
  پاکستان یافراط
(  

 »ھیھمسا یکشورھا ینابود و ییگرا  ھ افراط

  

تنش میان  -سی ان ان  در مصاحبھ با خبرنگار

ما با ، درگیری پیش می روند بھ سمت تنش و

افغانستان  درایجاد تنش  سھ نسل از بعد از

 در مداخلھ ی متحد کرده است و ھر 

آن صورت تنش بھ مرحلھ غیرقابل بازگشت خواھد 

  . گرددیآغشتھ م یرنگ دو و

افراط و یاسیس یها انیجر احزاب و
)استاد صباح(قسمت سوم 

  
ھ افراطیتربی، گری وه نظامیش :پاکستان یکیاستراتژ سھ اھداف مھم و

  عربستان نماند 

  ران نماند

  یباز کرد

  تخم پاکستان نماند 

در مصاحبھ با خبرنگار یاست جمھوریاشغال پست ر قبل ازاشرف غنی احمدزی 

بھ سمت تنش و ترین سطح رسیده است و پاکستان بھ باال

بعد از باید مشخص شود آیا این کشور پاکستان گفتگو خواھیم کرد و

 برابر مردم را در، ھدفمند یھاترور. دست خواھد کشید یا خیر

آن صورت تنش بھ مرحلھ غیرقابل بازگشت خواھد  اقدام مشابھ این انجام شود در صورتی کھ یک یا دو

و ییبھ مصلحت گرا یماندن کرز، دنیبھ مراد رس 

احزاب و

سھ اھداف مھم و«

عربستان نماند  تا زقطر

ران نماندیا کشور و ھودی

کرد ھن مایم ھمھ با

تخم پاکستان نماند  یالھ

اشرف غنی احمدزی 

پاکستان بھ باال افغانستان و

پاکستان گفتگو خواھیم کرد و

دست خواھد کشید یا خیر

صورتی کھ یک یا دو

 از اما بعد. رسید
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  پاکستان  در ییگرا ادیبن و یاسیاحزاب س
  حزب مردم 

، نفوذ اجتماعی می باشد تنھا حزب سیاسی کھ دارای جریان سیاسی واقعی با پایگاه و، می شد تاریخ پاکستان تصور در 

 یالدیم ١٩۶٧سال  رحزب مردم د. پاکستان بود سراسر فعال در یگانھ حزب عمده و، این حزب. حزب مردم پاکستان است

برای ، بود سوسیال دموکراسی استوار مبنای سکوالریزم و این حزب کھ بر. علی بوتو پایھ گذاری شد توسط ذوالفقار

دست  در این کشور بار قدرت را در چھار، حزب مردم. ذھن میلیون ھا پاکستانی حکومت می کرد قلب و چندین دھھ بر

  . اکستان می باشدپ احزاب مھم در ھنوز یکی از داشت و

چنین دوره بحرانی کھ  اما حکومت در، عمل کنند، نتوانست آنطوری کھ مردم انتظار داشتند خرآ یسالھا درحزب مردم 

فساد گسترده و ضعف ، رکود اقتصادی، بحران انرژی، حال رشد تروریزم در. آسانی نبود کار، پاکستان با آن درگیر بود

  . طور جدی در افت عملکرد و دستاورد این حزب نقش داشتند حاکمیت از عوامل اصلی بودند کھ بھ

حزب متحمل ضایعھ غیر قابل ی، الدیم ٢٠٠٨ ست ھفت دسمبریب در یک حملھ انتحاری در مرگ بی نظیر بوتو پس از

حفظ اتحاد حزب  تا حدودی توانست در، پاکستان آصف علی زرداری و رئیس جمھور، بوتو اما ھمسر، جبرانی گردید

بھ این حزب رای ، این کشور کھ بھ نشانھ تعھد بھ بی نظیر بوتو میان موج احساسات عمومی در در عمل کند و موفقانھ

حزب مردم پاکستان توانست ی، الدیم ٢٠٠٨سال  انتخابات سراسری قبلی پاکستان در در. قدرت را بھ دست آورد، دادند

این . ھفت نامزد مستقل را کسب کنند اقلیت ھا و، نجملھ کرسی ھای اختصاص یافتھ بھ زنا ست پنج کرسی ازیکصد بی

سند ایالتی است کھ در آن . محوریت ایالت سند را با خود دارد سراسر پاکستان بر ھم پشتیبانی توده مردمی در حزب ھنوز

این ایالت با حزب مردم  تا کنون ھیچ حزب سیاسی نتوانستھ در است و نفوذ گسترده برخوردار حزب مردم ازقدرت و

بھ رغم کمبود تعداد کرسی الزم . مجلس نمایندگان پارلمان فدرال پاکستان است کرسی در ٧۵ایالت سند دارای . ندرقابت ک

حزب مردم توانست با موفقیت دوره قانونی حاکمیت خود را با کمک شرکای ائتالفی خود ، پارلمان اکثریت در برای احراز

  . بھ پایان برساند

   یمترق و یاحزاب مل
رھبری این . تشکیل شد یالدینوزده ھفتاد ھشت محزب مترقی مردم با انشعاب از حزب مردم در سال  :ی مردمحزب مترق

