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 فسكيوشوسود ميشل

و جهاني  شدن جنگ

 گونه اين21فاشيسم قرن

!از قاره امريكا سر برآورد

 ترجمه جعفر پويا

ب و آغاز فصل نويني در حوادث جهاني .ودآنچه در حادثه يازدهم سپتامبر درنيويورك روي داد، پايان يك فصل

و محقق در جهان اين رويداد را همان گونه كه ضرورت داشت ارزيابي انگشت شمار شخصيت هاي سياسي

و با جسارت اعالم داشتند ها. كرده و” ميشل شوسودوفسكي"از جمله اين شخصيت استاد دانشگاه در كانادا

نه تنها حادثه نيويورك را به گونهاو. نويسنده مقاالت تحقيقي در روزنامه لوموند ديپلماتيك چاپ فرانسه است

اي بسيار متفاوت با ديگر اهل تحقيق معرفي كرد، بلكه استدالل هاي خود را هرچه بيشتر به صورت مستند ارائه 

و تحقيقات خود كتابي را فراهم ساخت كه در چند بخش ترجمه آن را مي خوانيد. داد با. بعدها از مجموعه اسناد

ك و ارجاع بدانان در نشر كنوني خودداري گرديداين توضيح كه به دليل و مĤخذ، از ذكر و تعدد منابع .ثرت

و اسپانيايي نيز ترجمه شده اين كتاب را كه به زبان . به فارسي برگردانده است"جعفرپويا"هاي فرانسه

:ناشر كتاب شوسودوفسكي در مقدمه آن مي نويسد

و جها" نويسنده كتاب-ميشل شوسودوفسكي  پرفسور-"پشت پرده حوادث يازدهم سپتامبر: ني شدنجنگ

مدت ها مشاور سازمان هاي مختلف بين المللي مانند برنامه سازمان. اقتصاد سياسي دانشگاه اتاواي كاناداست
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و توسعه، دفتر بين و ناظر ژئوپوليتيك مواد مخدر بوده است ملل براي پيشرفت با. المللي كار او به صورت فعال

.است همكاري مي كندعالم سي

و اسالم سياسي را بن الدن و همكاران او جنگ عليه تروريسم، چند ساعت پس از حوادث يازدهم سپتامبر بوش

.ترديد نيست كه اين روز خدمت بزرگي به آرزوها وضرورت هاي سياست آمريكا كرد. اعالم كردند

و پي گيري حضور سازمان سيا  در آسياي مركزي پس از جنگ جهاني دوم، نويسنده كتاب با برگشت به گذشته

و. فشار حزب جمهوريخواه به طالبان را درست قبل از يازدهم سپتامبر نشان مي دهد فروريختن برج هاي دوقلو

و زمينه سازي حمله به افغانستان اتفاق حيرت انگيزي است كه مطلوب كنسرسيوم هاي نفتي امريكايي است

مييكي از مشاوران شركت يونوكال  و اعالم مي دارد كه با آغاز شكارو فرستاده ويژه بوش آن را تاييد كند

و كشف ميدان هاي نفتي جديد امكان  تروريست ها در آسياي مركزي به زودي عبور لوله هاي نفت از افغانستان

.پذير خواهد شد

و جمهوريخواهان به طور كامل از حمله يازدهم سپتامبر غافلگير شدند؟ مي توانيم هنوز باور كنيم كه سازمان سيا

و يا بيش از آن به قانونيت   آمريكا عليه افغانستان باور داشت؟"جنگ"مي توان هنوز به حقانيت

و پيامدهاي يازدهم سپتامبر است كه توسط يكي از كتاب حاضر يك بررسي اساسي براي درك داليل

و ايجاد المللي نگاشته شده است، كارشناسان شناخته شده در سطح بين  كارشناسي كه براي خلع سالح جهاني

. كند دنيايي ديگر مبارزه مي

 فصل اول

 حقايق پشت پرده يازده سپتامبر: مقدمه

غم. كند جهان امروز بحراني ترين دوران خود را در تاريخ دنياي جديد تجربه مي انگيز يازدهم از پي حوادث

گرفتن نيرويي نظامي كه از جنگ جهاني دوم تا كنون سابقه نداشته سپتامبر، اياالت متحده آمريكا با به خدمت 

. به ماجراجويي ميليتاريستي جديدي دست زده كه آينده بشريت را با خطري جدي مواجه كرده است

و پنتاگون، دولت بوش بدون هيچ مدرك قابل چند ساعت پس از فرو ريختن ساختمان هاي مركز تجارت جهاني

.و القاعده را به عنوان مظنون شماره يك اين حمله معرفي كرد الدن اعتمادي اسامه بن
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شب" اعالن جنگ"وزير امور خارجه امريكا كالين پاول اين عمل را و در همان  جورج دبليو بوش ارزيابي كرد

و دول": در يك سخنراني تلويزيوني اظهار داشت ت ما ميان كساني كه اين عمل تروريستي را انجام داده اند

".هايي كه آن ها را در خود پناه مي دهند، هيچ تفاوتي قائل نيستيم

و به اين ترتيب خاطر نشان"كشورهاي مسئول" پاي"جميز ولس"رييس سابق سازمان سيا،  را به ميان كشيد

الرنس ايگل"مشاور سابق امنيت ملي! ساخت كه يك يا چند كشور خارجي در اين جريان دست داشته اند

به آنان نشان خواهيم داد زماني كه به ما حمله مي كنند قادريم با نيرويي بي رحمانه تالفي": اعالم كرد"برگر

".كنيم

عليه اهداف غيرنظامي” عمليات تنبيهي"رسانه هاي گروهي غربي به نوبه خود با استناد به اظهارات رسمي، آغاز

و خاورميانه را مورد تاييد قرار داد كه": ويليالم سافير در نيويورك تايمز اظهار داشت.نددر آسياي مركزي زماني

پايگاه هاي آناني كه به ما حمله كردند را دقيقا شناسايي كرديم بايد آن ها را چنان مورد حمله قرار دهيم كه 

ر بفهمند كيفر خسارت هايي كه بر ما وارد كرده و با دولت هايي كه آنان ا مورد اند را به چه شكل خواهند پرداخت

و يا غيرمستقيم برخوردي خواهيم كرد كه به فروپاشيشان منجر شود حمايت قرار داده بدينسان."اند مستقيم

و همكاران وي، به مدد رسانه هاي گروهي، افكار مردم غرب را براي قتل عام بيرحمانه غيرنظاميان آماده  بوش

!مي كردند

 دستاويزي براي شروع جنگ:اسامه بن الدن

 را بهانه قرار داد تا نه تنها هزاران مردم بي گناه افغانستان را بمباران كند بلكه"جنگ با تروريسم"لت بوش دو

بن.برود” تروريسم داخلي"به جنگ به اصطالح الدن كه آمريكا او را مظنون اما واقعيت آن است كه اسامه

و واشنگتن معرفي مي كند  يكي از دست پروردگان سياست خارجي شماره يك حمله تروريستي در نيويورك

و سازمان سيا او را در جريان جنگ افغانستان . شوروي براي مبارزه بر عليه شوروي به خدمت گرفت- امريكاست

و چهار كتاب حاضر به روشني نمايان مي القاعده سازد كه گروه بر همين اساس، تحليل ما در بخش هاي دو، سه

برو اسامه بن سازمان سيا در دوران جنگ. اي سازمان سيا يك ابزار اطالعاتي را تشكيل مي دادالدن در حقيقت

و حتي بعد از آن با استفاده از سرويس هاي اطالعاتي نظامي پاكستان نقش مهمي در تربيت مجاهدين  سرد

بن. افغان بازي كرد كا چنان كه ارتباطات و كوسوو با اسناد و دولت كلينتون در حوادث بوسني مل در پرونده الدن

) كه در فصول بعدي به آن اشاره خواهيم كرد( كنگره آمريكا موجود است 
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و استرداد رامسفلد چند ماه پس از حوادث يازدهم سپتامبر وزير دفاع  به مثابه بن الدن با اظهار اين كه دستگيري

س اما اياالت متحده. اختپيدا كردن يك سوزن از ميان يك خرمن است غيرممكن بودن اين مهم را خاطر نشان

و استرداد بن الدن را داشت چندي قبل اين سعودي تحت تعقيت. قبل ازيازدهم سپتامبر بارها امكان دستگيري

اما اگر. به خاطر عفونت كهنه كليوي بستري شده بود دبي دريكي از بيمارستان هاي از حمله يازدهم سپتامبر

به بن . انه لشگركشي همه جانبه به آسياي مركزي از ميان مي رفتالدن در آن زمان دستگير مي شد ديگر

بن: 2001ژوييه . در بيمارستان آمريكايي دوبي، واقع در امارات متحده عربيالدن اسامه

به نوشته روزنامه فيگارو. دبي يكي از هفت اميرنشين امارت متحده عربي در شمال شرقي ابوظبي قرار دارد

يكمال 2001يازدهم اكتبر  و يكي از نمايندگان سازمان محلي سيا در ژوييه دو هزار  قات مخفي بين بن الدن

شد350در اين شهر مي. هزارنفره انجام كه يكي از مديران اداري بيمارستان آمريكايي دبي تصديق دشمن"كند

. ژوييه در آن بيمارستان بستري بوده است14تا4از"شماره يك

با" و امارات به مالقات وي آمدنددر زمان بستري بودن و شخصيت هاي سعودي در همين. رها افراد خانواده

دوران نماينده سازمان سيا در محل كه بسياري از ساكنان وي را مي شناسند با اسانسور اصلي بيمارستان به اتاق 

مال. الدن رفت بن قات ميليونر سعودي وي چند روز بعد در مقابل تعدادي از دوستانش با غرور عنوان كرد كه به

. رفته است

الدن به سمت كويته پاكستان با مامور سيا از طرف مقامات روز پانزده ژوييه يعني يك روز بعد از عزيمت بن

بن- پليس فدرال آمريكا–آي.بي.اف. شود مسئول توسط مركز خودش تماس گرفته مي مي كه رد الدن را دنبال

در. كشف مي كند"دوستان اسالمگرا"زمان سيا را با كرده است در تحقيقات خود روابط سا از همين رو مالقات

مي” بعضي سياست هاي آمريكايي"دبي را هم نوعي دنباله منطقي  و آن را پيگيري نمي كند تلقي . كند

بن- بن: الدن در دهم سپتامبر دو هزار ويك بستري شدن مجدد  الدن مهمان، دوست هم پيمان اياالت اين بار

. متحده يعني پاكستان است

بنيك روز قبل از حمله تروريستيروز دهم سپتامبر يعني درست و پنتاگون، در الدن به مركز تجارت جهاني

مييكي از بيمارستان هاي نظامي پاكستان اي. شود دياليز اي به شبكه.اس.سرويس اطالعاتي ارتش پاكستان

مي.بي.سي بن اس اعالم  از بيمارستان هاي نظامي راولپندي در ستاد فرماندهي ارتش الدن در يكي كند كه

طبق اظهارات يكي از پرستاران، كاركنان سرويس اورولوژي با گروهي. پاكستان تحت درمان قرار گفته است
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طبق اظهارات همين پرستار كه نمي خواست نامش فاش. ديگر كه پرسنل معمولي نبودند جايگزين شده بودند

ب از. انجام گرفته بود"شخص مهم"ه دليل معالجه يك شود، اين عمل قابل ذكر است كه بيمارستان اكيپي

. كند نيروهاي ارتش پاكستان را كه ارتباطي تنگاتنگ با پنتاگون دارند جايگزين اكيپ عادي بيمارستان مي

همه اين احوالبا. مستشاران آمريكايي مستقر در راولپندي از نزديك با نظاميان پاكستان همكاري دارند

يك"كوچكترين اقدامي جهت دستگيري  )همان منبع.( اياالت متحده انجام نمي گيرد" دشمن شماره

و پشتيباني از گروه طالبان  اياالت متحده

و گروه القاعده بن "الدن را به عنوان در حالي كه رسانه هاي گروهي غربي به تقليد از دولت بوش، طالبان

درمعر"نماينده شرارت في مي كنند اما از ذكر اين نكته خودداري مي كنند كه به قدرت رسيدن طالبان

 در سايه كمك هاي نظامي آمريكا ميسر شد، كمك هايي كه توسط سرويس اطالعات 1996افغانستان در سال 

شد-اي.اس.اي-پاكستان دو براساس اطالعات هفته. كاناليزه مي لت نامه جينس ديفنس نيمي از تجهيزات

و به وسيله سرويس اطالعاتي اين كشور در اختيار آنان قرار گرفته است . طالبان از طريق پاكستان

و طالبان راديكال جوابگوي منافع ژئوپوليتيك تحميل يك دولت اسالمي با پشتيباني سرويس اطالعاتي پاكستان

با. آمريكا بود و به همين دليل طالبان هدف واقعي آمريكا از كمك به طالبان در ارتباط مستقيم  مسئله نفت بود

قبل از آن كه دولت خود را در كابل تشكيل دهد هيئتي به هوستون تگزاس اعزام كرد تا با شركت يونوكال در

.در اين مورد در فصول آينده سخن خواهيم گفت. جهت ايجاد شبكه انتقال لوله هاي گاز مذاكره كند

ن  ظامي از جنگ دوم جهاني تا كنونبه خدمت گرفتن وسيع ترين نيروي

در خواهد با تروريسم بين آمريكا مي كوشد به افكار عمومي بقبوالند كه مي المللي مبارزه كند، اما قصد اين كشور

و خاورميانه  حقيقت آن است كه با استفاده از ماشين جنگي خود محدوده زير نفوذش را نه تنها به آسياي مركزي

.و خاور دور گسترش دهدبلكه به شبه قاره هند 

و چين افغانستان كشوري است كه از نظر استراتژيك به دليل داشتن مرزهاي مشترك با شوروي سابق، ايران

و اياالت متحده قصد دارد حضور نظامي خود را در اين كشور به صورت دائمي درآورد . اهميت فراوان دارد

دارد كه داراي قدرت اتمي هستند يعني روسيه، چين، هند، افغانستان عالوه بر اين در مركز پنج كشور قرار
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و قزاقستان در همين راستا دولت بوش با دستاويز مبارزه با تروريسم مي كوشد در چند جمهوري سابق. پاكستان

و قرقيزستان پايگاه هاي نظامي ايجاد كند . شوروي از جمله ازبكستان، كازاخستان، تاجيكستان

 تي خودكامهگرايش به سمت حكوم

و اطالعاتي آمريكا و با كمك وال استريت– سيا–دستگاه نظامي يعني صاحبان عمده( زير سايه دولت بوش

و نظامي اياالت متحده تصميم. افسار سياست خارجي كشور را به طور كامل در اختيار دارد) كمپاني هاي صنعتي

پ و سيا كه. شت درهاي بسته صورت مي گيرندهايي كه همگي ماهيت سياسي دارند توسط پنتاگون به نحوي

و از جمله كنگره آمريكا به نهادهاي تشريفاتي تبديل شده اند . نهادهاي سياسي

مي"دمكرات"در حالي كه افكار عمومي آمريكا هنوز گمان مي كند در كشوري كند، رييس جمهور زندگي

ع مال در جريان بخش ناچيزي از سياست هاي اياالت متحده به يك عامل روابط عمومي مبدل شده است كه

مي در بسياري مواقع به ويژه آنجا كه به سياست هاي بين. خارجي دولت قرار دارد در المللي مربوط شود بوش

مي جواب دادن ترديد مي و هنگامي كه جرئت و كند كند به سئواالت مربوط به جهان پاسخ دهد بي تجربگي

حتي با وجود اتكا به نفسي كه به خود دارد نمي تواند دچار اشتباهات فاحش.دشو ناآگاهي اش كامال اشكار مي

! نشود

مي2000مثال در جريان مبارزات انتخاباتي سال وي. كند يك خبرنگار از فرماندار بوش در مورد طالبان سئوال

مي. دستپاچه شانه هايش را باال مي اندازد و اشاره ند كه بحث دربارهك خبرنگاري ديگر به كمكش ميايد

و تبعيض در مورد زنان آن كشور است و: آقاي بوش در پاسخ ميگويد. افغانستان بله بله طالبان در افغانستان

بينيد كه اطالعات رييس جمهورمي!! گمان مي كردم در مورد يك گروه راك صحبت مي كنيد. سركوب همه

!آمريكا در مورد مسايل ديگر كشورها در چه حدودي است

حتي در مورد مسايل مهم سياست خارجي كه بر لب هاي تقريبا همه جريان دارد نيز اطالعات بوش ناچيز است

اظهارات.و اين ها مسايلي است كه در صورت انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور بايد به حل آن ها بپردازد

 بسياري رسانه هاي خارجي منعكس شد بوش در مورد طالبان كه در مصاحبه با خبرنگار گالمور عنوان شد توسط

.و مورد تفسير قرار گرفت اما تنها اندك روزنامه هاي آمريكايي آن را ذكر كردند

جمهور است كه مي تواند چه كسي در واشنگتن تصميم گيرنده واقعي است؟ اين كه از نظر قانوني تنها رييس

واقعا تصميم به عمليات گسترده.ت مسئله نمي دهددستور پرتاب اولين بمب اتمي را صادر كند تغييري در صور
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و امنيت جهاني را به قمار گذاشته است، توسط چه كساني اتخاذ مي شود؟ به بيان ميليتاريستي كه آينده همه ما

ديگر آيا رييس جمهور آمريكا به جز خواندن بيانيه هاي رسمي داراي قدرت سياسي ديگري هم هست يا فقط به 

و سرويس هاي امنيتي سيا است؟عنوان يك مهره  تحت اختيار سازمان نظامي پنتاگون

!طراحان نظامي تصميم گيران واقعي اند

و سازمان سيا تنظيم سياست خارجي آمريكا را به عهده گرفته اند تا نظم"استرتژهاي نظامي دولت، پنتاگون

 بلكه با رهبران صندوق- ناتو–شمالي آن ها نه تنها با سازمان آتالنتيك. را محقق سازند” نوين جهاني

و اندام وار دارند بين و سازمان تجارت جهاني ارتباطي ارگانيك موسسات مالي. المللي پول، بانك جهاني

و المللي نظير صندوق بين بين و در ارتباط تنگانتگ با وال استريت المللي پول كه در واشنگتن مستقر هستند

و صن عتي آمريكا قرار دارند، اكنون دكترين مداواي اقتصادي كشورهاي در حال رشد صاحبان مجتمع هاي نظامي

.و جمهوري هاي سابق شوروي را ديكته مي كنند

و موسسه هاي مالي بين المللي، شركت هاي اين سيستم به دستگاه واقعي قدرت متكي است، يعني بانك ها

و سازندگان اسلحه، غول هاي نفتي، موسسات-صنعتي  شركت هايي كه توليدات_ بيوتكنولوژيك نظامي

و غيرنظامي مثل جاگوار( مركب دارند و يا قلب كننده خبر براي)م.نظامي و موسسات خبري كه يا سازنده خبر

و تصميم گيري را در واشنگتن تشكيل مي دهند ! انحراف افكار عمومي هستند، پايه هاي قدرت

 تبديل ماشين دولتي به ماشين تبهكاري

و تحويل- ناركودالر–در زمان دولت ريگان مسئوالن بلندپايه دولتي دالرهاي مواد مخدر  را خرج كمك مالي

كه. اسلحه به كنتراها برعليه دولت نيكاراگوئه كردند و خنده دار اينجاست تمام اين مقامات بلندپايه دولت ريگان

همين عامالن رسوايي ايران. اشغال كرده اندمسئوالن افتضاح ايران گيت در دولت بوش پست هاي كليدي را

! گيت امروز با اختيارات تام مشغول برنامه ريزي به اصطالح جنگ برعليه تروريسم هستند

 در 1980خانه هاي حزب جمهوريخواه به انتخاب كساني دست زده است كه در سال بوش با جستجو در تاريك

كه اكنون پست معاون وزير را در دولت(ريچارد آرميتاژ.ه اندخريد اسلحه از ايران براي كنتراس شركت داشت

از) بوش برعهده دارد و خريد و به همين دليل به معاونت در قاچاق اسلحه همكاري نزديكي با اوليور نورث داشت

