ﻣﻴﺸﻞ ﺵﻮﺳﻮدﻓﺴﻜﯽ

ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺵﺪن

ﺗﺮیﺎك و هﺮوﺋﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮیﻦ ﺳﻼح در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮیﺎ
ﻣﺨﻮف ﺗﺮ از ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ و آﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﻼﺣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒ ﻮﻩ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد آ ﻪ در
ﭘﺎی ﺎن ﻗ ﺮن ﺏﻴﺴ ﺖ در ﺁﻣ ﺪ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺁن ﺏ ﻴﻦ  100ﺗ ﺎ  200ﻣﻴﻠﻴ ﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤ ﻴﻦ زدﻩ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ:
ﺗﺮیﺎك و هﺮوﺋﻴﻦ.
ﺏﺰرﮔﺘ ﺮیﻦ دﻏﺪﻏ ﻪ ارﺗ ﺶ و ﺳ ﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋ ﺎت ﭘﺎآﺴ ﺘﺎن ﭘ ﺬیﺮش ﻧﻘ ﺶ ﮔ ﺎرد وی ﮋﻩ ﻗﺎﭼ ﺎق ﻣ ﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺏﺮای ایﻦ ارﺗﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﻮی اﻣﺮیﻜﺎﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣ ﻮاد ﻣﺨ ﺪر آ ﻪ ﺳ ﻮد ﺳ ﺎﻻﻧﻪ ﺁن ﺏ ﻪ دﻩ ه ﺎ ﻣﻴﻠﻴ ﺎرد دﻻر ﺳ ﺮﻣﻲ زﻧ ﺪ ﺏ ﻪ اﻧ ﺪازﻩ
ﺗﺠﺎرت ﻧﻔﺖ اهﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽآﻨﺪ .از ایﻦ ﻟﺤﺎظ آﻨﺘﺮل ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺷﺒﻜﻪ هﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺏﻪ هﻤ ﺎن
اﻧﺪازﻩ آﻨﺘﺮل ﻟﻮﻟﻪ هﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اهﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ دارد.
از درون هﻤﻴﻦ ﺗﺠ ﺎرت ﻣ ﺮگ و رﺥ ﻮت ﺣﻜﻮﻣ ﺖ ه ﺎی ﻣﺮﺗﺠ ﻊ ﻣ ﺬهﺒﯽ ﺳ ﺮ ﺏﺮﺁوردﻧ ﺪ و ﺟﻨ ﺒﺶ
هﺎی اﺳﻼﻣﯽ از درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ارﺗﺰاق آﺮدﻧﺪ.
ﺏﺨ ﺶ دوم آﺘ ﺎب ﺗﺤﻘﻴﻘ ﯽ "ﺟﻨ ﮓ و ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﺷ ﺪن" ﺏ ﻪ ای ﻦ ﺳ ﻼح ﻧﺴ ﻞ ﺳ ﻮز و رﺥ ﻮت ﺁﻓ ﺮیﻦ
اﺥﺘﺼﺎص دارد .در هﻤﻴﻦ ﺏﺨﺶ ﺏﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮیﻜﺎ ﺏ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪﻩ ،ﺏ ﻦ ﻻدن ،ﻃﺎﻟﺒ ﺎن و ریﺸ ﻪ ه ﺎی
آﻬﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮدی آﻪ اآﻨﻮن ﺏ ﻪ ﺣﺮی ﻖ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﺗﺒ ﺪیﻞ ﺷ ﺪﻩ ﭘﺮداﺥﺘ ﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد .ای ﻦ ﺏﺨ ﺶ را در
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﻴﺪ:
اﺳﺎﻣﻪ ﺏﻦﻻدن آﻴﺴﺖ؟
رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﻏﺮب آﺎریﻜﺎﺗﻮروار اﺳﺎﻣﻪ ﺏﻦﻻدن را ﻣﻮﺟﻮدی وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣ ﻲ آﻨﻨ ﺪ
آﻪ هﻢ ﺏﺎﻋﺚ ﺏﺮوز ﺟﻨﮓ ﺷ ﺪﻩ ،ه ﻢ ﻣﺴ ﺌﻮل ﻓﻘ ﺮ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘ ﻪ اﺳ ﺖ و ﺿ ﻤﻨﺎ ﻗﺎﺗ ﻞ ﻣ ﺮدم ﺏ ﻲ
ﮔﻨﺎهﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺏﺮاﺛﺮ ﺏﻤﺒﺎران ﺁﻣﺮیﻜﺎ آﺸﺘﻪ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ .ﺗ ﺎ ﺁﻧﺠ ﺎ آ ﻪ راﻣﺴ ﻔﻠﺪ وزی ﺮ دﻓ ﺎع ﺁﻣﺮیﻜ ﺎ
اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻼح اﺗﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺮﺿﺪ ایﻦ ﻣﻮﺟﻮد وﺣﺸ ﺘﻨﺎك و اﻟﻘﺎﻋ ﺪﻩ را ﻣﻨﺘﻔ ﯽ ﻧﻤ ﯽ
داﻧﺪ.
اﺳﺎﻣﻪ ﺏﻦﻻدن آﻴﺴﺖ؟ واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳ ﺖ آ ﻪ ﺏ ﻦﻻدن ﺳ ﻌﻮدی آ ﻪ ﺁﻣﺮیﻜ ﺎ وی را ﻣﻈﻨ ﻮن ﺷ ﻤﺎرﻩ
یﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮوریﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ ﻓﺮدی اﺳ ﺖ آ ﻪ در ﺟﺮی ﺎن ﺟﻨ ﮓ ﺷ ﻮروی – اﻓﻐﺎﻧﺴ ﺘﺎن
ﺏﻪ آﻤﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺏﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺎ "اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺷﻮروی” ﺏﻪ ﺥﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1979ﺏﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺳﻴﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﺁﻣﺪ .ﺳ ﺎزﻣﺎن ﺳ ﻴﺎ
و ﺳﺮویﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ – ﻧﻈ ﺎﻣﯽ ﭘﺎآﺴ ﺘﺎن ﻣﻮﺳ ﻮم ﺏ ﻪ "ای.اس.ای ".ﻣﺼ ﻤﻢ ﺏﻮدﻧ ﺪ آ ﻪ ﺟﻨ ﮓ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺏﻪ ﺟﻬﺎد آﻞ دﻧﻴﺎی اﺳﻼم ﺏﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﺒﺪیﻞ آﻨﻨﺪ و ﺏﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺏﻴﻦ ﺳﺎل ه ﺎی
 82ﺗﺎ  92ﺁﻧﺎن  35ه ﺰار ﺏﻨﻴ ﺎدﮔﺮای اﻧﺘﮕﺮیﺴ ﺖ را از ﭼﻬ ﻞ آﺸ ﻮر اﺳ ﻼﻣﯽ ﺏ ﻪ ﺥ ﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ.

