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 ۸۲/۲۸/۸۲1۲          همراهمسعود 
 

 پاکستان مولد و احیا کننده اصلی تروریزم در منطقه!
 

قر اصلی دهشت افگنان و بهترین پناهگاه برای تروریستان منطقه یی و بین المللی میباشد منطقه وزیرستان که م
ا این دارد ببصورت نمیه مستقل اداره میشود که ارتش پاکستان ارتباط نزدیک با گروه های تروریستی این منطقه 

وجود همیشه از این ارتباط انکار میکند چون این منطقه محل تولید و احیای تروریستان توسط سازمان استخباراتی 
چون امروز پاکستان خود از اعمال دهشت افگنانه تروریستان در امان نبوده بنا بر این در تالش است  پاکستان میباشد؛

کشور همسایه که خود بزرگترین قربانی این درامه های  یموده باالتا از پرورش مارهای آستین چشم پوشی ن
 استخباراتی پاکستان شده اتهام وارد نموده بار دیگر کمک های جامعه جهانی را بدست آورده صرف تمویل آنان کند.
دراین مقاله سعی میشود تا به چند مورد بصورت مختصر اشاره گردد که کشور پاکستان چگونه گروه های دهشت 

 .افگن را احیا و تمویل میکند
 القاعده:

در پیشاور پاکستان تاسیس شد و فعالیت خود را در مناطق قبایلی شمال غرب این کشور  18۲۲شبکه القاعده در سال 
است آغاز کرد، القاعده توانست در مدت زمان بسیار کم جایگاه خود را در وزیرستان  نزدیکافغانستان هم  هکه ب

ند هستشمالی مستحکم کند که عمده ترین شبه نظامیانی که در این منطقه حضور دارند سازمان القاعده و گروه های 
، گروه انگروه طالبان افغانست قانی،عبارتند از طالبان پاکستانی، شبکه ح کهکه زیر مجموعه القاعده فعالیت می کنند 

حضور  منطقهله دیش نیز در این ت اسالمی اندونزی و مالیزی و بنگجبهه آزادی بخش چچن، جماع حزب التحریر،
ته میشود متحدان القاعده در پاکستان از جمله لشکر جنگوی و لشکر طیبه به مخفی شدن تروریست های فدارند، گ
اند حافظ محمد سعید سر کرده لشکر طیبه به اسامه بن الدن در تاسیس شبکه القاعده باالی القاعده کمک کرده  درجه

بود که منجر به کشته  ۸۲۲۲کمک کرده بود گروه تحت رهبری او عامل حمالت به ممبی در سال  18۲۲در سال 
و حتی برای  به عهده داشت ینفر شد القاعده تا مدت سازماندهی جنگجویان عرب را در وزیرستان شمال 1۲1شدن 

اینکه گفته میشود القاعده در پاکستان تضعیف شده اما این  وجود ابنظامی به سوریه نیز وارد عمل شد اعزام شبه 
 گروه هنوز هم فعالیت گسترده در وزیرستان شمال دارد.

 

ای هپاکستان است که عملیات  ،آن طرف خط دیورند قانی یک گروه شبه نظامی در مناطقشبکه ح شبکه حقانی:

بزرگی را علیه نیروهای ناتو، امریکا و دولت افغانستان سازماندهی میکند با اینکه شبکه حقانی در مناطق مرزی 
زیرستان ودر  یاین شبکه تروریستی مناطق پکتیا، پکتیکا وخوست فعالیت دارد ولی مقر اصلی خصوصافغانستان به 

گا های امن خود در پاکستان دست به عملیات میزند و بار ها شمالی است، امریکا گفته است که شبکه حقانی از جوالن
ه کند چون ارتش پاکستان ارتباط بسیار نزدیکی با شبک را قطعاز پاکستان خواسته است ارتباط خود با شبکه حقانی 

 .حقانی دارد
  :طالبان وزیرستان شمالی

اند نفوذ زیادی در این منطقه داشته باشند  شبه نظامیان محلی هستند که به سبب همکاری با ارتش پاکستان خواسته
کرد با  ءبا دولت پاکستان توافق نامه صلح امضا ۸۲۲2حافظ گل بهادر رهبر طالبان وزیرستان شمالی در سپتامبر 