كه اولين انتخاب بوش از اين قماش افراد همين آقاي ريچارد آرميتاژ بود. ايران به نفع كنترا متهم شده بود
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و. صالحيتش در كنگره سريعا تصويب شد امنيت ملي انجام وي در زمان دولت ريگان در مقام معاون وزير دفاع

به. كرد وظيفه مي بوش متعاقب واگذاري اين مقام به آرميتاژ، اليوت آبرامز را كه معاون وزير دولت ريگان بود

و حفظ حقو و عمليات بينمثابه مدير كل شوراي ملي امنيتي براي دموكراسي المللي منصوب كرد، پستيق فردي

و كنترا. كه به تاييد صالحيت كنگره احتياج نداشت اليوت آبرامز به اتهام دروغگويي به كنگره در مورد ايران

. مجرم شناخته شده بود اما بعدا توسط جرج بوش مورد عفو واقع شد

و در” زان اسالميمبار"ريچارد آرميتاژ يكي از طراحان كمك به مجاهدين و شوري چه در دوران نبرد افغانستان

و چه پس از آن بود مي. دوران جنگ سرد در امروز همه كه محور(” مثلث طاليي"دانند كه قاچاق مواد مخدر

. يكي از منابع مالي سازمان سيا در اجراي عمليات خرابكارانه براندازي است) اصلي آن در افغانستان قرار دارد

درواقع استفاده از دالرهاي قاچاق مواد. يان جنگ در افغانستان در اين سياست هيچ تغييري داده نشدعليرغم پا

كه تجارت قاچاق مواد مخدر ضمن اين. دهد مخدر يكي از عناصر سياست خارجي آمريكا را تشكيل مي

غ ميميلياردها دالر سود دارد كه به قدرت مالي سازمان سيا در جهت تامين مالي عمليات . كند يرقانوني كمك

 پايمال كردن حقوق اجتماعي

هم نظامي تغيير جهت داده–از يازدهم سپتامبر منابع دولتي به سمت اعتبارات صنعتي و  اند

و رفاه مردم و بهداشت و آموزش زمان بودجه اختصاص داده شده به برنامه هاي اجتماعي

و درآمدهاي مالياتي به سمت تقويت در اعتبارات دولتي بازنگري. است كاهش پيدا كرده  به عمل آمده

و امنيت داخلي كاناليزه شده اند  ايجاد شده است كه نتيجه آن زير"مشروعيت جديد"نوعي. ماشين پليسي

و پايمال كردن در بعضي از كشورهاي. شهروندان است” حقوق ابتدايي"سئوال بردن پايه هاي نظام قضايي

و نهادهاي قانون گذاري كه به صورت دموكراتيك انتخاب شده اند غربي نظير آمريكا، كانادا و بريتانيا، پارلمان

. اند به منشا تجويز پايمال كردن حقوق شهروندان تبديل شده

مي هدف از قوانين جديدي كه در اين راستا تصويب مي دفاع از شهروندان در مقابل"شود شوند چنان كه ادعا

در! نيست” تهديدات تروريستي و حمايت از سيستم بلكه  به اجرا"بازار آزاد"واقع اين قوانين در جهت حفظ

و تهديد جنبش. گذاشته شده اند و مقابله با جنبش اين قوانين تضعيف و دفاع از حقوق اجتماعي هاي ضد جنگ

و منابع مربوط به رفاه عموم. ضدجهاني شدن را نشانه گرفته اند ي در حال سقوط در شرايطي كه اقتصاد اجتماعي
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و بخش  نظامي موجد قطب جديدي از رشد در اقتصاد–هاي صنعتي هستند، سرريز منابع به سمت امنيت

. شود آمريكا مي

"ضدتروريستي"قوانين

به. است” قانون ميهني"نام اين قانون در اياالت متحده براساس اين قانون تظاهرات آرام عليه جهاني شدن

يا به طوري كه هر نوع اعتراض برعليه صندوق بين. مي شوداقدامي جنايي تبديل المللي پول

برطبق. شود در نظر گرفته” جنايت تروريسم داخلي"تواند به مثابه سازمان تجارت جهاني مي

 از طريق فشار يا الزام در سياست حكومت"تمام آن فعاليت هايي است كه قادرند” تروريسم داخلي"اين قانون 

و جلوگيري از عبور يك تظاهرات" به عنوان مثال"ر باشندتاثيرگذا  عادي كه منجر به بسته شدن يك خيابان

اين قانون يكي از جدي ترين. در نظر گرفته شود” تروريسم داخلي" مي تواند به عنوان"يك آمبوالنس شود

. يورش ها به حقوق اجتماعي در پنجاه ساله اخير است

و پرداخته"ضدتروريستيقانون"در اياالت متحده  كه به سرعت به تصويب كنگره رسيد در حقيقت ساخته

آنو زاييده ماشين اطالعاتي سازمان سيا است پليسي- موسسات نظامي و قانون گذاران نقشي در

و براي مقابله با جنبش ضد جهاني شدن تصويب. ندارند در حقيقت بيشتر مواد اين قانون قبل از يازدهم سپتامبر

.ه بودشد

 تشكيل كميسيون ها يا دادگاه" قانون ديگري به امضاي رييس جمهور بوش رسيد كه در آن 2001در نوامبر

و اتباع ديگر. در نظر گرفته شده است"هايي براي محاكمه افراد تروريست اين قانون شهروندان آمريكايي

براي محاكمه اين افراد كميسون. هستندالمللي شود كه متهم به كمك به تروريسم بين كشورها را شامل مي

اين. كند هايي درنظر گرفته شده كه مي توانند بر اساس اختيارات داده شده به رييس جمهور افراد را محاكمه 

. شود كميسيون ها دادگاه نظامي نيستند به دليل اي نكه در دادگاه نظامي حقوق فردي متهم در نظر گرفته مي

 صريحا اعالم كرد كه تروريست ها لياقت برخورداري از حقوق مندرج"اسكرافت"ي درحالي كه دادستان عموم

وي. در قانون اساسي را ندارند به"حصول عدالت بلكه براي محكوم كردن"اين دادگاه ها نه براي به گفته

. اند وجود آمده

تن به بهانهدرماههاي به انشد. هاي مختلف دستگير شدند بعد از يازدهم سپتامبر صدها آموزان دوران دبيرستان

و يا از كار بركنار شدند و استادان دانشگاه تهديد شده مثال يكي از استادان. دليل مخالفت با جنگ اخراج شده
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.آي.بي.اف–پليس فدرال آمريكا. دانشگاه فلوريد از نخستين كساني بود كه قرباني جنگ برعليه تروريسم شد

آ– ريان كه مدرس رايانه در دانشگاه فلوريداي جنوبي بود بدون اين كه وي به جرمي در مورد پروفسور سامي ال

گن شافت. متهم يا دستگير شده باشد، تحقيقاتي را آغاز كرد و بالفاصله جودي پروفسور به مرگ تهديد شد

. مسئول دانشگاه وي را از سمت خود با حفظ حقوق معلق كرد

و تشكل 2001در نوامبر پرستي در بعضي دانشجويان سابق آمريكا گزارشي در مورد عدم ميهن شوراي اداري

و طرق مقابله با آن منتشر كرد و كالج هاي آمريكا. دانشگاه ها تن از اساتيد دانشگاه در اين سند نام صد وهفده

برذكر شده است كه جرئت كرده بودند در مورد جنگ برعليه تروريسم موضع بگيرند دهو يا آن را زير سوال

آن. بودند  در واكنش اياالت"عناصر ضعيف" است از اين استادان به عنوان"دفاع از تمدن"در اين سند كه نام

.متحده در مورد حمله يازدهم سپتامبر نام برده شده است

و سيا.آي.بي. قدرت گرفتن هر چه بيشتر اف

ه.آي.بي.قانون پيش گفته به اف و اي غيردولتي، سنديكاها، روزنامهو سيا اجازه مي دهد كه سازمان نگاران

به. روشنفكران را تحت نظر گرفته يا مكالمات آن ها را شنود كنند براساس اين قانون جديد پليس مي تواند

همين قانون به دادگاه هاي مخفي اجازه مي دهد كه دستور. دلخواه خود برعليه هر كس اقدام به جاسوسي كند

و يا باز در.آي.بي.اف. رسي مخفيانه آن را صادر كندشنود هر خانه و يا اشخاص را بدون مي تواند سازمان ها

كنترل دستگاه هاي تلفن، دادگاه هاي مخفي مي توانند دستور. نظر گرفتن قانون اساسي كنترل تلفني نمايد

و تلفن هاي همراه قب. هر شهروندي را صادر نمايندكامپيوترها ل از رسيدن به دست نامه هاي الكترونيكي حتي

و بدون اطالع وي كنترل مي شوند و فردي مظنون. دريافت كننده بدون اين كه اصال جرمي اتفاق افتاده باشد

و يا خوانده شود . يا متهم به آن باشد پيام هاي وي مي تواند شنود شده

و اجا با قانون جديد و اتهام زني افزايش يافته زه نفوذ در سازمان هاي قدرت دستگاه بازپرسي، بازجويي

و تمديد دائمي حبس اشخاصي كه حكم زنداني شدن خود را پشت سر  غيردولتي، افزايش حكم محكوميت

و طوالني كردن تحقيقات. گذاشته اند در آن پيش بيني شده است در مجموع اين قانون باالبردن حكم مجازات

. را در نظر دارد

و يا مخالفت با سياست هاي دولتي مي توانند به عنوان جرم براساس قانون جديد تمام جنبش هاي اعت "راضي

و. ملي در نظر گرفته شوند"تروريسم  تظاهر به زير"در اين قانون موازين حقوق كيفري زيرپا گذاشته شده
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و يا الزام"يا"فشار گذاشتن يا الزام كردن جامعه  به صورت"تحت تاثير قرار دادن حكومت از طريق فشار

و چگونه مي توانند زندگي بشري را به مخاطره و كشداري تعريف شده اند كه مشخص نيست چه اقداماتي مبهم

مثال جنبش ضد تجارت جهاني در سياتل مي تواند در اين تعريف جاي. بياندازد يا جامعه را به كاري ملزم كند

مق. بگيرد و در واقع اگر هدف مبارزه با تروريسم بود به اندازه كافي و قوانيني كه بتواند با افراد خاطي ررات

و يا اجتماعي آرام دست مي زنند را به  و الزم نبود افرادي كه به اعتراض مجرمان برخورد كند وجود داشت

و محكوميت هاي سنگين براي آنان در نظر گرفت را. تروريسم متهم كرد حكومت آمريكا جنگ برعليه تروريسم

و بدون مرز  . تلقي مي كنديك جنگ دائمي

از. قانون كانادايي ضد تروريسم در خطوط اصلي خود از اين قانون آمريكايي نسخه برداري ميكند در دو ماهه بعد

و يا وكالي خود تن در زندان هاي كانادا ناپديد شدند800يازدهم سپتامبر بيش از   بدون آن كه بتوانند با خانواده

و اين درحالي بود كه هن . را تصويب نكرده بود” ضدتروريستي"وز پارلمان كانادا قانون تماس بگيرند

و اجتماعي بسنده نمي كنند آن ها حذف. قوانين ضد تروريستي تنها به محدود كردن آزادي هاي فردي

و دستگيري. را در جامعه هدف گرفته اند"عدالت" اين قوانين ما را به سمت سيستمي مي برد كه تفتيش عقايد

د  و تاييد پليس مخفي جايگزين. هاي آن هستند ليل پايههاي بدون و دادخواهي، شهادت به جاي كيفرخواست

و سند برعليه شخص بدست فراموشي سپرده مي شوند و مقوله وجود مدرك صرف در مظان اتهام قرار. شده

آن كه براساس آن همه بيگناه هستند مگر" برائت"اصل. شود گرفتن مساوي با محكوميت تلقي مي  خالف

. اثبات شود ديگر جود ندارد

و طرح قانون سي  كانادا42. جنبش اعتراضي ضد جهاني شدن

سي كمي بعد از حمله شد42. هاي تروريستي يازدهم سپتامبر طرحي به نام طرح قانون  به پارلمان كانادا تقديم

 به حكومت اجازه مي دهد هر مكاني را در اين قانون. به تصويب پارلمان رسيد2002كه با اندكي تغيير در آوريل

اگر مثال شهر كبك در زمان برگزاري جلسه منطقه تجاري آزاد آمريكا منطقه. هر زماني منطقه نظامي اعالم كند

نظامي اعالم شده بود، نيروهاي نظامي مي توانستند هر كس را كه در محدوده اين منطقه قرار داشت، حتي 

و براي مدتي نامحدود بدون هيچ نوع امكان تجديد نظري دستگير كنندساكنان آن، به ترويست مته .م ساخته
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 قانون ضدتروريسم كانادا

و اصل عمل مجرمانه در حال ناپديد شدن با اين قانون دو ستون اصلي حقوق كيفري يعني اصل قصد مجرمانه

مت. هستند و هم به هر صورت ممكن در آن كافيست دولت تشخيص دهد كه عملي تروريستي انجام شده است

حال قصد آن را داشته يا اين عمل توسط او انجام شده. شود مداخله يا شركت داشته است تا مجرم شناخته مي

. است يا نه مطرح نيست

و اصل محرمانه بودن صحبت وكيل با موكل از بين رفته است (متهم حق اختيار سكوت ندارد يك. مانند اين كه

ك  !) نيد تا اسرار شخصي را كه به او اعتراف كرده است فاش نمايدكشيش را مجبور

و اصل امكان دفاع از متهم پايمال شده است به. مقوله قضاوت عادالنه نام اشخاص يا سازمان هاي متهم

به. آوري مي شوند تروريسم در فهرستي جمع  هر كس با اين اشخاص ويا سازمان ها ارتباط دارد خود مي تواند

در.ت متهم شودتروريس نتيجتا وكاليي كه دفاع از افرادي را قبول مي كنند كه به تروريست متهم شده اند خود

و مصادره شود. معرض خطر اتهام قرار دارند و حساب هاي بانكي هر متهم به تروريست مي تواند توقيف . اموال

ح و در بسياري از موارد و دوراز انصاف هستند . كم ابد صادرمي شودمجازات ها مبالغه آميز

. كانادا در مورد قانون ضد تروريسم مي باشد36اين ها فقط بخش هايي از طرح قانوني سي

و حقوق اساسي را به خطر مي اندازد در اتحاديه اروپا هر چند قوانين ضد تروريستي تا حدي آزادي ها را محدود

و كانادا نيستند فشار” اوتو شيلي"ها در دولت ائتالفي وزير كشور در آلمان سبز. ولي به حدت قوانين آمريكا

ولي در هر صورت قانون ضدتروريستي آلمان قدرت فوق. آوردند كه طرح قانون تسليمي به مجلس را نرم تر كند

 حدود سه ميليارد مارك را 2001كه دولت آلمان در سال قابل ذكر است. العاده اي به پليس اين كشور مي دهد

. از حذف برنامه هاي اجتماعي تامين مي شد در اختيار سرويس امنيت داخلي قرار داده استكه قسمت اعظم آن

 بحران اقتصاد جهاني

بحران اقتصاد جهاني كه همراه است با ورشكستگي موسسه هاي دولتي، باال رفتن تعداد بي كاران، نزول سطح

و آمريكاي شما و بروز قحطي در كشورهاي در حال رشد، زندگي در سرتاسر جهان از جمله اروپاي غربي لي

و گرايش به حكومتي اقتدارگرا شده است . موجد جنگ

جنگ نه تنها منجر به افول. دارد1930المللي بحران كنوني عواقبي به مراتب وخيم تراز بحران در تراز بين

ها–اقتصاد اجتماعي به نفع موسسات صنعتي  در نظامي شده بلكه روند فروپاشي دولت و رفاه را ي اجتماعي
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جمهور پنج روز قبل از حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني، رييس. اكثر كشورهاي غربي تسريع كرده است

در. بوش به پيش بيني پيامبر گونه اي دست زد  بارها گفته ام تنها در زمان": اعالم كرد2001 سپتامبر6وي

و ركود فعاليت هاي اقتصادي يا مواق ع اضطراري است كه مي توان پول مربوط به تامين اجتماعي را جنگ

"!من واقعا در گفتار خود صادقم. مصرف نمود

. مجموعه افكار حاكم بر كاخ سفيد جان تازه اي به تقويت دراماتيك ماشين جنگي اياالت متحده بخشيده است

و جنگ بدون انقطاع تكرار مي بر واژه هاي ركود اي غارت بودجه عمومي در جهت منافع شود تا ذهن مردم را

و روانه كردن منابع كشور به سمت شركتهاي نظامي صنعتي را  سازندگان اسلحه هاي كشتار جمعي آماده كند

. نزد افكار عمومي توجيه كند

نقل مجلس” ميهن پرستي"و” وفاداري"،"عشق به ميهن"بعد از جريان عمليات تروريستي يازدهم سپتامبر

ه و با مطرح كردن. اي رسمي شده استرسانه محور"امري كه با اين زمينه سازي ها مد نظر بوش است

و سوريه-"شرارت  مي- ايران، عراق، كره شمالي، ليبي شود، در حقيقت مشروعيت دوباره دادن به تقويت كامل

ن به جاي توليد هم زما.و توجيه دخالت هاي نظامي آمريكا در كشورهاي مختلف جهان است” دفاع ملي"

يابد كه به بهاي ناديده گرفتن احتياجات مردم سود كاالهاي مورد نياز جامعه، توليدات نظامي افزايش مي

. سرشاري را به كمپاني هاي نظامي سرازير مي كند

 نظامي نمي تواند سيرصعودي بيكاري را كه هم اكنون آمريكا- دولت بوش با اين كمك به شركت هاي صنعتي

برعكس اين جهت گيري اقتصاد آمريكا صدها ميليارد دالر سود را نصيب تنها. روبرواست از ميان برداردبا آن

.چند شركت خواهد كرد

و جهاني شدن  جنگ

و جهاني شدن به نحو تنگاتنگي با هم ارتباط دارند بحران جهاني اقتصادي كه قبل از وقايع يازدهم. جنگ

 پيوند با ايجاد نظم نوين جهاني است، نظمي كه آزادي بازار را هدف قرار داده سپتامبر شروع شده بود، عميقا در

اقتصادي هاي ملي يكي به دنبال.، ما شاهد سقوط بازارهاي ملي هستيم1997 در سال"بحران آسيا"از. است

و آرژانتين به طور كامل به دست طلبكاران بين. ديگري فرومي پاشند لمللي افتاده اندا بعضي كشورها مانند تركيه

. اندو مردم اين كشورها در فقر فرورفته
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 يجاد شغل به وسيله ماشين جنگي آمريكاا

و ري تهون(پنج غول نظامي آمريكا و منابع) الكهيد، نورتهوپ گرومان، ژنرال ديناميك، بويينگ كليه مبالغ

. جيره نظامي كاناليزه كرده اندتخصيص داده شده به توليدات مصارف اجتماعي را در جهت مونتاژهاي زن

و و بودجه بخش تجارتي الكهيد مارتين بزرگ ترين توليد كننده اسلحه در آمريكا قسمت عظيمي از پرسنل

22اجتماعي خود را كاهش داده تا بتواند هر چه بيشتر اسلحه هاي پيشرفته از جمله هواپيماهاي شكاري اف 

در اين راستا قرار است سه هزار شغل جديد. ميليون دالر است85ها بهاي هر يك از اين هواپيما. توليد كند

در همين راستا. بيست ميليون دالر براي دولت خرج برمي دارد! شود ولي هر كدام از اين شغلها مبلغ ناچيز ايجاد 

ج200كمپاني بويينگ  اين. كندميدريافت.اف.اس. ميليارد دالر از وزارت دفاع آمريكا براي توليد هواپيماهاي

سي كمپاني نيز ايجاد سه هزار شغل را تاييد مي كند در صورتي كه بعد از وقايع يازدهم سپتامبر قول داده بود

 66,7هر كدام از شغل هاي ايجاد شده در كمپاني بويينگ براي ماليات دهندگان. هزار شغل ايجاد خواهد كرد

عنوان عجيب نيست كه دولت بوش برنامه هاي اجتماعي را محدود بنابراين به هيچ. ميليون دالر هزينه در بردارد

