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اشرف غنی احمدزی قبل ازاشغال پست رياست جمهوري در مصاحبه با خبرنگارسی ان ان  -تنش ميان افغانستان
وپاکستان به باالترين سطح رسيده است وبه سمت تنش ودرگيری پيش می روند ،ما با پاکستان گفتگو خواهيم کرد وبايد
مشخص شود آيا اين کشوربعد ازسه نسل ازايجاد تنش درافغانستان دست خواهد کشيد يا خير .ترورهاي هدفمند ،مردم را
دربرابرهرمداخله ی متحد کرده است ودرصورتی که يک يا دواقدام مشابه اين انجام شود درآن صورت تنش به مرحله
غيرقابل بازگشت خواهد رسيد.اما بعدازبه مراد رسيدن  ،ماندن کرزي به مصلحت گرايي ودورنگي آغشته ميگردد.
احزاب سياسي وبنيادگرايي درپاکستان
حزب مردم
درتاريخ پاکستان تصورمی شد ،تنها حزب سياسی که دارای جريان سياسی واقعی با پايگاه ونفوذ اجتماعی می باشد،
حزب مردم پاکستان است .اين حزب ،يگانه حزب عمده وفعال درسراسرپاکستان بود .حزب مردم درسال نوزده شصت
هفت ميالدي توسط ذوالفقارعلی بوتو پايه گذاری شد .اين حزب که برمبنای سکوالريزم وسوسيال دموکراسی استواربود،
برای چندين دهه برقلب وذهن ميليون ها پاکستانی حکومت می کرد .حزب مردم  ،چهاربار قدرت را دراين کشوردردست
داشت وهنوز يکی ازاحزاب مهم درپاکستان می باشد.
حزب مردم درسالهاي اخرنتوانست آنطوری که مردم انتظار داشتند ،عمل کنند ،اما حکومت درچنين دوره بحرانی که
پاکستان با آن درگير بود ،کارآسانی نبود .تروريزم درحال رشد ،بحران انرژی ،رکود اقتصادی ،فساد گسترده و ضعف
حاکميت از عوامل اصلی بودند که به طور جدی در افت عملکرد و دستاورد اين حزب نقش داشتند.

پس ازمرگ بی نظير بوتودر يک حمله انتحاری دربيست هفت دسمبردوهزارهشت ميالدي ،حزب متحمل ضايعه غير قابل
جبرانی گرديد ،اما همسربوتو ،آصف علی زرداری و رئيس جمهورپاکستان ،تا حدودی توانست درحفظ اتحاد حزب
موفقانه عمل کند ودرميان موج احساسات عمومی دراين کشور که به نشانه تعهد به بی نظير بوتو ،به اين حزب رای دادند،
قدرت را به دست آورد .درانتخابات سراسری قبلی پاکستان درسال دوهزارهشت ميالدي ،حزب مردم پاکستان توانست
يکصد بيست پنج کرسی ازجمله کرسی های اختصاص يافته به زنان ،اقليت ها وهفت نامزد مستقل را کسب کنند .اين
حزب هنوزهم پشتيبانی توده مردمی درسراسر پاکستان برمحوريت ايالت سند را با خود دارد .سند ايالتی است که در آن
حزب مردم ازقدرت ونفوذ گسترده برخورداراست وتا کنون هيچ حزب سياسی نتوانسته دراين ايالت با حزب مردم رقابت
کند .ايالت سند دارای هفتادپنج کرسی درمجلس نمايندگان پارلمان فدرال پاکستان است .به رغم کمبود تعداد کرسی الزم
برای احرازاکثريت درپارلمان ،حزب مردم توانست با موفقيت دوره قانونی حاکميت خود را با کمک شرکای ائتالفی خود
به پايان برساند.
احزاب ملي ومترقي
حزب مترقی مردم :حزب مترقی مردم با انشعاب از حزب مردم در سال نوزده هفتاد هشت ميالدي تشکيل شد .رهبری اين
حزب را موالنا کوثر نيازی به عهده دارد.
حزب ملی پاکستان :يک حزب چپ گرا که در سال نوزده هفتادنو به رهبری ميرغوث بزنجوتشکيل شد وطرفدارهند
است .درسال نوزده هشتاديک به احيای دموکراسی ودرسال نوزده نود دوميالدي به اتحاد دموکراتيک ملی پيوست.
حزب دموکراتيک ملي درسال نوزده هفتادپنج ميالدي به عنوان جانشين حزب عوامی ملی که فعاليتش ممنوع شده بود،
تشکيل شد .رهبری اين حزب را شيرباز خان مزاری به عهده داشت.