دهﻬ ﺎ ه ﺰار ﻧﻔ ﺮ ﺏ ﺮای ﺗﺤﺼ ﻴﻞ در ﻣ ﺪارس ﻣ ﺬهﺒﯽ ﺏ ﻪ ﭘﺎآﺴ ﺘﺎن ﺳ ﺮازیﺮ ﺷ ﺪﻧﺪ .ﺻ ﺎﺣﺒﻨﻈﺮان
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺏﻴﺶ از ﺻﺪ هﺰار ﺗﻦ از ایﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻨﺪور در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ.
روی آﺎر ﺁﻣﺪن دوﻟﺖ ﺏﺒﺮك آﺎرﻣﻞ و ورود ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﻮروی ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 1979
دﺳﺘﺎویﺰی ﺷﺪ آﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ آﻤﻚ ﺏﻪ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﻓﻐﺎن را درﺏﺮاﺏﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺏﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪیﺪ ﺏﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺏﺮاﻧﺪازی ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﻗﺒﻞ از ورود ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﻮروی ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ ﺏﻮد .اآﻨﻮن روﺷﻦ اﺳﺖ آﻪ هﺪف واﻗﻌﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ
راﻩ اﻧﺪازی ﺟﻨﮕﯽ داﺥﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻮد ،ﺟﻨﮕﯽ آﻪ ﺏﻴﺶ از ﺏﻴﺴﺖ ﺳﺎل اداﻣﻪ یﺎﻓﺖ.
ﺏﺮژیﻨﺴﻜﯽ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ آﺎرﺗﺮ در یﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در  1998ﺣﻤﺎیﺖ از
ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﻓﻐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ را ﺏﻪ ایﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﺎیﻴﺪ آﺮد:
"ﺏﺮژیﻨﺴﻜﯽ :ﺏﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ آﻤﻚ ﺏﻪ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﻓﻐﺎن را از ﺳﺎل 1980
یﻌﻨﯽ ﺏﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  24دﺳﺎﻣﺒﺮ  1979ﺁﻏﺎز آﺮد .اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻣﺮ ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳﺖ آﻪ در ﺳﻮم ژویﻴﻪ  1979ﺁﻗﺎی آﺎرﺗﺮ
ریﻴﺲﺟﻤﻬﻮر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺏﺮﻃﺒﻖ ﺁن ﺏﺎیﺪ ﺏﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﻃﺮﻓﺪار
ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ آﻤﻚ ﻣﻲ ﺷﺪ .در ﺁن روز ﻣﻦ یﺎدداﺷﺘﯽ ﺗﻘﺪیﻢ
ریﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدم و درﺁن ﺷﺮح دادم آﻪ ﺏﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ایﻦ آﻤﻚ ﻣﺨﻔﯽ ﺏﻪ دﺥﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ.
*ﺥﺒﺮﻧﮕﺎر :در ﺻﻮرت ﻋﺪم ریﺴﻚ ،ﺷﻤﺎ ﻃﺮﻓﺪار ایﻦ " آﻤﻚ ﻣﺨﻔﯽ” ﺏﻮدیﺪ؟ ﺁیﺎ ﻧﻤﻲ ﺥﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺏﺎ
ایﻦ ﻋﻤﻞ ﺏﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮیﻚ ﺷﻮروی و دﺥﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ایﻦ آﺸﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮیﺪ؟
ﺏﺮژیﻨﺴﻜﯽ :ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺥﻮب ﺏﻴﺎن ﻧﻤﯽ آﻨﻴﺪ .ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ روﺳﻬﺎ را ﺏﻪ دﺥﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻞ ﺏﺪهﻴﻢ .وﻟﯽ ایﻦ آﻤﻚ هﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺏﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،اﺣﺘﻤﺎل ایﻦ دﺥﺎﻟﺖ را ﺏﺎﻻ
ﻣﯽﺏﺮد.
ﺥﺒﺮﻧﮕﺎر :وﻗﺘﯽ ﺷﻮروی هﺎ دﺥﺎﻟﺖ ﺁﻣﺮیﻜﺎ در اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺎ ﺁن را ﺏﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ
ورود ﺥﻮد ﺏﻪ ایﻦ آﺸﻮر ﻣﻄﺮح آﺮدﻧﺪ ،هﻴﭽﻜﺲ ﺁن را ﺏﺎور ﻧﻜﺮد .ﭘﺲ ﺁﻧﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺁیﺎ اﻣﺮوز ﺗﺎﺳﻒ ﻧﻤﯽ ﺥﻮریﺪ؟
ﺏﺮژیﻨﺴﻜﯽ :ﺗﺎﺳﻒ! ﺏﺮای ﭼﻪ؟ ایﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ایﺪﻩ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ای ﺏﻮد .روس هﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﺪام اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﻣﻲ ﺥﻮاهﻴﺪ آﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺏﺨﻮرم .روزی آﻪ ﺷﻮروی رﺳﻤﺎ از
ﻣﺮزهﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺏﺮای ریﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﺁﻗﺎی آﺎرﺗﺮ یﺎدداﺷﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﻣﺘﺬآﺮ
ﺷﺪم "ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺏﺖ ﻣﺎﺳﺖ آﻪ ویﺘﻨﺎﻣﯽ ﺏﺮای اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ایﺠﺎد آﻨﻴﻢ" در واﻗﻊ ﻣﺴﻜﻮ ﺏﺮای دﻩ
ﺳﺎل درﮔﻴﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪ آﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺁن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ آﺎﻣﻞ ﺏﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد و در ﻧﻬﺎیﺖ ﺏﻪ
ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻮروی و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺁن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺥﺒﺮﻧﮕﺎر :ﺣﺘﯽ از ایﻦ هﻢ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ آﻪ ﺏﻪ ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﺎن اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﻴﺚ ﺳﻼح و ﺁﻣﻮزش
آﻤﻚ آﺮدیﺪ و ﺏﻌﺪهﺎ ﺁﻧﺎن ﺏﻪ ﺗﺮوریﺴﺖ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺏﺮژیﻨﺴﻜﯽ :از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺎریﺨﯽ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺏﺎ ارزش ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻃﺎﻟﺒﺎن یﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی؟
ﻋﺼﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن یﺎ ﺁزادی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد؟

"ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ"
ﺏﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺏﺮژیﻨﺴﻜﯽ ،ﺏﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ایﺠﺎد "یﻚ ﺷﺒﻜﻪ
ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ” ﺏﻮد آﻪ ﺏﻪ ﺁن ﻧﺎم "ﺟﻬﺎد" و ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﺏﺮﻋﻠﻴﻪ ﺷﻮروی دادﻩ ﺷﺪ .ایﻦ ﺷﺒﻜﻪ
از ﻃﺮف ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﻲ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺏﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻤﻚ ﻣﺎﻟﯽ ایﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﻃﺮیﻖ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در "ﻣﺜﻠﺚ ﻃﻼیﯽ” )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك در ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن م (.ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1985ریﮕﺎن ریﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﺁﻣﺮیﻜﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎرﻩ  166را
اﻣﻀﺎ آﺮد .ﺏﺮاﺳﺎس ایﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺏﺎیﺪ آﻤﻚ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺏﻪ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﻓﻐﺎن هﺮﭼﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮ

ﺗﻘﻮیﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺏﻪ از هﻤﭙﺎﺷﯽ ﻗﻮای ﺷﻮروی و ﺥﺮوج ﺁﻧﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .آﻤﻚ هﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺏﻪ ﺷﺪت اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺖ ،ﺏﻪ ﻃﻮري آﻪ در ﺳﺎل  1987ﺳﻼح هﺎی ﺗﺤﻮیﻠﯽ ﺏﻪ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ ﺏﻪ
 65هﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ .در ﻃﯽ ایﻦ ﻣﺪت ﺳﻴﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻴﺎ و ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺏﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﺏﯽ
وﻗﻔﻪ راهﯽ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎآﺴﺘﺎن  -ای.اس.اي -واﻗﻊ در ﺷﺎهﺮاﻩ اﺻﻠﯽ
رواﻟﭙﻨﺪی ﺷﺪ .در هﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻴﺎ و ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺏﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺟﻨﮓ ﺷﻮرﺷﻴﺎن
اﻓﻐﺎن ﺏﺮﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮای ﺷﻮروی ﺏﺎ ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن دیﺪار ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ از ﻃﺮیﻖ ﺳﺮویﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ آﻠﻴﺪی در ﺗﺮﺏﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺖ .ﻣﺪارﺳﯽ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﺎن وهﺎﺏﯽ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﺏﻮدﻧﺪ ﺗﺪریﺠﺎ ﺗﺪریﺲ ﺗﻜﻨﻴﻚ هﺎی ﺟﻨﮓ هﺎی ﭼﺮیﻜﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ را در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺥﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ.
ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮیﻜﺎ از دیﻜﺘﺎﺗﻮر ﭘﺎآﺴﺘﺎن ژﻧﺮال ﺿﻴﺎاﻟﺤﻖ در ﺗﺎﺳﻴﺲ هﺰاران ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ
در ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ آﺮد ،ﻣﺪارﺳﯽ آﻪ از ﺁﻧﺎن " ﻃﺎﻟﺒﺎن" ﺳﺮ ﺏﺮﺁوردﻧﺪ.
ﺏﺪیﻨﺴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺗﻼش ﺥﻮد را ﺏﺮ ﺗﺮویﺞ ایﻦ اﻧﺪیﺸﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺏﻮد آﻪ از اﺳﻼم یﻚ ایﺪﻩ
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﻪ ﺳﺎزد آﻪ ﺗﻘﺪس ﺁن ﺗﻮﺳﻂ یﻚ ارﺗﺶ ﺏﯽ ﺥﺪا ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ ﺷﺪﻩ و اآﻨﻮن
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﺎیﺪ ﺏﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺏﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺥﻮد رژیﻢ ﭼﭗ ﮔﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
آﻪ ﻣﺴﻜﻮ ﺏﺮﺳﺮ آﺎر ﺁوردﻩ ﺳﺮﻧﮕﻮن آﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن )ای.اس.ای(
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ آﻪ ﻧﻤﻲ ﺥﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺏﺎ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد" ،آﻤﻚ هﺎی ﻣﺨﻔﯽ” ﺥﻮد
را ﺏﻪ "ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس" از آﺎﻧﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داد .ﺏﻪ ﺏﻴﺎن دیﮕﺮ
ﺏﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ایﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻔﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺏﺎیﺪ ﻧﻴﺖ واﻗﻌﯽ ﺥﻮد را آﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ وﻗﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺏﻮدی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺏﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ آﺮد .ﺏﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺏﺎ ﺁن آﻪ ﻣﻴﻠﺘﻮن ﺏﺮدﻣﻦ از
اﻋﻀﺎی ﺏﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮد آﻪ ﻋﺮب هﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﯽداد ،ﺏﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﻗﺎهﺮﻩ ،ﺏﻦﻻدن
و ﻋﺮب هﺎی اﻓﻐﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺥﻮد را در ﺳﺎیﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ دریﺎﻓﺖ آﺮدﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﺘﻮن ﺏﺮدﻣﻦ ﺗﺼﺪیﻖ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﺏﻦﻻدن از ﻧﻘﺸﯽ آﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺏﻪ او دادﻩ ﺏﻮد هﻴﭻ اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺏﻦﻻدن ﺥﻮد ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ " ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺏﺮادراﻧﻢ در ﺟﺮیﺎن هﻴﭻ آﻤﻜﯽ از ﺁﻣﺮیﻜﺎ
ﻧﺒﻮدیﻢ" .ﺳﻴﺎ ﺏﺎ ﺗﺤﺮیﻚ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺏﻪ ﺁﻧﺎن اﺟﺎزﻩ ﻧﺪاد آﻪ ﺏﻔﻬﻤﻨﺪ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺏﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﻤﻮ ﺳﺎم ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .ﺏﺪیﻨﺴﺎن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺳﺮویﺲ هﺎی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺏﻠﻨﺪ ﭘﺎیﻪ ﺏﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ،اﻓﺴﺮان ﻣﺠﺎهﺪیﻦ هﻴﭻ راﺏﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺏﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺳﻴﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺏﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ و آﻤﻚ ﻧﻈﺎﻣﯽ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎآﺴﺘﺎن ای.اس.ای ﺏﻪ
یﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮازی ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪ آﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﻨﻞ
ای.اس.ای آﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اداری ﺏﻮدﻧﺪ ﺏﻪ ﺣﺪود 150
هﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺏﺮآﻨﺎری ﺏﻮﺗﻮ و ﺏﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﺿﻴﺎاﻟﺤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ای.اس.ای و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎی ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺏﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮔﺮم ﺗﺮ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ ایﻦ آﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
رژیﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺿﻴﺎاﻟﺤﻖ روز ﺏﻪ روز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﻮد .درﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ داﺥﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
رژیﻢ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﺏﻴﺶ از ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ ﺷﻮروی ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ! در ﺳﺎل 1980
آﻤﯽ ﺏﻌﺪ از ورود ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺿﻴﺎاﻟﺤﻖ ﺏﻪ ریﻴﺲ ای.اس.ای ﻣﺎﻣﻮریﺖ داد
ﺏﺮای اﻏﺘﺸﺎش در ﺟﻤﻬﻮري هﺎی ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی ﺷﻮروی دﺳﺖ ﺏﻪ آﺎر ﺷﻮد .ایﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺏﻌﺪهﺎ و از اآﺘﺒﺮ  84ﺷﺮوع آﺮد .در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ از ﻣﺎﻣﻮران ﭘﺎآﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺘﺎط ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﺮد .ﭘﺎآﺴﺘﺎن و ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻧﻴﺮوهﺎی درﮔﻴﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺏﺎ
ﻋﻨﻮان ایﻦ آﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺏﻪ ﻣﺬاآﺮﻩ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮیﺐ دادﻩ و ﺏﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺏﺮای ایﺠﺎد اﻏﺘﺸﺎش ﺏﻴﺸﺘﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲ دادﻧﺪ.

