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چکیده
گري پاکستان بر امنیت پژوهش حاضر باهدف شناخت تهدیدات  امنیتی گروه سلفی

ملی جمهوري اسالمی ایران تنظیم شده است و مساعی اصلی نویسندگان در این پژوهش 
با آرا هاي سلفی موجود در پاکستانارائه پاسخی علمی و عینی به این سوال است که گروه

و عقاید دیوبندي و وهابی که ضد شیعه و جمهوري اسالي ایران است چه تهدیداتی را می 
هاي تواند علیه امنیت ملی  جمهوري اسالمی ایران داشته باشد؟ و تهدیدات  امنیتی گروه

گیرد؟ فرضیه سلفی پاکستان چه ابعادي از امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران را در بر می
ی از این است که تکفریون موجود در پاکستان تهدیداتی را در دو بعد کالن پژوهش حاک

آورد که در متن به نرم و سخت علیه امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران به وجود می
روش پژوهش این نوشتار نیز مبتنی بر روش . پردازیمهرکدام به صورت جداگانه می

.باشدمجازي میتحلیلی توصیفی و استفاده از منابع مکتوب و 
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مقدمه
پیشینه ظهور و رشد این اندیشه سیاسی باشد کهمیاصل بازگشت به آغازبه معناي مکتب سلفیه 

رسده هند میهاي برآمده از آن به نیمه دوم قرن نوزدهم و به شبه جزیره عربستان و شبه قارو جنبش
)Abdul Gaffar, 2013: 53 .(عنوان یک مکتب بررسی رشد و تکامل تاریخی سلفیه نه ضرورتا به

از تکفیریونهدف ؛دهدن یک مکتب دقیقا سیاسی نشان میعنوابهبلکهفلسفیو یامذهبی- دینی
پراطوري عثمانی امبخشی از1918که تا سال (هاي سیاسی خود در شبه جزیره عربستان آغاز فعالیت

)بودهفریقاامستعمره امپراطوري بریتانیا و بعد در قاره 1948سپس در شبه قاره هند که تا سال وهبود
درطول ها تکیفري.باشدمیو یا فلسفه دینی، 1بر سر تسخیر قدرت سیاسی و نه مسائل تئولوژیکی

ه جنگ سرد و سپس در دوره بعد تقسیم و در دور) جناح سیاسی(نیمه اول قرن بیستم به سه گرایش 
ترین از نظر تاریخی قدیمی.به این سو، به سرعت رشد کرده و تقویت شدند1991از جنگ سرد از 

ها پیروان تمام ادیان تکفیري. هاي تکفیري در شبه جزیره عربستان استسلفی، مکتب وهابیمکتب 
ي، کافر و مهدورالدم دانسته و خون آنها را غیر خودیانویژه شیعه جمله کلیه مسلمانان باز و مذاهب 

باشد که ابن تیمیه میرهبر اصلی و بنیانگذار سلفیه تکفیري).Fawaz, 2005: 63(دانندرا حالل می
. هاي ابن تیمیه شدها و اندیشهدر شبه جزیره عربستان مجري سیاستمحمد بن عبدالوهاببعدها

) قطر، امارات متحده، بحرین، عمان و یمن(به جزیره ها در عربستان و دیگر مناطق شامروز وهابی
لبنان، اردن، نوار غزه، (بنیادگرایان را بعد از آموزش و پرورش به کشورهاي مختلف خاورمیانه 

شمالیافریقاي،)...وموریتانیمالی،(غربیافریقاي) …وتاجیکستان(میانهآسیاي،)...سوریه و 
) …وداغستانچچن،(روسیهجنوبنشینمسلمانمناطقو) …وتونسالجزیره،لیبی،مصر،(

هاي بنیادگراي دینی، آماده ومتحکاستقراربرايراشرایطمناطقوکشورهاآندرتافرستندمی
دهد که هاي تکفیري در جهان نشان میمتعلق به جناح وهابیهايتکفیريهاي بررسی فعالیت. سازند
فریقاي غربی از افریقاي شمالی، خاورمیانه و اکشورهاي هاي مختلف این جناح درشاخه

برخی طور مستقیم و غیر مستقیم از حمایت ه اکثر مواقع بدرهاي مهمی برخوردار بوده وموقعیت
زیرا آنها از حامیان و محافظین مطمئن و مقتدر منویات و ،نظام جهانی برخوردار هستندهايقدرت

طبیعیمنابعصددر60کهرهاي مسلط مرکز در آن مناطق  منافع صاحبان ثروت و قدرت کشو
).Kenney, 2014: 18(هستند می گیرند،بردرراجهان

هاي گوناگون دهند این جریان و گروهها تشکیل میدوم سلفیه را دیوبندي) جناح(جریان 
یانه شاه هاي سیاسی و بنیادگراسال پیش به این سو عمدتا تحت تاثیر اندیشه150در آن از 

و هنداهللا دهلوي که مروج مسلک سلفی بود، به وجود آمده و در مناطق مختلف شبه قاره نعمت

1.Theological.
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هاي سلفی بعد از گسترش در کشورهاي پاکستان، افغانستان، دیوبندي. افغانستان گسترش یافتند
ایران تدریج در ایالت سیستان و بلوچستان ه نشین کشور هندوستان ببنگالدش و مناطق مسلمان

هاي اهل سنت هستند، نیز نفوذ کرده و تعداد قابل توجهی از که اکثریت ساکنین آن حنفی
توان گفت که به غیر از در مجموع می. درآوردندها اهالی آن ایالت را پیرو جنبش دیوبندي

هاي جنداهللا و در کشورهاي افغانستان و پاکستان، گروه1هاي متنوع طالبان و نئوطالبانگروه
در دهه شگر صحابه در بلوچستان پاکستان و بلوچستان ایران نیز پیروان سلفیه دیوبندي هستندل

ها در پاکستان مدارس مذهبی متعددي در ایاالت دیوبندي،و در بحبوحه جنگ افغانستان1980
ایاالت وزیرستان شمالی و جنوبی، ایالت شمال غربی و در بلوچستان (پشتون نشین پاکستان 

هاي افغانی رانده شده از افغانستان را در این مدارس تعلیم داده تاسیس کرده و پشتون) پاکستان
هاي تکفیري اگر حوزه فعالیت و نفوذ سلفی. کردندو آنها را تحت نام طالبان روانه افغانستان 

هاي دیوبندي در منطقه پهناور هاي سلفیفریقایی است، حوزه فعالیتاخاورمیانه بزرگ و مناطق 
پاکستان، بنگالدش، افغانستان و مناطق مسلمان نشین در (نوب آسیا و سواحل اقیانوس هند ج

).Waldman, 2013: 153-154(باشدبلوچستان و سیستان در ایران میاستانو ) هندوستان
عنوان پدیدهبهه دهندکه امروزاعتدالی تشکیل میهايتکفیريگرایش سوم سلفیه راجناح و

قدرت سیاسی را تحت احزاب توسعه و عدالت، آزادي و عدالت، نور و نهضت 2»یناخوان المسلم«
قطر،دررا) مقننههايقوهاکثریت(سیاسیقدرتازبخشیویمنتونس،در کشورهاي ترکیه، 

المسلمیناخوانسیاسیادبیاتبررسی. اندکردهتسخیرکویتوعمانعربی،اماراتبحرین،اردن،
اینرهبرانکهدهدمینشان1920دههدر) مصربه ویژه(افریقاشمالدررشدشانوظهورآغازاز

اي از نفوذ سیاسی قابل توجهی در ارکان ی و خاورمیانهیفریقااکشور 38در حال حاضر در جریان
سیاسیقدرتتسخیرمسئلهبههادیوبنديوهاتکفیريازترحریصوبیشترودولتی برخوردارند

شاگردسپسومصرالمسلمیناخوانهاياز موسسین و تئوریسینعبدهمحمدشیخ.دهندمیاهمیت
المسلمین را به یک نیروي سیاسی در دهه که در مصر سازمان اخوانالبناحسنبعدا ورضارشیداو

هدف تسخیر ؛»توحید قبور«در مقابل »توحید صفوف«با ترویج و تبلیغ شعار،تبدیل کردند1940
ها و اندیشه. هاي سیاسی خود قرار دادندنشین را سرلوحه فعالیتسیاسی در کشورهاي مسلمانقدرت

نقش 1940المسلمین در ظهور و رشد سازمان فدائیان اسالم در ایران دهه هاي سیاسی اخوانانگاشت
).Hegghammer, 2014: 94-95(بزرگی ایفا کردند

ستفاده از نظریه تهدیدات امنیتی سخت و نرم و نویسندگان در این پژوهش درصددند تا با ا

1.The Neo-Taliban.
2.The Muslim Brotherhood.
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در واقع نوع دوم (روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی و تبیین تهدیدات تکفیریون پاکستان 
در قسمت . علیه امنیت ملی جمهوري اسالمی بپردازند) گري که در باال به آن اشاره شد سلفی

د سخت و نرم مورد واکاوي قرار تهدیدات امنیت ملی در ابعانظري نخست نوشتار، مبانی
هاي هاي سلفی و انواع گروهگیري گروهدوم به علت و چگونگی شکلدر قسمت سپس . گیردمی

جمهوري اسالمی ایران در امنیت برها این گروهبه تهدیدات امنیتی سلفی در پاکستان و نهایتاً 
.پردازیمسخت و نرم میهاي جنبه

چهارچوب نظري
گري هاي سلفیگیري جنبشکه در تبیین و شناخت چرایی دالیل شکلواقعیت اینست 

هاي گیري جنبشتوان دالیل متعددي را برشمرد لکن ذکر این نکته ضروري است که شکلمی
هاي به عنوان مثال تبیین تکفیریون و بنیان. گري در کشورهاي مختلف، دالیل زیادي داردسلفی

گري موجود در کشورهایی همچون عراق یا پاکستان لفیفکري آنها در جامعه مصر قطعا با س
لذا . خوردبه چشم می.... این تفاوت در ایدئولوژي، ساختار، نوع مبارزه، اهداف و. متفاوت است

گیري و در ادامه در این پژوهش، سعی نویسندگان در وهله نخست، حول تبیین دالیل شکل
ر امنیت جمهوري اسالمی ایران در دو بعد کالن گري پاکستان بهاي سلفیتهدیدات بالقوه جنبش

