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 پاکستان ، منبع تروريسم است يا قربانی آن ؟
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جايگاه سوم بر اساس . را منتشر کرد" ٢٠١٣- شاخص جھانی تروريسم " اقتصاد و صلح لندن ۀ روز سه شنبه ، دانشکد

 .تعداد عمليات ھای تروريستی را پاکستان دارد، عراق و افغانستان پيش رو ھستند

آيا پاکستان کشوری است که تھديدات تروريسم بين المللی از آن : الی مطرح می شود ؤرتباط با اين موضوع سدر ا

خطرناک در جھان ۀ کيد کردند و يا خود اين کشور قربانی اين پديدأبروز می کند، ھمانطور که برخی از کارشناسان ت

  امروز است؟

  :ژيک می گويديرات تحقيقات ستۀ ، کارشناس دانشکدباريس والخونسکی

ی برای امنيت روھک تروريستی که کم و بيش تھديدمريکا بارک اوباما اطمينان کنيم ، تنھا گااگر به رئيس جمھور 

 و يا سياست ابوال و حتی اين تھديد در مقايسه با عواقب بيماری واگيردار  است " داعش" بشريت است در حال حاضر

  .اچيز شمرده می شودروسيه در ارتباط با اوکراين بسيار ن

بر . مريکا مطابقت نداردااقتصاد و صلح لندن با بيانات رئيس جمھور ۀ در عين حال به نظر می رسد که تحقيقات دانشکد

 ھزار انفجار صورت گرفته ، در ١٠ در جھان ٢٠١٣در سال : اساس اين اطالعات تھديد تروريسم بيشتر شده است

  . است٢٠١٢ درصد بيشتر از سال ۶٠ند که  ھزار نفر کشته شده ا١٨نتيجه آنھا 
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اکنون اين پرسش مطرح می . جايگاه غم انگيز سوم از آن پاکستان است که تنھا عراق و افغانستان از آن پيشی گرفته اند

ی ئر اين کشورھا رخ می دھد ، کشورھاچيست؟ بدان معناست که تعداد بيشتر انفجارھا دۀ اين رقم ھا نشان دھند: شود 

  بع تروريسم بين المللی ھستند ، يا از اين مطالب چيز ديگری برداشت می گردد؟که منا

اين کشورھا در ۀ ھم. به سه پيش رو و جايگاه پنجم که از آن سوريه است می نگريم:  ادامه می دھد باريس والخونسکی

ای تھاجمی مستقيم محسوب می مريکا بودند بلکه به عنوان اھداف عمليات ھاسال ھای اخير نه تنھا محل توجه از جانب 

 در سوريه می جنگيدند و بشار اسدمداخله در عراق و افغانستان ، حمايت آشکار از شبه نظاميانی که عليه دولت : شدند 

  .يستئمريکااسرانجام نقض مدام تماميت ارضی پاکستان توسط پھپادھا و کماندوھای 

 با اين مبارزه مستقيماً ۀ پس چرا نتيج.  در واشنگتن معرفی می شود"ضد تروريستیۀ مبارز"  به عنوان اين ھا دائماً ۀ ھم

برای ھمين بارک اوباما نخواست . دست می آيده روشن و بارز از آن بۀ  و تنھا يک نتيج اھداف بيان شده تناقض دارد

يسم در سال ھای که بيشترين سھم از گناه ترور تروريسم بين المللی را در بين تھديدات اصلی بشريت بنامد برای آن

  .مريکا سنگينی می کندااخير بردوش دولت 

توجه ويژه ای را در جريان سفر رئيس  مشترک با تروريسم،ۀ چه بايد کرد؟ در واقع مبارز: ال بروز می کند ؤو اين س

 کابل با توجه به تمام اين مسائل ، در.  به اسالم آباد به خود اختصاص داده بوداشرف غنیجمھور جديد افغانستان 

که غربی ھا، امنيت را پس از خروج ارتش اصلی نيروھای بين المللی تضمين  سرانجام فھميدند که اميدی نيست به اين

ديدار .  مطرح است٢٠١۴ی برای حل مشکل افغانستان پس از سال ئفاکتور منطقه ۀ بنابراين نقش برجست. خواھند کرد

تا اين زمان وی به . از رسيدن به مقام رياست جمھوری بود از پاکستان ، سومين سفر خارجی وی پس اشرف غنی

کنندگان مالی، ءو اگر دو کشور اول در پيش چشمان افغانستان پيش از ھمه اھدا. عربستان سعودی و چين رفته بود

ر شرکای اقتصادی و سرمايه گذاران بالقوه به نظر می آيند ، پاکستان آن کشوريست که نفوذ سياسی و نظامی زيادی د

  .افغانستان دارد

بديھی است که مبارزه عليه تروريسم موجود در اين دو کشور نمی تواند در افغانستان به صورت جداگانه و در پاکستان 

ارزه عليه جنبش طالبان پاکستان  به رھبر پاکستان قول داد که در مباشرف غنیو برای ھمين . جداگانه بررسی شود

ثير خود برای محدود کردن طالبان أکه پاکستان در عوض از ت ، با توجه به اينکمک کند) تحريک طالبان پاکستان(

  .افغانستان استفاده نمايد

 از افغانستان خارج می شوند ، در اين ٢٠١۴ی در سال ئمريکاانظاميان : بنابراين فاکتور تھديد خارجی باقی می ماند 

 و چه کسی می  مريکا باقی می مانندا ھزار سرباز از کشورھای متحد ۵ی و ئمريکاا ھزار سرباز ١٠کشور حداقل 