" ﻣﺜﻠﺚ ﻃﻼیﯽ" ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪردر ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺏﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ
دارد .ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺷﻮروی – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك در ﭘﺎآﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮف
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ آﺮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﺪﻩ هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد ﺥﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ایﻦ راﺏﻄﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺁﻟﻔﺮد ﻣﻚ آﻮی ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ دو ﺳﺎل ﺏﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺏﻪ ﺏﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ هﺮوﺋﻴﻦ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪیﻞ
ﺷﺪ .ایﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات  60درﺻﺪ ﻣﺼﺮف داﺥﻠﯽ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ آﺮد .ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان ﺏﻪ
هﺮوﺋﻴﻦ آﻪ در ﺳﺎل  1979در ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺏﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺏﻪ ﻃﺮز ﺳﺮﺳﺎم ﺁوری ﺏﺎﻻ
رﻓﺖ و در ﺳﺎل  1985ﺏﻪ ﻣﺮز یﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و دویﺴﺖ هﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪ آﻪ در ﺟﻬﺎن ﺏﯽ ﻧﻈﻴﺮ
اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ زیﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺏﺎ ﭘﻴﺸﺮوی ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﻓﻐﺎن در
ﺥﺎك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺁﻧﺎن آﺸﺖ ﺗﺮیﺎك را ﺏﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ "ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻧﻘﻼب" ﭘﺮداﺥﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﺁن ﺳﻮی ﻣﺮزهﺎ یﻌﻨﯽ در ﭘﺎآﺴﺘﺎن ،رهﺒﺮان ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﻓﻐﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺏﺎ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ای.اس.ای ﺻﺪهﺎ ﻻﺏﺮاﺗﻮار ﺗﻮﻟﻴﺪ هﺮویﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ آﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺁن آﻪ در ﺗﻤﺎم ایﻦ
دهﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن د.ای.ا) .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺁﻣﺮیﻜﺎ( در ﭘﺎآﺴﺘﺎن هﻴﭻ ﻋﻤﻠﻴﺎت
دﺳﺘﮕﻴﺮی یﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﻣﺎﻣﻮران ﺁﻣﺮیﻜﺎیﯽ از ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق
هﺮویﻴﻦ آﻪ "ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺒﺎرزان" اﻓﻐﺎن را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ ﺳﺎﺥﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﻣﺮیﻜﺎ
در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﺏﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺥﺘﻦ یﺎ از ﺏﻴﻦ ﺏﺮدن ﻧﻔﻮذ
ﺷﻮروی در ایﻦ آﺸﻮر ﺏﻮد .در ﺳﺎل  1995ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺏﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ریﭽﺎرد
آﻮﮔﻨﺎ اﻋﺘﺮاف آﺮد آﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺮﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻓﺪای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺮﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻮروی ﻧﻤﻮد .وی ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ" :ﻣﺎﻣﻮریﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺏﺎﻻ ﺏﺮدن ﻣﺸﻜﻼت و اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﺷﻮروی هﺎ
ﺏﻮد .ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻪ وﻗﺖ داﺷﺘﻴﻢ و ﻧﻪ ﻧﻴﺮویﯽ آﻪ ﺏﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺥﺘﺼﺎص دهﻴﻢ.
ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯽ آﻨﻢ آﻪ از ایﻦ ﺟﻬﺖ ﺏﺎیﺪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺏﺎﺷﻴﻢ .هﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ اﺷﻜﺎﻻت ﺥﻮد را دارد .واﺿﺢ
اﺳﺖ آﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻢ آﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﺪیﻖ ﻣﻲ آﻨﻢ.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺏﻪ هﺪف اﺻﻠﯽ ﺥﻮد رﺳﻴﺪیﻢ .ﺷﻮروی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮك آﺮد".
ﺏﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺏﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﺒﻮد آﻪ ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی را ﺏﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﺗﺒﺪیﻞ آﺮد ،ﺏﻠﻜﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺏﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  75درﺻﺪ از هﺮویﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺳﻮد
ﺳﺮﺷﺎر ﺁن آﻪ ﺏﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﻲ زد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻣﺎﻓﻴﺎیﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
و ﺳﺮویﺲ هﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺏﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك ﺏﻪ ﺷﻜﻞ
ﺳﺮﺳﺎمﺁوری ﺏﺎﻻ رﻓﺖ .ﻗﺎﭼﺎق هﺮویﻴﻦ در "ﻣﺜﻠﺚ ﻃﻼیﯽ” )ﺏﻴﻦ  100ﺗﺎ  200ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر( در
ﭘﺎیﺎن ﻗﺮن ﺏﻴﺴﺘﻢ یﻚ ﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد.
ﺏﺮاﺳﺎس ﺁﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺁﻣﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  500ﻣﻴﻠﻴﺎرد
اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل 2000هﻔﺘﺎد درﺻﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك ﺟﻬﺎﻧﯽ و هﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺸﺘﻖ از ﺗﺮیﺎك در اروﭘﺎ ازﻃﺮیﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎﻓﻴﺎهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﺮﺏﯽ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺳﺎﺏﻖ آﻪ در اﻧﺠﺎم ﺟﻨﺎیﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺤﺪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺏﺮای آﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﻗﺎﭼﺎق هﺮویﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺏﺖ دارﻧﺪ.
ﺏﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل -98
 99ﺣﺪود  4600ﺗﻦ ﻣﺘﺮیﻚ ﺏﻮد آﻪ رآﻮرد ﺟﺪیﺪی در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك اﺳﺖ.
ﺏﻪ ﺏﻴﺎن دیﮕﺮ آﻨﺘﺮل ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺏﻪ دﻻیﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺏﻪ یﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ
ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر ﻋﻮایﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺏﺎﻧﻜﯽ ﻏﺮﺏﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .اآﺜﺮ ﺏﺎﻧﻚ هﺎی ﺏﺰرگ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ – در هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺏﺎ ﺷﻌﺒﻪ هﺎی ﺥﻮد در آﺸﻮرهﺎی ﺏﻬﺸﺖ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ– ﺏﻪ ﺳﻔﻴﺪ آﺮدن و ﭘﻮﻟﺸﻮیﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ هﻨﮕﻔﺖ دﻻرهﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺗﺠﺎرت
ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻪ ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁن ﺏﻪ دﻩ هﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﻲ زﻧﺪ ﺏﻪ اﻧﺪازﻩ ﺗﺠﺎرت

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

ﺏﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺏﺎ وﺟﻮد از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮیﺾ و ﻃﻮیﻞ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن  -ای.اس.اي -از ﺏﻴﻦ ﻧﺮﻓﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺏﻪ آﻤﻚ هﺎی ﺥﻮد ﺏﻪ "ﺟﻬﺎد
اﺳﻼﻣﯽ” اداﻣﻪ داد .از ﺁن ﻓﺮاﺗﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺟﺪیﺪی در ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی ،ﻗﻔﻘﺎز و آﺸﻮرهﺎی
ﺣﻮزﻩ ﺏﺎﻟﻜﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در از هﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ایﺠﺎد ﺷﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی ﺏﺎزی آﺮد.
اﺣﻴﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ رژیﻢ آﺮزاي
درﺳﺎل  2000و ﭘﺲ از ﺁن آﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن آﺸﺖ ﺥﺸﺨﺎش را ﻣﻤﻨﻮع آﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك ﻧﻮد درﺻﺪ
آﺎهﺶ یﺎﻓﺖ .در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل " اﺗﺤﺎد ﺷﻤﺎل" ﺏﻪ ﻧﻴﺮوی اﺻﻠﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎیﺖ آﻨﻨﺪﻩ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺗﺠﺎرت ﺗﺮیﺎك ﺥﺎم ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺏﺮﻋﻠﻴﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  2001و اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎیﺖ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك را ﺏﻪ ﺷﺪت اﻓﺰایﺶ داد و ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را
ﺏﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﻮد .ﺏﺎ ﺣﻤﺎیﺖ دوﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزیﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺎﻣﺪ آﺮزای آﺸﺖ ﺥﺸﺨﺎش ﺏﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺏﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻓﺰایﺶ ﭘﻴﺪا آﺮد .ﺏﺎزارهﺎی ﺗﺮیﺎك ﺏﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﻴﺎ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻓﺮدای یﺎزدهﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮیﺎك در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﺏﺮاﺏﺮ ﺷﺪ .در ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  2002ﺏﻬﺎی هﺮ آﻴﻠﻮ ﺗﺮیﺎك ﺏﻪ
دﻻر دﻩ ﺏﺮاﺏﺮ ﺏﻬﺎی ﺳﺎل  2000ﺏﻮد .ﺏﺮاﺳﺎس ارزیﺎﺏﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ – ﺁﻧﻜﺘﺎد-
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮیﺎك در ﺳﺎل  2002ﻧﺴﺒﺖ ﺏﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن در ﺳﺎل  2001ﺣﺪود  675درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲ دهﺪ.
آﺸﺖ ﺥﺸﺨﺎش در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
زﻣﻴﻦ زیﺮ آﺸﺖ ﺏﻪ هﻜﺘﺎر
71.470
53.759
56.824
58.416
63.674
90.983
82.172
7.606
45000-65000

