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  )١("وريا ـيشری باجــج : " ويسنده ن
  مــتــيــن کـــوشـا: مــترجــم 

  
 

  نسل جديد تروريستھای پاکستان
  

  
  

  :مـقــــــــدمــــــه
.  نکشور ارتباط داشته اندمقامات پاکستانی ازديربازبدينسو با گروه ھای جنگجوی مستقــر در قلمرو آ

جنگيدند، کمک  برضد دولت ھند میدر سراسر دھه ھشتاد آنھا بعضی از سازمانھايی را که در کشمير 
 در دھــۀ نـــود . در مقاومت افغانستان عـليه اتحاد شوروی داشتندی نقش اساسی و مؤثره و ھکــذا کرد

وست در کابل ، از امر صعود طالبان حمايت ميالدی، دولت پاکستان به اميد روی کار آمدن دولتی د
  .کرد

  
،  پيوستن پاکستان با امريکا در مبارزه برضد افراط گرايان مسلمان پس از اما به باور کارشناسان 

گروھای تروريستی خارجی از، تأثيری  منفی برسياست حمايت ٢٠٠١حادثۀ يازدھم  سپتمبـر سال
طق  ھمچنان طالبان افغانستان در منای سازمان القاعده و رھبرزافرادی ا.  گذاشته استاسالم آباد 

ً اعزام واحد ھای ارتش پاکستان به مناطق قبايلی اکثرا اسباب نارضايتی .قبايلی پاکستان پناه گرفته اند
ھای روه خير، بسا از گدر سالھای ا.  در ميان سران قبايل و ھواداران طالبان در آن منطقه شده است

ه اين گـرو . پرداخته اندويش خروه ھای موجوده به سازماندھی مجدد ھر شده و گجديد تروريستی ظا
 اسالف شان، بيشتر به ازه تشکيل ضمن برخورداری از قدرت کنترول بيشتـر، در مقايسه باتھای 

  . داشته و کمتر عالقه مند راه  حل سياسی ھستندخشونت تمايل
  

  :گـــــروه ھــای تــــروريــســتـــی
  

ولی طوريکه . ناسان ميگويند که تعيين تعداد گروه ھای تــروريستی فعال در پاکستان مشکل استکارش
 در مقابل کميتۀ روابط خارجی سنای ٢٠٠٨به تاريخ شانزدھم ماه جنوری » تليس . ج. اشلی« خانم 

  : تقسيم ميشوندخشبامريکا شھادت داد، اکثر اين گروه ھا ی مستقر در پاکستان به پنج 
  
      و گروه شيعه موسوم به » سپاه صحابه « از قبيل گروه  سنی مذھب : ــ  گروه ھای سکتاريستی ١
  .خشونت آميز در پاکستان انددر گير اعمال که » تحريک  جـعــفـــريــه«
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لشکر « مثل  ) ISI(  گروه ھای تروريستی مورد حمايت ارتش پاکستان و :ــ  گروه ھای ضد ھندی٢
  .»حـــرکــت الـــمـجاھـــديــن « و» ـش مـحـمــد جـي« ،  »طيبه 

محمد عمر که فکر ميشود دور مال ه  جنبش اصلی طالبان و رھبری قندھاری آن ب:البان افغان ــ  ط٣
  .ستقر انددر کويته م

ـ:ــ  سازمان الــقاعده و گروه ھای مرتبط به آن٤ ن الدن وه ده ب القاعـ يلۀ ب ر وس ستھای غي  ساير تروري
شودسيايیجنوب آ ای .   مستقر در مناطق قبايلی پاکستان رھبری مي ا « آق مرکز "از »  روھان گوناراتن

سم  ات خشونت سياسی و تروري ـلی مطالع ين الـمـلـ اير " ب ه س دارد ک ار مي ه اظھ نگاپور در زمين در س
اد اسالمی « ، » نھضت اسالمی ازبکستان« گروه ھای جنگجوی مثل  روه جھ د«، » گ روه رزمن گان گ

  . نيز در مناطق قبايلی پاکستان مستقر اند»  تحريک اسالمی ترکستان شرقی « و » اسالمی ليبيا 
  : طالبان پاکستانی  فعال در مناطق خود مختار قبايلی شامل:ــ طالبان پاکستانی ٥
  . قبيلۀ محسود در وزيرستان جنوبیيکی از سران» سود بيت هللا مح« ــ  گروه تحت رھبری ـ

