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  ورق بنیاد گرایی، بازی پاکستان با

  گرایی افراط تروریزم و
  پنجم و پایانیقسمت 

  )صباح(استاد 

  

  خواھد شد؟نکا برنده یامر بازنده و پاکستان

  
توسط پاكستان، قصد  یگریھ كشور دیبر عل یھستھ ا ین بمب ھایل ترس از استفاده شدن ایكا بھ دلیآمر

بھتر از  یپاكستان را تحت كنترول خود در آورد و چھ راھ یادارد ھر طور كھ شده زرادخانھ ھستھ 

نگ یریشن كلینفرمیا یگاه اطالع رسانیپا !ن منطقھ حساس و مھم؟یتصرف ا یون برایت از افراطیحما

 یت میریا، مدیكا سیافشاء نموده است كھ طالبان پاكستان توسط سازمان اطالعات آمر یھاوس بھ تازگ

چگاه نقاط تجمع طالبان پاكستان را كھ یكا ھیچرا آمر: عنوان كرده است ییكایمرآ یگاه خبرین پایا. شوند
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ن یر از ایكند؟ غ یرا بمباران م یگریدھد و نقاط د یكند، ھدف قرار نم یم یاسالم آباد بھ آنھا معرف

  ا با سران طالبان پاكستان ارتباط داشتھ و دارد؟یاست كھ سازمان س

ن یاز مھمتر: د گفتیتواند باشد؟ با یبا طالبان چھ م یكا از ھمكاریمرن سوال كھ ھدف آیدر پاسخ بھ ا

 یاسالم آباد و بھ دست گرفتن زرادخانھ ھستھ ا یثبات ساز یا با طالبان، بیپشت پرده س یعوامل ھمكار

در  یكصدكالھك ھستھ ایبراساس برآورد كارشناسان پاكستان حدود . باشد یپاكستان توسط واشنگتن م

ن یبھ ھم. شود یا محسوب میتانیكا و بریھمچون آمر یكشورھا یبرا یبزرگ ید، كھ نگرانار داریاخت

 یامن ین كشور در محلھایا یحات ھستھ اید كرده است كھ تسلینكھ اسالم اباد ھمواره تاكیل با وجود ایدل

اكستان مخالف دولت پ .كرده است ین باره ابراز نگرانیز بارھا در ایكا نیس جمھور امرییقرار دارد اما ر

شده در  یوم غنین كشور را بھ اورانیا یر است چراكھ دسترسید مواد شكافت پذیتوقف تول یشنھادیمان پیپ

از را ین امتیھا ا یكھ پاكستان یكند در حال یمحدود م یحات ھستھ اید تسلیتول یوم برایسطح باال و پلوتون

  . دانند یو من یان اسالم آباد و دھلیم یمانھ موازنھ قدرت ھستھ ایپ

 یگریھ كشور دیبر عل یھستھ ا ین بمب ھایل ترس از استفاده شدن ایكا بھ دلینكھ آمریآنچھ مسلم است ا

پاكستان را تحت كنترل خود در آورد و  یتوسط پاكستان، قصد دارد ھر طور كھ شده زرادخانھ ھستھ ا

توان گفت  یلذا م. و مھم ن منطقھ حساسیتصرف ا یان برایت از شبھ نظامیبھتر از حما یچھ راھ

 یحات ھستھ ایتندرو با ھدف تسلط بر تسل ین گروه ھایا یتھایت فعالیریا با طالبان و مدیس یھمكار

طالبان  یكا مجبور است ھر از چندگاھیآمر یرد، ھرچند سازمان اطالعاتیگ یاسالم آباد صورت م

افغانستان و پاكستان پنھان  یھ دولت ھایلا و طالبان عین سیب یپاكستان را ھدف قرار دھد تا وجود ھمكار

واشنگتن را مو بھ مو در  یاستھاینھ خود كھ سیریكا بھ دوست دیر كھ آمرین تفاسیبا ا. نگھ داشتھ شود

   .داشتھ باشد یاست دوگانھ اید و سیانت بنمایكند، خ یمنطقھ اجرا م

. رندینگ یادق باشند و آنھا را بھ بازد با دولتمردان افغانستان صیاست كھ مقامات كاخ سف یگر چھ توقعید

شان بھ كمك دوستشان یكھ خود با دستھا یكباره خود را در دامیكھ مقامات اسالم آباد ندانستھ، بھ  یوقت