ﺁﻣﺎر ﻣﻮﻗﺖ

ﺳﺎل
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

در هﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺮوهﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﻗﻪ وهﺎﺏﯽ ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺏﺎ رﺥﻨﻪ در ﻧﻬﺎدهﺎی ﻻیﻴﻚ
دوﻟﺘﯽ راﻩ ﺥﻮد را ﺏﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮري هﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮروی ﺳﺎﺏﻖ و ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ
ﺏﺎز آﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﺏﺎ وﺟﻮد ایﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺿﺪﺁﻣﺮیﻜﺎیﯽ ﺏﻪ ﺻﻮرت
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺏﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺥﺪﻣﺖ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ .ﺏﻌﺪ از ﺥﺮوج ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﻮری از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﮓ داﺥﻠﯽ ﺏﻪ هﻤﺎن ﺷﺪت ﺳﺎﺏﻖ اداﻣﻪ یﺎﻓﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻃﺮف ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮاهﺎی
ﭘﺎآﺴﺘﺎن ،ﺟﺮیﺎن دﺋﻮﺏﺎﻧﺪی )ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درایﺎﻟﺖ اوﺗﺮﭘﺮادش هﻨﺪ( و ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎن "ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم" ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1993ﺣﺰب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺏﺎ اﺋﺘﻼف ﺏﺎ ﻧﺨﺴﺖ
وزیﺮ ﺏﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺏﻮﺗﻮ ﺏﻪ ﻗﺪرت ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ رﺳﻴﺪ و ﺏﻴﻦ ایﻦ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎآﺴﺘﺎن -
ای.اس.اي -ارﺗﺒﺎط ﺏﺮﻗﺮار ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1996ﺏﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ یﻚ

ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رادیﻜﺎل را ﭘﺎیﻪ ﮔﺬاری آﺮدﻧﺪ ،ﺏﻠﻜﻪ ﭘﺎیﮕﺎﻩ هﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺏﻪ
ﺏﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب "ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم" ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ایﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺏﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ وهﺎﺏﻴﻮن ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺏﻪ آﺎرﮔﻴﺮی داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻨﮓ در ﺏﺎﻟﻜﺎن و ﺷﻮروی ﺳﺎﺏﻖ ایﻔﺎ آﺮد .هﻔﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻴﻨﺲ دیﻔﻨﺲ در هﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ" :ﻧﻴﻤﯽ از ﻧﻔﺮات و ﻣﻬﻤﺎﺗﯽ آﻪ ﺏﻪ دﺳﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ﭘﺎآﺴﺘﺎن و ﺏﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ای.اس.ای اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ".
ﭼﻨﻴﻦ ﺏﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﻪ ﺏﻌﺪ از ﺥﺮوج ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﻮروی ،هﺮ دو ﻃﺮف رﻗﻴﺐ در ﺟﻨﮓ
داﺥﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن یﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻤﺎل و ﻃﺎﻟﺒﺎن آﻤﻚ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ را از ﻃﺮیﻖ ای.اس.ای
دریﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ .ﺏﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ای.اس.ای آﻪ ﺥﻮد ﻣﻮرد ﺣﻤﺎیﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺏﻮد دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻢ در ﺥﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از هﻤﻴﻦ رو ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ آﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺏﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن ﺁن آﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﺷﺘﻐﺎل و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ)ﻗﺼﺎص( ﺏﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ
روﺏﺮو ﺷﺪ .ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در هﻼل ﻃﻼیﯽ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺥﺪﻣﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻤﻚ ﻣﺎﻟﯽ ﺏﻪ ارﺗﺶ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺏﻮﺳﻨﯽ در  1990و ﺏﻌﺪهﺎ ﺏﻪ ارﺗﺶ ﺁزادیﺒﺨﺶ آﻮﺳﻮو ﻣﻮﺳﻮم ﺏﻪ " اوﭼﻴﻜﺎ" ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ هﺎی ﺗﺮوریﺴﺘﯽ یﺎزدهﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﺰدوران ﻣﺠﺎهﺪیﻦ ﺷﺒﻜﻪ
اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ زیﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوران ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎیﯽ در آﻨﺎر ﺗﺮوریﺴﺖ هﺎی اوﭼﻴﻜﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﺏﻪ
ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ.

ﺟﻨﮓ ﭼﭽﻦ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺏﺎﺳﺎیﻒ و اﻟﺨﻄﺎب رهﺒﺮان اﺻﻠﯽ ﺷﻮرﺷﻴﺎن ﭼﭽﻦ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺥﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﺪراﺳﻴﻮن
روﺳﻴﻪ  -در ﭘﺎیﮕﺎﻩ هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎآﺴﺘﺎن زیﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺗﺮﺏﻴﺖ و ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ژوزف ﺏﻮﻻﻧﺴﻜﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوﻩ " ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺏﺎرﻩ ﺗﺮوریﺴﻢ
و ﺟﻨﮓ هﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ" آﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ،در ﺳﺎل  1996ﻃﯽ یﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮی در ﻣﻮﮔﺎدیﺸﻮ
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﭼﭽﻦ ﺏﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺷﺪ .ﺷﺮآﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺏﻦﻻدن و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺏﻠﻨﺪﭘﺎیﻪ ﺳﺮویﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ایﺮان و ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺏﻮدﻧﺪ) .ایﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺏﻮط ﺏﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻤﺪ
ﺥﺎﺗﻤﯽ اﺳﺖ .م( ﻧﻘﺶ ﺳﺮویﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺏﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼح و
ﺗﺮﺏﻴﺖ ﺷﻮرﺷﻴﺎن ﭼﭽﻦ ﺏﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺎﻣﻮران اﺳﻼﻣﯽ رادیﻜﺎﻟﺶ رهﺒﺮی ایﻦ
ﺟﻨﮓ را ﻋﻬﺪﻩ دار ﺏﻮدﻧﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ هﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺖ روﺳﻴﻪ از ﭼﭽﻦ و داﻏﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺮوریﺴﻢ
اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﭽﻦ را ﻣﺤﻜﻮم آﻨﺪ ﻧﺒﺎیﺪ ﻓﺮاﻣﻮش آﺮد آﻪ ﺳﻮد ﺏﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ از ﺟﻨﮓ ﭼﭽﻦ
ﺷﺮآﺖ هﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎیﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در رﻗﺎﺏﺖ ﺏﺎ روﺳﻴﻪ ﻗﺼﺪ دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺏﻪ
ﻣﻨﺎﺏﻊ دریﺎی ﺥﺰر را دارﻧﺪ .ای.اس.ای ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن دادن و ﺗﺮﺏﻴﺖ هﺮ دو
ارﺗﺶ اﺻﻠﯽ ﭼﭽﻦ دارد آﻪ ﻧﻔﺮات ﺁن هﺎ ﺏﻪ  35هﺰار ﺗﻦ ﺳﺮﻣﻲ زﻧﺪ و ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﺏﺎﺳﺎیﻒ
و اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺳﺎل  1994ای.اس.ای از ﻃﺮیﻖ ﻧﻴﺮوهﺎی ارﺗﺸﯽ ﺥﻮد ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ داد
آﻪ ﺏﺎﺳﺎیﻒ و اﻓﺴﺮان ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد وی ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮدﻩ دورﻩ هﺎی ﺗﺮﺏﻴﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﮓ
ﭼﺮیﻜﯽ را در ایﺎﻟﺖ ﺥﻮﺳﺖ در ﭘﺎیﮕﺎﻩ اﻣﻴﺮﻣﻌﺎویﻪ ﻃﯽ آﻨﻨﺪ .ایﻦ ﭘﺎیﮕﺎﻩ را ﺳﻴﺎ و ای.اس.ای در
ﺳﺎل  1980ﺗﺎﺳﻴﺲ آﺮدﻧﺪ و ﮔﻠﺒﺪیﻦ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎر ﺁن را ادارﻩ ﻣﻲ آﺮد .در ژویﻴﻪ  1994آﻤﯽ ﺏﻌﺪ
از اﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﺎﺳﺎیﻒ ﺏﻪ ﭘﺎیﮕﺎﻩ "ﻣﺮآﺰی داﮔﺮ" در ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺏﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺁﻣﻮزش هﺎی ﺟﻨﮓ ﭼﺮیﻜﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ .در ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﺏﺎﺳﺎیﻒ ﺏﺎ اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻧﻈﻴﺮ ژﻧﺮال ﺁﻓﺘﺎب ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻴﺮاﻧﯽ وزیﺮ دﻓﺎع  ،ژﻧﺮال ﻧﺼﺮاﷲ ﺏﺎﺏﺮ وزیﺮ آﺸﻮر ،و
رهﺒﺮ ای.اس.ای ژﻧﺮال اﺷﺮف آﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺏﻮد ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ) .ایﻦ اﻓﺴﺮان
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ هﻤﮕﯽ ﺏﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ( ایﻦ ﺗﻤﺎس هﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺏﺮای ﺏﺎﺳﺎیﻒ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺏﻮد.
در ﺳﺎل  1995ﺏﺎﺳﺎیﻒ ﺏﺎ ﺗﻌﻠﻤﻴﺎت آﺎﻓﯽ و ﻻزم ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﺏﻪ ﻗﻮای روﺳﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ آﺮدﻩ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺟﻨﮓ ﭼﭽﻦ را ﺁﻏﺎز آﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺏﺎﺳﺎیﻒ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻜﻤﯽ ﺏﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎی روس و ارﺗﺶ ﺁزادیﺒﺨﺶ

