود بلکھ این پدیده 

بھ بیان . استشوم از طریق ھمراھی جریاناتی نظیر القاعده حتی در سطح جھانی نیز نمود داشتھ 

دیگر تفکر رادیکالیسم اسالمی کھ در پاکستان بھ اشکال متفاوت تولید و تکثیر می شود در بسیاری از 

آموزه ھا از جملھ آموزه ی جھاد با سازمان القاعده فصل مشترک داشتھ و در سطح بین المللی نیز 

  . رسوخ یافتھ است

اگر چھ . ی بھ نام رادیکالیسم اسالمی بوده استطی سال ھای اخیرکشور پاکستان صحنھ جوالن پدیده ا

در ظاھر، حوزه جغرافیایی این پدیده بھ درون مرزھای این کشور محدود می شود اما در عمل نفوذ و 

مدارس مذھبی . تأثیر آن در سطح منطقھ و حتی سطح جھانی نیز امری غیر قابل انکار می باشد

وان ھا برای تندروتر شدن و تبلیغ عملیات تروریستی، این پاکستان با تلقین فکری و ایدئولوژیکی بھ ج

در کنار مدارس مذھبی باید بھ گروه ھای . کشور را بھ مھد تفکرات رادیکال تبدیل کرده است

ژی جھاد علیھ دارالکفر  تروریستی حاضر در خاک پاکستان کھ با ترکیب فرھنگ کالشینکف و ایدئولو

باید در نظر داشت مدارس . طی تبدیل شده اند، نیز اشاره نمودبھ منبع دیگر گسترش ایده ھای افرا

مذھبی و گروه ھای تروریستی پاکستان در حکم زنجیر اتصال نیروھا و تفکرات رادیکال داخل این 

در سطح منطقھ ارتباط تنگاتنگ پاکستان با . کشور با مبارزان افراطی منطقھ و بین المللی می باشند

ھم چنین تأثیر آموزه ھای رادیکال بر تقویت جریان افراطی میان مبارزان طالبان در افغانستان و 

  . کشمیری قابل ذكر می باشد

حضور مبارزان القاعده در کشمیر، ارتباط اعضای این سازمان با گرو ھای تروریستی پاکستان و 

ھای افراطی ھمکاری القاعده با این گرو ھای افراطی در انواع حوادث تروریستی و ھم خوانی آموزه 

مدارس مذھبی پاکستان با ایدئولوژی القاعده تحت عنوان جھاد، حاکی از پیوند ناگسستنی میان سازمان 

القاعده و جریان رادیکالیسم اسالمی در پاکستان دارد؛ بھ این ترتیب رادیکالیسم اسالمی پاکستان در 
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آشكار می نماید؛ از ھمین رو است سطح بین المللی نیز با تھدید امنیت جھانی جلوه ھایی از خود را 

شکل گیری چنین ادبیاتی . نام می برد» ھراس بنیادین« کھ بابی سعید از این مسألھ تحت عنوان ایجاد 

در عرصھ نظام بین الملل بھ معنی جلوه ھای نظری و عملی است کھ اندیشھ ھای نادرست رادیکالیسم 

  . تولید نموده است -سترش آن داردكھ پاكستان نیز سھم عمده در تكوین و گ -اسالمی 

  تحریک انفاذ شریعت محمدی 

  
با پذیرش آتش بس در دره سوات پاکستان، بھ عنوان غرامت خسارات وارده در  گروه ھای افراطی

. میلیون کلدار پاکستانی از دولت گرفتھ اند ۴٨٠طی عملیات نظامی اردوی این کشور درین مناطق، 

تحلیلگران میگویند کھ شورشیان مبلغ متذکره را از . میلیون دالر آمریکایی می شود ۶مبلغی کھ معادل 

این غرامتی برای آندستھ از حامیان . طریق کانال ھای غیرمستقیم از دولت این کشور بدست آورده اند