بھ حال دولت و ملت  یندارند، وا یجز افشاء گر ینند و راه چاره ایب یكا پھن كرده اند، گرفتار میآمر

از آنھا  یشوند و كار یناجوانمردانھ م یاسیس یھا ین بازیدچار ا یچگونھ منفعتیافغانستان كھ بدون ھ

  . ستیساختھ ن

ھای موجود در روابط میان پاکستان و آمریکا نوشت  یک پایگاه اطالع رسانی در کانادا با اشاره بھ چالش

 پایگاه خبری گلوبال ریسرچ در ھمین زمینھ. نبردی اعالم نشده میان این دو کشور در جریان است

با آنکھ سفر اخیر ھیالری کلینتون، وزیر خارجھ آمریکا، بھ اسالم آباد بر خالف سفر وی در : نوشت
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توان آن را موفقیت  ھای انتحاری از سوی طالبان ھمراه نبود، اما نمی با بمب گذرای ٢٠٠٩  اکتبر سال 

بعد از اسالم آباد، بھ  کلینتون. آمیز و نشانھ از بین رفتن احساسات ضدآمریکایی مردم پاکستان دانست

این ھمایش، شش . کابل رفت و ھمایش برگزار شده در آن شھر را نقطھ عطفی در امنیت افغانستان نامید

میلیارد دالر بھ افغانستان کمک  ٢٠  کننده در آن وعده دادند  ساعت بھ طول انجامید و کشورھای شرکت

ھای کشور خود را تا  توانند کنترول ھمھ والیت می ھمچنین اعالم کردند نیروھای امنیتی افغانستان. کنند

ھای کمک بھ افغانستان بھ طور  اما نکتھ قابل توجھ این است کھ وعده. در دست بگیرند  ٢٠١۴ سال 

این در حالی است کھ راھبرد . خودکار بھ حملھ نظامی بھ وزیرستان شمالی در پاکستان منوط شده است

. الدین حقانی است الدین و سراج شاخص در این منطقھ، یعنی جاللفعلی پاکستان مذاکره با رھبران 

کلینتون بھ وضوح امکان ھر نوع مذاکره با آنھا را منتفی دانستھ و کمک آمریکا را مشروط بھ مبارزه با 

  . آنان کرده است

این ھای غیر نظامی بھ پاکستان، تا کنون  ھای فراوان برای ارائھ کمک از سوی دیگر، با وجود وعده

لوگار بھ عنوان دستاورد قابل توجھ دولت فعلی  -برای نمونھ، الیحھ کری. ھا محقق نشده است وعده

ھای غیرنظامی بھ پاکستان مطرح شده، ھنوز در کنگره متوقف مانده  آمریکا کھ بھ منظور ارائھ کمک

شده بود نیز ھمچنان ای نیمھ خودمختار تنظیم  ی کھ برای مناطق قبیلھتاز طرف دیگر، الیحھ تجار. است

رسد پاکستان برای دریافت وعده ھای دیرینھ صندوق حمایت از ائتالف باید  بھ نظر می. معطل مانده است

  در ھمین راستا حتی گروه دولتی موسوم بھ دوستان پاکستان ھم تنھا . خود را بھ آب و آتش بزند

 این وعده در ماه اپریل. را دریافت کرده است میلیارد دالر کمک وعده داده شده ۶. ۵  میلیون دالر از  ٧٢۵

  . داده شده بود ٢٠٠٩

پاکستانی موسوم یک پایگاه اطالع رسانی . ھای پاکستانی ھم در این زمینھ جالب توجھ است واکنش رسانھ

. برای مطمئن شدن از ادامھ جنگ دانستھ است تل پیشنھاد جدید کلینتون را نوعی رشوبھ نیوز اینترنشن

ھای آمریکا تحت عنوان عنوان مشت آھنی کلینتون در دستکش  طالع رسانی داون ھم از کمکپایگاه ا

لحن مثبت کلینتون توانستھ رضایت گروھی از رھبران پاکستانی را جلب کند، اما . رنگین یاد کرده است

این روابط در افراد زیادی باور دارند کھ . آنھا باید بدانند کھ روابط بین پاکستان و آمریکا پیچیده است

توان  واقع ریشھ مشکل شبھ نظامی گری در پاکستان است و بدون خروج نیروھای آمریکایی از منطقھ نمی

ای شکست بخورد، احساسات  خواست در جنگ رسانھ کلینتون کھ در سفر اخیر خود نمی. آن را حل کرد

