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  نگاھی به احزاب بنياد گرای اس می در آسيای ميانه

ِياجنبش جدايی طلب ترکستان شرقی و ھمچنان، " ِحزب اس�می ترکستان"ياسی گفتند که ِتحليلگران س   ِ ِحزب "ِ

م ايجاد شد، تا آنجا که برضد 1998که درسال " جمعه نمگانی" و " طاھريولداش"به رھبری " ِحرکت اس�می ازبکستان

ِحزب " نام . ِجه وحمايت امريکا خواھند بودِروسيه وحکومت ھای تابع آن برزمند ومنافع غرب را تأمين نمايند، مورد تو

ِتغييرداده شد که علی رغم فرود و فراز زمانی، ھنوزھم " حزب التحرير" م به 2001درسال " ِحرکت اس�می ازبکستان

ِبه نفع گروه طالبان و القاعده درمنطقه و بخصوص درمناطق شمال افغانستان فعال ھستند تنھا اس�ميست ھای .  ِ

ِحزب نھضت اس�می تاجيکستان " ِتحت نام تاجکستان،  ِکه مؤسس آن شخصی بنام م�محمد رستموف ھندوستانی بوده " ِ

ِو بعدا سيد عبدهللا نوری به رھبری آن رسيد، پس از زد و خورد ھای خونين سال ھای  " ِعليه حکومت ) م1991-1997(ً

.   يک آتش بس به توافق رسيدند که تاکنون ادامه داردِ، باnخره به پای ميز مذاکره نشستند و روی"امام علی رحمانوف

ِتذکر اين نکته nزم است که حزب نھضت اس�می تاجيکستان، پس ازانجام مذاکرات و برقراری آتش بس با نيروھای  ِ ِ ِ

ِدولتی، با پذيرش نظام سياسی سکوnردردولت تاجيکستان سھم گرفته است ِ ِدولت تاجيکستان، درراستای جلوگيری . ِ

ِازتندرويھای اس�می و نفوذ تروريسم درخاک آن کشور، درسال ِمي�دی، يک سلسله قوانين سختگيرانه عليه  2009 ِ

ِعناصرمذھبی، فعاليتھای تنويری و تدريسی گروه ھای اس�مگرا وحتا، عليه استفاده ازحجاب درمراکزآموزشی وغيره ِ 

ِمچو قوانين سختگيرانه، دست به سرکوب مخالفان سياسی ھرچند، دولت تاجيکستان، ميتواند درپرتوھ.وضع نمود را ِِ

ِغيرمذھبی خويش نيز بزند، اما، گفته شده که آن کشورو ساير ممالک حوزۀ آسيای مرکزی ھنوزھم از ناحيۀ فعاليتھای  ِ

  :ِسری وعلنی سازمانھای اس�می آتی احساس خطر ميکنند

ِحرکت اس می ترکستان شرقی* ِ                                                              

        حرکت اس می ازبکستان  *

  )افغانی و پاکستانی(ِگروه طالبان  *

         ِاخوان المسلمين بين المللی *

                                                                          ِلشکر طيبه مستقر درخاک پاکستان *

  )پيرو وھابيت ِعربستان سعودی(اعت التبليغ جم *

                                                         ِحرکت اس می پاکستان *

 ) تبليغات( ُسازمان مبلغ دينی  *
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        ِسازمان تاجيکستان آزاد *

  )پيرو وھابيسم عربستان سعودی(فرقه ی سلفيه  *

  وسايرگروه ھای تروريستی فعال درخاک پاکستانبقايای سازمان القاعده   * 

                                                                                       جند الخليفت *

 جماعت انصارهللا *

 حزب التحرير *

 ِلشکراس می *

 القاعده *

  جامعۀ اص حات ِاجتماعی *

 ای مجاھدين قفقازشورای عالی نظامی اتحاديۀ نيروھ *

  اخوان المسلمين *

 الخيريه *

 الحرمين *

  ِجماعت احيای ميراث جامعۀ اس می *

 رستگاری *

 انصارهللا *

 قطر *

ِگروه ھا و تشک�ت افراطی فوق الذکر، بخصوص ازسالھای تجاوزنظامی شوروی بخاک افغانستان وبربنياد  ِِ

ِحدۀ امريکا وعربستان سعودی، قدم به قدم درخاک روسيه ِبرنامه ريزی ھای جھان غرب به رھبری اياnت مت

ِوسراسرآسيای مرکزی، يکی پی ديگرايجادگرديد و درسالھای پسين، وھابيت عربستان سعودی که توأم با افراطيت،  ِ

ِرجعت گرايی، بيرحمی، کشتار، ضديت با علم و تمدن جديد و مخاصمت با حقوق زنان وارزشھای انسانی ميباشد، نيز  ِ

                                                                              .ر آنھا افزوده گشتب

ھنگامۀ ظھورافراد داعش  ،(م2015اوايل سال (درجريان ھمين شب و روزی که اين سطور را مينگارم 

چين و  –  ميان افغانستانوحم�ت وسيع نظامی گروه طالبان بخصوص درمناطق شمال افغانستان و در نواحی مرز

عزيز به کنه قضيه وارد شود، اينک، بخشھايی از يک مطلبی را درينجا  برای آنکه خوانندۀ. تاجيکستان باn گرفته است

  :به نشررسيد" افغان پيپر" م ازسوی نشريۀ 2015درج ميکنيم که درماه جوnی 

ًآسيای ميانه، خصوصا تاجيکستان و ازبکستان دستورکارداعش برای يکسال آينده با حمله واستقرار در ..."