اوﭼﻴﻜﺎ آﻮﺳﻮو ﺏﺮﻗﺮار آﺮد .ﺏﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺮویﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ روﺳﻴﻪ اف.اس .ب.
رهﺒﺮان ﺟﻨﮓ ﭼﭽﻦ ﺏﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﺮآﺖ هﺎی ﻣﺴﺘﻐﻼﺗﯽ ﺷﺮوع ﺏﻪ ﺥﺮیﺪ ویﻼ در آﻮزوو آﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺏﺎﺳﺎیﻒ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ ،ﭼﺎپ اﺳﻜﻨﺎس
ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﻓﺤﺸﺎ ،ﺁدم رﺏﺎیﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻼح هﺴﺘﻪ ای و ﺥﺮاﺏﻜﺎری ﻟﻮﻟﻪ هﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
روﺳﻴﻪ ﺷﺮآﺖ داﺷﺖ .ایﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ آﺮدن ﭘﻮل هﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻزم را
ﺏﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰدور و ﺥﺮیﺪ اﺳﻠﺤﻪ در اﺥﺘﻴﺎر ﺏﺎﺳﺎیﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ داد .در دوران ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﺎﺳﺎیﻒ ﺏﺎ اﻟﺨﻄﺎب ﺳﻌﻮدی آﻪ ﺏﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ داوﻃﻠﺐ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ
ﺟﻨﮕﻴﺪ ﺁﺷﻨﺎ و ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪ .ﺏﺎﺳﺎیﻒ ﺏﻪ ﻣﺤﺾ ﺏﺮﮔﺸﺖ ﺏﻪ ﮔﺮوزﻧﯽ در ﺳﺎل  1995از اﻟﺨﻄﺎب
دﻋﻮت آﺮد ﭘﺎیﮕﺎهﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ ﭼﭽﻨﯽ ﺏﺮﭘﺎ ﺳﺎزد .ﺏﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشهﺎی
ﺏﯽ.ﺏﯽ.ﺳﯽ .ﺏﻮدﺟﻪ اﻋﺰام اﻟﺨﻄﺎب ﺏﻪ ﭼﭽﻦ از ﻃﺮف "ﺳﺎزﻣﺎن ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻤﻚ هﺎی اﺳﻼﻣﯽ”
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ .ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ آﻪ راﻩ ﺥﻮد را ﺏﻪ
ﭼﭽﻦ ﺏﺎزآﺮدﻩ اﻧﺪ آﻤﻚ ﻣﺎﻟﯽ دریﺎﻓﺖ ﻣﯽآﻨﺪ.

ﻧﺎﺏﻮدی ﻧﻬﺎدهﺎی ﻻیﻴﻚ ﺵﻮروی ﺳﺎﺏﻖ
ﻧﺎﺏﻮدی ﻧﻬﺎدهﺎی ﻻیﻴﻚ آﺸﻮرهﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮروی ﺳﺎﺏﻖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ
ﺁﻣﺮیﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد .در ﺟﻤﻬﻮري هﺎی ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی ،ﭼﭽﻦ و داﻏﺴﺘﺎن آﻪ ﻋﻀﻮ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﺳﻨﺖ هﺎی ﻻیﻴﻚ ﭘﺬیﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺷﻮرﺷﯽ ﭼﭽﻦ ﺏﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻜﻮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل هﺎی  1994 -1996ﺏﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﻧﻬﺎدهﺎی ﻻیﻴﻚ
دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .زیﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺗﻌﺪاد زیﺎدی از ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﭼﭽﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻣﻮازی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ .در ﺏﻌﻀﯽ از دهﺎت و ﺷﻬﺮهﺎی آﻮﭼﻚ ﺏﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺏﻪ رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ دادﮔﺎﻩ هﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺏﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮیﻌﺖ ایﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﺏﺮﭘﺎیﯽ ایﻦ دادﮔﺎﻩ هﺎی ﺷﺮﻋﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮط هﺎیﯽ ﺏﻮد آﻪ ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و آﺸﻮرهﺎی ﺣﻮزﻩ ﺥﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺏﺮای آﻤﻚ ﺏﻪ
ارﺗﺶ ﺷﻮرﺷﻴﺎن ﻗﺮار دادﻩ ﺏﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺪیﺪا درﺏﺮاﺏﺮ ﺏﺮﭘﺎیﯽ ایﻦ دادﮔﺎﻩهﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
آﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت دادﮔﺎﻩهﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﭽﻦ ﺷﻴﺦ اﺏﻮﻋﻤﺮ اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  1995ﺏﻪ
ﭼﭽﻦ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ در ﺻﻒ ﻣﺠﺎهﺪیﻨﯽ آﻪ زیﺮ رهﺒﺮی اﻟﺨﻄﺎب ﺟﻨﮓ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ ﺏﻪ ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﭽﻦ آﻪ از اﺳﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰی داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻤﻴﺎت دیﻨﯽ ﺏﻴﺎﻣﻮزد .درهﻤﻴﻦ دوران در
روﺳﻴﻪ زیﺮ رهﺒﺮی یﻠﺘﺴﻴﻦ ،ﺏﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺻﻨﺪوق ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﻧﻬﺎدهﺎی دوﻟﺘﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ یﻜﯽ ﭘﺲ از دیﮕﺮی ﺏﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ آﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺏﻨﻴﺎدهﺎی ﺷﺮﻋﯽ آﻪ از ﻃﺮف ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺏﻪ ﺗﺪریﺞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﻬﺎدهﺎی
دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ در ﭼﭽﻦ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ وهﺎﺏﻴﺖ ﻋﺮﺏﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﻲ آﺮد ﻧﻬﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻏﺴﺘﺎن و ﭼﭽﻨﯽ را در آﻨﺘﺮل ﺥﻮد ﺏﮕﻴﺮد ﺏﻠﻜﻪ ﻣﻲ
آﻮﺷﻴﺪ ﺟﺎی رهﺒﺮان ﻣﻮﺳﻮم ﺏﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺴﻠﻚ ایﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را اﺷﻐﺎل آﻨﺪ ،ﭼﻮن درﺣﻘﻴﻘﺖ هﻢ
رهﺒﺮان ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻣﺤﻠﯽ و هﻢ ﺻﻮﻓﯽ هﺎ ﺏﺎ ﺷﻮرﺷﻴﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ
هﺎی وهﺎﺏﯽ هﺮﭼﻨﺪ اﻗﻠﻴﺖ آﻮﭼﻜﯽ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ ،از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺏﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ای ﺏﺮﺥﻮردارﻧﺪ .ﺁﻧﺎن در ﭼﭽﻦ ﻣﻲ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺏﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺗﺨﻢ وﺣﺸﺖ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩ هﺎ و ﺏﺎ ایﺠﺎد
ﺁﻧﺎرﺷﯽ و ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ایﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ﺥﻮیﺶ را ﺏﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ
آﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﺬیﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎیﯽ ﻧﻴﺴﺖ .هﺪف
ﺁﻧﺎن ﺏﻴﺸﺘﺮ ایﺠﺎد ﻧﻔﺎق ﺏﺮای رﺳﻴﺪن ﺏﻪ اهﺪاف ﺥﻮیﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺏﺮﻗﺮاری یﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ.
ایﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮﻗﻪ هﺎی ﺁﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ازاﺗﻴﻜﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ.