ساير احزاب پاکستان عبارت اند از  :حزب تحريک استقالل ،حزب جبهه ملی سند (به وسيله ممتاز علی بوتو کاکاي بی
نظير رهبری می شد) ،حزب کمونيست پاکستان (که غير قانونی است) حزب اتحاد ملی بلوچستان(که مرکز آن کويته
است) حزب جمهوری وطن ،حزب خاکسار پاکستان ،حزب طريق انصاب و حزب رفاه ملی(حزب رفاه ملی در سال نوزده
نودهفت به وسيله اجمل حسين ،جنرال متقاعد تأسيس شده وخواهان انتخاب مستقيم رئيس جمهور به وسيله مردم است و
تغيير قانون اساسی را می خواهد واکثراً نظاميان درآن عضويت دارند.
حزب مسلم ليگ
با آنکه اين حزب مدعی تداوم حزب مسلم ليگ تحت رهبری محمد علی جناح که مسلمانان شبه قاره هند را برای ايجاد
پاکستان ،به عنوان يک کشور جداگانه برای مسلمانان هند ،رهبری کرد؛ اما با توجه به وجود احزاب متعددی به اين نام،
تاييد اين ادعا اندکی دشوار است .درواقع ،اين حزب توسط فدا محمد خان ،يک فعال کهنه کار آزادی پاکستان تاسيس شد
که بعدا به مدت سه سال در زمان حکومت نظامی جنرال ضياءالحق (هشتادپنج تانوزده هشنتد هشت ميالدي ) به عنوان
والی ايالت شمال غربی آن وقت موسوم به ايالت سرحد (خيبر پختونخوای فعلی) خدمت کرد .پس ازبازنشستگی فدامحمد
خان ازسياست ،نواز شريف که دبير کل حزب بود ،رئيس حزب شد.
نواز شريف تا سال نوزده نودهفت به عنوان سياستمدار حامی حکومت نظامی وقت شناخته می شد .در انتخابات عمومی
که در ماه فبروری سال نوزده نودهفت برگزار شد ،اين حزب با اکثريت دو سوم ،پيروزی چشمگيری را به دست آورد که

در تاريخ پاکستان بی سابقه بود .پس ازاين پيروزی تاريخی ،نواز شريف از نظاميان فاصله گرفت و سعی کرد به عنوان
يک سياستمدار در سطح ملی تبارز کند .برای به دست آوردن چنين جايگاهی ،وی ناگزير به پرداخت بهای گزافی شد که
در نتيجه پس ازساقط شدن از قدرت ،از سوی جنرال پرويزمشرف به زندان رفت و بعد از آن به دنبال توافق با مشرف به
تبعيد خودخواسته به عربستان سعودی رفت که برای حدود يک دهه در آنجا بود.
گفته ميشد نوازشريف دراواسط دهه هشتاد ميالدی با اسامه بن الدن ،رهبر شبکه القاعده روابط نزديک برقرار کرده و
برای مدت کوتاهی رابط ميان سازمان اطالعاتی امريکا ،سی آی ای ،و اسامه بن الدن بوده است .قاضی حسين احمد،
رهبر پيشين جماعت اسالم ،در مصاحبه ای تاييد کرده بود که نوازشريف درتالش برای کسب اکثريت مطلق در انتخابات
سراسری نوزده نودهفت پاکستان ،از اسامه بن الدن حمايت مالی دريافت کرده بود .شهباز شريف ،برادر نواز شريف و
حاکم سابق پنجاب ،در دوران تصدی خود در اين ايالت ،بيش ازيکصدنودتن ازتروريست های لشکر جنگوی و همچنان
ملک اسحاق رهبر اين گروه مرتبط با شبکه القاعده را از زندان آزاد کرده بود .بر اساس گزارش ها ،ملک اسحاق بعد از
آزادی ،حمالت بزرگ فرقه ای را در ايالت های بلوچستان و سند حمايت و سازماندهی کرد .در جريان کارزار اخير
انتخاباتی درپاکستان ،طالبان و ساير گروه های تروريستی که عليه روند انتخابات دموکراتيک در پاکستان مبارزه می کنند،
ميان ليبرال ها و احزاب مذهبی معتدل تفاوت قايل نمی شدند و فقط حزب مسلم ليگ پاکستان (ن) از حمالت آنها در امان
بودند .حمالتی که در بلوچستان عليه حزب مسلم ليگ (ن) صورت گرفت ،از سوی طالبان نه ،بلکه از جانب گروه های
جدايی طلب بود.
حزب مسلم ليگ پاکستان (ن) ،در انتخابات سال دوهزارهشت ميالدی نوددوکرسی را درپارلمان فدرال و همچنين اکثريت
کرسی ها را در مجمع ايالتی پنجاب به دست آورد و از آن زمان تاکنون بر اين ايالت حاکم بود .مقر اين حزب ايالت
پنجاب است که در مجموع يکصدهشتادسه کرسی را درپارلمان فدرال دارد و اين همواره يک مزيت عددی به نفع حزب
مسلم ليگ پاکستان (ن) بوده است.
