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   فرقه ئی و مذھبییپاکستان در آشوب جنگ ھا
 ھم از درد جنگ ھای خود آتش کشيده است، که پاکستان دست باال در افغانستان دارد و کشور ما را بار ھا  به باوجودی

در محلی که . روزی نيست که برخورد مذھبی و يا فرقه ئی جان چند تن را نگيرد. مذھبی و فرقه ئی در شکنجه  است

پرورشگاه تروريسم شناخته شده، تروريسم ھم بيداد می کند و ضربات خود را بيرحمانه بر فرق طبقات حاکم پاکستان 

 .  فاشيستی پاکستان بايد بداند که روزی در دام توطئه ھای خواھد افتاد که برای افغانستان نھاده استدولت. می کوبد

 نبودند باعث شد که مدتی  آبادعمليات نيرو ھای امنيتی پاکستان عليه سازمان ھای تندرو سنی مذھب که تابع اسالم

الکن اين .  فرقه ئی در پاکستان پايان يافته استشد که جنگ مذھبی و حمالت ضد شيعه به خاموشی رفته  و تصور می

از سه ھفته بدينسو، متعصبين سنی مذھب حمالت خود را دوباره بر شيعه ھا و ھزاره ھای مھاجر در . سرابی بيش نبود

لشکر جھنگوی يکی از مدھش ترين و بيرحم ترين . کويته و کراچی آغاز  کرده و تلفات عظيمی بر آنھا وارد کرده اند

دوش گرفته و در آينده ھم به مبارزات ه ان را بي ضد شيعه اعالم کرده است که مسؤوليت کشتار اخير شيع ھایوهگر

که تعصبات ضد شعيه در پاکستان آغاز گرديده  و کشته داده، ھم  قابل تأمل است، حينی.  ضد شيعه ادامه خواھد داد

بعيد نيست که مرکز فرماندھی و . بلخ قربانی داده استزمان با آن در افغانستان ھم حمالت  ضد شيعه در کابل و 

يک عده از صاحب نظران امور جنوب آسيا . قومندان اعالی عامالن کشتار شيعه ھا در پاکستان و افغانستان يکی باشد

  .دھد به اين عقيده رسيده اند که يک نوع ارتباط عملياتی در ھر دو طرف سرحد فعاليت ھای ضد شيعه را پيوند می

 تعداد کشته شدگان در.   بيشترين خشونت ھای فرقه ئی و مذھبی را تجربه کرده است٢٠١٣- ٢٠٠٧پاکستان بين ساليان 

 تن نشان ۶٣٠ به ٢٠١۵ و ٢٠١۴که احصائيه رقم تلفات را در ساليان  باوجودی.  تن بيشتر بود٢۵٠٠ين شش سال از ا

عمليات نيرو ھای امنيتی . افروخته، خود در حال سوختن استدھد، با آن ھم پاکستان در آتشی که برای افغانستان  می

ثير قابل مالحظه ای در تخفيف تشنج و انھدام أپاکستان در انھدام گروه جھنگوی در کراچی، بلوچستان و ناحيۀ پنجاب ت

تقاعد سازد  امنيتی پاکستان مصلحتی باشد تا جھان را میشايد ھم عمليات نيرو ھا. سازمان ھای تروريستی نداشته است

  .که پاکستان نيز قربانی تروريسم و خشونت است

د که تابع اوامر پاکستان نباشند و يا از ھدايات اسالم آباد ن نيرو ھای امنيتی پاکستان صرف کسانی را نشانه می گير

است که بعد از قابل يادآوری . ی که تابع اوامر آی اس آی اند، آزادانه عمل می نمايندئبقيه گروه ھا. سرپيچی نمايند

گروه جھنگوی توسط  نيرو ھای پاکستانی، يک عده از فراريان اين گروه وارد شرق افغانستان شدند و از " سرکوبی"
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اين حالت سبب شده است برخورد . آنجا عمليات خود را دوباره عليه مواضع مورد نظر در پاکستان سروسامان داده اند