  . هللالض قاضی فقير محمد و موالنا به رھبری موالنل ف"تحريک نفاذ شريعت محمدی "ـــ 
   . جنسیَرھبری منگل باغ افريدی در خيبر اه ب" لشکر اسالمی" ـــ 
  

  :طالبان پاکستانی
ال  وم س ه ھج نش ب ه٢٠٠٢در واک ستان ب ش پاک ای ارت د ھ ود مختارواح ه خ ايلی  منطق کار قب ی ش درپ

المی، ان اس ان افغانحامي جنگجوي اطقان طالب ستانی  ستان در آن من ان پاک روه طالب شکيل گ ه ت  ، ب
د ن طالب.پرداختن رق دارا اي انی ف ان افغ ا طالب شکيالتی ب اظ ت ستانی از لح ـای. دنن پاک ان «  آقــــ روھ
ستانی دميگويد» گوناراتنا ان پاک ی طالب ر  که طالبان افغان تنھا در افغانستان ميجنگند نه در پاکستان ، ول

ان .پاکستان برضد دولت خود ميجنگند ن موقف طالب ه اي د ک د ان ل گران معتق اه تحلي ا را در پن ان آنھ  افغ
رو ھای امريکايی ت پاکستان قرار دادهحمايت دول ه ني ه ب  و اين دولت افراد آنھا را نه دستگير کرده و ن

ستانی مکررا .و ناتو مستقر در افغانستان تحويل ميدھد ان را رد ً اما مقامات پاک ا طالب وع رابطه ب ھر ن
ور از  ا عب ان ب کرده و اظھار ميدارند که مشکل در خود افغانستان است و ادعا ميکنند که ھواداران طالب

د ربازگيری ميپردازن ه س ان ب اجرين افغ ای مھ پ ھ ده و در کم ستان ش رز  وارد پاک ان ام.م ر و آگاھ
د سال ند،والح بزرگ ميشرت سنتی با سوصه ميگويند که مردھا در مناطق قبايلی ب ن چن ا دري ی تنھ  ول

ستان  ان افغان بيه  طالب ه ش المی و برنام دئولوژی اس ک اي دور ي ود را ب ا  خ ه آنھ ت ک وده اس ر ب اخي
ردم ايالت سرحدی شمال غرب پاکستان . سازماندھی کرده اند ل، م ان  و سرحدی  قباي  باشندگانھمچن

د و ا ان شتون ھ دًمناطق  شرقی افغانستان عمدتا پ انی دارن ومی و زب وی ق اھم عاليق ق اس". ب  "حسن عب
ق در  ک محق اروارد" ي شگاه ھ ا"دان شگاه  امريک شريه آن دان وری ن اه جن ماره م ورد در ش ن م  دري

ؤثری به مينويسد که طالبان پاکستانی در مناطق قبايلی ، خود را ب شين در مثه طور م ديل جان ه يک ب اب
ن از موصوف ا. ه اندمقابل بزرگان قبايل مطرح کرد ستانی حدود دوصد ت ان پاک ه طالب دارد ک ار مي ظھ

ال امبر س اه دس شته و درم ل را ک ر٢٠٠٧سران قباي ـر چت ود را در زي ای خ روه ھ ان " ِ گ تحريک طالب
شکل از .باھم متحد ساختند ) TTP" ( پاکستان   ادغام اين گروه ھا باھم طی يک شورای مشورتی   مت

ران ارش ن از رھب ل ت شتر از چھ دود  بي انح دينطريق د طالب ه و  ب ان "  صورت پذيرفت ک طالب تحري
  . منطقۀ وزيرستان جنوبی ايجاد شداھل»  محسودبيت هللا« تحت رھبری "  پاکستان

مختار دارای شمول ھفت منطقۀ قبايلی خود ه اين تحريک از تمام مناطق ايالت سرحدی شمال شرق ب" 
 . عضو دارد)٣٥٠٠٠(تا )  ٣٠٠٠٠ (ًريک جمعا ازاين تح ،ھاقرار برخی تخمين . نمايندگانی است  

در جنب ساير اھداف اين تشکل، جھاد قاطع عـليه ارتش پاکستان، انفاذ شريعت واتحاد برضد حضور 
 مقامات پاکستانی اين گروه را متھم به ترور نخست وزير پيشين  .نيروھای ناتو در افغانستان قرار دارد