البتھ : کا، انداخت و گفتضدآمریکایی مردم پاکستان را بھ گردن جرج بوش، رئیس جمھور پیشین آمری

گفتنی است مرکزتحقیقاتی پیو . اعتمادی عمیقی بین دو ملت وجود دارد کھ ما میراث دار آن ھستیم بی
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  درصد گزارش کرده و با آنکھ این آمار  ١٧  مقبولیت آمریکا نزد مردم پاکستان در سال جاری را 

 . دھد رصد کاھش نشان میددو ٢٠٠٨ بیشتر است، نسبت بھ سال ٢٠٠٩  درصد از سال  ١

ھای اطالعاتی پاکستان را نیز بھ میان  ھمچنان افشای اسناد محرمانھ جنگ در افغانستان کھ پای دستگاه

آورده است، از سوی تحلیلگران نوعی سنارویی جدید برای فشار بھ دولت اسالم آباد ارزیابی شده است، 

ای را کھ پایگاه اینترنتی ویکی  اسناد محرمانھ .ھرچند بھ ظاھر کاخ سفید از این مسالھ عصبانی است

کند کھ دستگاه اطالعاتی پاکستان در چندین عملیات  لیکس برای اولین بار منتشر کرده است،تصریح می

این گزارش . ھای اخیر طالبان علیھ کابل انجام صورت گرفتھ، دخالت داشتھ است نظامی کھ در سال

بر اساس ھمین اسناد، . و چھار تا دسامبر دو ھزار و نھ است دو ھزار یجنورمربوط بھ دوره زمانی 

عملیات ، آی در عملیات ترور حامد کرزی رییس جمھوری افغانستان در سال دو ھزار و ھشت. اس. آی

این گزارش محرمانھ . علیھ سفارت ھند در کابل و حملھ بھ ھواپیمای نظامی ناتو دخالت داشتھ است

رییس  الدین حقانی پاکستان حدود یک ھزار دستگاه موتورسیکل برای جالل سازمان اطالعات:افزوده است

دستگاه اطالعاتی پاکستان تالش : در بخش دیگری از این اسناد آمده است. شبکھ حقانی ارسال کرده است

المللی و افغان بدھد و تالش کرده بود  کرده بود با ھمکاری طالبان مشروبات الکلی مسموم بھ نیروھای بین

  . ھ کودکان افغان را برای انجام عملیات انتحاری علیھ نیروھای ناتو و آمریکایی تشویق کندک

  . رسد ترجیح بند افشای اسناد فوق الذکر فشار بھ پاکستان باشد بھ نظر می

برخی از تحلیلگران معتقدند کھ افشای این اسناد،اتفاقی جدید نیست و رویھ سازمان اطالعات مرکزی 

ت کھ گاھی مواقع برای اھداف ازپیش تعیین شده خود از جملھ فشار و دریافت امتیاز از آمریکااین اس

بر اساس این دیدگاه افشا شدن ھزاران سند . کند ھای مبادرت می کشور یا کشورھای ھدف بھ چنین اقدام

ازی دوگانھ لیکس ترفند آمریکا برای متھم کردن پاکستان بھ ب طبقھ بندی شده توسط پایگاه اینترنتی ویکی

واضح است کھ انتشار نود و یک ھزار سند سری،نمی تواند بدون موافقت ضمنی نھادھای . است

کاخ سفید از طریق افشای اسناد مذکور سعی داشتھ اسالم آباد را بھ بازی . آمریکایی صورت گرفتھ باشد

نفوذ بھ بدنھ و ساختار  ھا ھمچنان برای در صورتی این دیدگاه را بپذیرم، آمریکایی. دوگانھ متھم کند

پاکستان راھی طوالنی دارند،چرا کھ این دستگاه امنیتی نیز مانند سیا  یدواصلی سازمان اطالعات ار

  . کند کھ فھم آن برای واشنگتن مشکل است پیچیده و در راھروھای متعددی در منطقھ بازی می

 عبدالبسیط. ز طالبان را رد کرده استالبتھ دولت اسالم آباد ھمواره ادعاھای آمریکا مبنی بر حمایت ا

انتشار اسناد محرمانھ ای درباره حمایت اسالم آباد از طالبان در ، سخنگوی وزارت خارجھ پاکستان