تحریک انفاذ شریعت محمدی در دره سوات می باشد، کھ در جریان عملیات نظامی اردو اعضای 

ھایشان درین منطقھ را از دست داده و یاھم منازل شان بھ وسیلھ نیروھای امنیتی ویران  خانواده

در حقیقت گفتگو ھا در مورد پرداخت این مبلغ، قبل از امضای قرار داد صلح با صوفی . گردیده است

ده ی بھ گفتھ وی مبلغ متذکره از وجوه مالی فوق العا. محمد رھبر گروه تحریک بھ اجرا در آمده است

دولت امید دارد با پرداخت این مبلغ . حساب رییس جمھور آصف علی زرداری پرداخت گردیده است

و قرار داد صلح در دره سوات، حاکمیت رییس جمھور را در مناطق قبایلی از جملھ سوات قابل اجرا 

رھبران گفتھ می شود پیش ازین نیز مبلغ ھنگفتی از جانب دولت ایاالت متحده آمریکا بھ . سازد

  . پاکستان سپرده شد کھ ھدف از توزیع آن، جلوگیری از شورش ھا درین مناطق بود

 ۶٠٠ھمچنین بیش از . ارتشی و صد ھا غیر نظامی کشتھ شدند ١٧٠٠جنگی کھ در آن دست کم 

طالبان پس از آن . ھزار تن از روستایان دیگر این منطقھ نیز، مجبور بھ ترک خانھ ھایشان گردیدند

املھ با دولت پاکستان شدند کھ موالنا صوفی محمد رھبر تحریک انفاذ شریعت محمدی با وارد مع

امضای پیمان صلح، برای بدست آوردن رضایت موالنا فضل هللا رھبر شورشیان این گروه در دره 
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فضل هللا، داماد صوفی محمد نیز می شود و پدرزنش از او خواست تا . سوات، وارد مذاکره گردید

  . سالح ھایشان را بھ زمین بگذارند افراد وی

 ١٠طالبان در نخستین گام بھ عنوان پیش شرط خواستار ضمانت ھای اجرایی برای خروج نزدیک بھ 

ھزار نظامی پاکستان گردیدند، کھ از دوسال پیش بدین سو درین ناحیھ با آنھا درگیری ھای سختی 

اندھی اردوی پاکستان در یک نشست خبری تیمسار اطھر عباس مسوول روابط عامھ ی فرم. داشتھ اند

در اسالم آباد اعالم کرد، کھ اردوی این کشور بھ علملیاتش در دره سوات پایان داده و از قرارداد 

این مقام نظامی تاکید نمود کھ نیروھای ارتش برغم ابراز نارضایتی . صلح با طالبان حمایت می کند

  . ر دره مذکوره را متوقف ساختھ اندایاالت متحده آمریکا، ھمھ ی عملیات خود د

. دولت در کنترل شبھ نظامیان خارجی کھ در سوات حاکم ھستند، عمآل شکست خورد: عباس افزود

وی ھمچنان  .این نیروھا از دشمنان ما تمویل گشتھ، و روز تا روز در برابر ما قدرتمند تر می شدند

پلیس در سوات، باعث شد تا دولت در خاطرنشان کرد کھ درماندگی ماشین دولت از جملھ ضعف 

نیروھای ارتش بھ تنھایی قادر نبودند : او ھمچنین گفت. شکست شبھ نظامیان درین مناطق ناتوان گردد

بدون حمیات پولیس کھ عمآل در آنجا شکست خورده بود، بیش ازین عملیات در دره سوات را ادامھ 

. مغزھای مردم را بھ حمایت از خود جلب کنیداین مسالھ ھم ضروری است، کھ شما قلب ھا و . دھند

بنابراین زمانی کھ شورشیان با مردم خلط می شوند، دیگر کامآل غیر ممکن است کھ شما آنھا را بھ 

در یک چنین وضعی اگر نیروھای ارتش بھ عملیات اشان ادامھ دھند، . صورت دقیق ھدف قرار دھید

