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ه در           مخوف تر از سالح شيميائی و آشتار جمعی سالحی در افغانستا           وه می شود آ ن توليد انب

ين    د حاصل از آن ب رن بيست در آم ان ق ا 100پای د 200 ت ی ش ين زده م ارد دالر تخم :  ميلي
 .تریاك و هروئين

واد   اق م ژه قاچ ارد وی ذیرش نقش گ تان پ ازمان اطالعات پاآس ه ارتش و س رین دغدغ بزرگت
 .مخدر برای این ارتش و سازمان اطالعاتی از سوی امریكاست

ه ده        بينتجارت ه سود ساالنه آن ب واد مخدر آ ارد دالر سرمي    المللی م ا ميلي دازه     ه ه ان د ب زن
ان    . آند  تجارت نفت اهميت پيدا می     از این لحاظ آنترل ژئوپوليتيك شبكه های مواد مخدر به هم

 .اندازه آنترل لوله های نفت و گاز اهميت استراتژیك دارد
ذهبی سر   از درون همين تجارت مرگ و رخوت حكومت ه      بش    ای مرتجع م د و جن برآوردن
 .های اسالمی از درآمد حاصل از آن ارتزاق آردند

ی بخش دوم آت  دن "اب تحقيق انی ش گ و جه رین     " جن وت آف وز و رخ ل س الح نس ن س ه ای ب
ان و ریشه های                  . اختصاص دارد  ن الدن، طالب ا القاعده، ب در همين بخش به مناسبات امریكا ب

ه می شود              آهنه جنگ سردی آه اآنون ب       دیل شده پرداخت انی تب ق جه ن بخش را در      . ه حری ای
 : ادامه می خوانيد

    
 الدن آيست؟ اسامه بن

د   الدن را موجودی وحشتناك معرفی مي        رسانه های گروهی غرب آاریكاتوروار اسامه بن       آنن
ردم بي                            ل م ه است و ضمنا قات اعی منطق ر اجتم م مسئول فق  آه هم باعث بروز جنگ شده، ه

ا              . شوند  ست آه براثر بمباران آمریكا آشته مي       گناهی ا  اع آمریك ر دف فلد وزی ه رامس ا آ ا آنج ت
تناك و القاعده را منتفی نمی                     احتمال استفاده از سالح اتمی در مبارزه برضد این موجود وحش

  . داند
ن           اسامه بن  ه ب ون شماره               الدن آيست؟ واقعيت این است آ ا وی را مظن ه آمریك الدن سعودی آ
ان جنگ شوروی                ت تروریستی معرفی می   یك عمليا  ه در جری  افغانستان   –آند فردی است آ

  . به خدمت گرفته شد” اشغالگران شوروی"به آمك سازمان سيا برای مبارزه با 
يا    .  بزرگترین عمليات مخفی سيا در افغانستان به مرحله اجرا درآمد          1979در سال    سازمان س

ه   نظامی پاآستان موس     –سرویس اطالعاتی    و ه جنگ در     ."  ای.اس.ای"وم ب د آ مصمم بودن
های   افغانستان را به جهاد آل دنيای اسالم با اتحاد شوروی تبدیل آنند و بدین منظور بين سال        

د                   هزار  35  آنان 92 تا   82 ه خدمت گرفتن ادگرای انتگریست را از چهل آشور اسالمی ب . بني



ر  زار نف ا ه ذهبی  دهه دارس م رای تحصيل در م تان ب ه پاآس دندب رازیر ش احبنظران .  س ص
  .  از این مسلمانان تندور در جنگ افغانستان شرآت آردندصد هزار تنمعتقدند بيش از 

 1979روی آار آمدن دولت ببرك آارمل و ورود نيروهای شوروی به افغانستان در سال 
. ددستاویزی شد آه آمریكا آمك به مجاهدین افغان را دربرابر افكار عمومی جهان توجيه آن

سازمان سيا عمليات براندازی حكومت افغانستان را اما براساس اطالعات جدید بدست آمده 
اآنون روشن است آه هدف واقعی واشنگتن . قبل از ورود نيروهای شوروی آغاز آرده بود

. راه اندازی جنگی داخلی در افغانستان بود، جنگی آه بيش از بيست سال ادامه یافت
 حمایت از 1998 ملی دولت آارتر در یك مصاحبه مطبوعاتی در برژینسكی مشاور امنيت

  :مجاهدین افغان توسط سازمان سيا را به این شكل تایيد آرد
 1980براساس اطالعات رسمی، سازمان سيا آمك به مجاهدین افغان را از سال : برژینسكی"

اما حقيقت . د آغاز آر1979 دسامبر 24یعنی بعد از حمله نظامی شوروی به افغانستان در 
 آقای آارتر 1979واقعيت این است آه در سوم ژویيه . امر تاآنون مخفی نگه داشته شده است

جمهور دستورالعملی را امضا نمود آه برطبق آن باید به مخالفان دولت طرفدار  ریيس
من یادداشتی تقدیم در آن روز . شد صورت مخفی آمك ميبه شوروی در افغانستان 

نظر من این آمك مخفی به دخالت نظامی به ن شرح دادم آه آدم و درجمهور نمو ریيس
  .شوروی در افغانستان منجر خواهد شد

