اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎن هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻗﺳﻣت ﺳوم )اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح(
»ﺳﮫ اھداف ﻣﮭم و اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن :ﺷﯾوه ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری ،ﺗرﺑﯾﮫ اﻓراط ﮔراﯾﯽ و ﻧﺎﺑودی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ«

زﻗطر ﺗﺎ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﻧد
ﯾﮭود و ﮐﺷور اﯾران ﻧﻣﺎﻧد
ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﮐرد ﺑﺎزی
اﻟﮭﯽ ﺗﺧم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﻧد
اﺷرف ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی ﻗﺑل از اﺷﻐﺎل ﭘﺳت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺳﯽ ان ان  -ﺗﻧش ﻣﯾﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺗرﯾن ﺳطﺢ رﺳﯾده اﺳت و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﻧش و درﮔﯾری ﭘﯾش ﻣﯽ روﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود آﯾﺎ اﯾن ﮐﺷور ﺑﻌد از ﺳﮫ ﻧﺳل از اﯾﺟﺎد ﺗﻧش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دﺳت ﺧواھد ﮐﺷﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺗرورھﺎی ھدﻓﻣﻧد ،ﻣردم را در ﺑراﺑر ھر ﻣداﺧﻠﮫ ی ﻣﺗﺣد ﮐرده اﺳت و در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﻗدام ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن اﻧﺟﺎم ﺷود در آن ﺻورت ﺗﻧش ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت ﺧواھد
رﺳﯾد .اﻣﺎ ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻣراد رﺳﯾدن ،ﻣﺎﻧدن ﮐرزی ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﯾﯽ و دو رﻧﮕﯽ آﻏﺷﺗﮫ ﻣﯾﮕردد.
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اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺣزب ﻣردم
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ دارای ﺟرﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻔوذ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
ﺣزب ﻣردم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .اﯾن ﺣزب ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺣزب ﻋﻣده و ﻓﻌﺎل در ﺳراﺳر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود .ﺣزب ﻣردم در ﺳﺎل  ١٩۶٧ﻣﯾﻼدی
ﺗوﺳط ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷد .اﯾن ﺣزب ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳﮑوﻻرﯾزم و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﺗوار ﺑود ،ﺑرای
ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﺑر ﻗﻠب و ذھن ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد .ﺣزب ﻣردم ،ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﻗدرت را در اﯾن ﮐﺷور در دﺳت
داﺷت و ھﻧوز ﯾﮑﯽ از اﺣزاب ﻣﮭم در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺣزب ﻣردم در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر ﻧﺗواﻧﺳت آﻧطوری ﮐﮫ ﻣردم اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ،ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت در ﭼﻧﯾن دوره ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ آن درﮔﯾر ﺑود ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑود .ﺗرورﯾزم در ﺣﺎل رﺷد ،ﺑﺣران اﻧرژی ،رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده و ﺿﻌف
ﺣﺎﮐﻣﯾت از ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺟدی در اﻓت ﻋﻣﻠﮑرد و دﺳﺗﺎورد اﯾن ﺣزب ﻧﻘش داﺷﺗﻧد.
ﭘس از ﻣرگ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑوﺗو در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری در ﺑﯾﺳت ھﻔت دﺳﻣﺑر  ٢٠٠٨ﻣﯾﻼدی ،ﺣزب ﻣﺗﺣﻣل ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺟﺑراﻧﯽ ﮔردﯾد ،اﻣﺎ ھﻣﺳر ﺑوﺗو ،آﺻف ﻋﻠﯽ زرداری و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺗﺎ ﺣدودی ﺗواﻧﺳت در ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد ﺣزب
ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد و در ﻣﯾﺎن ﻣوج اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑوﺗو ،ﺑﮫ اﯾن ﺣزب رای
دادﻧد ،ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت آورد .در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳراﺳری ﻗﺑﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻣﯾﻼدی ،ﺣزب ﻣردم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗواﻧﺳت
ﯾﮑﺻد ﺑﯾﺳت ﭘﻧﺞ ﮐرﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐرﺳﯽ ھﺎی اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ،اﻗﻠﯾت ھﺎ و ھﻔت ﻧﺎﻣزد ﻣﺳﺗﻘل را ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .اﯾن
ﺣزب ھﻧوز ھم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺗوده ﻣردﻣﯽ در ﺳراﺳر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ﻣﺣورﯾت اﯾﺎﻟت ﺳﻧد را ﺑﺎ ﺧود دارد .ﺳﻧد اﯾﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن
ﺣزب ﻣردم ازﻗدرت و ﻧﻔوذ ﮔﺳﺗرده ﺑرﺧوردار اﺳت و ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ در اﯾن اﯾﺎﻟت ﺑﺎ ﺣزب ﻣردم
رﻗﺎﺑت ﮐﻧد .اﯾﺎﻟت ﺳﻧد دارای  ٧۵ﮐرﺳﯽ در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻓدرال ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﮫ رﻏم ﮐﻣﺑود ﺗﻌداد ﮐرﺳﯽ ﻻزم
ﺑرای اﺣراز اﮐﺛرﯾت در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﺣزب ﻣردم ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت دوره ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺷرﮐﺎی اﺋﺗﻼﻓﯽ ﺧود
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد.

اﺣزاب ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ
ﺣزب ﻣﺗرﻗﯽ ﻣردم :ﺣزب ﻣﺗرﻗﯽ ﻣردم ﺑﺎ اﻧﺷﻌﺎب از ﺣزب ﻣردم در ﺳﺎل ﻧوزده ھﻔﺗﺎد ھﺷت ﻣﯾﻼدی ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .رھﺑری اﯾن
ﺣزب را ﻣوﻻﻧﺎ ﮐوﺛر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻋﮭده دارد.
