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 مقدمه

انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی)ره( یکـی از رخـدادهای بـ ری نیمـه دوم سـده  وقوع

بیستم بود که باعث ایجاد تغییرات و تحولات فراوانی در کشورهای منطقـه و نیـ  در سـاختار قـدرت 

اب به درون مرزهای ملی کشور باقی نماند، و با برخـورداری از دیـدهاه فرامـرزی جهانی شد. این انقل

خود کشورها و ملت های فراوانی را به خصوص در خاورمیانه تحت تاثیر قرار داد)حافظ نیا و احمدی، 

(. هر چند انقلاب اسلامی یک الگوی عملی را به جنبش های اسـلامی عرهـه داشـتم امـا 33: 1311

(م و از 11: 1311ن بیشترین تاثیر را بر جمعیت های شیعی منطقه داشته است )فاهلی نیـا، انقلاب ایرا

یک طرف موجب شد مذهب شیعه مورد توجه قرار هرفته و به جهانیان معرفی شود و از طرف دیگـر، 

جوامع شیعی در کشورهای مختلف در اثر انقلاب اسلامی احساس خودباوری کـرده، در جهـت رشـد و 

 یاسی هام بردارند. ارتقای س

انقلاب ایران موجب شد تا حرکت های اسلامی و شیعی به تشکیل و یا سازماندهی مجـدد ررداختـه و 

(. در این 31: 1392در راستای احقاق حقوق و اثبات هویت خود به مبارزه برخی ند)درخشه و جمیری، 

ستان و به خصوص بر شـیعیان میان وقوع انقلاب اسلامی در ایران تحولی عظیم بر جامعه مذهبی راک

اجتماعی و هویت یابی و خودآهـاهی  -این کشور بر جای هذاشت و موجب احیاء مجدد حیات سیاسی

شیعیان راکستان شد. از سوی دیگر روی کار آمدن حکومت شیعی در ایران واقعه ای بود کـه عوامـل 

دیگری بـه منطقـه و عناصـر موثر بر ژئورلیتیک منطقه را دهرهون ساخت و باعث شد غرب از زاویه 

ژئورلیتیک آن توجه کند. انقلاب ایران موازنه قوا در منطقه را به هم زد و سیاست هـای قـدرت هـای 

هـایی را نسـبت بـه منطقه ای و فرامنطقه ای در خاورمیانه را دهرهون نمود و حساسیت ها و واکنش

راکستان جایگاه ویژه ای داشت، از  کشورهایی که دارای جمعیت شیعه بودند، برانگیخت. در این میان

این مقطع به بعد تلاش برای خنثی نمودن تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در راس سیاست های قـدرت 

های منطقه ای و فرامنطقه ای در کشور راکستان قرار هرفت و اقدامات و دخالت هایی را سـبب شـد 

تی که در عرصه سیاسـی داخلـی راکسـتان در که با وجود ساختار فرقه ای جامعه راکستان و با تحولا

 به وجود آمد، این دخالت ها تسهیل شد.  1932دهه 

با توجه به این که خشونت های هد شیعی در راکستان همچنان ادامه دارد، و در سال هـای هذشـته، 

 فرقه ای را تجربه کرده اسـت و امـروزه -مخصوصا مناطقی مانند راچنار هونه ای از راکسازی مذهبی

دهند. این مقاله با بـه درصد قربانیان حملات تروریستی در راکستان را شیعیان تشکیل می 32بیش از 

بررسی چرایی و چگونگی دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در تشدید خشونت های هـد 



     142...     در پاکستان بعد از وقوعهای ضد شیعی بررسی نقش خشونت

 رردازد.شیعی در راکستان بعد از انقلاب اسلامی ایران می

 

 . چارچوب نظری؛ اسلام سیاسی1

 ادبیات در اسلام سیاسی واژه که یابیممی در واژهانی بررسی یک درایران  اسلامی انقلاب وقوع از ریش

 و ایـران اسـلامی انقلـاب از رـ  هایسال مولود واقع در و است نداشته وجود جهان و ایران سیاسی

 و اسـلامی انقلـاب تداوم و ریروزی هیری، شکل جریان در اسلامی ایدئولوژی و اسلام نقش از برهرفته

 در سیاسـی اسـلام واژه رواج و کـاربرد عدم علت شاید. است ایران در اسلامی جمهوری نظام استقرار

 در دیـن و شـود مـی تلقـی جدا سیاست از اساساً دین ها، غربی سیاسی ادبیات در که باشد آن غرب

 .است اجتماعی قطعاً نه و فردی صرفاً نقش دارای آنان فکری چارچوب

 تحلیـل اسـلام از هرایانه بنیاد برداشتی آنان دید در که سیاسی اسلام از بعد آن که است حالی در این 

 اسلامی انقلاب قوت نقطه و مثبت بعد مهمترین مشودمی محسوب اسلام هعف نقطه بالتبع و شود می

 و تحولـات محـور انقلـاب صدور اندیشه در اسلام از مفهوم همین واقع در که .شودمی محسوب ایران

 انقلاب جریان در دین کردن ریدا سیاسی و اجتماعی کارکرد . هرددمی تلقی منطقه اخیر های جنبش

 یـک رسـاندن ریروزی به با را سیاسی اسلام این و سیاسی را اسلام عملاً 57 و 56 هایسال در ایران

 (22: 1313)خرمشاد، . کرد معرفی جهان به قرن بیستم رایانی هایسال در مردمی عظیم انقلاب

 ایجـاد خواسـتار که رودمی کار به اسلامی سیاسی های هروه از دسته آن توصیف برای سیاسی اسلام

 کـه آورد شمار به هفتمانی توانمی را سیاسی اسلام بنابراین مهستند اسلامی اصول مبنای بر حکومتی

 و دارد تأکید سیاست و دین نارذیری تفکیک بر و یافته نظم اسلامی حکومت مرک ی دال مفهوم هرد

 اسـلام هفتمـان نهـایی هـدف و ....دارد سیاسـت و دولت باره در جامع ای نظریه اسلام است مدعی