  . حزب را موالنا کوثر نیازی بھ عھده دارد

. یک حزب چپ گرا کھ در سال نوزده ھفتادنو بھ رھبری میرغوث بزنجوتشکیل شد وطرفدارھند است :حزب ملی پاکستان 

  . بھ اتحاد دموکراتیک ملی پیوست یالدیدوم بھ احیای دموکراسی ودرسال نوزده نود کیدرسال نوزده ھشتاد

، بھ عنوان جانشین حزب عوامی ملی کھ فعالیتش ممنوع شده بود یالدیدرسال نوزده ھفتادپنج م یحزب دموکراتیک مل

 . رھبری این حزب را شیرباز خان مزاری بھ عھده داشت. تشکیل شد

بی  یکاکابھ وسیلھ ممتاز علی بوتو (حزب جبھھ ملی سند ، حزب تحریک استقالل :عبارت اند ازسایر احزاب پاکستان 

) کھ مرکز آن کویتھ است(حزب اتحاد ملی بلوچستان) کھ غیر قانونی است( حزب کمونیست پاکستان، )نظیر رھبری می شد

ب رفاه ملی در سال نوزده حز(حزب طریق انصاب و حزب رفاه ملی، حزب خاکسار پاکستان، حزب جمھوری وطن

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تأسیس شده وخواھان انتخاب مستقیم رئیس جمھور بھ وسیلھ مردم است و  متقاعدجنرال ، نودھفت بھ وسیلھ اجمل حسین

  . تغییر قانون اساسی را می خواھد واکثراً نظامیان درآن عضویت دارند

  حزب مسلم لیگ 
محمد علی جناح کھ مسلمانان شبھ قاره ھند را برای ایجاد  با آنکھ این حزب مدعی تداوم حزب مسلم لیگ تحت رھبری 

، رھبری کرد؛ اما با توجھ بھ وجود احزاب متعددی بھ این نام، بھ عنوان یک کشور جداگانھ برای مسلمانان ھند، پاکستان

ستان تاسیس شد کھ یک فعال کھنھ کار آزادی پاک، این حزب توسط فدا محمد خان، درواقع. تایید این ادعا اندکی دشوار است

بھ عنوان والی )  یالدیھشتادپنج تانوزده ھشنتد ھشت م(بعدا بھ مدت سھ سال در زمان حکومت نظامی جنرال ضیاءالحق 

پس ازبازنشستگی فدامحمد خان . خدمت کرد) خیبر پختونخوای فعلی(ایالت شمال غربی آن وقت موسوم بھ ایالت سرحد 

  . رئیس حزب شد، ب بودنواز شریف کھ دبیر کل حز، ازسیاست

در انتخابات عمومی کھ . نواز شریف تا سال نوزده نودھفت بھ عنوان سیاستمدار حامی حکومت نظامی وقت شناختھ می شد

پیروزی چشمگیری را بھ دست آورد کھ در ، این حزب با اکثریت دو سوم، در ماه فبروری سال نوزده نودھفت برگزار شد

نواز شریف از نظامیان فاصلھ گرفت و سعی کرد بھ عنوان یک ، پس ازاین پیروزی تاریخی. تاریخ پاکستان بی سابقھ بود

وی ناگزیر بھ پرداخت بھای گزافی شد کھ در ، برای بھ دست آوردن چنین جایگاھی. سیاستمدار در سطح ملی تبارز کند

ز آن بھ دنبال توافق با مشرف بھ از سوی جنرال پرویزمشرف بھ زندان رفت و بعد ا، نتیجھ پس ازساقط شدن از قدرت

  . تبعید خودخواستھ بھ عربستان سعودی رفت کھ برای حدود یک دھھ در آنجا بود

رھبر شبکھ القاعده روابط نزدیک برقرار کرده و ، شد نوازشریف دراواسط دھھ ھشتاد میالدی با اسامھ بن الدنیگفتھ م

، قاضی حسین احمد. و اسامھ بن الدن بوده است، سی آی ای، برای مدت کوتاھی رابط میان سازمان اطالعاتی امریکا

در مصاحبھ ای تایید کرده بود کھ نوازشریف درتالش برای کسب اکثریت مطلق در انتخابات ، رھبر پیشین جماعت اسالم

ریف و برادر نواز ش، شھباز شریف. از اسامھ بن الدن حمایت مالی دریافت کرده بود، سراسری نوزده نودھفت پاکستان

کصدنودتن ازتروریست ھای لشکر جنگوی و ھمچنان یبیش از، در دوران تصدی خود در این ایالت، حاکم سابق پنجاب

ملک اسحاق بعد از ، بر اساس گزارش ھا. ملک اسحاق رھبر این گروه مرتبط با شبکھ القاعده را از زندان آزاد کرده بود

در جریان کارزار اخیر . لوچستان و سند حمایت و سازماندھی کردحمالت بزرگ فرقھ ای را در ایالت ھای ب، آزادی

، طالبان و سایر گروه ھای تروریستی کھ علیھ روند انتخابات دموکراتیک در پاکستان مبارزه می کنند، انتخاباتی درپاکستان

از حمالت آنھا در امان ) ن(میان لیبرال ھا و احزاب مذھبی معتدل تفاوت قایل نمی شدند و فقط حزب مسلم لیگ پاکستان 