خورشیدهاي تلفیقی گیري از تئوريدر همین راستا، نویسندگان با بهره. باشدسخت و نرم می
درصدد احمديامیرهوشنگو در نهایت تئوري هانتینگتونساموئل، دکمجیانهرایر، احمد

با . باشندمی) ایران.ا.یدات آن بر امنیت جگیري و تهددالیل شکل(ارائه پاسخی متقن به سوال فوق 
توان اذعان کرد که مقابله با شیعیان منطقه نگاهی اجمالی به رویکردهاي تکفیریون پاکستان، می

، جلوگیري از ترویج )در قالب ترور و مبارزات مسلحانه(اعم از شیعیان پاکستان و دیگر کشورها 
رهاي سنی مذهب و در نهایت قوام اسالم مورد نظر و اشاعه فرهنگ انقالب اسالمی ایران به کشو

هایی است که دستاویز ، مهمترین مولفه)گیري خالفت اسالمیشکل(هاي سلفی جنبش
در کنار این موارد، برخی موارد دیگر . گري در پاکستان قرار گرفته استهاي سلفیجنبش

سالمی به همراه فقر همچون حضور امریکا در منطقه و تسلط فرهنگ غربی و ضعف فرهنگ ا
به همین سبب، . گري قلمداد کردهاي سلفیتوان عوامل تشدیدکننده فعالیتاقتصادي را می

اند که در ذیل به بررسی هر کدام هاي تلفیقی چهارگانه مذکور استفاده کردهنویسندگان از تئوري
:  پردازیممی
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1احمددیخورشنظریه تجدید حیات اسالمی - الف

مد تجربه جوامع مسلمان در دو قرن اخیر و رابطه میان مسلمانان و غرب را که در خورشید اح
نظر به. داندطلبی اسالمی میاستعمار ریشه دارد، بستر مناسبی براي تبیین گسترش تجدید حیات

هاي رستاخیز اسالمی معاصر را باید در میراث استعمار یا به عبارتی در آثاري که وي، ریشه
طلبی اسالمی تجدید حیات. تعماري در جوامع مسلمان به جا گذاشتند، جستجو کردهاي اسقدرت

یابی نظریه خورشید احمد در ریشه. معاصر، فرآیند استعمار و عملکرد آن در جهان اسالم است
طلبی قرن اخیر مطرح شده و در صدد است تبیینی صحیح از خیزش جنبش اسالمی تجدید حیات

با توجه به این نکته، . هاي اسالمی در جوامع مسلمان به دست دهدروهسیاسی و فکري اسالمی گ
اي است خاص دوران معاصر و محصول برخورد میان اسالم و طلبی اسالمی پدیدهتجدید حیات

هاي هاي اسالمی با دولتبدین ترتیب رویارویی کنونی میان جنبش. غرب در دوران استعمار
اي نهفته در درون اندیشه اسالمی و توان پدیدهاي غربی را نمیهموجود طرفدار غرب و یا با دولت

العمل طبیعی مسلمانان در برابر تحقیر غرب و دشمنی ذاتی اسالم با غرب دانست بلکه باید عکس
).62: 1377احمدي، (سوء رفتار آنان با دنیاي اسالم در نظر گرفت 

2نظریه ادواري هرایر دکمجیان-ب

هاي فکري اسالمی و اعتقادات مسلمانان را با خی جوامع مسلمان، ویژگیدکمجیان تجربه تاری
نظیر ماکس وبر، دورکیم، (شناسی غرب استفاده از نظریات موجود متفکران سیاسی و جامعه

» نظریه ادواري«دهد و یک چارچوب مفهومی که به مورد تحلیل قرار می) مارکس و اریکسون
داند، بلکه رستاخیزي اسالمی معاصر را پدیده نوینی نمیوي . دهدمعروف شده است ارائه می

هاي هاي معاصر جریانی تاریخی هستند که در طول دوران پس از ظهور اسالم در بخشجلوه
سیاسی اسالمی - هاي فکريبه عبارت دیگر، جنبش. گوناگون جهان اسالم نمود پیدا کرده است

وي با استفاده از دو . شدندظهور کرده و متحول هاي خاص اي هستند که در دوراناي دورهپدیده
هاي رستاخیزي در تاریخ اسالم در واقع کند که جنبشمفهوم سقوط و رستاخیز چنین عنوان می

یعنی در طول تاریخ . باشدهاي سقوط و انحطاط میهاي مسلمانان به دورانها و پاسخعکس العمل
یک جنبش فکري یا سیاسی رستاخیزي به وقوع جوامع مسلمان، در برابر هر سقوط و انحطاط، 

) به ویژه اهل سنت(اعتقاد مسلمانان . پیوسته است که هدف آن احیاي مجدد دین اسالم بوده است
، »در آغاز هر قرن فردي را خواهیم فرستاد تا دین ما را احیا کند«: گویدبه حدیث نبوي که می

1. Khorshid. Ahmed
2. Richard Hrair Dekmejian.
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باشد قرنی اسالم می15اسالمی در تاریخ هاي فکري و سیاسی انگیزه مهمی براي ظهور جنبش
)Dekmejian, 2013: 126.(

1هاي ساموئل هانتینگتوننظریه برخورد تمدن- ج

گرایی اخیر ریشه در نارضایتی مسلمانان از سلطه تهاجم هانتینگتون معتقد است که اسالم
از دالیل مهم به نظر وي، بدون شک یکی. رحمانه فرهنگ غربی بر کشورهاي اسالمی داردبی

هاي البته نباید تاثیر مدرنیسم در عرصه.  احیاي دوباره اسالم، واکنش در برابر غرب است
توان بازگشت به بدون تردید از این نظر می. اجتماعی و اقتصادي را در این زمینه نادیده گرفت

از این بابت بنابراین بنیادگرایان مسلمان. اسالم را در حکم یک اعتراض فرهنگی قلمداد کرد
).37: 1380هانتینگتون،(نگران هستند که مبادا فرهنگ غرب تهدیدي براي آنها به حساب آید 

نظریه هوشنگ امیراحمدي - د
گري محصول جریان گسترده، هدایت شده و بلند مدتی هستند که یک سر آن به سیاست سلفی

گر آن به منافع استراتژیک و اقتصادي مهار دوگانه امریکا و محاصره همه جانبه ایران است و سر دی
نظریات فوق با توجه به اینکه داراي تشابهات و . ویژه پاکستان استبرخی از کشورهاي منطقه، به

گري در پاکستان باشند تواند بیانگر رشد سلفیافتراقاتی هستند، هرکدام به تنهایی نمی
گر عوامل گسترش یقی بهتر بتواند تبیینرسد یک دیدگاه تلفلذا به نظر می) 38: 1380امیراحمدي،(

).40: 1380امیراحمدي،(گري در پاکستان باشد که در قالب نمودار زیر تبیین شده است سلفی

1. Samuel Phillips Huntington.



103...تبیین تهدیدات تکفیریون پاکستان بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران

نرموسختتهدیداتدوگانهمفاهیمتبیین
توان تحوالتی دانست که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و منظور از تهدیدات نرم را می

تهدید نرم، نوعی اعمال قدرت با روش . شودد قبول یک نظام سیاسی میالگوي رفتاري مور
گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق تاثیر بر اندیشه و افزاري در ابعاد سهنرم

. شودها و جایگزینی الگوهاي رفتاري بازیگر مهاجم محقق میهاي رفتاري در این حوزهالگوي
کند و در هاي فکري نظام سیاسی مورد آماج، تغییر میه و زیرساختبه این معنی که باور، اندیش

شود نتیجه الگوي رفتاري آن کشور در محیط داخلی و خارجی دستخوش دگرگونی می
بنابراین سه موضوع مرجع در تهدیدات نرم قابل شناسایی است، این ). 121: 1388نائینی،(

.شونداجتماعی و هویت ملی می- موضوعات مرجع شامل حاکمیت ملی، انسجام سیاسی

ملیحاکمیت
محور بنیادي در حاکمیت ملی، ایده حاکمیت یا ایدئولوژي دولت است که اصول و عقاید 

بنابراین ایده حاکمیت درواقع مبانی، اصول و . شوداساسی و منطق عمل یک رژیم محسوب می
ت، به طور مثل ایده حاکمیت دهنده و دکترین نظام سیاسی مستقر در یک کشور اسقواعد تشکیل

است که والیت فقیه قلب و مرکز آن قرار ")ص(اسالم ناب محمدي "جمهوري اسالمی ایران 
).55: 1388عبدهللا خانی،(دارد 

ملیهویت
هاي فردي و اجتماعی و یک کل هویت ملی خود یکی از سطوح هویت در کنار هویت

زمینی حضور داشته و به موجودیت آن اجتماعی است که حداقل در یک واحد سر- سیاسی
فکري، فرهنگ، زبان، نژاد، - هویت ملی از دین، مذهب، عقاید سیاسی. دهدسرزمین معنا می
توان نه به معناي دیگر در ساخت آن  می. شودهاي نامدار ساخته میها و شخصیتسرزمین، آرمان

ایرانی : و هویت ایران عبارت است ازترکیبی از همه این موارد یا برخی از آنها وجود داشته باشد
.ایران.ا.بودن، مسلمان بودن و انقالبی بودن براي ج

اجتماعی- انسجام سیاسی 
توان به یکپارچگی، این هدف مرجع را می. اجتماعی است- سومین هدف مرجع انسجام سیاسی

اجتماعی  به - اسیبراین اساس انسجام سی. وحدت و وفاق میان احاد ملت و نظام سیاسی معنی کرد
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اجتماعی مستقر در درون سرزمینی است که اجزاي آن با یکدیگر به - معناي کل یکپارچه سیاسی
ها و مسائل اصلی آنان اي که منافع، اهداف، خواستهگونهاند، بهصورت حقیقی ترکیب شده
د مردم انسجام ملی عبارت است از احا. شان مکمل یک دیگر استمشترکت، اقدامات و فعالیت

هاي روشنفکر، سیاستمداران و مسئوالن که از هرگونه ها، گروهیک کشور، اعم از اشخاص، جناح
شوند، کشمکش و ایجاد تفرقه داخلی و نفاق دورند و مانع نفوذ دشمن به داخل مرزهاي خود می