خواستيد با  بودید؟ آیا نمي” آمك مخفی" در صورت عدم ریسك، شما طرفدار این : خبرنگار*
  این عمل باعث تحریك شوروی و دخالت نظامی این آشور در افغانستان شوید؟

ما قصد نداشتيم روسها را به دخالت نظامی در . ه را خوب بيان نمی آنيد مسئل:برژینسكی
های پنهانی ما به مخالفان، احتمال این دخالت را باال  ولی این آمك. افغانستان هل بدهيم

  .برد می
وقتی شوروی ها دخالت آمریكا در امور افغانستان و مبارزه با آن را برای توجيه : خبرنگار

پس  آنان حقيقت را می . آشور مطرح آردند، هيچكس آن را باور نكردورود خود به این 
  آیا امروز تاسف نمی خورید؟. گفتند

ها در  روس. برای چه؟ این عمليات پنهانی ایده فوق العاده ای بود!  تاسف:برژینسكی
روزی آه شوروی رسما از . خواهيد آه تاسف بخورم افغانستان بدام افتادند و شما از من مي

های افغانستان گذشت برای ریيس جمهور وقت آقای آارتر یادداشتی فرستادم و متذآر مرز
در واقع مسكو برای ده " حاال نوبت ماست آه ویتنامی برای اتحاد شوروی ایجاد آنيم"شدم 

عمل آورد و در نهایت به به نمی توانست از آن پشتيبانی آامل سال درگير جنگی شد آه 
  .جماهير شوروی و فروپاشی آن منجر شدتضعيف امپراطوری اتحاد 

حتی از این هم متاسف نيستيد آه به بنيادگرایان اسالمی از حيث سالح و آموزش : خبرنگار
  آمك آردید و بعدها آنان به تروریست تبدیل شدند؟

 طالبان یا فروپاشی اتحاد شوروی؟ از نگاه تاریخی چه چيز با ارزش تر است؟ :برژینسكی
  ن یا آزادی اروپای شرقی و پایان جنگ سرد؟چند مسلما عصيان

   
  "جهاد اسالمی"

یك شبكه "های مخفی سازمان سيا ایجاد  براساس گفته های برژینسكی، بخشی از فعاليت
این شبكه . و جنگ مقدس برعليه شوروی داده شد" جهاد"بود آه به آن نام ” گرای اسالمی بنياد

اما بخش اعظم آمك مالی این . شد يبانی مياز طرف ایاالت متحده و عربستان سعودی پشت
منطقه توليد تریاك در آسيای مرآزی (” مثلث طالیی"عمليات از طریق قاچاق مواد مخدر در 

  . شد تامين مي.) و افغانستان م
 را 166 ریگان ریيس جمهور وقت آمریكا دستورالعمل امنيت ملی شماره 1985در سال 
باید آمك نظامی را به مجاهدین افغان هرچه بيشتر براساس این دستورالعمل . امضا آرد



های  آمك. پاشی قوای شوروی و خروج آنان از افغانستان منجر شودتقویت نمود تا به از هم
های تحویلی به مجاهدین به   سالح1987آه در سال  طوريبه نظامی به شدت افزایش یافت، 

طور پنهانی و بی به ون نتاگدر طی این مدت سيل متخصصان سيا و پ.  هزار تن رسيد65
  واقع در شاهراه اصلی -اي.اس. ای-وقفه راهی ستاد فرماندهی سازمان اطالعات پاآستان 

در همين محل آارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشيان . روالپندی شد
  . آردند افغان برعليه قوای شوروی با ماموران اطالعاتی پاآستان دیدار مي

مان سيا از طریق سرویس اطالعاتی پاآستان نقش آليدی در تربيت نظامی مجاهدین ساز
مدارسی آه توسط بنيادگرایان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده . افغانستان داشت

. های چریكی سازمان سيا را در تعاليم خود گنجاندند های جنگ بودند تدریجا تدریس تكنيك
از دیكتاتور پاآستان ژنرال ضياالحق در تاسيس هزاران مدرسه علميه ایاالت متحده آمریكا 

  . برآوردند سر" طالبان" در پاآستان پشتيبانی آرد، مدارسی آه از آنان 
ترویج این اندیشه گذاشته بود آه از اسالم یك ایده  بدینسان سازمان سيا تالش خود را بر

 بی خدا مورد تجاوز واقع شده و اآنون سازد آه تقدس آن توسط یك ارتشبه سياسی اجتماعی 
گرای افغانستان را  مردم مسلمان افغانستان باید بدین منظور و برای استقالل خود رژیم چپ

  .آه مسكو برسر آار آورده سرنگون آنند
   

  )ای.اس.ای(نقش سازمان اطالعاتی نظامی پاآستان 
خود ” های مخفی آمك"ر گيرد، خواست مستقيما با مجاهدین در تماس قرا سازمان سيا آه نمي

به بيان دیگر . از آانال سازمان اطالعاتی نظامی پاآستان سازمان داد" جهاد مقدس"را به 
برای موفقيت این عمليات مخفی واشنگتن باید نيت واقعی خود را آه سرنگونی دولت وقت 