بلکھ از جانب گروه ھای ، از سوی طالبان نھ، صورت گرفت) ن(حمالتی کھ در بلوچستان علیھ حزب مسلم لیگ . بودند

  . جدایی طلب بود

در انتخابات سال دوھزارھشت میالدی نوددوکرسی را درپارلمان فدرال و ھمچنین اکثریت ، )ن(حزب مسلم لیگ پاکستان 

مقر این حزب ایالت پنجاب . ر مجمع ایالتی پنجاب بھ دست آورد و از آن زمان تاکنون بر این ایالت حاکم بودکرسی ھا را د

کصدھشتادسھ کرسی را درپارلمان فدرال دارد و این ھمواره یک مزیت عددی بھ نفع حزب مسلم یاست کھ در مجموع 

  . بوده است) ن(لیگ پاکستان 
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 گروه اسالمی اھل حدیث
 - ریشھ آن در حرکت اصالح طلبان محافظھ کارانھ ھندو. شکل گرفت ١٩٧٠ر قبال فعالیت شیعھ در دھھ این گروه د

این گروه عضوی از اتحاد جمھوری اسالمی بوده و بھ جناح ھای . باز می گردد ١٩مسلمان است کھ تاریخ آن بھ قرن 

  . مختلف تقسیم شده و رھبر شناختھ شده ای ندارد

  جنبش متحد قومی 
. اغلب نقش مھمی را درسیاست ھای ملی بازی کرده است، حزب عمدتا درمناطق شھری ایالت سند دارای نفوذ است این 

و ، کھ مرکز اقتصادی پاکستان بھ شمار می رود، این حزب عمدتا ازطبقھ متوسط جمعیت شھری درشھرھای کراچی

سازمان یافتھ ترین حزب ، کھ درلندن مستقراست تحت رھبری الطاف حسین، جنبش متحد قومی. حیدرآباد نمایندگی می کند

این . این حزب تاکنون ازحمایت زیادی درشھرھای کراچی و حیدرآباد برخوردار بوده است. پاکستان بھ شمار می رود

اش شھرت دارد وھمواره تالش داشتھ تا توجھ مردم  ییادگرایحزب یک جریان سیاسی سکوالر است کھ با موضع ضد بن

جنبش متحد قومی یکی ازشرکای دولت ائتالفی . بھ خطر طالبانیزه شدن مناطق شھری بھ ویژه کراچی جلب کندپاکستان را 

در ، تحت رھبری و نظارت جنرال پرویزمشرف بود و ھمچنین در دوره گزشتھ در تعامل نزدیک با حزب مردم پاکستان

، تا نفوذ خود را بھ سایر نقاط پاکستان گسترش دھد این حزب ھمچنین درتالش بوده. سند و اسالم آباد در قدرت سھیم بود

  . اما بسیاری ازتحلیلگران معتقدند کھ جنبش متحد قومی ممکن است ھمچنان درپایگاه سنتی قدرت خود محدود بماند

  حزب ملی عوامی 
و گاندی سرحد نیز این حزب تداوم جنبش تاریخی بھ نام خدای خدمتگاربھ رھبری خان عبدالغفار خان است کھ بھ باچا خان 

با . این حزب ازحمایت طبقھ سکوالرپشتون درایالت خیبر پشتونخواه و تا حدودی بلوچستان برخوردار است. معروف بود

اما ھیچگاھی در آنجا بھ عنوان یک حزب موثر در قدرت ، آنکھ این حزب در شھر کراچی نیز دارای نفوذ و پایگاه است

این حزب . ازوفرودھای بسیاری را درتاریخ فعالیت خود تجربھ کرده استروامی فحزب ملی ع. سیاسی محسوب نشده است

پس از یک دوره طوالنی دوباره خود را بھ عنوان بزرگترین حزب ایالت خیبر پشتونخواه تبارز داد و در پنج سال گذشتھ 

  . درائتالف با حزب مردم پاکستان قدرت را در این ایالت در دست داشت

  تحریک انصاف 
کھ زمانی قھرمان کریکت پاکستان بود ، عمران خان. ین حزب درجریان دوسال گذشتھ موج قابل توجھی را ایجاد کرده استا

حزب تحریک انصاف پاکستان را در ، جام قھرمانی را درجام جھانی کریکت کسب کرد یالدینوزده نوددو مودرسال 

  . تاسیس کرد یالدینوزده نودشش مفبروری سال 

. پاکستان است یردوسیاسی تازه ا پروژه، ین باورند کھ حزب تحریک انصاف پاکستان بھ رھبری عمران خانبسیاری برا

اول فاصلھ گرفتن سیاستمداران طرفدارنظامیان ازدیگرجریان ھای اصلی سیاسی و ، این تحلیل براساس دو دلیل استواراست

نظامیان این کشور درحال حاضر با ھیچ یک از دو  احزاب ملی و در نھایت شمولیت آن درتحریک انصاف و دوم اینکھ

  .میانھ گرمی ندارد، کھ قبال ذکر شد، حزب اصلی دیگر
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  حزب جماعت اسالمی

تشکیل داد وھدف خود را تالش برای ایجاد استقرار یک دولت  ١٩۴١جماعت اسالمی را در سال ، ابواالعلی مودودی

