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  ٢٠٠٧ دسمبر۶/ سويدن               کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  

  تاثيرات سوء ترويج افراط گرائی  بروضع داخلی پاکستان
 

موفقيت ها ودست آوردهای پاکستان را در تحقق پروژه ترويج افراط گرائی در ميان قبايل پشتون، به منظور خنثا 
" پاکستانبررسی علل افراط گرائی درمناطق قبايلی  "کردن فعاليتهای هند وافغانستان عليه آنکشوردر مقاله

  .می اندازيمنظر به عواقب سوء افراط گرائی بروضعيت داخلی  پاکستان برشمرديم، در اينجا 
هرچند پاکستان با نيم قرن سرمايه گذاری باالی اسالم گرايان پشتون ، از آنها يک قدرت مهيب سياسی ساخت که 

اليست ها گرديد، وداعيه پشتونستان را به صفر ضرب کرد، ولی در عين حال باعث منجر به کاهش تهديد ناسيون
تحرک وعبور و مرور اقليت های اتنيکی در دو طرف خط ديورند نيز گرديد که  آتش عقبی آن اکنون متوجه خود 

سازی پاکستانی  ملت -چنانچه در حال حاضر استراتيژيک نگری  و عمليه دولت. آتش افروزان آن يعنی پاکستان است
ها مستقيمًا با پان اسالميسم طالبان که خواهان تغيير کلی دولت ها و جوامع در پاکستان، افغانستان و کشور های 

  .اسالمی منطقه اند، کامًال در تقابل قرار گرفته است
 افغانستان وهند و ، اين توليد کننده وصادرکنندۀ مجاهد و طالب والقاعده به)isi(سازمان استخبارات نظامی پاکستان

غيره ، اکنون خود با وکشميروکشورهای آسيای ميانه، وعراق ويوگوسالوی و روسيه وفليپين واندونيزيا وسومالی 
مشکل شورشها وطغيانهای افراطيون اسالمی درکشور خود يعنی درمهد پرورش بنيادگرائی چنان گيرمانده  که کنترل 

ی ،  ئه اين همه انفجارات وعمليات انتحاری وزد وخورد های رويا روخود برتندروان را از دست داده است، ورن
  . دراسالم آباد ، کراچی ، وزيرستان ،دره خوشگوارصوات ، وادی های کرم و بلوچستان روی نميداد

 ٣٠اصًال منکر وجود افراط گرايان اسالمی درآن کشور بود،مگر درتاريخ٢٠٠۶پاکستان  تا اواخرا اکتوبر 
يکی از  مدرسه های بنيادگرايان اسالمی  را در منطقۀ قبايلی  )يا امريکائی(پاکستانیتی طيارات وق٢٠٠۶اکتوبر
 طالبان که آموزش های تروريستی می ديدند تن از ٨۴ستان بمباردمان کرد و درآن گويا افغان ، نزديک سرحدباجوړ

دم ،اعتراف کرد که درآن کشته شدند وسبب اعتراض مردم محل گرديد  شخص مشرف در برابراعتراضات مر
مدرسه هيچ شخص بی گناهی کشته نشده وتمام آنها افراط گرايان اسالمی بودند که درآن مدرسه تعليمات تروريستی 

  .می ديده اند
در هفتم  يک هفته بعد از آن حادثه،isiاز طرف افراطيون دست پروردۀ باجوړ نخستين انتقام بمباران مدرسه مذهبی 

سرباز وافسرنظامی کشته و بيست تن ديگر ۴۵ک عمل انتحاری در پاکستان گرفته شد که درآن  توسط ي٢٠٠۶نومبر
  .مجروح گرديدند

در باد دو مالی افراطی در اسالم آ.  پاکستان آغاز کردند نظامیمبارزه علنی را با رژيم٢٠٠٧افراطيون از اوايل سال 
اف ام علنًا و باتهديد برقراری قوانين اسالمی را طلب  از طريق راديوی در سخنرانيهادر مساجد و نمازجمعه ها، و

 و تهديد ناميدند فاحشه خانه، تحصيل ميکنند  را که درآن دختران با پسران يکجا   دانشگاه قائد اعظم آنها.ميکردند
ا در  دو مالی تندرو، دو مدرسه مذهبی رآن.دند که دخترهای جامعه حفصه به روی بی حجابان اسيد خواهند پاشيدنمو

و ديگری پسرانه به نام " حفصه"که يکی دخترانه به نام  جنب مسجد سرخ در اسالم آباد به راه انداخته بودند
در ماه فبروري بريگادهای برقع پوش که مسلح به چوب دست های بلند بودند از مدرسه . شناخته ميشدند"فريديه"

بعد حمله به مغازه های سی دی . يعت را برقرار کننددخترانه حفصه به سوی خيابان ها روانه شدند تا قوانين شر
چينی چند زن فروشی و مکان های مشابه، و ضرب و شتم آغاز شد و سرانجام نيز به دانشگاه حمله بردند تا ربودن 

 سال زندان مجازات دارد، مگر دولت از جرم اختطاف ٧ اختطاف انسان در پاکستان .که نقطه عطف بودبه اتهام فحشا
عجيب تر .  و سربازان هم فيرکردندوليس  به پطالب مدرسه. را مورد عفو قراردادآنهاان چشم پوشی کردوکنندگ