این اطالعات انحرافی است کھ بطور :وی اعالم کرد. اساس خواند افغانستان، را اطالعات انحرافی و بی
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ھمھ این اطالعات فقط از فقدان :خارجھ پاکستان گفت قطع با واقعیت ارتباطی ندارد سخنگوی وزارت

نقش سازنده و مثبت پاکستان :عبدالبسیط اظھار داشت . درک کامل از پیچیدگی این مشکالت حکایت دارد

یک مقام ارشد . اساسی مخدوش شود ھای ھدفمند و بی در افغانستان نباید بھ این شکل با چنین گزارش

این اطالعات از گزارش ھای خام و تایید نشده اطالعاتی استخراج شده و :اطالعاتی پاکستان نیز گفت

  . ھدف از اعالم آنھا لکھ دار کردن شھرت نھاد اطالعاتی پاکستان است

کند آمریکا مایل است از دولت پاکستان بھ عنوان دولتی متحد در جنگ علیھ  این دیدگاه تصریح می

  روریسمت

ای نیز بھ ابزارھای قوی و مستندات کافی نیازمند  دولتی تابع بھ معنای خاص بسازد و تحقق چنین ایده

ھا از آن بھره برده اند و ھمانطور کھ  افشای این اسناد بخشی از این سناریو است کھ آمریکایی. است

ھای دولت اوباما را  ت مقامجیمز جونز مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز تاکید کرده است این اطالعا

ھا با این مسالھ بسیار حساب  دھد کھ برخورد آمریکایی سایر شواھد نیز نشان می. شگفت زده نکرده است

فیلیپ کرولی سخنگوی . گذاری پذیرفت توان افشای این حجم از اسناد را بدون ھدف شده بوده است و نمی

س با یوسف رضا گیالنی نخست وزیر پاکستان و حامد وزارت امور خارجھ آمریکا گفتھ بود کھ ما در تما

وی تصریح کرده بود کھ سفرای . ایم مراقب باشند کرزی رییس جمھوری افغانستان بھ آنھا ھشدار داده

ھای افغانستان و پاکستان را از خطرھای احتمالی کھ  کنند دولت آمریکا در اسالم آباد و کابل نیز تالش می

  . !وجود دارد آگاه کنند

ھای آمریکایی بھ پاکستان پیش از افشای این اسناد  کند سفرھای انجام شده مقام این فرضیھ تصریح می

 یدوسفر اخیر ھیالری کلینتون و مایک مولن رییس ستاد مشترک ار. نیزبدون محاسبھ انجام نشده است

ن و القاعده از فشارھای آمریکا بھ پاکستان و تاکیدھای این دو مقام واشنگتن مبنی بر سرکوب بیشتر طالبا

پیوستھ آن کشور بھ دولتمردان پاکستانی حکایت داشت، فشارھایی کھ تاکنون نتایج دلخواھی برای 

کلینتون بعد از دیدار از پاکستان، گفت کھ اسامھ بن الدن در این کشور حضور . آمریکایی نداشتھ است

پاکستان ضمن حمایت از  یدوده نیروی زمینی ارنرال اشفاق کیانی فرمانجمولن نیز بعد از دیدار با . دارد

وی یک روز . من اعتقاد دارم بن الدن در خاک پاکستان است: اظھارات وزیر خارجھ آمریکا گفتھ بود

اقدام نظامی علیھ گروه ھای تروریستی از جملھ شبکھ حقانی را  –قبل از افشای اسناد محرمانھ پنتاگون 

ایی نیز تاکید دارند کھ سفر اخیر ریچارد ھالبروک نماینده آمریکا در ھای آمریک مقام. خواستار شده بود

امور افغانستان و پاکستان بھ اسالم آباد و دیدار با زرداری نیز در خصوص افشای این اسناد انجام شده 

  . است
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تان دھد کھ آنھا در یک بازی دوگانھ تالش دارند بیش از گذشتھ پاکس بنابراین ھمگی این شواھد نشان می

آمریکا تاکید . ای واشنگتن فراتر ازحضوردرافغانستان و پاکستان است را تابع کنند چرا کھ اھداف منطقھ

ھای تروریستی تحت مدیریت اسامھ بن الدن و مالعمر از یکسو و شبکھ حقانی از سوی  کند کھ شبکھ می

ایی لندن گزارشی را . اس .دانشگاه ال قبل یچند. دیگر مانع از برقراری امنیت در افغانستان ھستند

ھای اطالعاتی پاکستان با رھبران القاعده و گروه ھای  منتشر کرد کھ در آن بھ صراحت از ارتباط دستگاه