از این معامله دست کشید و از قبایل در وزیرستان شمالی خواست تا خانه های شانرا  ۸۲11می  ۸2وی در  این حال
های امن بروند وی همچنان درخواست کرده بود قبایل بجای پناه گرفتن در اردو گاهای دولت به ترک و به مکان 

افغانستان نقل مکان کنند فعالیت گروه وی توسط دولت پاکستان ممنوع نشد و این گروه ارتباط نزدیکی با تحریک 
موارد  که طالبان وزیرستان شمالی در برخیطالبان پاکستان پیدا کرد این گروه ارتباط خوبی با شبکه حقانی دارد با این

با ارتش پاکستان دچار اختالف شدند اما یک گروه شبه نظامی قدرتمند هستند و با آنها برای جنگیدن با طالبان پاکستان 
با  نزدیک همکاریو جلوگیری از نفوذ آنها در مناطق قبایلی با پاکستان همکاری کردند طالبان وزیرستان شمالی 

اطالعات پاکستان دارند و نقش مهم برای تصفیه شبه نظامیان خارجی در این منطقه ایفا میکنند و برخالف سازمان 
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انچه در رسانه ها عنوان میشود اختالف بین ارتش و طالبان وزیرستان شمالی به اندازه نیست که منجر به قطع 
 .همکاری آنان شود

 طالبان وزیرستان جنوبی: 
نیرویی به نام لشکر ذل در وزیرستان جنوبی به وجود آورد این گروه  ۸۲۲۸سود در سال برای اولین بار قبیله مح

کمپ آموزشی در این منطقه احداث و با آموزش جنگجویان  15۲که در واقع تحت نظر القاعده فعالیت میکرد بیش از 
لشکر ذل همکاری های با  هزار نفر رساند گفته شده است که 1۲عرب و آسیایی تعداد نیروهای خود را به بیش از 

قرار داد صلح با عنوان)ساراروقا( با  ۸۲۲5سال  بروریسرویس های امنیتی پاکستان داشته تا حدی که محسود در ف
رساند و پس از آن نام خود را به عنوان رهبر طالبان پاکستانی مطرح کرد. بیت الله  ءدولت وقت پاکستان به امضا

حت تاثیر مال عمر قرار داشت تا بن الدن، او همانند مال عمر برای تاسیس محسود از نظرایدئولوژیکی بیشتر ت
حکومتی اسالمی در افغانستان و پاکستان می جنگید وی علی رغم تحصیالت اندکش، با استفاده از مهارت های 

 و تاکتیکی توانست در نقش رهبری تاثیر گذار، ارتش خصوصی بیست هزار نفری از جنگجویان محلی تشکیل دهد
جستیک عملیات های انتحاری در وطوریکه وی بزرگترین آموزشگاه ل دارد.خود وا آن ها را به پیروی کامل از

افغانستان و پاکستان را در دست داشته است، به باور امریکایی ها همه شعبه های القاعده طالبان در وزیرستان و با 
ت که ه اسهدایت بیت الله محسود به یکدیگر متصل شده بودند، نگرانی امریکایی ها از تحرکات محسود به حدی بود

لله تعین کرده بود، پس از مرگ بیت ا جایزهواشنگتن پنج ملیون دالر بابت اطالعاتی که منجر به دستگیری وی شود 
 یتحریک طالبان پاکستانی توانایی سازماندهی خود را از دست داد با اینکه طالبان پاکستان ۸۲۲8 جوالیمحسود در 

نخواه اکتفا میکرد اما مقر خود را در وزیرستان جنوبی شتوت خیبر پضعیف شده بود و به عملیات های پراگنده در ایال
مولوی فضل الله رهبر جدید طالبان پاکستانی نیز نتوانست نظر قبایل وزیرستان جنوبی و گروه های شبه  .حفظ کرد
و جود آمدند جنسی به االحرار، مهمند ایجنسی وکرم ای ن گروه های متعدد همچون جماعترا جلب کند بنا بر اینظامی 

