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  پناه  پاکستان و ايران القاعدۀ کماکان در
  )٢٠١١ می ٢٠(

  
در کشورهای اسالمی عقبگرايانه ازمتون اسالمی  و ی برداشت متحجرالقاعده شبکه ايست از سازمانهای که برمبنا

 خشونت افراطی و از با هدف مسلط شدن ائديولوژی شان برجهان با استفاده ازشيوه های مملو وایجاد گردیده 
  قرن بيستم جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه اتحاد٨٠سالهای  در. جهان فعال اند ارعاب مردم در سرتاسر تهديد و
استخباراتی امريکا   و بکمک مالی، سياسی وISIوطندوستانه داشت، به اساس طرح  ی که اساسأ ماهيت ملی وشورو

پوشانيده شد تا منافع ) جنگ اسالم باکمونيسم( جامۀ ائديولوژيک MI٦ وCIAبا استفاده ازکارروائی های  انگليس و و
مزاحمت دهشتگران داخلی نوع بن  عرب که ازکشورهای . چين برمصالح مردم افغانستان تقدم يابد پاکستان، غرب و

خدمت  آنها در  توانست ازISI.  را به پاکستان صادرنمودند ماجراجوی خود  عناصرCIAالدن رنج ميبردند، بکمک 
هیم شده بود که برای اعراب که بدينمنوال به پاکستان آورده شدند چنين تف. متحدين استفاده کند اهداف پاکستان و
 مدافعين سرسخت اسالم اند و جنگجو و  مردم اين کشورهود چشافغانستان شروع  ازد یانقالب اسالمی با

 آوردن افراطيون و. پخش اسالمگرائی افراطی شده ميتواند و  برای استقرارکشورکوهستانی شان سنگر مستحکم
شت مصروف ساختن آنها در جنگ افغانستان برعالوۀ بازگ افريقائی به پاکستان و دهشتگران از کشورهای عربی و

نفع  در افريقائی ذيربط خود را تعقيب ميکرد که دول عربی و اين هدف را نيز آرامش مؤقتی به کشورهای نفت خيز
بدينترتيب پاکستان به . از آن با تمام امکانات خويش پشتيبانی کنند ادامۀ جنگ افغانستان شريک احساس نموده و

خروج قوای  بعد از.  القاعده مبدل شدگاهزاد وهماهنگی خشونتگرايان کشورهای اسالمی  مرکزآموزش، تماس و
 را CIAاجرای چندعمل چريکی  توسط القاعده عليه منافع امريکا، دهشتگران عرب دشمنی  افغانستان و روس از

آنگاه پاکستان اعراب را به افغانستان . حمايت آنها دست بردارد  تحت فشار قرارگرفت تا ازISIجلب نمودند و بخود
سودان زندگی  حکومت ربانی از اسامه بن الدن که در. بانی به آنها زن وتذکرۀ افغانی دادصادرکرد وبرهان الدين ر

ر دهشتگران عرب همراه با رهبران ئسا با سقوط امارت طالبان اسامه و. مينمود دعوت نمود تا به افغانستان بيايد
  به دهشتگرانی چون القاعده وخون کشانيدن مجدد مردم افغانستان  برای بخاک وISI. طالبان به پاکستان برگشتند

 .  طالبان ضرورت داشت
طالبان در  رهبران القاعده و رئسا و طی ده سال گذشته دولتمردان پاکستان از موجوديت اسامه بن الدن، مال عمر

بعد از کشته شدن بن . با وقاحت اظهار ميداشتند که اين رهبران در افغانستان اند خاک خويش با لجاجت انکار نموده و
 ۀدوگانبازی . اضح گرديد که موصوف حداقل شش سال دريک آدرس در پاکستان زندگی ميکرد در پاکستان والدن

آنگاه . نياز داشتند تا برای خود بينی خميری بسازند ولتمردان پاکستان به يک هفته تفکرد. پاکستان عمأل تثبیت شد
نقض حريم فضايی پاکستان توسط امريکا در  گيالنی با اعتراض آتشين به عمليات بدون مشوره عليۀ بن الدن و

  :ل را تعقيب ميکندیاین تاکتیک پاکستان سه هدف ذ. شدبرابرمطبوعات ظاهر
 .رسوائی بين المللی پاکستان  جهانيان ازهمنحرف ساختن توج -
 بخوبی ميداند که ISI. پاکستان وادارساختن قصرسفيد به جلوگيری ازانتقادات شديد دولتمردان امريکا از -

با تحت فشار قرارگرفتن از  هنوزهم به پاکستان نياز دارد و يکا برای عملی ساختن برنامه های منطقوی خودامر
هياهوی   از پاکستان وCIAاخراج چهارصد کارمند . جانب پاکستان حاضر ميشود کمک های خود را ادامه بدهد

 . تبليغاتی نزديک شدن بيشتر پاکستان به چين همين هدف را تعقيب ميکند
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عمليات  جلوگيری از احزاب اخوانی به عدم توانائی حکومت پاکستان در ضعيف تاثيرانتقاد مسلم ليگ وت -
 . پاکستان، براذهان عامۀ اين کشور قلمرو سرانۀ امريکا درخود
عين حال پاکستان به آقای جان کری، رئيس کميتۀ روابط بين المللی مجلس نمايندگان امريکا تعهد نمود تا در آيندۀ  در