اينکه طی اين دوره، مقادير زياد سالح و مهمات و سوخت به داخل مسجد انتقال داده شد، و همه اينها زير نظر 
دور افتاده بلکه در قلب اسالم آباد که درست  و پوليس بيرحم پاکستان، نه در روستاها يا شهرهای isiدستگاه مخوف 

در يک کيلومتری دفترآی اس ای قرار داشت به يک زرادخانه و سنگری از سربازانی کله خراب وجان برکف تبديل 
  . شد

مهم رخداد حادثه لعل مسجد دراسالم آباد يک  " : ومينويسد سخنان جالبی دارددر همين رابطهداکتر خوشحال روهی 
" انفاذ شريعت وعظمت جهاد" اه اپريل خطيب  ومدير جامعه حفصه وفريديه موالنا عبدالعزيز زيرعنوان در م. بود

 يکماه شريعت اسالمی را پياده کند، ز حکومت پاکستان خواست که ظرف يک کنفرانس دايرنمود وضمن  سخنرانی ا
اوپيشنهاد نمود .مام  نقاط  شهرجمع نمايدو مراکز فحشا را مسدود و تمام عکسها  و پوستر های برهنه زنان را از ت

 های موزيک مسدود شوند وبرای زنان تن فروش زمينه يک زندگی شرافت مند را CDتمام  دکانهای و يديوفروشی و
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 اين هدف گام وی اخطار داد که اگر حکومت از تطبيق شريعت خود داری کند، آنها خود درجهت تحقق .فراهم کند
وی همچنان ايجاد .  حکومت از آنها جلوگيری کند،دست  به عمليات انتحاری خواهند زد ه برخواهند داشت  وچنانچ

 به ارزش دو نيم مليون در پايان سخنرانی موالنا عبدالعزيزبه سوختاندن ويديو کستهای. محکمه شريعت را اعالم نمود
 اپريل موالنا ٢٠در تاريخ . داده بود پرداخت که يکی از دکانداران از ترس يا رضايت خود در اختيار وی قرارکلدار

 اپريل موالنا ٢٣در . اکنون وقت آن رسيده که بايد يا شريعت باشد يا شهادت: عبدالعزيز به طرفداران خود گفت 
عبدالعزيز درلعل مسجد گفت  که حکومت مشرف يک حکومت غير اسالمی است وفريضه دينی هرمسلمان است که 

ران لعل  مسجد موالنا عبدالعزيز و موالنا رهب.... ند وقانون اسالمی را برقرارنمايدبرضد اين حکومت جهاد اعالن ک
اين محکمه به مثابه نخستين . کردندايجاد عبدالرشيد که با هم دوبرادر بودند ، يک محکمه اسالمي شريعت 

اسالمی دانسته از مشرف گام،مالقات  وزير توريزم پاکستان نيلوفر بختيار را با يک پيلوت در پاريس خالف شريعت 
 منتقدين ميگفتند که حرکاتی اينچنين درمقابل .او داده شود خواست که وی را از کابينه اخراج وسزای سختی به

حکومت ، تنها از سوی آنعده روحانيونی صورت ميگيرد  که پشت پرده با حکومت در زد وبند باشند وطالبان بدون 
په پاکستان کې وروستی بحران او " سايت اسمائی(  "...جام داده نميتوانندکدام حرکت آزادی ان. مشورت آی اس آی

  )، داکتر خوشحال روهی"طالبيزم
برخی ازناظران معتقد بودند که رژيم مشرف اين نمايش را به راه ... ":افشا ميکندطارق علی نويسنده پاکستانی تبار

پشت آن زير سرپوش بگذارد و به عالوه   راانداخت تا ماجرای قاضی چودری و اقدامات  سرکوب گرانه خود
امريکا نشان بدهد که او بهترين آلترناتيف برای پاکستان " ارباب خود"ميخواهد با به نمايش گذاشتن بنيادگراها به 

بريگادهای برقع ,برخی حتی نوشتند زير حجاب . است و بيهوده به نواز شريف و بی نظير بوتو چراغ سبز نشان ندهد
ران مدارس بلکه مردان قلچماق وابسته به سازمان امنيت مشرف پنهان شده اند و هيکل های درشت آن ها به ، نه دخت,

چيزی که شبيه نيست، دختران نوجوان و قربانيان گرسنگی و فقر و جهل است که در حفصه يا حتی مدرسه پسرانه 
دروان سنگر گرفته در مسجد بشدت سرکوب سرانجام وقت حمله برلعل مسجد فرارسيد وتن. فريديه، سنگر گرفته اند

مگر روزنامه گاردين در . نفر ذکر شد١٠٠ و بعد حدود۵٠در گزارشات رسمی، اول تعداد کشته گان، حدود . شدند
گانه که متحد مشرف است را در يک ۶ سخنان سخنگوی ائتالف اسالمی ٢٠٠٧جوالی١٢ گزارش روز پنج شنبه