ت گرای اسالمی نقطھ نظرھا و مواضعی ھمچون اخوان المسلمین مصر این حزب راستگرا وشدیدا سن. اسالمی اعالم کرد

. از ائتالف مزبور کنار گذاشتھ شد ١٩٧٧این حزب چھار کرسی بھ دست آورد و در انتخابات  ١٩٧٠در انتخابات سال . دارد

درمورد حاکم  نرال ضیاء الحقجسیاست ھای . رھبر آن قاضی حسین احمد است و دفاتر مرکزی آن در الھور قرار دارد

فرھنگی و اقتصادی پاکستان از تعالیم این حزب دانستھ شده ، سیاسی، کردن شریعت اسالمی در تمام شئون زندگی اجتماعی

ازنوازشریف حمایت کرد تا قوانین اسالمی را پس از رسیدن بھ ، این حزب در دوران حکومت اولیھ بی نظیر بوتو. است

، الیحھ شریعت را تصویب نمود ولی جماعت اسالمی، از شریف پس از رسیدن بھ قدرتنو. قدرت در پاکستان برقرار نماید

جماعت اسالمی در اعتراض بھ تصمیم  ١٩٩٢در اوایل دھھ . نواز شریف را بھ عدم اجرای دقیق قوانین اسالمی متھم کرد

جماعت اسالمی . ه گیری کردنداز اتحاد دموکراتیک اسالمی کنار، دولت نواز شریف در حمایت ازدولت مجاھدین در کابل

پاکستان دولت نواز شریف را بھ قطع حمایت از گلبدین حکمتیار رھبری حزب اسالمی افغانستان و شکست برنامھ اسالمی 

جماعت اسالمی کھ خاطره خوشی از ھمکاری با حزب مردم و  ١٩٩٣درانتخابات اکتبر . کردن کامل پاکستان متھم نمود

گرفت کھ با عنوان جبھھ جدید سیاسی بھ نام امت و جدای از این دو حزب در انتخابات شرکت نداشت تصمیم ، مسلم لیگ

جبھھ اسالمی پاکستان نامیده می شد و در این انتخابات تنھا سھ ، این جبھھ. ولی نتوانست آراء قابل توجھی کسب نماید، نماید

نامھ تکبیر وابستھ بھ حزب جماعت اسالمی در کراچی ھفتھ ریمدمحمد صالح الدین  ٩۴در دسامبر . کرسی را بھ دست آورد

بزرگترین گروه اسالمی پاکستان ان یجراین . وی ازمنتقدان حزب حاکم و نھضت قومی مھاجر بھ شمارمی رفت. ترور شد

  . است

 جمعیت العلماء اسالم

وھابیت می باشد و ھمان  معتقد بھ مکتب دیوبندی و نزدیک بھ، گروھی حنبلی مذھب و در رستھ اصحاب حدیث، این حزب

پس از . تحت رھبری موالنا شبیر احمد عثمانی برای کسب حمایت ازتاسیس پاکستان ایجاد شد ١٩۴۵حزبی است کھ در سال 

جمعیت العلماء اسالم برتدوین قانون اساسی مبتنی بر اصول و ضوابط . مجددا احیا شد ١٩۵٠وقفھ ای این حزب در سال 

پس از وی موالنا فضل . بنیانگذار و رھبر اتحاد ملی پاکستان بود، ھبر آن موالنا مفتی محمودر. اسالمی تاکید می نمود

در اتحاد ملی پاکستان و در مقابل حزب مردم قرار  ١٩٧٧این حزب در انتخابات سال . الرحمن رھبر این حزب گردید

بھ جنبش احیای دموکراسی پیوست  ١٩٨١ل با وی ھمکاری داشتند اما در سا، نرال ضیاء الحقجدر ابتدای حکومت . داشت

این حزب در مناطق مختلف . را کھ موضوع تجدید ریاست جمھوری وی بود تحریم کرد ١٩٨۴ چمار ١٩و رفراندوم 

بر سر مسالھ ادامھ ھمکاری با  ١٣٧٣جمعیت علمای اسالمی درپاییز . پاکستان بھ ویژه ایالت سرحد دارای نفوذ می باشد

گروه موالنا فضل . تقسیم شد «موالنا اجمل خان«و » موالنا فضل الرحمن«بھ دو شاخھ تحت رھبری  دولت بی نظیر بوتو

در ایالت ھای بلوچستان و سند دارای نفوذ بوده و گروه تحت ، الرحمن کھ دارای نفوذ زیادی در بین طالبان درافغانستان است

  . فداران بسیاری استرھبری موالنا اجمل خان درایالت ھای سرحد و پنجاب دارای طر
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 جمعیت العلماء 
سنی مذھب ومعتقد بھ سنت ھا و مکتب بریلوی می ، نھ چندان نخبھ گرا حزبی اسالمی. تاسیس شد ١٩۴٨این حزب در سال 

این حزب نیز از اعضای اتحاد . ھفت کرسی بھ دست آورد ١٩٧٠درمجلس ملی در . باشد و ازاصول اسالمی پیروی می کند

بھ  ١٩٨٨در . بھ نھضت اعاده دموکراسی پیوست اما یک ماه بیشتر در این نھضت نبود ١٩٨١در . اره گرفتملی پاکستان کن