 یدوارتباط با درخواست واشنگتن از ار این گزارش البتھ بی. طالبان از جملھ شبکھ حقانی پرده برداشت

ھا معتقدند بازسازی شبکھ حقانی از سوی  ھ آمریکاییپاکستان برای برخورد با شبکھ حقانی نبود،چرا ک

ھای سھمگینی بھ نیروھای ائتالف در افغانستان وارد کرده است و اقدام نظامیان  الدین حقانی ضربھ جالل

الدین حقانی  شود شبکھ حقانی، کھ توسط جالل گفتھ می. پاکستانی علیھ این شبکھ از القاعده ضروری است

حدود ھفتاد تا (ه شبھ نظامی و متحد طالبان است و البتھ بھ دلیل کھولت سن وی شود،یک گرو رھبری می

  . الدین منتقل شده است رھبری این گروه بھ پسر ارشدش سراج) ھشتاد سال

  . ھا از قوم پشتون و قبیلھ زدران مربوط والیت جنوبی پکتیا ھستند حقانی

ل وزیرستان در مرز با والیت خوست افغانستان نشین پاکستان در شما حقانی قدرت خود در مناطق پشتون

باشد و در پی  ھای جنوب شرقی افغانستان فعال می شبکھ حقانی دربسیار والیت. را حفظ کرده است

ریچارد ھالبروک نماینده ویژه آمریکا . ھای خوست و پکتیا است ھای سنتی خود در والیت ل پایگاهوکنتر

ھای امن خود  الم کرد کھ شبکھ حقانی وابستھ بھ القاعده از مخفیگاهدر امور افغانستان و پاکستان نیز اع

ھا  آمریکایی. دھد در پاکستان پیوستھ حمالتی را علیھ نیروھای ائتالف و آمریکایی در افغانستان انجام می

آنھا مدعی بودند . سال گذشتھ نیز موضوع شورای کویتھ را محور اعمال فشار بھ پاکستان قرار داده بودند

ای نیز در این شورا از  ھای اطالعاتی پاکستان با شورای کویتھ در ارتباط است و حتی نماینده کھ دستگاه

پنتاگون متعقد است کھ شورای کویتھ بھ رھبری مالعمر از جملھ طراحان . پاکستان حضور دارد یدوار

 یدواطالعاتی ار اصلی حمالت بھ نیروھای ائتالف در خاک افغانستان است و در این مسیر، سازمان

محصلین مدارس مذھبی بھ ویژه کسانی کھ در . نیز بھ کمک آنھا شتافتھ است) آی. اس. ای( پاکستان 

دوره جھاد افغانستان بھ این منطقھ مھاجرت کردند، بسیاری از نیروھای جھادی سابق بھ ویژه افرادی کھ 

ھستند، در زیر چتر شورای کویتھ  متعلق بھ حرکت انقالب اسالمی بھ رھبری مولوی محمد نبی محمدی

نکتھ مھم درباره شورای کویتھ این است کھ این شورا ارتباط تنگاتنگی با شبکھ القاعده . فعالیت دارند

گی مستحکمی برقرار ه  اعضای این شورا ھم در درون خود و ھم با اعضای القاعده پیوند خانواد. دارد

شاید بھ دلیل . ن الدن در تحکیم این ھمبستگی مھم بوده استکرده اند، بھ ویژه پیوند سببی مالعمر با ب
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مالعمر از تحویل اسامھ بن الدن بھ آمریکا و اخراج آن از  ٢٠٠١  ھا بود کھ در سال  ھمین وابستگی

  . افغانستان پرھیز کرد

  . ھای طا لبان، ایدئولوژیکترین شاخھ محسوب میشود شورای کویتھ در میان سایر شاخھ

کھ تحت رھبری )امارات اسالمی افغانستان(اھان استقرارحکومت اسالمی در افغانستان این گروه خو

امیرالمومنین باشد،ھستند و بر ھمین اساس بشدت با دولت فعلی افغانستان مخالفند و آن را دست نشانده 

با شورای کویتھ برخروج نیروھای خارجی اصرار دارد و بھ سادگی حاضرنیست . غربیھا قلمداد میکنند

آنچھ آمریکاییھا آن را طالبان افراطی مینامند، این شاخھ از . آمریکاییھا و دولت کرزی وارد مذاکره شود