همين گزارش ميگويد .  نفر بوده است١٠٠٠تا ۴٠٠تلفات مسجد بين :  استکنفرانس مطبوعاتی نقل کرد که گفته
حمله برمسجد ...[مردمی که در مراسم تدفين بودند ميگفتند رژيم از ترس درون هرکفن بيش از يک جسد گذاشته است

  / )http://www.roshangari.net.] " ( و روز دوازدهم ختم شدآغاز شد دهم جوالي سه شنبهروز
وموالنا ) رهبرجماعت اسالمی( اسالمی پاکستان يعنی قاضی حسين احمد نيرومنددوحزبی رهبران موضعگير

مالی از حرکت دومنفی بود وآی دارند،. اس.که سر در آخور آی ) رهبر جماعت العلمای پاکستان(فضاللرحمن 
 يرمحمدق مولوی فايلی يکی  قببنيادگرای مسجد سرخ در اسالم اباد حمايت نکردند، ولی برعکس  دو روحانی افراطی

 تالش روحانيون لعل مسجد را برای انفاذ شريعت اسالمی بجا هردوديگری مولوی فضل اهللا صواتی  باجوری و
" مينگوره"مولوی فضل اهللا  بال درنگ  در  بخصوص .دانستند  وحاضر به هرنوع کمک به آن دومولوی  شدند

با  هزار مرد مسلح ٢٠بزرگی براه اندخت که در آن حدود ظاهرات به پشتی بانی حرکت لعل مسجد ت" بلک"و
 و مشرف مجبور شد نيروی عظيمی را در اين .شرکت جسته بودندشعارهای مرگ بر مشرف و مرگ بر امريکا 

درعين زمان نظاميان امريکايی مستقر در افغانستان به حمالت موشکی پرداختند .منطقه در مرز افغانستان بسيج کند
 .گينی را به همراه داشتکه تلفات سن

بن الدن ومشی او دل که سخت  به مولوی فقيرمحمد ومولوی فضل اهللا هردو از رهبران افراطی طالبان قبايل اند 
که فکر ميشد رهبران القاعده واز  ٢٠٠۶بعد از حمله هوائی امريکا بردهکده  مولوی فقيرمحمد در جنوری . بسته اند

 مولوی ٢٠٠۶ درماه اکتوبر .تکيه کردبه القاعده اه گرفته است، مولوی بيشتر در انجا پنالظواهری جمله ايمن 
فقيرمحمد، بن الدن ومالعمر را  قهرمانان جهان اسالم  لقب داد وهمبستگی خود را با آنها برای جهاد مشترک اعالم 

ي مدرسه ( چند روز بعد از اين سخنان مولوی، مدرسه او. داشت يکائی مورد بمباردمان از سوی نيروهای امر) چين
.  تن طالب بشمول  لياقت حسين معاون مولوی فقير کشته شدند٨۴که درآن )٢٠٠۶ اکتوبر ٣٠(هوائی  قرارگرفت 

يک هفته بعد مولوی فقير محمد به انتقام از حادثه مدرسه باجور بريک قرارگاه تعليمات نظامی پاکستانی  واقع در 
از اين ببعد باجور .  تن از نيروهای نظامی  را به قتل آورد۴۵نتحاری حمله کرد وبا اجرای يک عمل ا" درگی"

   .درمرزشرقی افغانستان به مرکز قومانده وکنترول حمالت القاعده مبدل شد
به انتقام سرکوب حرکت مسجد سرخ دست به حمالت متقابل  به نظرميرسد که مولوی فقيرمحمد ومولوی فضل اهللا 

در درۀ صوات براثر انفجاربمب برضد ارتش آنکشور پنجاه .  تحت نفوذ خود زدندبرضد ارتش پاکستان در مناطق
در اثرانفجار يک بمب در منطقه ٢٠٠٧ جوالی ١۵بگزارش بی بی سی،روز يکشنبه . نفر سرباز کشته وزخمی شدند

يگر سرباز د۴٠ سرباز دولتی کشته وحدود ١٠کوهستانی صوات، در ايالت سرحد شمال غربی پاکستان دست کم 
يک روز پس از حمله انتحاری مرگبار در وزيرستان شمالی ، به گفته مقامات پليس، انفجار روزيکشنبه . زخمی شدند
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پليس .سرباز ديگر زخمی شدند٢٧سرباز ارتش کشته و ٢۴جوالی ، دست کم ١۴در انفجارروز . پاکستان روی داد
درهم کوبيدن شورش افراطگرايان اسالمی در مسجد می گويد انفجار روز يکشنبه،در پی عمليات يک هفته ای برای 

پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان هنگام عمليات  مسجد سرخ گفته بودکه متعهد به . سرخ اسالم آباد، رخ داده است
او برای رسيدن به اين هدف هزاران سرباز پاکستانی را در ايالت سرحد . ريشه کن کردن افراطگرايان اسالمی است

رهبران قبيله ای در شمال پاکستان تهديد کرده اند که به دليل استقرار نظاميان ارتش در اين .  مستقر کردشمال غربی،
  )٢٠٠٧ جوال ١۵بی بی سی .(مناطق، از معاهدۀ صلح با دولت اسالم آباد خارج خواهند شد