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوهﻬﺎی ﺟﺪایﯽ ﻃﻠﺐ هﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎآﺴﺘﺎن – ای.اس.ای  -ﺏﻪ ﻣﻮازات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ در ﺷﻮروی ﺳﺎﺏﻖ
و ﺏﺎﻟﻜﺎن ،از ﺳﺎل  1980ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺷﻮرش هﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪایﯽ ﻃﻠﺐ ﺟﺎﻣﻮ -آﺸﻤﻴﺮ

هﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺁﻏﺎز آﺮد .هﺮﭼﻨﺪ ایﻦ ﺷﻮرش هﺎ ﺏﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺤﻜﻮم
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮویﺲ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﺎآﺴﺘﺎن در آﻠﻴﻪ ایﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﺣﻤﺎیﺖ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺏﺮﺥﻮردار
ﺏﻮدﻩ اﺳﺖ .هﻢ زﻣﺎن ﺏﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاداد ﺻﻠﺢ درژﻧﻮ و ﺥﺮوج ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﻮروی از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ای.اس.ای در ﺗﺸﻜﻴﻞ " ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﺎهﺪیﻦ ﺣﺰب اﷲ آﺸﻤﻴﺮ" ﻣﺸﺎرآﺖ آﺮد .ﺳﭙﺎﻩ ﻃﻴﺒﻪ و ﺟﻴﺶ
ﻣﺤﻤﺪ دو ﮔﺮوﻩ ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮوریﺴﺘﯽ ﺏﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻨﺪ در ﺳﺎل
 2001ﺏﻮدﻧﺪ آﻪ هﻨﺪ و ﭘﺎآﺴﺘﺎن را ﺏﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ آﺸﺎﻧﺪ .ایﻦ دو ﮔﺮوﻩ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ زیﺮ
ﺣﻤﺎیﺖ ای.اس.ای ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻬﺎﺟﻢ هﻤﺎهﻨﮓ ﺏﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻨﺪ و ﺏﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﺷﻮرش
هﺎی ﻗﺒﻴﻠﻪای در ﮔﻮﺟﺎر در اوایﻞ ﺳﺎل  2002اوج ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺏﻮد آﻪ ای.اس.ای از ﺳﺎل  1980ﺏﺎ
ﭘﻮل هﺎی ﺏﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ ﺏﻮد .ﺗﻜﺮاری اﺳﺖ اﮔﺮ ﺏﮕﻮیﻴﻢ ایﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮوریﺴﺘﯽ آﻪ زیﺮ ﺣﻤﺎیﺖ ای.اس.ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد در ﺥﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮیﻜﺎﺳﺖ .ایﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺏﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺗﺤﺎد
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺏﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺏﻴﻦ هﻨﺪ و ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺏﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺏﻊ ﻣﻮﺙﻖ
ﺷﻮرای ﭘﺮﻗﺪرت رواﺏﻂ ﺥﺎرﺟﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎ – ﺳﯽ.اف.ار -.آﻪ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺥﻄﻮط ﻋﻤﺪﻩ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ ،ﺣﻤﺎیﺖ ای.اس.ای ﭘﺎآﺴﺘﺎن از دو ﮔﺮوﻩ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ
ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﭙﺎﻩ ﻃﻴﺒﻪ را ﺏﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺎیﻴﺪ ﻣﯽ آﻨﺪ .در ﮔﺰارش ایﻦ ﺷﻮرا از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎآﻴﺪ
ﻣﯽﺷﻮد آﻪ "دوﻟﺖ ﭘﺎآﺴﺘﺎن از ﻃﺮیﻖ ای.اس.ای ﭘﻮل ،اﺳﻠﺤﻪ و ﭘﺎیﮕﺎﻩ ﺗﻤﺮیﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در
اﺥﺘﻴﺎر دو ﮔﺮوﻩ ﺟﻴﺶ و ﺳﭙﺎﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺁن هﺎ را در ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز یﺎری آﺮدﻩ اﺳﺖ ".ایﻦ آﻤﻚ
هﺎ ﺏﺎ ایﻦ اﻣﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ آﻪ "ﺟﻬﺎد" و ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺏﺮیﮕﺎد ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺏﺮﻋﻠﻴﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻪ راﻩ اﻧﺪاﺥﺘﻪ ﺏﻮد در آﺸﻤﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼﻣﮕﺮایﺎن ﺏﻪ راﻩ اﻓﺘﺪ.
)از ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮرای رواﺏﻂ ﺥﺎرﺟﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎ(
 ﺳﻮال :ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺬآﻮر)ﺳﭙﺎﻩ ﻃﻴﺒﻪ و ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ( ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ دیﮕﺮی ﺏﻪ ﺟﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖﭘﺎآﺴﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ؟
 ﭘﺎآﺴﺘﺎﻧﯽ هﺎ و آﺸﻤﻴﺮي هﺎی ﻣﻘﻴﻢ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ دﻻر ﺏﺮای ﺁﻧﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.وهﺎﺏﻴﻮن ﺥﻠﻴﺞ ﻓﺎرس هﻢ ﺏﻪ ﺁﻧﺎن آﻤﻚ ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ.
 ﺳﻮال :ﺗﺮوریﺴﺖ هﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺸﻤﻴﺮ ﺏﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ارﺗﺒﺎط هﺴﺘﻨﺪ؟ در ﺳﺎل  1998ﻓﺎروق آﺸﻤﻴﺮی ﺥﻠﻴﻞ رهﺒﺮ "ﺣﺮآﺖ" زیﺮ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺏﻦﻻدن را آﻪ در ﺁنﺣﻤﻠﻪ ﺏﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺥﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺏﻮد اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺏﺮاﺳﺎس ﺳﺨﻨﮕﻮیﺎن ﺁﻣﺮیﻜﺎ و هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺏﻦﻻدن ﮔﺮوﻩ ﺟﻴﺶ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ آﺮد و
"ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺴﻌﻮد ازهﺮ" ﻣﻮﺳﺲ ﮔﺮوﻩ ﺟﻴﺶ ﺏﻪ آﺮات ﺏﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺏﻦﻻدن ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺴﺎﻓﺮت آﺮدﻩ ﺏﻮد.
 ﺳﻮال :ﻃﺮﻓﺪاران ایﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آﺠﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ دیﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ؟ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺁن هﺎ در هﻤﺎن ﻣﺪارس و ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩهﺎیﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻣﺒﺎرزانﺥﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دیﺪﻧﺪ .وﻟﯽ دورﻩ هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﭘﺎیﮕﺎﻩ هﺎی واﻗﻊ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و یﺎ در دهﺎت آﺸﻤﻴﺮ آﻪ ﺏﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺏﻪ ﭘﺎیﺎن رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ
هﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪیﺪا ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﻴﻪ در آﺸﻤﻴﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ آﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﻣﻄﻠﺒﯽ را آﻪ ﺷﻮرای رواﺏﻂ ﺥﺎرﺟﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺏﺪون ذآﺮ از ﺁن ﻣﻲ ﮔﺬرد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺏﻴﻦ ایﻦ
ﮔﺮوﻩهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎی ﺁﻣﺮیﻜﺎﺳﺖ .هﻤﺎن ﻃﻮر آﻪ ﺏﺮژیﻨﺴﻜﯽ آﻪ ﺥﻮد ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای رواﺏﻂ
ﺥﺎرﺟﯽ هﺴﺖ ﻣﺘﺬآﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺏﺮیﮕﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ یﻜﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ.