بھ اتحاد دموکراتیک اسالمی  ١٩٩٠در نوامبر . پیوست تا اتحاد عوامی پاکستان را ایجاد کند» حزب تحریک استقالل«

این . گ خلیج فارس از این اتحاد کناره گیری کرددر اعتراض بھ سیاست نواز شریف در مورد جن ١٩٩١چپیوست و در مار

موالنا «و جناح تحت رھبری » موالنا احمدشاه نورانی«حزب نیز بھ دو شاخھ اصلی تقسیم می شود جناح تحت رھبری 

حزب اسالمی پاکستان را تحت عنوان شورای ھماھنگی  ٣٠موالنا احمدشاه ھمچنین رھبری ائتالف . »عبدالستار نیازی

 . احزاب اسالمی برعھده دارد

 سپاه صحابھ 

در گیلگیت در شمال  ١٩٩٢مھ  ٣١رھبر آن محمد غیاث الدین در . یک گروه سنی مذھب نظامی کھ پیرو فرقھ وھابی است

گروه . شونت بار و تروریستی بسیار پایین استمحبوبیت این گروه درنزد افکار عمومی بھ دلیل اعمال خ. پاکستان ترور شد

بانی اکثر فعالیت ھای ، در ایالت پنجاب را بھ عنوان مرکز فعالیت ھای خود انتخاب کرده» جنگ«مذکور کھ شھر 

انجمن وھابی و سپاه صحابھ کھ شاخھ نظامی آن لشکر جنگوی نام دارد عالوه بر . تروریستی در پاکستان بھ شمار می رود

طراح و مجری بسیاری از حمالت تروریستی ، اری از سیاستمداران پاکستانی و عداوت شدید با نھضت فقھ جعفریتروربسی

 . بوده است

 فقھ جعفری  تحریک نفاذ 

. تشکیل شد تا برنامھ اسالمی کردن ضیاء الحق براساس فقھ سنی مخالفت نماید ١٩٧٩گروھی شیعھ مذھب است کھ در سال 

یک جناح اصالح طلب بھ رھبری عارف حسینی  ١٩٨۴در. ثبت شد ١٩٨٧یک حزب سیاسی در این سازمان بھ عنوان 

عارف . الحسینی از جناح سنتی بھ رھبری حامد علی موسوی جدا شد وگروه تحریک فقھ جعفریھ پاکستان را تشکیل داد

این . ساجد علی نقوی شد سیدان یجرپس ازعارف حسین الحسینی رییس این . کشتھ شددرپیشاور  ١٩٨٨ت گسالحسینی در ا

با اتحاد دموکراتیک مردم بھ  ١٩٩٠این نھضت در سال . گروه برخالف گروه اول معتقد بھ فعالیت ھای سیاسی می باشند

علت این جدایی عدم توجھ ، در بیانیھ نھضت. از این اتحاد خارج شد ١٩٩٣رھبری بی نظیر بوتو ائتالف کرد ولی در سال 

درصد سھمیھ برای نامزدھای این نھضت در مبارزات انتخاباتی  ۶ھضت مبنی بر اختصاص حزب مردم بھ درخواست ن

تشکیالت شیعھ دیگری . نھضت از نامزدھای انتخاباتی خود خواست کھ بھ صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند. ذکرشد

سازمان ، )بھ سرپرستی صفدر نقوی(سازمان امامیھ ، نیز وجود دارند کھ از جملھ می توان بھ سازمان دانشجویان امامیھ

وفاق علماء و ) اعالم موجودیت کرد ١٩٩۴سپاه محمد کھ در اوج گیری ھای فرقھ ای در سال ، )١٩٨٩تاسیس (اصغریھ 

  . اشاره کرد) الھور(جامعھ المنتظر 
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 گروه اسالمی اھل حدیث 

ن در حرکت اصالح طلبان محافظھ کارانھ ریشھ آ. شکل گرفت ١٩٧٠گروه اسالمی اھل حدیث درقبال فعالیت شیعھ در دھھ 

این گروه عضوی از اتحاد جمھوری اسالمی بوده و بھ جناح ھای . باز می گردد ١٩مسلمان است کھ تاریخ آن بھ قرن  - ھندو

  . مختلف تقسیم شده و رھبر شناختھ شده ای ندارد

   یافراطگروه ھای 
انواع مختلف گروه ھای افراطی و خشونت طلب تروریست در  پاکستان بھ عنوان بھشت امن تروریست ھا یاد می شود کھ

  :ازجملھ گروه ھای تروریستی پاکستان. پردازند یت میت بھ فعالیخاک این کشور حضور داشتھ و بدون محدود

  ، لشکرجھنگوی، گروه ھای تروریستی فرقھ ای مانند سپاه صحابھ -

  گروه ھای تروریستی ضد ھندی مانند لشکرطیبھ  -

  ، محمدجیش ، 

این گروه ھا بھ انجام فعالیت ھای تروریستی در راستای  وتحریک نفاذ شریعت محمدی وتحریک طالبان پاکستان می باشد -

 . اجرای رادیکالیسم اسالمی می پردازند کھ در ذیل بھ صورت مختصر آن ھا را شرح می دھیم

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

دو کنفرانس توسط جماعت اسالمی پاکستان و جمعیت علماء اسالم برای مبارزه با ، سازمان مدافع حقوق شیعیان پاکستانی