موالنا صوفی محمد نیز در . "ردم عام خواھند دیدبدون شک بیشترین آسیب را غیرنظامیان و یا م

ھمان نشست خبری تاکید کرد، کھ این قرارداد گام بھ گام زمینھ برگشت بیجاشدگان این منطقھ را 

  . افرادی کھ از شدت جنگ ھا مجبور بھ ترک خانھ ھایشان گردیده بودند. فراھم خواھد نمود

ھ پیمانش پابند بماند، و عملیات نظامی خود در برابر او درین نشست بار دیگر از طالبان خواست تا ب

. ھمچنین از حمل سالح در مکان ھای غیر نظامی خودداری کند. ارتش این کشور را متوقف سازد

وی در عین حال خواستار آن شد کھ دولت پاکستان ھمھ ی اعضای تحریک انفاذ شریعت را کھ در 

ھمچنین ارتشی ھا ھم تمامی مدارس و مساجدی را کھ در . زندان ھای این کشور محبوس اند، آزاد کند

ھمزمان با این، شورای مجاھدین قبایلی شامل فرماندھان معروف از . اشغال در آورده اند، ترک گویند

جملھ بیت هللا محسود، سراج الدین حقانی، موالنا نذیر و فرمانده گل بھادر، با تشکیل یک پیمان، آتش 

بر مبنای این آتش بس، شورشیان این گروه ھا دیگر بر نیروھای . م کردندبس یک جانبھ ای را اعال

اما این گروه ھا در عوض . نظامی و امنیتی پاکستان از جملھ ارتش این کشور حملھ نخواھند کرد

خواستار آن شدند، کھ در ماه ھای پیش رو بھ جھاد در برابر نیروھای پیمان ناتو وائتالف مستقر در 

  . ت بخشندافغانستان، شد
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  ییشیھ تحریک انقاد شریعت محمدی

بھ ھدف اجرا و تنفیذ قوانین اسالمی در پاکستان  ١٩٩٢تحریک انفاذ شریعت محمدی کھ در سال 

 ١٢فعالیت ھای این سازمان در . تاسیس شد، یکی از پنج سازمان بنیاد گرای مذھبی این کشور است

  . می وقت پاکستان، درین کشور قدغن شداز سوی پرویز مشرف رییس جمھوری اسال ٢٠٠٢جنوری 

تحریک انفاذ شریعت محمدی کھ از پیروان مکتب وھابیت می باشد، ھدف از ایجاد تشکیالت خود را 

از منظر ایدلوژیک، تالش . تنفیذ و اجرای قوانین اسالمی در جمھوری اسالمی پاکستان عنوان می کند

 ١٩٩٨کمااینکھ در اگست . ت طالبانی اداره نمایدتحریک مزبور اینست کھ پاکستان را بھ شیوه حکوم

موالنا صوفی محمد رھبر تحریک در سخنان خود در پیشاور پاکستان بھ صراحت اعالم کرد، آن 

او . دستھ از کسانی کھ در برابر نظام شریعت محمدی در پاکستان قرار می گیرند، واجب القتل ھستند

داشت، کھ دیموکراسی بھ شدت مخالف اصول و در گفت وگو با رسانھ ھای این کشور اظھار 

ھمچنین آنچھ در پاکستان رایج می باشد، فرھنگ و سیاست ھای ضد اسالمی . اعتقادات اسالمی است

ما تطبیق کامل اجرای شیوه ھای اسالمی در پاکستان را : وی درین گفت وگو افزود. محسوب می شود

یل هللا، آموزش و پرورش، و صحت اسالمی را ما قضا، سیاست، اقتصاد، جھاد فی سب. می خواھیم

تحریک انفاذ شریعت مخالف آن دستھ از احزاب سیاسی و اسالمی در پاکستان است، کھ . "می خواھیم