 تقابـل در هفتمـان ایـن ترتیـب بـدین ... و است اسلامی اصول اساس بر جامعه بازسازی نی  سیاسی

 قرار ندارند سیاست و دین ادغام به که اعتقادی سنتی و مدرن های هفتمان همه با تخاصم و غیریت

 (13: 1311. )حسینی زاده، هیرد می

 معنای به سیاسی اسلام هفت توانمی سیاسی اسلام تعریف درباره مختلف های دیدهاه بندی جمع در

 و علـم اصـلا،، و انقلاب زندهی، هرا، واقع ساز، تمدن اقتداهرا، دنیاهرا، هرا، توسعه خواه، عدالت اسلام

بلاتردید انقلاب اسلامی ایران نی  در آغاز  است. هرا عمل و ساز نظام سلطه، با مبارزه و ریشرفت و عقل

قرن بیست و یکم و ه اره سوم میلادی آن چنان اثرات عمیقی بویژه در ابعاد فرهنگی، برهشت نارذیر 

برهیرنـده  تغییر جهت داده است به طوری که بنا به اعتراف اغلب اندیشـمندان قـرن جدیـد دیگـر در
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رود که عصر و دورانی جدید را رقم ب نـد را رقـم مداوم سلطه غرب در همه ابعادش نخواهد بود و می

ب ند که در آن اسلام و مسلمانان نقش برجسته تری ایفا خواهند کرد. درواقع رـ  از ریـروزی انقلـاب 

فکار آرمانگرایانـه و طـر، ارزش اسلامی ایران با تکیه بر ایده اسلام سیاسی، به تدریج این ایده بدلیل ا

های جدید در عرصه بین الملل، در تقابل با غرب و شرق قرار هرفته و منافع قالب کشورها را نیـ  بـه 

 خطر انداخت.

 

 وضعیت شیعیان در کشور پاکستان. 2

شیعیان به صورت ب رهتـرین اقلیـت مـذهبی درون اکثریـت  1943به دنبال تقسیم شبه قاره در سال 

(. برخلاف بسیاری از کشـورهای اسـلامی کـه 124: 1311مذهب راکستان باقی ماندند )جمالی، سنی 

خـورد. شیعیان در آن ها از نوعی تمرک  جغرافیایی برخوردارند، در راکستان چنین چی ی یه چشم نمی

ی  به شیعیان این کشور در تمام شهرها و شهرستان ها رراکنده اند و این رراکندهی در سطح روستاها ن

 خورد. چشم می

مهمترین شهرهایی که شیعیان در آن ها سکونت دارند عبارتند از: کراچی، لـاهور، ملتـان، راولدنـدی، 

(. 221: 1314اسلام آباد، جنگ، سیالکوت، حیدرآباد، ریشاور، راچنار، کوهات، اسکردو و کوئته )عـارفی، 

شود، هرچند آمار دقیقـی در ایـن بـاره رد میمیلیون نفربرآو 35تا  23تعداد شیعیان در راکستان حدود 

 (.15: 1313وجود ندارد )ریشگاهی فرد و قدسی، 

از آغاز تشکیل راکستان، شیعیان به رغم آنکه حضور چشمگیر و بـدون دشـواری هـای بسـیار در رده 

یان های بالای حاکمیت به ویژه ارتش داشتند، هره  بر آن نشدند که باورهای مذهبی خود را رایه و بن

خواسته های سیاسی خود قرار دهند. این امر تا اندازه ای برخاسته از این حقیقت است که توده مـردم 

راکستان صرف نظر از این که حنفی، شافعی یا ریرو هر یک از فرقه هـای صـوفی باشـند، باورهـای 

هـی و کمابیش همانند و یکسانی درباره مسائل دینی داشته انـد. اختلـاف نظرهـای مکتـب هـای فق

مذهبی بیشتر مربوط به دانش آموختگان و اعضای چنین مکتب هایی بوده و کمتر در آهاهی مذهبی 

درصد جامعه  32بایست یادآوری کرد که ن دیک به مردم عادی تاثیر داشته است. این نکته را نی  می

 (. 431: 1315شیعیان روستایی بوده اند )عارفی، 

ن خودآهاهی فرقه ای و سازمان مذهبی تاثیری بنیـادین داشـته و همین امر بی همان در شکل نگرفت

است. به طور کلی در جامعه راکستان تا ریش از روی کار آمدن حکومت هیاء الحق مرزبنـدی هـای 

قومی و زبانی و حتی طبقه ای اهمیتی بارها بیشتر از اختلافات مذهبی داشته است. نخستین تلاش ها 
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وفـاق »میلـادی سـازمان  1951دوره ایوب خان آغاز هشت. از سال برای سازمان بخشی شیعیان در 

به وجود آمد که توانست استادان و هرداننـدهان ایـن مـدارس را سـازماندهی کنـد « المدارس الشیعه

م رایـه  1912در سال « سازمان دانشجویان امامیه راکستان»(. همچنین 219و  321: 1315)عارفی، 

امه های این سازمان نشانگر هرایش های غیر سیاسی و خواسته هـای هذاری شد. نظر انداختن به برن

دینی فرامذهبی آن هاست. این برنامه عبارت بود از آشـنایی دانشـجویان بـا قـرآن و سـیره ریـامبر و 

امامان، رشد استعدادهای علمـی، اخلـاقی و دینـی و افـ ایش هـرایش هـای وحـدت و همسـویی در 

از منکر، ایجـاد کتابخانـه و مکـان هـای مطالعـه، دفـاع از حقـوق دانشجویان، امر به معروف و نهی 

دانشجویان در نهادهای آموزشی، هسترش روابط با هروه های دیگر اسلامی، ایجاد هروه های امدادی 

 (.194: 1315امامیه و ایجاد تسهیلات برای دانشجویان کوشنده سازمان )عارفی، 

 