ﺣزب ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن :ﯾﮏ ﺣزب ﭼپ ﮔرا ﮐﮫ در ﺳﺎل ﻧوزده ھﻔﺗﺎدﻧو ﺑﮫ رھﺑری ﻣﯾرﻏوث ﺑزﻧﺟوﺗﺷﮑﯾل ﺷد وطرﻓدارھﻧد اﺳت.
درﺳﺎل ﻧوزده ھﺷﺗﺎدﯾﮏ ﺑﮫ اﺣﯾﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ودرﺳﺎل ﻧوزده ﻧود دوﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﺗﺣﺎد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﭘﯾوﺳت.
ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ درﺳﺎل ﻧوزده ھﻔﺗﺎدﭘﻧﺞ ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺣزب ﻋواﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﻣﻣﻧوع ﺷده ﺑود،
ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .رھﺑری اﯾن ﺣزب را ﺷﯾرﺑﺎز ﺧﺎن ﻣزاری ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت.
ﺳﺎﯾر اﺣزاب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﺑﺎرت اﻧد از :ﺣزب ﺗﺣرﯾﮏ اﺳﺗﻘﻼل ،ﺣزب ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺳﻧد )ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻣﺗﺎز ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﮐﺎﮐﺎی ﺑﯽ
ﻧظﯾر رھﺑری ﻣﯽ ﺷد( ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )ﮐﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت( ﺣزب اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن)ﮐﮫ ﻣرﮐز آن ﮐوﯾﺗﮫ اﺳت(
ﺣزب ﺟﻣﮭوری وطن ،ﺣزب ﺧﺎﮐﺳﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺣزب طرﯾق اﻧﺻﺎب و ﺣزب رﻓﺎه ﻣﻠﯽ)ﺣزب رﻓﺎه ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل ﻧوزده
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ﻧودھﻔت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﺟﻣل ﺣﺳﯾن ،ﺟﻧرال ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺗﺄﺳﯾس ﺷده وﺧواھﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﺗﻘﯾم رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣردم اﺳت و
ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺧواھد واﮐﺛراً ﻧظﺎﻣﯾﺎن درآن ﻋﺿوﯾت دارﻧد.

ﺣزب ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮓ
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن ﺣزب ﻣدﻋﯽ ﺗداوم ﺣزب ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮓ ﺗﺣت رھﺑری ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺟﻧﺎح ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﺑﮫ ﻗﺎره ھﻧد را ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﻧد ،رھﺑری ﮐرد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺟود اﺣزاب ﻣﺗﻌددی ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎم،
ﺗﺎﯾﯾد اﯾن ادﻋﺎ اﻧدﮐﯽ دﺷوار اﺳت .درواﻗﻊ ،اﯾن ﺣزب ﺗوﺳط ﻓدا ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر آزادی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎﺳﯾس ﺷد ﮐﮫ
ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻧرال ﺿﯾﺎءاﻟﺣق )ھﺷﺗﺎدﭘﻧﺞ ﺗﺎﻧوزده ھﺷﻧﺗد ھﺷت ﻣﯾﻼدی ( ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟﯽ
اﯾﺎﻟت ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ آن وﻗت ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد )ﺧﯾﺑر ﭘﺧﺗوﻧﺧوای ﻓﻌﻠﯽ( ﺧدﻣت ﮐرد .ﭘس ازﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻓداﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ازﺳﯾﺎﺳت ،ﻧواز ﺷرﯾف ﮐﮫ دﺑﯾر ﮐل ﺣزب ﺑود ،رﺋﯾس ﺣزب ﺷد.
ﻧواز ﺷرﯾف ﺗﺎ ﺳﺎل ﻧوزده ﻧودھﻔت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺣﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ وﻗت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺎه ﻓﺑروری ﺳﺎل ﻧوزده ﻧودھﻔت ﺑرﮔزار ﺷد ،اﯾن ﺣزب ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت دو ﺳوم ،ﭘﯾروزی ﭼﺷﻣﮕﯾری را ﺑﮫ دﺳت آورد ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود .ﭘس ازاﯾن ﭘﯾروزی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻧواز ﺷرﯾف از ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت و ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﺑﺎرز ﮐﻧد .ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﭼﻧﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ،وی ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﮭﺎی ﮔزاﻓﯽ ﺷد ﮐﮫ در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘس ازﺳﺎﻗط ﺷدن از ﻗدرت ،از ﺳوی ﺟﻧرال ﭘروﯾزﻣﺷرف ﺑﮫ زﻧدان رﻓت و ﺑﻌد از آن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗواﻓق ﺑﺎ ﻣﺷرف ﺑﮫ
ﺗﺑﻌﯾد ﺧودﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی رﻓت ﮐﮫ ﺑرای ﺣدود ﯾﮏ دھﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑود.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷد ﻧوازﺷرﯾف دراواﺳط دھﮫ ھﺷﺗﺎد ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ،رھﺑر ﺷﺑﮑﮫ اﻟﻘﺎﻋده رواﺑط ﻧزدﯾﮏ ﺑرﻗرار ﮐرده و
ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ راﺑط ﻣﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺳﯽ آی ای ،و اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ﺑوده اﺳت .ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺳﯾن اﺣﻣد،
رھﺑر ﭘﯾﺷﯾن ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼم ،در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻧوازﺷرﯾف درﺗﻼش ﺑرای ﮐﺳب اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠق در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺳراﺳری ﻧوزده ﻧودھﻔت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،از اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود .ﺷﮭﺑﺎز ﺷرﯾف ،ﺑرادر ﻧواز ﺷرﯾف و
ﺣﺎﮐم ﺳﺎﺑق ﭘﻧﺟﺎب ،در دوران ﺗﺻدی ﺧود در اﯾن اﯾﺎﻟت ،ﺑﯾش ازﯾﮑﺻدﻧودﺗن ازﺗرورﯾﺳت ھﺎی ﻟﺷﮑر ﺟﻧﮕوی و ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﻠﮏ اﺳﺣﺎق رھﺑر اﯾن ﮔروه ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮫ اﻟﻘﺎﻋده را از زﻧدان آزاد ﮐرده ﺑود .ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ھﺎ ،ﻣﻠﮏ اﺳﺣﺎق ﺑﻌد از
آزادی ،ﺣﻣﻼت ﺑزرگ ﻓرﻗﮫ ای را در اﯾﺎﻟت ھﺎی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﻧد ﺣﻣﺎﯾت و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد .در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎرزار اﺧﯾر
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ روﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﻣﯾﺎن ﻟﯾﺑرال ھﺎ و اﺣزاب ﻣذھﺑﯽ ﻣﻌﺗدل ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾل ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻓﻘط ﺣزب ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮓ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )ن( از ﺣﻣﻼت آﻧﮭﺎ در اﻣﺎن
ﺑودﻧد .ﺣﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺣزب ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮓ )ن( ﺻورت ﮔرﻓت ،از ﺳوی طﺎﻟﺑﺎن ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﺎﻧب ﮔروه ھﺎی
ﺟداﯾﯽ طﻠب ﺑود.