. هاي فکري متفاوت باشندهرچند ممکن است این جماعت از نظر اعتقادي و مذهبی یا گرایش
حفظ وحدت و وفاق میان جامعه و دولت  از ارزش هاي اساسی در نظام جمهوري اسالمی است، 

بدان اشاره شده است و منظور از 2،9،12،13،15،100به نحوي که درقانون اساسی ایران در بندهاي 
وحدت و همبستگی میزان همفکري، همدلی، همگامی و همبختی مشترك بازیگران متعامل ایرانی 

).29: 1389عبداهللا خانی،(عات گوناگون است در موضو

سختتهدیدات
هاي حیاتی کشور یا گروهی در معرض خطر هجوم نظامی کشور هرگاه امنیت، منافع و ارزش

گیرد که هدف آن دیگر یا اتحادي از کشورهاي خارجی قرار گیرد، تهدید سخت شکل می
تهدیدات سخت بیشتر با ). 28: 1388رادي،م(اشغال یا تخریب علیه سرزمین یا نظام سیاسی است 

زور و اجبار سر و کار دارند، تهدیدگر طرف مقابل را وادار به انجام کاري کرده یا او را از انجام 
بنابراین . حوزه عمل تهدیدات سخت بیشتر نظامی، انتظامی و عملیلت پنهان است. کندآن نهی می

ی است، این موضوعات مرجع شامل بقاي دو موضوع مرجع در تهدیدات سخت  قابل شناسای
.شونددولت و فیزیک دولت می

هدف مرجع بقاي دولت به معناي موجودیت کل یکپارچه و به بیان دیگر، مسئله مرگ و *
بنابراین تهدیداتی که به صورت خطرناك موجودیت آن را به مخاطره . زندگی دولت است

به تحقیق، این هدف مرجع مهمترین . شوندفی میاندازند، تهدیدات معطوف به بقاي دولت معرمی
ترین هدف در تهدیدات امنیتی است و تهدیداتی که موجودیت آن را به خطر اندازند، و بنیادین
باشد زیرا این هدف مرجع در واقع متشکل از تمامی ترین تهدیدات میترین و سهمگینخطرناك

.ها استوضوعات و شاخصهاهداف مرجع  دیگر در بخش اهداف مرجع مبتنی بر م
هاي کلیدي و فضاي هاي حیاتی، داراییتوان به زیرساختهدف مرجع فیزیک دولت را می*

هاي عمومی به معناي ها و دارییزیرساخت. حیاتی عمومی و حکومتی یک کشور معنا کرد
به احاد مواردي است که مدیریت عالی آن در اختیار دولت و منابع، درآمدها یا خدمات آن متعلق
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هاي کلیدي در هاي ارتباطی، حمل و نقل، انرژي و داراییدر این راستا زیرساخت. ملت است
بنابراین، هرگونه تهدیدي که آماج هدف مذکور . ایران هستند. ا.حوزه حکومتی و عمومی ج

در شکل زیر ). 128: 1386عبداهللا خانی،(شود عنوان تهدیدي علیه امنیت ملی تلقی میباشد به
.انداهداف مرجع در تهدیدات امنیتی نرم و سخت ترسیم شده

)دیوبندي، سلفی(هاي اسالمی پاکستان گروه
گرا در درون صحنه سیاسی پاکستان دو دسته گروه هاي اسالمهاي و گروهبا نگاهی به سازمان

باشند که معتقد به اطالح از میها و احزاب مذهبی رسمیدسته اول گروه. اسالمی قابل تمایزند
هاي هاي خود را به شیوهطریق سازوکارهاي دموکراتیک و قانونی بوده و اهداف و آرمان

هاي این دسته از احزاب و گروه. آورندکنند و کمتر به خشونت روي میآمیز دنبال میمسالمت
جنبش  تحریک فقه توان به جماعت اسالمی، جمعیت علماي اسالمی، جمعیت اهل حدیث ومی

هاي به بعد، دسته دیگري از جریانات و گروه1980دسته دوم از اوایل دهه . جعفري اشاره کرد
توان مدعی اسالم سیاسی که ریشه در سلفیت و مکتب دیوبندي دارند، در پاکستان روییدند که می

هاي مذهبی رسمی، ساز ههاي  تندرو  بر خالف گرواین گروه. جو نام نهادهاي ستیزهآنها را گروه
وکارهاي قانونی و مشارکت در نظام سیاسی  را براي اهداف ایدئولوژي  خود مناسب نمی دانند و 

توان به احاظ ها را میاین جریان. دانندبار میهاي خود را جهاد خشونتتنها راه رسیدن به آرمان
که ) 17: 1390داهللا خانی،عب(هاي درون مرزي و برون مرزي تقسیم کرد کارکردي به جریان

:اند ازعبارت

محمديشریعتنفاذتحریک
سنیافراطیگروهعنوانبهمحمديشریعتاجراينهضتیامحمديشریعتنفاذتحریک
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دربوداسالمیجماعتفعالاعضايازووهابیمکتبپیروکه"محمدصوفی"موالناتوسط
هرتحتکسیهرکهاستمعتقدگروهاین). 17: 1388محمودي،(شدتأسیس1992سال

. باشدمیواجباوقتلباشد- هاخود آنبرداشتطبقالبته- شریعتقانوناجرايمخالفعنوانی
درواقع1ماالکنددرخودپایگاهدراسالمیقوانیناجرايبرايگروهایناعضايراستاهمیندر

همراهبهمحمدصوفی2005اکتبراخراودر. استآوردهرويخشونتبهپاکستان،غربیشمال
بهائتالفنیروهايوامریکاباجنگدرطالبانبهکمکجهتخودطرفدارانازنفرهزاران
کشورمقاماتتوسطوبازگشتپاکستانبهطالبانسقوطازبعداماکردحرکتافغانستانسمت

رهبري"اهللافضل"موالنااودامادزندان،درمحمدصوفیموالناحضوراز زمان. شددستگیر
عقایدترویجبهرادیوییایستگاهتأسیسبااو. باشدمیدارعهدهرامحمديشریعتاجراينهضت

دخترانه،مدارستعطیلیشریعت،دستوراتخشناجرايخصوصدرخودافراطیهايدیدگاهو
موالنادولت2008آوریل21دراماپردازدمی...وافغانستاندرطالبانبهکمکبراينیروهابسیج

باشد میماالکند و سواتدرگروهاینعملیاتیمکانترینکرده و عمدهرا آزادمحمدصوفی
).21: 1388محمودي،(

العدلجیش
مذهب و بلوچ هستند که با کشورمان به نظامی تروریستی تندروي سلفی یکی از گروه شبه

، با سازماندهی ...بعد از نابودي گروهک تروریستی جندااین گروه . پردازدمبارزه مسلحانه می
عبدالرحیم «رهبري این گروه را . مجدد نفرات آن، شروع به فعالیت و اعالم موجودي کرد

این گروه هم اینک . فردي از اهالی راسک به عهده دارد»الدین فاروقیصالح«ملقب به »مالزاده
پاکستان تبدیل شده و مورد توجه وهابیون سعودي و هاي تروریستی در به یکی از مهمترین گروه

العدل، با گروهک جیش.)1394:56حاجی ناصري ودیگران، (ها قرار گرفته استمریکاییا
هاي فعال در بحران سوریه بوده و هاي سلفی و باورهاي وهابی خود از جمله حامیان سلفیآموزه

هاي سوري و معارض ا حمایت از تکفیريیکی از دالیل اقدامات خود علیه جمهوري اسالمی ر
گیري از همه امکانات گرایان در پاکستان، با بهرهدر مجموع افراط.دولت سوریه اعالم کرده است

آوردن این امکانات علیه ایران نقش در فراهمهمکه بعضاً عربستان سعوديسلبی و ایجابی خود
ایران در آن .ا.ممکن فضاي تنفسی شیعه و جکنند به هر میزان مهمی را برعهده دارد، تالش می

گرایان در پاکستان علیه به طور طبیعی مجموع اقداماتی که از سوي افراط. کشور را محدود سازند
گیرد بر روابط دو شیعیان آن کشور و همچنین اتباع و منافع جمهوري اسالمی ایران صورت می

1. Malakand.
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.)1: 1392،حریري(گذاردکشور تاثیر می

ابهسپاه صح
به عنوان سازمان مدافع حقوق شیعیان پاکستان، »حزب تحریک فقه جعفري«پس از تأسیس 

سرویس اطالعاتی پاکستان با حمایت امریکا، عربستان و عراق زمان صدام گروهی از مسلمانان 
: 1392نجفی سیار،(هاي محریک فقه جعفري تشویق کرد مهاجر دیوبندي را به مبارزه علیه فعالیت

به دنبال این عمل و در واکنش به تشکیل حزب تحریک فقه جعفري و گسترش نفوذ ). 178
»حق نواز جنگوي«به دست سپاه صحابه 1985در ششم سپتامبر جمهوري اسالمی ایران در پاکستان 

قبالً عضو جمعیت علماي يجنگونوازحق. از توابع ایالت پنجاب بنیانگذاري شد»جنگ«در شهر 
انگیزه اصلی او از تأسیس . ضد شیعه شناخته شده بوددي مذهبی، متعصب و شدیداًاو فر. اسالم بود

سپاه صحابه بنابر اظهارات خود او و سایر رهبران این گروه، مقابله با نفوذ ایران در پاکستان و 
، سرپرست »ضیاءالرحمن فاروقی«موالنا . جلوگیري از رشد تشیع سیاسی در این کشور بوده است

نواز شهید به منظور موالنا حق«:گویدصحابه، درباره اهداف تأسیس سپاه صحابه چنین میپیشین سپاه
جلوگیري از موج فزاینده خصومت با صحابه کرام و پس از اعالم تکفیر خلفاي راشدین توسط 

در شهر جنگ پایه گذاري 1985رهبري کشور همسایه، سپاه صحابه را در تاریخ ششم سپتامبر 
سپاه صحابه در هر چهار ایالت پاکستان رسوخ کرده است و به عنوان .)273: 1380،عارفی(»نمود

دفتر و 500این گروه موفق به تاسیس . شودهاي افراطی پاکستان شناخته میترین گروهیکی از قوي
شعبه در 17ناحیه پنجاب شد و حدود هزار کارگر استخدامی در پاکستان دارد و 34شعبه در تمام 