 وقوع انقلاب در ایران . گذری بر اوضاع داخلی پاکستان در هنگام3

هروه های مخالف دولت یک ائتلـاف  1933با اعلام بره اری انتخابات مجل  های استانی در مارس 

ح ب اسلام هرا، چپ هرا و  9به وجود آوردند که آمی ه ای بود از « اتحاد ملی راکستان»فراهیر به نام 

له با کارهای غیراسلامی دولت بود. ایـن ملی هرا و در هستره ملی و منطقه ای و برنامه اصلی آن مقاب

در برابر ح ب مـردم ریـروز هـردد. در زمـانی کوتـاه اعتـرا  هـای  1933ائتلاف نتوانست در مارس 

هسترده در شهرهای راکستان که رایگاه مخالفان دولت بود شکل هرفت. ر  از چند مـاه کشـمکش 

ی راکستان که حتی به رادرمیـانی شـماری از رر فراز و نشیب میان دولت ذوالفقار علی بوتو و اتحاد مل

کشورهای اسلامی هم انجامید، ژنرال محمد هیاء الحق رئی  ستاد مشترک ارتش بـا کودتـایی کـه 

 شگفتی بسیاری را برانگیخت دولت ح ب مردم بوتو را کنار زد. 

انین اسـلامی، رژیم نظامی ژنرال هیاء الحق با قرار دادن نظام آموزشی و حقوقی اسلام بر مبنـای قـو

اسـلامی »وهعیت قبلی مبنی بر حاکم بودن رو، اسلامی بر قوانین و حکومت را بـه سیاسـت رسـمی 

همه شئون تغییر داد. هیاء در خلال تلاش های اسلامی سازی خـود راکسـتان را بـه مرکـ ی « سازی

(. ایـن 3: 1319ایدئولوژیک و سازمانی برای جنبش جهانی اسلامی تبدیل کرد )شفیعی و قلیچ خـان، 

هـ ار  3به ن دیک  131دوره، دوره رشد مدارس دینی بود، شمار مدارس دینی در دوره هیاء الحق از 

(. هیاء الحق می خواست این هونه مدارس را زیر روشـش و تحـت 13: 1315اف ایش یافت )عارفی، 

گی ه رویارویی با خطر سرررستی دولت قرار دهد و البته بیش از ریش آن ها را نیرومند سازد. نه تنها ان

کمونیسم، هیاء الحق را برانگیخت تا علما و طلبه های این مدرسه ها را بر هد هـرایش هـای چـپ 
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بسیج نماید، بلکه آرزوی  هیاء الحق برای ارائه اسلامی سازی یکدست و یکدارچه از اختلافات مذهبی 

به سوی حمایـت هسـترده از مدرسـه و فرقه ای که بتواند به ایدئولوژی راکستان تبدیل بشود، وی را 

 (. 211: 1332های دینی کشاند )امیری، 

به تصویب رسید، وفاداری به اسلام، همگانی کـردن آمـوزش  1939سیاست آموزش ملی که در سال 

ابتدایی با اف ایش دبستان ها به ویژه در مساجد، تشـویق بخـش آمـوزش خصوصـی و همچنـین راه 

به عنـوان رـاره ای از راهبردهـای خـود رـذیرفت. در دوره هـیاء الحـق اندازی دانشگاه ویژه زنان را 

آموزش دروس اسلامی اف ون بر مدرسه های ابتدایی در سـطح دبیرسـتان و دوره کارشناسـی ال امـی 

   (.259و  114: 1332هردید )امیری، 

عهـده (، اسلام به طور هسترده در حوزه عمـومی جامعـه 1911-1933در دوران حکومت هیاء الحق )

دار نقش ها و کارکردهای هوناهون شد و دیدهاه های اسلام هرایان در ساختار دولت نمـود یافـت. در 

این دوره اسلامی شدن قوانین در سیاست و فرهنگ عمومی جا افتاد، این امر نمونـه ای بـی ماننـد از 

های اسلام هرایـان در  ترویج سیستماتیک اسلام هرایی از بالا بود، رژیم هیاء الحق دربرهیرنده دیدهاه

مورد دولت و جامعه بود و اسلام هرایان از آن ها نه تنها برای رایان هرفتن سـتی  بـا هـدف تضـعیف 

اسلام هرایی بهره برداری کردند، بلکه قدرت داخلی و بین المللی خود را نی  هسترش دادنـد. از سـوی 

اسلامی راکستان، سـازمان ارتـش را الحق برای کسب حمایت روحانیون و نهادهای  دیگر ژنرال هیاء

 به ایدئولوژی اسلامی مجه  ساخت. 

 

 . تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر تشدید خشونت های ضد شیعی4

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اف ون بر تغییرات بنیادین در نظام سیاسی و جامعه ایـران، در فراسـوی 

ش ایدئولوژی در ابعاد جهانی دید)احمدی و دیگران، مرزها نی  حرکت کرد و رایداری خود را در هستر

(. این انقلاب به عنوان یک تحول ب ری در کانون جغرافیایی جوامع شـیعی ر  داد. وقـوع 11: 1391

انقلاب اسلامی در ایران خود به خود به هویت یابی، خودآهاهی و معرفی شدن شیعه منجر شد. تا قبل 

شیعیان به صورت آتشی زیر خاکستر بودنـد. آنـان نقـش زیـادی در از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، 

مناسبات سیاسی حکومت ها و ساختار قدرت جهانی نداشتند. انقلاب اسلامی باعـث برانگیختـه شـدن 

شیعیانی شد که به عنوان بخش خاموش جوامع مسلمان تا آن زمان هیچ هونـه نقشـی در سرنوشـت 

نداشتند. در اثر انقلاب اسلامی، روحیه خودباوری و اعتماد بـه خود و در ساختار سیاسی کشورهای خود 

رفت تقویت شد و آنان جرات و شجاعت خود را بازیافتند. شیعیان نف  شیعیان که رو به خاموشی می
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ر  از یک دوره سسـتی بـا وهـور انقلـاب اسـلامی از خـواب غفلـت بیـدار شـد و هویـت تـازه ای 