. این همکاری های کشور پاکستان با سازمان های تروریستی هستند یاخه های ناراضی طالبان پاکستانشکه در واقع 
لیت چهار حمله انتحاری را در پاکستان به که امروز جماعت االحرار در یک هفته مسو  و دهشت افگنی باعث گردیده 

ز وهای سازمان اطالعاتی پاکستان با چنین گروه ها بوده که امر عهده گیرد که بدون شک و شبه این نتیجه همکاری
 از مردم بی گناه و ملکی آن کشور قربانی میگیرد. 

 طالبان هوادار مال نذیر یا طالبان وزیرستان جنوبی:
 وزیر در جنوب وزیرستان بود، واقع در وزیرستان جنوبی وی که از قبیله  « برمل»در  18۲1مال نذیر احمد، متولد 

های افغانستان داشت.  ، در کنار طالبان افغان حضور فعال در جنگ۸۲۲1مریکا به افغانستان در سال ا حمله  تا هنگام 
لبان عنوان امیر مجاهدین طاسپس نیروهای طالبان پاکستانی را در وزیرستان جنوبی بر ضد واشنگتن سازمان داد و به

مرکزی اتحاد طالبان در پاکستان( انتخاب شد. مال نذیر یکی  در وزیرستان جنوبی و عضو شورای مجاهدین )کمیته  
ه شد. مریکایی کشت طیارات بدون پیلوت نیرومند طالبان در وزیرستان جنوبی بود که سرانجام در حمله   قومنداناناز 

خواست با جنگ علیه ارتش پاکستان، این ارتش را تضعیف مال نذیر با حکومت پاکستان رابطۀ خوبی داشت و نمی
های دقیق حمله  های امریکایی در افغانستان بود و بخشی از برنامه اما او طرفدار سرسخت جنگ علیه نیرونماید، 

 داوطلبان پاکستانی که برای جنگ علیه نیرو به اهداف در افغانستان در منطقۀ تحت کنترل او طرح ریزی می شد.
این روش  دیدند. ر مال نذیر آموزش میشدند در وزیرستان جنوبی و تحت نظ های خارجی به افغانستان اعزام می

ی که های شد تا بخشی از خشونتمال نذیر که بخشی از یک قرارداد نانوشته میان او و ارتش پاکستان بود موجب می
کشته ینکه تا ا د را به سوی افغانستان تغییر دهدتوانست برای پاکستان خطرناک و چالش برانگیز باشد، مسیر خومی

ای پاکستان خبر خوبی نبود زیرا دولت پاکستان سعی داشت با طالبان به نوعی توافق آتش بس دست شدن مال نذیر بر
 توانست نقشی مؤثر ایفا نماید. یابد، در این رابطه مال نذیر می

  :گروه طالبان افغانستان
یش در اسی به نفع خوکشور پاکستان با ایجاد گروه طالبان خواست تا از تروریستان و دهشت افگنان مانند ابزار سی

هان ریشه کن سازی طالبان امنطقه استفاده اعظمی نماید اما بعد از حمالت یازدهم سپتامبر ایاالت متحده امریکا خو
شه کن یاز افغانستان گردیده که در مدت کمتر از یکماه توانستند این گروه ظالم و تاریک اندیش را از افغانستان ر

دیگر به این گروه ها پناه داده خواست در آینده با دام های مختلف ماهی مقصود صید )پاکستان( بار  سازند اما صیاد
کنند چنانچه طالبان میدانستند که رهبران و باداران اصلی آنان کشور پاکستان است از این رو به مناطق قبایلی پناه 

بیشتر  ۸۲۲1وند در نوامبر برده فرار کردند تا باشد از سوی پیش کسوتان شان بصورت تدریجی دوباره احیا ش
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مناطق قبایلی هم مرز با  خصوصرهبران طالبان به مناطق شمالی پاکستان فرار کرده و در شهر های مختلف به 
که بطور عمده متعصب دینی هستند با فرار طالبان و رهبران شان آنها را در میان افغانستان پناه گرفتند مردم قبایل 