غفوري و (خارجی همچون امارات عربی، عربستان، کانادا و انگلستان دایر کرده است کشورهاي
پیروان ءجزباورها و عقاید این گروه در بستر باورهاي سلفی رشد کرده است و ) 96: 1393دادوند،

هاي مذهبی در این کشور است و ترین گروهاین گروه از افراطی. رودمکتب دیوبندي به شمار می
باشد و یکی از اهداف مهم خود را مبارزه با میهاي آن بر محور ضدیت با شیعه عمده فعالیتهمه یا

همچنین،). 188: 1392میرزایی،(دانست عزاداري امام حسین و در واقع تخطئه قیام آن حضرت می
ن تریاز نظر این گروه مهم. شوداي در پاکستان شناخته میهاي فرقهسپاه صحابه آغازگر درگیري

به همین دلیل تا به حال صدها تن از شیعیان را در . وظیفه یک عضو سپاه صحابه مبارزه با شیعه است
در اوایل، حمالت تروریستی این حزب بیشتر متوجه . به قتل رسانده استپاکستان شهرهاي مختلف 

، کارمندان هاي اخیر، سیاستمداران، حقوقدانان، بازرگانانبود، اما در سال»نهضت جعفري«اعضاي 
سپاه صحابه از .مذهب را نیز آماج حمالت تروریستی خود قرار داده استو مدیران دولتی شیعه
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لحاظ سیاسی طرفدار روي کار آمدن دولت سنی در پاکستان بوده و این موضوع را همیشه در بیانات 
کستان با توجه به در پا«: گویدرهبر کنونی این گروه می»اعظم طارق«. رسمی خود اظهار داشته است

طوري که در ایران با توجه به اکثریت شیعه اکثریت جمعیت باید حکومتی سنی به وجود آید، همان
شود، از سوي برخی طوري که گفته میسپاه صحابه، آن. »حکومت شیعی رسمیت پیدا کرده است

وص در خص. )274: 1380عارفی،(شودکشورهاي عربی به ویژه عربستان حمایت مالی می
، »صادق گنجی«توان به ترور گرفته توسط این گروه میهاي تروریستی صورتترین اقدامعمده

همچنین . اشاره کرد1990سرکنسول ایران در الهور در تالفی مرگ جهنگوي در دسامبر سال 
به مرکز فرهنگی ایران در الهور حمله کردند و نیز 1997هاي سپاه صحابه در ژانویه سال افراطی

).179- 178: 1392میرزایی، (را به شهادت رساندندمولتانت دیپلمات ایرانی در هف

جهنگويلشکر
، »ریاض بسرا«هاي میالدي سه تن از اعضاي برجسته سپاه صحابه پاکستان به نام1990در دهه 

این گروه نام خود را . گروه تروریستی لشکر جهنگوي را تاسیس کردند»مالک«و »اکرام الهوري«
افراد این ). 148: 1394محمدي و احمدي،(از حق نواز جهنگوي، موسس سپاه صحابه برگرفته است 

گرایانه است و تشکیالت مستقل مختلفی در پاکستان دارند که هایشان فرقهاند و فعالیتگروه مسلح
ا در افراد این گروه نه تنه. هاي دیگر ندارندکنند و ارتباطی با قسمتهر یک جداگانه عمل می

آمیز داخل پاکستان دخالت دارند بلکه در افغانستان و کشمیر  نیز در کنار طالبان اقدامات خشونت
لشکر جهنگوي اساساً گروه تکفیري و داراي ایدئولوژي سلفی و احساسات ضد . اندسرگرم مبارزه

داشته باشد شیعی است، بدین معنا هر فرد و گروهی که نگرشی متفاوت با نگرش این گروه به اسالم
عام مخالفانشان به ویژه راحتی قتلاین تفکر باعث شد که اعضاي  این گروه به. پنداردمی»کافر«

یا دست از - 1به باور آنان شیعیان کافرند و سه راه بیشتر ندارد؛ . شیعیان را براي خود توجیه کنند
یا از محل - 3بپردازند؛ یا ماهیانه مبلغی ثابت جزیه- 2مذهب خود بردارند و مسلمان شوند؛ 

لشکر جهنگوي اهداف خود را بدین شرح اعالم ). 184: 1392میرزایی،(سکونتشان کوچ کنند 
ایجاد پاکستانی سنی مذهب، ترویج و اعالم نامسلمانی شیعیان و از این میان برداشتن «: اندداشته

گروه سلفی ). 96: 1393غفوري،(» پیروان دیگر ادیان به خصوص یهودیان، مسیحیان و هندوها
براي انجام عملیات تروریستی معرفی شده است و بنا به »اسب تراواي جدید القاعده«عنوان امروزه به

درصد اقدامات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان 80، وزیر کشور پاکستان،»رحمان ملک«گفته 
). 27: 1392جفی سیار،ن(شود گرا و تندروي گروه لشکر جهنگوي انجام میتوسط عناصر افراط
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هاي هاي عمومی خود و در حضور مقامگستاخی رهبران سپاه صحابه تا حدي است که در سخنرانی
سلفی - هاي تکفیري عقبه فکري و پشتبانی گروه. کننددولتی، مردم را به کشتن شیعیان دعوت می

.)194: 1392میرزایی،(جهان اسالم از جمله گروه سپاه صحابه در عربستان سعودي است 

تحریک طالبان پاکستان
اي خودمختار پاکستان در مناطق قبیله»بیت اهللا محسود«نظامیِ افراطی به رهبري گروهی شبه

نجفی (اند به وجود آوردهاست که حکومتی خودمختار و موازي حکومت مرکزي در این مناطق 
35000تا30000ور کلی حدودبر اساس برخی تخمین ها طالبان پاکستان به ط. )121: 1392سیار،

در میان اهداف اعالم شده آنها جهاد دفاعی علیه ارتش پاکستان، اجراي شریعت . عضو دارد
پس . خوردمحمدي و حرکت به سمت اتحاد علیه نیروهاي ناتو مستقر در افغانستان هم به چشم می

به رهبري این گروه شبه معاون وياهللاحکیموسیله حمالت هوایی امریکا، بهمسعوداز کشته شدن 
نظامی رسیده که هدف اصلی جنبش خود را ایجاد امارت پشتون طالبان در پاکستان و جهاد 

میالدي به وسیله هواپیماهاي بدون سرنشین امریکا 2010جهانی علیه کفر  اعالم کرد و در سال 
به رهبري انتخاب کردند را »مالطوفان«هاي ارشد طالبان پاکستانی به نام کشته شد و یکی از چهره

از جمله اقدامات طالبان پاکستان در منطقه وزیرستان اعالم ممنوعیت فروش ). 31: 1391احمدي ،(
سی دي و فیلم، اخذ مالیات از کاالهایی که از منطقه مذکور  عبور می کردند و تاسیس دادگاه 

گرایی را ویزیون و تجملاسالمی به سبک طالبان است و نسل جوان طالبان مانند نسل گذشته، تل
داشتن ریش بلند براي مردان و پوشینه براي زنان در . کننددانند و با آنها مبارزه میغیر اسالمی می

همچنین بیش از صد نفر از حامیان دولت پاکستان و موافقان اشغال . این مناطق اجباري است
شود، گردن نام برده می»1طالبانستان«افغانستان را در منطقه تحت کنترل مسعود که از آن به عنوان 

آوري مالیات از منابع مالی طالبان از طریق القاعده، جمع). 121: 1392نجفی سیار،(زده شدند 
هاي کشورهاي حوزه خلیج فارس از جمله هاي ناتو،کمکربایی و دزدیدن کامیونمردم، آدم

).32: 1392نجفی سیار،(آید عربستان، کویت، امارات و قاچاق مواد مخدر به دست می

جیش محمد
در کراچی به وجود آمد؛ یک گروه »مسعود اظهر«توسط موالنا 2000ژانویه 31این جنبش در

تندرو نسبتا جدیدي است که ارتباط تنگاتنگی با لشکر طیبه دارد و به عنوان بخشی از شبکه 
طبق . در کشمیر و جامو داردهاي تروریستیهاي اسالمی افراطی حضور فعالی  در خشونتتروریست

1.Talibanistan.
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الدن ارتباط نزدیکی داشته و در مکان هاي ها، جیش محمد با طالبان و القاعده و بنبرخی گزارش
هاي تروریستی همچنین این گروه روابط نزدیکی با گروه. مختلف با رهبران  آنها مالقات  کرده است

).120: 1392نجفی سیار،(ان دارد سنی در پاکستان مانند لشکر جهنگوي و سپاه صحابه پاکست

اهل حدیث
برخی جهاد نظامی را . دهنداي از عقاید را در درون خود پوشش میاهل حدیث طیف گسترده

مدارس مذهبی اهل حدیث .  داننداند و برخی آن را در حال حاضر خالف شرع میواجب عینی دانسته
پیروان اهل . اندطالب این مدارس غیرپاکستانیکامال تحت نفوذ عربستان بوده و بخش قابل توجهی از 

هاي سیاسی، سازمان و حزب و گروه تشکیل دادند که هرکدام دریکی از شاخه17حدیث تا حال 
این . کننداي فعالیت میاي، جهادي، تبلیغی، آموزشی و فرقهسیاسی مذهبی، تبلیغی مذهبی، تبلیغی فرقه

ات سیاسی شیعیان در ایام حج  در مکه و مدینه، گروهی را تحت ها و تظاهرجریان به دنبال  راهپیمایی
. براي مقابله با اقدامات شیعیان در شهرهاي یاد شده، ایجاد کردند»جنبش تحفظ حرمین شریفین«عنوان 

اي هاي فرقهکنند ولی در مناقشات و درگیرياي کمتر دخالت  میهاي فرقهاهل حدیث در درگیري
هاي سپاه صحابه و دیگر افراطیون مبنی بر کافرخواندن شییعیان ها از خواستهعلیه شیعیان و بیلوي

المجاهدین کامال افراطی هاي جهادي اهل حدیت نظیر شکر طیبه و تحریکگروه. کنندحمایت می
).18: 1389شفیعی،(بوده و در عقاید و رفتار خود متعصب هستند 