گروه اسالمی اهل حديث
اين گروه در قبال فعاليت شيعه در دهه  ۱۹۷۰شکل گرفت .ريشه آن در حرکت اصالح طلبان محافظه کارانه هندو-
مسلمان است که تاريخ آن به قرن  ۱۹باز می گردد .اين گروه عضوی از اتحاد جمهوری اسالمی بوده و به جناح های
مختلف تقسيم شده و رهبر شناخته شده ای ندارد.
جنبش متحد قومی
اين حزب عمدتا درمناطق شهری ايالت سند دارای نفوذ است ،اغلب نقش مهمی را درسياست های ملی بازی کرده است.
اين حزب عمدتا ازطبقه متوسط جمعيت شهری درشهرهای کراچی ،که مرکز اقتصادی پاکستان به شمار می رود ،و
حيدرآباد نمايندگی می کند .جنبش متحد قومی ،تحت رهبری الطاف حسين که درلندن مستقراست ،سازمان يافته ترين حزب
پاکستان به شمار می رود .اين حزب تاکنون ازحمايت زيادی درشهرهای کراچی و حيدرآباد برخوردار بوده است .اين
حزب يک جريان سياسی سکوالر است که با موضع ضد بنيادگرايي اش شهرت دارد وهمواره تالش داشته تا توجه مردم
پاکستان را به خطر طالبانيزه شدن مناطق شهری به ويژه کراچی جلب کند .جنبش متحد قومی يکی ازشرکای دولت ائتالفی
تحت رهبری و نظارت جنرال پرويزمشرف بود و همچنين در دوره گزشته در تعامل نزديک با حزب مردم پاکستان ،در

سند و اسالم آباد در قدرت سهيم بود .اين حزب همچنين درتالش بوده تا نفوذ خود را به ساير نقاط پاکستان گسترش دهد،
اما بسياری ازتحليلگران معتقدند که جنبش متحد قومی ممکن است همچنان درپايگاه سنتی قدرت خود محدود بماند.
حزب ملی عوامی
اين حزب تداوم جنبش تاريخی به نام خدای خدمتگاربه رهبری خان عبدالغفار خان است که به باچا خان و گاندی سرحد
نيز معروف بود .اين حزب ازحمايت طبقه سکوالرپشتون درايالت خيبر پشتونخواه و تا حدودی بلوچستان برخوردار است.
با آنکه اين حزب در شهر کراچی نيز دارای نفوذ و پايگاه است ،اما هيچگاهی در آنجا به عنوان يک حزب موثر در قدرت
سياسی محسوب نشده است .حزب ملی عوامی فرازوفرودهای بسياری را درتاريخ فعاليت خود تجربه کرده است .اين
حزب پس از يک دوره طوالنی دوباره خود را به عنوان بزرگترين حزب ايالت خيبر پشتونخواه تبارز داد و در پنج سال
گذشته درائتالف با حزب مردم پاکستان قدرت را در اين ايالت در دست داشت.
تحريک انصاف
اين حزب درجريان دوسال گذشته موج قابل توجهی را ايجاد کرده است .عمران خان ،که زمانی قهرمان کريکت پاکستان
بود ودرسال نوزده نوددو ميالدي جام قهرمانی را درجام جهانی کريکت کسب کرد ،حزب تحريک انصاف پاکستان را در
فبروری سال نوزده نودشش ميالدي تاسيس کرد.
بسياری براين باورند که حزب تحريک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان ،پروژه سياسی تازه اردوي پاکستان است.
اين تحليل براساس دو دليل استواراست،اول فاصله گرفتن سياستمداران طرفدارنظاميان ازديگرجريان های اصلی سياسی و
احزاب ملی و در نهايت شموليت آن درتحريک انصاف و دوم اينکه نظاميان اين کشور درحال حاضر با هيچ يک از دو
حزب اصلی ديگر ،که قبال ذکر شد ،ميانه گرمی ندارد.