با حمایت ) آی. اس. آی( درھمین راستا سرویس اطالعاتی پاکستان. ترتیب داده شد، جنبشی کھ توسط شیعیان ایجاد شده بود

، بدین ترتیب. عربستان گروھی ازمسلمانان دیوبندی را تشویق بھ مبارزه علیھ فعالیت ھای تحریک فقھ جعفری نمودوآمریکا

بھ رھبری موالنا حق نوازجھنگوی کھ خود  - کھ بعد ھا بھ سپاه صحابھ پاکستان تغییر نام داد - انجمن سپاه صحابھ پاکستان 

بھ منظور بھ توازن کشیدن قوای سیاسی پاکستان و پیشبرد منافع مسلمانان ، ون جمعیت العلماء االسالم بودیکی از روحانی

 . بھ وجود آمد یالدینوزده ھشتاد پنج ماھل تسنن در سال 

سرکنسول ، می توان بھ ترور صادق گنجی نانیادر خصوص عمده ترین اقدامات تروریستی صورت گرفتھ توسط این 

ھم چنین افراطی ھای سپاه صحابھ . اشاره نمود یالدیده نود مزھوردرتالفی مرگ جھنگوی دردسامبر سال نوایران در ال

بھ مرکز فرھنگی ایران در الھور حملھ نمودند و نیز ھفت دیپلمات ایرانی درملتان  یالدیسال نوزده نودھفت م یدرجنور

  . رساندندقتل را بھ 

پنج افسرنظامی ایران درپاکستان در سپتامبر سال نوزده نودھفت ) بر این گروهرھ( در تالفی مرگ ضیاء الرحمن فروغی

این گروه با مدارس مذھبی تندرو پاکستان ارتباط گسترده داشتھ و . توسط سپاه صحابھ ولشکرجھنگوی کشتھ شدندی، الدیم

تباط اعضای لشکر جھنگوی با ارند یگویم. این مدارس فراھم می آورد طالبتعداد عمده ای از نیروھای خود را ازبین 

  . القاعده در رادیکال شدن این گروه عاملی مؤثر بوده است
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   یلشگرجھنگو

اسب تروا جدید القاعده برای " ازمھم ترین گروه ھای تروریستی پاکستان لشکر جھنگوی می باشد کھ امروز بھ عنوان 

یکی از گروه ھای افراطی مذھبی ، روریستیدر حقیقت این گروه ت، انجام عملیات ھای تروریستی معرفی شده است

لشکر جھنگوی چندین سال بھ عنوان . پاکستانی است کھ توسط سپاه صحابھ با ھدف مبارزه با نھضت جعفری تأسیس گردید

اعضای آن عمدتاً مسلح بوده و فعالیت ھای آن بیشتر از نوع تروریستی و دامن . شاخھ نظامی سپاه صحابھ فعالیت می نمود

  . ھ مسائل فرقھ ی می باشدزدن ب

ضد ، ضد اسرائیلی، ضد ھندی، دارای احساسات ضد آمریکایی، لشکر جھنگوی بھ عنوان سازمانی با ایدئولوژی وھابی

بر طبق  وایرانی و ضد شیعھ می باشد وھمواره بھ عنوان مسئول قتل شیعیان درپاکستان و ھزاره افغانستان متھم بوده 

تحکمی میان لشکر جھنگوی و طالبان افغانستان وجود داشتھ است واین سازمان تروریستی ھمواره پیوند مس، گزارشات

در ھمین راستا مقامات اسالم . پاکستانی از پناه گاه ھای طالبان درافغانستان جھت آموزش اعضای خود استفاده می نماید

، ای دو گروه درکنار یکدیگر می خورندآباد معتقدند نوع روابط لشکر جھنگوی با طالبان بھ گونھ ی می باشد کھ اعض

ھم چنین طبق تحقیقات صورت گرفتھ مراکز تحقیقاتی پاکستان در سال دوھزاردو . آموزش می بینند و مبارزه می کنند

 . القاعده نقش بھ سزایی در آموزش اعضای لشکر جھنگوی حتی پس ازحملھ آمریکا بھ افغانستان ایفا می نماید یالدیم

   بھیلشکر ط
بھ رھبری حفیظ محمد  یاس آ یآکر طیبھ یک سازمان بنیادگرای اسالمی فرقھ اھل حدیث درپاکستان است کھ توسط لش

  . جھت آموزش داوطلبان مبارزه درکشمیر تأسیس گردید، سعید

آی حمایت شده است؛ این حمایت از زمانی کھ آمریکا درسال نوزده نودھفت . اس. آیازجانب  غانھیدر یبلشکر طیبھ 

لشکر طیبھ بھ عنوان یکی از مھم ترین گروه . افزایش یافت، حرکت االنصاررا جزوگروه ھای تروریستی قرار دادی، الدیم

در صدد تقویت گروه ھای بنیادگرا مذھبی می باشد تا از آن ھا بھ عنوان مخالفان سرسخت ظھور ، ھای تروریستی پاکستان

ناظران معتقدند کھ این ائتالف بنیادگراھا وعناصر تروریست در . جنبش ھای دموکراتیک وغیر نظامی استفاده نماید