ﺣزب ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮓ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )ن( ،در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل دوھزارھﺷت ﻣﯾﻼدی ﻧوددوﮐرﺳﯽ را درﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻓدرال و ھﻣﭼﻧﯾن اﮐﺛرﯾت
ﮐرﺳﯽ ھﺎ را در ﻣﺟﻣﻊ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ دﺳت آورد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﺑر اﯾن اﯾﺎﻟت ﺣﺎﮐم ﺑود .ﻣﻘر اﯾن ﺣزب اﯾﺎﻟت ﭘﻧﺟﺎب
اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع ﯾﮑﺻدھﺷﺗﺎدﺳﮫ ﮐرﺳﯽ را درﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻓدرال دارد و اﯾن ھﻣواره ﯾﮏ ﻣزﯾت ﻋددی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣزب ﻣﺳﻠم
ﻟﯾﮓ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )ن( ﺑوده اﺳت.
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ﮔروه اﺳﻼﻣﯽ اھل ﺣدﯾث
اﯾن ﮔروه در ﻗﺑﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﯾﻌﮫ در دھﮫ  ١٩٧٠ﺷﮑل ﮔرﻓت .رﯾﺷﮫ آن در ﺣرﮐت اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ھﻧدو-
ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﮫ ﻗرن  ١٩ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﮔروه ﻋﺿوی از اﺗﺣﺎد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و رھﺑر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ﻧدارد.

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻮﻣﯽ
اﯾن ﺣزب ﻋﻣدﺗﺎ درﻣﻧﺎطق ﺷﮭری اﯾﺎﻟت ﺳﻧد دارای ﻧﻔوذ اﺳت ،اﻏﻠب ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را درﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت.
اﯾن ﺣزب ﻋﻣدﺗﺎ ازطﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﺟﻣﻌﯾت ﺷﮭری درﺷﮭرھﺎی ﮐراﭼﯽ ،ﮐﮫ ﻣرﮐز اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ،و
ﺣﯾدرآﺑﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﻧﺑش ﻣﺗﺣد ﻗوﻣﯽ ،ﺗﺣت رھﺑری اﻟطﺎف ﺣﺳﯾن ﮐﮫ درﻟﻧدن ﻣﺳﺗﻘراﺳت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﺣزب
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .اﯾن ﺣزب ﺗﺎﮐﻧون ازﺣﻣﺎﯾت زﯾﺎدی درﺷﮭرھﺎی ﮐراﭼﯽ و ﺣﯾدرآﺑﺎد ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت .اﯾن
ﺣزب ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﮑوﻻر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿﻊ ﺿد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اش ﺷﮭرت دارد وھﻣواره ﺗﻼش داﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣردم
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧطر طﺎﻟﺑﺎﻧﯾزه ﺷدن ﻣﻧﺎطق ﺷﮭری ﺑﮫ وﯾژه ﮐراﭼﯽ ﺟﻠب ﮐﻧد .ﺟﻧﺑش ﻣﺗﺣد ﻗوﻣﯽ ﯾﮑﯽ ازﺷرﮐﺎی دوﻟت اﺋﺗﻼﻓﯽ
ﺗﺣت رھﺑری و ﻧظﺎرت ﺟﻧرال ﭘروﯾزﻣﺷرف ﺑود و ھﻣﭼﻧﯾن در دوره ﮔزﺷﺗﮫ در ﺗﻌﺎﻣل ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺣزب ﻣردم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،در
ﺳﻧد و اﺳﻼم آﺑﺎد در ﻗدرت ﺳﮭﯾم ﺑود .اﯾن ﺣزب ھﻣﭼﻧﯾن درﺗﻼش ﺑوده ﺗﺎ ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش دھد،
اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری ازﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﺗﺣد ﻗوﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن درﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻧﺗﯽ ﻗدرت ﺧود ﻣﺣدود ﺑﻣﺎﻧد.

ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ﻋﻮاﻣﯽ
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺪاوم ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرﺑﮫ رھﺒﺮی ﺧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن و ﮔﺎﻧﺪی ﺳﺮﺣﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺰب ازﺣﻤﺎﯾﺖ طﺒﻘﮫ ﺳﮑﻮﻻرﭘﺸﺘﻮن دراﯾﺎﻟﺖ ﺧﯿﺒﺮ ﭘﺸﺘﻮﻧﺨﻮاه و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ
آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺷﮭﺮ ﮐﺮاﭼﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻧﻔﻮذ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎھﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﻮﺛﺮ در ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ﻋﻮاﻣﯽ ﻓﺮازوﻓﺮودھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را درﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب
ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره طﻮﻻﻧﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰب اﯾﺎﻟﺖ ﺧﯿﺒﺮ ﭘﺸﺘﻮﻧﺨﻮاه ﺗﺒﺎرز داد و در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
دراﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺪرت را در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ در دﺳﺖ داﺷﺖ.

ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺼﺎف
اﯾﻦ ﺣﺰب درﺟﺮﯾﺎن دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻮج ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ،ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﮐﺮﯾﮑﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ودرﺳﺎل ﻧﻮزده ﻧﻮددو ﻣﯿﻼدی ﺟﺎم ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ را درﺟﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮﯾﮑﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،ﺣﺰب ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺼﺎف ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را در
ﻓﺒﺮوری ﺳﺎل ﻧﻮزده ﻧﻮدﺷﺶ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺼﺎف ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ،ﭘﺮوژه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه اردوی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﺳﺎس دو دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻮاراﺳﺖ ،اول ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران طﺮﻓﺪارﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ازدﯾﮕﺮﺟﺮﯾﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ آن درﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺼﺎف و دوم اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از دو
ﺣﺰب اﺻﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﺮﻣﯽ ﻧﺪارد.
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ﺣﺰب ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی ،ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﺎل  ١٩۴١ﺗﺸﮑﯿﻞ داد وھﺪف ﺧﻮد را ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺰب راﺳﺘﮕﺮا وﺷﺪﯾﺪا ﺳﻨﺖ ﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮھﺎ و ﻣﻮاﺿﻌﯽ ھﻤﭽﻮن اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ
دارد .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٩٧٠اﯾﻦ ﺣﺰب ﭼﮭﺎر ﮐﺮﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ١٩٧٧از اﺋﺘﻼف ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ.
رھﺒﺮ آن ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی آن در ﻻھﻮر ﻗﺮار دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺟﻨﺮال ﺿﯿﺎء اﻟﺤﻖ درﻣﻮرد ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻟﯿﮫ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ،ازﻧﻮازﺷﺮﯾﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﻗﺪرت در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ،ﻻﯾﺤﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ را ﺑﮫ ﻋﺪم اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد .در اواﯾﻞ دھﮫ  ١٩٩٢ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دوﻟﺖ ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ازدوﻟﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﮐﺎﺑﻞ ،از اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ را ﺑﮫ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر رھﺒﺮی ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﮭﻢ ﻧﻤﻮد .دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٩٣ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺎطﺮه ﺧﻮﺷﯽ از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺮدم و
ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ ،ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﮭﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﺖ و ﺟﺪای از اﯾﻦ دو ﺣﺰب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ ،ﺟﺒﮭﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ
ﮐﺮﺳﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٩۴ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮھﻔﺘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﺒﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺮاﭼﯽ
ﺗﺮور ﺷﺪ .وی ازﻣﻨﺘﻘﺪان ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﮭﻀﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺳﻼم
اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﮔﺮوھﯽ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﺬھﺐ و در رﺳﺘﮫ اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ دﯾﻮﺑﻨﺪی و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ وھﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﺎن
ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩۴۵ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺒﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﭘﺲ از
وﻗﻔﮫ ای اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺳﺎل  ١٩۵٠ﻣﺠﺪدا اﺣﯿﺎ ﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺳﻼم ﺑﺮﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .رھﺒﺮ آن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و رھﺒﺮ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ از وی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ
اﻟﺮﺣﻤﻦ رھﺒﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٩٧٧در اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻗﺮار
داﺷﺖ .در اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻨﺮال ﺿﯿﺎء اﻟﺤﻖ ،ﺑﺎ وی ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٩٨١ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﺣﯿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ
و رﻓﺮاﻧﺪوم  ١٩ﻣﺎرچ  ١٩٨۴را ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری وی ﺑﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه اﯾﺎﻟﺖ ﺳﺮﺣﺪ دارای ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ درﭘﺎﯾﯿﺰ  ١٣٧٣ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﻟﮫ اداﻣﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﺑﮫ دو ﺷﺎﺧﮫ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی »ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ« و »ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺟﻤﻞ ﺧﺎن »ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﮫ دارای ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،در اﯾﺎﻟﺖ ھﺎی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻨﺪ دارای ﻧﻔﻮذ ﺑﻮده و ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ
رھﺒﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺟﻤﻞ ﺧﺎن دراﯾﺎﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﺣﺪ و ﭘﻨﺠﺎب دارای طﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ.
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ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺳﺎل  ١٩۴٨ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺣﺰﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺮا ،ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ وﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ھﺎ و ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮﯾﻠﻮی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ازاﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ در  ١٩٧٠ھﻔﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﯿﺰ از اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎد
ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ .در  ١٩٨١ﺑﮫ ﻧﮭﻀﺖ اﻋﺎده دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ ﻧﺒﻮد .در  ١٩٨٨ﺑﮫ
»ﺣﺰب ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺳﺘﻘﻼل« ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ اﺗﺤﺎد ﻋﻮاﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٩٠ﺑﮫ اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﻣﺎرچ ١٩٩١در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دو ﺷﺎﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻨﺎح ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی »ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻧﻮراﻧﯽ« و ﺟﻨﺎح ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی »ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻧﯿﺎزی« .ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺣﻤﺪﺷﺎه ھﻤﭽﻨﯿﻦ رھﺒﺮی اﺋﺘﻼف  ٣٠ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد.