 از ميلتون بردمنه آ به همين دليل با آن. آرد افغانستان و نابودی اتحاد شوروی بود پنهان مي
ها را تعليم نظامی  آند آه این سازمان نبود آه عرب اعضای برجسته سازمان سيا ادعا می

الدن  داد، براساس اطالعات عبدالمنعم سيد علی عضو مرآز تحقيقات استراتژیك قاهره، بن می
  . ندهای افغان تعليمات نظامی خود را در سایه پشتيبانی سازمان سيا دریافت آرد و عرب

الدن از نقشی آه واشنگتن به او داده بود هيچ اطالعی  آند آه بن  ميلتون بردمن تصدیق می
نه من و نه برادرانم در جریان هيچ آمكی از آمریكا " الدن خود مدعی است  بن. نداشت
سيا با تحریك احساسات ملی و مذهبی مجاهدین اسالمی به آنان اجازه نداد آه بفهمند ". نبودیم
های  بدینسان عليرغم ارتباط تنگاتنگ سرویس. آنند  نفع عمو سام مبارزه میبه قيقت در ح

.  جاسوسی بلند پایه با یكدیگر، افسران مجاهدین هيچ رابطه مستقيمی با واشنگتن و سيا نداشتند
ای به .اس.با پشتيبانی سازمان سيا و آمك نظامی ایاالت متحده سازمان اطالعات پاآستان ای

پرسنل . ن موازی پرقدرت تبدیل شد آه در تمام عرصه های حكومتی حضور داشتیك سازما
 150ای آه متشكل از افسران نظامی، ماموران اطالعاتی و اداری بودند به حدود .اس.ای

ای و .اس.پس از برآناری بوتو و به قدرت رسيدن ضياالحق مناسبات ای. هزار نفر رسيد
آه عمليات سيا موجب شد  ضمن این. تر شد گرمسازمان سيای آمریكا به طرز محسوسی 

درجریان جنگ داخلی در افغانستان . رژیم نظامی ضياالحق روز به روز قدرتمند تر شود
 1980در سال ! گرفت رژیم پاآستان حتی بيش از ایاالت متحده مواضع ضد شوروی مي

ی ماموریت داد ا.اس.آمی بعد از ورود نظامی شوروی به افغانستان، ضياالحق به ریيس ای
این اقدامات را . آار شودبه های آسيای مرآزی شوروی دست  برای اغتشاش در جمهوري

در واقع سازمان سيا از ماموران پاآستانی .  شروع آرد84سازمان سيا بعدها و از اآتبر 
پاآستان و ایاالت متحده  نيروهای درگير در مسئله افغانستان را با . آرد محتاط تر عمل مي

ان این آه حاضر به مذاآره و حل مسالمت آميز مسئله افغانستان هستند فریب داده و به عنو
  .دادند عمليات پنهانی برای ایجاد اغتشاش بيشتر ادامه مي

   



  مثلث قاچاق مواد مخدر" مثلث طالیی" 
پرونده قاچاق مواد مخدردر آسيای مرآزی ارتباط تنگاتنگی با عمليات مخفی سازمان سيا 

 افغانستان، توليد تریاك در پاآستان و افغانستان فقط مصرف –بل از جنگ شوروی ق. دارد
  . آرد و توليد عمده هروئين محلی وجود خارجی نداشت منطقه ای را تامين مي
دهد آه دو سال بعد از شروع عمليات سيا در  نشان مي آلفرد مك آویدر این رابطه تحقيقات 

 پاآستان به بزرگترین توليدآننده هروئين در جهان تبدیل –افغانستان، منطقه مرزی افغانستان 
تعداد معتادان به . آرد  درصد مصرف داخلی ایاالت متحده را تامين مي60این توليدات . شد

 تقریبا ناچيز بود ناگهان به طرز سرسام آوری باال در پاآستان 1979هروئين آه در سال 
 نفر رسيد آه در جهان بی نظير ست هزاریك ميليون و دوی به مرز 1985رفت و در سال 

  . است
با پيشروی مجاهدین افغان در . تجارت هروئين مستقيما زیر نظر سازمان سيا انجام می شد

. پرداخته شود" ماليات انقالب"خاك افغانستان، آنان آشت تریاك را به دهقانان تحميل آردند تا 
های محلی با  ن افغان و سازمان، رهبران مجاهدیسوی مرزها یعنی در پاآستان در آن

آه در تمام این  جالب آن. ای صدها البراتوار توليد هرویين تاسيس آردند.اس.پشتيبانی ای
در پاآستان هيچ عمليات ) سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریكا. (ا.ای.دهه نمایندگی سازمان د

تحقيق در مورد قاچاق ماموران آمریكایی از . دستگيری یا توقيف مواد مخدر انجام نداد
سياست آمریكا . افغان را مخدوش می ساخت امتناع می آردند" چهره مبارزان"هرویين آه 

ساختن یا از بين بردن نفوذ  در مورد قاچاق مواد مخدر در افغانستان تابع سياست محدود
 مسئول سابق عمليات سيا در افغانستان ریچارد 1995در سال . شوروی در این آشور بود