بی شیعه در ایران یا بـه عبـارتی برخـوردار شـدن آن از ماهیـت (. قدرت یا51: 1319یافتند)احمدی، 

: 1319ایدئولوژیک، باعث شد تا حوزه نفوذ ایران در مناطق ریرامونی هسترش یابد)احمـدی و لطفـی، 

 (.22: 1313(م در این میان شیعیان راکستان تاثیرات عمده ای از انقلاب ایران رذیرفتند )غفرانی، 119

اسلامی ایران، راکستان اولین کشوری بود کـه جمهـوری اسـلامی ایـران را بـه  ر  از ریروزی انقلاب

رسمیت شناخت. وهور انقلاب اسلامی در ایران نقطه عطفی در حیات سیاسی ملت راکستان محسـوب 

شود، انقلاب اسلامی ایران در بدو امر تاثیر جدی بر تمامی مـردم راکسـتان اعـم از شـیعه و سـنی می

ه مشترکات و علائق دو ملت، چنین تاثیری دور از انتظار نبود. با انقلاب ایران اح اب داشت و با توجه ب

و هروه های اسلام هرا به آینده اسلام سیاسی امیدوار شدند، ایـن تاثیررـذیری چنـان عمیـق بـود کـه 

-بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی احتمال وقوع انقلاب دیگـری در راکسـتان را بسـیار زیـاد مـی

ستند و راکستان را حلقه دوم انقلاب اسلام بعد از ایران معرفی کردند. علاوه بر تاثیرهذاری انقلاب در دان

سطح کلان که تا اندازه ای قابل ریش بینی بود، مسئله مهمتر متاثر شدن شیعیان از انقلاب ایران بود، 

طی که کشـور راکسـتان این انقلاب موجب احیاء مجدد حیات اجتماعی شیعیان راکستان شد. در شرای

شد شیعیان به دلیل بی توجهی متوالی و مدید دولت های وقت تحت سلطه ژنرال هیاءالحق اداره می

نسبت به حقوق آنان و نی  عدم هماهنگی در بین خود شیعیان و تشتت و رراکندهی آنان در وهـعیت 

این که شیعیان خود را بازیابنـد و اسفباری قرار داشتند. وقوع انقلاب اسلامی ایران مقطه آغازی بود بر 

لــ وم وحــدت و همبســتگی جهــت احقــاق حقــوق رایمــال شــده خــود را بــیش از رــیش احســاس 

( در ری انقلاب اسلامی، شیعیان در کشور راکستان، جسـورانه هویـت فرقـه 92: 1331نمایند.)اکبررور، 

ایتی خـود را از حکومـت ای خودشان را اوهار کرده و مراسم عبادی خـود را بـه جـای آورده و نارهـ

 (. 54: 1313موجود بیان نمودند )ماهنامه اخبار شیعیان، 

هم مان با ریروزی انقلاب اسلامی در ایران طرفداران این انقلاب در راکستان فعالیت هـای تشـکیلاتی 

خود را تشدید کردند و به نفع جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی تبلیغ کردند. نخستین سازمان 

  از و انـدکی رـ« مفتی جعفر حسـین»به ریاست « تحریک نفاذ فقه جعفری»سیاسی شیعیان یعنی 

م ایجاد شد. ایـن هردهمـایی  1939هردهمایی اعتراهی ب ری شیعیان در شهر بکر رنجاب در فوریه 

به خاطر بیان مخالفت با سیاست دینی هیاءالحق به ویژه در مـورد زکـات، تحمیـل فقـه حنفـی بـر 

. بنابر ریروان دیگر مذاهب و ایجاد محدودیت در بره اری آیین شیعه مانند سوهواری محرم بره ار شد

فرمان هیاءالحق مقرر شده بود که زکات از همه افراد و درآمدها ستانده شود، در حالی که فقه شـیعه 
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 دانست. ررداخت زکات را بر شمار اندکی از کالاها واجب می

خواسته های شیعیان که در هردهمایی بکر بیان شد، عبارت بودند از این که هـر دادهـاهی کـه یـک 

دهد باید بر رایه فقه جعفری عمل کندم همه درآمدهای زیارتگاه هـای مه قرار میشیعه را مورد محاک

شیعیان باید برای امور مذهبی آنها ه ینه هرددم دولت باید همه محدودیت ها بـرای سـوهواری امـام 

حسین و نی  مسافرت شیعیان به شهرهای مقدس ایران و عراق و عربستان را بر داردم علمای شیعه و 

بایست در دادهاه های شریعت نمایندهی داشته باشند و برنامه های مـذهبی شـیعیان از ن میاحکام آ

 رادیو، تلوی یون رخش شود. 

به این ترتیب شیعیان که انقلاب ایران روحیه جدیدی به آنان بخشیده بود، توانسه بـه رهبـری مفتـی 

دولـت  1912د و در سـال جعفر حسین مبارزاتی را برای کسب حقوق از دست رفتـه خـود آغـاز کننـ

راکستان که از یک سو به علت فوت محمود و مولانا مودودی فشار کمتـری را از جانـب اهـل سـنت 

تحمل می نمود و از سوی دیگر شیعیان را در موهع قدرت می دید و مبـارزات آنـان را جـدی تلقـی 

اسـاس فقـه جعفـری در  نمود با رهبران شیعه راکستان توافقی به عمل آورد و رذیرفت شیعیان برمی

 1914مورد زکات عمل کنند و دیگر حقوق شیعیان نی  به وسیله دولت مورد توجه قرار هیرد. در سال 

 م تحریک خود را به عنوان یک ح ب سیاسی معرفی نمود. 