.كندو يا حذف مي

به لحاظ گوناگون بحران بعد از يازدهم سپتامبر نه تنها سقوط سوسيال دمكراسي غربي را

را مشروعيت دادن به سيستم جهاني بازار آزاد مي تواند راه. اعالم مي دارد، بلكه پايان يك دوران است

و خصوصي براي مو و مرج اقتصادي و تاسياست زيربنايي دولت هموارج جديدي از هرج سازي موسسات دولتي

(نمايد و. و تلويزيون دولتي و فاضالب ها، راديو  ...) بيمارستان ها، برق، بزرگراه ها، آب

و همچنين بيشتر كشورهاي اتحاديه اروپا تال و بريتانياي كبير و كانادا ش براي حذف به عالوه در آمريكا

حكومت قانون به ايجاد نيرويي اقتدارگرا منجر شده كه جامعه مدني تنها از طريق سازماندهي جمعي مي تواند

و گفتگويي انجام شده باشد. مخالفت خود را با آن بيان كند و مبارزه"جنگ با تروريسم"بدون اين كه بحث

و باال بردن امنيت داخلي يك ضرورت اعالم” راسي دفاع از دموك" براي"شرور"عليه كشورهاي به اصطالح

. مي شود

جنگ طبق مفهومي كه به صورت تاريخي از آن داريم جاي خود را به مفهومي جديد داده است كه به آن عنوان

و كشورهاي شرور داده شده است اين دو اصطالح بدون وقفه در مبارزه تبليغاتي هماهنگي تكرار. مبارزه با شر

شر" ايدئولوژي.مي شوند در"دولت  استفاده شد، ميكوشد 1991 كه توسط پنتاگون در جريان جنگ خليج فارس
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و قانونيت ايجاد كند كه هدف آن توجيه  برعليه كشورهايي"جنگ انسان دوستانه"نوعي جديد از مشروعيت

و بازار آزاد نيستتد . است كه منطبق بر نظم نوين جهاني
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و جهاني  شدن جنگ

 دومفصل

 هروئينو ترياك

 توليد انبوه مرگبارترين سالح در افغانستان

و كشتار جمعي سالحي در افغانستان توليد انبوه مي شود كه در پايان قرن بيست در مخوف تر از سالح شيميائي

شد200 تا 100آمد حاصل از آن بين  و هروئين: ميليارد دالر تخمين زده مي .ترياك

و بزرگترين دغدغه ارتش و سازمان اطالعات پاكستان پذيرش نقش گارد ويژه قاچاق مواد مخدر براي اين ارتش

.سازمان اطالعاتي از سوي امريكاست

ده تجارت بين زند به اندازه تجارت نفـت اهميـت ها ميليارد دالر سرمي المللي مواد مخدر كه سود ساالنه آن به

شب. كند پيدا مي  و گـاز از اين لحاظ كنترل ژئوپوليتيك كه هاي مواد مخدر به همان اندازه كنترل لوله هاي نفـت

.اهميت استراتژيك دارد

و رخوت حكومت هاي مرتجع مذهبي سر و جنبش هاي اسالمي از درآمـد از درون همين تجارت مرگ برآوردند

.حاصل از آن ارتزاق كردند

و جهاني شدن"بخش دوم كتاب تحقيقي ر"جنگ و در. خـوت آفـرين اختـصاص دارد به اين سالح نسل سوز

و ريشه هاي كهنه جنگ سردي كه اكنون به حريق بن الدن، طالبان همين بخش به مناسبات امريكا با القاعده،

: اين بخش را در ادامه مي خوانيد. جهاني تبديل شده پرداخته مي شود
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 الدن كيست؟ اسامه بن

ن را موجودي وحشتناك معرفي مي كنند كه هم باعث بـروزالد رسانه هاي گروهي غرب كاريكاتوروار اسامه بن

و ضمنا قاتل مردم بي گناهي است كه براثـر بمبـاران آمريكـا جنگ شده، هم مسئول فقر اجتماعي منطقه است

تا آنجا كه رامسفلد وزير دفاع آمريكا احتمال استفاده از سالح اتمي در مبارزه برضد اين موجـود. كشته مي شوند 

و . القاعده را منتفي نمي داندوحشتناك

بن اسامه بن الدن سعودي كه آمريكـا وي را مظنـون شـماره يـك عمليـات الدن كيست؟ واقعيت اين است كه

 افغانستان بـه كمـك سـازمان سـيا بـراي– كند فردي است كه در جريان جنگ شوروي تروريستي معرفي مي 

شد” اشغالگران شوروي"مبارزه با . به خدمت گرفته

و سرويس اطالعاتي. بزرگترين عمليات مخفي سيا در افغانستان به مرحله اجرا درآمد 1979ر سالد سازمان سيا

به– با".اي.اس.اي" نظامي پاكستان موسوم  مصمم بودند كه جنگ در افغانستان را به جهاد كل دنياي اسالم

و بدين منظور بين سال هاي از هـزار35ن آنـا92تا82اتحاد شوروي تبديل كنند بنيـادگراي انتگريـست را

. سرازير شدندبه پاكستان براي تحصيل در مدارس مذهبي دهها هزار نفر. چهل كشور اسالمي به خدمت گرفتند 

تنصاحبنظران معتقدند بيش از . از اين مسلمانان تندور در جنگ افغانستان شركت كردندصد هزار

ن و ورود  دستاويزي شد كه 1979يروهاي شوروي به افغانستان در سال روي كار آمدن دولت ببرك كارمل

اما براساس اطالعات جديد بدست. آمريكا كمك به مجاهدين افغان را دربرابر افكار عمومي جهان توجيه كند

اكنون. سازمان سيا عمليات براندازي حكومت افغانستان را قبل از ورود نيروهاي شوروي آغاز كرده بودآمده 

كه هدف واقعي واشنگتن راه اندازي جنگي داخلي در افغانستان بود، جنگي كه بيش از بيست سال روشن است 

در. ادامه يافت  حمايت از مجاهدين 1998برژينسكي مشاور امنيت ملي دولت كارتر در يك مصاحبه مطبوعاتي

:افغان توسط سازمان سيا را به اين شكل تاييد كرد

 يعني بعد از حمله 1980ي، سازمان سيا كمك به مجاهدين افغان را از سال براساس اطالعات رسم: برژينسكي"

. اما حقيقت امر تاكنون مخفي نگه داشته شده است. آغاز كرد1979 دسامبر24نظامي شوروي به افغانستان در

 آن بايد جمهور دستورالعملي را امضا نمود كه برطبق آقاي كارتر رييس1979واقعيت اين است كه در سوم ژوييه

من يادداشتي تقديم در آن روز. به مخالفان دولت طرفدار شوروي در افغانستان به صورت مخفي كمك مي شد

من اين كمك مخفي به دخالت نظامي شوروي در افغانستان رييس و درآن شرح دادم كه به نظر جمهور نمودم

.منجر خواهد شد
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بوديد؟ آيا نمي خواستيد با اين عمل باعث” كمك مخفي"در صورت عدم ريسك، شما طرفدار اين: خبرنگار*

و دخالت نظامي اين كشور در افغانستان شويد؟  تحريك شوروي

. ما قصد نداشتيم روسها را به دخالت نظامي در افغانستان هل بدهيم. مسئله را خوب بيان نمي كنيد:برژينسكي

ميولي اين كمك هاي پنهاني ما به مخالفان، احتمال اين دخال .بردت را باال

و مبارزه با آن را براي توجيه ورود خود به اين كشور: خبرنگار وقتي شوروي ها دخالت آمريكا در امور افغانستان

 آيا امروز تاسف نمي خوريد؟. آنان حقيقت را مي گفتندپس. مطرح كردند، هيچكس آن را باور نكرد

اي! تاسف:برژينسكي و. ده فوق العاده اي بودبراي چه؟ اين عمليات پنهاني روس ها در افغانستان بدام افتادند

من مي خواهيد كه تاسف بخورم روزي كه شوروي رسما از مرزهاي افغانستان گذشت براي رييس. شما از

و متذكر شدم  حاال نوبت ماست كه ويتنامي براي اتحاد شوروي"جمهور وقت آقاي كارتر يادداشتي فرستادم

و"ايجاد كنيم و در اقع مسكو براي ده سال درگير جنگي شد كه نمي توانست از آن پشتيباني كامل به عمل آورد

و فروپاشي آن منجر شد .در نهايت به تضعيف امپراطوري اتحاد جماهير شوروي

و بعدها: خبرنگار و آموزش كمك كرديد حتي از اين هم متاسف نيستيد كه به بنيادگرايان اسالمي از حيث سالح

 به تروريست تبديل شدند؟آنان 

 عصيان چند مسلمان يا طالبان يا فروپاشي اتحاد شوروي؟ از نگاه تاريخي چه چيز با ارزش تر است؟:برژينسكي

و پايان جنگ سرد؟  آزادي اروپاي شرقي

"جهاد اسالمي"

” راي اسالميگ يك شبكه بنياد"براساس گفته هاي برژينسكي، بخشي از فعاليت هاي مخفي سازمان سيا ايجاد

شد"جهاد"بود كه به آن نام و عربستان.و جنگ مقدس برعليه شوروي داده اين شبكه از طرف اياالت متحده

در. سعودي پشتيباني مي شد مثلث"اما بخش اعظم كمك مالي اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدر

م(” طاليي و افغانستان شدتام.) منطقه توليد ترياك در آسياي مركزي .ين مي

براساس اين. را امضا كرد166 ريگان رييس جمهور وقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملي شماره 1985در سال

و  دستورالعمل بايد كمك نظامي را به مجاهدين افغان هرچه بيشتر تقويت نمود تا به از همپاشي قواي شوروي

 سالح 1987كه در سال افزايش يافت، به طوريكمك هاي نظامي به شدت. خروج آنان از افغانستان منجر شود

و پنتاگون به طور پنهاني. هزار تن رسيد65هاي تحويلي به مجاهدين به در طي اين مدت سيل متخصصان سيا
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شد-اي.اس.اي-و بي وقفه راهي ستاد فرماندهي سازمان اطالعات پاكستان . واقع در شاهراه اصلي روالپندي

و پنتاگون براي سازمان دادن جنگ شورشيان افغان برعليه قواي شوروي با در همين محل كارشناسا ن سيا

. ماموران اطالعاتي پاكستان ديدار مي كردند

. سازمان سيا از طريق سرويس اطالعاتي پاكستان نقش كليدي در تربيت نظامي مجاهدين افغانستان داشت

و پشتيباني مالي عر بستان تشكيل شده بودند تدريجا تدريس تكنيك هاي مدارسي كه توسط بنيادگرايان وهابي

اياالت متحده آمريكا از ديكتاتور پاكستان ژنرال. جنگ هاي چريكي سازمان سيا را در تعاليم خود گنجاندند

. سر برآوردند" طالبان"ضياالحق در تاسيس هزاران مدرسه علميه در پاكستان پشتيباني كرد، مدارسي كه از آنان 

زمان سيا تالش خود را بر ترويج اين انديشه گذاشته بود كه از اسالم يك ايده سياسي اجتماعي به بدينسان سا

و اكنون مردم مسلمان افغانستان بايد بدين  سازد كه تقدس آن توسط يك ارتش بي خدا مورد تجاوز واقع شده

و براي استقالل خود رژيم چپ گراي افغانستان را كه مسكو برسر كار آور .ده سرنگون كنندمنظور

)اي.اس.اي(نقش سازمان اطالعاتي نظامي پاكستان

به” كمك هاي مخفي"سازمان سيا كه نمي خواست مستقيما با مجاهدين در تماس قرار گيرد، جهاد"خود را

به بيان ديگر براي موفقيت اين عمليات مخفي. از كانال سازمان اطالعاتي نظامي پاكستان سازمان داد"مقدس

و نابودي اتحاد شوروي بود پنهان مي كردوا . شنگتن بايد نيت واقعي خود را كه سرنگوني دولت وقت افغانستان

ميميلتون بردمنبه همين دليل با آن كه كند كه اين سازمان نبود كه عرب از اعضاي برجسته سازمان سيا ادعا

بنداد، براساس اطالعات عبدالمنعم سيد علي ها را تعليم نظامي مي الدن عضو مركز تحقيقات استراتژيك قاهره،

.و عرب هاي افغان تعليمات نظامي خود را در سايه پشتيباني سازمان سيا دريافت كردند

بن ميلتون بردمن تصديق مي الدنبن. الدن از نقشي كه واشنگتن به او داده بود هيچ اطالعي نداشت كند كه

د"خود مدعي است  و نه برادرانم من و."ر جريان هيچ كمكي از آمريكا نبوديم نه سيا با تحريك احساسات ملي

بدينسان. كنند مذهبي مجاهدين اسالمي به آنان اجازه نداد كه بفهمند در حقيقت به نفع عمو سام مبارزه مي 

ب ا عليرغم ارتباط تنگاتنگ سرويس هاي جاسوسي بلند پايه با يكديگر، افسران مجاهدين هيچ رابطه مستقيمي

و سيا نداشتند و كمك نظامي اياالت متحده سازمان اطالعات پاكستان.واشنگتن  با پشتيباني سازمان سيا

پرسنل. اي به يك سازمان موازي پرقدرت تبديل شد كه در تمام عرصه هاي حكومتي حضور داشت.اس.اي

حد.اس.اي و اداري بودند به از. هزار نفر رسيد150ود اي كه متشكل از افسران نظامي، ماموران اطالعاتي پس
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و به قدرت رسيدن ضياالحق مناسبات اي تر.اس.بركناري بوتو و سازمان سياي آمريكا به طرز محسوسي گرم اي

درجريان جنگ. ضمن اين كه عمليات سيا موجب شد رژيم نظامي ضياالحق روز به روز قدرتمند تر شود. شد

 1980در سال! از اياالت متحده مواضع ضد شوروي مي گرفتداخلي در افغانستان رژيم پاكستان حتي بيش 

در.اس.كمي بعد از ورود نظامي شوروي به افغانستان، ضياالحق به رييس اي اي ماموريت داد براي اغتشاش

و از اكتبر. جمهوري هاي آسياي مركزي شوروي دست به كار شود  شروع84اين اقدامات را سازمان سيا بعدها

س. كرد و اياالت متحده. ازمان سيا از ماموران پاكستاني محتاط تر عمل مي كرددر واقع  نيروهاي پاكستان

و حل مسالمت آميز مسئله افغانستان هستند فريب درگير در مسئله افغانستان را با عنوان اين كه حاضر به مذاكره

و به عمليات پنهاني براي ايجاد اغتشاش بيشتر ادامه مي دادند .داده

 مثلث قاچاق مواد مخدر"لث طالييمث"

قبل از جنگ. پرونده قاچاق مواد مخدردر آسياي مركزي ارتباط تنگاتنگي با عمليات مخفي سازمان سيا دارد

و توليد–شوروي  و افغانستان فقط مصرف منطقه اي را تامين مي كرد  افغانستان، توليد ترياك در پاكستان

. عمده هروئين محلي وجود خارجي نداشت

نشان مي دهد كه دو سال بعد از شروع عمليات سيا در افغانستان، منطقه آلفرد مك كويدر اين رابطه تحقيقات

شد–مرزي افغانستان   درصد مصرف60اين توليدات. پاكستان به بزرگترين توليدكننده هروئين در جهان تبديل

 تقريبا ناچيز بود در پاكستان 1979ئين كه در سال تعداد معتادان به هرو. داخلي اياالت متحده را تامين مي كرد

و در سال و دويست هزار به مرز 1985ناگهان به طرز سرسام آوري باال رفت  نفر رسيد كه در جهان يك ميليون

. بي نظير است

آن. تجارت هروئين مستقيما زير نظر سازمان سيا انجام مي شد ان با پيشروي مجاهدين افغان در خاك افغانستان،

در. پرداخته شود"ماليات انقالب"كشت ترياك را به دهقانان تحميل كردند تا  در آن سوي مرزها يعني

ايپاكستان و سازمان هاي محلي با پشتيباني اي صدها البراتوار توليد هرويين.اس.، رهبران مجاهدين افغان

د. تاسيس كردند در) سازمان مبارزه با مواد مخدر آمريكا(.ا.اي.جالب آن كه در تمام اين دهه نمايندگي سازمان

ماموران آمريكايي از تحقيق در مورد قاچاق. پاكستان هيچ عمليات دستگيري يا توقيف مواد مخدر انجام نداد

سياست آمريكا در مورد قاچاق مواد. افغان را مخدوش مي ساخت امتناع مي كردند"چهره مبارزان"هرويين كه 

 1995در سال. سياست محدود ساختن يا از بين بردن نفوذ شوروي در اين كشور بودمخدر در افغانستان تابع
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مسئول سابق عمليات سيا در افغانستان ريچارد كوگنا اعتراف كرد كه سازمان سيا مبارزه برعليه قاچاق مواد مخدر

و اشتباهات شوروي ماموريت اصلي ما باال بردن مشكالت": وي مي گويد. را فداي مبارزه برعليه شوروي نمود

و نه نيرويي كه به مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص دهيم. ها بود كه. ما واقعا نه وقت داشتيم فكر نمي كنم

واضح است كه در مبارزه بر عليه قاچاق مواد. هر موقعيتي اشكاالت خود را دارد. از اين جهت بايد متاسف باشيم

را. اما ما به هدف اصلي خود رسيديم.ق مي كنمتصدي. مخدر كم كاري وجود داشته است شوروي افغانستان

".ترك كرد

و گاز نبود كه آسياي مركزي را به منطقه اي استراتژيك تبديل كرد، بعد از جنگ سرد فقط منابع سرشار نفت

دال75افغانستان نيز بدليل توليد بلكه  و سود سرشار آن كه به ميلياردها ر سرمي زد مورد درصد از هرويين جهان

و سرويس هاي اطالعاتي قرار گرفت و موسسات مالي با فروپاشي اتحاد شوروي. توجه سازمان هاي مافيايي

در. آوري باال رفت توليد ترياك به شكل سرسام ) ميليارد دالر200 تا 100بين(” مثلث طاليي"قاچاق هرويين

. را تشكيل مي داددر پايان قرن بيستم يك سوم توليد جهاني مواد مخدر

سازمان رسمي. است ميليارد500براساس آمار سازمان ملل متحد درآمد مواد مخدر در سطح جهان ساالنه حدود

و هشتاد درصد مواد 2000سال مبارزه با مواد مخدر آمريكا معتقد است كه در  هفتاد درصد توليد ترياك جهاني

و اتحاد شوروي. استن تامين شدهمخدر مشتق از ترياك در اروپا ازطريق افغانستا مافياهاي قدرتمند مالي غربي

سابق كه در انجام جنايات سازمان داده شده متحد هستند، براي كنترل استراتژيك قاچاق هرويين جهاني رقابت 

 حدود99-98براساس اطالعات منتشره از طرف سازمان ملل متحد توليد ترياك در افغانستان در سال. دارند

. تن متريك بود كه ركورد جديدي در توليد ترياك است 4600

و مرور مواد مخدر به داليل گوناگون به يك مسئله استراتژيك تبديل شده است . به بيان ديگر كنترل عبور

المللي اكثر بانك هاي بزرگ بين. ميلياردها دالر عوايد قاچاق مواد مخدر به سيستم بانكي غربي سپرده مي شوند

و پولشويي مبالغ هنگفت–گي با شعبه هاي خود در كشورهاي بهشت مالياتي در هماهن–  به سفيد كردن

المللي مواد مخدر كه سود ساالنه آن به ده ها ميليارد دالر تجارت بيننتيجتا. دالرهاي مواد مخدر مشغولند

 شبكه هاي مواد مخدر به لحاظ كنترل ژئوپوليتيكاز اين. كند سرمي زند به اندازه تجارت نفت اهميت پيدا مي

و گاز اهميت استراتژيك دارد .همان اندازه كنترل لوله هاي نفت
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 بعد از جنگ سرد

و طويل اطالعاتي پاكستان و با وجود از ميان رفتن جنگ سرد، دستگاه عريض عليرغم فروپاشي اتحاد شوروي

به. از بين نرفت-اي.اس.اي-  ا"سازمان سيا به كمك هاي خود از آن فراتر عمليات. ادامه داد” سالميجهاد

و كشورهاي حوزه بالكان سازمان داده شد سازمان جاسوسي پاكستان. مخفي جديدي در آسياي مركزي، قفقاز