  

  اوضاع دروزيرستان ؟
درحاليکه رفته وکوبگرانه ارتش پاکستان قرارگ تا امروز به وقفه ها  هدف يورش های سر٢٠٠١وزيرستان از نومبر 

 تن سرباز پاکستانی نيز ٧۵٠  دراين نبردهاصدمات وتلفاتی به پيکارجويان خارجی وطالبان قبايلی وارد کرده، مگر
 هزار سرباز خود را به مناطق کوهستانی ٨٠ بود که ٢٠٠۴بزرگترين يورش ارتش پاکستان  درسال .کشته شده اند

 بار ديگر نيروهای ٨پس از آن .   سرباز پاکستانی کشته شدند٢۵٠درنخستين  حمله . رساختشمالغرب سرازي
  .پاکستانی تالش کردند تندروان قبايلی را سرکوب کنند مگر با مقاومت شديد طالبان روبروگرديدند 

 از شهرهای  بود که بيش از چهل هزار جنگجوی خشن  عرب تبار، چچني و ازبک، وپاکستانی٢٠٠٦در اوايل سال 
القاعده با اعالنی مبني . ديگر به وزيرستان شمالي و جنوبي سرازير شدند و در کنار جنگجويان وزيرستان قرارگرفتند

دروزيرستان ، براي دستيابي به هدف نهايي به راه انداختن شورشي عليه دولت » ناب اسالمی« بر تشکيل امارت
. در اولويت قراردادتهاي مسلحانه را در بسياري ازمراکز شهري ، فعاليهستنظامي اسالم آباد که طرفدار غرب 

اکثريت مبارزان گرد آمده در وزيرستان ترجيح مي دادند به جاي آن که عليه نيروهای خارجی درافغانستان بجنگند، 
ظريه پرداز طاهر يولداشف، يکی از تندروان نامدار ازبک و ن.  قبايلی نبرد کننداطقبا نيروهاي مسلح پاکستان در من

تکفيرگرايي ساکن وزيرستان جنوبي، در تاکيد اين  استرتيژی فتوايي صادر کرد؛ عبدل خليق و صديق نور، از سران 
در نهايت  ايجاد امارت اسالمي در وزيرستان شمالي و جنوبي . طالبان وزيرستان نيز در همين راستا موضع گرفتند

. از يک سو و طالبان اين کشور و القاعده از سوي ديگرمنجر شدمطرح گرديد که به درگيري هاي دولت پاکستان 
درنتيجه  ارتش پاکستان چند عمليات خونين انجام داد و صدها تن از جنگجويان و از جمله تعدادي زن و کودک را 

  )٢٠٠٧لوموند دپلوماتيک، سپتمبر (.قتل عام کرد که به خشم بنيادگرايان دامن زد
بقول داکتر .ناطق قبايلی با موفقيت به پيش نميرود،درصدد معامله با طالبان محلی برآمدمشرف که ديد کارارتش در م

 جنرال متقاعد علی محمداورکزی را که خود منسوب به قبايل ٢٠٠۶برای اين منظوردر ماه می " خوشحال روهی
منطقه برهم خورد محمد اورکزی معادله قدرت در  با انتخاب علی.بود به حيث گورنر صوبه سرحد انتخاب نمود

واختيار سياست از سياستمداران به دست نظاميان و از دست روسای قبايل به دست جنگجويان وطالبان محلی انتقال 
  . يافت وبدينگونه نظم ونسق سنتی قبايل  که جلو انارشی را درمنطقه  ميگرفت، برهم خورد

يک ابالغيه انتشار داد که از تمام جنگجويان مسلح با تقرر جنرال اورکزی، جالل الدين حقانی از وزيرستان شمالی 
قبايلی وخارجی  تقاضا ميکرد از جنگ برضد پاکستان دست بگيرند وهدف جهاد خود را تنها متوجه نيروهای 

همچنان دراين ابالغيه گفته شده بود که مردم بايد عشر خود را  برای طالبان بدهند و برای . خارجی درافغانستان بکنند
اين ابالغيه بنام  امارت اسالمی صادر شده بود که در پايان .  متقابل بايد رهبران طالبان اميران ناميده شوندهمکاری

  .آن در جمله ديگر امضا ها مال عمر هم امضا کرده بود
 تن از روسائی وزيرستان ولی در ۴۴ ظاهرًا با ٢٠٠۶ اورکزی درصدد مذاکره با طالبان برآمد و درماه سپتمبر 

در نتيجه  اين . تن از قوماندانان طالبان که حقانی آنها را معرفی کرده بود، يک قرارداد به امضا رسانيد٧يت با واقع
قرارداد در وزيرستان شمالی وجنوبی محاکم شرعی،پوليس طالبان، ودفاتر جمع آوری ماليات ايجاد شدند وموازی با 

اين پس، رفت وآمد طالبان به افغانستان وبرگشت شان به از .دولت پاکستان ، دولت طالبان نيزبه کار شروع کرد
بدين سان . پاکستان آزاد تر گرديد حمالت طالبان برافغانستان وبخصوص حمالت انتحاری چندين برابر گذشته شد