منشور سیاسی تحریک نفاذ فقه جعفری در هردهمایی لاهور بـه تصـویب  1311/ تیر 1913در ژولای 

خواست تا برای ایجاد نظـام سیاسـی تلـاش کننـد. در منشـور از هم راکستانی ها میرسید که در آن 

نامیده شده درباره حکومت و نظام سیاسی آمده بود: اساس و زیربنـای نظـام « سبیلنا»تحریک که به 

حکومت اسلامی بر این است که حق حاکمیت فقط و فقط از آن خداست. به معنای این است که هیچ 

 (.123-122: 1312ا هروهی بر آن حاکمیت ندارند)عارفی، فرد و طبقه ی

در بدو امر حضور جمهوری اسلامی ایران در هماسیگی راکستان و روابط حسنه بـین دولـت هـای دو 

کشور باعث شد از فشار بیشتر علیه شیعیان کاسته شود، لکن به تدریج فشارها علیه جامه شیعه شدت 

اینکه شیعیان این کشور بیش از دیگر هـروه هـا از وقـوع انقلـاب  (. به دلیل91: 1331یافت)اکبررور، 

اسلامی در ایران خشنود و بهره مند شدند، در نتیجه این تفکر که انقلاب مذکور مختص شیعیان بـوده 

و هدف بعدی آن راکستان است، سران سیاسی و رهبران هروه های مذهبی اهل سنت را بـه انقلـاب 

واکنش های منفی آنها در قبال ایران و سیاست های ایرن کشور را در ری  اسلامی ایران بدبین نمود و

داشت. سرانجام هروه هایی در درون جامعه اهل سنت راکستان اعلام وجود نمودند کـه هـدف اصـلی 

خود را در مقابله با هروه هایی عنوان نمودند که به نوعی خواستار وقوع انقلاب اسلامی به سبک ایران 
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م به ریشگامی یکی از چهره های جمعیـت علمـای  1915ودند. سداه صحابه در سدتامبر در راکستان ب

اسلام و تحت تاثیر اندیشه های وهابی شکل هرفت و به سرعت هسترش یافت. هسـته اصـلی سـداه 

صحابه در رنجاب شکل هرفت و به احتمال فراوان ریشه اجتماعی و نه مذهبی داشـته اسـت)عارفی، 

1312 :125 .) 

ین زمان به بعد درهیری های فرقه ای شدت بیشتری یافت و تعداد زیادی از اعضای هـروه هـای از ا

مذهبی متعلق به شیعیان و اهل سنت در این خشونت ها کشته شدند. به این ترتیـب دوران حکومـت 

هیاءالحق راکستان که هم مان با ریروزی انقلاب اسلامی در ایران بود آغاز مرحله جدیدی از هسترش 

و تشدید ن اع های فرقه ای بود که بعد از آن در زمان بی نظیر بوتو، نواز شریف و ژنرال مشرف ایـن 

-روند کماکان تشدید هردید و تا امروز این کشور در آتش شعله های اختلاف و درهیری فرقه ای مـی

 سوزد.

مبـارزه و مقابلـه بـا  دهد که استکبار در دو محور بـهوقایع ر  از انقلاب ایران در راکستان نشان می

انقلاب اسلامی برآمد. محور اول عبارت بود از ایجاد تفرقه بین شیعیان و اهل سنت راکسـتان و دامـن 

زدن به اختلافات فرقه ای و تبلیغ این موهوع که انقلاب ایران انقلابی شیعی اسـت و مـدافع شـیعیان 

اکسـتان حـاکم کنـد و سـنیان را از خواهد به وسیله شیعیان راکستان حکومتی شیعی در راست و می

میان بردارد. محور دوم فعالیت ها به منظور جلوهیری از نفوذ انقلاب ایران عبارت بود از اسلام هرایـی 

حکومت، این حرکت از زمان هیاءالحق شروع شد. هیاءالحق دستور اجرای قـونین اسـلامی را صـادر 

مود و با اعلام ممنوعیت فرو مشروبات الکلـی، کرد و لایحه شریعت را برای تصویب در مجل  آماده ن

اخذ زکات و ... واهری اسلامی به حکومت بخشید و از طرفی با جذب بسیاری از علمای اهل سنت و 

 حمایت غیرمستقیم از آنها خود را مدافع آنان در مقابل هجوم اسلام شیعی نشان داد.

موارد معدود درهیری شیعه و سنی هنگـام  افراط هرایی مذهبی به 1932لازم به ذکر است که تا دهه 

با وقوع حـوادثی کـه  1912و اوایل دهه  1932شد. در اواخر دهه مراسم ع اداری محرک محدود می

توهیح داده شد و تحت برنامه اسلامی سازی هیاءالحق، هروه های اسلامی و تندرو اهل سنت ماننـد 

دامنه فعالیت خود را از مطالبات کلـی حکـومتی سداه صحابه فضای مناسبی برای فالیت ریدا کردند و 

به مطالبات ج یی و مشخص اف ایش دادند. در برابر زیاده خواهی اهل سنت تنـدرو، شـیعیان نیـ  بـه 

ایجاد هروه های مذهبی، سیاسی و نظامی اقدام کردند و به مقابله برخاسـتند. از ایـن مقطـع بـه بعـد 

افه شد و درهیری های شدید آنها بـا یکـدیگر در دهـه عوامل برون سیستمی نی  به این مجموعه اه

(. در زیر نقـش 5: 1319به ترور شمار زیادی از علمای شیعه و سنی انجامید)شفیعی و قلیچ خان،  92
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 . عربستان سعودی1-4

شـد و بـر ایـن عربستان رهبر بلامنازع جهان اسلام تلقـی مـی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران،

اساس موقعیت ممتازی در جهان داشت، ر  از انقلاب اسلامی این کشور به عنوان رهبـر کشـورهای 

اسلامی مطر، شد که نتیجه این امر آغاز یک رقابت ایدئولوژیکی بین ایران و عربستان بـرای کسـب 

این دو کشور سردمدار دو ایدئولوژی متفاوت و حتـی متعـار   موقعیت رهبری در جهان اسلام شد و

شدند. وقوع انقلاب اسلامی در ایران، با وقوع حوادثی درعربستان سعودی هم مان هردید که منجر بـه 

 ترس عربستان از بازتاب انقلاب اسلامی در میان شیعیان این کشور شد.