حليلگران ميگويند که ھنوز زود است  بدانند  ت.ميکنند٢٠٠٧ دسامبر در» بينظير بھوتو« پاکستان خانم 
 و قبايل تا   در ساحات وسيع مناطق قبايلی مؤفق شدهه ھای متفرق دستکه اين گروه چقدر در امر اتحاد

  .چه حد به  رھبری محسود وفادار خواھند بود
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  :تـغــيـــيـــر چـــھـــرۀ تـــروريـــســـــم

د طبق نظر کارش ان جدي را خناسان طالب ـرو در موشونت گ ر، جوانتــ ايج امور ناشکيبت دارد نت ر ان .   ت
يس » Steve Coll« ایآق اد رئ اتیبني د"تحقيق ان "امريکای جدي ه طالب د ک ستقــر در واشنگتن ميگوي  م

وعی پوشش ی آنچه حاال در )رابط  ( افغان در دھه نود از ن د، ول  سياسی در پاکستان برخوردار بودن
ين  ان  اتفاق ميافتد عبارت است از کنار زده شدن پاکستمورد طالبان ده ھای سنتی ب ان وساطت کنن طالب

ر،دت گرا شجوان رھبران وسيله نسل ه  بو دولت ر و سازشت تابزده ت تنا  ش ذيرتربا دول ه .پ ه گفت ا ب  بن
ه وی اين جنگجويان طالب شباھت به اطفال جنگجوی گريخته از خانه در افريقا و جاھای دي د ک گر دارن

دانھا و گشت اد راه بن ا ايج ايلی ب اطق قب ا در من اھراه ھ داد ش ذار در امت ام ، از لحاظ سياسی تحت و گ ن
د ان فعاليت دارن ر واقعی است. "تحريک طالب ن تغيي د و اي انون ان م ق ا در حک ی اينھ و ". ول سل ن ن ن اي

ت، چن اری اس ات انتح رای عملي اده اج شتر آم ستھا بي اتروري ه در س شتر از  ٢٠٠٧لانچ اه عمبي ل پنج
ودعبيست بيشتر از ٢٠٠٧تا  سال٢٠٠١ليکه از انتحاری را انجام دادند ، در حا شده ب ای . مل انجام ن آق

ه » روھان گوناراتنا «  ات را ب ين عملي وذ الازدياد چن سبت ميدھقنف ده ن ه.داع د ک ن  گ" وی ميگوي روه ب
ستی ر ايلی آموزش ميدھدالدن بيشتر اين گرو ھای تروري اطق قب شآھنگ " .ا  در من ده خود را پي القاع

رده  رويج ک ستانی ت ان و پاک ان افغ جنبش اسالمی پنداشته وسنت انجام عمليات انتحاری را در جمع طالب
وده است. است راط گرايی ب ان. اين مناطق قبايلی ھمچنان شاھد گسترش اف ل اسالف طالب ستانی مث  پاک

ھای تجملی مثل صالون ھای ماساژ وغيره مخالف  با موسيقی، تلويزيون و ساير پديده طالبی افغان شان
ايلی  .بوده و برضد آن اعالن جھاد کرده اند اطق قب ی در من ان محل ان طالب د ريش طبق فرم ردان باي ، م

    . بر تن کنندگذاشته و زنان برقع
آن نشريه به نقل از  ٢٠٠٨ارک تايمز در شماره ماه جنوری سندۀ مجلۀ نيوينوي» نيکوالس شميدل«

که يک حزب مذھبی طرفدار ) شاخۀ فضل" (علمای اسالمالجمعيت "موالنا  فضل الرحمن رئيس 
و ھمچنان ) سران قبيله ای(با آغاز جھاد در افغانستان ، نفوذ ملک ھا ": طالبان است چنين مينويسد

در مناطق . گرفتی در افغانستان پايان پذيرفته و رھبری جديدی برپايه جھاد شکل يقبيله سيستم کھن 
  ".له ھمينطور استأقبايلی ما نيز مس

  
    :رش تروريستھازمينۀ رشد و پرو

ی از ھم گسيخته بود، در يخصومت ھای قومی و  قبيله مناطق قبايلی پاکستان که مدتھا قبل به سبب 
، راديکاليزه رضد اتحاد شوروی وقتبدولت پاکستان از جھاد افغانستان ا پشتيبانی دھھۀ ھشتاد ميالدی ب