په پاکستان کې وروستی بحران او "سايت اسمائی . ( جبهه طالبان تحت نفوذ جالل الدن حقانی بازهم تقويت شد
  )، داکتر خوشحال روهی"طالبيزم

به دولت پاکستان فرصت  داد تا پيوندهاي محکمي را با قرارداد صلح ميان طالبان وحکومت ايالت سرحدشمالغربی 
رهبران طالبان نيز مقادير قابل توجه سالح و پول و ديگر امکانات از . رهبران طالبان در دو وزيرستان برقرار سازد

  .دولت پاکستان دريافت کردند
  ٢٠٠۶ اکتوبر ٣٠توسط نيروي هوايي پاکستان درتاريخ) درباجور(مباران يک مدرسه مذهبی در وزيرستان جنوبيب

آقاي . منجر به کشته شدن بسياري از مبارزان خارجي شد که فرصت مغتنمي را در اختيار رهبران طالبان قرار داد
بي، با اين توجيه که پاکستان آنان را مورد بيت اهللا محسود، يکي از معدود رهبران طالبان در وزيرستان جنو
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طاهريولداش، نيز با گسيل ده ها جوخه داوطلب حمله انتحاري، . آزارقرار داده است، پيمان ها را باطل اعالم کرد
  . براي پراکندن وحشت در مناطق شهري پاکستان، از وي حمايت کرد

وی نذير، که از سوي سازمان هاي امنيتي پاکستان اسلحه يکي از فرماندهان گمنام طالبان به نام مول ،٢٠٠٧در سال 
وي انتخاب را بر عهده . و پول دريافت مي کرد،  خيلي سريع به فردي قدرتمند در وزيرستان جنوبي تبديل شد

مخاطب مولوی نذير طاهر . خلع سالح يا پيوستن به جبهه نبرد عليه ناتو در افغانستان: مبارزان خارجي گذاشت 
هبر طالبان ازبک بود که از دوسال به اينطرف در وزيرستان بسيار نيرومند شده بود وبه حاکمان خود يولداش ر

گفته ميشد در قتل تخمين دوصد نفر از روئسای قبايل وماموران حکومتی و ژورنالستان .مختار مبدل شده بودند
   )ای.اس. ای  پراکنیا شايعهب(ردآنها اين عملک. وماموران استخباراتی وهمکاران محلی شان دست ازبکان دخيل است

ازبک پيشنهاد مولوی نذير را مبارزان وقتی که رهبر  .نفرت وکينه مردم قبايل را نسبت به طالبان ُازبک دامن زد
طالب نفر ٢۵٠ بيش از ٢٠٠٧ و در يک برخورد مسلحانه در ماه مارچ سال نپذيرفت،جنگ ميان آنان حتمی گرديد

. در وزيرستان شمالي نيز پيشامدهايي از اين دست رخ  داد. تن گزارش شده ۵٠ طالبان قبايلت تلفا. کشته شدندازبک 
جالل الدين حقاني، ، پسرش سراج الدين را خيلي سريع با مال دداهللا و بيت اهللا محسود ونور محمد ثاقب همراه ساخت 

رد کشيدند و به جنگجويان خارجي اجازه سران طالبان وزيرستان هم دست از نب.که ميان جنگجويان صلحی برقرارکند
به واليت  از اين جنگجويان بقول اسداهللا وفا والی هلمند تن ٧٠٠حدود [( .دادند تا به هر کجا که مي خواهند بروند

القاعده در برابر "لوموند دپلوماتيک(". وبقيه ترجيح دادند به عراق بروند] هلمند درکنار طالبان قرارگرفتند 
، بقلم "په پاکستان کې وروستی بحران او طالبيزم"،مقايسه شود با٢٠٠٧سيد سليم شهزاده، سپتمبر  نوشته"طالبان

  )داکتر خوشحال روهی، سايت اسمائی
اعرابي  ":مينويسداينست که خته پردا در رابطه به ترکيب  القاعده لوموند دپلوماتيک  در سليم شهزادهنکته جالبی که

تقسيم » مصري« و » يمني« افغانستان به سوي اين کشور سرازير گشتند، به دو جناح که به منظور الحاق به مقاومت 
گروهی که به تحريک امامان خويش به جهاد افغانستان پيوستند، به جناح يمنی تعلق داشتندکه با به پايان رسيدن . شدند
بقول حديفا عظام پسر دکتر  . شدند، به کشورهاي خويش بازگشتند يا در جمعيت بومي افغانستان و پاکستان ادغامادجه

» مصري« اما جناح .بيشتر مبارزان يمني، جنگجويان خشني هستند که تنها آرزويشان شهادت است« عبداهللا عظام  
اکثر آنان . از افرادي تشکيل مي شد که به سياست گرايش بيشتري داشتند و داراي انگيزه هاي عقيدتي قوي تري بودند

نفر دوم سازمان (به جنبش زيرزميني جهاد اسالمي به رهبري داکتر ايمان الظواهري يا و) سلميناخوان الم( به گروه 
الجماعت المقاتيله، گروهي در اصل :  در پاکستان بسياري از گروه هاي تندروخارجي چون .وابسته بودند) القاعده