ﺵﻮرﺵﻬﺎی ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ در ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺏﺮای درك ﺏﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم "ﺟﻨﮓ ﻧﻮیﻦ" ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ آﻪ ﺏﻪ آﻤﻚ ای.اس.ای ﺏﻪ
ﺷﻮرش هﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮزهﺎی ﻏﺮﺏﯽ ﭼﻴﻦ ﺏﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﺷﺎرﻩ آﻨﻴﻢ .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ آﻪ در ﺟﻤﻬﻮري هﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮروی ﺳﺎﺏﻖ ﻓﻌﺎل هﺴﺘﻨﺪ ،در
ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ در دل ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪایﯽ ﺥﻮاﻩ ﺗﺮآﺴﺘﺎن و ایﻐﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ زیﻦ ﺟﻴﺎﻧﮓ ایﻐﻮر ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ .ایﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺟﺪایﯽ ﺥﻮاﻩ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺗﺮوریﺴﺖ ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ "ﺣﺰب
اﺻﻼحﻃﻠﺐ اﺳﻼﻣﯽ” " ،اﺗﺤﺎد و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ” " ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺁزادی ایﻐﻮر"
و"ﺣﺰب ﺟﻬﺎد ایﻐﻮر" ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی ﻣﻲ ﺏﺎﺷﻨﺪ از ﻃﺮف ﮔﺮوﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺎدی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
هﺪف ایﻦ ﺷﻮرش هﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻴﻦ آﻪ ﺏﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ای.اس.ای ﭘﺎآﺴﺘﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ایﺠﺎد یﻚ ﺥﻼﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ایﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺥﻼﻓﺖ ،آﺸﻮرهﺎی ازﺏﻜﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺥﻮدﻣﺨﺘﺎر ایﻐﻮر
در ﭼﻴﻦ )ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ( را درﺏﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻃﺮح ﺥﻼﻓﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻗﺪاﻣﯽ ﺏﺮﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ارﺿﯽ ﭼﻴﻦ اﺳﺖ .ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺟﺪایﯽ ﺥﻮاﻩ ﺏﺎ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﺎﻟﯽ "ﺏﻨﻴﺎدهﺎی” وهﺎﺏﻴﻮن و دوﻟﺖ
هﺎی ﺣﻮزﻩ ﺥﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺮزهﺎی ﻏﺮﺏﯽ ﭼﻴﻦ در ﺥﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در
ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی هﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺏﺮ ﺁن ﺏﺮﺥﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺁﻣﺮیﻜﺎیﯽ از ﺟﺪایﯽ ﺥﻮاهﺎن ﺗﺒﺖ
ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺏﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎیﯽ از ﺟﺪایﯽ ﺥﻮاهﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زیﻨﮓ ﺟﻴﺎﻧﮓ
ایﻐﻮر آﻪ ﺗﻮط ای.اس.ای اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دهﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺏﻪ دﻧﺒﺎل ایﺠﺎد ﺁﺷﻮب و هﺮج و ﻣﺮج در
ﺟﻤﻬﻮری ﺥﻠﻖ ﭼﻴﻦ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺏﺮایﻦ "ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻔﯽ” ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﭘﺎیﮕﺎﻩ
هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺥﻮد را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺳﺎﺏﻖ ،در ﺟﻮار ﻣﺮزهﺎی
ﻏﺮﺏﯽ ﭼﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ آﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻴﻠﻴﺘﺎریﺰاﺳﻴﻮن دریﺎی ﭼﻴﻦ )ﺟﻨﻮﺏﻲ( و ﺗﻨﮕﻪ ﺗﺎیﻮان در ﺥﺪﻣﺖ
هﻤﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﺮار دارد.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺏﻠﻜﻪ دﻗﻴﻘﺎ
ﺏﺮﻋﻜﺲ ﺏﺎﻻ ﺏﺮدن ﻣﻮج ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺥﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮآﺰی از اهﺪاف ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﺪیﺪ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺏﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﯽ و
ﺗﺮوریﺴﻢ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارد .هﺪف ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ داﻣﻦ زدن ﺏﻪ ﺁﺷﻮب در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺏﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺏﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺏﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﺁﻣﺮیﻜﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎیﺪ .ﺏﻪ هﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﻃﺮیﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺏﻪ رﺷﺪ
ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻴﻦ و ﭘﺎآﺴﺘﺎن آﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎیﺪ .در آﻠﻴﻪ آﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮا و ﺳﻜﺘﺎریﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎﺳﺖ .ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
و ﺷﻮرش هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮ در آﺸﻮرهﺎیﯽ ﺏﺮوز ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﻠﯽ دوﻟﺘﯽ زیﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ
اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ از ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﺎﺏﻮد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
اﻗﺘﺼﺎد درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﺪوق ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺗﻘﺮیﺒﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺟﺪ ﺏﺮﺥﻮردهﺎی ﻗﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ و ﺏﻪ ﻧﻮﺏﻪ ﺥﻮد ایﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺏﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﯽ و ﺥﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی
ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮا ﻧﻬﺎدهﺎی ﻻیﻴﻚ را ﻧﺎﺏﻮد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﺥﻮد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁن هﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺏﻪ ﺏﻴﺎن دیﮕﺮ
ﺏﻨﻴﺎدﮔﺮایﯽ ﺏﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻗﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻤﻚ ﻣﯽ آﻨﺪ و ﺏﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺏﻪ ﺻﻮرت
یﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺏﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻨﻨﺪ .ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ ﻣﺜﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ "ﻣﻮاﺿﻊ
ﺿﺪ ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻣﯽ” ﺏﻪ ﺥﻮد ﺏﮕﻴﺮﻧﺪ آﻪ ﺏﻪ هﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
ﺁﻣﺮیﻜﺎ را ﺏﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﻬﺪیﺪ آﻨﺪ.