به منظور فرار از جنگ شمول افراد القاعده ه بيشتر جنگجويان اسالمی بيازدھم سپتمبر پس از. شد
تحت رھبری امريکا در افغانستان ، به مناطق غربی پاکستان سرازير شده و مناطق قبايلی را بيشتر بی 

 دهشاين مناطق غرق در اسلحۀ سبک   به عنوان مسير اکماالت سالح به مجاھدين افغان،. ثبات ساختند
 در خود جای داده ؛ سال را که باسالح بزرگ شده اند ٢۵مردان زير ازًفعال اضافه تر از يک مليون 

يی در ت بسزا مناطق قبايلی ھمچنان اھمي ، امتداد مرز افغانستان و پاکستان منابع مطلع در قرار.است
کارشناسان امور ضد تروريسم اذعان . در منطقه دارد) مافيايی(امر قاچاق مواد مخدر و اقمصاد جنايی 

مناطق قبايلی پاکستان  . تأمين ميشوند پديدۀ قاچاق و اقتصاد مافيايیدرکدارند که طالبان پاکستانی از 
يا ) َپوليتيکال اجنت(وسيله ه ب) FCR(ا ي"  جنايی سرحدنقانو"نام ه در پرتو قوانين دوران استعمارب

 از ديرباز بدينسو بر سر مسايل  قبايل، درين مناطق.َنمايندۀ سياسی در ھفت اجنسی اداره ميشود
آنچه در ) Steve Coll( بنا به باور .تصادی و يا کنترول ساحات باھم به جنگ و نزاع پرداخته اندقا

بخشيدن به  اسالم سياسی راديکال رنگ"، عبارت است ازتيده بيست سال اخير درين مناطق اتفاق افطی
اين تغيير چھرۀ بعضی از مناطق   قبيله نشين با . ساختار پيچيدۀ قاچاق و رقابت  در ميان قبايلاين 

ی را چنان  بغرنج ساخته است که درک آن يالميستی، جريان رقابت ھای قبيله پوشش ايدئولوژی اس
  ".سان  نيستبرای ما در خارج منطقه آ
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  :ضــــد تــــروريـــسـتمھای مبارزه دشواری 

در مورد ظرفيت ارتش پاکستان جھت . منطقه مقابله کننداين مقامات پاکستانی در تالشند تا با تحرکات 
وجود از داخل و خارج پاکستان ايرادات و شک و ترديدھايی  سرکوب شورشھا در داخل مرزھايش ،

 سرباز ٢٥٠به گروگان گرفته شدن. اند مليات انتحاری شانرا افزايش داده عجنگجويان اسالمگرا. دارد
 در مناطق خود  "بيت هللا محسود" وسيله افراده ب٢٠٠٧ان جنوبی در سال  زيرستپاکستان در واردوی 

 تن از افراد زندانی ٢۵ اين سربازان در بدل رھائی . شدمختارباعث سرافگندگی دولت آنکشور
اط   ايالت سرحد که قدر مناطق قبايلی، بلکه در ساير ن پاکستان نه تنھا  ارتش. آزاد شدند"محسود"

 گروه افراطی ٢٠٠٧در سال .  قاومت سختی روبروستجنگجويان در آنجا حضور دارند، با م
 دره صواتساحات وسيعی از  کنترول "فضل هللا"موالنا   به رھبری " تحريک نفاذ شريعت محمدی"

 را دو کستان پس از جنگی طوالنی آن مناطق ارتش پا.دست گرفته  ب؛ودًرا که قبال منطقۀ توريستی ب
 آقای .دست آورد، و لی گفته ميشود که صدھاتن از جنگجويان تندرو اسالمی در آنجا فعال انده باره ب

 .قابل طالبان جديد را زير سؤال  ميبرددر مبرای جنگيدن ارتش پاکستان اراده وتصميم   "کول. يوست"
که شواھدی نشان دھندۀ آن است که بعضی از افسران فعلی " مينويسد » نيويارکر«شريۀ موصوف در ن

با تند روان ) خيالی (ود را در حال يک  جنگ موھوم ختش و اطالعات پاکستان در حاليکه و قبلی ار
نين مقامات امريکايی بار ھا چ.  "شورشی ميبيند، در عين حال با  ايشان احساس ھمدردی دارند