حزب جماعت اسالمی
ابواالعلی مودودی ،جماعت اسالمی را در سال  ۱۹۴۱تشکيل داد وهدف خود را تالش برای ايجاد استقرار يک دولت
اسالمی اعالم کرد .اين حزب راستگرا وشديدا سنت گرای اسالمی نقطه نظرها و مواضعی همچون اخوان المسلمين مصر
دارد .در انتخابات سال  ۱۹۷۰اين حزب چهار کرسی به دست آورد و در انتخابات  ۱۹۷۷از ائتالف مزبور کنار گذاشته
شد .رهبر آن قاضی حسين احمد است و دفاتر مرکزی آن در الهور قرار دارد .سياست های جنرال ضياء الحق درمورد
حاکم کردن شريعت اسالمی در تمام شئون زندگی اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و اقتصادی پاکستان از تعاليم اين حزب
دانسته شده است .اين حزب در دوران حکومت اوليه بی نظير بوتو ،ازنوازشريف حمايت کرد تا قوانين اسالمی را پس از
رسيدن به قدرت در پاکستان برقرار نمايد .نواز شريف پس از رسيدن به قدرت ،اليحه شريعت را تصويب نمود ولی
جماعت اسالمی ،نواز شريف را به عدم اجرای دقيق قوانين اسالمی متهم کرد .در اوايل دهه  ۱۹۹۲جماعت اسالمی در
اعتراض به تصميم دولت نواز شريف در حمايت ازدولت مجاهدين در کابل ،از اتحاد دموکراتيک اسالمی کناره گيری
کردند .جماعت اسالمی پاکستان دولت نواز شريف را به قطع حمايت از گلبدين حکمتيار رهبری حزب اسالمی افغانستان و
شکست برنامه اسالمی کردن کامل پاکستان متهم نمود .درانتخابات اکتبر  ۱۹۹۳جماعت اسالمی که خاطره خوشی از
همکاری با حزب مردم و مسلم ليگ ،نداشت تصميم گرفت که با عنوان جبهه جديد سياسی به نام امت و جدای از اين دو
حزب در انتخابات شرکت نمايد ،ولی نتوانست آراء قابل توجهی کسب نمايد .اين جبهه ،جبهه اسالمی پاکستان ناميده می

شد و در اين انتخابات تنها سه کرسی را به دست آورد .در دسامبر  ۹۴محمد صالح الدين مديرهفته نامه تکبير وابسته به
حزب جماعت اسالمی در کراچی ترور شد .وی ازمنتقدان حزب حاکم و نهضت قومی مهاجر به شمارمی رفت .اين
جريان بزرگترين گروه اسالمی پاکستان است .
جمعيت العلماء اسالم
اين حزب ،گروهی حنبلی مذهب و در رسته اصحاب حديث ،معتقد به مکتب ديوبندی و نزديک به وهابيت می باشد و
همان حزبی است که در سال  ۱۹۴۵تحت رهبری موالنا شبير احمد عثمانی برای کسب حمايت ازتاسيس پاکستان ايجاد
شد .پس از وقفه ای اين حزب در سال  ۱۹۵۰مجددا احيا شد .جمعيت العلماء اسالم برتدوين قانون اساسی مبتنی بر اصول
و ضوابط اسالمی تاکيد می نمود .رهبر آن موالنا مفتی محمود ،بنيانگذار و رهبر اتحاد ملی پاکستان بود .پس از وی
موالنا فضل الرحمن رهبر اين حزب گرديد .اين حزب در انتخابات سال  ۱۹۷۷در اتحاد ملی پاکستان و در مقابل حزب
مردم قرار داشت .در ابتدای حکومت جنرال ضياء الحق ،با وی همکاری داشتند اما در سال  ۱۹۸۱به جنبش احيای
دموکراسی پيوست و رفراندوم  ۱۹مارچ  ۱۹۸۴را که موضوع تجديد رياست جمهوری وی بود تحريم کرد .اين حزب در
مناطق مختلف پاکستان به ويژه ايالت سرحد دارای نفوذ می باشد  .جمعيت علمای اسالمی درپاييز  ۱۳۷۳بر سر مساله
ادامه همکاری با دولت بی نظير بوتو به دو شاخه تحت رهبری «موالنا فضل الرحمن» و «موالنا اجمل خان »تقسيم شد.
گروه موالنا فضل الرحمن که دارای نفوذ زيادی در بين طالبان درافغانستان است ،در ايالت های بلوچستان و سند دارای
نفوذ بوده و گروه تحت رهبری موالنا اجمل خان درايالت های سرحد و پنجاب دارای طرفداران بسياری است.
جمعيت العلماء
اين حزب در سال  ۱۹۴۸تاسيس شد .حزبی اسالمی نه چندان نخبه گرا ،سنی مذهب ومعتقد به سنت ها و مکتب بريلوی
می باشد و ازاصول اسالمی پيروی می کند .درمجلس ملی در  ۱۹۷۰هفت کرسی به دست آورد .اين حزب نيز از اعضای
اتحاد ملی پاکستان کناره گرفت .در  ۱۹۸۱به نهضت اعاده دموکراسی پيوست اما يک ماه بيشتر در اين نهضت نبود .در
 ۱۹۸۸به «حزب تحريک استقالل» پيوست تا اتحاد عوامی پاکستان را ايجاد کند .در نوامبر  ۱۹۹۰به اتحاد دموکراتيک
اسالمی پيوست و در مارچ ۱۹۹۱در اعتراض به سياست نواز شريف در مورد جنگ خليج فارس از اين اتحاد کناره
گيری کرد .اين حزب نيز به دو شاخه اصلی تقسيم می شود جناح تحت رهبری «موالنا احمدشاه نورانی» و جناح تحت
رهبری «موالنا عبدالستار نيازی» .موالنا احمدشاه همچنين رهبری ائتالف  ۳۰حزب اسالمی پاکستان را تحت عنوان
شورای هماهنگی احزاب اسالمی برعهده دارد.