ﺳﭙﺎه ﺻﺤﺎﺑﮫ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻗﮫ وھﺎﺑﯽ اﺳﺖ .رھﺒﺮ آن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ در  ٣١ﻣﮫ  ١٩٩٢در ﮔﯿﻠﮕﯿﺖ در ﺷﻤﺎل
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮور ﺷﺪ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه درﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﮔﺮوه
ﻣﺬﮐﻮر ﮐﮫ ﺷﮭﺮ »ﺟﻨﮓ« در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺑﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﻧﺠﻤﻦ وھﺎﺑﯽ و ﺳﭙﺎه ﺻﺤﺎﺑﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻨﮕﻮی ﻧﺎم دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺮورﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻋﺪاوت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮭﻀﺖ ﻓﻘﮫ ﺟﻌﻔﺮی ،طﺮاح و ﻣﺠﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻔﺎذ ﻓﻘﮫ ﺟﻌﻔﺮی
ﮔﺮوھﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﺿﯿﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻘﮫ ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در  ١٩٨٧ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .در ١٩٨۴ﯾﮏ ﺟﻨﺎح اﺻﻼح طﻠﺐ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻋﺎرف ﺣﺴﯿﻨﯽ
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ از ﺟﻨﺎح ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺪا ﺷﺪ وﮔﺮوه ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﻘﮫ ﺟﻌﻔﺮﯾﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻋﺎرف
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ در اﮔﺴﺖ  ١٩٨٨درﭘﯿﺸﺎور ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ .ﭘﺲ ازﻋﺎرف ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﺳﺎﺟﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﻘﻮی ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮوه اول ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ در ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺑﺎ اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﺑﮫ
رھﺒﺮی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ اﺋﺘﻼف ﮐﺮد وﻟﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٣از اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ
ﺣﺰب ﻣﺮدم ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص  ۶درﺻﺪ ﺳﮭﻤﯿﮫ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ذﮐﺮﺷﺪ .ﻧﮭﻀﺖ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺷﯿﻌﮫ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻣﺎﻣﯿﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺎﻣﯿﮫ )ﺑﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﻔﺪر ﻧﻘﻮی( ،ﺳﺎزﻣﺎن
اﺻﻐﺮﯾﮫ )ﺗﺎﺳﯿﺲ  ،(١٩٨٩ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﮐﮫ در اوج ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻓﺮﻗﮫ ای در ﺳﺎل  ١٩٩۴اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد( وﻓﺎق ﻋﻠﻤﺎء و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ )ﻻھﻮر( اﺷﺎره ﮐﺮد.
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ﮔﺮوه اﺳﻼﻣﯽ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﺮوه اﺳﻼﻣﯽ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ درﻗﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ در دھﮫ  ١٩٧٠ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .رﯾﺸﮫ آن در ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮫ
ھﻨﺪو -ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﮫ ﻗﺮن  ١٩ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻀﻮی از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺟﻨﺎح ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و رھﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای ﻧﺪارد.

ﮔروه ھﺎی اﻓراطﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺷت اﻣن ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﮔروه ھﺎی اﻓراطﯽ و ﺧﺷوﻧت طﻠب ﺗرورﯾﺳت در
ﺧﺎک اﯾن ﮐﺷور ﺣﺿور داﺷﺗﮫ و ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن:
 ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻓرﻗﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ،ﻟﺷﮑرﺟﮭﻧﮕوی، ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺿد ھﻧدی ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺷﮑرطﯾﺑﮫ ،ﺟﯾش ﻣﺣﻣد،
 وﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻔﺎذ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی وﺗﺣرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن ﮔروه ھﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در راﺳﺗﺎیاﺟرای رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ در ذﯾل ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺧﺗﺻر آن ھﺎ را ﺷرح ﻣﯽ دھﯾم.

ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺗﮑوﯾن ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ،واﮐﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺣرﯾﮏ ﻓﻘﮫ ﺟﻌﻔری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﻌد از ﺗﺄﺳﯾس ﺗﺣرﯾﮏ ﻓﻘﮫ ﺟﻌﻔری ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺷﯾﻌﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ،دو ﮐﻧﻔراﻧس ﺗوﺳط ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺟﻣﻌﯾت ﻋﻠﻣﺎء اﺳﻼم ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﯾﻌﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،ﺗرﺗﯾب داده ﺷد .درھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﺳروﯾس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )آی .اس .آی( ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت
آﻣرﯾﮑﺎوﻋرﺑﺳﺗﺎن ﮔروھﯽ ازﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﯾوﺑﻧدی را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ ﻓﻘﮫ ﺟﻌﻔری ﻧﻣود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب،
اﻧﺟﻣن ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  -ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم داد -ﺑﮫ رھﺑری ﻣوﻻﻧﺎ ﺣق ﻧوازﺟﮭﻧﮕوی ﮐﮫ ﺧود
ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯾون ﺟﻣﻌﯾت اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺳﻼم ﺑود ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ ﺗوازن ﮐﺷﯾدن ﻗوای ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
اھل ﺗﺳﻧن در ﺳﺎل ﻧوزده ھﺷﺗﺎد ﭘﻧﺞ ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ وﺟود آﻣد.
در ﺧﺻوص ﻋﻣده ﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط اﯾن اﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺗرور ﺻﺎدق ﮔﻧﺟﯽ ،ﺳرﮐﻧﺳول
اﯾران در ﻻھوردرﺗﻼﻓﯽ ﻣرگ ﺟﮭﻧﮕوی دردﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﻧوزده ﻧود ﻣﯾﻼدی اﺷﺎره ﻧﻣود .ھم ﭼﻧﯾن اﻓراطﯽ ھﺎی ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ
درﺟﻧوری ﺳﺎل ﻧوزده ﻧودھﻔت ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران در ﻻھور ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣودﻧد و ﻧﯾز ھﻔت دﯾﭘﻠﻣﺎت اﯾراﻧﯽ درﻣﻠﺗﺎن
را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد.