وگنا اعتراف آرد آه سازمان سيا مبارزه برعليه قاچاق مواد مخدر را فدای مبارزه برعليه آ
ماموریت اصلی ما باال بردن مشكالت و اشتباهات شوروی ها : "وی می گوید. شوروی نمود

. ما واقعا نه وقت داشتيم و نه نيرویی آه به مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص دهيم. بود
واضح . هر موقعيتی اشكاالت خود را دارد.  آه از این جهت باید متاسف باشيمفكر نمی آنم

. آنم تصدیق مي. است آه در مبارزه بر عليه قاچاق مواد مخدر آم آاری وجود داشته است
  ." شوروی افغانستان را ترك آرد. اما ما به هدف اصلی خود رسيدیم

آه آسيای مرآزی را به منطقه ای بعد از جنگ سرد فقط منابع سرشار نفت و گاز نبود 
 درصد از هرویين جهان و سود 75افغانستان نيز بدليل توليد استراتژیك تبدیل آرد، بلكه 

های مافيایی و موسسات مالی  زد مورد توجه سازمان سرشار آن آه به ميلياردها دالر سرمي
اك به شكل با فروپاشی اتحاد شوروی توليد تری. های اطالعاتی قرار گرفت و سرویس

در )   ميليارد دالر200 تا 100بين (” مثلث طالیی"قاچاق هرویين در . آوری باال رفت سرسام
  . داد پایان قرن بيستم یك سوم توليد جهانی مواد مخدر را تشكيل مي

  ميليارد500مد مواد مخدر در سطح جهان ساالنه حدود آبراساس آمار سازمان ملل متحد در
هفتاد درصد 2000سال ارزه با مواد مخدر آمریكا معتقد است آه در سازمان رسمی مب. است

توليد تریاك جهانی و هشتاد درصد مواد مخدر مشتق از تریاك در اروپا ازطریق افغانستان 
مافياهای قدرتمند مالی غربی و اتحاد شوروی سابق آه در انجام جنایات .  استتامين شده

. ترل استراتژیك قاچاق هرویين جهانی رقابت دارندسازمان داده شده متحد هستند، برای آن
-98براساس اطالعات منتشره از طرف سازمان ملل متحد توليد تریاك در افغانستان در سال 

  .  تن متریك بود آه رآورد جدیدی در توليد تریاك است4600 حدود 99
ه استراتژیك به بيان دیگر آنترل عبور و مرور مواد مخدر به دالیل گوناگون به یك مسئل

 ميلياردها دالر عواید قاچاق مواد مخدر به سيستم بانكی غربی سپرده مي. تبدیل شده است
 در هماهنگی با شعبه های خود در آشورهای بهشت –المللی  های بزرگ بين اآثر بانك. شوند

ت تجارنتيجتا .  به سفيد آردن و پولشویی مبالغ هنگفت دالرهای مواد مخدر مشغولند–مالياتي
زند به اندازه تجارت  ها ميليارد دالر سرمي المللی مواد مخدر آه سود ساالنه آن به ده بين



لحاظ آنترل ژئوپوليتيك شبكه های مواد مخدر به همان اندازه از این . آند  نفت اهميت پيدا می
  .آنترل لوله های نفت و گاز اهميت استراتژیك دارد

   
  بعد از جنگ سرد
اد شوروی و با وجود از ميان رفتن جنگ سرد، دستگاه عریض و طویل عليرغم فروپاشی اتح
جهاد "های خود به  سازمان سيا به آمك.  از بين نرفت-اي.اس. ای-اطالعاتی پاآستان 

از آن فراتر عمليات مخفی جدیدی در آسيای مرآزی، قفقاز و آشورهای . ادامه داد” اسالمی
وسی پاآستان نقش مهمی در از هم گسيختگی سازمان جاس. حوزه بالكان سازمان داده شد

  .اتحاد شوروی و ایجاد شش جمهوری مسلمان نشين آسيای مرآزی بازی آرد
 

  احيای قاچاق مواد مخدر توسط رژیم آرزاي 
آه طالبان آشت خشخاش را ممنوع آرد توليد تریاك نود درصد   و پس از آن2000درسال 

به نيروی اصلی سياسی حمایت آننده از توليد و " اتحاد شمال" در همين سال .  آاهش یافت
 و استقرار 2001جنگ واشنگتن برعليه افغانستان در سال . تجارت تریاك خام تبدیل شد

شدت افزایش داد و شبكه قاچاق مواد مخدر را به رد حمایت آمریكا توليد تریاك را حكومت مو
طور قابل به  آشت خشخاش وزیر موقت حامد آرزایبا حمایت دولت نخست . بازسازی نمود
سرعت احيا شدند و از فردای یازدهم به بازارهای تریاك . فزایش پيدا آردمالحظه ای ا

 بهای هر آيلو تریاك به 2002در آغاز سال . سپتامبر قيمت تریاك در افغانستان سه برابر شد
 -آنكتاد –براساس ارزیابی صندوق توسعه ملل متحد .  بود2000دالر ده برابر بهای سال 

 درصد افزایش نشان 675 حدود 2001 نسبت به توليد آن در سال 2002توليد تریاك در سال 
 .دهد مي