در کشورهایی که در معـر  تـاثیرات انقلـاب  یکی از نخستین سیاست هایی که از سوی عربستان سعودی

اسلامی قرار داشتند اتخاذ هردید، ایجاد روابط حسنه و هسترش همکاری های دوجانبه با این کشـورها بـود، 

ر  از این که انقلاب اسلامی در ایران به ریروزی رسید و آمریکـا، مهمتـرین متحـد منطقـه ای خـود را در 

نی  نقش محوری تری در سیاست های آمریکا بـه خـود اختصـاص داد، از  خاورمیانه از دست داد، عربستان

این رو عربستان با نظر مساعد آمریکا به حمایت از کشورهایی که تقویت آنها در برابـر افکـار انقلـابی ایـران 

رسید را بر عهده هرفت. راکستان از جمله کشورهایی بود که وهعیت جدید منطقه بیشـترین لازم به نظر می

 (.14: 1319توانست داشته باشد)هادیان، ثیرات را بر روی آن میتا

راکستان با توجه به شرایط زمانی و موقعیت مکانی خود ترجیح داد روابـط حسـنه خـود را بـا هـر دو 

کشور ایران و عربستان حفظ کند. همین امر باعث شـد کـه ایـران و عربسـتان بـرای فعالیـت هـای 

ز آزادی کامل برخوردار باشند، این مسـئله بـه صـورت فرقـه هرایـی و ایدئولوژیکی خود در راکستان ا

درهیری شیعیان طرفدار ایران و وهابی های حامی عربستان واهر هشت. با ریروزی انقلاب اسـلامی و 

ارتقای موقعیت شیعیان در سطح منطقه و جهان عربستان سعی نمـود در مسـیری حرکـت کنـد کـه 

یعی در کشورهای اسلامی تقویـت نمایـد. بـه همـین خـاطر وقـوع موقعیت خود را علیه هروه های ش

انقلاب اسلامی در ایران سران عربستان را در تعقیـب اهـداف سـلفی هرایانـه خـود در راکسـتان و در 

سطو، هوناهون آن به ویژه در سطح عمـومی ترغیـب نمـود، رـ  از آن دلارهـای نفتـی عربسـتان 

ورد نظر این کشور به راکستان سرازیر هشت و بسیاری سعودی برای ریشبرد اهداف و سیاست های م

از اح اب و هروه های تبلیغی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متعددی از جانـب دولـت عربسـتان مـورد 

 (.155: 1312حمایت و تقویت مالی و فرهنگی قرار هرفتند)نظیف کار، 

توان به دوره جهـاد ای اولین بار مینفوذ عربستان سعودی و اندیشه های وهابی به درون جامعه راکستان بر
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در افغانستان مربوط دانست. با اشغال افغانستان توسط شوروی و آغـاز مبـارزات افغـان هـا علیـه روس هـا، 

عربستان سعودی کمک های زیادی به راکستان کرد تا جهاد در افغانستان را رونق بخشـد. قسـمت عمـده 

راکستان شد، تا طلاب آموزش دیده در این مـدارس بـه ای از این کمک ها صرف تاسی  مدارس دینی در 

مبارزین یا جهادیون در افغانستان تبدیل شوند و در مقابل شوروی بجنگند. ایـن مـدارس مـذهبی در اولـین 

دادندم اما توجه به ماهیت استادان این مـدارس کـه اکثـر قریـب بـه اتفـاق هام، جهاد با کفار را آموزش می

ای افراطی عربستان سعودی بودند، چاشنی دروس آنان آمـوزش عـدم بردبـاری تحصیل کرده آموزشگاه ه

مذهبی و در نتیجه کافر و مشرک رنداشتن هر که، ج  ریرو مکتـب سـلفی و وهـابی بـود. یکـی از اهـداف 

عربستان از هسترش تبلیغات وهابیت دامن زدن به احساسات هد شیعی و ایجاد تفرقه میان شـیعه و سـنی 

های جهاد افغانستان، حجم زیادی از ادبیـات افـراط هرایانـه و فرقـه هرایانـه در در طول سال بوده استم لذا

راکستان منتشر شد. تمایلات سیاسی عربستان سعودی در بهره هیری از این جریان افراط هرایی مـذهبی در 

دی راکستان و افغانستان برای محدودسازی ریامدهای انقلاب اسلامی ایران و جلوهیری از انتشـار آن بـه حـ

آشکار است که نیاز به توهیح ندارد. تحلیلگران راکستانی و غیرراکستانی بارها اوهار کرده اند کـه راکسـتان 

در خلال سه دهه هذشته درهیر جنگ نیابتی میان ایران و عربستان در خاک راکستان شـده است)شـفیعی و 

 (.  3: 1319قلیچ خان، 

تان به اوج خود رسید. ژنـرال هـیاءالحق کـه بـه در دوره حکومت هیاءالحق روابط عربستان و راکس

مکتب دیوبند تعلق داشت، راه را برای ترویج وهابیت در راکستان باز هذاشـت. وی در طـول بـیش از 

یک دهه حکومت خود بیست و هفت بار از عربستان دیدن کرد که این امر نشانه عمق روابط وی بـا 

های تبلیغی، مذهبی عربستان سعودی به بالـاترین  سران عربستان سعودی است، در این دوره فعالیت

حد خود رسید. به طوری که مکتب دیوبند که اشتراکات و ارتباطات زیادی بـا وهابیـت داشـت ریونـد 

(. به این ترتیب با تعمیق روابط عربستان با این کشور، 12: 1319خود را با آن عمیق تر نمود)هادیان، 

ش وهابیت در راکستان فراهم شد. از ترکیب وهابیت بـا قومیـت در دوره هیاءالحق زمینه های هستر

هرایی رشتون و مکتب فکری دیوبندیسم، طالبانیسم در منطقه شکل هرفت. این نیروی نظامی جدید 

مهمترین نقش را در رواج تثبیت فرهنگ خشونت و ترور علیه شیعیان ایفا کرده است. حمایـت هـای 