 يکی از ISIبحيث برگۀ حسن نيت درمقابل امريکا، . طالبان دست يازد نزديک به اقدامات عملی عليه القاعده و
 پاکستان به حمايت خويش از: ولی يک چيزمسلم است. رهبران القاعده را از شهرکراچی دستگيرنموده  زندانی ساخت

  .طالبان ادامه خواهد داد القاعده و
      با وصف اينکه القاعده از لحاظ ايدئولوژيک . حامی القاعده ميباشد ين کشورپاکستان مهمتر ايران بعد از

کاربرد شيوه های خشونتگرا با حکومت آخندی ايران همسوئی زياد دارد اما تعلق القاعده به مذهب سنی  و) خوانيتا(
با وصف .  ايجادکندالقاعده ميتواند در درازمدت مانعی را در برابرهژمونيزم منطقوی ايران وهابی بودن بخشی از و

  :رشد آن ميکوشد امکان روياروئی در آينده، در وضع کنونی ايران بداليل ذيل القاعده را متحد خود شمرده در حفظ و
 . جهان اسالم ميباشند ين بردن نفوذغرب، بخصوص امريکا  درب از خواستارايران هردو  القاعده و -
سلمان دانسته برای از ميان بردن آنها فعاليت رب را نامغایران هردو حکومت های فعلی جهان  القاعده و -

 . ميکنند
ثبات نسبی در ايران اين کشور را در مقايسه با پاکستان، به پناهگاه قابل اطمينان برای رهبران القاعده تبديل  -

 . ميکند
  :طالبان در موارد ذيل مشهود است القاعده و تبارزعملی پشتيبانی ايران از

ناحيۀ شيعه نشين منطقۀ قبايلی کورم  فوق العادۀ شورای رهبری القاعده در می سال جاری جلسۀ ٩بتاريخ  -
 . از حمايت ايران نميتواند تصادفی باشد انتخاب محل برگزاری اين جلسه در منطقۀ شيعه نشين برخوردار. برگزار شد

سعد بن  مسوول نظامی القاعده  و القاعده، سيف العدل بحيث فرد دوم و درهمين جلسه الظواهری بحيث امير -
اين سه شخص با حکومت آخوندی ايران روابط . الدن پسربن الدن بحيث عضو شورای رهبری القاعده انتحاب شدند

.  در ايران زندگی ميکند فاميلش اکنون نيز به الظواهری سالهای متمادی در ايران پناه داده شده بود و. خاص دارند
آنجا مهمان خاص  سالها در  امارت طالبان به ايران رفته وخانوادۀ بن الدن حين سقوط زبا بخشی ا سيف العدل همرا

کوچکترش حمزه بن الدن را در  برادر همين سيف العدل بود که سرپرستی سعدبن الدن و. حکومت آخوندی بود
آميزبه ايران  بطور اسرار هنگام کشته شدن پدرش در پاکستان بود و گفته ميشود که حمزه در.  ايران بعهده داشت

 بيشررا به ايران در  قرارگرفتن افراد دارندۀ روابط خاص با ايران در رأس القاعده امکانات مانور.برگردانده شد
از آنجاييکه اکنون القاعده امکانات وسيع . بسياری از دول عرب به اين کشورميدهد راستای خصومتش با امريکا و

امريکا  نتقامجوئی القاعده ازفغانستان هدف ااملکی  کشورهای عرب را ندارد، افراد امريکا و دهشت افگنی در
 .  خواهند ماند

های ايرانی دستگير شده در مزارشريف " ديپلمات"با وصف خرابی روابط ايران با امارت طالبان بخاطر قتل  -
داشتن . شواهد زيادی دال برهمکاری فعلی حکومت آخوندی با طالبان ميباشد, توسط طالبان درنيمۀ دوم سال های نود

جمهوری اسالمی ايران را با هم نزديک  طالبان و) امريکا(دشمن مشترک  و) اخوانيت(مشترک ريشۀ ائديولوژيک 
طالبان  اسلحۀ ايرانی از نزد زياد ماينهای کنار جاده ساخت ايران توسط طالبان، کشف مقدار استفاده از. ساخته است

وگانۀ ايران با دولت گواه بازی د سرحدات مشترک ايران با نيمروز منفجره  در کشف الريهای مملو از مواد و
 . بيرحمانۀ مرگ توسط ايران به افغانستان است صدور افغانستان و

ما  کشور غربی افغانستان حامی دشمنان آرامش در توضيحات فوق به اين نتيجه ميرسيم که دوهمسايۀ شرقی و از
کشتارگاه  ان وبوده اهداف استراتيژيک شان ايجاب ميکند که افغانستان برای مدتهای طوالنی ميدان جنگ ديگر

 . ی بماندباق خودفرزندان 
 

  )کميته حقوق بشرفارو(
____________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
,   Leiden,    AS٧٠٧   ,٢٣٠٠Post Box , FAROE  ,org.afghandiaspora.www 

faroe_af@hotmail.com  
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