 
  آشت خشخاش در افغانستان 
  سال           زمين زیر آشت به هكتار

  71.470            1994    
  53.759            1995   
  56.824            1996   
  58.416            1997   
  63.674            1998   
  90.983            1999   
  82.172            2000   
  7.606             2001   
 2002  آمار موقت                 65000-45000

  
در همين زمان نيروهای اسالمی و فرقه وهابی عربستان سعودی با رخنه در نهادهای الیيك 

نشين شوروی سابق و فدراسيون روسيه   های مسلمان دولتی راه خود را به سوی جمهوري
صورت به های بنيادگرای اسالمی با وجود ایدئولوژی ضدآمریكایی  روهگ. باز آردند

بعد از خروج نيروهای شوری از . آردند غيرمستقيم به منافع استراتژیك واشنگتن خدمت مي
طالبان از طرف بنيادگراهای . افغانستان، جنگ داخلی به همان شدت سابق ادامه یافت

مجمع "و حزب سياسی شان ) الت اوترپرادش هندمنطقه اي درای(پاآستان، جریان دئوباندی 
 حزب مجمع علمای اسالم با ائتالف با نخست 1993در سال . شد حمایت مي" علمای اسالم

 -وزیر بی نظير بوتو به قدرت حكومتی رسيد و بين این حزب و سازمان اطالعات پاآستان 
ستان، طالبان نه تنها یك  با سقوط حكومت افغان1996در سال .  ارتباط برقرار شد-اي.اس.ای



حكومت اسالمی رادیكال را پایه گذاری آردند، بلكه پایگاه های تعليم نظامی افغانستان را به 
بيون عربستان این مجمع با پشتيبانی وها. سپردند" مجمع علمای اسالم"بخش نظامی حزب 

هفته . ا آردآارگيری داوطلبان جنگ در بالكان و شوروی سابق ایفبه سعودی نقش مهمی در 
دست طالبان به نيمی از نفرات و مهماتی آه : "سدنامه جينس دیفنس در همين مورد می نوی

  ." شد ای انجام مي.اس.واسطه گری ایبه رسيدند از طریق پاآستان و  مي
رسد آه بعد از خروج نيروهای شوروی، هر دو طرف رقيب در جنگ  چنين به نظر مي

ای .اس.مال و طالبان آمك های سازمان سيا را از طریق ایداخلی افغانستان یعنی اتحاد ش
ای آه خود مورد حمایت سازمان سيا بود دولت اسالمی .اس.با پشتيبانی ای. دریافت ميكردند

طالبان هم در خدمت منافع ژئوپوليتيك آمریكا قرار گرفت و از همين رو مصائبی آه طالبان 
آردند، مانند  ا زنان آن آشور تحميل ميطی ساليان دراز به مردم افغانستان و مخصوص

با چشم پوشی واشنگتن ) قصاص(جلوگيری از تحصيل و اشتغال و اجرای قوانين شرعي
قاچاق مواد مخدر در هالل طالیی همچنين در خدمت تامين آمك مالی به ارتش . روبرو شد

قرار " اوچيكا" زادیبخش آوسوو موسوم به آ و بعدها به ارتش 1990مسلمان بوسنی در 
حتی چند ماه قبل از حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر، مزدوران مجاهدین شبكه . گرفت

های اوچيكا در حمله به  القاعده زیر نظر مشاوران نظامی آمریكایی در آنار تروریست
  .مقدونيه شرآت آردند

   
  جنگ چچن 
ختار فدراسيون  منطقه خودم-اسماعيل باسایف و الخطاب رهبران اصلی شورشيان چچن  

 در پایگاه های نظامی افغانستان و پاآستان زیر نظر سازمان سيا تربيت و توجيه -روسيه 
تحقيق درباره تروریسم " طبق اظهارات ژوزف بوالنسكی سرپرست گروه . سياسی شده بودند

 طی یك جلسه سری در موگادیشو 1996آنگره آمریكا، در سال " های نامنظم و جنگ
الدن  و مقامات  شرآت آنندگان در این جلسه بن.  ریزی شد چن برنامهسومالی جنگ چ

این جلسه مربوط به قبل از انتخاب محمد . (بلندپایه سرویس اطالعاتی ایران و پاآستان بودند
مراتب فراتر از تامين سالح و به قش سرویس اطالعات نظامی پاآستان ن) م. خاتمی است

 این سازمان و ماموران اسالمی رادیكالش رهبری این در حقيقت. تربيت شورشيان چچن بود
  . جنگ را عهده دار بودند

 و حتی اگر واشنگتن تروریسم گذرد لوله های اصلی نفت روسيه از چچن و داغستان مي
برندگان اصلی از جنگ چچن  آند نباید فراموش آرد آه سود  چچن را محكوم  اسالمی در 

ی هستند آه در رقابت با روسيه قصد دست اندازی به های نفتی آمریكایی و انگليس شرآت
ای پاآستان نقش مهمی در سازمان دادن و تربيت هر دو .اس.ای. منابع دریای خزر را دارند

زند و تحت رهبری باسایف   هزار تن سرمي35ها به  ارتش اصلی چچن دارد آه نفرات آن
روهای ارتشی خود ترتيبی داد ای از طریق ني.اس. ای1994در سال . و الخطاب قرار دارند
صورت فشرده دوره های تربيت اسالمی و جنگ به ورد اعتماد وی آه باسایف و افسران م