حمایت کردند برخی مناطق قبایلی شامل وزیرستان شمالی و جنوبی تحت نفوذ جمعیت علمای خود جای داده و از آنها 
اسالمی )موالنا فضل الرحمن( و مناطق مهمند و خیبر تحت نفوذ جماعت اسالمی پاکستان و منطقه باجور تحت نفوذ 

تان جمعیت علمای اسالمی نهضت شریعت محمدی به رهبری موالنا فضل الله که در زمان حاکمیت طالبان در افغانس
و جماعت اسالمی، نهضت شریعت محمدی جنگ افغانستان را جهاد میدانستند و از طالبان حمایت میکردند باالخره 

یت( تا اینکه آمیزش سلفی گری)وهاب قویت شدتهای سرحد و وزیرستان ه تفکر طالبی در دوره ضیاالحق در مناطق قبیل
از  در پیشاور به راه افتاد پس خصوصپاکستان به  خط دیورندطالبانی در مناطق با سنت های قبایل موجی از تفکر 

ستان پاکمهاجرت جمعی از طالبان و رهبران شان از افغانستان به مناطق قبایلی در وزیرستان های شمالی و جنوبی در 
عنوان نمونه جالل الدین  آنها اقدام به راه اندازی مجدد مدارس سلفی و تقویت مدارس مذهبی در پاکستان کردند به

حقانی وزیر امور قبایل طالبان پس از سقوط به میران شاه مرکز وزیرستان شمالی پناهنده شد و مدرسه دینی بزرگی 
 تاسیس کرد. ۸۲۲۸به نام خلیفه اسالمی در سال 

 نتیجه گیری:
وریستی نقشی کلیدی و راحت و وضاحت میتوان گفت که کشور پاکستان در احیا و مولد گروه های ترحال به ص

اساسی را داشته اکثریت گروه های دهشت افگن را این کشور پناه داده، حمایت کرده، تمویل و تجهیز نموده در 
صورت نیاز و فریب اذهان عامه حتی مردم بی گناه خود را نیز قربانی میکنند چون آن کشور به بهانه مبارزه با 

 یلسدی کشور ایالت متحد امریکا و دیگر کشور های جهان را بصورت تروریزم بیشترین کمک های مالی و اقتصا
جهانی به خصوص از اینکه امروز جامعه  .آسا بدست آورده و دوباره باالی افراط گرایی سرمایه گذاری نموده است

ان است تبازی دوگانه پاکستان پی برده و میدانند که ریشه اصلی و النه تروریستان کشور پاکسکشور های غربی به 
با تغیر سیاست و روابط خویش از پاکستان بصورت جدی خواستار مبارزه قاطعانه در برابر  ها بناً یکتعداد از کشور

ترامپ تازه روی کار آمده سازمان استخباراتی  دولت فعلی امریکا به رهبری دونالد اظ اینکهاز لحشده اند  شوماین پدیده 
دسترسی که به گروه های شورشی دارد یکتعداد از حمالت انتحاری و انفجاری آی اس ای با استفاده از امکانات و 

یکشند، چنانچه در این مردم بی گناه آن کشور را به خاک و خون م و را طبق هدایت بواسطه تروریستان سازماندهی
لعل قلندر واقع  اواخر چهار حمله تروریستی از جانب گروه جماعت االحرار و یک حمله انتحاری در زیارتگاه شهباز

زخمی بر جای گذاشت که بدون  3۲۲کشته و حدود  ۲۲سند پاکستان صورت گرفته که درنتیجه بیش از  سیهون ایالت
شک این حاصل همکاری های آن کشور با گروه های شورشی میباشد اما کشور پاکستان هیچگاهی از سیاست های 

تان فوراً بدون تحقیق و بررسی انگشت انتقاد بسوی کشور افغانس فریبند خویش کنار نرفته این بار هم با بی شرمی تمام
 دراز کرده در ضمن خالف تمامی عرف های دیپلوماتیک راه های ترانزیتی تورخم را بستند.
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