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

  . تروریست ھا بھ سراسر جھان می گردد

این گروه تروریستی در منطقھ کشمیر دارای . شمیر استایدئولوژی لشکر طیبھ بھ چالش کشیدن حاکمیت ھند بر جامو ک

در خصوص ارتباط لشکر طیبھ با . اردوگاه ھای متعدد آموزشی بوده و نخستین منطقھ عملیاتی اش نیز جامو و کشمیر است

لھ یوس  ن بھبعد از ساقط كردن حكومت طالبا، ز مشرفیكھ پرو یبھ با القاعده از زمانیوند لشكر طیپ، القاعده نیز باید گفت

ت یاعالم کرد و فعال یستیترور  بھ را گروهیلشكر ط، كا و ھندوستانیر جھت داد و بنا بھ درخواست مشترك آمرییكا تغیآمر

 یلیبھ بھ مناطق قبایلشكر ط یرھبر معنوی، ریاس كشمیرا موالنا الیتر شده است ز یقو، آن را در پاكستان ممنوع نمود

 . ن القاعده و گروه طالبان افغانستان قرار گرفتپاكستان رفت و در كنار رھبرا

   ش محمدیج
ً جدیدی می باشد کھ  جیش محمد در مقایسھ با سایر گروه ھای تروریستی فعال در جامووکشمیر یک گروه تندرو نسبتا

لی در حضور فعا، ارتباط تنگاتنگی نیز با لشکر طیبھ دارد و بھ عنوان قسمتی از شبکھ تروریست ھای اسالمی افراطی
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. ل می شودوپاکستان شکل گرفتھ و کنتر یاس آ یآجیش محمد نیز توسط . خشونت ھای تروریستی در جامو و کشمیر دارد

  . توسط موالنا مسعود اظھر در کراچی بھ وجود آمد، دوھزار یجنوراین گروه در

آزادی از زندان اشاره  در خصوص احساسات ضد ھندی و ضد آمریکایی مسعود اظھر می توان بھ سخنرانی او پس از

من در راستای انجام وظیفھ بھ اینجا آمده ام کھ بگویم تا زمانی : او در حضور طرفداران خود در پاکستان اعالم نمود، نمود

جیش ، بر طبق برخی گزارشات. مسلمانان نباید در وضیعت صلح و آرامش بمانند، کھ ھند و آمریکا را نابود نکرده ایم

القاعده و بن الدن ارتباط نزدیکی داشتھ و در مکان ھای مختلف با سران رھبران آن ھا مالقات نموده  محمد با طالبان و

ھم چنین این گروه روابط نزدیکی با گروه ھای تروریستی سنی در پاکستان مانند لشکر جھنگوی و سپاه صحابھ . است

 . پاکستان دارد

   عت محمدییک نفاذ شریتحر
پیرو مکتب وھابی وازاعضای  - توسط موالنا صوفی محمد ، یا نھضت اجرای شریعت محمدی تحریک نفاذ شریعت محمدی

  . تأسیس گردید یالدیدرسال نوزده نوددوم - فعال جماعت اسالمی 

، ونطبق جھان بینی این افراطی. ھدف این گروه اجرای شریعت البتھ طبق برداشت خود آن ھادر پاکستان مطرح شد

بھ ، موالنا صوفی محمد پس ازحملھ نیروھای آمریکا بھ افغانستان. ه حکومت طالبان اداره شودپاکستان نیزباید بھ شیو

افرادش درجنگ تعداد زیادی از. ھمراه ھزاران نفر ازھوادارانش جھت کمک بھ طالبان بھ سمت این کشور حرکت نمود

  . بھ پاکستان بازگشتند دستگیر یا کشتھ شدند و فقط تعداد کمی ازآن ھا ازجملھ صوفی محمدافغانستان 

بعد از دستگیری . صوفی محمد نیز در پی بازگشت بھ پاکستان توسط مقامات این کشور دستگیر و روانھ زندان گردید

  . موالنا صوفی محمد دامادش موالنا فضل هللا معروف بھ مال رادیوھدایت تحریک نفاذ شریعت محمدی را بر عھده گرفت

بسیج نیروھا برای ، تعطیلی مدارس دخترانھ، تگاه رادیویی خود اجرای خشن دستورات شریعتموالنا فضل هللا ازطریق ایس

 . کمک بھ طالبان در افغانستان را ضروری اعالم نمود

   ک طالبان پاکستانیتحر
 درسال ھای اخیر نگرانی محافل سیاسی با ظھور نیروھای افراطی تحت عنوان تحریک طالبان پاکستان بھ رھبری بیت هللا

این گروه افراطی ھمواره متھم بھ اجرای انواع حمالت . شدت یافتھ است، محسود درمناطق قبیلھ ای خودمختار پاکستان

، اعالم ممنوعیت فروش سی دی موسیقی و فیلم، از جملھ اقدامات طالبان پاکستان در منطقھ وزیرستان، تروریستی می باشد

بور می کردند و تأسیس دادگاه اسالمی بھ سبک طالبان بھ عنوان جایگزین اخذ مالیات از کاالھایی کھ ازمنطقھ مزبور ع

ل محسود کھ ازآن بھ عنوان وھم چنین بیش از صد نفر ازحامیان دولت پاکستان درمنطقھ تحت کنتر. جرگھ دروانا می باشد