ردیف
ها گروه
و 
هاطیف

مکتب 
جغرافیاي اهدافبنیانگذارفکري

رویکردهانفوذ
پیوندهاي 

درون 
ايشبکه

1
تحریک 

نفاذ 
شریعت

سلفی
موالنا 
صوفی 
محمد

اجراي 
شریعت 
طالبانی

دره سولت
ضدآمریکا
یی، ضد 

ناتو و ضد 
دولتی

همکاري با 
طالبان افغانستان 

و القاعده

سپاه 2
نواز حقدیوبنديصحابه

جهنگوي
جلوگیري 

از رشد 
تشیع

پنجاب و 
سایر ایاالت

ضددولتی و 
ضد شیعی

همکاري با 
طالبان پاکستان و 
لشکر جهنگوي

لشکر 3
ریاض بسراسلفیجهنگوي

گرایی فرق
و تاسیس 
حکومت 
فرقه گرا

سراسر 
پاکستان

ضدشیعی و 
درون مرزي

ارتباط با طالبان 
افغانستان و 

القاعده

لشکر 4
سلفیطیبه

حافظ 
محمد 
سعید

آزادسازي 
کشمیراز 

هند
پنجاب و 

کشمیر
ضدهندي، 
ضدآمریکا

یی

پیوند با القاعده و 
گروه مجاهد 

هند
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5
تحریک 
طالبان 
پاکستان

سلفی 
دیوبندي

بیت اهللا 
مسعود

جهاد 
دفاعی و 

ایجاد 
امارت 

مبتنی بر 
شریعت

مناطق 
خودمختار 

فتا
ضددولتی و 
فرقه گرایی

همکاري 
عملیاتی با 

القاعده و لشکر 
جهنگوي

جنبش 6
محمد

سلفی
دیوبندي

موالنا 
مسعود 

اظهر

استقالل 
کشمیر و 
تضعیف 
دولت هند

کراچی و 
کشمیر

ضدآمریکا
یی، د هندي 
و ضددولتی

همکاري با 
لشکر جهنگوي 

و سپاه صحابه

سلفیسم پاکستان در یک نگاه کلی- 1جدول

هاي سلفی پاکستان بر امنیت جمهوري اسالمی ایرانتهدیدات نرم گروه
رانیایاسالميجمهوریملتیبرهوپاکستانیلفسيهاگروهداتیتهد

ترین جزء ترین پایه یا حیاتیافزار اصلی و به لحاظ نظري مهمایران، نرم. ا.هویت  نظام ج
ترین عامل اثرگذار و متقاعدکننده افکار امنیت ملی آن است که از قضا در بعد بیرونی نیز مهم

گري با ارائه تصویري منفی از انقالب سلفی. دشوگرا محسوب میعمومی و الگودهی به جریان
اي مدعی هستند که آیات شریفه» بزرگترین فتنه پس از استعمار غرب«اسالمی ایران به عنوان 

مکتب . تکلیف انقالب ایران و شیعیان را روشن کرده است»و قاتلوهم حتی ال تکونه فتنه«همچون 
بودن تشیع، سعی کرده موقعیت خود را در انحرافیدیوبندي ومکتب وهابیت در پاکستان با قائل به

دانستند پاکستان و کشورهاي اسالمی مستحکم ساحته و کسانی را که اسالم را اساس وحدت می
از گرایش به سوي جمهوري اسالمی ایران باز دارند و از سوي دیگر خود را به عنوان عنصر اصلی 

هاي سلفی موجود در گروه). 164: 1389ژاد،الفسید ن(بخش معرفی کنند و متحدکننده و انسجام
گیري از مکتب دیوبندي و وهابی با تعریف هویت شیعه و ایران به عنوان هویت پاکستان با بهره

کردن هویت شیعه به کنند و با معرفیغیرخودي، هویت آنها را بزرگترین فتنه معاصر تلقی می
گري علیه شیعیان پاکستان و ت ستیزهگري باعث تقویت سرشعنوان دشمن اصلی هویت سلفی

گراي افراطی هاي اسالمگرایشات ضد انقالب اسالمی در میان این گروه. قتل عام آنها شده است
هاي سلفی پاکستان، هاي افراطی ضدشیعی گروهگونه عملکردها و اندیشهاین. افزایش یافته است

طلبد و اگر ایران در مقابل این مبارزه میرا به »پدر خوانده شیعیان جهان«ایران .ا.ناخواسته ج
هاي سلفی پاکستان هیچ اقدامی نکند، وجهه هویت گرایانه و ضد شیعی گروهعملکردها  واپس

).269: 1379حسینی،(دهد شیعی خود را بین شیعیان جهان و شیعیان پاکستان از دست می
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اسالمی ایرانگري پاکستان علیه حاکمیت ملی جمهوريهاي سلفیتهدیدات گروه
محور بنیادي در حاکمیت ملی، ایده حاکمیت یا ایدئولوژي دولت است که اصول و عقاید 

واقع مبانی، اصول و بنابراین ایده حاکمیت در. شوداساسی و منطق عمل یک رژیم محسوب می
ایران.ا.دهنده و دکترین نظام سیاسی مستقر در یک کشور است و ایده حاکمیت جقواعد تشکیل

مهمترین منزلت . است که والیت فقیه قلب و مرکز آن قرار دارد» )ص(اسالم ناب محمدي «
جمهوري اسالمی ایران در منطقه، مقام و منزلت ایدئولوژیک آن در بین مسلمانان  و حتی 

وردهاي انقالب اسالمی است که دست کم از این جایگاه مثبت از مهمترین رها. غیرمسلمانان است
به طور حتم تداوم منزلت ایدئولوژي و ارتقاي . بخشدجنبه معنوي به امت اسالمی وحدت سیاسی می

و » غرب- اسالم«در برابر تضاد » عجم- عرب«و » شیعه- سنی«هاي آن منوط بر تضعیف شکاف
کردن اي خود، با معکوسار فرقهاست، ولی گروه سلفی در پاکستان با افک»صهیونیسم- اسالم«

آویزهاي مذهبی، همزیستی میان شیعه و معادله فوق این منزلت معنوي را مخدوش کرده و با دست
شیعه را در برابر شکاف اسالم و غرب تقویت - اندازد و شکاف سنی سنی را به شدت به مخاطره می

هاي گیري قدرتن در تالقی با جهتگري در پاکستاهاي سلفیاز این منظر رویکرد گروه. کندمی
اختالف و واگرایی را » گرایانهوحدت«گیرد که به جاي خط مشی صهیونیستی قرار می- غربی

).149: 1391کشاورز،(توسعه داد 
کالمی خود توانست حکومتی بر پایه –انقالب اسالمی ایران  با مبانی فقهی  با مبانی فقهی

شاًن و جایگاه انتصاب الهی و مشروعیت مردمی هر این حکومت اصل والیت فقیه بنا نهد  که در 
هاي سلفی پاکستان با مبانی بسیار ضعیف فقهی و کالمی اند، ولی در مقابل گروهدو لحاظ شده

هاي تصدي خالفت در شیوه. خواستار حکومتی سنی بر اساس مدل خالفت در پاکستان هستند
، تئوري )تغلب، حل و عقد، انتصاب(ود آورده است اندیشه اهل سنت سه تئوري عمده را به وج

ها تغلب که اساس آن براي رسیدن به خالفت از راه زور و چیرگی قرار دارد، نسبت به سایرتئوري
هاي سلفی پاکستان براي برقراري خالفت و حکومت سنی در پاکستان از مقبولیت دارد و گروه

که یکی از بنیادهاي اساسی جمهوري "شورا"اصل مسئله تغلب با . کنندزور و غلبه استفاده می
گرایانه تفسیر واپس«با »متجددانه دین«رو مواجه تفسیر اسالمی ایران است تعارض دارد و از این

آورد که این به تضعیف هاي سیاسی اسالم به وجود میمشکل عظیمی در حوزه اندیشه»دین
یاسی و ایدئولوژي نیز ایجاد یک الگوي از حیث س. کندنظریه حکومتی والیت فقیه کمک می

هاي متعالی تواند تهدیدي براي آموزهرادیکال از اسالم که هیچ سنخیتی با نمود ایرانی ندارد، می
ایران . ا.هاي جاسالم و تضعیف جایگاه سیاسی آن در سطح جهان باشد که به هیچ وجه با سیاست
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). 265: 1379حسینی،(و منافع  این کشور همسویی ندارد 
تهدید ایده دولت در جمهوري اسالمی ایران، یعنی اسالم و تشیع  به مثابه مکتب، تهدید وجودي 

. هاي سیاسی دنیا نداردایران تفاوتی با سایر نظام.ا.رود، زیرا با گرفتن این ویژگی از جآن به شمار می
نگاه که هویت اسالمی با آ. محوري از مهمترین مولفه قدرت نرم استایران، اسالم.ا.در دکترین ج

هاي سیاسی ها و گرایشدولتحساسیت بسیاري از درر نماي شیعی مبناي نظام سیاسی در ایران شد، 
در عین حال، انقالب اسالمی ایران  از بدو ظهور، راهبرد تقریب مذاهب . و مذهبی را برانگیخت
این . م  اتخاد کرده استگیري امت واحد اسالمی را در قبال جهان اسالاسالمی و آرمان شکل

ماهیت اسالمی انقالب به مرور زمان از چنان اهمیتی برخوردار شد که امروز مهمترین منبع نفوذ و 
گرایی گري در چهار چوب فرقههاي سلفیجریان. تجهیز ایدئولوژیک آن در جهان اسالم است

تداوم این رویکرد  در عمل . اندتقلیل داده» هراسیشیعه«ایران را به » اسالم محوري«خود بنیاد 
شود که بعد از انقالب در منطقه شکل گرفته است و خوردن تثبیت هویت اسالمی میموجب برهم

قراردادن هویت اسالمی انقالب اسالمی ایران سردمدار آن بوده است؛  بنابراین این جریان با هدف
اي هویتی آن را نزد مسلمانان تخطئه به عنوان نرم افزار اصلی انقالب اسالمی عالوه بر اینکه مرزه

کند و مانع بروز کارکرد گفتمان انقالب زدایی و اعتبارزدایی میایران مشروعیت. ا.نموده؛ از ج
).47: 1389سید نژاد، ب، (شود میبخشی به امت اسالمی اسالمی در انسجام