و ايجاد شش جمهوري مسلمان نشين آسياي مركزي بازي كرد .نقش مهمي در از هم گسيختگي اتحاد شوروي

 زاي احياي قاچاق مواد مخدر توسط رژيم كر

در.و پس از آن كه طالبان كشت خشخاش را ممنوع كرد توليد ترياك نود درصد كاهش يافت2000درسال

شد" اتحاد شمال"همين سال و تجارت ترياك خام تبديل جنگ. به نيروي اصلي سياسي حمايت كننده از توليد

آمريكا توليد ترياك را به شدت افزايشو استقرار حكومت مورد حمايت 2001واشنگتن برعليه افغانستان در سال 

و شبكه قاچاق مواد مخدر را بازسازي نمود با حمايت دولت نخست وزير موقت حامد كرزاي كشت خشخاش. داد

و از فرداي يازدهم سپتامبر. به طور قابل مالحظه اي افزايش پيدا كرد بازارهاي ترياك به سرعت احيا شدند

ب شدقيمت ترياك در افغانستان سه  بهاي هر كيلو ترياك به دالر ده برابر بهاي سال 2002در آغاز سال. رابر

 نسبت به توليد آن 2002 توليد ترياك در سال- آنكتاد–براساس ارزيابي صندوق توسعه ملل متحد. بود2000

. درصد افزايش نشان مي دهد675 حدود 2001در سال

 كشت خشخاش در افغانستان
 سال هكتارزمين زير كشت به
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 45000- 65000
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و فرقه وهابي عربستان سعودي با رخنه در نهادهاي الييك دولتي راه خود را به در همين زمان نيروهاي اسالمي

و فدراسيون روسيه باز كردند سوي جمهوري هاي مسلمان  با. نشين شوروي سابق گروه هاي بنيادگراي اسالمي

از. تقيم به منافع استراتژيك واشنگتن خدمت مي كردندوجود ايدئولوژي ضدآمريكايي به صورت غيرمس بعد

طالبان از طرف بنيادگراهاي. خروج نيروهاي شوري از افغانستان، جنگ داخلي به همان شدت سابق ادامه يافت

"مجمع علماي اسالم"و حزب سياسي شان) منطقه اي درايالت اوترپرادش هند(پاكستان، جريان دئوباندي 

 حزب مجمع علماي اسالم با ائتالف با نخست وزير بي نظير بوتو به قدرت 1993در سال. حمايت مي شد

و سازمان اطالعات پاكستان و بين اين حزب شد-اي.اس.اي- حكومتي رسيد  با 1996در سال. ارتباط برقرار

ب لكه پايگاه هاي سقوط حكومت افغانستان، طالبان نه تنها يك حكومت اسالمي راديكال را پايه گذاري كردند،

اين مجمع با پشتيباني وهابيون. سپردند"مجمع علماي اسالم"تعليم نظامي افغانستان را به بخش نظامي حزب 

و شوروي سابق ايفا كرد هفته نامه. عربستان سعودي نقش مهمي در به كارگيري داوطلبان جنگ در بالكان

و": جينس ديفنس در همين مورد مي نويسد  مهماتي كه به دست طالبان مي رسيدند از طريق نيمي از نفرات

و به واسطه گري اي شد.اس.پاكستان ".اي انجام مي

چنين به نظر مي رسد كه بعد از خروج نيروهاي شوروي، هر دو طرف رقيب در جنگ داخلي افغانستان يعني

و طالبان كمك هاي سازمان سيا را از طريق اي اي.اي دريافت ميكردند.اس.اتحاد شمال كه.اس. با پشتيباني اي

و از  خود مورد حمايت سازمان سيا بود دولت اسالمي طالبان هم در خدمت منافع ژئوپوليتيك آمريكا قرار گرفت

و مخصوصا زنان آن كشور تحميل مي كردند،  همين رو مصائبي كه طالبان طي ساليان دراز به مردم افغانستان

و اج و اشتغال شد) قصاص(راي قوانين شرعيمانند جلوگيري از تحصيل قاچاق. با چشم پوشي واشنگتن روبرو

و بعدها به 1990مواد مخدر در هالل طاليي همچنين در خدمت تامين كمك مالي به ارتش مسلمان بوسني در 

حتي چند ماه قبل از حمله هاي تروريستي يازدهم. قرار گرفت" اوچيكا"ارتش آزاديبخش كوسوو موسوم به

م زدوران مجاهدين شبكه القاعده زير نظر مشاوران نظامي آمريكايي در كنار تروريست هاي اوچيكا در سپتامبر،

.حمله به مقدونيه شركت كردند

 جنگ چچن

و الخطاب رهبران اصلي شورشيان چچن  در پايگاه- منطقه خودمختار فدراسيون روسيه-اسماعيل باسايف

ن و پاكستان زير و توجيه سياسي شده بودندهاي نظامي افغانستان طبق اظهارات ژوزف. ظر سازمان سيا تربيت
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و جنگ هاي نامنظم"بوالنسكي سرپرست گروه  طي 1996 كنگره آمريكا، در سال" تحقيق درباره تروريسم

شد يك جلسه سري در موگاديشو سومالي جنگ چچن برنامه بن. ريزي و الدن شركت كنندگان در اين جلسه

و پاكستان بودندمقامات بلند (پايه سرويس اطالعاتي ايران اين جلسه مربوط به قبل از انتخاب محمد خاتمي.

و تربيت شورشيان چچن بود)م. است در. نقش سرويس اطالعات نظامي پاكستان به مراتب فراتر از تامين سالح

و ماموران اسالمي راديكالش رهبري اين جنگ را عهده دار بود .ندحقيقت اين سازمان

و داغستان مي گذرد راو حتي اگر واشنگتن تروريسم اسالمي در لوله هاي اصلي نفت روسيه از چچن  چچن

و انگليسي محكوم كند نبايد فراموش كرد كه سود برندگان اصلي از جنگ چچن شركت هاي نفتي آمريكايي

د اي پاكستان نقش مهمي.اس.اي. ارندهستند كه در رقابت با روسيه قصد دست اندازي به منابع درياي خزر را

و تربيت هر دو ارتش اصلي چچن دارد كه نفرات آن ها به  و تحت35در سازمان دادن تن سرمي زند  هزار

و الخطاب قرار دارند كه.اس.اي1994در سال. رهبري باسايف اي از طريق نيروهاي ارتشي خود ترتيبي داد

و افسران مورد اعتماد وي به صور و جنگ چريكي را در ايالت باسايف ت فشرده دوره هاي تربيت اسالمي

اي. خوست در پايگاه اميرمعاويه طي كنند و و 1980اي در سال.اس.اين پايگاه را سيا گلبدين تاسيس كردند

مركزي" كمي بعد از اتمام تعليمات در افغانستان باسايف به پايگاه 1994در ژوييه. آن را اداره مي كرد حكمتيار

شد"اگرد در پاكستان باسايف با افسران ارشد. در پاكستان براي تكميل آموزش هاي جنگ چريكي فرستاده

و رهبر  ، ژنرال نصراهللا بابر وزير كشور، و نظامي پاكستان نظير ژنرال آفتاب شعبان ميراني وزير دفاع امنيتي

شد.اس.اي اين افسران در حال حاضر همگي(. اي ژنرال اشرف كه مستقيما مسئول عمليات مخفي بود آشنا

و مثبت بود) بازنشسته هستند و 1995در سال. اين تماس ها حقيقتا براي باسايف مفيد  باسايف با تعلميات كافي

با. الزم مامور شد به قواي روسيه حمله كرده، نخستين جنگ چچن را آغاز كند سازمان باسايف ارتباط محكمي

و ارتش آزاديبخش او اف. چيكا كوسوو برقرار كردمافياي روس .اس.براساس گزارشات سرويس اطالعاتي روسيه

. رهبران جنگ چچن با واسطه شركت هاي مستغالتي شروع به خريد ويال در كوزوو كردند.ب

سازمان باسايف در فعاليت هاي غيرقانوني از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، چاپ اسكناس تقلبي، فحشا، آدم

و گاز روسيه شركت داشتربايي گرفته و خرابكاري لوله هاي نفت و. تا قاچاق سالح هسته اي اين فعاليت ها

و خريد اسلحه در اختيار باسايف قرار  همچنين سفيد كردن پول هاي قاچاق مبالغ الزم را براي استخدام مزدور

ن فرمانده مجاهدين داوطلب در در دوران تعليمات در افغانستان باسايف با الخطاب سعودي كه به عنوا. مي داد

و متفق شد  از الخطاب دعوت 1995باسايف به محض برگشت به گروزني در سال. افغانستان مي جنگيد آشنا
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بي براساس گزارش. كرد پايگاهي نظامي جهت تعليم مجاهدين چچني برپا سازد بودجه اعزام.سي.بي.هاي

ه سازمان بين"الخطاب به چچن از طرف  شد” اي اسالميالمللي كمك اين. مستقر در عربستان سعودي تامين

و ثروتمنداني كه راه خود را به چچن بازكرده اند كمك مالي دريافت مي . كند سازمان از مساجد

 نابودي نهادهاي الييك شوروي سابق

منطقه نابودي نهادهاي الييك كشورهاي مسلمان نشين شوروي سابق در جهت منافع استراتژيك آمريكا در

و داغستان كه عضو فدراسيون روسيه هستند سنت هاي. قرار دارد در جمهوري هاي آسياي مركزي، چچن

- 1996جنگ نيروهاي شورشي چچن بر ضد مسكو در فاصله سال هاي. الييك پذيراي قوانين اسالمي نيستند

شد1994 ي، در تعداد زيادي از زير فشار شبه نظاميان اسالم. به اضمحالل نهادهاي الييك دولتي منجر

و شهرهاي كوچك با توسل به رعب. موسسات دولتي چچن سازمان هاي موازي تشكيل شد در بعضي از دهات

برپايي اين دادگاه هاي شرعي از جمله شرط.و وحشت دادگاه هاي اسالمي براساس قوانين شريعت ايجاد شدند

و كشورهاي حوزه خليج فارس . براي كمك به ارتش شورشيان قرار داده بودندهايي بود كه عربستان سعودي

هاي اسالمي در چچن شيخ قاضي القضات دادگاه. ها مقاومت كردند مردم محلي شديدا دربرابر برپايي اين دادگاه

 به چچن آمد تا در صف مجاهديني كه زير رهبري الخطاب جنگ مي كردند به 1995او در سال. ابوعمر است

درهمين دوران در روسيه.ن كه از اسالم اطالعات ناچيزي داشتند تعلميات ديني بياموزدبنيادگرايان اسالمي چچ

و اجتماعي فدراسيون المللي پول صندوق بينزير رهبري يلتسين، براساس سياست تحميلي  ، نهادهاي دولتي

ع. روسيه يكي پس از ديگري به ورشكستگي كشيده مي شدند ربستان در نتيجه بنيادهاي شرعي كه از طرف

و اجتماعي فدراسيون روسيه در چچن مي شدند . سعودي تامين مالي مي شد، به تدريج جانشين نهادهاي دولتي

و چچني را در كنترل خود جنبش وهابيت عربستان سعودي نه تنها سعي مي كرد نهادهاي اجتماعي در داغستان

 را اشغال كند، چون درحقيقت هم بگيرد بلكه مي كوشيد جاي رهبران موسوم به صوفي مسلك اين نواحي

و هم صوفي ها با شورشيان اسالمي مقابله مي كردند گروه هاي وهابي هرچند. رهبران اين سازمان هاي محلي

و نظامي قابل مالحظه اي برخوردارند مي. اقليت كوچكي را تشكيل مي دهند، از پشتيباني مالي آنان در چچن

و نقض قوانين موجود ايدئولوژي اسالمي خواهند با پاشيدن تخم وحشت در ميان و با ايجاد آنارشي  توده ها

حتي اعتقادات اسالمي موجود مردم محلي نيز پذيراي چنين گروه. انحصار طلب خويش را بر جامعه تحميل كنند
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. هدف آنان بيشتر ايجاد نفاق براي رسيدن به اهداف خويش است تا برقراري يك حكومت اسالمي. هايي نيست

.ن گروه ها در حقيقت فرقه هاي آنارشيستي هستند كه ازاتيكت اسالمي استفاده مي كننداي

 پشتيباني از گروههاي جدايي طلب هندوستان

و بالكان، از سال-اي.اس.اي–سازمان اطالعات پاكستان  به موازات فعاليت هاي مخفيانه در شوروي سابق

ط1980 هرچند اين شورش. كشمير هندوستان را آغاز كرد- لب جامو پشتيباني از شورش هاي اسالمي جدايي

ها به صورت رسمي از جانب واشنگتن محكوم شده است اما سرويس امنيتي پاكستان در كليه اين عمليات از 

از. حمايت نهاني آمريكا برخوردار بوده است و خروج نيروهاي شوروي هم زمان با امضاي قراداد صلح درژنو

و جيش محمد. مشاركت كرد" جنبش مجاهدين حزب اهللا كشمير"اي در تشكيل.اس.افغانستان اي سپاه طيبه

و 2001دو گروه ايجاد شده توسط پاكستان مسئول حمله تروريستي به پارلمان هند در سال   بودند كه هند

اي. پاكستان را به آستانه جنگ كشاند قر.اس.اين دو گروه به صورت مخفي زير حمايت . ار دارنداي پاكستان

و بدنبال آن شورش هاي قبيله  اوج عملياتي 2002اي در گوجار در اوايل سال تهاجم هماهنگ به پارلمان هند

تكراري است اگر. با پول هاي بدست آمده از قاچاق مواد مخدر آغاز كرده بود1980اي از سال.اس.بود كه اي

ان.اس.بگوييم اين عمليات تروريستي كه زير حمايت اي مياي شود در خدمت منافع ژئوپوليتيك اياالت جام

مي. متحده آمريكاست و تضعيف اتحاد هندوستان عمل مي اين امر نه تنها در جهت بي ثباتي، تجزيه كند بلكه

و پاكستان نيز باشد . تواند مقدمه جنگ منطقه اي بين هند

 منابع موثق

 به صورت پنهاني خطوط عمده سياست خارجي آمريكاكه-.ار.اف.سي–شوراي پرقدرت روابط خارجي آمريكا

اي را تعيين مي مي.اس.كند، حمايت و سپاه طيبه را به روشني تاييد اي پاكستان از دو گروه نامبرده جيش محمد

مي. كند  كه در گزارش اين شورا از جمله تاكيد اي"شود و پايگاه.اس.دولت پاكستان از طريق اي پول، اسلحه

و آن ها را در عبور از مرز ياري كرده استتمرينات نظ و سپاه گذاشته  اين كمك".امي در اختيار دو گروه جيش

المللي اسالمي برعليه اتحادو جنگ مقدسي نظير آنچه بريگاد بين"جهاد"ها با اين اميد انجام مي شد كه

. توسط اسالمگرايان به راه افتدشوروي در افغانستان به راه انداخته بود در كشمير نيز به صورت طوالني مدت
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و پاسخ شوراي روابط خارجي آمريكا( )از پرسش

و جيش محمد(گروه هاي مذكور: سوال-  منبع مالي ديگري به جز حكومت پاكستان داشتند؟) سپاه طيبه

و كشميري هاي مقيم انگليس ساالنه ميليون ها دالر براي آنان مي فرستادند- . پاكستاني ها

.ن خليج فارس هم به آنان كمك مي كردندوهابيو

 تروريست هاي اسالمي كشمير با القاعده در ارتباط هستند؟: سوال-

بن"حركت" فاروق كشميري خليل رهبر 1998 در سال- الدن را كه در آن حمله به منافع اياالت زير اعالميه

و غيرنظاميان آمريكا خواسته شده بود امضا نمود و متحدانش و هندوستان. متحده براساس سخنگويان آمريكا

و بن  موسس گروه جيش به كرات براي"موالنا مسعود ازهر"الدن گروه جيش را از نظر مالي تامين مي كرد

.الدن به افغانستان مسافرت كرده بود مالقات بن

 طرفداران اين گروه هاي اسالمي در كجا تعليم ديده بودند؟: سوال-

ه- و آموزشگاه بيشتر آن ها در در مان مدارس و مبارزان خارجي افغانستان هايي تحصيل كرده اند كه طالبان

به. آنجا تعليم مي ديدند و يا در دهات كشمير كه ولي دوره هاي نظامي را در پايگاه هاي واقع در افغانستان

ا مدارس علميه در كشمير گروه هاي افراطي اسالمي جديد. شود به پايان رسانده اند وسيله پاكستان اداره مي 

. تاسيس كرده اند

و سازمان سياي مطلبي را كه شوراي روابط خارجي آمريكا بدون ذكر از آن مي گذرد ارتباطات بين اين گروه ها

مي. آمريكاست شود بريگاد اسالمي همان طور كه برژينسكي كه خود عضو شوراي روابط خارجي هست متذكر

.ت سازمان سياستالمللي يكي از توليدا بين

 شورشهاي ايجاد شده در چين توسط اياالت متحده

اي"جنگ نوين"براي درك بهتر مفهوم اي به شورش هاي.اس. اياالت متحده حائز اهميت است كه به كمك

و پاكستان نيز اشاره كنيم در. اسالمي در مرزهاي غربي چين با افغانستان در حقيقت چند جنبش اسالمي كه

و جمهوري ها ي مسلمان نشين شوروي سابق فعال هستند، در چين نيز در دل جنبش جدايي خواه تركستان

اين گروه هاي جدايي خواه كه شامل گروه هاي تروريست. ايغور در منطقه زين جيانگ ايغور حضور فعال دارند

و وحدت ملي تركستان شرقي"،” طلب اسالمي حزب اصالح"تركستان شرقي  " آزادي ايغور سازمان"،”اتحاد

و پشتيباني مادي مي شوند"حزب جهاد ايغور"و . آسياي مركزي مي باشند از طرف گروه القاعده تعليم نظامي
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يك.اس.هدف اين شورش هاي اسالمي در چين كه به پشتيباني اي و القاعده انجام مي شوند ايجاد اي پاكستان

. خالفت در منطقه است

و منطقه خودمختار ايغور در چين اين دستگاه خالفت، كشورهاي از تركستان(بكستان، تاجيكستان، قرقيزستان

اين جنبش هاي جدايي. طرح خالفت در حقيقت اقدامي برعليه تماميت ارضي چين است. را دربرمي گيرد) شرقي

من” بنيادهاي"خواه با حمايت مالي  و دولت هاي حوزه خليج فارس در مرزهاي غربي چين در خدمت افع وهابيون

عالوه بر آن برخي از محافل قدرتمند آمريكايي از جدايي. استراتژيك اياالت متحده در آسياي مركزي هستند

كه. خواهان تبت نيز حمايت مي كنند  واشنگتن با پشتيباني نهايي از جدايي خواهي در منطقه زينگ جيانگ ايغور

و مرج در جمهوري خلق چين استاي انجام مي دهد در حقيقت به دنبال ايجاد آشوب.اس.توط اي .و هرج

و چند” عمليات مخفي"عالوه براين اياالت متحده به صورت علني پايگاه هاي نظامي خود را در افغانستان

ميليتاريزاسيون درياي چين. مستقر كرده است جمهوري اتحاد شوروي سابق، در جوار مرزهاي غربي چين

. استراتژي قرار داردو تنگه تايوان در خدمت همين) جنوبي(

سياست خارجي اياالت متحده در جهت جلوگيري از بنيادگرايي اسالمي نيست، بلكه دقيقا برعكس باال بردن

و آسياي مركزي از اهداف پنهاني واشنگتن است سياستهاي جديد اياالت. موج بنيادگرايي اسالمي در خاورميانه

و تروريسم بينمتحده بيش از پيش در جهت پشتيباني از بنياد هدف اياالت متحده دامن. المللي قرار دارد گرايي

زدن به آشوب در جوامع مختلف براي جلوگيري از اتحاد جنبش هاي اجتماعي است كه مي توانند به مخالف با 

به همين لحاظ واشنگتن از طريق عمليات مخفي سازمان سيا به رشد بنيادگرايي. امپراطوري آمريكا اقدام نمايد

و پاكستان كمك مي نمايدا و. سالمي در چين در كليه كشورهاي در حال توسعه رشد سازمان هاي بنيادگرا

