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 Political  سياسی

 
  ايشيا تايمز آنالين

  

 دي جوی مدياتحاد جديک القاعده 
  سيد سليم شهزاد: نويسنده

  همکار پورتال: مترجم

٥/٢٧/٢٠٠٩ 

  هنوز هم در كهفتهي پاآستان  بعد از یتي امنیو قوا تندروان طالب ني بري مجاور بونر و دی سوات  و نواحۀ در درجنگ

 شده جاي مناطق بري محل و ساني جنگ از منازل خود ازلي  دراوا۵۵٠٠٠٠ ۀ نفر برعالوونيلي م١٫۴.   استیشدت خود باق

ز تندروان  شده و صد ها تن الي نای قابل مالحظه ایشروي به پدي شدی جنگ هار آه دكندي پاآستان ادعا می نظامیقوا.  اند

 .  آشته انداي  جنگ جنوب آسۀ صحنۀ مرحلنيرا در آخر

 شده است، قاطع ختهي بر اسالم آباد بر انگكاي تقال آه به اثر فشار امرني ای به سمت دهمي العمل تندروان در تصمعكس

 تي نه نام و نه موقع  شرط آهني صحبت نموده بدرتبهي لوگ عالدهي اكي با ني  آنالمزي تاشاي خصوص، انيدر.  خواهد بود

 . ذآر شودري تحرنيمالقات در

 ی تندروان متحد ساخته و حتهي آرده بود آه واشگنتن  پاآستان و هند را در جنگ علینيشبي متذآر شد آه القاعده قبًال پاو

 یوان طرحالآن تندر.   تندروان خواهد بودیائي ساختن جغرافیهدف منزو.   را بدست آوردراني ای آه  همكاركندي میسع

 ۀ پاآستان و ساحبري خۀ و تا ادارافتهي ننگهار در افغانستان آغاز تيك را آه از والي داالن ستراتژكي آن ی آه بر مبناختندير

   . به تصرف خود درآورندابد،ي ی امتداد مرانيبلوچستان پاآستان و  بلوچستان ا  (Tutrbat)  تدربات

لشكر ( یراني خصوص، قرار است آه رهبر جنداهللا انيدر. ندي نماجادي راه ایمنطقو دي اتحاد جدكي دارند آه مي تصمتندروان

 بلوچستان پاآستان مالقات نموده تا تهداب ی شهر بندركي در كي نزدندهي فرستاده القاعده را در آريگی  عبدالملك )اخد

 . و هند بگذارندراني پاآستان، ان، را در افغانستای  مشترك منطقواتيعمل

 داشته و  مظنون  بود آه جنداهللا ی مخالف تهران، مالحظاتی سنی گروه شورشكي ،یراني در گذشته نسبت به جنداهللا ادهالقاع

 آه قبًال جز ی بلوچ  پاآستانۀعي تعداد  عناصر ضد شكيدر سه سال گذشته، .   و پاآستان تعلق داشتكايبه استخبارات امر

 ها و یراني اهي را علی مشترآتايلآنها عم.   آردندتيبودند، با جنداهللا فعال  (Jhangvi) ی لشكر جنگویگروه تندروان سن
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 نموده و ی ساختن القاعده و جنداهللا بازكي در نزدی نقش اساسی عناصر بلوچ پاآستاننيا.    ها در منطقه براه انداختندعهيش

 باشد،ي مستقل ملي تشككي در پاآستان  یآراچ ی جنوبر شان در بندیبوضاحت نشان دادند آه حاال جنداهللا با مراآز فرمانده

  . داردزي نراني ـ بلوچستان استاني ستير وال د  در بلوچستان پاآستان وی هائگاهي  پاكهي وجودبا

 خود را بخاطر دو هدف به جنداهللا ازي آه امتخواهديالقاعده م.   را داردراني اۀعي ثبات ساختن نظام شی هدف محدود بجنداهللا

 :بفروشد

 و هيي غرض ته)ناتو( ی شمالكي اتالتمانيآه توسط پ) چاه بهار( بهاره  در بندر شااتي  و برهم زدن عملانهدام •

 حمالت ري پاآستان زقي از طریراه فعل.   افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفتی الزم بسوليارسال وسا

 . طالبان قرار داردنيسنگ

 در افغانستان و راني برضد نقش اكي ستراتژۀ موازنكي جادي ای آه براراني  القاعده در ای براگاهي جاكي خلق •

 . زنداتيعراق دست به عمل

 

 ی  طور پراگنده و به تنهائن،ي در سطح پائیاتي است، عملی تجربه و فاقد منابع پولی بلي تشككي حال حاضر، جنداهللا آه در

 را در خالل  چند سال آشته است، الآن آدام خطر راني عسكر ا۴٠٠ نًاي آه تخمكنديجنداهللا ادعا م.  دهدي انجام مرانيدر ا

 . در پاآستان آردی با لشكر جنگوكهي داده طورريي حالت را تغني آه اخواهدي ملقاعدها.  گرددي تهران محسوب نمی برایجد

  

 قي ها از طرعهي شخواهدي  است آه معهي ضد شیاسي سگروه كي پاآستان بوده و ۀ سپاه صحابی انشعابۀ شاخكي ی جنگولشكر

 بدست آورد، حال آنكه  ی چوآكي از شتريدر انتخابات، سپاه صحابه نتوانست آه ب.   مسلمان اعالم گردندري مقننه غیقوا

 سپاه صحابه به ی اعضالي تعداد قلكي حالت باعث شد آه نيا. دندي بقتل رسعهي تندرو شی گروه هالهي رهبر آنها بوسنيچند

 ۀعيگروه ش.  شودي مادي ی بنام موسس آن موالنا حقنواز جنگوکه  "یلشكر جنگو" ـــ ندين تندرو اقدام نما سازماكي ليتشك

 . ها دست زدندی سنهي عمل  خونبار علنيبه عهم سپاه محمد 

حت  آن را مجبور ساخت آه به افغانستان تی تنگتر ساخته و اعضای محاصره را بدور لشكر جنگوۀ پاآستان حلقیتي امنیقوا

 شان ی شده و در آمپ هارفتهي  و فقر از جانب القاعده پذیاسي سی لوژدهي اعضا با اندك انيا.  ندي طالبان فرار نماۀادار

  .دنديآموزش د

 به آنها ی لشكر جنگوی نمود، اعضایني پاآستان عقب نشی القاعده بسوكهي، وقت٢٠٠١ به افغانستان در  كاي امرۀ از حملبعد

 .افتي شي و انفعاالت متقابل افزال فعاني جرنيآمك نموده و در

 آنها قبًال ادي تعداد زكهي القاعده بوده،  طورۀ حمالت  خودآشانی برای خوبۀ ثابت ساختند آه آذوقی لشكر جنگویاعضا

  .  آنها اندۀ مرده و زندی پاآستان در جستجویتي شان هم  ترك شده و ادارات امنی هالي گشتند آه از جانب فامیبتيمص

 ی از بلوچ هایمي بار اول ورود عظیبطور مثال، برا.   را آامل خواهد ساختالقاعده جنداهللا و دي  اتحاد جدگر،يانكشافات د

 متصل به سرحد با افغانستان صورت گرفته یلي ساحات قبارستاني القاعده در جنوب و شمال وزیپاآستان بطرف آمپ ها

 .است
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 با ريگی آه مالقات عبدالملك روديتوقع م.   تندروان استی براكي ستراتژدين جد داالكي  جادي قسمت از اكي همه نيا

  . تحقق بخشدكتري قدم  نزدكي را ی همكارني القاعده  اۀفرستاد

      