در ﺗﻼﻓﯽ ﻣرگ ﺿﯾﺎء اﻟرﺣﻣن ﻓروﻏﯽ) رھﺑر اﯾن ﮔروه( ﭘﻧﺞ اﻓﺳرﻧظﺎﻣﯽ اﯾران درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﻧوزده ﻧودھﻔت
ﻣﯾﻼدی ،ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ وﻟﺷﮑرﺟﮭﻧﮕوی ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .اﯾن ﮔروه ﺑﺎ ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ ﺗﻧدرو ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ارﺗﺑﺎط ﮔﺳﺗرده داﺷﺗﮫ و
ﺗﻌداد ﻋﻣده ای از ﻧﯾروھﺎی ﺧود را ازﺑﯾن طﻼب اﯾن ﻣدارس ﻓراھم ﻣﯽ آورد .ﻣﯾﮕوﯾﻧد ارﺗﺑﺎط اﻋﺿﺎی ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی ﺑﺎ
اﻟﻘﺎﻋده در رادﯾﮑﺎل ﺷدن اﯾن ﮔروه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣؤﺛر ﺑوده اﺳت.
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ﻟﺷﮕرﺟﮭﻧﮕوی
ازﻣﮭم ﺗرﯾن ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﻋﻧوان " اﺳب ﺗروا ﺟدﯾد اﻟﻘﺎﻋده ﺑرای
اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ،در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی اﻓراطﯽ ﻣذھﺑﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ﺑﺎ ھدف ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮭﺿت ﺟﻌﻔری ﺗﺄﺳﯾس ﮔردﯾد .ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣود .اﻋﺿﺎی آن ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺳﻠﺢ ﺑوده و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آن ﺑﯾﺷﺗر از ﻧوع ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و داﻣن
زدن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻓرﻗﮫ ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾدﺋوﻟوژی وھﺎﺑﯽ ،دارای اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺿد ھﻧدی ،ﺿد اﺳراﺋﯾﻠﯽ ،ﺿد
اﯾراﻧﯽ و ﺿد ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وھﻣواره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول ﻗﺗل ﺷﯾﻌﯾﺎن درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھزاره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﮭم ﺑوده و ﺑر طﺑق
ﮔزارﺷﺎت ،ھﻣواره ﭘﯾوﻧد ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ ﻣﯾﺎن ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی و طﺎﻟﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت واﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ از ﭘﻧﺎه ﮔﺎه ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت آﻣوزش اﻋﺿﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﻼم
آﺑﺎد ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻧوع رواﺑط ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی دو ﮔروه درﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺧورﻧد،
آﻣوزش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھم ﭼﻧﯾن طﺑق ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣراﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل دوھزاردو
ﻣﯾﻼدی اﻟﻘﺎﻋده ﻧﻘش ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ در آﻣوزش اﻋﺿﺎی ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی ﺣﺗﯽ ﭘس ازﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ
ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔرای اﺳﻼﻣﯽ ﻓرﻗﮫ اھل ﺣدﯾث درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط آی اس آی ﺑﮫ رھﺑری ﺣﻔﯾظ ﻣﺣﻣد
ﺳﻌﯾد ،ﺟﮭت آﻣوزش داوطﻠﺑﺎن ﻣﺑﺎرزه درﮐﺷﻣﯾر ﺗﺄﺳﯾس ﮔردﯾد.
ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﺑﯽ درﯾﻐﺎﻧﮫ ازﺟﺎﻧب آی .اس .آی ﺣﻣﺎﯾت ﺷده اﺳت؛ اﯾن ﺣﻣﺎﯾت از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ درﺳﺎل ﻧوزده ﻧودھﻔت
ﻣﯾﻼدی ،ﺣرﮐت اﻻﻧﺻﺎررا ﺟزوﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻗرار داد ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﮔروه
ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،در ﺻدد ﺗﻘوﯾت ﮔروه ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳرﺳﺧت ظﮭور
ﺟﻧﺑش ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ وﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد .ﻧﺎظران ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺋﺗﻼف ﺑﻧﯾﺎدﮔراھﺎ وﻋﻧﺎﺻر ﺗرورﯾﺳت در
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و راﺑطﮫ آن ھﺎ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺛﺑﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺛﺑﺎت ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣوده و ﻣوﺟب ﺻدور
ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔردد.
اﯾدﺋوﻟوژی ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻧد ﺑر ﺟﺎﻣو ﮐﺷﻣﯾر اﺳت .اﯾن ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷﻣﯾر دارای
اردوﮔﺎه ھﺎی ﻣﺗﻌدد آﻣوزﺷﯽ ﺑوده و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اش ﻧﯾز ﺟﺎﻣو و ﮐﺷﻣﯾر اﺳت .در ﺧﺻوص ارﺗﺑﺎط ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﺑﺎ
اﻟﻘﺎﻋده ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ،ﭘﯾوﻧد ﻟﺷﻛر طﯾﺑﮫ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده از زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﭘروﯾز ﻣﺷرف ،ﺑﻌد از ﺳﺎﻗط ﻛردن ﺣﻛوﻣت طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
آﻣرﯾﻛﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت داد و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﺷﺗرك آﻣرﯾﻛﺎ و ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻟﺷﻛر طﯾﺑﮫ را ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﻋﻼم ﮐرد و ﻓﻌﺎﻟﯾت
آن را در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﻣﻧوع ﻧﻣود ،ﻗویﺗر ﺷده اﺳت زﯾرا ﻣوﻻﻧﺎ اﻟﯾﺎس ﻛﺷﻣﯾری ،رھﺑر ﻣﻌﻧوی ﻟﺷﻛر طﯾﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن رﻓت و در ﻛﻧﺎر رھﺑران اﻟﻘﺎﻋده و ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﮔرﻓت.