در. سكتاريست در جهت تامين منافع آمريكاست و شورش هاي مسلحانه بيشتر اين جنبش هاي گوناگون

ا كشورهايي بروز مي  ز طرف صندوق كند كه نهادهاي ملي دولتي زير تاثير اصالحات اقتصادي تحميلي

المللي پول تقريبا هميشه موجد سياست هاي اقتصاد درماني صندوق بين. المللي پول نابود شده اند بين

و خشونت مي شود و به نوبه خود اين وضعيت باعث ظهور بنيادگرايي و اجتماعي است . برخوردهاي قومي

و خود جانش به بيان ديگر بنيادگرايي. ين آن ها مي شوندسازمان هاي بنيادگرا نهادهاي الييك را نابود مي كنند

و اجتماعي كمك مي  مي به تفرقه قومي و باعث شود مردم نتوانند به صورت يكپارچه با امپراطوري آمريكا كند

به خود بگيرند كه به هيچ عنوان” مواضع ضد عمو سامي"اين سازمان ها مثل طالبان مي توانند. مخالفت كنند

و ژئوپوليتيك آمريكا را نمي تواند منافع  . به طور واقعي تهديد كند اقتصادي
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و جهاني  شدن جنگ

 فصل سوم

 شيعهباشيعه جنگ

 خطري كه ايران را تهديد مي كند

و نظارت دولت آمريكا مقادير مهمي راكت هـاي و 107ايران با اطالع و همچنـين 122 ميليمتـري  ميليمتـري

و مي چيني را كه 230-ر.ب.موشك انداز عـالوه بـر ايـن. شود بـه ارتـش بوسـني تحويـل داد در ايران ساخته

سازمان سيا در جريان. چهارصد نفر از اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تجهيزات كامل وارد بوسني شدند

و مي دانست كه تعدادي ازا ين  بـه نفر با هدف انجام عمليات تروريستي در اروپاي غربـي 400اين عمليات بود

و جهاني شدن"از كتاب تحقيقاتي.(بوسني اعزام شده اند )"جنگ

و جهاني شدن"تحت عنوان” ميشل شوسودفسكي"تحقيقات بسيار ارزشمند ، مي توانست در اوج" جنگ

جنجال تبليغات جهاني براي آماده سازي افكار عمومي جهان جهت حمله نظامي به عراق، به عنوان يك تحقيق

ت يورش شبكه هاي تلويزيوني جهاني فرصت تفكر براي كسي باقي. وجه قرار گيرد، اما چنين نشدپايه اي مورد

و تحقيقات وي به زبان. نگذاشت و ميشل شوسودفسكي استاد دانشگاه در اوتاواي كاناداست هاي انگليسي

و چندين زبان ديگر منتشر شده است . فرانسه

ر(آنچه در اين كار تحقيقي ارزنده براي مردم ايران حائز اهميت تاريخي) وابط كاخ سفيد با صدام حسيندر كنار

است، نقشي است كه بخشي از حاكميت جمهوري اسالمي كه اكنون نيز قدرت واقعي را در اين حاكميت در 

در. اختيار دارد در حوادث مورد بررسي در اين تحقيق داشته است و قرار گرفتن بخشي كه از دخالت در افغانستان
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و ارتش كن ار مرتجع ترين گروه هاي مذهبي آلت دست سازمان هاي جاسوسي جهان درس الزم را نگرفت

و به آتش كشيدن مشمئز كننده” ضد امريكائي"آن ها را با شعار. امريكا را در مرزهاي شرقي كشور به صف كرد

به"خوست"و"شيندان"و پوچ ارتش امريكا در خيابان هاي تهران، در عمل پايگاه هاي هوائي استراتژيك  را

و و زمينه ساز استقرار امريكا در افغانستان سكوهاي پرش ارتش امريكا عليه تماميت ارضي ايران تبديل كرده

! اين پايگاه ها شدند

يكصد ميليارد دالر خسارت جنگي، حاصل صدور جمهوري. آن ها از جنگ فرسايشي با عراق نيز درس نگرفتند

شداسالمي به جهان اسال و رسيدن به قدس شريف و فتح كربال !م

و فتح قريب و هاشمي رفسنجاني از فتوحات پياپي عليه ارتش صدام در نمازهاي جمعه تهران آيت اهللا جنتي

و خطبه خواندند و نجف سخن گفتند و براي. الوقوع كربال و هر جمعه مردم سه بار صلوات فرستادند هر بار

و صدام حسين طلب مر و طرفداران امريكا و اين درحالي بود كه سرنخ ادامه جنگ در دست امريكا بود گ كردند

و” جنگ جنگ تا پيروزي"شعار خزانه كشور را همراه لوله هاي نفت به جيب بزرگ ترين كمپاني هاي نفتي

. تسليحاتي امريكا وصل كرده بودند

و جنگ پايان يافت، خسارات باقي ماند، هزاران نيروي جوان انقالب ي آرمان خواه كشور دركنار يك ميليون كشته

مجروح جنگي در جبهه به خاك افتادند، شهرهاي بزرگ خوزستان نابود شدند، از درون شبكه هاي خريد اسلحه

جمهوري اسالمي، سازمان هاي جاسوسي امريكا وانگليس تا مغز استخوان ستاد جنگ، فرماندهي سپاه، شوراي 

و سرانجام   سال6 نفوذ كردند، كه بخش عمده حوادث" روحانيون-حاكميت مافيائي بازار"تبليغات اسالمي

و اميدوار ساختن مردم به نجات دهنده اي از خارج كشور !) كه جز امريكا نيروي ديگرنمي تواند باشد( گذشته

.حاصل آن است

و به خاك افتادن يك ميليون اير و به زانو در آمدن خزانه كشور اني، هم زمان شد با پايان جنگ با عراق

و تغيير فاجعه بار توازن قدرت جهاني و نقش حاكميت جمهوري. فروپاشي اتحاد شوروي رويدادي كه سهم

. اسالمي در آن كم نبود

دو. جهان سرمايه داري به رهبري امريكا جبهه جديدي را در اروپاي شرقي گشود تجزيه جمهوري چكسلواكي به

آ و چك، تبديل و پاره پاره كردن جمهوري فدراتيو جمهوري اسلواك لباني به سكوي نظامي در بالكان

و پيچيده ترين عمليات در همين بخش سوم صورت گرفت مي. يوگسالوي، كه دشوارترين ماجراجوياني كه

خواستند از كربال به قدس شريف بروند، هنوز جنازه ده ها هزار قرباني جنگ با عراق را از بيابان هاي جبهه 
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بر. عراق به ايران منتقل نكرده راهي بوسني شدندجنگ با آيت اهللا جنتي، روحاني فاجعه آفريني كه عالوه

و ترور داخلي  و گروه هاي فشار و شوراي تبليغات اسالمي، پدرخوانده انصار حزب اهللا رياست بر شوراي نگهبان

و خود نيز علني و تبليغاتي به بوسني شد شداست مبتكر اعزام نيروي نظامي در.و غير علني بارها راهي آن ديار

شركت تازه تاسيس هوائي. بخش سوم گزارش تحقيقي شوسودفسكي به اين ماجراجوئي نيز پرداخته شده است

 از دل اين ماجراجوئي پرهزينه جديد سر برآورد، همچنان كه تيم هاي ترور در اروپا"ماهان"هاشمي رفسنجاني 

ب و. يرون آمدندو امريكاي التين از كنار آن پول حاصل از نفت ايران اين بار در بوسني به جيب امريكائي ها

و جمهوري اسالمي جاده صاف كن كاخ سفيد در بوسني شد و. شركت هاي بزرگ اسلحه سازي رفت چند سردار

و شب و قاچاقچيان عتيقه و پناهنده شدند كه خبرنگار جنگي ماجراجوئي اسالمي در بوسني به اروپا گريختند

و از بوسني به پراگ چگ( شستشوي پول قاچاق مواد مخدر از تهران به بوسني پل ارتباطي) پايتخت جمهوري

و اين جمهوري مسلمان نشين. زدند وقتي حاكميت بوسني كامال در اختيار حاكميت امريكائي قرار گرفت

و مبلغ اعزامي جمهوري يوگسالوي سابق به مهم ترين پايگاه نظامي امريكا در بالكان تبديل شد، پا سدار

و در حوادث ديگري به خدمت گرفته شوند و يا به شبكه القاعده وصل كردند تا بعدا . اسالمي را يا بيرون كردند

هيچ مقامي در جمهوري اسالمي تاكنون پيرامون اين نقش جمهوري اسالمي در بوسني سخن نگفته است، اما

پ نهمگر اسناد اين گونه نقش آفريني ها تا ! ايان مخفي مي ماند؟ بي شك

و مبلغان شوراي تبليغات اسالمي همراه فرماندهان سپاه، واحد جنبش هاي رهائيبخش اسالمي سپاه پاسداران

 كه با القاعده عهد اخوت اسالمي دارند بدرومحمد، قدسو فرماندهان سه لشكر"آيت اهللا جنتي"فرمانده آن 

در! شتنددست از پا دراز تر از بوسني بازگ و بزرگراه بالكان را براي امريكا باقي گذاشتند تا به مثلث طالئي

!در خدمت امريكا، با شعار مرگ بر امريكا: پاكستان وصل كند- افغانستان- مرزهاي مشترك ايران

و همكار قديمي خويش در منطقه جزم كرد، صدام حسين يك ارتش امريكا كه عزم خود را براي برداشتن دوست

با. نوبت به حكومت جانشين رسيده است. هم در بغداد دوام نياوردهفته  و صدور جمهوري اسالمي روياي حضور

و از دل آن شايد. ترور سيد مجيد خوئي در نجف آغاز شد تروري كه سرآغاز جنگ شيعه با شيعه در عراق است

و دولت مركزي بيرون بي و فقير نجف دركنار كردستان در ابتدا، زيرا در گام هاي بعدي. ايدابتدا منطقه خودمختار

و بخش هائي از خوزستان ايران نيز بدان ضميمه شود مهم. مي تواند تجربه يوگسالوي در منطقه پياده شده

و تشويق آن ها كه در  و حاال24جرقه اول است و خطيب آن شده اند  سال گذشته هرجا آشي پخته شده فراش

ا و مجلس اي. عالي انقالب اسالمي عراق روياهاي خود را مي پرورانندزير عباي سيد باقر حكيم شايد در آينده
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و نام نقش آفرينان كه چند سالي بيش نخواهد پائيد اسناد جنگ شيعه با شيعه در خليج فارس نيز نوشته شود

! حكومتي آن در جمهوري اسالمي نيز در فصل از تاريخ ثبت شود- مذهبي

ج و  هاني شدنبخش سوم از كتاب جنگ

 المللي پشتيباني واشنگتن از تروريسم بين

مي" شبكه اسالمي بنيادگرا"دولت بوش و آن را مسئول حمالت را خطري جدي براي اياالت متحده اعالم كند

در” عمليات مخفي"اما همين شبكه اسالمي يكي از اجزاي مهم. تروريستي يازدهم سپتامبر مي داند سيا

و چين در بسياري از كشورهاي و منجمله در كشورهاي حوزه بالكان، اتحاد شوروي سابق، هند  جهان بوده

. خدمت سياست خارجي آمريكا قرار گرفته است

كه سازمان پليس داخلي.آي.بي.در همان زماني كه مجاهدين بنيادگرا به نفع امريكا درحال جنگ هستند، اف

س- اياالت متحده است  ميو از بعضي جهات مستقل از  برعليه همين مجاهدين كه آنان-كند ازمان سيا عمل

و اين در حالي است كه سازمان سيا از زمان حضور ارتش شوروي در را تروريست مينامد اعالم جنگ مي كند،

. المللي مخفيانه كمك مي رساند افغانستان تاكنون به همين تروريست هاي بين

از اعتراف كردسازمان سيابا توجه به اين كه "ابزار اطالعاتي" به عنوان يك الدنبنه كه در دوران جنگ سرد

بن استفاده مي كرده، الدن انكار نمايد ولي مدعي است اين دولت اياالت متحده نمي تواند رابطه خود را با

! ارتباط مدت زمان زيادي است كه ديگر قطع شده است

ف مي كند كه برخالف يك مامور مستقيم اطالعات كه بايد را چنين تعري” ابزار اطالعاتي"سازمان سيا اصطالح

 اطالعاتي كافيست كه در جهت"ابزار"در صورت لزوم تا حد فدا كردن خود براي منافع آمريكا پيش رود، يك

اين ابزارهاي اطالعاتي غالبا خود نمي دانند كه در حال. منافع سياست خارجي اياالت متحده قرار داشته باشد

و به اجراي آن در صفحه شطرنج ژتوپوليتيك مامورفهانجام وظي اي هستند كه سازمان سيا برعهده آنان گذاشته

ها. كرده است  شود، سازمان سيا از سرويس هاي مختلف جاسوسي نظير"موفق"براي اين كه اين ماموريت

مي.اس.سازمان اطالعات نظامي پاكستان موسوم به اي .كند اي استفاده
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)1("رخشچ"نظريه

الدن با سازمان سيا آن را واقعه از يازدهم سپتامبر بدين سو برخي رسانه هاي گروهي آمريكا با پذيرش ارتباط بن

و افغانستان اعالم مي كنند بعد. اي مربوط به دوران جنگ شوروي آنان بدين وسيله اقداماتي را كه سازمان سيا

ب و رشد سازمان هاي و واقعيت را در مورد از جنگ سرد در جهت تقويت نيادگرا كرده است مسكوت مي گذارند

. عمليات تروريستي يازدهم سپتامبر تحريف مي كنند

 است كه رسانه ها سعي مي كنند آن را به نحوي عنوان"چرخش"مثال روشن در اين مورد تئوري موسوم به

ان"ابزار اطالعاتي"كنند كه گويي يا به قول آنان. كرده است"چرخش"د بر ضد كساني كه آن را تربيت كرده

شد" اينان با سفسطه گرايي خاصي سياست آمريكا." چيزي كه خودمان درست كرديم در دامن خودمان منفجر

و سازمان سيا مظلوم واقع شده اند و مي خواهند وانمود كنند كه آمريكا . را توجيه مي كنند

ا"مثال به نوشته روزنامه گاردين و بريتانياي كبير به همراه متدهاي پيشرفته جنگي سالح هايي كه ياالت متحده

و براساس پديده   برعليه كساني مورد استفاده"چرخش"در اختيار مجاهدين قرار دادند به فاجعه در غرب ختم شد

كار با آن كه رسانه هاي گروهي آمريكا خود اعتراف مي كنند كه روي."قرار گرفت كه آن ها را تهيه ديده بودند

و گروه هاي  آمدن دولت طالبان در افغانستان ناشي از كمك هاي پنهاني است كه اياالت متحده به مجاهدين

و به سراغ توطئه اي كه اسامه بن الدن بنيادگرا كرده است، اما بالفاصله پس از قبول اين واقعيت آن را رها كرده

و چنان  مطرح مي كنند كه گويي پسري به پدرش خيانت با حيله گري برعليه سيا ترتيب داده است مي روند

سيا به هيچ عنوان ارتباط خود را با شبكه بنيادگرايان. دروغ محض است"چرخش"تئوري. كرده است

.اسالمي قطع نكرده است

 در بوسني"ايران گيت"تكرار

و گروه مخالفان دولت نيكاراگوئه موسوم به ا از ياد ببرد؟ آيا مي توانر"كنترا"چه كسي مي تواند اليورنورث

و تجهيز كنترا را براي جنگ برعليه اسلحه هاي خريداري شده از عوايد قاچاق مواد مخدر در دروان دولت ريگان

 در بالكان براي تحويل اسلحه به 1990دولت ساندينست ها از سوي واشنگتن از ياد برد؟ همين روش در سال 

اهديني كه در صف ارتش مسلمان بوسني برعليه فدراسيونمج. مجاهدين اسالمي در پيش گرفته شد

. يوگسالوي مبارزه مي كردند
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در طول دهه نود، سيا به واسطه سرويس اطالعات نظامي پاكستان به ارتش مسلمان بوسني در جنگ داخلي

و  لندن المللي سرويس خبري دفاعي بين1994در سي يكم اكتبر. تحويل مي داد"مجاهد"يوگسالوي مزدور

 هرزه گوين در تمرينات نظامي-براساس منابع موثق اياالت متحده به نيروهاي مسلمان بوسني"گزارش داد كه 

و بدين سان آشكارا توافق نامه هاي سازمان ملل را نقض و اسلحه در اختيار آنان قرار مي دهد كمك كرده

بوسني اسلحه هاي ساخت چين، كره براساس همين گزارش سازمان هاي آمريكايي به مسلمانان".كند مي

و ايران را تحويل مي دهند و نظارت دولت آمريكا همين منابع گزارش مي دهند. شمالي كه ايران با اطالع

و تجهيزات نظامي تحويل ارتش مسلمان بوسني داده است راكت هاي از جمله اين مهمات. مقادير مهمي راكت

و 107 و همچنين 122 ميليمتري و ميليمتري مي230-ر.ب.موشك انداز مي چيني را كه در ايران ساخته شود

چهارصد نفر از اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تجهيزات كامل وارد بوسني عالوه بر اين. توان نام برد

كه. اند شده و گفته مي شود تعدادهمين منابع عنوان مي كنند ي سازمان سيا در جريان اين عمليات نيز بوده

در همين دوران. نفر با هدف انجام عمليات تروريستي در اروپاي غربي به بوسني اعزام شده بودند400ازاين

و اكتبر   مخفيانه به پلوس در كرواسي منتقل"افغان" تعداد قابل مالحظه اي از مجاهدين 1994يعني در سپتامبر

و بانچالوكا اعزام شدندو از آنجا با پاسپورت هاي جعلي براي خدمت در ارتش مسلمان . بوسني به كوپرز، زنيكا

براساس منابع مطلع در سارايوو،. هاي قابل توجهي دست يافتند اين نيروها به پيروزي1994تا پايان سال

نيروهاي اسالمي از كمك يك گروه بنگالدشي حافظ صلح سازمان ملل در يوگسالوي برخوردار بودند كه در 

. شين يك گروه فرانسوي شده بود جان1994اوايل سپتامبر 

به" و شناسايي بودند مجاهدين را هنگام ورود واحدهاي واكنش سريع آمريكايي كه مجهز به وسايل ارتباطي

براساس منابع ما نظاميان آمريكايي ماموريت داشتند شبكه فرماندهي كنترل. كروواسي همراهي مي كردند

و حمل و اطالعات را ايجاد كرده و نيروهاي-ه هاي ارتش مسلمان بوسني را ارتباطات  در همراهي با مجاهدين

و هماهنگ نمايند- كروات بوسني و بانچالوكا پشتيباني و)94سال(اخيرا. در كوپرز، زنيكا چند حمله از بانچالوكا

يكا دولت آمر. زنيكا كه منطقه تحت حفاظت سازمان ملل متحد هستند به نيروهاي يوگسالو صورت گرفته است

و ممنوعيت مسلح كردن نيروهاي درگير در يوگسالوي سابق را نقض  در تمام مراحل جنگ تحريم سازمان ملل

و فعاليتهاي مخفي خود را همچنان ادامه مي دهد اياالت متحده سه هيئت) 1994(در دو سال گذاشته. كرده

 اعزام نموده است كه موفقيتي بدست بلند پايه را براي ترغيب دولت يوگسالوي به تبعيت از آمريكا به آنجا
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قابل ذكر است كه يوگسالوي تنها كشور منطقه است كه تاكنون سياست هاي آمريكا را نپذيرفته. نياورده است

) همان منبع(". است

 منابع موثق

 شايد باوركردن اين امر مشكل باشد كه حزب جمهوريخواه آمريكا خود در گزارشي به كنگره، ارتباط دولت

در. كلينتون را با شبكه بنيادگرايان اسالمي بوسني با ارائه اسناد كامل فاش كرده است كميته حزب جمهوريخواه

اين گزارش به كنگره آمريكا جزئيات كامل ارتباط دولت كلينتون با بنيادگرايان اسالمي را جهت تبديل بوسني به 

با به خدمت گرفتن هزاران اين اقدام"ته گزارشبه نوش. يك پايگاه نظامي بنيادگرايان آشكار ساخته است

در اين گزارش كه اسناد كامل آن نيز ارائه. از شبكه مبارزان اسالمي دنياي اسالم صورت گرفته است"مجاهد

و مهمتر از آن براي": شود شده گفته مي و هرزه گوين بدترين تهديد براي نيروهاي حفظ صلح در بوسني

دولت كلينتون همكاري خود را با ايران براي تحويل اسلحه به در منطقه آن است كه نظاميان آمريكايي مامور 

و كنگره آمريكا مخفي كرده است در. نيروهاي اسالمي سارايوو از مردم اين تصميمي است كه كلينتون مستقيما

 اياالت متحدهو سفير) وي اكنون در مقام رياست شوراي امنيت ملي است( به درخواست آنتوني ليك94آوريل 

(در كروواسي پيتر گالبريث اتخاذ كرده است ) 1997اطالعيه به كنگره در شانزده ژانويه.