اين گروه را ليبيايي ها تشکيل مي دهند؛ ليبيايي به رهبري شيخ ابوليث الليبي؛ جبهه البيراد ابن المليک، اکثريت 
جيش المهدي، تاسيس شده توسط فردي مصري به نام مرحوم عبدالرحمن کندي که هم اکنون توسط ابو عزا هدايت 
مي شود؛ گروهکي موسوم به جماعت الجهاد که بيشتر از مصريان تشکيل شده است؛ تکفير گرايان به رهبري شيخ 

 »مصريان« .ان به رهبري طاهر يولداشف، تحت لوای ايمان الظواهری گرد آمده اندعسا؛ و جنبش اسالمي ازبکست
ند، چرا که به خواست هاي سياسي خويش نرسيده د درآنجا باقي مانپس از سقوط دولت کمونيستی کابل بازهم 

ام به تغيير ديدگاه اين گروه اقد.  از سودان بازگشته بود١٩٩٦کمي بعد آنان به بن الدن پيوستند که در سال . بودند
به سوي بينش تکفير گرايي کردند، در حاليکه تا به آن روز تفکر آنان به طور کامل به سوي نبرد عليه تسلط 

  )همانجا( ».آمريکا بر خاورنزديک متمايل شده بود
  

  :شورشهاتشديد 
کمک های  بعد ازاين  هم زمان با شکل گيری حادثه لعل مسجد در بطن اسالم آباد،سنای امريکا اعالم داشت که

اقتصادی آن کشور به پاکستان مربوط به عمليات اين کشورعليه تندروان اسالمی وتروريستان القاعده وطالبان 
عالوه برسرکوب تندروان متحصن در مسجد سرخ،باراه انداختن عمليات نظامی جنرال مشرف اينست که  .خواهد بود

يکا نشان بدهد که او بهترين الترنتيف برای يک دوره ديگر رياست در وزيرستان ، خواست کارآيی خود را به امر
  .جمهوری در پاکستان است ونبايد به نواز شريف وخانم بوتو چراغ سبز نشان دهد

،ده ها سال است که درميان قبايل  تضعيف ناسيو ناليزم پشتوندر راستایسازمان استخبارات نظامی پاکستان 
  سرحدی

ا ترويج نموده تا ذهن آنها را  از هرگونه داعيه حق طلبی ويا حق  تعيين سرنوشت خويش ايديولوژی بنيادگرائی ر
منحرف سازد وفقط با پافشاری براسالم واسالميت به پاکستان هويت بدهند ، وازمبارزه برضد استبداد وبی عدالتی 

پشتون  درجنگ های چريکی  آی اس ای توانسته از نيروی افراطيون قبايل  .های اجتماعی وسياسی غافل بمانند
مگر حضور القاعده که به چيزهای .کشمير باهند و در افغانستان با نيروهای خارجی و يا دولت اين کشور استفاده کند

بزرگتری از آی اس ای می انديشد، بنيادگرايان اسالمی قبايل را به آتش فشان غير قابل کنترولی مبدل ساخته  که 
خالص اسالمی در منطقه، برضد دولت پاکستان قد برافراشته اند وهر روز وهر هفته با اينک برای برپائی امارات  
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اين درحالی است که از انجام . حمالت غافل گيرانه خود تلفات جانی فراوانی به قوتهای دولتی پاکستان وارد مينمايند
  . نميگرددعمليات انتحاری   برپوسته های پوليس ويا محالت مزدحم شهرهای منطقه خود داری

ما :  ژنرال وحيد ارشد، سخنگوي ارتش پاآستان گزارش دادکه  اگست از قول ١٨خبرگزاری اسوشيتدپرس، روز 
هاي انتحاري   خود  را در عمليات  تن از سربازان۶٠ شبه نظامي راکشتم والبته ما نيز ٢۵٠طي يك ماه گذشته حدود 

ن اسالمی  وهواداران طالبان  در وزيرستان با وجود تلفات فوق تندروامقابلتًا . هاي ديگر از دست داديم و عمليات
 تن ازنيروهای امنيتی پاکستان را کشتند و يک ۶٠)  ٢٠٠٧اگست ٣٠ تا ١٨از (الذکرخود، ظرف کمتر از دوهفته 

 تن از سربازان مسلح پاکستانی رادر وزيرستان ٣٠٠ اگست، ٣٠صد تن ديگر را در وزيرستان ربودند ودر تاريخ 
وبی  در يک کمين بدام اندخته واسير گرفتند وبه دولت آنکشور اخطار دادند که اگر اسالمگرايان متهم به اعمال جن

وبنابر تعلل وانکار دولت پاکستان ازاين .تروريستی از زندانهای پاکستان رها نگردند، همه گروگانها را خواهند کشت 
 وهوشداردادند که دولت بايد تمام نيروهای خود را ازمناطق دسه تن از گروگانان را کشتن)  اکتوبر۴روز(خواسته، 