راناجتماعی جمهوري اسالمی ای-هاي سلفی بر انسجام سیاسیتهدیدات گروه
عبارت است از آحاد مردم یک کشور، اعم از ) انسجام ملی(اجتماعی - انسجام سیاسی

هاي روشنفکر، سیاستمداران و مسئوالن که از هرگونه کشمکش و ایجاد ها، گروهاشخاص، جناح
شوند، هر چند ممکن است تفرقه داخلی و نفاق دورند و مانع نفوذ دشمن به داخل مرزهاي خود می

ایران آزادي، . ا.در ج. هاي فکري متفاوت باشندت از نظر اعتقادي و مذهبی یا گرایشاین جماع
وحدت ملی مبنا و اساس حفظ . استقالل، وحدت و تمامیت ارضی از یک دیگر تفکیک ناپذیرند

اجتماعی، دین اسالم - ایران پایه انسجام سیاسی. ا. در ج. امنیت، ثبات سیاسی و توسعه جامعه است
وجود کند نوعی نظم و هماهنگی را ایجاد بهها ایجاد میبه واسطه توافقی که بین انساندین. است

بخش دین گرایی مذهبی یکی از عواملی است که مانع بروز کارکرد انسجامآورد اما فرقهمی
بخش دین هاي سلفی پاکستان ضد کارکرد انسجامگرایی مذهبی گروهکه فرقهدر صورتی. شودمی

ورزد و به داخل مرزهاي هاي مذهبی تاکید میوجه تمایز هویت مذهبی خود با سایر فرقهاست و بر
ترین ارکان تشکیل دهنده هویت ملی است،کشیده شود، ایران که مذهب یکی از مهم
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ها و ضربات جبران ناپذیري بر هویت ملی جامعه  و از آن طریق بر وحدت و انسجام تواندآسیبمی
گرایانه قويهاي فرقههاي سلفی با گرایشبنابراین حضور گروه). 32: 1392نی،جها(ملی وارد کند 

هاي دیوبندي و وهابی به عنوان یکی از دشمنان ایدئولوژي شیعه و جمهوري گرفته از اندیشهنشات
سیاسی را علیه - اي تهدیدات اجتماعیفرقه–اسالمی ایران در کنار مرزهاي ایران با تنوع قومی 

:اند ازجمهوري اسالمی ایران به همراه دارد که عبارت) اجتماعی- سیاسی(لی انسجام م

هاي سلفی پاکستان و احیاي ناسیونالیسم بلوچتاثیرپذیري اهل سنت ایران از گروه-الف
با تحرکات و ) گريفرهنگ سلفی(تاثیرپذیري مردم بلوچستان از فرهنگ بلوچستان پاکستان 

هاي آن شدن روحیه ملی و کاهش اقتدار مرکزي شده و زمینهرنگالقائات فرامرزي  موجب کم
طور مثال، اگر تا قبل از پیروزي انقالب اسالمی ایران پوشیدن لباس محلی به. رو به گسترش است

شد، اکنون این اقدام نه تنها رایج، بلکه به یک بلوچ نوعی ارتجاع و عقب ماندگی محسوب می
از سوي عربستان (در حال حاضر با تبلیغات وسیع خارج از مرز .ارزش اجتماعی تبدیل شده است

به سوي مرزها روتوجهی حاکمیت، زمینه گرایش به فرهنگ آنو همچنین کم) امارات، عمان
با  نفوذ معنوي انقالب اسالمی ایران در پاکستان . )94: 1387پیشگاهی فرد و قدسی،(افزایش است 

ه تحریک اقلیت سنی ایران در مرزهاي شرقی و غربی وکشورهاي عربی، این کشورها نیز ب
هاي اخیر گسترش یافته است، پرداختند و نفوذ عربستان و پاکستان بر اهل سنت ایران در سال

هاي مذهبی و غیرمذهبی عربستان سالیانه، تعداد قابل توجهی بورسیه در طوري که دانشگاهبه
جواري با استان سیستان پاکستان به دلیل هم. گذارنداختیار دانشجویان اهل سنت ایران می

هاي مذهبی اهل هاي دوکشور و با تقویت گروهبلوچستان ایران و پیوندهاي فرهنگی و ریشه بلوچ
ها در سنت ایران و رشد گروه هاي افراطی در مرزهاي کشور و آموزش مذهبی و عملیاتی آن

ها نقش مولوي. و کشور تبدیل شودخاك خود باعث شده تا این موضوع به چالشی در روابط د
اي نشین به مانند تشیع اهمیت ویژهبعد از انقالب در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مناطق سنی

اند و تحت تاثیر متکب دیوبندي هستند، آنها به ها در پاکستان درس خواندهاکثر این مولوي. بافت
ی دارند و از دیدي برادرانه به آنها  نگاه طور ناخودآگاه نسبت به مردم پاکستان نگاهی هویت

گرایی در ها در چند سال اخیر باعث رشد افراطاین تاثیرپذیري ایرانیان سنی از پاکستانی. کنندمی
هاي اخیر گروه جنداهللا با تاثیر از مدارس مذهبی پاکستان در ایران شده است تا جایی که در سال

زدند و انسجام ملی ایران را با تهدید مواجه کردند یخاك ایران دست به عملیات تروریستی م
).67: 1391جوادي ارجمند و دیگران،(
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ها از حکومت مرکزي و انسجام ملی ایرانافزایش مطالبات اقلیت-ب
مشی مشخص و ثابتی نداشت، اما بعد از تا پیش از ایجاد القاعده، اهل سنت ایران الگو و خط

ش ناچیزي از اهل سنت روش این سازمان را الگوي خود قرار دادند الدن بخفعالیت القاعده و بن
خواهی در میان افراد متفکران جهادي و آرمان. و منجر به افزایش مطالبات از حکومت شیعه شد

هاي اجتماعی اثرگذار بوده، انتظارات و خصوصا جوانان رشد کرده و در بسیاري از فعالیت
هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با همان رویکرد کت در بخشهاي آنها و انتظارات مشارخواسته

ها تشدید اختالف مذهبی و برآیند این حرکت. گسترش یافته است) گري القاعدهرویکرد سلفی(
در شرایط . باشدکه تهدیدي علیه انسجام سیاسی و اجتماعی ایران استهاي منفی میگیريموضع

هاي قومی، مذهبی و داخل خاك ایران سه گروه فرقهترین عوامل موجد واگرایی درکنونی مهم
این اقدامات باعث کاهش وفاداري مرزنشینان به هویت ملی . سیاسی الحادي و مخالف نظام است

و انسجام ملی، ترددهاي غیرمجاز و تضعیف اقتدار حاکمیت وآسیب به اجراي طرح آمایش 
).93: 1387پیشگاهی فرد و قدسی، (سرزمینی بود 

شد و تقویت اندیشه وهابیگري در میان اهل سنت ایران و تضعیف انسجام ملی ایرانر-ج
سالیانه بسیاري از رهبران مذهبی بلوچ در خارج از کشور در کشورهاي عربستان، پاکستان و 

در . شوندها متاثر میهاي علمی آنهاي حاکم بر فضاي حوزهکنند  و یا از اندیشههند  تحصیل می
بازگشت این . روندبیون و دیوبندي، شیعیان با توجه به باورشان مشرك به شمار میافکار وها

اند و نیز علماي مدعو هاي علمی در کشورهایی که تحصیل کردهها با توجه به اندوختهمولوي
ترین پوشش  براي فعالیت پاکستانی جهت آموزش علوم دینی در بلوچستان ایران، متناسب

یافته، حداقل دو جنبه براي امنیت ملی اثر این تفکر سازمان. دیوبندي استگري وهابیون و سلفی
هاي هاي ملی به نفع هویتتابعیت- 2ها و تخفیف و کاهش هویت- 1باشد؛ ایران خطرآفرین می

ترویج . گري به ویژه در خاور و جنوب خاور استمذهبی، نخستین تهدید ناشی از گسترش وهابی
هاي متعدد مذهبی، عالوه بر تقویت انرژي واگرایی این ش براي تکوین تشکلاین تفکر به ویژه تال

مناطق نسبت به هسته مرکزي حکومت و تضعیف  انسجام سیاسی واجتماعی، موجب افزایش 
هاي حنفی خاور و جنوب خاوري ایران شده است هاي اهل تسنن ساحل جنوب و بلوچهمگرایی

).39: 1390استنیلند، (

اد مذهبی شیعه و سنی و تضعیف انسجام ملیتشدید تض- د
هاي عالی دروس دینی خروج طالب و روحانیون قوم بلوچ از کشور به منظور گذراندن دوره

گري وهابیت و در کشورهاي منطقه از جمله پاکستان و عربستان و وجود جریان هاي قوي سلفی
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ها، القائات و جریانات موزششود که ناخودآگاه تحت تاثیر آدیوبندي در این کشور سبب می
و ملحددانستن شیعیان جزء نخستین »رافضی«سان که آن. سیاسی این کشورها قرار گیرد- عقیدتی
هاي جماعات تبلیغی پاکستان و غیره  به شمار می رود هاي مرسوم و متداول بین گروهآموزش

ن و دیوبندي مبتنی بر اینکه گري وهابیوهاي سلفی، تاثیر تبلیغات گروه)184: 1379کریمی پور،(
ایران یک نظام شیعی است و نه یک حکومت اسالمی، باعث شده اشرار محلی به راحتی در قالب 
مذهب علیه نیروهاي حکومتی عمل کنند و این عمل انسجام ملی ایران را که عامل دین پیوند دهنده 

طق کشور از جمله مناطق کند و تضاد مذهبی را در بعضی مناآن است را با تهدید مواجه می
گري دیوبندي و  وهابیت به عنوان عامل بالقوه براي براندازي بنابراین سلفی. نشین گسترش دهدسنی

).33: 1385حافظ نیا،(و ایجاد تفرقه و بحران در حوزه حاکمیت جمهوري اسالمی ایران هستند 

ري اسالمی ایران هاي سلفی پاکستان بر امنیت ملی جمهوافزاري گروهتهدیدات سخت
رانیایاسالميجمهوريبقابريگریسلفيهاگروهداتیتهد) الف