ابیت در راکسـتان در قالـب احـداد مـدارس مـذهبی از نخسـتین سخاوتمندانه عربستان از ترویج وه

روزهای  ریروزی انقلاب اسلامی اوج هرفت، زیرا غرب و عربستان زبان و ایده انقلاب شیعی را رقیبـی 

دانند که قادر است فهم رایج از نقش آرام و خاموش مذهب در سیاسـت را هـدف قـرار برای خود می

 دهد. 
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ن به روش های مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، حمایـت هـای مـالی و ... تبلیغ وهابیت در راکستا

هیرد نتیجه ای ج  تقویت هروه های تروریستی و خشونت طلب و افروختن آتش فتنه میـان انجام می

-(. در مجموع مـی131: 1311شیعه و سنی و ت اید خشونت و کشتار فرقه ای نخواهد داشت)جمالی، 

جلوهیری از نفوذ انقلاب اسلامی ایران در راکستان را به شر، زیر خلاصـه توان سیاست عربستان برای 

 کرد:

 

 . ارائه کمک به دولت پاکستان5

عربستان همواره یکی ار حامیان اصلی و کمک دهندهان اقتصادی راکسـتان بـوده اسـت و در اکثـر مواقـع 

در دوران جنگ افغانستان زمـانی  بحرانی حمایت های مالی فراوان از راکستان به عمل آورده است. از جمله

که راکستان نیاز شدیدی به کمک های خارجی داشت کمک های عربستان بسیار تعیـین کننـده بـود. کـه 

وهابی بود کـه بـا سـرمایه هـذاری بسـیار حسـاب شـده و مـوثر  -نتیجه آن توسعه و هسترش نفوذ سلفی

ن نشـین سـرحد و بلوچسـتان راکسـتان عربستان عملی شد. صدها ه ار مدرسه دینی در ایالت های رشـتو

احداد شدند و ه اران طلبه عمدتا رشتون در این مـدارس بـه تحصـیل علـوم دینـی ررداختنـد. عربسـتان 

 (.  33: 1311همچنین حمایت تسلیحاتی مجاهدین را به عهده هرفت)ملازهی، 

باشـند. ت مـیاح اب و هروه های سیاسی نسبتا زیادی در راکستان وجـود دارنـد کـه طرفـدار وهابیـ

عربستان سعودی برای این که این اح اب را هر چه بیشتر بـه حکومـت سـعودی وابسـته نمایـد و از 

سوی دیگر موقعیت آنها را در جامعه راکستان تقویت نماید کمک های مالی زیادی به ایـن احـ اب و 

در جهـت تـرویج  کند. به غیر از کمک های دولتی، سازمان های غیر دولتی عربستان نی هروه ها می

وهابیت کمک ها و اعانه های جمع آوری شده در مسـاجد ایـن کشـور را بـه راکسـتان منتقـل مـی 

(. از دیگر شیوه های فرهنگی راکسـتان ررداخـت مسـتمری بـه طلـاب و 224: 1339کنند)مارسدن، 

ت دعوت از آنان برای تحمل در عربستان است. مهم ترین آرزوی طلاب و روحانیون جـوان اهـل سـن

در راکستان این است که به عربستان رفته و تحصیل کنند. همه ساله دها ه ار نفر از طلاب راکسـتان 

بینند. طبعا این افراد ر  از بازهست به من لـه سـفرای به مدینه اع ام شده و آموزش های خاص می

وند. از شـکنند و ررچمدار تحرکات هـد شـیعی مـیفرهنگی سعودی ها در راکستان انجام وویفه می

دیگر طرفندها ایجاد مدارس و مساجد در مناطق شیعه نشین است و کمک هـای مـادی بـه کسـانی 

 (.4: 1313کنند)بختیاری، است که فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام می
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 . تقویت وهابیون داخل پاکستان و به ویژه حمایت از سپاه صحابه 6

و با استفاده از فرصت ریش آمده و با توجه به این کـه یکـی عربستان با استفاده از فرصت ریش آمده 

شود نهایت بهره برداری را برای نشر اسلام مورد از تکیه هاه های عمده اقتصاد راکستان محسوب می

نماید و این هروه ها با نظر خود از کانال وهابیون راکستان و فرقه دیوبندی و انجمن سداه صحابه می

عربستان سعودی به مقابله با انقلاب اسـلامی و ایجـاد درهیـری علیـه شـیعیان استفاده از کمک های 

ورزند. دو هدف عمده وهابیت در صحنه سیاسـی و اجتمـاعی راکسـتان عبـارت راکستان مبادرت می

است: تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران و تلاش به منظور اعلام راکستان به عنوان یک کشـور سـنی. 

قی هدف از تشکیل انجمن سداه صحابه را واکـنش علیـه انقلـاب اسـلامی ایـران و هیاۀ الرحمن فارو

 21جلوهیری از هسترش آن در بین مردم راکستان ذکر کرده است) روزنامه جمهوری اسلامی ایـران، 

(. وی به دفعات ایران را متهم به در اختیار هذاردن سلا، و رول برای اجرای نهضت اجرای 1332آبان 

( و از دولـت راکسـتان تعطیلـی خانـه فرهنـگ 4:1332مهر 3نموده است) روزنامه ابرار، فقه جعفری 

 جمهوری اسلامی ایران را خواسته بود. 

مولانا عبدالرحمن از اعضای انجمن سداه صحابه اعلام کرد هـدف از فعالیـت  1332مهر  23در تاریخ 

(. تقریبـا در تمـامی 99: 1331رـور، های سداه صحابه، برقراری انقلاب سنی در راکستان است. )اکبـر 

ترورهای مذهبی در راکستان در سه دهه اخیر سداه صحابه نقـش داشـته اسـت. ایـن هـروه رـ  از 

، تشکیلات خود را با کمی دست کاری حفظ کرده است)شـفیعی و قلـیچ خـان، 2222انحلال در سال 

د و عمـدتا بـه دعـوت وزارت (. سران این انجمن ریوسته در ارتباط با حکومت سعودی هستن1: 1319

شوند بیشترین سهم را در دامـن زدن بـه نـاآرامی هـا و حج و اوقاف عربستان به آن کشور اع ام می

 آشوب های فرقه ای در راکستان دارد.