 تن اسير نظامی ٢١١ نومبر افراطيون اسالمی۴تاريخ  يکماه  بعد  در )٢٠٠٧ اکتوبرbbc۴  (.قبايلی خارج کند
صدای .(  تن از اسرای هوادارطالبان خلع سالح ورها کردند٣٠پاکستان رابعد از اعالم حالت اضطراری  در بدل 

  )نومبر۴يکاامر
روز ششم اکتوبر،پرويز مشرف در عين حالی که برای انتخاب مجدد خود دست به کار گرديد ومطابق اجندای از قبل 

برای جلب توجه متحدان غربی خود حمالتی بر افراطيون شورشی در وزيرستان شمالی  . تنظيم شده برنده شمرده شد
اچنان مقاومتی روبروگرديد که ارتش مجبور شد برای سرکوبی آنها انجام داد، اما نيروهای پاکستانی در وزيرستان ب

نفر از شورشيان مسلح ٢٠٠در نتيجه در يک روز حدود . از جت های جنگنده وهليکوپترهای توپدار استفاده کند
شورشيان اخطار کردند که بايد تمام نيروهای نظامی از منطقه . وحدود يکصد نفر از نيروهای دولتی جان باختند

جالب است که پاکستان عدم توانائی خود را در . وزيرستان خارج گردد واالمنتظرحمالت بعدی  شورشيان باشند
خاموش کردن آتشی که خود آنرا برافروخته ، به گردن افغانستان آغشته در جنگ با طالبان ،می اندازد که بال وقفه 

  . اين اتهام از جانب کرزی  ردشد
در (نظام اداری .  قبايلی ، توافق نامه های صلح باهواداران طالبان شکست خورده استدر وزيرستان و مناطق ديگر

و فرمانهای دولتی در اين مناطق ديگر نافذ نيست؛ همانگونه که درگذشته هيچگاه نافذ نبوده . وجود ندارد) اين مناطق
  .در برخی از اين مناطق گروههای پيکارجو دست باالتری  دارند. است

ويزيون صدای امريکا وبی بی سی ، در جريان درگيری های سنگين هفته دوم ماه اکتوبر در منطقه قبايلی بگزارش تل
 ٢٠٠ سرباز اردو و۵٠هاي بين افراطيون و نيروهاي ارتش پاکستان دست کم  وزيرستان شمالی ، در اثر درگيري

عالوه بر آن طبق گزارش .  گرديدند نفر آنهامفقود١۵ نفر سرباززخمی و٢۵شورشی حامی طالبان به قتل رسيد و 
 . ها در وزيرستان شمالي جان خود را از دست دادند  غير نظامي نيز به دنبال اين درگيری۵٠ها، رسانه

هايشان را   نيز صدها تن خانه- دومين شهر بزرگ در ايالت وزيرستان شمالي-بر طبق اظهارات سكنه، در ميرعلي 
اين .  خانه مسكوني در اثر اين حمالت ويران شده اند۵٠همچنين بيش از.  اند اه بردهاند و به نقاط مجاور پن ترك آرده

آخرين گزارشها حاکی از آن است که . در حالي است آه هليكوپترهاي ارتش نيز بر فراز اين شهر در پرواز اند
وبقيه .ردها کشته شده اندتعدادی از مردم ملکی شهرميرعلی براثر بمبادرمان جت های جنگی پاکستان نيز دراين برخو

بگزارش خبرنگاربی بی سی، هليکوپترهای توپدار و جت های جنگنده . ساکنان آن تالش می کنند که از شهر بگريزند
 . ارتش پاکستان، مواضعی را که گمان آن می رفت پايگاه شورشيان است، در چندين روستا هدف حمله قرار داده اند

 اکتوبر در اين درگيريها ١٠ اکتوبر  تا ۶ کابل،وتلويزيون صدای امريکا ،از روز بنابه گزارش تلويزيون شمشاد از
 ٩٠طالبان بازهم به دولت اخطار دادند که بايد .  نفر سرباز کشته شده اند۴٧ نفر از شورشيان طالب به شمول ٢۶٠،

به .می روبروخواهند بودهزار نيروی نظامی خود را از وزيرستان بيرون بکشد در غير آن با حمالت تندروان اسال
تا زمانی که صلح برقرار "گزارش آسوشيتدپرس، ارتش پاکستان می گويد پيشنهاد آتش بس شورشيان را رد کرده و 

براثر يک حمله انتحاری دريک بازار ) اکتوبر٩(اين درحالی است که روز ". شود، به اقدامات شديد ادامه خواهد داد
cd  ه وتعدادی زخمی برجای گذاشت نفر کشت١٢فروشی  شهر پشاور.  