بقاي دولت به معناي موجودیت کل یکپارچه و به بیان دیگر مسئله مرگ زندگی دولت 
اندازند، بنابراین تهدیداتی که به صورت خطرناك موجودیت آن را به مخاطره می. است

گرایی خشن در پاکستان از بنابراین ظهور افراطی. شودعرفی میتهدیدات معطوف به بقاي دولت م
هاي دیوبندي و وهابیت و ضدیت با شیعه و جمهوري اسالمی هاي سلفی با گرایشطریق گروه

تواند بقاي دولت را که به معنی کل یکپارچه است را با ایران در کنار مرزهاي این کشور می
:اند ازتهدید مواجه کند که عبارت

نفوذ و گسترس : اي مسلحانههاي قومی ـ فرقهبسترسازي براي حرکات افراطی و ایجاد آشوب*
در کنار مرزهاي ایران باعث غیرمنطقی، ساختارشکن یافته،هاي سازمانگري در قالب گروهسلفی

گراي غیر هاي پنهان و آشکار افراطمذهبی و تشکل- ها، احزاب سیاسیتشکیل و افزایش سازمان
هراسی شود و این گروه با تقلیل اسالم محوري به شیعهنونی در داخل و خارج از مرزهاي ایران میقا

اي مسلحانه در مرزهاي ایران شود و بقاي این کشور فرقه- هاي قومیتوانند منجر به ایجاد آشوبمی
لفی متعصب به هاي سها و مواضع تند گروهدیدگاه). 79: 1388کریمی خویگانی،(را به خطر اندازند 

گري در پاکستان نسبت به شیعه و انقالب در خارج از کشور  موجب مکتب دیوبندي و وهابی
مخالفت و مبارزه با انقالب و شیعه میان برخی وابستگان به این جریان در داخل کشور و به تبع آن 

هاي اپوزیسیونها وگیري جریاننمود بارز آن شکل. بار شده استافزایش میزان رفتارهاي خشونت
انجمن : اند ازها عبارتمختلف مخالف انقالب  در داخل و خارج از کشور است برخی از این گروه
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طالب اهل سنت ایران که مواضع تندي  نسبت به انقالب و شیعه دارد، سازمان اهل سنت ایران، 
عال هستند و بقاي العدل که عمدتا در جنوب شرق کشور فالشیطان و جیشاهللا، جندالفرقان، جند

).2: 1394رضایی،(کشور را با تهدید مواجه کردند 
به گفته :اي و بقاي جمهوري اسالمی ایرانهاي هستههاي سلفی به سالحیابی گروهدست*

هاي رادیکال در پاکستان به میزانی است که حتی دانشمندان برخی کارشناسان منطقه، نفوذ آموزه
اهان همکاري و مساعدت با القاعده جهت تجهیز این سازمان به اي این کشور بارها خوهسته

این این موضوع حتی از سوي سازمان سیا هم پیش از. اندتسلیحات اتمی شیمیایی و بیولوژیک شده
اي این گران نگران ناتوانی دولت پاکستان در کنترل تسلیحات هستهبسیاري از تحلیل. تأیید شده بود

سیاسی مداوم در این کشور هستند و از این موضوع در هراسند که با روي ثباتی کشور، در پی بی
گر سلفی موجود در پاکستان به این هاي افراطیکار آمدي یک دولت افراطی در پاکستان، گروه

، استاد دانشگاه برادفورد "1شاون گریگوري"این فرض با ادعاي . تسلیحات دسترسی پیدا کنند
اند، اي پاکستان حمله کردهسه بار به تاسیسات هسته2007ه نظامیان از سال بریتانیا که معتقد است شب

بنابراین تضعیف کنترل دولت مرکزي بر رویدادهاي کشور و تبدیل آن به دولتی . یابدقوت می
اي پاکستان به دست عناطر آورد که کنترل تسلیحات هستهورشکسته، این احتمال  را به وجود می

در آن صورت نه تنها هند، بلکه تمامی منطقه از جمله با خطر بالقوه به کارگیري این افراطی بیفتد که
هاي افراطی در شود که بعضی از گروهاین شرط در صورتی حادتر می. شودسالح مواجه می

ندانستن شیعیان و اهدافی چون مقابله با شیعیان پاکستان مانند سپاه صحابه با عقایدي چون مسلمان
و مبارزه با انقالب شیعی ایران و لشکر جهنگوي که حذف شیعیان و عقاید شیعی را در پاکستان

سجادپور و کریمی (دستور کار خود قرار داده است، به این تسلیحات دسترسی پیدا کنند 
).250: 1390قهرودي،

یکی از تهدیدهاي : طلبانهگري و افزایش اقدامات تروریستی و جداییشیوع تفکر وهابی*
گري در عمق استراتژیک منیت خارجی ایران در برنامه پنجم، شیوع تفکرات وهابی و سلفیا

توان به وضوح آنها را در افغانستان، پاکستان، خارجی جمهوري اسالمی ایران است که می
گذاري وهابیون امارات و عربستان بر سرمایه. عراق، لبنان، عربستان و امارات مشاهده کرد

تواند در آینده زمینه ایجاد و ل سنت پاکستان و ترویج تفکرات وهابیت میمدارس مذهبی اه
2سیاسی-اي را فراهم کند که با توجه به پارادوکس عقیدتیهاي مسلحانه فرقهافزایش سازمان

تواند زمینه وقوع برخی تهدیدهاي امنیت ملی آنان با حکومت شیعی جمهوري اسالمی ایران می
1. Sean Gregory.
2. Ideological-Political Paradox.
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ارتباط با انواع اي و قومی داخلی ایران بیاي تهدیدات و منازعات فرقههریشه.را فراهم کند
هاي تروریستی مانند سپاه صحابه در اي سازمانهاي فرقهخشونت. خارجی از این دست نیست

هاي مرزي شرق کشور توانسته محیط امنیت داخلی و خارجی با توجه به فقر نسبی در استان
هاي هاي ضاله یا عضویت آنان در برخی شاخهرافی، فرقهپتانسیل پذیرش برخی عقاید انح

.)2: 1388پور و احمدي،نطاق(تروریستی مانند جنداهللا را فراهم کنند
نه سپاه هاي تروریستی و منازعات مسلحاهاي استقرار گروهبنابراین مجاورت سرزمینی با کانون

افزایش .هاي تهدیدزاي ثبات و امنیت در داخل کشور استگیري گروهصحابه از دالیل شکل
تواند زمینه نفوذ عوامل ها توسط سپاه صحابه و جنداهللا میها و قومیتها و سیاسی شدن فرقهتنش

و به تدریج ها گسترش بخشدها و بلوچاي پشتونهاي قومی و قبیلهالقاعده و طالبان را در جنبش
هاي هاي مختلف براي جمهوري اسالمی ایران در استاننظامی شامل گروه- اي سیاسیجبهه

شرقی باز کند و تهدیدي جدي علیه امنیت مرزهاي شرقی، تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی 
گیري بلوکی شدن و هاي تروریستی جنداهللا و سپاه صحابه موجب شکلگرایی سازمانافراط. باشد

- تواند منتقلکننده افراطهاي تروریستی سپاه صحابه میسازمان. شودهاي تجزیه طلبانه میرایشگ

ثباتی اقتصادي پاکستان به محیط اي، منازعات قومیت، تمایالت جدایی طلبانه و بیگرایی فرقه
گیري یافته تروریستی جنداهللا با تبلیغ شکلتحرکات سازمان. امنیتی جمهوري اسالمی ایران باشد

هاي کشمیر و بلوچستان پاکستان احتمال بلوچستان بزرگ در نزدیکی تمایالت واگرایانه ایالت
ها تحرکات و اعمال انجام شده توسط این گروه. کندطلبانه تشدید میگیري تمایالت تجزیهشکل

،ظامیامور انتيهابا ایجاد تنش زیاد در سر حدات ایران و گسترش منازعات باعث افزایش هزینه
سازي نظریه دولت ورشکسته موجب پیاده وگیري خرد و کالن کشوراختالل و تغییر در تصمیم

هاي مشارکت، هویت، توزیع، گیري بحرانتواند مقدمه شکلشود که میو ناکارآمد می
.مشروعیت و نفوذ را فراهم کند

جمهوري اسالمی ایران"فیزیک دولت"گري برهاي سلفیتهدیدات گروه
هاي کلیدي و فضاي حیاتی هاي حیاتی، داراییتوان به زیر ساختفیزیک دولت را می

هاي کلیدي به تاسیسات، تجهیزات، ارتباطات، دارایی. عمومی و حکومتی یک کشور معنا کرد
شود که حیات مادي فیزیک دولت به آنها وابسته ها و کلیه مواردي اطالق میاطالعات، سازمان

هاي عمومی به معناي مواردي است که مدیریت عالی آن در اختیار ا و دارییهزیرساخت. است
هاي در این راستا، زیرساخت. دولت و منابع، درآمدها یا خدمات آن متعلق به احاد ملت است



119...تبیین تهدیدات تکفیریون پاکستان بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران

ایران . ا.هاي کلیدي در حوزه حکومتی و عمومی جارتباطی، حمل و نقل، انرژي و دارایی
دیدي که آماج هدف مذکور باشد، به عنوان تهدیدي علیه امنیت بنابراین، هرگونه ته. هستند

هاي سلفی پاکستان به عنوان دشمن شیعه و جمهوري گروه. شودملی و فیزیک دولت تلقی می
هاي سري اقدامات افراطی زده و داراییاسالمی ایران در مرزهاي این کشور دست به یک

:اند ازد که اهم این تهدیدات عبارتکنکلیدي و فیزیک دولت را با تهدید مواجه می
هاي افزایش فعالیت: هاي نظامی و کاهش منابع مالی و تضعیف نیروي انسانیافزایش هزینه* 

شود نظام ایران  در کنار مرزهاي کشور باعث می.ا.هاي سلفی معارض جسخت افزاري گروه
امنیتی و در نهایت - عاتیسیاسی براي به کنترل درآوردن اوضاع، حضور نیروهاي پلیس، اطال

هاي نظامی، اطالعاتی و پلیسی در کشور باعث افزایش هزینه. نیروهاي مسلح خود را افزایش دهد
شود، لذا باید این را نظامی می–کاهش منابع مالی و تضعیف نیروي انسانی در نیروهاي امنیتی 