این گروه ھمچنین جھاد در برابر نیروھای بین المللی در . دیموکراسی را با اسالم قابل تطبیق می دانند

  . از آن حمایت می کندافغانستان را فرض خوانده، و بھ شدت 

یکی از  ١٩٨٠او در دھھ . موالنا صوفی محمد رھبر و بنیانگذار تحریک انفاذ شریعت محمدی است

با بریدن از این جماعت، تحریک انفاذ شریعت  ١٩٩٢اما در سال . رھبران فعال جماعت اسالمی بود

ان این گروه در سال بزرگترین ماموریت نظامی خارج از مرزھای پاکست. محمدی را تأسیس کرد

و حین فروپاشی حاکمیت طالبان در افغانستان بود، کھ با فرستادن ھزاران جنگجو بھ حمایت  ٢٠٠١

ھر چند درین ماموریت اکثریت جنگجویان این گروه توسط نیروھای ائتالف . از طالبان پرداختند

کھ خود نیز در صف شمال در افغانستان کشتھ و یا ھم دستگیر شدند، اما موالنا صوفی محمد 

ولی در آنجا بھ زودی دستگیر و . جنگجویان حامی طالبان مبارزه می کرد، بھ پاکستان برگشت

پس از دستگیری و بازداشت وی، دامادش موالنا فضل هللا رھبری تحریک انفاذ شریعت . بازداشت شد

تھ ی دیگر این تحریک موالنا فقیر محمد و موالنا لیاقت دو رھبر برجس. محمدی را عھده دار گردید

تن دیگر از اعضای این  ٨٣با  ٢٠٠۶اکتوبر  ٣٠بودند کھ در جریان حملھ ھوایی دولت پاکستان در

  . گروه در دره جنگی باجور جان باختند

مرکز فرماندھی و قرارگاه ھای تحریک انفاذ شریعت در میدان و در نزدیکی باجوردر ایالت شمال 

ملیات ساحھ فعالیت تحریک انفاذ شریعت، تمام مناطق قبایلی و ساحھ ی ع. غرب سرحد قرار دارد
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کمااینکھ این . بویژه دره سوات و شماری از شھرھای ایالت شمال غرب سرحد را در برمی گیرد

  . تحریک درھمین ناحیھ نیز تاسیس شده است

سال گذشتھ  ٢۵تحریک حمایت ھای قابل توجھی نیز درملکند و باجوردارد، و ساحھ فعالیت ھایش در 

 ١٩٩۴نقش تحریک انفاذ شریعت برای نخستین بار در نوامبر . افغانستان را نیز در برمی گیرد

بخشی ازایالت شمال (برجستھ گردید، کھ کمک ھای نظامی را بھ حمایت از اجرای شریعت در ملکند 

تنگی با دولت پاکستان می گوید کھ تحریک انفاذ شریعت، روابط تنگا . فراھم آورد) غرب سرحد

رھبر و بیش از بیست تن از  ١٩٩۵جون  ١٩این دولت در . شورشیان طالب در افغانستان دارد

یعنی زمانی کھ این افراد با حملھ بھ ساختمان ھای دولتی در . پیروان ارشد تحریک را بازداشت کرد

قراردادی کھ در آن . گردیدند ١٩٩۴دره سوات، آنھا را اشغال کرده و خواستار اجرای قرارداد 

 ۶در . درخواست شده بود، دولت پاکستان قوانین جاری در ملکند را با شریعت محمدی تطبیق دھد

تحریک در واکنش بھ حمالت راکتی آمریکا بھ افغانستان ھشدار داد کھ در صورت  ١٩٩٨سپتامبر 

در پاکستان را ھدف قرار  پوزش نخواستن آمریکا از جھان اسالم، شھروندان و اھداف این کشور

ھمزمان با آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان نیز، تحریک ھزاران جنگجوی طالب . خواھد داد