اين تصميم نقش مهمي در نفوذ) كه به منابع اطالعاتي مخفي متكي است( براساس گزارش لوس آنجلس تايمز

و پاسداران انقالب اسالميسپاههم زمان با ورود نيروهاي. نيروهاي ايراني به بوسني بازي كرده است ايران

و امنيت(نيروهاي اطالعاتي آن   ديگر نيز از چندين كشور اسالمي"مجاهد"به بوسني، هزاران) وزارت اطالعات

اين مجاهدين به همراه بعضي از سازمان هاي بنيادگرا از كشورهايي نظير بروني، مالزي،. وارد بوسني شدند

و تركيه به اين كشور اعزام شدندپاكستان، عربستان سعودي، سودا در اين ميان مي توان از جمله به ورود.ن

.كه مقر آن در سودان است اشاره كرد.ا.ار.دبليو.تي"بشردوستانه"داوطلبان سازمان به اصطالح 

و از جمله وظيفه آزمايش و بررسي فني دولت كلينتون در مسلح ساختن گروه هاي بوسني شركت مستقيم داشت

تي. گذاشته شده بود شك هاي ساخت ايران برعهده مستشاران آمريكاييمو ا اشاره شده در باال.ار.دبليو.سازمان

و يكي از عوامل مهم مسلح ساختن گروه نيز كه به دروغ سازمان بشردوستانه معرفي شده در سودان تاسيس

م اسالمي از جمله شيخ عمر اين سازمان با شخصيت هاي مهم شبكه تروريس. هاي مسلمان بوسني مي باشد
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شد)93كه در رابطه با حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني در سال(عبدالرحمان و اسامه، مجرم شناخته

. الدن كه منبع تامين مالي تعداد زيادي از گروه هاي بنيادگراست در ارتباط مي باشد بن

ت كلينتون را با تعداد زيادي از گروه هاي گزارش حزب جمهوريخواه بدون هيچ نوع شبهه اي همكاري دول

با. كند بنيادگراي اسالمي منجمله شبكه بنيادگراي القاعده تاييد مي اما قصد جمهوري خواهان در حقيقت مبارزه

و نه زير سئوال بردن اين اقدامات و چون در آن زمان چشم تمام مردم آمريكا به مسئله رابطه. دولت كلينتون بود

و مونيكا لوينسكي دوخته شده بود، جمهوري خواهان ترجيح دادند يك افتضاح نامشروع كلي "ايران گيت"نتون

و توجه مردم آمريكا را از ماجراي و(مونيكا لوينسكيديگر اين بار در رابطه با بوسني به راه نياندازند معشوقه

ن را به دليل آن كه به مردم آمريكا جمهوريخواهان در اين دوران بركناري كلينتو. منحرف نكنند) منشي كلينتون

اما در مورد دروغ بزرگ تر كه در رابطه با قاچاق مواد. درباره رابطه خود با لوينسكي دروغ گفته بود مي خواستند

و  و سيا به توافق رسيدند و جمهوري خواهان زير فشار پنتاگون و عمليات مخفي دربالكان بود، دمكرات ها مخدر

.دماجرا را ختم كردن

 از بوسني تا كوزوو

مدل بوسني كه در گزارش كميته حزب جمهوريخواه به كنگره با اسناد كامل افشا شده بود، دقيقا در كوزوو نيز

و ناتو متحدا عمل كردند. اجرا شد .تنها تفاوت آن با مدل بوسني در اين بود كه در كوزوو دولت آمريكا

و آسياي مركزي براي مبارزه در كنار"مجاهد" مزدوران 1999-1998در سال هاي از كشورهاي خاورميانه

به"جبهه آزاديبخش كوزوو" اوچيكا بعدا با ناتو در قسمت اعظم جنگ. به كوزوو اعزام شدند"اوچيكا" موسوم

و مسلح براساس گزارش هاي منابع نظامي بريتانيا وظيفه. برعليه يوگسالوي از نزديك همكاري كرد تعليم

دكاكردن اوچي (ا.اي. به سازمان ضداطالعاتي دفاعي آمريكا ، سرويس مخفي بريتانيا)ديفنس انتليجنت ايجنسي.

و قديمي گروه هوابرد بريتانيا)6.آي.ام( و به سه شركت خصوصي سرويس هاي.)اس.آ.اس(، اعضاي فعال

و اياالت متحده واگذار شد . امنيتي بريتانيا

 براي تعليم نظامي اوچيكا-.ا.ا.دي-دند كه سازمان ضداطالعاتي ارتش آمريكا مقامات بلند پايه بريتانيا معتق

ام. نيازمند سرويس مخفي بريتانيا مي باشد به6.آي.متعاقب آن  با دو شركت خصوصي سرويس امنيتي بريتانيا

و مهما. توافق رسيد و ليست سالح ت مورد نياز اين دو شركت به نوبه خود با اعضاي تيپ هوابرد تماس گرفتند

. اوچيكا را تهيه كردند
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و قبل از آن كه ناتو بمباران يوگسالوي را آغاز كند، اعضاي گروه هوابرد بريتانيا هم زمان با اين عمليات

هنگامي كه نيروهاي ويژه بريتانيا در شمال آلباني. در كوزوو مستقر شدند1999 در ماه مارس.)اس.آ.اس(

و افغان كه با كمك مالي سرگرم تعليم نظامي جبهه آز به” شبكه اسالمي"اديبخش كوزوو بودند، نظاميان ترك

و و جنگ هاي نامنظم همكاري آنجا اعزام شده بودند با بريتانيايي ها درمورد تاكتيك هاي جنگ چريكي

را كه به او يكي از گروه هاي متعدد بنيادگرايان. الدن نيز شخصا به آلباني مسافرت كردبن. هماهنگي داشتند

منابع. نيز اقداماتي را در آلباني انجام داده بود94وي احتماال در سال. آنجا اعزام كرده بودند رهبري مي كرد

به كه در حال حاضر رييس"سالي بريشا"آلبانيايي مطلعند كه  جمهور آن كشور است با گروه هايي كه اكنون

 فرانك سيلوفر درمقابل كميته قضايي مجلس نمايندگان گزارش. عنوان بنيادگرا معروفند ارتباط داشته است

كه آمريكا موضوعي را كه به طور كامل از مردم آمريكا پنهان نگه داشته شده فاش مي و نشان مي دهد كند

و كوزوو در قلب. شود بخش اعظم بودجه اوچيكا از طريق قاچاق مواد مخدر تامين مي "بزرگراه بالكان"آلباني

ب مي"مثلث طاليي"زرگراهي كه قرار دارند، و پاكستان را به بازار مواد مخدر اروپا متصل و هشتاد افغانستان كند

. كند درصد هرويين اروپا از آن عبور مي

 2000 دسامبر13گزارش كنگره آمريكا

 چنين در مقابل همين كميته قضايي- انترپول–الملل از اظهارات رالف موچك از مسئوالن سازمان پليس بين

برمي آيد كه وزارت خارجه آمريكا اوچيكا را يك گروه تروريستي مي داند كه بودجه خود را از طريق قاچاق مود

و شخصيت ها كه در ميان آنان بن و كمك مالي بعضي كشورهاي اسالمي مي مخدر . كند الدن قرار دارد تامين

 مصر"جهاد"ر برادر يكي از رهبران اسالمي الدن را به اوچيكا مرتبط مي نمايد حضو موضوع ديگري كه بن

از. است كه به مثابه فرمانده يكي از گروه هاي اوچيكا در جنگ كوزوو شركت داشته است اين شخص يكي

(الدن مي باشد فرماندهان نظامي شبكه اسالمي القاعده اسامه بن )2000 دسامبر13گزارش كنگره امريكا.

ميمادلن البرايت از اوچيكا پشتي  كند باني

در اما دولت آمريكا به هيچ عنوان ارتباط اوچيكا با تروريسم بين و جنايت هاي سازمان داده شده را كه المللي

چند ماه قبل از بمباران يوگسالوي، مادلن. كنگره آمريكا با جزييات تمام فاش شده بود در نظر نمي گرفت

و ناگهان اين گروه شبه نظامي"مشروعيت سياسي"يكا البرايت وزير امور خارجه آمريكا سعي نمود به اوچ  بدهد
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شد"نيروهاي دمكراتيك"به يكي از المللي خود سرعت اولبرايت از اين طريق به ديپلماسي بين. كوزوو تبديل

و به اوچيكا نقش مهمي در  شد99 به نتيجه نرسيده رامبويه در آغاز سال"مذاكرات صلح"بخشيد در. واگذار

و محكم همين دور و منجمله شبكه بنيادگراي القاعده گسترش داده ه اوچيكا روابط خود را با گروه هاي بنيادگرا

.تر مي كرد

 كند كنگره آمريكا با سكوت از تروريسم دولتي حمايت مي

و گروه القاعده اسامه بن مي درحالي كه مدارك موجود همكاري مشترك اوچيكا كند، اين امر الدن را تصديق

و مهمات مان و به آن اسلحه و بعدا دولت بوش به اين گروه كمك كنند ع از آن نمي شود كه دولت كلينتون

با. تحويل دهند و مجلس نمايندگان از ارتباط حكومت آمريكا اين اسناد نشانگر آن است كه تمام اعضاي سنا

و القاعده مطلع بوده اند تروريسم بين ي كنگره در مقابل كميته نيروهاي به قول جان كاسيت از اعضا. المللي

از99-98ما در سال: مسلح مجلس  با اوچيكا رابطه برقرار كرديم در حالي كه مي دانستيم اين ارتباط به نحوي

مي انحا به بن . كند الدن كمك

 كميته نيروهاي مسلح كنگره آمريكا

بن. داشتندالدن خبر اعضاي كنگره آمريكا كامال از ارتباط دولت آمريكا با بن الدن آن ها دقيقا مي دانستند كه

و بعدا دولت بوش: كيست نتيجتا همگي اعضاي كنگره اعم از دموكرات. پياده شطرنجي در اختيار دولت كلينتون

 به راه افتاد"المللي تروريسم بين"يازدهم سپتامبر برعليهو جمهوريخواه مي دانستند كه جنگي كه از فرداي 

ا و به همين دليل متحدا پشتيباني خود را از دولت بوشي بود كه از قبل پيش بيني آن شده بودبراساس برنامه

. الدن اعالم كردند در جنگ برعليه بن

و": سناتور جو ليبرمن آشكارا اعالم كرد1999در سال مبارزه براي اوچيكا مبارزه براي دفاع از حقوق فردي

اي".ارزش هاي آمريكايي است و گروه القاعده او درحالي ن را مي گفت كه از ارتباط تنگاتنگ ميان اوچيكا

در. الدن با خبر بود بن  همين سناتور 2001 اكتبر7چند ساعت بعد از حمله موشك هاي آمريكايي به افغانستان

و گفت ما. ما در حال جنگ با تروريسم هستيم": خواهان حمله هوايي به عراق براي مجازات تروريست ها شد

بنن و طالبان نماييم مي توانيم حمالت خود را محدود به به".الدن  ليبرمن در حالي ناگهان ضدتروريست شد كه

و بن ، به كليه اسناد كنگره در مورد رابطه اوچيكا الدن دسترسي عنوان عضو گروه سناتوري نيروهاي مسلح



www.political-articles.com 

40

ا. داشت وچيكا را حمايت از ارزش هاي آمريكايي اين موضع گيري ها نشان مي دهد كه او هنگامي كه حمايت از

و پشتيبان بن و ناتو حامي . الدن هستند عنوان مي كرد دقيقا مي دانست كه دستگاه دولتي آمريكا

 جنگ مقدونيه

 در هياهوي جنگ در يوگسالوي، سازمان آزاديبخش كوزوو دامنه فعاليت تروريستي خود را به 1999در سال

و مقدونيه گست و پس از تغيير نام خود به جنوب كوزوو كا("بريگاد حفاظت از كوزوو"رش داد سازمان) تي ام

از. ملل آن را به رسميت شناخت و درعين حال يعني از آن زمان به بعد از يك منبع مشروع تامين مالي مي شد

كا. كمك هاي نظامي مستقيم اياالت متحده بهره مي برد از- يا همان اوچيكا–فرماندهان تي ام دو ماه پس

آن كه زير حمايت سازمان ملل تاسيس شد، با استفاده از كمك هاي مادي سازمان ملل خود را آماده حمله به 

21در"اسكوپيه دنويك"روزنامه. اين امر دنباله منطقي سياست تروريستي آن ها در كوزوو بود. مقدونيه كردند

كا" گزارش داد كه 2000مارس و در مقدونيه ششمين پايگاه"تي ام  عملياتي خود را در جنوب صربستان

و زير حمايت سازمان ملل(براساس منابع موثق بريگاد حفاظت از كوزوو". تاسيس كرد در) مرتبط با تي ام كا

و در حال تاسيس 2000مارس و اسكوپيه ايچاد كرده  ستادهاي فرماندهي خود را در شهرهاي تتوو، گستيورا

ا و و اعضاي آن ها كدهاي شخصي معيني دارند) در همسايگي آلباني(ستروگا پايگاه هاي دبار همان(".هستند

و اخبار بي بي سي  . مارس24منبع (

و ناتو در مقدونيه  همكاري شبكه اسالمي

آ2001مزدوران خارجي كه در سال و در صف (ان.ال. در مقدونيه مبارزه) كه خود را وابسته به اوچيكا مي داند.

ك و آسياي مركزي به آنجا اعزام شده بودندمي . ردند، مجاهديني بودند كه از كشورهاي شوروي سابق، خاورميانه

در داخل مجموعه اي كه با دولت مقدونيه مي جنگيدند عالوه بر مزدوران مجاهد، مشاوران نظامي آمريكايي،

و همچنين گروه تعدادي از اعضاي يك سازمان مزدوران حرفه اي كه با پنتاگون قرارداد  سربازان"دارد

و آلمان است به اوچيكا براي مبارزه برعليه دولت مقدونيه پيوسته"سرنوشت  كه متشكل از مزدوران بريتانيا، هلند

و ارتش مسلمان بوسني در جنگ بوسني شركت داشتند. بودند . بعضي از اين مزدوران قبال در صفوف اوچيكا

و دولت مقدونيه و شبكه اسالمي رسانه هاي گروهي بدون هيچ شبهه اي اعتقاد دارند كه حكومت اياالت متحده

ا . يكي از شعبه هاي اوچيكاست.ان.ال.ا. در اقدامات تروريستي در مقدوينه شركت داشتند.ان.ال.دست در دست
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ت و پ.ام.اين گروه و رسنل كا كه تحت حمايت سازمان ملل قرار دارند، گروه يگانه اي هستند كه فرماندهان

ت. مشترك دارند كا از سازمان ملل حقوق مي گيرد اما در كنار مجاهديني قرار دارد كه برضد نيروهاي.ام.فرمانده

ا. كند دولتي مقدونيه مبارزه مي بن.ان.ال.نيروهاي الدنو اوچيكا در همان حالي كه از طرف شبكه القاعده

و سازمان موق .ت ملل متحد مستقر در كوزوو نيز برخوردارندحمايت مالي مي شوند، از پشتيباني ناتو

 مناسبات ريشه دار

بن بدينسان مشاهده مي الدن به سال هاي جنگ شوروي محدود نمي شود، بلكه شود كه ارتباط آمريكا با

با. نظامي امريكاست” عمليات مخفي"يكي از عناصر اصلي” شبكه اسالمي"همچنان  اين شبكه همچنان

و.اي.اس.واسطه اي و اطالعاتي را در مقدونيه و عمليات نظامي  پاكستان مورد حمايت سيا آمريكا قرار دارد

ا. جنوب صربستان زير نظر واشنگتن اجرا مي كند از.ان.ال.به عبارت ديگر گروه هاي تروريستي و اوچيكا، هم

ه و هم از كمك گروه اي اسالمي كه در بين كمك مالي برنامه سازمان ملل براي حفظ صلح استفاده مي كنند

در اين ميان عوايد قاچاق مواد مخدر را هم كه با همكاري دولت آمريكا. آن ها شبكه القاعده قرار دارد برخوردارند

. به دست مي آيد نيز بايد به منابع اين سازمان ها اضافه كرد

ا مستشاران نظامي. مي كنندمبارزه مي كنند جمع آوري.ان.ال.چندين گروه اسالمي مجاهديني را كه در صف

و مزدوران غربي كه از كشورهاي عضو ناتو مي باشند همراه با مجاهدين به خدمت گرفته شده از  آمريكايي

ا و آسياي مركزي دوش به دوش هم در كنار و در همان حال رسانه هاي.ان.ال.كشورهاي خاورميانه مي جنگند

ز"چرخش"گروهي اياالت متحده از تئوري  كه دم مي و مدعي هستند برعليه كساني” ابزارهاي اطالعاتي"نند

و در همان حوالي حوادث يازدهم سپتامبر 2001در سال! اند ند چرخش كردها كه در گذشته آن ها را ايجاد كرده

و ناتو همكاري داشت و گروه هاي تروريسم. در مقدونيه شبكه القاعده با واشنگتن ارتباط بين حكومت آمريكا

و همچنين بيانيه رسمي بين المللي به وسيله گزارش هاي رسانه هاي گروهي، شهود عيني، سندهاي تصويري،

مي( نخست وزي مقدونيه  و كشورهاي غربي را به پشتيباني مستقيم از تروريست ها متهم افشا) كند كه آمريكا

وا. شده است و تروريست هاي در همين دوران آژانس رسمي مقدونيه از ارتباط فرستاده ويژه شنگتن جيمز پارديو

كه. پرده برمي دارد.ان.ال.ا همچنان در خدمت منافع واشنگتن” ابزارهاي اطالعاتي"تمام اين ها نشان مي دهد

.قرار دارند
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 سفير اياالت متحده جيمزپارديو

تبه اطالعاتي در نزد وي به مثابه مامور عالير. آغاز كرد1993جيمز پارديو وظايف خود را در بالكان از سال

و به منظور كمك به ارتش مسلمان بوسني اعزام شد سرهنگ. فرماندهي كل نيروهاي آمريكايي در منطقه

آن. پارديو ماموريت داشت تا براي ارتش مسلمان بوسني كمك هاي بيشتري را جمع آوري كند اين كمك ها در

شد” كمك هاي اجتماعي"زمان بمثابه  رش كميته حزب جمهوريخواه به كنگره نشان داد كه اما گزا. قلمداد مي

در. اياالت متحده مصوبات سازمان ملل را در مورد تحريم اسلحه به ارتش بوسني نقض مي كرده است پارديو

گروه مسئوالن اطالعاتي كه از نزديك با رييس شوراي امنيت ملي توني بليك رابطه داشتند نقشي مهم برعهده 

مذ. داشت  برگزار شد به عنوان نماينده وزارت دفاع آمريكا"دايتون" در 1995اكرات صلحي كه در او بعدا در

 از بيل كلينتون به عنوان فرستاده مخصوص براي99قبل از شروع بمباران يوگسالوي در سال. شركت كرد

الدن نيزبنبه او به ويژه وظيفه كمك به اوچيكا كه در آن زمان از طرف. ثبات نظامي كوزوو ماموريت گرفت

و بعدا در مقدونيه” مدل بوسني"پارديو نقش مهمي در پياده كردن. حمايت مالي مي شد واگذار گرديد در كوزوو

.ايفا كرد

 تالش دولت بوش براي گمراه كردن مردم آمريكا

و ادعا مي تروريسم"با كند كه در حال مبارزه دولت بوش جنگ بيسابقه اي را در آسياي مركزي به راه انداخته