ی که به ئ است به کار می گيرد ، عمليات ھا، آيا اياالت متحده آن مدل عملياتی را که در عراق و سوريه تجربه کردهداند

  منجر گرديد؟" داعش" پديدار شدن و رشد نفوذ 

  

  :افزوده

چاه کن در چاه « ز ھر چيزی صدق می نمايد، ھمان ضرب المثل معروف مردم افغانستانآنچه در مورد پاکستان بيشتر ا

می خواھد خود را به مثابۀ قربانی  واين که امروز پاکستان خود به بستر تھاجمات تروريستی مبدل شده . می باشد» است

بادر نظرداشت (آگاھانه دۀ اين مطلب ، نبايد ما را به چنان کجراھی ھدايت نمايد که نويسنپديدۀ تروريزم معرفی بدارد

 و يا ھم نا آگاھانه بدان روان  استطی طريق نمودهبدان )  و پاکستانبين روسيه تسليحاتی بزرگمعامالتی  ۀايجاد رابط

  :شده است، چه
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اخير  دھۀ ۴ ايجاد آن کشور تا به امروز چه در ارتباط با ھند و چه ھم به صورت برجسته تر طی خ پاکستان از تاري-١

 احمد ،گلبدين تيزاب پاش، مھد پرورش تروريزم اسالمی و تربيت جنايتکاران معروفی از سنخ  ارتباط با افغانستاندر

فعاليت ھای تروريستی در حال اگر. قاتل مردم افشار و صد ھا جنايتکار خرد وبزرگ ديگر بوده و می باشدشاه مسعود 

 خود پاکستان درو کشت تمام آنچه فعالً در پاکستان اتفاق می افتد، در واقع آن کشور نيز شيوع يافته است، بايد بپذيرد که

  . است نه چيز ديگری

را دارا بوده حيثيت ھدايت دھنده، مربی، تمويل کننده و حامی چنين جناياتی در تمام اين روند، جنايتکار  ی امريکا-٢

د اردوی آن کشور و استخبارات نظامی آن، در تمام در واقع طبقۀ حاکمۀ پاکستان و بازوی اجرائی آنھا در وجو. است

  .اين مدت به مثابۀ مديران مدرسۀ پرورش تروريزم عمل نموده اند

 آنچه در پاکستان اتفاق می افتد با آنچه در ساير کشور ھا، از اساس می تواند با ھم در تخالف و مغايرت قرار داشته -٣

و برخی از کشور ھای ديگر فعاليتھای تروريستی، جنگ قدرتيست که بين باشند، چه در حالی که در افغانستان و عراق 

امپرياليزم و نوکرانش در جريان است و ھيچ يک از طرفين منافع مردمان آم کشور ھا را نمايندگی نمی کند، در 

سياست نتحاری انجاميد، پاکستان پايه و اساس ناآرامی ھائی که به جنگ مسلحانه و در نھايت به عمليات ھای ا

 سندی است عليه خلقھای آن کشور به خصوص مليت پشتون و جنبش -رانه و ضد انسانی اشرافيت پنجابیتجاوزکا

  .استقالل طلبانه و آزاديخواھانۀ آن

 با صراحت و شفافيت کامل گفته می توانيم که موالنا فضل الرحماندر نتيجه خالف فتوای نوکر و جاسوس انگليس 

بلکه تالش . ای پايه و اساس استقالل طلبانه و آزاديخواھانۀ آن به ھيچ وجه تروريزم نمی باشدجنگ در پاکستان بر مبن

حال در اين ميان وقتی اينجا .  و قادر شدن به تعيين سرنوشتشخودشحقۀ يک مليت تحت ستم است برای احقاق حقوق 

يچ صورت نبايد باعث گردد تا ما را از و انجا، سايۀ سياه حرکات مذھبی و ترور ھای کور آن به چشم می خورد، به ھ

  . و انسانی شان، باز بداردیپشتيبانی خلق پشتون در رسيدن به حقوق مل

 آتشی را که ديروز امپرياليزم امريکا در پاکستان برافروخت تا بدان وسيله کشور ما را به نابودی بکشاند و اينک -۴

ه حتا موجوديتش را زير  را کور نموده و پای حرکتش را سوزانددود آن آتش و خروج به جای مانده از آن چشم پاکستان

نظام سانی که يعنی به ھمان . ، امروز نيز به شکل ديگری مگر با ھمان ماھيت در ترکيه در جريان استسؤال می برد

ن چشم به مثابۀ يک نوکر بيمقدار، مکتب پرورش تروريست ھا را در پاکستان به وجود آورد و اينک دود آ ضياءالحق

يع در آن کشور ا نيز بدون آن که حد اقل از سرنوشت پاکستان پند گرفته و روند وقاردوغانخود آنھا را کور می نمايد، 

چھار اسپه در مسيری ره می پيمايد که قبالً به وسيلۀ  خودشو خانوادگی درسی باشد برايش، جھت حفظ منافع حزبی 

  . ديت پاکستان را زير سؤال برده است پيموده شده و نتايج آن اينک موجوضياءالحق

مقدمات کار، سياست ھای ضد ملی و ضد انسانی باند تمھيدات امپرياليستی و نقشه ھای دراز مدت آنھا، با در نظرداشت 

  و آسيب پذيری کشور ترکيه، ديری نخواھد پائيد که آن کشور نيز به مانند پاکستان در مجمر آتش فروزاناردوغان

  .نمايده سوختن را تجربه جنگھای عادالن

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  

  