  . را برای پیوستن بھ صفوف طالبان افغانی بھ این کشور فرستاد

ھزار تن از پیروان تحریک انفاذ شریعت  ١٠نزدیک بھ  ٢٠٠١اکتوبر  ٢٧براساس گزارش ھا در  

از طرف موالنا صوفی محمد رھبر خود ھمراھی می شدند، از مرز پاکستان گذشتھ و وارد  کھ

این شبھ نظامیان با کالشینکوف، راکت انداز، سالح ھای ضد ھواپیما، موشک، . افغانستان گردیدند

براساس گزارش ھا با رسیدن کاروان ھای تحریک بھ افغانستان، . نارنجک و شمشیر مسلح بودند

شماری از کادرھای برجستھ این گروه در والیت جنوبی قندھار مستقر شدند، کھ مرکز اصلی رھبر و 

 ٢٧قاضی احسان هللا یکی از سخنگویان تحریک در . فرماندھی حاکمیت طالبان در افغانستان بود

جھاد . ما مقاومت خواھیم کرد، حتی اگر مقامات بخواھند مانع ما گردند: در باجور گفت ٢٠٠١اکتوبر 

اصآل مال عمر بھ ما مشوره داد، تا منتظر بمانیم کھ در صورت ضرورت بھ . ازینجا آغاز می شود

اما ما بھ ایشان گفتیم کھ اینجا بھ صفت نیروی ریزرفی باقی خواھیم ماند، و در . افغانستان بیاییم

پس از بازداشت موالنا صوفی محمد و از دست رفتن . صورت ضرورت دست بکار خواھیم شد

و تبعید شماری از آنان، تحریک بھ شدت در حال  ٢٠٠١درھای برجستھ ی این گروه در پایان سال کا

، ھمھ چیز ٢٠٠۵اکتبر  ٨اما این وضع طوالنی مدت نبود و پس از زمین لرزه . فروپاشی قرار گرفت

زیرا کمک ھای سرشار مالی گروه ھای افراطی اسالمی از گوشھ و کنار جھان . دگرگون گردید

دولت پاکستان  ٢٠٠۶فبروری  ٢٢در . ث شد، تا این گروه دوباره تجدید قوا کند و بازسازی شودباع

غیر قانونی در مناطق مختلف . ام. برای نخستین بار اعالم کرد کھ تصمیم گرفتھ است پنج رادیوی اف
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تصمیم را این دولت ھدف ازین . آژانس باجور را کھ وابستھ بھ تحریک انفاذ شریعت ھستند، قدغن کند

 ١٣تبلیغات و سخنرانی ھای ضد دولتی رھبران تحریک انفاذ شریعت پس از حملھ ھوایی 

  . ھواپیماھای بدون سرنشین آمریکایی اعالم کرد ٢٠٠۶جنوری

تحریک تصمیم بھ ایجاد جنبشی گرفت کھ نمازگزاران جمعھ ھا پس از اقامھ  ٢٠٠۶روز اول ماه مھ 

  . پاکستان راھپیمایی کنند نماز، بر ضد سیاست ھای غیراسالمی

پس از سال ھا فراز و فرود در مأموریت تحریک انفاذ شریعت محمدی در دره سوات، اینک بھ نظر 

می رسد با امضای توافقنامھ ای میان دولت و این گروه، تحریک بھ نیل بھ اھداف اساسی اش کھ 

براساس این توافقات، . ده استتطبیق و اجرای شریعت در مناطقی از پاکستان می باشد، نزدیک تر ش

ھمچنین . میان نیروھای ارتش پاکستان و طالبان در دره سوات آتش بس نامحدودی برقرار شده است

  . طالبان اجازه یافتھ اند، قوانین شرعی را در این منطقھ اجرا کنند

  محمد  یصوف یاھیس یکارنامھ ھا ز مختصرا

  
بوجود آمد  یدر پاكستان اختالفات یاسالم ین گروھھایب یالدینكھ در سال نوزده نودودو میبعد از ا