ﺟﯾش ﻣﺣﻣد
ﺟﯾش ﻣﺣﻣد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣووﮐﺷﻣﯾر ﯾﮏ ﮔروه ﺗﻧدرو ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ دارد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺷﺑﮑﮫ ﺗرورﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻓراطﯽ ،ﺣﺿور ﻓﻌﺎﻟﯽ در
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ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در ﺟﺎﻣو و ﮐﺷﻣﯾر دارد .ﺟﯾش ﻣﺣﻣد ﻧﯾز ﺗوﺳط آی اس آی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﻧﺗرول ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﮔروه درﺟﻧوری دوھزار ،ﺗوﺳط ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺳﻌود اظﮭر در ﮐراﭼﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد.
در ﺧﺻوص اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد ھﻧدی و ﺿد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺳﻌود اظﮭر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ او ﭘس از آزادی از زﻧدان اﺷﺎره
ﻧﻣود ،او در ﺣﺿور طرﻓداران ﺧود در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﻧﻣود :ﻣن در راﺳﺗﺎی اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آﻣده ام ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ھﻧد و آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﺎﺑود ﻧﮑرده اﯾم ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد در وﺿﯾﻌت ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺑر طﺑق ﺑرﺧﯽ ﮔزارﺷﺎت ،ﺟﯾش
ﻣﺣﻣد ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده و ﺑن ﻻدن ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮑﯽ داﺷﺗﮫ و در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﺳران رھﺑران آن ھﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣوده
اﺳت .ھم ﭼﻧﯾن اﯾن ﮔروه رواﺑط ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺳﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺷﮑر ﺟﮭﻧﮕوی و ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دارد.

ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻔﺎذ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی
ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻔﺎذ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﯾﺎ ﻧﮭﺿت اﺟرای ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ،ﺗوﺳط ﻣوﻻﻧﺎ ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد  -ﭘﯾرو ﻣﮑﺗب وھﺎﺑﯽ وازاﻋﺿﺎی
ﻓﻌﺎل ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼﻣﯽ  -درﺳﺎل ﻧوزده ﻧوددوﻣﯾﻼدی ﺗﺄﺳﯾس ﮔردﯾد.
ھدف اﯾن ﮔروه اﺟرای ﺷرﯾﻌت اﻟﺑﺗﮫ طﺑق ﺑرداﺷت ﺧود آن ھﺎدر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣطرح ﺷد .طﺑق ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ اﯾن اﻓراطﯾون،
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾزﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن اداره ﺷود .ﻣوﻻﻧﺎ ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد ﭘس ازﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ
ھﻣراه ھزاران ﻧﻔر ازھواداراﻧش ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت اﯾن ﮐﺷور ﺣرﮐت ﻧﻣود .ﺗﻌداد زﯾﺎدی ازاﻓرادش درﺟﻧﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﻓﻘط ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ازآن ھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد.
ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد ﻧﯾز در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﮐﺷور دﺳﺗﮕﯾر و رواﻧﮫ زﻧدان ﮔردﯾد .ﺑﻌد از دﺳﺗﮕﯾری
ﻣوﻻﻧﺎ ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد داﻣﺎدش ﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿل ﷲ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻣﻼ رادﯾوھداﯾت ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻔﺎذ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت.
ﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿل ﷲ ازطرﯾق اﯾﺳﺗﮕﺎه رادﯾوﯾﯽ ﺧود اﺟرای ﺧﺷن دﺳﺗورات ﺷرﯾﻌت ،ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾروھﺎ ﺑرای
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺿروری اﻋﻼم ﻧﻣود.

ﺗﺣرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
درﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ظﮭور ﻧﯾروھﺎی اﻓراطﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﺣرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ رھﺑری ﺑﯾت ﷲ
ﻣﺣﺳود درﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﮔروه اﻓراطﯽ ھﻣواره ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺟرای اﻧواع ﺣﻣﻼت
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻗداﻣﺎت طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ وزﯾرﺳﺗﺎن ،اﻋﻼم ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻓروش ﺳﯽ دی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻓﯾﻠم،
اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت از ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ازﻣﻧطﻘﮫ ﻣزﺑور ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺗﺄﺳﯾس دادﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﺟرﮔﮫ درواﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھم ﭼﻧﯾن ﺑﯾش از ﺻد ﻧﻔر ازﺣﺎﻣﯾﺎن دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻣﺣﺳود ﮐﮫ ازآن ﺑﮫ ﻋﻧوان
طﺎﻟﺑﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ،ﮔردن زده ﺷدﻧد .ﭘﯾروان او ﺳﻌﯽ دراﯾﺟﺎد ارﻋﺎب در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ دارﻧد .ﻣﺣﺳود در ﺳﺎل
دوھزارھﻔت ﻣﯾﻼدی در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺧﺑرﮔزاری اﻟﺟزﯾره اﻋﻼم ﮐرد ﻣﻌﺟزه ﺟﮭﺎد را ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﯾوﯾﺎرک وواﺷﻧﮕﺗن وﻟﻧدن ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﺧواھد ﮔذاﺷت.
