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   اسالمی–ھای ضد  فعاليت
  جنگجويان جھادی

 

د ده ان زم ش زم تق. در حال حاضر بسياری از ممالک جھان قربانی تروري ن تروري ه اي امل تروريزمی است ک ا ش ًريب

وانيم . در ھمه جا گسترش يافته است) جھاد اسالمی(زير نام  دانيم، ميت ی را ب سلمان حقيق به منظور اينکه ما تعريف م

ره،  سی، دزدی، دروغ و غي واد مخدر و مشروبات الکببينيم که در کنار قتل، تجاوز جن تعمال م ا دست حاس ولی و ي

ه . نيز در احکام اسالم ممنوع ميباشدداشتن در تجارت اين مواد  آياکسانيکه در اين جھاد اسالمی شامل اند و مربوط ب

ل د فامي روی ميکنن دازه از اسالم پي ه ان ا چ ی، پس ت ر بل د؟ اگ اه ان ن حقيقت آگ ند، از اي ز ميباش سلمان ني ای م ن . ھ اي

  د؟تروريست ھا تا چه اندازه تعليمات اسالمی را در زندگی خود دخيل ساخته ان

ناخته شده در يک  ستان ش ن از تروري ا يک ت ی، ب ين الملل ناخته شدۀ ب در اين اواخر، خبرنگاری از يک گروپ ش

د بتاين جوان چھل و ھفت سالۀ پنجابی، .  ای انجام داده است محل نامعلوم ايالت پنجاب پاکستان، مصاحبه ام امج  ن

ل " ٣٠ای کی "دارد و يک سالح  ه در بغ انه و يک تفنگچ د خودش را .  دارددر ش ی امج ای مصاحبه وقت در اثن

امل شدم ز ش واد ني ن م د . ًمعرفی ميکرد گفت، من قبال معتاد به مواد مخدر بودم و بعدھا در قاچاق اي د، بع او ميگوي

د . از شموليت وی در تجارت مواد مخدر، مردم او را جانی خطاب ميکردند ا نميتوان بت اعتراف ميکند که او نه تنھ
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دنماز بخو رده نميتوان دارد. اند که قرآن ھم تالوت ک ز ن اھی از اسالم ني ه آگ دون آن، وی ھيچگون اوجود آن بت . ب ب

ان  ھا مطمئن است که او می خيلی ز در راه اسالم قرب ه باشد بکشد و خودش را ني تواند از برای اسالم ھر کی را ک

اک در "ف ای تی ایا" پنجاب، کشمير تحت تسلط پاکستان و ساحۀ. کند رز پ ن-م شماری از اي م بي ان، رق ه   افغ گون

اخير،  برای اين. جنگجو ھا را در خود دارد ھا مھم نيست که آيا يک شخص در بارۀ تعليمات اسالمی چيزی ميداند ي

  .آنرا پيروی ميکند يا نه، اما در کشتن و کشته شدن در راه اسالم مھارت دارند

اريخ ثبت شده ھای تروريزم جھادی بيشتر در مورد اين  ريشه ياھی در ت واقعيات سخن ميگويد که منحيث صفحۀ س

  .است

غالگر  وای شوروی اش ه ق ناخته شدند، خود را علي ان ش دين و طالب ام مجاھ ه ن دا ب ًزمانيکه جنگجويان افغان، که بع

دموقت آماده ميساختند، در  اد نمودن ر . قابله با نيرو ھای جماھير شوروی وقت اعالم جھ ان وقتيکه زي اد ھم ام جھ ن

ود و اسواد افغان بسيج می شدند، در ھم مسلمانھای بی سلحانه نم ا آنھاھمکاری م ز ب ن زمان اياالت متحده آمريکا ني

د اھير شوروی وقت بجنگن ه جم ا علي ود ت ست . جھادی ھا و طالبان را تمرين داده تشويق نم ن تروري سياری از اي ب

  . د سر اندھای تعليم داده شده تا ھنوز ھم برای انسانيت در

ھای وی، زمانيکه او با سالح به قريۀ خود  بر بنياد گفته. امجد بت نيز در يکی از ھمين کمپ ھا تعليم داده شده است

ادی وقف شده در راه اسالم ًرفت، ھمان باشندگان قريه که او را قبال آدمکش و جانی صدا ميزدند، اکنون او  را جھ

د) وند بدھدکه آماده است جان خود را در راه خدا( ۀ وی تحت ی بت م. صدا ميزنن ان قبيل ن از جوان اه ت د، پنج افزاي

  .تأثير او آمده و شامل وظيفۀ جھادی گرديدند

شکر  صار، ل د، حرکت االن ه، جيش محم شکر طيب د ل بعدھا، ھمين جنگجويان بخشی از سازمانھای تروريستی مانن