ظاهرًاگفته ميشود که امريکا و ناتو بر دولت پاکستان فشار آورده اند تا برای جلوگيری از عبور شورشيان از مرز 
اما اين فشار از شش سال .اين کشور به افغانستان و حمله اين شورشيان به نيروهای آنها اقدامات جدی تری انجام دهد

وجود داشت، مگر پاکستان کمتر بدان توجه مينمود وبه دستگيری چند تا طالب متمرد ودستور قبل نيز برپاکستان 
حمالت  سريع و پيهم تندروان اسالمی بر ارتش پاکستان ،در .  وزندانی کردن آنها در پاکستان اکتفا ميشدISIناپذير از 

تا آنجاکه  صاحب نظران خطر از . تواقع خراب شدن تکمۀ کنترول ازدست سازمان استخبارات نظامی آن کشور اس
  .هم پاشيدن آن کشور را به دست بنيادگرايان اسالمی در تبانی با سازمان  القاعده پيش بينی ميکنند

اکنون بسياری از سربازان پاکستانی که در ايالت سرحدشمال غربی  برای مبارزه با شورشيان هوادار طالبان فرستاده 
له با تندروان اسالمی بدون يک فير به طور دسته جمعی به شورشيان تسليم ميشوند واين ميشوند تا بجنگند، بجای مقاب
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مشکل بزرگ ارتش پاکستان اينست که تعداد زيادی . برای يک ارتشی که ادعای ملی بودن دارد بسيار درد آور است
انگيزه الزم برای جنگ عليه از نيروهای اعزامی پاکستان ، خود طی نيم قرن با آموزش های اسالمی تربيت يافته ، 

برادران دينی شان را ندارند ، لذا در مقابله  با افراطيون تسليم ميشوند و تندروان اسالمی  اين افراد را به اسارت 
برطبق راپورهای  ".خودميگيرند و از آن جمع تعدادی را که به رژيم تعهد بااليی دارند ، در مال عام ميکشند

 نفر ١۶٠ اکتوبرفرارکرده اند به ١۶تا ١١رادی که از خدمت عسکری در يک هفته از استخبارات هند، شمار اف
رسيده است، زيرا بسياری از سربازانی که برای مقابله با شورشيان اعزام ميگردند، يا خود متعلق به قبايل پشتون 

نی ومذهبی نميتوانند برهم تباران هستند ويا اين که جنگ را عادالنه نمی دانند، در نتيجه نظر به پيوندهای اتنيکی وخو
خود گلوله فيرکنند وبنابرين در اولين برخورد با نيروهای شوروشی ، به جای مقابله، تسليم شدن را برای زنده ماندن 

 )نومبر۶جرمن آنالين، -مقالۀ آقای انجنير عطائی، سايت افغان."( خود ترجيح ميدهند
عساکر  « :"نوشته ميکندکتوبرپس از ديدار از مناطق وزيرستان  ا١۴در  خبرنگار هفته نامه ابزرورجسن بورک

آنها تلفات سنگين را متحمل شده و . پاکستان روحيه جنگی خويش را در جنگ با جنگساالران محلی از دست داده اند
به گفته يک . »آنها واقعًا در موقعيت خيلی دشوار قرار گرفته اند. صد ها تن ديگر آنها به اسارت مليشه ها در آمدند

سربازان و افسران پاکستان . جنرال متقاعد پاکستانی هيچ يکی از سربازان پاکستان حاضر به جنگ با طالبان نيستند
چرا پاکستانيها و يا مسلمانها يکديگر خويش را بخاطر رئيس « به نظر وی» .بخاطر جنگ آمريکاييها مريض شده اند

  »يست که بر ضد آمريکاييها اند، بلکه تمام کشور مخالف آنها هستندجمهور بوش بکشند؟ اين تنها ترايباليسم  ن
 پائين تر از ميرعلی، ميرامشاه موقعيت دارد جای که جالل الدين حقانی از زمان جنگ مجاهدين :نويسنده می افزايد

زی درگذشته بر اساس اطالعات منابع استخباراتی اخيرًا وی بطور مرمو.  باشورويها تا اکنون برآن کنترول دارد
هم چنان به گفته منابع استخباراتی گروپ پسر حقانی به . است و بجای وی پسر وی سراج الدين حقانی فعاليت ميکند

کمک سه جنگ ساالر محلی نيرو های کافی در جنگ با ارتش پاکستان فراهم نموده و توانست منطقه ميرعلی را از 
نی در حال حاضر ساحه نفوذ خويش را از خوست، پکتيا و پکتيکا نيرو های حقا. کنترول دولت پاکستان خارج سازد

گفته ميشود وی مدعی اصلی رياست اين دولت نو تشکيل در  مناطق قبايلی . تا غزنی و تا ارزگان گسترش داده است
  )کنفدراسيون امارت متحده طالبانمقاله سايت زندگی، ( .است

 ١٨روز . اکستان وجسور شدن بنيادگرايان در آنکشور استحمله به خانم بوتو جلوه ديگر از  بی ثباتی  پ
  نفر ١٣٠بيش از  سابق صدراعظم پاکستان بی نظير بوتو درکراچی در يک حمله انتحاری  به کاروان٢٠٠٧اکتوبر

 سال بعد از تبعيد به کشورش بازميگشت،گفته بود برای ٨خانم بوتو که .  تن ديگر مجروح شدند۵٠٠کشته وحدود 
، با محکوم کردن حمله به خانم بوتو ديويد ميليبندوزير خارجه بريتانيا  . ا افراطگرايان به پاکستان برميگرددمقابله ب

 )اکتوبر١٩ bbc . ( ٪ توطئه های تروريستی در بريتانيا به پاکستان ارتباط دارد٧٠اشاره کرد که 
  

  ادامه دارد
  
 