.)38: 1392جهانی،(شاخصی از تهدیدهاي سخت افزاري کشور تلقی کرد 
کشورهاي : تهدیدات ناشی از خرابکاري در خطوط انتقال انرژي از ایران به هند و پاکستان*

جنوب آسیا مانند هند  با داشتن منابع اندك گاز طبیعی و تقاضاي باالي انرژي، در زمره بازارهاي 
مطرح1994هند  در سال - پاکستان- پروژه ساخت خط لوله ایران. رودهدف ایران به شمار می

1115کیلومتر قرار دارد که 2775برپایه این طرح، خط لوله گاز ایران به هند از راه خشکی. شد
کیلومتر در خاك  هند قرار 900کیلومتر در خاك پاکستان و 760کیلومتر آن در خاك ایران،

هاي هندي از امنیت این خطوطاین پروژه به دلیل تنش میان هند و پاکستان و نگرانی مقام. دارد
پیشگاهی فرد و (هاي سلفی در پاکستان و تاکنون اجرا نشده است لوله و عواملی دیگر مانند گروه

)90: 1387قدسی،
هاي اساسی مواد مخدر همواره یکی از دغدغه: تهدیدات ناشی افزایش مواد مخدر در کشور*

ي سیاست داخلی هاهاي پاکستان و افغانستان به دلیل مشکالت و چالشدولت. باشدایران می.ا.ج
صدور مواد مخدر از شرق و جنوب شرق ایران براي مصارف داخلی و . اندکمتر به آن پرداخته

: 1389پور،کریمی (ترین منابع ناامنی در این منطقه از کشور است ترانزیت به اروپا در ردیف مهم
وجود مناطق . شودمیالمللی شناخته اي بینپاکستان به عنوان جوالنگاه قاچافچیان حرفه). 50- 49

باعث شد تا البراتورهاي متعددي براي تولید و » مند«و » خیبر«قبایلی خود مختار وخاکستري مانند 
این  شرایط  موجب به وجود آمدن تهدیداتی براي . تبدیل مواد مخدر در این کشور فعال باشد

ر سرباز  نیروي انتظامی نف9شدن به گروکان گرفته. امنیت ایران و فیزیک دولت ایران شده است
در مرز شرقی توسط اشرار قاچاقچی وابسته به القاعده و انتقال آنها 1384ایران در اوایل دي .  ا.ج
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محمدي و (هاي بارز امن بودن این کشور براي اشرار و قاچاقچیان است به پاکستان از نمونه
تولید مواد مخدر و ارسال آن هاي افراطی در پاکستان و طالبان شرعاًگروه). 105: 1394احمدي،

طالبان از تولید مواد مخدر و قاچاق آن . به کشورهایی مانند ایران را حالل و مباح اعالم کردند
هاي افراطی از جمله طالبان حمایت از چنین برخی از این گروههم. کنداهداف سیاسی را دنبال می

آنها درصدد ایجاد ناامنی درعمق کشور و هاي قاچاقچی را در ایران تشدید کرده و با کمک گروه
حمایت از گروهی . دامن زدن به تعارضات سیاسی و مذهبی به ویژه در مناطق مرزي هستند
، درخشانبخشموالموسوم به الفرقان و یکی از اشرار و قاچاقچیان معروف بلوچستان به نام 

).162: 1377حق پناه،(در همین جهت صورت گرفت » مولک«مرسوم به 
هاي افراطی گروه: تهدیدات ناشی از پناه دادن به مخالفین و دشمنان جمهوري اسالمی ایران*

ایران ارتباط برقرار کنند و . ا.اند با مخالفین و معاندین جهاي گذشته تالش کردهدر طی دهه
اي هاین پدیده براي مدتی کوتاه در سال. فضاي امنیتی در پاکستان براي آنان به وجود آوردند

آغازین پس از پیروزي انقالب ایران به صورت فعالیت عناصر سازمان مجاهدین خلق ایران در 
پاکستان مشاهده شده و با اتفاقاتی که براي آنان رخ داده ترجیح دادند مراکز فعالیت »1کوتیه«

پس از آن، ایجاد تسهیالت براي طالب جوان اهل سنت . خود را به کشورهاي دیگر منتقل کنند
یرانی در مدارس مذهبی تندرو اهل سنت در پاکستان در دستور کار آنها قرار گرفت و همچنان ا

هاي گرایان بلوچ پدیده دیگري است که در سالپناه دادن به اشرار و جذب افراط. جریان دارد
از بلوچ هاي ناراضی و افراطی ایرانی است که براي »عبدالمالک ریگی«. اخیر مشاهده شده است

کراچی دروس مذهبی را فرا گرفته و سپس یک گروه ناراضی و »بینوري«ی در مدرسه مدت
. تشکیل داده که محل استقرارآن در خاك بلوچستان پاکستان بوده است»جنداهللا«افراطی به نام 

اعضاي این گروه با ورود به خاك ایران و انجام عملیات تروریستی به خاك آن کشور متواري و 
گرچه سرکرده این گروه توسط اطالعات ایران دستگیر و اعدام شد ولی اعضاي .شدندمخفی می

کنند با حفظ انسجام خود به این گروه  همچنان در خاك پاکستان حضور دارند و تالش می
جمهوري اسالمی ایران ضربه وارد کنند که این امر تهدیدي علیه فیزیک جمهوري اسالمی ایران 

.ن کشور استو منابع مالی و انسانی ای

گیرينتیجه
گسترش منازعات خونین خاورمیانه به منطقه جنوب و مرکز آسیا مسلما براي هیچ کدام از 
1. Koutie.
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خصوص آنکه این منطقه مرکزي خود ه ب. باشدنمیالمللی خوشایند اي و بینبازیگران منطقه
ون، فضایی وجود اقوام و مذاهب گوناگ.هاي بالقوه فراوانی براي بحران استداراي ظرفیت

ها دولت پاکستان سال. ها را در منطقه به وجود آورده استها و نارضایتیطلبیآکنده از جدایی
اما اکنون این کشور خود در دام یک گروه تندرو داخلی کندکه از گروه طالبان حمایت میاست

طلب ونتحمله ارتش پاکستان به مسجد سرخ سرآغاز نبرد دولت با مذهب خش. گرفتار شده است
دهنده تفکر نوین وهابیت است حادثه مسجد سرخ در پاکستان نشان. روددر پاکستان به شمار می

هاي مذهب پاکستان با حوزهرابطه عالمان حنفی. که سرچشمه آن در شبه جزیره عربستان است
بتوان شاید . کندکمک شایانی میگرایانهعلمیه عربستان، امارات و کویت به این جریان افراطی

این دو حرکت از . سالم مقایسه کردالاحادثه اخیر مسجد سرخ پاکستان را با روي کار آمدن فتح
االسالم و حادثه گیرند، به عبارت دیگر مخرج مشترك فتحیک جریان فکري مشترك نشأت می

به هرحال حوادث تروریستی، . گري استقشريمسجد سرخ، بنیادگرایی سلفی و تفکر جمود و
ذاري، ضدیت با شیعه و به چالش کشاندن دولت پاکستان خود نشان دهنده تکمیل کمربند گبمب

بعد از استقالل کشور پاکستان، مذهب به . ستاتروریسم افراطی از جنوب آسیا تا شمال آفریقا
شناسی این کشور مطرح بوده و جامعه پاکستان و قانون عنوان عنصري مهم در شناخت جامعه

بر پایه شریعت ودین بنا نهاده شده است اما سیاست خارجی این کشور بعد از اساسی این کشور
هاي سیاسی رفته و در این دوران، کشور خروج شوروي سابق از افغانستان به سمت بلندپروازي

هاي سیاسی نبوده که مبتنی بر واقعیتکردهپاکستان تصمیماتی در سیاست خارجی خود اتخاذ 
. باشدصمیمات یکی دیگر از دالیل ضعف تصمیمات خارجی پاکستان میبودن این تموقتی. است

هاي سلفی پاکستان در یک نگاه کالن دونوع تهدیدات نرم از سویی دیگر، رویکردهاي گروهک
در بعد تهدیدات امنیتی نرم، . و سخت امنیتی براي جمهوري اسالمی ایران ایجاد کرده است

هاي سلفی پاکستان برهویت ملی جمهوري اسالمی تهدیدات گروهتوان مواردي همچون می
هاي سلفی پاکستان علیه  حاکمیت ملی جمهوري اسالمی ایران و در نهایت تهدیدات گروهایران،

که خود شامل اجتماعی جمهوري اسالمی ایران - هاي سلفی بر انسجام سیاسیتهدیدات گروه
سلفی پاکستان و احیاي ناسیونالیسم هاي مواردي همچون تاثیرپذیري اهل سنت ایران از گروه

ها از حکومت مرکزي و انسجام ملی ایران، رشد و تقویت اندیشه بلوچ، افزایش مطالبات اقلیت
تشدید تضاد مذهبی شیعه و وهابیگري در میان اهل سنت و ایران وتضعیف انسجام ملی ایران و 

هاي سلفی افزاري گروهاز سویی دیگر، تهدیدات سخت. شودسنی و تضعیف انسجام ملی می
توان مشتمل بر مواردي همچون تهدیدات پاکستان بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران را می
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بسترسازي (شود هاي سلفی بر بقاي جمهوري اسالمی ایران که خود شامل موارد ذیل میگروه
هاي سلفی به یابی گروهدست، اي مسلحانهفرقه- هاي قومیبراي حرکات افراطی و ایجاد آشوب

گري و افزایش اقدامات و رشد تکفر  وهابیاي و بقاي جمهوري اسالمی ایرانهاي هستهسالح
جمهوري اسالمی ایران "فیزیک دولت"هاي سلفی برتهدیدات گروه). طلبانهتروریستی و جدایی

، انسانیهاي نظامی و کاهش منابع مالی و تضعیف نیروي افزایش هزینه(که شامل مواردي همچون 
تهدیدات ناشی تهدیدات ناشی از خرابکاري در خطوط انتقال انرژي از ایران به هند و پاکستان،

افزایش مواد مخدر به کشور و تهدیدات ناشی از پناه دادن به مخالفین و دشمنان جمهوري اسالمی 
.دانست) ایران
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