  . طالبان ھستند

ھا بارھا مقاومت کرده و حاضر نیستند تسلیم فشارھای واشنگتن  ھای پاکستانی در مقابل ایده آمریکایی مقام

این نوع : ن درباره گزارش ویکی لیکس گفتھ استقمر زمان کایرھوزیر اطالع رسانی پاکستا. شوند

وی . ھا جدید نیست اما ھمھ باید بدانند کھ پاکستان خود بیشتر از افغانستان قربانی بزرگ ترور است اتھام

تلفات غیر نظامی . ھزاران نفر از نیروھای ما جان خود را در این جنگ از دست دادند:تاکید کرده است

ھا  زنیم کھ از تروریست یگری است، بنابراین ما درباره چھ کسی حرف میما نیز بیش از ھر کشور د

  . ما در حال مبارزه با تروریسم در داخل کشور خود ھستیم. کند حمایت می

ك یسم از پاكستان در یھند درباره صدور ترور بھ یتل سخنان درسفر تجاریس بھ دلیر انگلینخست وز

س را یر انگلید كامرون نخست وزیویس دیپاكستان در انگل ریسف .ر شدآباد گرفتا اسالم ك بایپلماتیمناقشھ د

ن یا یھا یپاكستان فداكار وزارت امور خارجھ .با اظھاراتش متھم كرد یا نده صلح منطقھیب آیبھ تخر

س بھ یھمان طور كھ انگل: شد و افزود ادآوریس یرانگلیسم را بھ نخست وزیھ تروریكشور در نبرد عل

د كامرون با سفر بھ ھند قصد داشت كھ یوید شناسند ینم یچ مرزیان ھیشبھ نظام یھا بكھداند ش یم یخوب

و  یگذار ھیسرما یبرا یش بگذارد اما عزم ویبھ نما یھ منافع تجارید خود را برپایجد یخارج استیس

قرار  یا ت منطقھیامن الشعاع عرصھ پر خطر روابط ھند و پاكستان و تحت یروابط تجار یبرقرار

ا، بھ پاكستان نسبت بھ یدر جنوب آس یناآرام درباره یگركامرون در پاسخ بھ سوالیزجانب دا .فتگر

ا یدر ھند  یحملھ بھ اھداف یھا برا ت از آنیا حمای ینظام شبھ یھا گروه یبرا یل شدن بھ پناھگاھیتبد

ن یم كھ ایتحمل كن ن موضوع رایم ایتوان یچ وجھ نمیما بھ ھ: گفت یو. افغانستان ھشدار داد

گر ید یا نقاطیا افغانستان یھند  سم چھ بھیدو رو بھ نظر برسد و بتواند بھ صدور ترور) پاكستان(كشور

ھا  كا كھ در آنیآمر یدومحرمانھ ار اسناد یسخنان كامرون تنھا چند روز پس از افشا. در جھان كمك كند

 ییسخنان كامرون بازتاب وسع. فتپاكستان بھ ارتباط با طالبان متھم شده صورت گر یس اطالعاتیسرو

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

ر لشكر ینظ یافراط یھا ھاست پاكستان را بھ پناه دادن بھ گروه داشت كھ مدت چاپ ھند یھا در روزنامھ

 . كنند یمتھم م یالدیدوھزاروھشت مدر سال  یحمالت بمبئ بھ عاملیط

ق دولتش اظھار یعم یدیاس و ناامیضمن ابراز  پاكستان در لندن یون عالیسیالحسن عضو كم واجد شمس

 یالحسن ط شمس. ده گرفتھ استیسم را نادیھ تروریعل م پاكستان در جنگیكرد كھ كامرون نقش عظ

ھ یبرپا بھ اطالعات یشتر متكیب) كامرون(رسد كھ او  یبھ نظر م: ن نوشتیدر روزنامھ گارد یگزارش

صورت  یتكھ با اھداف تجارسفر كامرون : افزود یو. ت ھستندیاست كھ فاقد اعتبار و سند ییافشاھا

وزارت خارجھ  یعبدالباسط سخنگو. باشد یا نده صلح منطقھیتوانست بدون لطمھ زدن بھ آ یم گرفت

 یمشخص یایا جغرافیت خاص یت، قومین، بشریچ دیھا ھ ستیترور: ز گفتیآباد ن اسالم پاكستان در

 یداند در مناطق و شھرھا یم یببھ خو سیھمان طور كھ انگل یستیترور یھا شبكھ: افزود یو. ندارند
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