ای در .اس.این پایگاه را سيا و ای. چریكی را در ایالت خوست در پایگاه اميرمعاویه طی آنند
 آمی بعد 1994در ژویيه . آرد آن را اداره مي گلبدین حكمتيار تاسيس آردند و 1980سال 

در پاآستان برای تكميل " مرآزی داگر"از اتمام تعليمات در افغانستان باسایف به پایگاه 
در پاآستان باسایف با افسران ارشد امنيتی و نظامی . های جنگ چریكی فرستاده شد آموزش

پاآستان نظير ژنرال آفتاب شعبان ميرانی وزیر دفاع ، ژنرال نصراهللا بابر وزیر آشور، و 
این افسران . (شنا شدآای ژنرال اشرف آه مستقيما مسئول عمليات مخفی بود .اس.رهبر ای

. ها حقيقتا برای باسایف مفيد و مثبت بود این تماس) در حال حاضر همگی بازنشسته هستند
 باسایف با تعلميات آافی و الزم مامور شد به قوای روسيه حمله آرده، نخستين 1995در سال 

سازمان باسایف ارتباط محكمی با مافيای روس و ارتش آزادیبخش . از آندجنگ چچن را آغ



. ب. اس.براساس گزارشات سرویس اطالعاتی روسيه اف.  آوسوو برقرار آردااوچيك
  . های مستغالتی شروع به خرید ویال در آوزوو آردند رهبران جنگ چچن با واسطه شرآت

چاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، چاپ اسكناس های غيرقانونی از قا سازمان باسایف در فعاليت
تقلبی، فحشا، آدم ربایی گرفته تا قاچاق سالح هسته ای و خرابكاری لوله های نفت و گاز 

های قاچاق مبالغ الزم را  ها و همچنين سفيد آردن پول این فعاليت. روسيه شرآت داشت
دوران تعليمات در  در. ادد برای استخدام مزدور و خرید اسلحه در اختيار باسایف قرار مي

عنوان فرمانده مجاهدین داوطلب در افغانستان می به  افغانستان باسایف با الخطاب سعودی آه
 از الخطاب 1995باسایف به محض برگشت به گروزنی در سال . جنگيد آشنا و متفق شد

های  براساس گزارش. دعوت آرد پایگاهی نظامی جهت تعليم مجاهدین چچنی برپا سازد
” های اسالمی المللی آمك سازمان بين"بودجه اعزام الخطاب به چچن از طرف . سی.بی.بی

این سازمان از مساجد و ثروتمندانی آه راه خود را به . مستقر در عربستان سعودی تامين شد
  . آند چچن بازآرده اند آمك مالی دریافت می

  
  نابودی نهادهای الیيك شوروی سابق 
ك آشورهای مسلمان نشين شوروی سابق در جهت منافع استراتژیك نابودی نهادهای الیي 

های آسيای مرآزی، چچن و داغستان آه عضو  در جمهوري. آمریكا در منطقه قرار دارد
جنگ نيروهای . های الیيك پذیرای قوانين اسالمی نيستند فدراسيون روسيه هستند سنت

به اضمحالل نهادهای الیيك  1994 -1996های  ضد مسكو در فاصله سال شورشی چچن بر
زیر فشار شبه نظاميان اسالمی، در تعداد زیادی از موسسات دولتی چچن . دولتی منجر شد

در بعضی از دهات و شهرهای آوچك با توسل به رعب و . های موازی تشكيل شد سازمان
رعی برپایی این دادگاه های ش. وحشت دادگاه های اسالمی براساس قوانين شریعت ایجاد شدند

از جمله شرط هایی بود آه عربستان سعودی و آشورهای حوزه خليج فارس برای آمك به 
ها مقاومت  دادگاه مردم محلی شدیدا دربرابر برپایی این. ارتش شورشيان قرار داده بودند

 به 1995او در سال . های اسالمی در چچن شيخ ابوعمر است قاضی القضات دادگاه. آردند
آردند به بنيادگرایان  مجاهدینی آه زیر رهبری الخطاب جنگ ميمد تا در صف آچچن 

درهمين دوران در . اسالمی چچن آه از اسالم اطالعات ناچيزی داشتند تعلميات دینی بياموزد
، نهادهای دولتی المللی پول صندوق بينروسيه زیر رهبری یلتسين، براساس سياست تحميلی 

در نتيجه . شدند یگری به ورشكستگی آشيده ميو اجتماعی فدراسيون روسيه یكی پس از د
تدریج جانشين نهادهای به شد،  بنيادهای شرعی آه از طرف عربستان سعودی تامين مالی مي

جنبش وهابيت عربستان سعودی نه . شدند دولتی و اجتماعی فدراسيون روسيه در چچن مي
 رل خود بگيرد بلكه ميآرد نهادهای اجتماعی در داغستان و چچنی را در آنت تنها سعی مي

آوشيد جای رهبران موسوم به صوفی مسلك این نواحی را اشغال آند، چون درحقيقت هم 
 گروه. آردند های محلی و هم صوفی ها با شورشيان اسالمی مقابله مي رهبران این سازمان