سپاه صحابه
يک گروه سنی مذهب نظامی که پيرو فرقه وهابی است .رهبر آن محمد غياث الدين در  ۳۱مه  ۱۹۹۲در گيلگيت در
شمال پاکستان ترور شد .محبوبيت اين گروه درنزد افکار عمومی به دليل اعمال خشونت بار و تروريستی بسيار پايين
است .گروه مذکور که شهر «جنگ» در ايالت پنجاب را به عنوان مرکز فعاليت های خود انتخاب کرده ،بانی اکثر فعاليت
های تروريستی در پاکستان به شمار می رود .انجمن وهابی و سپاه صحابه که شاخه نظامی آن لشکر جنگوی نام دارد
عالوه بر تروربسياری از سياستمداران پاکستانی و عداوت شديد با نهضت فقه جعفری ،طراح و مجری بسياری از حمالت
تروريستی بوده است.

تحريک نفاذ فقه جعفری
گروهی شيعه مذهب است که در سال  ۱۹۷۹تشکيل شد تا برنامه اسالمی کردن ضياء الحق براساس فقه سنی مخالفت
نمايد .اين سازمان به عنوان يک حزب سياسی در  ۱۹۸۷ثبت شد .در ۱۹۸۴يک جناح اصالح طلب به رهبری عارف
حسينی الحسينی از جناح سنتی به رهبری حامد علی موسوی جدا شد وگروه تحريک فقه جعفريه پاکستان را تشکيل داد.
عارف الحسينی در اگست  ۱۹۸۸درپيشاور کشته شد .پس ازعارف حسين الحسينی رييس اين جريان سيد ساجد علی نقوی
شد .اين گروه برخالف گروه اول معتقد به فعاليت های سياسی می باشند .اين نهضت در سال  ۱۹۹۰با اتحاد دموکراتيک
مردم به رهبری بی نظير بوتو ائتالف کرد ولی در سال  ۱۹۹۳از اين اتحاد خارج شد .در بيانيه نهضت ،علت اين جدايی
عدم توجه حزب مردم به درخواست نهضت مبنی بر اختصاص  ۶درصد سهميه برای نامزدهای اين نهضت در مبارزات
انتخاباتی ذکرشد .نهضت از نامزدهای انتخاباتی خود خواست که به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند .تشکيالت
شيع ه ديگری نيز وجود دارند که از جمله می توان به سازمان دانشجويان اماميه ،سازمان اماميه (به سرپرستی صفدر
نقوی) ،سازمان اصغريه (تاسيس  ،)۱۹۸۹سپاه محمد که در اوج گيری های فرقه ای در سال  ۱۹۹۴اعالم موجوديت
کرد) وفاق علماء و جامعه المنتظر (الهور) اشاره کرد.
گروه اسالمی اهل حديث
گروه اسالمی اهل حديث درقبال فعاليت شيعه در دهه  ۱۹۷۰شکل گرفت .ريشه آن در حرکت اصالح طلبان محافظه
کارانه هندو -مسلمان است که تاريخ آن به قرن  ۱۹باز می گردد  .اين گروه عضوی از اتحاد جمهوری اسالمی بوده و به
جناح های مختلف تقسيم شده و رهبر شناخته شده ای ندارد.

گروه های افراطي
پاکستان به عنوان بهشت امن تروريست ها ياد می شود که انواع مختلف گروه های افراطی و خشونت طلب تروريست در
خاک اين کشور حضور داشته و بدون محدوديت به فعاليت مي پردازند .ازجمله گروه های تروريستی پاکستان:
 گروه های تروريستی فرقه ای مانند سپاه صحابه ،لشکرجهنگوی، گروه های تروريستی ضد هندی مانند لشکرطيبه ،جيش محمد،
 وتحريک نفاذ شريعت محمدی وتحريک طالبان پاکستان می باشد اين گروه ها به انجام فعاليت های تروريستی درراستای اجرای راديکاليسم اسالمی می پردازند که در ذيل به صورت مختصر آن ها را شرح می دهيم.
سپاه صحابه پاکستان
تکوين سپاه صحابه ،واکنشی به تشکيل تحريک فقه جعفری محسوب می گردد .بعد از تأسيس تحريک فقه جعفری به
عنوان سازمان مدافع حقوق شيعيان پاکستانی ،دو کنفرانس توسط جماعت اسالمی پاکستان و جمعيت علماء اسالم برای
مبارزه با جنبشی که توسط شيعيان ايجاد شده بود ،ترتيب داده شد .درهمين راستا سرويس اطالعاتی پاکستان (آی.اس.آی)
با حمايت آمريکاوعربستان گروهی ازمسلمانان ديوبندی را تشويق به مبارزه عليه فعاليت های تحريک فقه جعفری نمود.