المللي يكي از عناصر مهم پيشبرد سياست خارجي در حالي كه در حقيقت اين تروريسم بين. است” المللي بين

به عبارت ديگر توجيه شروع جنگ در آسياي مركزي چيزي بيش از يك بهانه. اياالت متحده را تشكيل مي دهد

و به عمد مردم آمريكا. ساختگي نيست و گمراه مي دولت آمريكا آگاهانه كه. كند را فريب مي دهد به ياد بياوريم

الدن به عنوان دقيقا چند ساعت بعد از حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني بدون هيچ مدركي اسامه بن

و در سيزدهم سپتامبر هنگامي كه هنوز تازه تحقيقات اف شروع شده بود.اي.بي.دشمن شماره يك معرفي گشت

د . نيا را به پيروزي رهنمون خواهد كردبوش قول داد كه

و شريف-و مجلس كليه نمايندگان كنگرهعالوه براين را- به استثناي تنها يك نماينده با جرات  دولت بوش

 اي كه نشانگر ارتباط سازمان هاي به اسناد محرمانهاين نمايندگان همگي. در راه اندازي جنگ تاييد كردند

كه.و نمي توانند اين واقعيت را كتمان كننددسترسي داشتندبود المللي بينتروريسم دولتي آمريكا با ضمن اين

و علني نيز منتشر شده بود . بسياري ازاين اسناد به طور عمومي
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و سنا به تصويب رسيد مقرر قطعنامه تاريخي كنگره آمريكا كه در چهاردهم سپتامبر توسط نمايندگان مجلس

كه جمهور رئيس": مي دارد  و اشخاصي را و ملت ها، سازمان ها  حق دارد از تمام نيروهاي موجود استفاده نمايد

و و يا همكاري در حمله تروريستي يازدهم سپتامير شركت داشته اند و يا قصد انجام تشخيص مي دهد در انجام

و اشخاص پناه داده اند  ه(يا اين به سازمان ها و)ا در آيندهبراي جلوگيري از اعمال تروريستي آن سركوب

و همچنين ناتو بعد از پايان"مجازات كند  تمام تحليل هاي ما نشان مي دهد كه سازمان هاي دولتي آمريكا

و به آن ها كمك كرده اند قطعنامه كنگره در چهاردهم سپتامبر. جنگ سرد به چنين سازمان هايي پناه داده اند

و برعليه مسئوالن آمريكايي تروريسم بين"چرخش"مي تواند در يك زمان خاص با تئوري  المللي منطبق شده

 را شاهد"اسامه گيت"اگر اين قطعنامه بخواهد واقعا اجرا شود آنگاه شايد رسوايي جديدي از نوع. چرخش كند

باشيم كه متهمان آن، سازمان ها يا مسئوالن بلندپايه دولت كلينتون يا بوش، سيا يا كنگره آمريكا خواهند بود

و شبكه القاعده همكاري كرده اند كه با بن . الدن

-- -- ---- -- ---- -- -- -- ---- -- 

كار گرفته به revirementو فرانسه blowback را دربرابر واژه انگليسي"چرخش"مترجم اصطالح)1(

رسانه هاي گروهي آمريكا اين اصطالح. مفهوم اين اصطالح بازگشت يك عمل برضد عامل آن است. است

بنرا بن در مورد و منظورشان اين است كه و شبكه اسالمي به كار مي گيرند الدن با وجودي كه دست الدن

پروده سازمان اطالعاتي آمريكا بوده است، اما بعد از جنگ سرد اين دست پرورده برضد پديد اورندگان خود 

ك. كرده است"چرخش"يعني اياالت متحده  ه نشان دهد آيا واقعا بحث نويسنده در اين فصل اين است

و سازمان القاعده تا همان"چرخش"الدن بعد از جنگ سرد برضد آمريكا بن  كرده يا اين كه آمريكا از وي

. نيز براي پيشبرد سياست خود در جهان استفاده مي كرده است2001سپتامبر
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و جهاني  شدن جنگ

 فصل چهارم

 پس از پايان ماموريت

 طالبان ايرانپناهگاه

 كجا آماده شده؟در

در اين مثلث. پاكستان مثلثي وجود دارد كه آن را مثلث طالئي مي گويند- افغانستان- در مرزهاي مشترك ايران

. كه بخش عمده آن درخاك افغانستان است، بزرگ ترين معامالت بين المللي مواد مخدر انجام مي شود طالئي

و افغانستان پايه هاي اساسي مثلث هاي ديگري اند كه امريكا ضلع بزرگ دو ضلع بزرگ اين مثلث در پاكستان

و توطئه سازماندهي مي شود. آنست حوادث يازدهم سپتامبر در نيويورك با اين مثلث. در اينجا قتل، ترور، جنگ

دكتر(در ارتباط بود، همچنان كه چنگ اندازي طالبان بر افغانستان، قتل فجيع رئيس جمهور وقت افغانستان 

ا و توطئه هاي)هللانجيب و حضور نظامي امريكا در افغانستان ، ترور احمد شاه مسعود در آستانه سقوط طالبان

از. پرشمار ديگري با اين مثلث پيوند خورده است و و ترياك به ايران سرازير مي شود از مثلث طالئي هروئين

د دادن سرنوشت ايران به استراتژي نوين پاكستان چه چيز جز پيون- افغانستان- از مثلث امريكا. ايران به جهان

 امريكا براي حضور در منطقه مي تواند مي تواند صادر شود؟

و جهاني شدن"بخش چهارم كتاب و آخرين ماموريتي- پاكستان- از مثلث افغانستان"جنگ  امريكا مي گويد

و يا كه بعد از به توپ بسته شدن مجسمه هاي بودا در كوه هاي باميان اين كشور، يا به كمك طالبان انجام شد

در فاصله نهم تا يازدهم سپتامبر پاكستان عمال در كانون بزرگ ترين حادثه! ترور احمد شاه مسعود: بنام طالبان



www.political-articles.com 

45

و آغاز جنگ اي قرار داشت كه بعدها در تاريخ جهان همانگونه ثبت خواهد شد كه حريق در رايشتاك آلمان

!جهاني سوم

و آنها كه جاده سپتامبر13تا11از نيز طرح توطئه ها براي حضور امريكا در افغانستان همينگونه پيش رفت

و بي جنجال از مقامي به مقامي ديگر  حضور نظامي امريكا در افغانستان را فراهم ساختند، در پاكستان آهسته

و بن الدن از مخفيگاهي دگان راه حضور امريكا هموار كنن! به مخفيگاهي ديگر كوچ كردند، آنچنان كه مالعمر

و بنام دفاع از ارزش ها ايفا مي كنند به كدام يك  در ايران، پس از پايان ماموريتي كه در حاكميت كنوني كشور

و در كدام نقطه از منطقه خواهند پيوست؟  از اين دو گروه

 فصل چهارم

 پاكستان در عمليات تروريستي.اي.اس.نقش سازمان اي

از دولت آمريكا هموا و با آگاهي كامل براي پيشبرد سياست خارجي خود بهره برداري” المللي تروريسم بين"ره

و سرويس اطالعاتي نظامي پاكستان را واسطه اين امر قرار داده است در. كرده است طنز تاريخ اينجاست كه

اي حاليكه همه ميدانند شبكه القاعده بن ش.اي.اس.الدن با پشتيباني ده، دولت بوش در هياهوي پاكستان تشكيل

” المللي در مبارزه عليه تروريسم بين"حوادث يازدهم سپتامبر از همين سازمان اطالعاتي پاكستان ميخواهد كه 

. به آمريكا كمك كند

روز سيزدهم سپتامبر يعني دو روز پس از واقعه يازدهم سپتامبر، مطبوعات آمريكا خبر دادند كه يك هيئت

اي- به رياست ژنرال محمد احمد بلندپايه پاكستاني   براي مذاكره با مقامات وزارت خارجه-.اي.اس. رييس

. آمريكا به واشنگتن آمده است

رسانه هاي گروهي آمريكايي چنين وانمود كردند كه دولت پاكستان اين هيئت را براساس دعوت رسمي دولت

و بعد از وقايع يازدهم سپتامبر به آمريكا اعزام نمود براساس. ه، در حاليكه واقعيت چيز ديگري استآمريكا

 در اياالت"به هنگام وقايع تروريستي يازدهم سپتامبر"گزارش نيويورك تايمز رييس سازمان جاسوسي پاكستان 

با همتايان” مشورت هاي رسمي ادواري"براساس همين گزارش ژنرال احمد براي. متحده حضور داشت

به.دآمريكايي خود به آمريكا رفته بو فعاليتهايي كه وي درست يك هفته قبل از عمليات"اما نيويورك تايمز
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 ژنرال احمد به هنگام عمليات تروريستي"به گزارش نيوزويك. اشاره نمي كند"تروريستي در آمريكا انجام داده

و بدليل ممنوعيت پروازهاي بين "المللي همچون بقيه مسافران در آنجا ماند در واشنگتن بوده

و واشنگتن 2001درواقع ژنرال احمد در چهارم سپتامبر  يعني يك هفته قبل از عمليات تروريستي در نيويورك

و اعالم دعوت بوش از پاكستان براي كمك به مبارزه. وارد آمريكا شد اما تنها پس از حوادث يازدهم سپتامبر

م سپتامبر13جلسه بود كه خبر” المللي تروريسم بين"عليه  شد وي با . قامات وزارت امور خارجه آمريكا منتشر

كند كه ژنرال احمد با ريچارد آرميتاژ معاون وزارت امور خارجه آمريكا در روزهاي روزنامه نيويورك تايمز تاييد مي

در همين روزها ژنرال احمد با سناتور ژوزف بيدن. سپتامبر پشت درهاي بسته مالقات كرده است13و 12

بتدريج خبرهاي گوناگوني از ديدارهاي. تمند سناتوري روابط خارجي نيز ديدار ميكندمسئول كميته قدر

و نيويورك داشته، منتشر” مشورتي" كه ژنرال احمد با همقطاران آمريكايي اش در هفته قبل از وقايع واشنگتن

و شوراي امنيت ملي در اين- سيا–براساس اين خبرها احمد با مقامات سازمان جاسوسي آمريكا. شد ، پنتاگون

و گفتگو مي كرده است . دوران مالقات

آيا موضوع اين جلسات. هيچ خبري منتشر نشده است” مالقاتهاي مشورتي ادوراي"از مسائل مورد بحث در اين

و سيزدهم سپتامبر اتخاذ  و براساس به نحوي از انحا مربوط به تصميماتي است كه در ديدارهاي دوازدهم شد

آنها پاكستان براي دوران پس از يازدهم سپتامبر به همكار آمريكا تبديل شد؟ آيا برنامه ريزي جنگ در دستور 

 اين جلسات بوده است؟ 

 طالبان– اسامه–.اي.اس.محور اي

شد2001در نهم سپتامبر و دولت. احمد شاه مسعود رهبر اتحاد شمال افغانستان ترور  بوش از اتحاد شمال

اطالعيه رسمي اتحاد شمال تاكيد كرد. دخالت احتمالي سرويس جاسوسي پاكستان در اين واقعه خبر دادند

اي" و اسامه–.اي.اس.محور ما . ... را بوسيله دو عرب سازمان داده بودندترور احمد شاه مسعود" طالبان

و سرويس جاسوس–الدن معتقديم كه اتحاد مثلث اسامه بن ي ارتش پاكستان در پشت اين واقعه طالبان

بن.اي.اس.اي– البته اگر اين اطالعيه هم نبود قضيه اتحاد ميان طالبان"ميباشد الدن برهمه عيان بودو اسامه

و اسناد آن منتشر شده بود (و از جمله در كنگره آمريكا با جزييات كامل مورد بحث قرار گرفته به فصل سوم.

)مراجعه شود
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ري رييس سازمان جاسوسي نظامي پاكستان در بازديد رسمي از اياالت متحده برنامه كا

 2001 چهارم تا سيردهم سپتامبر-آمريكا 

 هزار دالر به حساب محمد 100 ژنرال محمود احمد رييس سازمان جاسوسي پاكستان مبلغ– 2001تابستان

(عطا واريز ميكند ه نخستين هواپيمايي كه برجهاي مانهاتان اصابت دولت آمريكا بعدا محمد عطا را هدايت كنند.

.)كرد، معرفي كرد

 ژنرال احمد براي ديدار رسمي به اياالت متحده آمريكا وارد ميشود-چهارم سپتامبر

 او با همتاهاي آمريكايي خود از جمله ژرژ تنت رييس سيا ديدارهايي انجام ميدهد- چهارم تا نهم سپتامبر

اطالعيه رسمي اتحاد شمال مثلث همكاري. مسعود رهبر اتحاد شمال به قتل ميرسد احمد شاه–نهم سپتامبر

اي اسامه بن و ، طالبان  را مسئول قتل مسعود معرفي ميكند..اي.اس.الدن

و پنتاگون صورت ميگيرد–يازدهم سپتامبر . عمليات تروريستي عليه مركز تجارت جهاني

ر و سيزدهم سپتامبرژنرال احمد با ميدوازدهم و در نتيجه يچارد آرميتاژ معاون وزارت خارجه آمريكا مالقات كند

و ژنرال احمد اتخاذ ميشود  آن تصميم به همكاري ميان ارميتاژ

مي– سپتامبر 13 كند عليرغم آنكه دولت ژنرال احمد با ژوزف بيدن رييس كميته روابط خارجي سنا مالقات

و بوش از روابط بين اسامه بن و نقش آنها در ترور احمد شاه مسعود الدن، طالبان  سرويس جاسوسي پاكستان

اطالع داشت، دو روز قبل از وقايع يازدهم سپتامبر دولت بوش در جلسه وزارت امور خارجه تصميم گرفت

اي"بصورت مستقيم" . همكاري كند.اي.اس. با سرويس اطالعات نظامي پاكستان

و اين توطئه را حادثه.اي.اس.رسانه هاي گروهي غربي از دخالت اي  در ترور احمد شاه مسعود بي اعتنا گذشتند

اين رسانه ها درباره ارتباط ترور مسعود با وقايع يازدهم سپتامبر كه سرانجام آن به اشغال. اي عادي جلوه دادند

ه. افغانستان ختم شد هيچ پرسشي را مطرح نكردند و و گفتگويي پاكستان به مقام دوست م بدون هيچ بحث

. پيمان اياالت متحده ارتقا يافت

تمام رسانه هاي گروهي آمريكا تقريبا همصدا با هم منطق فوق العاده عجيبي را مطرح كردند كه براساس آن

مي چون پاكستان بر رهبران طالبان كه واشنگتن آنان را به پناه دادن بن كند نفوذ دارد، به همين دليل الدن متهم

ا . اند نموده” همكاري"ين كشور تقاضاي مسئوالن آمريكايي از

يك” المللي تروريسم بين"مبارزه بر عليه"دروراي اعالم دروغ بزرگي اختراع شده بود كه بنظر ميرسد بجز

در. خبرنگار كسي آن را مطرح نكرد اين خبرنگار هنگام مصاحبه مطبوعاتي كالين پاول در وزارت خارجه آمريكا
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آيا اياالت متحده پاكستان را يك دوست ميداند يا اين كشور را آنطور كه در گزارش:يدسيزدهم سپتامبر از او پرس

به” الگو هاي تروريسم جهاني" عنوان شده محلي براي آموزش تروريستها؟ پاكستان را جزو كدام گروه بايد

اي": پاسخ كالين پاول چنين بود"حساب آورد؟ بهم به نفع ماستما فهرستي از اقداماتي را كه تشخيص داده

و از اين كشور خواسته ايم كه در اين موارد با ما همكاري كند درمورد اين اقدامات. دولت پاكستان ارائه داده ايم

".جمهور پاكستان صحبت خواهيم كرد امروز بعدازظهر با رييس

بعبارت ديگر. امريكاستسندي كه خبرنگار به آن اشاره مي كرد يكي از سندهاي منتشره از جانب وزارت خارجه

را. اسناد رسمي خود دولت آمريكا جواب بي ربط آقاي پاول را نقض مي كند ما عينا قسمتي از اين سند رسمي

و مشاورت نظامي كمك ...": نقل ميكنيم  و همكاري پاكستان به طالبان از لحاظ تجهيزات، سوخت، منابع مالي

و در كنار طالبان بجنگندپاكستان مانع نمي شود كه تروريست. كند مي حكومت. هاي اين كشور به افغانستان رفته

آباد در جهت محدود كردن فعاليتهاي بعضي از مدارس علميه كه در خدمت گرفتن نيرو براي تروريستها اسالم

".هستند هيچ مانعي نگذاشته است

را) نين سرويس جاسوسي پاكستانوهمچ( جمهور پاكستان اي ارتباط بين رييس اين اسناد بدون هيچ نوع شبهه

 كساني نظير سرويس جاسوسي"كمك"و انگاه دولت بوش به دنبال. تاييد ميكنند” المللي تروريسم بين"با

درخواستي كه شايد ابلهانه باشد اما با اهداف استراتژيك. پاكستان است كه خود آن را حامي تروريستها ميداند

و خاورميا . نه همĤهنگي داردواشنگتن در آسياي مركزي

و ژنرال محمود احمد جلسه سيزدهم سپتامبر وزارت امور خارجه كه بين معاون وزارت امور خارجه ريچارد آرميتاژ

آقاي ريچارد آرميتاژ معاون". در پشت درهاي بسته برگزار شد، در برنامه ريزي جنگ نقشي مهم بازي كرد

پ اكستان بايد براساس خواست واشنگتن اتخاذ كند در اختيار وزارت امور خارجه فهرست تدابيري را كه دولت

و پرويز""قرار داده است.اي.اس.رييس اي بعد از يك مكالمه تلفني بين كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا

كه مشرف رييس "پاكستان قول همكاري داده است"جمهور پاكستان سخنگوي وزارت امور خارجه اعالم كرد

جمهور جرج بوش اعالم كرد پاكستان قبول نموده با ما در مورد همان روز سيزدهم سپتامبر رييسكمي بعد در

. تعقيب كساني كه اين حمله ناجوانمردانه برعليه آمريكا را انجام داده اند همكاري نمايند
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 ماموريت رييس سازمان جاسوسي پاكستان در افغانستان

اي مشرف رييسدر همان روز سيزدهم سپتامبر پرويز به.اي.اس.جمهور پاكستان قول ميدهد كه رييس را

و براي استرداد بن آن. الدن مذاكره نمايد افغانستان اعزام نمايد تا با طالبان بدنبال اعالم اين مطلب كه تصميم

پ و ژنرال احمد گرفته شد، رييس سازمان جاسوسي اكستان به احتماال به درخواست واشنگتن در ديدار بين آرميتاژ

. كند اسالم آباد براي سازمان دادن ماموريتي ناممكن مراجعت مي

و درخواست گستاخانه خود را با محمد عمر" ژنرال احمد به درخواست امريكاييها به قندهار در افغانستان رفت

و از وي خواست كه يا بايد بن و متحدانش الدن را تحويل دهد يا آنكه آمريكا رهبر طالبان در ميان گذاشت

".جنگ برعليه طالبان را آغاز ميكنند

و با شكست مواجه شد و طالبان نتيجه اي نداد  اين مذاكرات"شكست"در عين حال. دوبار مذاكرات ژنرال احمد

و دخالت نظامي در منطقه بود درمورد استراد بن . الدن خود جزيي از برنامه ريزي امريكاييان براي شروع به جنگ

بنيعني درصور از مهمترين” المللي تروريسم بين"الدن را تحويل دهند جنگ برعليه تيكه طالبان حاضر ميشد

و در آن موقع اگر جنگي برعليه افغانستان صورت ميگرفت مشخص ميشد كه اين حمله  توجيه خود محروم ميشد

ر-براساس منافع استرتژيكي همزمان با اين. يزي شده است اقتصادي آمريكا قبل از وقايع يازدهم سپتامبر برنامه

و آمد  و وزارت خارجه آمريكا جهت بررسي نهايي نقشه جنگ به اسالم اباد رفت وقايع مقامات بلندپايه پنتاگون

از) يكشنبه قبل از هفت اكتبر(يكشنبه قبل از شروع بمباران شهرهاي اصلي افغانستان. ميكردند ژنرال احمد