در اين طرح، بدخشان وجنوب ازبکستان، محل استقرار والی داعش و پايگاه نظامی عملياتی . ازطريق افغانستان است

ابعاد راھبردی اين طرح، فراتر از . اين گروه برای سطح تاجيکستان و ازبکستان و ساير جمھوری ھا خواھد بود

ًيری داعش بوده و تطبيق کاملی با منافع و اھداف سيا در منطقه، خصوصا تقابل امريکا با چين و رويکرد ھای تکف
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بررسی ھای صورت گرفته نشان ميدھد نيرو ھای داعش تمايل بيشتری برای استقرار . روسيه و پيمان شانگھای دارد

مراد حليموف رييس سرويس مبارزه فرھنگ گل. ًدرشمال افغانستان، خصوصا مرزھای تاجيکستان و ترکمنستان دارد

با انتشار يک فلم ويديويی از طريق انترنت اع م کرد که به داعش 13 6/3/94با تروريزم تاجيکستان در تاريخ 

پوجا جون جون واg نمايندۀ . پيوسته و به حکومت تاجيکستان ھشدارداد که برای جھاد به تاجيکستان باز خواھد گشت

 درخصوص پيوستن رييس سرويس مبارزه با تروريزم تاجيکستان به داعش اظھارنمود که وزارت امورخارجۀ امريکا

گلمراد حليموف رييس سرويس ضد تروريزم وفرمانده نيرو ھای ويژۀ وزارت داخلۀ تاجيکستان که اکنون به داعش 

يزيانای امريکا م درپنج دورۀ آموزشی مبارزه با تروريزم درايالت لو2014 تا 2003پيوسته است، بين سالھای 

ھمچنين مايکل برين افسرسابق سازمان اط عات مرکزی امريکا يا سيا در اين مورد گفت که  با . حضورداشته است

 "...توجه به آموزشھای حساسی که گلمراد حليموف درامريکا گذرانده، قابليت و توانايی ھای وی خطرناک است

  )فحات آينده، روشنی بيشتر خواھيم افگندراجع به داعش يا دولت اس�می عراق وشام، طی ص)

ِتأسيس گرديد، ولی بسيار زود ازسوی دولت آن  "حزب اnش"ِم حزب اس�می بنام 1990درقزاقستان نيزدرسال 

ِاين حزب و سايراحزاب ِمتذکره، ازنظراعتقادات مذھبی و يا ايدئولوژيک به نحوی ازانحا . ِکشورغير قانونی اع�ن شد ِ ِ

ِدرسينکيان چين، احزاب افراطی و گروه ھای تروريستی " ايغور " ِدرفلپين، جنبش" ِديبخش اس�می موروجبھۀ آزا"با  ِ

ًاس�می درافغانستان، پاکستان، چچن، داغستان، قفقاز و تاتارستان و ک� در منطقه مرتبط ھستند ُ.  

ِرھبر " يمگانی" بايد متذکرشويم که ُنام برده شد، اين نکته را نيز " طاھريلداش" و " جمعه نمگانی" حال که از 

ِحزب حرکت اس�می ازبکستان"  ِم ودراخير امارت اس�می گروه طالبان، درنتيجۀ يک 2001بود، ولی در سال " ِ ِ

ِنيروھای تحت امرنمگانی ( ِدرشمال افغانستان به قتل رسيد " عبدالرشيد دوستم" ِبرخورد مسلحانه با نيروھای جنرال 

ِافراد . جايش را گرفت" ُطاھريلداش" و ) ِص در دھدادی و سيد آباد مزار شريف جابجا شده بودنددرآن سالھا، بخصو

ِتحت فرمان  . ِبا گروه طالبان و القاعده دريک صف عليه نيرو ھای خارجی و دولت افغانستان می جنگيدند" ُيلداش" ِ

ِب متذکره راسرکوب نموده فعاليتھای ضد ِرييس جمھورازبکستان، توانست درعين زمان، افراد حز" کريموف" رژيم 

ِپس ازسقوط امارت طالبان، با يکتعداد افرادش به مناطق قبايلی درخاک "  ُيلداش" ولی  . حکومتی آنھا را تضيف نمايد ِ ِِ

ِپاکستان پناه برده درآنجا با ساير گروه ھای تروريستی يکجا شد ًافراد تحت ِامر وی عمدتا ازبکی، تاجکی و قرغز. ُ ِ ی ِ

ِدر اثرشليک طيارۀ بی " ُطاھريلداش" م  به نشر رسيدند مبنی براينکه 2009ِگزارش ھايی در ماه اکتوبر سال . بودند ِ

ِپيلوت امريکايی در وزيرستان شمالی به قتل رسيد  مي�دی فعاليتھای اس�مگرايانه اش 1990اين شخص که درسالھای . ِ

 ساله گی و پس از زد و خورد ھای مسلحانه با نيرو ھای دولتی 24ن را در ازبکستان آغاز نموده بود، يکبار در س

ِامارت وی مصادف با " اع�ن . ِمنطقه ی نمگان ازبکستان اع�ن کرده بود" امير " ِوحصول پيروزی مؤقت، خودش را

 بود، آنھا را ھنوز نتوانسته" کريموف " اوج جنگھای مسلحانه درشھر ھای انديجان، فرغانه، سمرقند و نمگان بود که 

             .نمايد سرکوب

  )ادامه دارد ( 