بدين ترتيب ،انجمن سپاه صحابه پاکستان  -که بعد ها به سپاه صحابه پاکستان تغيير نام داد -به رهبری موالنا حق
نوازجهنگوی که خود يکی از روحانيون جمعيت العلماء االسالم بود ،به منظور به توازن کشيدن قوای سياسی پاکستان و

پيشبرد منافع مسلمانان اهل تسنن در سال نوزده هشتاد پنج ميالدي به وجود آمد.
در خصوص عمده ترين اقدامات تروريستی صورت گرفته توسط اين اينان می توان به ترور صادق گنجی ،سرکنسول
ايران در الهوردرتالفی مرگ جهنگوی دردسامبر سال نوزده نود ميالدي اشاره نمود .هم چنين افراطی های سپاه صحابه
درجنوري سال نوزده نودهفت ميالدي به مرکز فرهنگی ايران در الهور حمله نمودند و نيز هفت ديپلمات ايرانی درملتان
را به قتل رساندند.
در تالفی مرگ ضياء الرحمن فروغی( رهبر اين گروه) پنج افسرنظامی ايران درپاکستان در سپتامبر سال نوزده نودهفت
ميالدي  ،توسط سپاه صحابه ولشکرجهنگوی کشته شدند .اين گروه با مدارس مذهبی تندرو پاکستان ارتباط گسترده داشته و
تعداد عمده ای از نيروهای خود را ازبين طالب اين مدارس فراهم می آورد .ميگويند ارتباط اعضای لشکر جهنگوی با
القاعده در راديکال شدن اين گروه عاملی مؤثر بوده است.
لشگرجهنگوي
ازمهم ترين گروه های تروريستی پاکستان لشکر جهنگوی می باشد که امروز به عنوان " اسب تروا جديد القاعده برای
انجام عمليات های تروريستی معرفی شده است ،در حقيقت اين گروه تروريستی ،يکی از گروه های افراطی مذهبی
پاکستانی است که توسط سپاه صحابه با هدف مبارزه با نهضت جعفری تأسيس گرديد .لشکر جهنگوی چندين سال به
عنوان شاخه نظامی سپاه صحابه فعاليت می نمود .اعضای آن عمدتا ً مسلح بوده و فعاليت های آن بيشتر از نوع تروريستی
و دامن زدن به مسائل فرقه ی می باشد .
لشکر جهنگوی به عنوان سازمانی با ايدئولوژی وهابی ،دارای احساسات ضد آمريکايی ،ضد هندی ،ضد اسرائيلی ،ضد
ايرانی و ضد شيعه می باشد وهمواره به عنوان مسئول قتل شيعيان درپاکستان و هزاره افغانستان متهم بوده و بر طبق
گزارشات ،همواره پيوند مستحکمی ميان لشکر جهنگوی و طالبان افغانستان وجود داشته است واين سازمان تروريستی
پاکستانی از پناه گاه های طالبان درافغانستان جهت آموزش اعضای خود استفاده می نمايد .در همين راستا مقامات اسالم
آباد معتقدند نوع روابط لشکر جهنگوی با طالبان به گونه ی می باشد که اعضای دو گروه درکنار يکديگر می خورند،
آموزش می بينند و مبارزه می کنند .هم چنين طبق تحقيقات صورت گرفته مراکز تحقيقاتی پاکستان در سال دوهزاردو
ميالدي القاعده نقش به سزايی در آموزش اعضای لشکر جهنگوی حتی پس ازحمله آمريکا به افغانستان ايفا می نمايد.
لشکر طيبه
لشکر طيبه يک سازمان بنيادگرای اسالمی فرقه اهل حديث درپاکستان است که توسط آي اس آي به رهبری حفيظ محمد
سعيد ،جهت آموزش داوطلبان مبارزه درکشمير تأسيس گرديد.
لشکر طيبه بي دريغانه ازجانب آی.اس.آی حمايت شده است؛ اين حمايت از زمانی که آمريکا درسال نوزده نودهفت
ميالدي  ،حرکت االنصاررا جزوگروه های تروريستی قرار داد ،افزايش يافت .لشکر طيبه به عنوان يکی از مهم ترين
گروه های تروريستی پاکستان ،در صدد تقويت گروه های بنيادگرا مذهبی می باشد تا از آن ها به عنوان مخالفان سرسخت
ظهور جنبش های دموکراتيک وغير نظامی استفاده نمايد .ناظران معتقدند که اين ائتالف بنيادگراها وعناصر تروريست در
پاکستان و رابطه آن ها با طالبان و القاعده ،نه تنها ثبات پاکستان بلکه ثبات منطقه را تهديد نموده و موجب صدور
تروريست ها به سراسر جهان می گردد.