س كرد و بھ آموزش طالب یسوات پاكستان تاس یدر واد یاسالم یمحمد مدرسھ ا یبھ نام صوف یفرد

ج قدرت یرفت و بھ تدر یش مین ھنگام طالبان در افغانستان بھ سرعت پیدر ا. ھمت گماشت یپاكستان

محمد او را بھ سمت  یخ صوفیانھ شیگرا یتند و افراط یدگاھھاید. گرفت یرا در كشور بھ دست م

 یگاھیخود را بھ پا یو مدرسھ اسالم. جاد كردیا یطالبان كشاند و با آنھا رابطھ خوب و مستحكم

مبارزه در  یرا برا یو جوانان مؤمن و پر شور پاكستان. طالبان در آورد یبرا یریجھت سرباز گ

كرد،  یكھ جنبش طالبان در افغانستان حكومت م یاد شده ھنگامیخ یش. كرد یكنار طالبان آماده م

  . دند، بھ عھده گرفتیجنگ یرا كھ در صفوف طالبان م یمبارز یاز گروه ھا یاریبس یرھبر

در شمال غرب پاكستان بھ دنیا آمد و در مدارس دینی آنجا ) دیر(صوفی محمد ھفتاد سالھ در منطقھ 

درس خواند و بعد از فارغ التحصیل شدن بھ كار قضاوت شرعی در داد گاھھا و آموزش طالب علوم 

ی كھ وی دارای سھ پسر بود كھ فرزند بزرگ وی در یكی از زندانھای پاكستان ھنگام. دینی پرداخت
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مدت محكومیت خود را می گذراند، كشتھ شد و دو پسر دیگر او در فعالیتھای جھادی با او ھمراه 

ً زندانی ھستند   . ھستند و بقیھ مردان خانواده او فعال

شیخ صوفی محمد در سال دوھزارویک میالدی در جمع ده ھزار نفری از پیروان این جماعت 

برای مبارزه با آمریكا تشویق و ترغیب نمود و خود رھبری  سخنرانی آتشینی ایراد كرد و جوانان را

ھزاران نفر از آنھا را در جنگی نابرابر و با ابزارھای جنگی قدیمی كھ تعدای از آنھا در جنگ 

جھانی دوم از آنھا استفاده می شد، با نیروھای آمریكایی و ناتو كھ تا دندان مسلح در افغانستان بودند، 

این جنگ چند ھزار نفر از اتباعش بھ دست نیروھای آمریكایی كشتھ و اسیر  بھ عھده گرفت كھ در

شدند و خود شیخ نیز بھ اسارت آمریكاییھا در آمد و اورا ابتدا بھ ھمراه سایر اسرا بھ زندان گوانتنامو 

یل بردند ولی پس از مدت كوتاھی او را بھ بازداشتگاه بگرام باز گرداند و او را بھ دولت پاكستان تحو

زیرا . دادند و دولت پاكستان نیز برای حفظ جان شیخ، وی را بھ زندان برد تا جانش در امان باشد

خانواده ھایی كھ جوانان خود را در این جنگ نا بخردانھ كشتھ شده بودند، قصد داشتند انتقام فرزندان 

  . خود را از شیخ بگیرند

بھ ایشان اطالع دادند كھ طالبان پاكستان بھ ھیئتی از سوی دولت پاكستان با شیخ دیدار كردند و 

رھبری برادر مال فضل هللا دوعملیات تروریستی در دو شھر پاكستان انجام دادند كھ در یكی از آنھا 

و از ایشان خواستند كھ . كھ در صد كیلومتری شھر پشاور اتفاق افتاد، دوازده كودك كشتھ شدند

صوفی محمد ابتدا می خواست با دولت مركزی درگیر . آرامش را در منطقھ وادی سوات حفظ كند

ً قدرتمندتر از گذشتھ شده اند و تكروی  نشود اما بھ دلیل عدم تسلط بر رھبران جھادی جماعت كھ اخیرا