امات را در مورد اردوی پاکستان بسته اند، ولی جانب پاکستانی  اين ادعا را رد کرده وکشته شدن اتھ
حدود ھزار تن از سربازان ارتش آنکشور در مبارزه با تروريسم و تالش مکررجنگجويان برای 

يک " در زمينه مينويسد که» روھان گوناراتنا «  آقای . را شاھد مثال آن ميآورند"َپرويز مشرف"ترور
ری با گروه ستراتيژی مؤثر در برخورد با تحديد تروريسم عبارت از اين است که با کنار آمدن و ھمکا

 ، آنھا را به مرکز فعاليتھای سياسی کشانده و بايستی فرصتی برای شان ايجاد ھای به حاشيه رانده شده
  ."کرد

  
سازمان شبه »  لشه ھای سرحدیمي« يک راه حل  اسالم آباد درين خصوص عبارت بود از استقرار  

 اينھا به.  اندشده اند که در مناطق قبايلی مستقریاھالی بوميشبه نظاميان . نظامی پاکستان درين منطقه
در  ، نقش مھمی  يیمنطقهو ساير مسايل  ی منطقه و شناخت از وضعيت اراضی سبب ھمزبانی با اھال

 از فرار، خود داری از جنگ و اما نمونه ھای فراوانی. مبارزه با تند روان اسالمی بازی کرده اند
از » فـيـر. کرستين سی « . ناپذيری در ميان سربازان اين  نھاد شبه نظامی ديده شده استدستور

 اظھار ٢٠٠٨  در جنوریدر شھادتش در مقابل کميتۀ روابط خارجی سنای امريکا» راند«مؤسسۀ 
کستان بوده وفرماندھان آن از از سربازان اردوی پاوم پس ميدارد که سربازان اين سازمان در درجه د

طور ه شبه نظاميان پاکستانی ب: "  وی طبق نظر. ميان اھالی پشتون ايالت سرحد برگزيده ميشوند
 اين .ت ضد شورش در مناطق قبايلی نيستندناکافی آموزش ديده وتجھيزات کامل نداشته و آمادۀ  عمليل

." آنھا عاليقی دارندرا آموزش نظامی داده و فکر ميشود که با افغان بان شبه نظاميان در دھھۀ نود طال
آگاھان شبه نظاميان در مقايسه با اردوی پاکستان شانس بھتری در حفاظت ازين از بسياری به باور

نظر دارد تا ميزان کمک ھای فعلی اش را به اين سازمان شبه نظامی واشنگتن در . مناطق دارند
فرماندھی « ر نوار مرزبا افغانستان ، منظور حفاظت از مناطق قبايلی دبه ش در تال .افزايش دھد

 کرده و پپيشنھاد تعليم و تجھيز سران قبايل را در مبارزه با القاعده و طالبان» عمليات ويژۀ امريکا
  . دالری را به اين مناطق طی پنج سال آينده داده استمليون  ٧٥٠درعين حال وعدۀ کمک پولی 

  
راردادھای صلح با سران  پاکستان عبارت بوده است از عقد قوسيلۀ دولته ديگر درين مورد بگزينۀ 

 به تقويت ، واشنگتن از جمله درقبايل که در اکثر موارد به شکست انجاميده وتا حال بنا به گفته منتقدين
گزارشات خبری مبنی برتصميم اياالت ٢٠٠٨در جنوری سال  .مواضع جنگجويان منجر شده است

نی متحده جھت اعزام عساکر به مناطق قبايلی پاکستان در جوار مرز با افغانستان  خشم مقامات پاکستا
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 .تند که اقدام مزبورباعث بی ثباتی بيشتر پاکستان خواھد شدرا برانگيخته  و تحليل گران اظھار داش
 يگانه روش یباور دارد که مذاکرات سياس"  تحريک انصاف در پاکستان " عمران خان رئيس حزب 
حل اين تقد است که گزينۀ نظامی راه  ھم مع» روھان گوناراتنا « آقای . برخورد با تروريسم است

  . مشکل نسيت
  
   )www.cfr.org" ( شورای روابط خارجی" نام ه  مؤسسۀ تحقيقاتی امريکايی بنويسندۀــ ) ١(
  
   
 