ظه دهند، از پشتيبانی مالی و نظامی قابل مالح های وهابی هرچند اقليت آوچكی را تشكيل مي
خواهند با پاشيدن تخم وحشت در ميان توده ها و با ایجاد  آنان در چچن مي. ای برخوردارند

لوژی اسالمی انحصار طلب خویش را بر جامعه تحميل ئوآنارشی و نقض قوانين موجود اید
هدف . هایی نيست حتی اعتقادات اسالمی موجود مردم محلی نيز پذیرای چنين گروه. آنند

. د نفاق برای رسيدن به اهداف خویش است تا برقراری یك حكومت اسالمیآنان بيشتر ایجا
  .آنند نارشيستی هستند آه ازاتيكت اسالمی استفاده ميآها در حقيقت فرقه های  این گروه

   
  پشتيبانی از گروههای جدایی طلب هندوستان

روی سابق های مخفيانه در شو  به موازات فعاليت-ای .اس. ای–سازمان اطالعات پاآستان 
 آشمير - پشتيبانی از شورش های اسالمی جدایی طلب جامو1980و بالكان، از سال 



صورت رسمی از جانب واشنگتن محكوم به ها  هرچند این شورش. هندوستان را آغاز آرد
شده است اما سرویس امنيتی پاآستان در آليه این عمليات از حمایت نهانی آمریكا برخوردار 

 با امضای قراداد صلح درژنو و خروج نيروهای شوروی از افغانستان زمان هم. بوده است
سپاه طيبه و جيش . مشارآت آرد" جنبش مجاهدین حزب اهللا آشمير" ای در تشكيل .اس.ای

محمد دو گروه ایجاد شده توسط پاآستان مسئول حمله تروریستی به پارلمان هند در سال 
صورت مخفی زیر به این دو گروه .  جنگ آشاند آستانه بودند آه هند و پاآستان را به2001

 تهاجم هماهنگ به پارلمان هند و بدنبال آن شورش. ای پاآستان قرار دارند.اس.حمایت ای
 با 1980ای از سال .اس. اوج عملياتی بود آه ای2002ای در گوجار در اوایل سال  های قبيله

تكراری است اگر بگویيم این . غاز آرده بودآمده از قاچاق مواد مخدر آهای بدست  پول
شود در خدمت منافع ژئوپوليتيك  ای انجام می.اس.عمليات تروریستی آه زیر حمایت ای

این امر نه تنها در جهت بی ثباتی، تجزیه و تضعيف اتحاد . ایاالت متحده آمریكاست
  . شدتواند مقدمه جنگ منطقه ای بين هند و پاآستان نيز با آند بلكه مي  هندوستان عمل می

  
  منابع موثق

صورت پنهانی خطوط عمده به   آه -.ار.اف. سی– خارجی آمریكا شورای پرقدرت روابط
ای پاآستان از دو گروه نامبرده .اس.آند، حمایت ای  سياست خارجی آمریكا را تعيين می

در گزارش این شورا از جمله تاآيد . آند  جيش محمد و سپاه طيبه را به روشنی تایيد می
ای پول، اسلحه و پایگاه تمرینات نظامی در .اس.دولت پاآستان از طریق ای" آه شود می

 این آمك." ها را در عبور از مرز یاری آرده است آن اختيار دو گروه جيش و سپاه گذاشته و
المللی اسالمی  نچه بریگاد بينآو جنگ مقدسی نظير " جهاد"شد آه  ها با این اميد انجام مي

صورت طوالنی مدت به راه انداخته بود در آشمير نيز به ی در افغانستان رعليه اتحاد شوروب
  . توسط اسالمگرایان به راه افتد

  
  )از پرسش و پاسخ شورای روابط خارجی آمریكا( 
جز حكومت به منبع مالی دیگری ) به و جيش محمدسپاه طي(های مذآور گروه:  سوال-

  پاآستان داشتند؟
  .فرستادند  مقيم انگليس ساالنه ميليون ها دالر برای آنان ميهای  پاآستانی ها و آشميري-

  .وهابيون خليج فارس هم به آنان آمك می آردند
  های اسالمی آشمير با القاعده در ارتباط هستند؟  تروریست:  سوال-
الدن را آه در آن  زیر اعالميه بن" حرآت" فاروق آشميری خليل رهبر 1998 در سال -

. الت متحده و متحدانش و غيرنظاميان آمریكا خواسته شده بود امضا نمودحمله به منافع ایا
آرد و  الدن گروه جيش را از نظر مالی تامين مي براساس سخنگویان آمریكا و هندوستان بن

الدن به افغانستان  موسس گروه جيش به آرات برای مالقات بن" موالنا مسعود ازهر"
  .مسافرت آرده بود

  این گروه های اسالمی در آجا تعليم دیده بودند؟ طرفداران :  سوال-
هایی تحصيل آرده اند آه طالبان و مبارزان  ها در همان مدارس و آموزشگاه  بيشتر آن-

ولی دوره های نظامی را در پایگاه های واقع در . دیدند خارجی افغانستان در آنجا تعليم مي
 گروه. شود به پایان رسانده اند  ن اداره میوسيله پاآستابه فغانستان و یا در دهات آشمير آه ا