محسود در سال . منطقھ دارند پیروان او سعی درایجاد ارعاب در میان مردم. گردن زده شدند، نام برده می شود طالبانستان

در مصاحبھ با خبرگزاری الجزیره اعالم کرد معجزه جھاد را با حملھ بھ نیویارک وواشنگتن ولندن بھ  یالدیدوھزارھفت م

 . نمایش خواھد گذاشت

ھمھ ھم چنین خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول محسود اعالم کرد بھ زودی بھ واشنگتن حملھ خواھیم کرد و با این حملھ 

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

فصل . اطالعاتی معتقدند محسود والقاعده ارتباطات نزدیکی با یکدیگر دارند اداراتتحلیل گران سی آی ای وسایر. کرد
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باید در نظر داشت . می باشد یافراطنشروگسترش اسالم ، ھای تروریستی پاکستانمشترک اقدامات مدارس مذھبی و گروه 

موجب انتقال ، یافراطمدارس مذھبی پاکستان ھمراه با اردوگاه ھای آموزشی گروه ھای تروریستی با تربیت نیروھای 

  . می شوند یاز سطح داخلی بھ سطح منطقھ  ییایدئولوژی افراط گرا

   شبکھ حقانی
رود کھ حوزه عملیاتی آن جنوب افغانستان و  شمار می ھای تروریستی بھ ترین گروه از ماھرترین و مرموز شبکھ حقانی

 یشورو یحضورنظاموھمزمان با  ھشتادشبکھ حقانی از دھھ . ویژه مناطق مرزی پکتیا و خوست است شمال پاکستان بھ

مورد  یالدیک میدوھزارسپتامبرازده ینجام حمالت الدین حقانی شکل گرفت کھ تا زمان ا بھ رھبری جالل، افغانستاندر

پس از او رھبری بھ پسر . مجاھدین بود فرماندهاز» الدین حقانی جالل«، پاین گرو مسوول اولین. ھای آمریکا بود حمایت

الدین  مولوی جالل. ساکن والیت پکتیا ھستند، »زدران «از قبیلھ اکثرآ شبکھ حقانی . الدین حقانی منتقل شد ش سراجبزرگ

. قبایل را برعھده داشتاقوام ووزیر امور، ھایی ھمچون فرماندھی طالبان درشمال کابل حقانی ازمتحدان طالبان بود و پست

» نایسر«تل وحملھ بھ ھ، حملھ ھمزمان بھ چند ھدف مھم درشھر کابل. اوج قدرت این گروه ازحدود دوسال پیش نمایان شد

  . این حمالت باعث افزایش فشارغرب بر پاکستان شد. . . حملھ بھ سفارت آمریکا درکابل و

تاھنورنداد واما دھد کھ  انجام نانیادولت پاکستان اعالم کرد قصد دارد حمالت جدیدی را علیھ ، دنبال این فشارھا بھ

بدرالدین «یکی از آنان . ند وچند افراد مشھوررابھ قتل برسانندیضربات رابھ آنان وارد نما ندنیروھای آمریکایی توانست

، ای جدی بھ انسجام داخلی شبکھ حقانی وارد کرد شبکھ حقانی و نفر دوم بود کھ مرگ او ضربھ نیمسوولاز» حقانی

توان این برداشت را داشت کھ ھستھ رھبری شبکھ حقانی دیگر موفق نشد انسجام سابق خود را بھ دست  کھ می طوری بھ

پس از . اند بخش قابل توجھی از کادر رھبری حقانی را مھار کنند نون توانستھآورد زیرا ناتوونیروھای دولتی افغانستان تاک

پیش . فرمانده طالبان درمنطقھ باجور کھ از حامیان اصلی شبکھ حقانی بود در شرق افغانستان کشتھ شد، آن نیز مالدادهللا

  . ی توسط ناتو دستگیر شدالدین حقانی وازفرماندھان شبکھ حقان جاللخسربرده ، خان ازآن نیز ھم حاجی مالی

در مورد ارتباطات تشکیالتی شبکھ حقانی . بر عھده داشت، ای را کھ خانواده حقانی بھ آن منسوب است او رھبری قبیلھ

سال پیش اردوگاھی را برای حمایت مالی و سھ حقانی و طالبان پاکستان بود کھ حدود  افرادرابط ، شود بدرالدین گفتھ می

 . بوددر شرق افغانستان ایجاد کرد» منگل« تدارکاتی در منطقھ

   حرکت المجاھدین حرکت الجھاد اسالمی و
عنوان یک گروه جھادی  بھی الدیم ١٩٨٠در سال » موالنا ارشد احمد«تروریستی حرکت الجھاد اسالمی توسط پ گرو

اھداف این . ضدونقیضی وجود داردھای  گزارش، گیری آن با این حال در مورد زمان و نحوه شکل. تشکیل شد ستانافغان

حرکت المجاھدین نیز . ھای جامو و کشمیر بھ پاکستان و گسترش اسالم در تمام شوون این جامعھ است الحاق ایالت، گروه

تاسیس ، عنوان یک جناح انشعابی ازحرکت الجھاد اسالمی بھ نوزده ھشتاد پنجدر سال » خلیل الرحمن موالنا فضل«توسط 

 . شد
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