ھای آنھا نتوانست با دولت ھمكاری الزم را انجام دھد و در نتیجھ رابطھ دولت مركزی پاكستان با این 

  . رد و بھ جنگی گسترده منجر گردیدجماعت و رھبری آن بھ ھم خو

بنابر گفتھ آگاھان كھ تاریخ این گروھھای اسالمی را تتبع می كنند، این عدم تسلط شیخ صوفی بر 

دیگر رھبران جماعت در سال نوزده نودوچھار نیز، بھ مدت كوتاھی، روی داد و این جماعت كھ ابتدا 

ھ فعالیتھای تروریستی آورد و در مدت چند بھ عنوان یك جماعت صلح طلب تاسیس شده بود، روی ب

ھفتھ كھ این درگیری بین نیروھای امنیتی پاكستان و پیروان این جماعت روی داد ھزاران نفر از آنھا 

  . كشتھ شدند

بعد از توافقنامھ ای كھ ) جماعت تحریك انفاذ الشریعھ المحمدیھ( شیخ صوفی محمد كھ اكنون رھبری

نی پاكستان پیرامون اجرای شریعت اسالمی در منطقھ وادی سوات، بین این جماعت و دولت كنو

منعقد شد، مورد توجھ رسانھ ھای پاكستانی وپس از آن رسانھ ھای دیگر كشور ھا قرار گرفت اما بھ 

اما تغییرات . دلیل اینكھ ایشان مخالف عكس و فیلم گرفتن می باشد چھره ایشان چندان مطرح نشد

جود آمد و بر اساس آنھا اردوی این كشور مواضع نظامی نیروھای این گروه اخیری كھ در پاكستان بو
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ً از دیده ھا  را در دره سوات بھ شدت مورد حملھ قرار دھد، سبب شد كھ این شخصیت افراطی كامال

این نوع : شیخ صوفی محمد، بھ دلیل اینكھ، دمكراسی را نظام كافران می داند و می گوید. دور شود

استعمارگران انگلیسی در شبھ قاره ھند رواج یافتھ است وعقیده دارد كھ تعالیم حكومت بھ دست 

دمكراسی را مخالف روح اسالم می باشد، لذا دشمنان فراوانی بین گروھھای الئیك و اسالمی پیدا 

بھ عنوان مثال شیخ منور حسن رھبركنونی جماعت اسالمی در پاكستان، شیخ صوفی را . كرده است

نامد، زیرا كھ وی در انتخابات شاروالی ھای شھر مالنكاند از سوی حزب اسالمی  كافر جزئی می

  . كاندید شده بود

یكی از خصوصیات بارز شیخ خود محوری است یعنی ھرحكومت و نظامی كھ با ایشان موافق باشد 

كند خوب و قابل احترام است و ھر حكومتی كھ با شخص ایشان و اقدامات تند و افراطی شان مخالفت 

ً نیز اشاره شد، پس اینكھ این شیخ در روزھای اخیر  ضد دین و غیر الھی می داند لذا ھمنطوریكھ قبال

با دولت پاكستان اختالف پیدا كرد و اردوی این كشور بھ مواضع طرفداران وی حملھ كرد، وی اعالم 

یكی ). واھد پذیرفتاگر این حكومت غیر الھی را ساقط نكنیم، خداوند نماز ما را ھم نخ: (نمود كھ

دیگر از خصوصیات شیخ خرافاتی بودن ایشان و سوء استفاده كردن وی از سادگی مردم است بھ 

عنوان مثال ھنگامی كھ در ھشتم اكتبر سال دوھزاروپنج میالدی زلزلھ خانمان بر اندازی در پاكستان 

كھ این زلزلھ بھ دلیل فسق و  اتفاق افتاد و مردم ضرر و زیانھای فراوانی دیدند، ایشان اعالم كردند

  . فجور مردم پاكستان روی داد
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