ايدئولوژی لشکر طيبه به چالش کشيدن حاکميت هند بر جامو کشمير است .اين گروه تروريستی در منطقه کشمير دارای
اردوگاه های متعدد آموزشی بوده و نخستين منطقه عملياتی اش نيز جامو و کشمير است .در خصوص ارتباط لشکر طيبه
با القاعده نيز بايد گفت ،پيوند لشكر طيبه با القاعده از زماني كه پرويز مشرف ،بعد از ساقط كردن حكومت طالبان به
وسيله آمريكا تغيير جهت داد و بنا به درخواست مشترك آمريكا و هندوستان ،لشكر طيبه را گروه تروريستي اعالم کرد و
فعاليت آن را در پاكستان ممنوع نمود ،قويتر شده است زيرا موالنا الياس كشميري ،رهبر معنوي لشكر طيبه به مناطق
قبايلي پاكستان رفت و در كنار رهبران القاعده و گروه طالبان افغانستان قرار گرفت.
جيش محمد
جيش محمد در مقايسه با ساير گروه های تروريستی فعال در جامووکشمير يک گروه تندرو نسبتا ً جديدی می باشد که
ارتباط تنگاتنگی نيز با لشکر طيبه دارد و به عنوان قسمتی از شبکه تروريست های اسالمی افراطی ،حضور فعالی در
خشونت های تروريستی در جامو و کشمير دارد.جيش محمد نيز توسط آي اس آي پاکستان شکل گرفته و کنترول می شود.
اين گروه درجنوري دوهزار ،توسط موالنا مسعود اظهر در کراچی به وجود آمد.
در خصوص احساسات ضد هندی و ضد آمريکايی مسعود اظهر می توان به سخنرانی او پس از آزادی از زندان اشاره
نمود،او در حضور طرفداران خود در پاکستان اعالم نمود :من در راستای انجام وظيفه به اينجا آمده ام که بگويم تا زمانی
که هند و آمريکا را نابود نکرده ايم ،مسلمانان نبايد در وضيعت صلح و آرامش بمانند .بر طبق برخی گزارشات  ،جيش
محمد با طالبان و القاعده و بن الدن ارتباط نزديکی داشته و در مکان های مختلف با سران رهبران آن ها مالقات نموده
است .هم چنين اين گروه روابط نزديکی با گروه های تروريستی سنی در پاکستان مانند لشکر جهنگوی و سپاه صحابه
پاکستان دارد.
تحريک نفاذ شريعت محمدی
تحريک نفاذ شريعت محمدی يا نهضت اجرای شريعت محمدی،توسط موالنا صوفی محمد  -پيرو مکتب وهابی وازاعضای
فعال جماعت اسالمی  -درسال نوزده نوددوميالدي تأسيس گرديد.
هدف اين گروه اجرای شريعت البته طبق برداشت خود آن هادر پاکستان مطرح شد .طبق جهان بينی اين افراطيون،
پاکستان نيزبايد به شيوه حکومت طالبان اداره شود .موالنا صوفی محمد پس ازحمله نيروهای آمريکا به افغانستان ،به
همراه هزاران نفر ازهوادارانش جهت کمک به طالبان به سمت اين کشور حرکت نمود .تعداد زيادی ازافرادش درجنگ
افغانستان دستگير يا کشته شدند و فقط تعداد کمی ازآن ها ازجمله صوفی محمد به پاکستان بازگشتند.
صوفی محمد نيز در پی بازگشت به پاکستان توسط مقامات اين کشور دستگير و روانه زندان گرديد .بعد از دستگيری
موالنا صوفی محمد دامادش موالنا فضل هللا معروف به مال راديوهدايت تحريک نفاذ شريعت محمدی را بر عهده گرفت.
موالنا فضل هللا ازطريق ايستگاه راديويی خود اجرای خشن دستورات شريعت ،تعطيلی مدارس دخترانه  ،بسيج نيروها
برای کمک به طالبان در افغانستان را ضروری اعالم نمود.
تحريک طالبان پاکستان
درسال های اخير نگرانی محافل سياسی با ظهور نيروهای افراطی تحت عنوان تحريک طالبان پاکستان به رهبری بيت هللا
محسود درمناطق قبيله ای خودمختار پاکستان ،شدت يافته است .اين گروه افراطی همواره متهم به اجرای انواع حمالت

تروريستی می باشد،از جمله اقدامات طالبان پاکستان در منطقه وزيرستان ،اعالم ممنوعيت فروش سی دی موسيقی و فيلم،
اخذ ماليات از کاالهايی که ازمنطقه مزبور عبور می کردند و تأسيس دادگاه اسالمی به سبک طالبان به عنوان جايگزين
جرگه دروانا می باشد .هم چنين بيش از صد نفر ازحاميان دولت پاکستان درمنطقه تحت کنترول محسود که ازآن به عنوان
طالبانستان نام برده می شود ،گردن زده شدند .پيروان او سعی درايجاد ارعاب در ميان مردم منطقه دارند .محسود در
سال دوهزارهفت ميالدي در مصاحبه با خبرگزاری الجزيره اعالم کرد معجزه جهاد را با حمله به نيويارک وواشنگتن
ولندن به نمايش خواهد گذاشت .