ھم ﭼﻧﯾن ﺧﺑرﮔزاری آﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس از ﻗول ﻣﺣﺳود اﻋﻼم ﮐرد ﺑﮫ زودی ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﺣﻣﻠﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑﺎ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ھﻣﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﻣﺗﺣﯾر ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت .او ﻣﺄﻣورﯾت ﺧود را اداﻣﮫ ﺟﮭﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻧﺗﻘﺎم از ﺣﻣﻼت آﻣرﯾﮑﺎ اﻋﻼم
ﮐرد .ﺗﺣﻠﯾل ﮔران ﺳﯽ آی ای وﺳﺎﯾرادارات اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻣﺣﺳود واﻟﻘﺎﻋده ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد .ﻓﺻل
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ﻣﺷﺗرک اﻗداﻣﺎت ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ و ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻧﺷروﮔﺳﺗرش اﺳﻼم اﻓراطﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت
ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣراه ﺑﺎ اردوﮔﺎه ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗرﺑﯾت ﻧﯾروھﺎی اﻓراطﯽ ،ﻣوﺟب اﻧﺗﻘﺎل
اﯾدﺋوﻟوژی اﻓراط ﮔراﯾﯽ از ﺳطﺢ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ ی ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﻣﺎھرﺗرﯾن و ﻣرﻣوزﺗرﯾن ﮔروهھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫﺷﻣﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺣوزه ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ آن ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺷﻣﺎل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫوﯾژه ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﭘﮑﺗﯾﺎ و ﺧوﺳت اﺳت .ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ از دھﮫ ھﺷﺗﺎد وھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺿورﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ رھﺑری ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺣﻣﻼت ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑردوھزارﯾﮏ ﻣﯾﻼدی ﻣورد
ﺣﻣﺎﯾتھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود .اوﻟﯾن ﻣﺳوول اﯾن ﮔروپ» ،ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ« ازﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑود .ﭘس از او رھﺑری ﺑﮫ ﭘﺳر
ﺑزرﮔش ﺳراجاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﮐﺛرآ از ﻗﺑﯾﻠﮫ » زدران« ،ﺳﺎﮐن وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣوﻟوی ﺟﻼلاﻟدﯾن
ﺣﻘﺎﻧﯽ ازﻣﺗﺣدان طﺎﻟﺑﺎن ﺑود و ﭘﺳتھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ طﺎﻟﺑﺎن درﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ،وزﯾر اﻣوراﻗوام وﻗﺑﺎﯾل را ﺑرﻋﮭده داﺷت.
اوج ﻗدرت اﯾن ﮔروه ازﺣدود دوﺳﺎل ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷد .ﺣﻣﻠﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﻧد ھدف ﻣﮭم درﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ھوﺗل »ﺳرﯾﻧﺎ«
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ درﮐﺎﺑل و . . .اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎرﻏرب ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷد.
ﺑﮫدﻧﺑﺎل اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ،دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرد ﻗﺻد دارد ﺣﻣﻼت ﺟدﯾدی را ﻋﻠﯾﮫ اﯾﻧﺎن اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ ﺗﺎھﻧورﻧداد واﻣﺎ
ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺿرﺑﺎت راﺑﮫ آﻧﺎن وارد ﻧﻣﺎﯾﻧد وﭼﻧد اﻓراد ﻣﺷﮭورراﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن »ﺑدراﻟدﯾن
ﺣﻘﺎﻧﯽ« ازﻣﺳووﻟﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﻧﻔر دوم ﺑود ﮐﮫ ﻣرگ او ﺿرﺑﮫای ﺟدی ﺑﮫ اﻧﺳﺟﺎم داﺧﻠﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ وارد ﮐرد،
ﺑﮫطوریﮐﮫ ﻣﯽﺗوان اﯾن ﺑرداﺷت را داﺷت ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ رھﺑری ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻣوﻓق ﻧﺷد اﻧﺳﺟﺎم ﺳﺎﺑق ﺧود را ﺑﮫ دﺳت
آورد زﯾرا ﻧﺎﺗووﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﮐﺎدر رھﺑری ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧد .ﭘس از
آن ﻧﯾز ﻣﻼدادﷲ ،ﻓرﻣﺎﻧده طﺎﻟﺑﺎن درﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺟور ﮐﮫ از ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑود در ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﭘﯾش
ازآن ﻧﯾز ھم ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎﻟﯽﺧﺎن ،ﺧﺳرﺑرده ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ وازﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻧﺎﺗو دﺳﺗﮕﯾر ﺷد.
او رھﺑری ﻗﺑﯾﻠﮫای را ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﻧﺳوب اﺳت ،ﺑر ﻋﮭده داﺷت .در ﻣورد ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺑدراﻟدﯾن ،راﺑط اﻓراد ﺣﻘﺎﻧﯽ و طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش اردوﮔﺎھﯽ را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗدارﮐﺎﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ »ﻣﻧﮕل« در ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐردﺑود.

ﺣرﮐت اﻟﺟﮭﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺣرﮐت اﻟﻣﺟﺎھدﯾن
ﮔروپ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺣرﮐت اﻟﺟﮭﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗوﺳط »ﻣوﻻﻧﺎ ارﺷد اﺣﻣد« در ﺳﺎل  ١٩٨٠ﻣﯾﻼدی ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔروه ﺟﮭﺎدی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل در ﻣورد زﻣﺎن و ﻧﺣوه ﺷﮑلﮔﯾری آن ،ﮔزارشھﺎی ﺿدوﻧﻘﯾﺿﯽ وﺟود دارد .اھداف اﯾن
ﮔروه ،اﻟﺣﺎق اﯾﺎﻟتھﺎی ﺟﺎﻣو و ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﮔﺳﺗرش اﺳﻼم در ﺗﻣﺎم ﺷوون اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﺣرﮐت اﻟﻣﺟﺎھدﯾن ﻧﯾز
ﺗوﺳط »ﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿلاﻟرﺣﻣنﺧﻠﯾل« در ﺳﺎل ﻧوزده ھﺷﺗﺎد ﭘﻧﺞ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟﻧﺎح اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ ازﺣرﮐت اﻟﺟﮭﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎﺳﯾس
ﺷد.
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