افغانستان تابع اسالم آباد و گروه فراری جھنگوی و طالبان پاکستان صورت بگيرد و تلفات بر ھر دو ھائی بين طالبان 

مدت آرامش نسبی که قوای امنيتی پاکستان در کراچی و مناطق بلوچستان تحميل کرده بود، جای خود . طرف وارد گردد

را مانند افغانستان در آشوب متداوم قرار داده را به نارامی دايمی در نواحی غرب پاکستان خالی کرده  و اين کشور 

  .است

دوسال عقب نشينی گروه . نقش عربستان را در تقويت گروه ھای متعصب سنی مذھبان در پاکستان نبايد ناديده گرفت

 اين ۀ سقوط کرده باشد، اما عمليات ضد شيعهجھنگوی، دولت را به اين تصور انداخت که شايد اين گروه برای ھميش

 نابکار که حمايت عربستان سعودی را ھم دارد، زعامت کثيف پاکستان را از مار آستين شدن اين گروه آگاه ساخت گروه

ھمين اکنون، گروه جھنمی جھنگوی ھشيار تر و قوی تر از گذشته وارد ميدان . که نابودی واقعی اش کار ساده نيست

 حتا ايالت چه بسا در اينده   .غانستان در دست گرفته استشده و ساحات وسيع تری را نسبت به گذشته در پاکستان و اف

ين نوع  اشاخه ھای ديگری از. ون نخواھد ماندپنجابی ھم از تعرض اين گروه مصپنجاب محل بود و باش فيودال ھای 

بات جيش االسالم، داعش و جندهللا که ھر يک از خود شع: گروه ھم در پاکستان و ھم در افغانستان داخل فعاليت اند

اگر يک گروه داعش توسط آی . خاص خود را دارند، درد سر ھائی برای پاکستان و ھمچنان  افغانستان خلق کرده اند

شود تا افغانستان را تخريب نمايد، شاخه ای از جھنگوی توسط سازمان ھای استخباراتی ھند و  اس آی تقويت می

منازعه بين ھند و پاکستان در کشمير، سبب شده . يله برپا نمايندافغانستان مورد حمايت قرار می گيرند تا در پاکستان غا

عمليات تخريبی خود را در قلب پاکستان توسعه دھد تا درسی برای " راو"است که سازمان استخبارات خارجی ھند 

  . مقامات پاکستانی داده باشد

متعصب، سخت جان، جنگجو و : ه اندين راستا تربيه شد ااکثريت عظيم گروه جھنگوی جوانانی سنی مذھب اند که در

اين .  گرد ھم می آيند و طرح ھای عملياتی خود را پياده می نماينديک ديگرآنھا در سلول ھای متفاوت و دور از . ظالم

روی ھمين دليل بود که . بنابران، انھدام يک سلول معنی انھدام تمام سلول ھا را ندارد. سلول ھا در باال با ھم پيوند دارند

را  ًرو ھای امنيتی پاکستان با تمام مھارت جنگی که داشتند، نتوانستند گروه جھنگوی را کال ريشه کن سازند و يا آنني

 می عملیتکتيک جنگی شان عکس طالبان پاکستان است که از مناطق قبايلی عمليات خود را . تابع اوامر خود گردانند

يزانی شھری را به راه می اندازند و اھداف را از داخل درھم می اين گروه داخل شھر ھا شده و جنگ ھای پات. نمايند

  .کوبند

 مراکز شيعه که بيشتر آماج حمالت سازمان جھنمی جھنگوی است، در شھر ھا قرار دارد که به آسانی ھدف قرار می 

 کرده اند و سال نان گروه جھنگوی به قدر کافی تجربۀ جنگی در عراق و سوريه کسبااکثر جو.  دھند گيرند و کشته می

  .ھا در زد وخورد  و کشتن و بستن بوده اند

پاکستان در آتشی که برای . رھائی نخواھد يافتو مشابه پاکستان به آسانی از شر اين گروه و ساير گروه ھای معاون 

  . افغانستان بر افروخته سرانجام خواھد سوخت و به سوی نابودی خواھد شتافت

  
  
  

 

 