هم چنين خبرگزاری آسوشيتد پرس از قول محسود اعالم کرد به زودی به واشنگتن حمله خواهيم کرد و با اين حمله همه
جهانيان را متحير خواهيم ساخت .او مأموريت خود را ادامه جهاد در افغانستان و پاکستان و انتقام از حمالت آمريکا اعالم
کرد  .تحليل گران سی آی ای وسايرادارات اطالعاتی معتقدند محسود والقاعده ارتباطات نزديکی با يکديگر دارند .فصل
مشترک اقدامات مدارس مذهبی و گروه های تروريستی پاکستان ،نشروگسترش اسالم افراطي می باشد .بايد در نظر داشت
مدارس مذهبی پاکستان همراه با اردوگاه های آموزشی گروه های تروريستی با تربيت نيروهای افراطي ،موجب انتقال
ايدئولوژی افراط گرايي از سطح داخلی به سطح منطقه ي می شوند.
شبکه حقانی
شبکه حقانی از ماهرترين و مرموزترين گروههای تروريستی بهشمار میرود که حوزه عملياتی آن جنوب افغانستان و
شمال پاکستان بهويژه مناطق مرزی پکتيا و خوست است .شبکه حقانی از دهه هشتاد وهمزمان با حضورنظامي شوروي
درافغانستان  ،به رهبری جاللالدين حقانی شکل گرفت که تا زمان انجام حمالت يازده سپتامبردوهزاريک ميالدي مورد
حمايتهای آمريکا بود .اولين مسوول اين گروپ« ،جاللالدين حقانی» ازفرمانده مجاهدين بود .پس از او رهبری به پسر
بزرگش سراجالدين حقانی منتقل شد .شبکه حقانی اکثرآ از قبيله « زدران» ،ساکن واليت پکتيا هستند .مولوی جاللالدين
حقانی ازمتحدان طالبان بود و پستهايی همچون فرماندهی طالبان درشمال کابل ،وزير اموراقوام وقبايل را برعهده داشت.
اوج قدرت اين گروه ازحدود دوسال پيش نمايان شد .حمله همزمان به چند هدف مهم درشهر کابل ،حمله به هوتل «سرينا»
حمله به سفارت آمريکا درکابل و ...اين حمالت باعث افزايش فشارغرب بر پاکستان شد.
بهدنبال اين فشارها ،دولت پاکستان اعالم کرد قصد دارد حمالت جديدی را عليه اينان انجام دهد که تاهنورنداد واما
نيروهای آمريکايی توانستند ضربات رابه آنان وارد نمايند وچند افراد مشهوررابه قتل برسانند .يکی از آنان «بدرالدين
حقانی» ازمسوولين شبکه حقانی و نفر دوم بود که مرگ او ضربهای جدی به انسجام داخلی شبکه حقانی وارد کرد،
بهطوریکه میتوان اين برداشت را داشت که هسته رهبری شبکه حقانی ديگر موفق نشد انسجام سابق خود را به دست
آورد زيرا ناتوونيروهای دولتی افغانستان تاکنون توانستهاند بخش قابل توجهی از کادر رهبری حقانی را مهار کنند .پس از
آن نيز مالدادهللا ،فرمانده طالبان درمنطقه باجور که از حاميان اصلی شبکه حقانی بود در شرق افغانستان کشته شد .پيش
ازآن نيز هم حاجی مالیخان ،خسربرده جاللالدين حقانی وازفرماندهان شبکه حقانی توسط ناتو دستگير شد.
او رهبری قبيلهای را که خانواده حقانی به آن منسوب است ،بر عهده داشت .در مورد ارتباطات تشکيالتی شبکه حقانی
گفته میشود بدرالدين ،رابط افراد حقانی و طالبان پاکستان بود که حدود سه سال پيش اردوگاهی را برای حمايت مالی و
تدارکاتی در منطقه «منگل» در شرق افغانستان ايجاد کردبود.

حرکت الجهاد اسالمی وحرکت المجاهدين
گروپ تروريستی حرکت الجهاد اسالمی توسط «موالنا ارشد احمد» در سال نوزده هشتاد ميالدي بهعنوان يک گروه
جهادی افغانستان تشکيل شد .با اين حال در مورد زمان و نحوه شکلگيری آن ،گزارشهای ضدونقيضی وجود دارد.
اهداف اين گروه ،الحاق ايالتهای جامو و کشمير به پاکستان و گسترش اسالم در تمام شوون اين جامعه است.حرکت
المجاهدين نيز توسط «موالنا فضلالرحمنخليل» در سال نوزده هشتاد پنج بهعنوان يک جناح انشعابی ازحرکت الجهاد
اسالمی ،تاسيس شد.
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