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 و  ، مبارزه بخاطر قدرت میان جهادیان)مسجد سرخ (»مسجد الل «در پی حمله باالی 

کارشناسان استخباراتی از وخامت اوضاع . های واشگتن در پاکستان ادامه دارد )۱(»البی«

   .هوشدار میدهند

نرال پرویزمشرف ، باالی ُبشکه باروتی میرقصد که چاشنی یا رییس جمهور پاکستان ج

مسجد (» مسجد  الل «یکروز قبل از حملٔه خونین باالی . فتیلٔه آنرا خودش گذاشته است

کشته به جای گذاشت ، در مناطِق » ۱۰۰«در اسالم آباد که به گفتٔه مقامات رسمی ) سرخ 

غرب ایالت های مذکور نا آرامی های نیمه خود ُمختار قبایل سرحدی افغانستان و شمال 

نفری را بر ضد متحدین ُبنیاد گرایان » ۲۰۰۰۰ «حکومت لشکِر. شدیدی بوقوع پیوست

.  و دیگر سازمان های که با طالبان در پیوند اند، به حالت آماده باش قرار داد»مسجد لعل«

طبق منابع . همزمان گذارشات از عملیات وسیع در مناطق قبایلی شمال وزیرستان میرسد

» ۲۰۰۰۰« از بیشترتظاهرات شدیدی به اشتراک » رباجو«خبری در آغاز هفته در شمالغرِب 

نفر که بعضاً  مسلح بودند ، صورت گرفت، در عین زمان چهار نفر از افراد امنیتی حکومت 

» مسجد ل ال «امکان تبادلٔه این اشخاص با دستگیر شده گان . پاکستان اختطاف گردیدند

   .واهد گرفتصورت خ

 حمید گل در آسیا تایمز جنرال  ) ISI ( استخبارات پاکستان آی اس آی رییس اسبق
(Asia Times )  ز جنگ قدرت میان دو گروه ذینفع ، از یکسو مجاهدین و از سوی دیگر ا

گروه طالبان  (CIA)واشنگتن سخن گفت، که سالها قبل به کمک سی آی ای » البی های«



آغاز و با فشار امریکا متحدین » بازی اغفال«با » ۲۰۰۱« سپتامبر۱۱از را ایجاد کرد بعد 

  .گذاشت را کنار اسالمیست خویش

 امکان وخیم شدن بیشتِر ،با خشونت) مسجد سرخ (»  مسجد الل«پایان یافتن درگیری 

که به راه انداخته شد، امکان بسیج مراکز  با حماِم خونی. اوضاع پاکستان را در قبال دارد

مسجد وجود دارد، » ۲۵۰۰۰۰«در پاکستان : حمید گل اظهار داشت. دیگر مذهبی وجود دارد

، برای اثبات. » ادگرایی تبدیل شودچه اتفاق می افتد اگر تمام این مراکز به ُبنی« تصور شود 

ز مدارس مشهور پاکستان در سیاست مدار و رییس یکی ا» پدر طالبان«موالنا سمع الحق 

موالنا . ایالت شمالغرب ، اکنون حمالت انتحاری را در سراسر پاکستان اعالم داشت

وقوع انقالب اسالمی را ) مسجد سرخ (» مسجد  الل «عبدالعزیز رهبر روحانی جدید 

) مسجد سرخ(»  مسجد لال«وی در مراسم تدفین برادر و رهبر. درپاکستان هوشدار داد

درپاکستان انقالب اسالمی به وقوع می پیوندد و خون « : اظهار داشت» شید غازیعبدالر«

نیز مردم پاکستان را به جنگ » الظواهری«معاون القاعده ایمان» .شهدا ثمر خواهد داد

یک جنایت بود، صرف با ندامت و » غازی«قتل : راخواند، الظواهری اظهار داشتفقدس م

  . شد خون شسته خواهد باای و پشیمانی

ایاالت متحده و متحدین غربی آن نیز نگران اند تا چه مدت مشرف را نگه خواهند داشت و 

 در از دانشگاه نیویارک (Barnett Rubin) بارنت روبین. کی و چی پس از او خواهد آمد

 ». تروریزم جهانی تبدیل شده استپاکستان به مرکز بزرِگ«: ماع سنای امریکا گفت است

.  در انظار عامه تأیید بر شیؤه هیجان انگیز برخورد با حادثه است»مسجد« کشتار در

همزمان باوقوع انکشافات ، همچنان کمپاین ایاالت متحده بر ضد ایران به مثابٔه منبع اصلی 

  .بی ثباتی و خشونت در شرقمیانه به شکل دوامدار ادامه می یابد

 رلمان را نیز گویندـ گروه محافظان منافع صنایع خاص ، همچنان در ورودی پا۱
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