  . های افراطی اسالمی جدیدا مدارس علميه در آشمير تاسيس آرده اند
گذرد ارتباطات بين این  مطلبی را آه شورای روابط خارجی آمریكا بدون ذآر از آن مي 

ط طور آه برژینسكی آه خود عضو شورای رواب همان. ها و سازمان سيای آمریكاست گروه
  .المللی یكی از توليدات سازمان سياست شود بریگاد اسالمی بين  خارجی هست متذآر می

 



  شورشهای ایجاد شده در چين توسط ایاالت متحده
ای به .اس.ایاالت متحده حائز اهميت است آه به آمك ای" جنگ نوین"برای درك بهتر مفهوم 

در . اآستان نيز اشاره آنيمهای اسالمی در مرزهای غربی چين با افغانستان و پ شورش
های مسلمان نشين شوروی سابق فعال هستند، در  حقيقت چند جنبش اسالمی آه در جمهوري

چين نيز در دل جنبش جدایی خواه ترآستان و ایغور در منطقه زین جيانگ ایغور حضور 
ب حز"های تروریست ترآستان شرقی  های جدایی خواه آه شامل گروه این گروه. فعال دارند
" سازمان آزادی ایغور" ، ”اتحاد و وحدت ملی ترآستان شرقی"، ” طلب اسالمی اصالح

باشند از طرف گروه القاعده تعليم نظامی و پشتيبانی  آسيای مرآزی مي" حزب جهاد ایغور"و
  . شوند مادی مي

 ای پاآستان و القاعده انجام مي.اس.های اسالمی در چين آه به پشتيبانی ای هدف این شورش
  . اد یك خالفت در منطقه استجشوند ای

این دستگاه خالفت، آشورهای ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و منطقه خودمختار ایغور 
طرح خالفت در حقيقت اقدامی برعليه تماميت . را دربرمی گيرد) ترآستان شرقي(در چين 

 وهابيون و دولت” بنيادهای"این جنبش های جدایی خواه با حمایت مالی . ارضی چين است
های حوزه خليج فارس در مرزهای غربی چين در خدمت منافع استراتژیك ایاالت متحده در 

خواهان تبت   عالوه بر آن برخی از محافل قدرتمند آمریكایی از جدایی. آسيای مرآزی هستند
ی از جدایی خواهی در منطقه زینگ جيانگ یواشنگتن با پشتيبانی نها. ی آنندنيز حمایت م

دنبال ایجاد آشوب و هرج و مرج در به دهد در حقيقت  ای انجام مي.اس.ایغور آه توط ای
صورت علنی پایگاه به ت متحده ایاال” عمليات مخفی"عالوه براین . جمهوری خلق چين است

های نظامی خود را در افغانستان و چند جمهوری اتحاد شوروی سابق، در جوار مرزهای 
و تنگه تایوان در خدمت ) جنوبي(ميليتاریزاسيون دریای چين . ستغربی چين  مستقر آرده ا
  . همين استراتژی قرار دارد

سياست خارجی ایاالت متحده در جهت جلوگيری از بنيادگرایی اسالمی نيست، بلكه دقيقا 
برعكس باال بردن موج بنيادگرایی اسالمی در خاورميانه و آسيای مرآزی از اهداف پنهانی 

 سياستهای جدید ایاالت متحده بيش از پيش در جهت پشتيبانی از بنيادگرایی و .واشنگتن است
هدف ایاالت متحده دامن زدن به آشوب در جوامع مختلف . المللی قرار دارد تروریسم بين

توانند به مخالف با امپراطوری  های اجتماعی است آه مي برای جلوگيری از اتحاد جنبش
لحاظ واشنگتن از طریق عمليات مخفی سازمان سيا به رشد به همين . آمریكا اقدام نماید

در آليه آشورهای در حال توسعه رشد . نماید بنيادگرایی اسالمی در چين و پاآستان آمك مي
های گوناگون  این جنبش. مریكاستآهای بنيادگرا و سكتاریست در جهت تامين منافع  سازمان

آند آه نهادهای ملی دولتی زیر تاثير   میهای مسلحانه بيشتر در آشورهایی بروز  و شورش
های  سياست .المللی پول نابود شده اند اصالحات اقتصادی تحميلی از طرف صندوق بين

برخوردهای قومی و اجتماعی المللی پول تقریبا هميشه موجد  اقتصاد درمانی صندوق بين
های  سازمان. شود نوبه خود این وضعيت باعث ظهور بنيادگرایی و خشونت ميبه است و 

به بيان دیگر . شوند ها مي آنند و خود جانشين آن بنيادگرا نهادهای الیيك را نابود مي
صورت به شود مردم نتوانند   آند و باعث می  بنيادگرایی به تفرقه قومی و اجتماعی آمك می
اضع مو"توانند  ها مثل طالبان مي این سازمان. یكپارچه با امپراطوری آمریكا مخالفت آنند

اقتصادی و ژئوپوليتيك تواند منافع  خود بگيرند آه به هيچ عنوان نميبه ” ضد عمو سامی
 . طور واقعی تهدید آند به آمریكا را 