  .جھنگوی و غيره  گشتند

ن ھر چنداين سازمان ھا به مقاصد مختلف تشکيل شده وث  اند اما ھمۀ اي سانی و ضد اسالمی مل ال ضد ان ا در اعم ھ

يعه. اند ات ضد ش شکيل شده است ًدر حقيقت، لشکر جھنگوی صرفا برای رھبری عملي ا ت ن سازمان حمالت . ھ اي

ا و  اين سالۀھا حم فراوانی را عليه اجتماع شيعه رھبری نموده است، ده اره ھ ام ب ساجد، ام ذاران م زمان عليه نمازگ

ستی فعاليت. عزاداران محرم بوده است ازمان تروري ن س ستان وسعت داده است حال اي ام پاک . ھای خود را در تم

  .اند ھای ضد ارتش، گرفتار شده اعضای اين سازمان در فعاليت

شکيل اختن کشمير ت تًمشابه به آن لشکر طيبه که صرفا به ھدف آزاد س ده است، حال فعالي داف   ش دا از اھ ھای ج

وده است رال . اساسی خود را آغاز نم ل يک جن تان و قت ان در ھندوس سياری از بيگناھ ل ب سئول قت ن سازمان م اي

  .متقاعد پاکستان ميباشد

  .سواد موفق ميگردند اين گروپ ھای ضد انسانی ھمواره در جذب جوانان غريب و بی

  . که در پھلوی مسائل مادی، بھشت را نيز به دست ميآورندشود ھا گفته می به اين جوان

  .سواد وبيکار شامل ھمچو سازمان تروريستی ميگردد توسط ھمين فريب و تطميع، جوان بی

ا، ھن افع آنددر حال حاضر، تمامی اين سازمانھا که در پاکستان مستقر ھستند، آمريک تان و من رار  وس ا را ھدف ق ھ

  .ميدھند

دھمانند پاکستان، اری ندارن ات اساسی و اصلی اسالمی ک ا تعليم ز ب ستان ني .  جھادی ھای اسالمی موجود در افغان

ست، کشت خشخاش است ان تروري ديولوژی طالب د اي واد مخدر در .  منبع اصلی درآم اکترين تجارت م ه خطرن ک

د ه حساب ميآي ان ب ه است . جھ ه برآورديکه صورت گرفت واد مخدر ٩٣مطابق ب دات م صد تولي ان در  في ام جھ تم
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رار دارد٢٧٠٠در حدود . افغانستان صورت ميگيرد ين تحت کشت خشخاش ق ع زم ل مرب د ٨۴در سال .  ماي درآم

اک  ام ٢٠٠،٠٠٠تري ر آمريک ون دال وده استئلي ان .ی ب غ در مي ن مبل ی ١۵٠٠اي دھان محل مول فرمان ه ش ل، ب فامي

اک در آ. طالبان، جنگساالران جھادی و مافيای مواد مخدر تقسيم شد دات مجموعی تري  متريک ٨٢٠٠ن زمان تولي

  .اين مقدار دوبرابر مصرف ترياک در جھان است. تن بود

اک،  ز از آن ١٢کارخانۀ مواد مخدر تنھا محدود به خشخاش نميشود بلکه بعداز به دست آمدن تري ورفين ني صد م  في

  .بايد گفت که منبع ھيروئين نيز خشخاش ميباشد. به دست ميآيد

در . اسی و حياتی طالبان، مصارف فاميلھای شان و دست يافتن به اسلحه، ھمين کشت خشخاش ميباشديک منبع اس

د ه خود را . حاليکه ايران به ھر آنکه در تجارت مواد مخدر دست داشته باشد، حکم اعدام صادر ميکن ان ک ا طالب ام

  .يندمسلمان و جھادی نيز ميگويند در مھد ھمين تجارت ضد اسالمی زند گی مينما

د ھمين طالبان فعاليت يش ميبرن ه پ ا  آن. ھای ضد اسالمی مانند اذيت و تحقير زنان در برابر اجتماع عام مردم را ب ھ

  .کشتار وحشيانۀ بيگناھان از کار ھای زندگی روزمرۀ شان است.  ضد تعليم و تربيه در مکتب ميباشندهب

اد، ضد ه داده است تا به اين اعمال ھا اجاز در چنين وضعی سؤال پيدا ميشود که چه کسی به آن ۀ جھ انسانی خود کلم

  اسالم و مذھب را پيوند دھند؟

وھين نمی ئامروز اسالم توسط ھيچکسی به اندازۀ ھمين تروريست ھا د، ت تن را ندارن ی که خود لياقت مسلمان گف

  .گردد

  

  

 

 