در نهایت باید هفت نفوذ و قدرت فراسرزمینی، غیر رسمی و غیر دولتـی تشـیع در سـطح منطقـه بـه 

برای اعمال قدرت نرم نشان داده است که ایـده انقلـاب اسـلامی دربـاره عنوان بستری بسیار مطلوب 

تواند در دنیای مدرن به عنوان جایگ ینی موثر و راهبردی در ماهیت رفتارها و رویکردهای اسلامی می

مطر، شـود و بـا تقویـت عناصـر « اسلام آمریکایی لیبرال مسلک»و « وهابی -اسلام انگلیسی»برابر 

میانه روانه  منش سیاسی اسلام هرا، در ری انسجام درونی دنیـای اسـلام برآیـد. لـذا منطقی، معتدل و 

واکنش های زیادی برانگیخته که بارزترین جنبه آن خشون های فرقه ای هد شـیعی اسـت)جمالی، 

1311 :133 .) 

در این میان عناصر برون سیستمی در راکستان در ری آن هستند که با جهت دهی خشونت ها علیـه 
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یعیان راکستان، هویت جمعی افراط هرایان این کشور را تقویت کرده و در راستای اهداف راهبـردی ش

منطقه ای خود از آن بهره هیرند. هر اندازه آمریکا، انگلی  و عربستان احسـاس کننـد جریـان کلـی 

را بـر  خـورد، فشـار خـودسیاسی در منطقه به نفع ایران به عنوان)هارتلند ژئورلیتیک شیعه( رقـم مـی

جامعه هد شیعی و از جمله راکستان خواهند اف ود، که خشونت های هـد شـیعی فرقـه ای مخـرب 

ترین و مهلک ترین آن است. محور آمریکا، اسرائیل، انگلی  و عربستان سعودی با هدف فشـار  بـر 

 ایران، سعی خواهند کرد با تضعیف و فشار بیشـتر بـر شـیعیان منتهـی الیـه دنیـای تشـیع، موقعیـت

ژئورلیتیک آنها را در این منطقه تضعیف کنند و مانع از قدرت هیری شیعیان در راکستان شوند. بر این 

اساس خشونت های هد شیعی در راکستان نوعی حمله ریشگیرانه علیه هر هونه تاثیرهذاری و قدرت 

 (.139: 1311یابی شیعیان در این منطقه است)جمالی، 

 

 نتیجه گیری

ریروزمندانه حکومت اسلامی ایران در برابر فشار ابرقدرت ها و غـرب، مسـلمانان و  تداوم مقاومت     

جنبش های اسلامی را امیدوار ساخت و موجی از طرفداری از انقلاب اسلامی را در سراسر جهان اسـلام 

به همراه آورد. به طوری که غرب آفریقا، شمال آفریقا، شرق آفریقا، شـرق مدیترانـه، ترکیـه، آسـیای 

رک ی، قفقاز، جنوب آسیا، راکستان، افغانستان، هند، جنوب شرق آسیا و غیر آن را بـه شـدت متـاثر م

کرد و روحیه استقلال طلبی، خودآهاهی، خودباوری و بازهشت خویشتن را در مسلمانان زنـده داشـت. 

سلامی، نقطـه در این راستا انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از رخدادهای متمای  در عرصه بیداری ا

عطفی در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی دنیای معاصر محسوب هشـته کـه تغییـرات زیـادی را بـه 

همراه داشته است. این انقلاب در شرایطی به وقوع ریوست که کمتـر کسـی آن را در شـرایط انقلـابی 

مایت غـرب نمود، بدان خاطر که برآوردهای ناشی از وهعیت جهانی در دوران دوقطبی و حتصور می

در ایران در نهایت به ثبات نسـبی خـتم  1912از نظام حاکم بر ایران، بیانگر آن بود که تحولات دهه 

 هردد. می

علی رغم فشارهای شدید قدرت های بین الملل و سایر دولت ها در مقابلـه بـا ایـن انقلـاب، امـا      

یه بر تفکر اسلام سیاسی، نقش اسـلام و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی )ره( توانست با تک

مسلمانان را در کشور راکستان و عنصر هویت اسلامی را به عنـوان واقعیتـی رذیرفتـه شـده در برابـر 

هویت جهان شمول غرب در این کشور قرار دهد. بررسی ابعاد تاثیره اری ایـن انقلـاب در راکسـتان، 

لت های اقتدار هرای اسلامی، جمهوری اسلامی حاکی از آن است که علی رغم مخالفت بسیاری از دو
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ایران در راستای تعالی اهداف خود، با سعی و تلاش فراوان توانست تـا مسـلمانان جهـان را در مسـیر 

بازیابی هویت اسلامی و تشیع قرار داده و بررسی های موجود در این زمینه بیانگر آن اسـت کـه ایـن 

طح کشور راکستان داشته است که عبارتند از: بازتاب ملموس انقلاب ب ری، تاثیرهای متفاوتی را در س

و چشمگیر ارزش های تشیع، تقویت و شتاب بخشیدن به جریان های انقلابی، برانگیختن ایـدئولوژی 

و تفکر سیاسی اسلامی و فراهم شدن بهانه بـرای برخـی از حکومـت هـا در سـرکوب جنـبش هـای 

 اسلامی مخالف. 

خورد و همـه که امروز دور جدیدی از این جنبش در سراسر جهان به چشم میدر رایان با توجه به این

حکایت از بیداری عالم اسلام دارد. کشورهای اسلامی بایستی همن هوشیاری بیش از ریش با تقویـت 

 اتحاد و همبستگی میان خود استقلال جهان اسلام را در برابر غرب حفظ کنند.
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