شد" جابجايي عادي"پست خود تحت عنوان  بعدا مشخص شد كه وي به مقام بسيار مهم فرمانداري. بركنار

. پنجاب در مرزهاي غربي با هند منصوب شده است

 حلقه مفقوده

، روزنامه  در مقاله اي كه تقريبا تمام روزنامه هاي غربي آن را تايمز هندچند روز بعد از بركناري ژنرال احمد

ا روابط؛نديده گرفتند و محمد عطاميان ژنرال . مسئول حادثه تروريستي يازدهم سپتامبر را برمال ساختحمد

براي كساني كه در پي درك واقعيت يازدهم سپتامبر هستند از بسياري جهات اين مقاله حلقه مفقوده زنجيري

گوي درحاليكه سخن" مينويسد 2001تايمز هند در شماره نهم اكتبر. كند است كه آنان را به حقيقت رهنمون مي

اي دولت پاكستان وانمود مي روز هشتم اكتبر تقاضاي بازنشستگي كرده.اي.اس.كند ژنرال احمد رييس

منابع كامال اگاه روز سه شنبه نهم اكتبرتصديق) روزي كه امريكاييها بمياران افغانستان را شروع كردند(است
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وي با يكي از عامالن عمليات تروريستي كردند كه ژنرال احمد بدليل اسنادي كه احتماال هند در مورد رابطه

مقامات آمريكايي بعد از آگاهي از اينكه ژنرال احمد بواسطه. يازدهم سپتامبر افشا نموده از كار بركنار شده است

را"عمر شيخ"  مبلغ صدهزار دالر به يكي از هواپيماربايان يعني محمد عطا پرداخت كرده است بركناري وي

اين. است دولتي تاييد ميكنند كه هند نقش بسيار مهمي در افشاي اين مسئله ايفا نموده مقامات. خواستار شدند

مقامات بدون ذكر جزييات مسئله اذعان دارند كه اطالعاتي كه هند مخصوصا در رابطه با تلفن جيبي عمرشيخ 

يم بين سازمان وجود رابطه مستق. كمك موثري در كشف اين ارتباط نموده است.آي.بي.افشا نموده به اف

اياالت متحده.و عمليات تروريستي يازدهم سپتامبر ميتواند پيامدهاي سنگيني بدنبال داشته باشد.اي.اس.اي

شواهد وجود توطئه اي وسيع. نميتواند باور كند كه ديگر نظاميان بلندپايه پاكستان درجريان اين ارتباط نبوده اند

"د مشاركت پاكستان در اتحاد ضدتروريستي خدشه دار كندميتواند اعتماد اياالت متحده را در مور

 محمد عطا هواپيماربايي است كه اولين برج ساختمان تجارت جهاني را مورد هدف.آي.بي.براساس تحقيقات اف

و احتماال وي طراح عمليات بوده مقاله تايمز هند براساس اطالعات رسمي تهيه شده كه سرويس. استقرار داده

 در همين مورد چنين 2001خبرگزاري فرانسه در دهم اكتبر. هند رسما به واشنگتن ارائه داده استاطالعاتي 

برپايه اطالع يك مقام بلندپايه دولتي هند به خبرگزاري فرانسه ارتباط ژنرال احمد با محمد عطا: گزارش ميدهد

: وي ميگويد. آمريكايي داده استو انتقال پول به نامبرده جزيي از اطالعاتي است كه هند رسما به مقامات

يك" اطالعاتي كه ما به اياالت متحده داده ايم خيلي بيش از دادن يك برگه اطالعاتي ساده بود كه روابط

" را با يك اقدام تروريستي نشان دهد"شرور"ژنرال 

- ان اطالعات سرويس اطالعاتي هند در مورد ارتباط سرويس مخفي پاكست.آي.بي.تحقيقات بعدي اف

و انتقال پول بدانان را تاييد كرد–.اي.اس.اي . با تروريستها

اي.آي.بي.اف با.اي.اس.بدون اينكه به ارتباط با تروريستها اشاره كند به مشخص شدن افرادي اشاره ميكند كه

و در حقيقت حواله كنندگان پول به تروريستها مي باشند بن اف. الدن مرتبط بوده اند با.آي.بي.مسوالن در رابطه

ا ث نيوز اعالم كردند كه آنها توانسته اند منبع صدهزار دالر پولي را ردگيري.ب.حوادث يازدهم سپتامبر به اژانس

كنند كه از بانكهاي پاكستاني به دو بانك در فلوريد به حسابهاي محمد عطا متهم به هواپيماربايي واريز شده

ز نوشت كه بخشي از اين مبلغ تنها چند روز قبل از عمليات تروريستي مجله تايم) سپتامبر29(امروز صبح. است

و ميتوان بدون ترديد منشا آن را كه افراد مرتبط با بن تمام اين. الدن هستند پيگيري نمود به آمريكا رسيده است
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اف كشفيات تا اين لحظه نتيجه تحقيقاتي و فرستندگان.آي.بي. است كه و رهبر توطئه و كساني انجام داده پول

و هماهنگي عمليات تروريستي را بعهده داشته اند رديابي كرده است . كه برنامه ريزي

 آيا سرويس اطالعات نظامي پاكستان در جريان توطئه بوده است؟

اف"تايمزهند"افشاگري هاي و نشاندهنده آن است كه نه تنها.آي.بي.و تاييد از چند جهت قابل بررسي است

ايرييس ساز (اي.اس.مان هم) مظنون به فرستادن پول. و رهبر تروريستهاي مركز تجارت جهاني محمد عطا با

مي. هم احتماال با تروريستها مرتبط بوده اند..اي.اس.رابطه داشته اند، بلكه بقيه رهبران اي كند تايمز هند تاكيد

از"تروريسم خودجوش"كه يازدهم سپتامبر يك  اين. شبكه القاعده انجام شده باشد نيست كه توسط يك هسته

و هماهنگي شده كه منشا آن اي . پاكستان است..اي.اس.عمليات مطمئنا توسط يك گروه امنيتي برنامه ريزي

يك همچنين اين مقاله سعي مي و هيئت نمايندگي سرويس اطالعاتي پاكستان را از كند دليل حضور ژنرال احمد

و از اين احتمال پرده برميدارد كه آنان طي اين مدت با هفته قبل از عمليات تروريستي در  آمريكا پيگيري نمايد

اف. تروريستها در تماس بوده اند شركت پاكستان در عمليات تروريستي.آي.بي.اما عليرغم آنكه تحقيقات

تروريسم"يه مبارزه برعل"يازدهم سپتامبر را تاييد مي نمايد دولت بوش با تكيه به همكاري دولت پاكستان قصد 

. را دارد” المللي بين

 ژنرال احمد با حمايت اياالت متحده به رياست سرويس اطالعاتي پاكستان در اينجا الزم است ياداوري كنيم كه

اي1999احمد از سال. منصوب شد ، سرويس..اي.اس. بمثابه رييس با همتايان آمريكايي خود در سازمان سيا

همچنين بايد يادواري كرد كه از پايان جنگ.و پنتاگون رابطه مسقيم داشت-.آ.اي.د-اطالعات دفاعي آمريكا 

و"بعنوان سكوي پرتاب..اي.اس.سرد تا كنون سازمان اي ، قفقاز عمليات مخفي سيا در كشورهاي حوزه بالكان

"آسياي مركزي را عمل كرده است

بركناري مشكوك وي كه براساس دستور. داشتبعبارت ديگر ژنرال احمد در خدمت منافع اياالت متحده قرار

از. واشنگتن صورت گرفت نميتواند برآمده از يك اختالف بنيادين سياسي باشد اگر پشتيباني اياالت متحده

مجله. پاكستان نبود، طالبان به هيچ عنوان نميتوانست در افغانستان حكومت تشكيل دهند..اي.اس.طريق اي

و": است كه مينويسدجنيس ديفنس در همين رابطه و قواي كمكي به طالبان از طريق پاكستان نيمي از مهمات

". وارد افغانستان ميشدند، سازماني كه از حمايت اياالت متحده برخوردار بود..اي.اس.بوسيله سازمان اي
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اي–عالوه براين قتل رهبر اتحاد شمال احمد شاه مسعود ب.اي.اس. كه احتماال ه هيچ عنوان در آن دست داشت

اياالت متحده از پايان دهه هشتاد در جهت تضعيف احمد شاه. در سياست خارجي اياالت متحده تاثير نگذاشت

و گلبدين حكمتيار بهره ميگرفت و گاه از گروههاي شيعي مذهب و در اين مسير گاه از طالبان . مسعود عمل كرد

شد. دليل ديگر مخالفت آمريكا حمايت مسكو از مسعود بود . بعد از ترور مسعود اتحاد شمال به چند شاخه تقسيم

اگر مسعود زنده مي ماند پس از سقوط طالبان بر اثر بمباران آمريكايي ها، وي مي توانست در راس حكومت قرار

.گيرد

همانطور كه كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا تاييد مي كند كمك آمريكايي ها به طالبان از طريق

بن.اي.اس.اي و الدن، بخشي از سياست حكومت اياالت متحده در دوران پس از پايان جنگ سرد پاكستان

درتمام اين مدت اياالت": ژوييه مجلس نمايندگان آمريكا به صراحت گفته ميشود12و چنانكه در گزارش. است

و حمايت مالي نموده است  ستان يك حكومت نظامي زير رهبري در پاك..... متحده آمريكا از طالبان پشتيباني

اجازه بدهيد اضافه كنم كه ...... جمهور مشرف وجود دارد كه در حال مسلح كردن طالبان تا دندان است رييس

ما از طالبان پشتيباني ميكنيم به ..... شود كمكهاي آمريكا همواره به قسمتهاي اشغلي توسط طالبان سرازي مي

و زماني كه ديگران از خارج سعي ميكنند به بقيه مناطق ..... جه اين گروه است همين دليل كمكهاي ما فقط متو

همزمان با اين مسايل پاكستان به يك .... كند كمك برسانند وزارت خارجه ما با برنامه هاي آنان مخالفت مي

ن را در عمليات بزرگ جهت تجهيز دوباره طالبان دست زده است كه ميتواند شكست تمام نيروهاي ضدطالبا

".منطقه درپي داشته باشد
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و جهاني  شدن جنگ

 فصل پنجم

 فصل دوم كارنامه بوش

 آغاز شده است"ايران"با
 سـپتامبر از درون11آنچه كه فصل دوم كارنامه جورج بوش را تشكيل خواهد داد، متكي به استراتژي است كـه

و جهان طي چهار سال زمامداري بوش شاهد پي تا. اده شدن گام به گام آن بودآن بيرون آمد از اشغال افغانستان

و به همين دليل است كه بايد ريشه"ايران"فصل دوم اين كارنامه مي خواهد با عنوان. تصرف عراق   آغاز شود

در غير اينـصورت پيوسـته مـي تـوان در چالـه هـاي. هاي اين استراتژي را دانست تا بتوان استراتژيك انديشيد

و تا پايان به مسلخ رفت سياسي ناشي از  و اين همان نكته محوري اسـت كـه. حوادث افتاد تمام مسئله اينست،

و به همين دليل نيز اغلـب بـا واكـنش هـاي  بنظر ما رهبران جمهوري اسالمي فاقد درك درستي از آن هستند

و كربال شاهدش بوديم، عمال به سياست  استراتژيك امريكا لحظه اي، تن دادن به ماجراجوئي هائي كه در نجف

.كمك مي كنند

و جهاني شدن"كتاب ارزنده و اعتبـاري اسـت كـه"جنگ  بدليل موشكافي در اين استراتژي داراي چنان ارزش

هنوز هم، پس از چهار سال كه از يازدهم سپتامبر مي گذرد به آن مراجعه مي شود، از داده هاي تحليلي آن مـي

.توان بهره مند شد

و يورش در فصل پنجمي كه  نظـامي- سياسـي ترجمه آن را مي خوانيد، زيربناي نفتي سياست تهاجمي امريكا

آن. خارجي بوش تشريح شده است و در راس ايـن سياسـت.را"ايـران"يورشي كه آسيا را در چشم انـداز دارد

! سپتامبر11از طراحان استراتژي. سپرده شده است"كونداليزارايس"اكنون بدست 

:مي خوانيداين فصل را
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و لوله هاي عبور گاز  تصرف ذخاير نفتي

كه"جنگ جديد آمريكا"  سپتامبر كليد آن خورده شد، در جهت فروپاشي مرزهاي اقتـصاد ملـي كـشورهاي11،

و گسترش با همكاري تنگاتنگ بريتانياي( حمله نظامي به افغانستان به رهبري آمريكا. است"بازار آزاد"منطقه

ا) كبير و كمپاني هـاي بـزرگ توليـد كننـده" انگليسي–آمريكايي"ز همه به منافع اتحاد غولهاي نفتي پيش

و ژنرال ديناميك( اسلحه ، نورث روپ گرومن . خدمت مي كند) لوكهايد مارتين، ريتون، بويينگ

و خاورميانه در حال شكل دادن به ماشين نظامي" آمريكايي–محور انگليسي" در در آسياي مركزي خـويش

و سياست خارجي است  و صـنايع. عرصه دفاعي و آمريكا در عرصه بانكي، نفت همسويي منافع اقتصادي بريتانيا

و شركت"بريتيش پتروليوم"اتحاد دو شركت بزرگ نفت انگليس. دفاعي به هم پيماني دو كشور انجاميده است 

ج"آموكو"نفتي آمريكايي و منجر به تشكيل بزرگترين شركت نفتي و در جهت نزديكي روابط انگليس هان شد

. آمريكا نقش مهمي داشت

اي" غول صنايع نظامي انگليس، يعني 1999ز فرداي جنگ يوگسالوي در ا ب  به گروه شـركت هـاي"بايس

سه سال قبل از وقايع يازدهم جنگ جديد آمريكا در افغانستان تقريبا. طرف قرارداد وزارت دفاع آمريكا اضافه شد

و برنامه ريزي بود امبرسپت و گسترش ناتو. در دست تهيه سازمان(يعني از همان زمان آغاز جنگ در يوگسالوي

چك–با) اتالنتيك شمالي و جمهوري و روسـيه. پذيرفتن مجارستان، لهستان گسترش ناتو برضد يوگـسالوي

هم حدود يكماه پس از بمباران يوگسالوي دولت كلينون گست 1999در آوريل. بود رش ناتو در شوروي سابق را

در مراسم پنجاهمين سـالگرد بنيـادگزاري نـاتو روسـاي دولتهـاي گرجـستان، اوكـراين،. به مرحله اجرا گذاشت 

و مولداوي در آمفي تئاتر  و در همانجـا پيمـان"آندرو ملون"آذربايجان، ازبكستان  در واشنگتن گرد هـم آمدنـد

و گـاز-يك اتحاد نظامي"ت اين پيمان بنوشته مطبوعا. را امضا كردند"گوام"  منطقه اي در چارراه مخازن نفت

و اوكرايين ميتوانند در صادرات نفت نقش مهمي به طرف غرب، و در ضمن دو كشور مولداوي درياي خزر است

".از طريق لوله هاي نفتي داشته باشند

و ازبكستان اعالم كردند كه از  جامعه كشورهاي مستقل با روسـيه بيـرون"اتحاد امنيتي"گرجستان، آذربايجان

. مي روند، اتحادي كه درچارچوب همكاري هاي نظامي بين كشورهاي شوروي سابق بوجود آمده بود

و بودجه كشورهاي غربي با هدف جدايي هرچه بيشتر كشورهاي جامعه ملل-1  شكل گيري گوام با حمايت ناتو

و از يكديگر(مستقل به. صورت گرفت)از روسيه هرچند جنگ سرد به صورت رسمي پايان گرفته است اما هنوز
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نه تنها اين گروه تازه شكل گرفته حمايت كامل خود را از ناتو در حمله به يوگـسالوي. شكل ديگري ادامه دارد

مي. نيز شركت دارد"كم شدت"اعالم كرد بلكه در عمليات نظامي  شود كه يك پيمان نظاميو درعين حال ادعا

. نيست) روسيه(عليه ديگر كشورها بر

و انگليس در منطقه سعي دارد روسيه را از دسترسي به منابع درياي سازمان گوام درجهت خدمت به منافع آمريكا

و اين كشور را از نظر سياسي منفرد سازد .خزر محروم

 ميليتاريزه كردن داالن اروآسيا

ز قبل از اينكه ناتو بمباران يوگسالوي را شروع كند، كنگـره آمريكـا، يعني دقيقا پنج رو 1999در نوزدهم مارس

 منافع هدف از اين قانون تامين. را تصويب كرد) سيلك رود استراتژيك اكت("قانون استراتژيك جاده ابريشم"

پراتوريام"اس.ار.اس" يا به اختصار"استراتژي جاده ابريشم". آمريكا از درياي مديترانه تا آسياي مركزي است

و. كند تجاري آمريكا را در داالن اورآسيا پي ريزي مي  جاده قديم ابريـشم شـاهرگ اقتـصادي آسـياي مركـزي

و قرقيزستان را تشكيل  و از كشورهايي كه اكنون ارمنستان، آذربايجان، تركمنستان، تاجيكستان ماوراي قفقاز بود

نزاع ها ميـان روسـيه تـزاري، بريتانيـاي اسـتعمارگر، اين منطقه در سده پيش صحنه انواع. ميدهند عبور ميكرد 

و عثماني در آسياي مركزي بود  و امپراتوريهاي ايران اما هيچيك از اين امپراتوري ها نتوانستند. فرانسه ناپلئوني

بعد از صد سال، با فروپاشي اتحاد شوري دوباره بازي جديدي در اين منطقه. بر اين منطقه تسلط كامل پيدا كنند

و توتـالو يونوكـال بار كمپاني هند شرقي جاي خود را بـه روع شده ولي اينش و شـمار زيـادي از موسـسه هـا

و كشور جديدي وارد ماجرا شده كه در سابق وجود نداشـت و تجاري داده است يعنـي ايـاالت. سازمانهاي مالي

و پنج جمهوري سابق اتحـاد شـوروي يعنـي تاجيكـستان، تركمنـستان،. متحده آمريكا   قرقيزسـتان، ازبكـستان

و نفت در حـوزه دريـاي. قزاقستان درصدد اتحاد با آمريكا هستند و تركمنستان داراي منابع عظيم گاز قزاقستان

و نفت ميباشـد. خزر ميباشند كه قصد دارند هر چه زودتر از آن بهره برداري كنند  . ازبكستان هم داراي منابع گاز

104 

"اسـتراتژي جـاده ابريـشم"و چين را در چارچوب ايراناي خود، مخصوصا روسيه، اياالت متحده مي كوشد رقب

و هدف سياست اياالت متحده آمريكا رسيدن به منافع انرژي منطقه از طريق ايجاد جدايي. كندبي ثباتتضعيف
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و ميان اين كشورها با روسيه، برقراري هرچه بيشتر ارتباط آنان با غرب، شكستن مونوپول روسيه در انتقال نفت

و ترغيب آنها براي ايجاد لوله هاي نفـت از  و بوجود آوردن فروشندگان متفاوت متعدد انرژي، تشويق گاز طبيعي

و جلوگيري از نفوذ ايران در آسـياي مركـزي ميباشـد  بنوشـته منـابع غربـي. شرق به غرب، بدون عبور از ايران

اين امر به رشـد. غربي در بخشهاي گوناگون ميباشد آسياي مركزي محيط مناسبي براي كمپاني هاي مختلف"

و چين هم كه به رشـد اقتـصادي خـود.اقتصادي منطقه كمك خواهد كرد  ، اروپاي غربي ، ايران ، تركيه  ژاپن

براي سياست گذاران آمريكـايي فـوق. اهميت ميدهند تسلط كامل اقتصادي روسيه در منطقه را خواستار نيستند

و العاده مهم است كه  و اهداف تعيين شده در آن را دقيقا در جهت منافع اياالت متحـده موقعيت آسياي مركزي

. براي اتخاذ يك سياست درست".سرمايه گذاران آمريكايي درك كنند

كنـد، همزمان با آنكه جاده ابريشم راه ورود جمهوري هاي شوروي سابق را به سمت اقتصاد آمريكـايي بـاز مـي

در اه همكاري هاي نظامي را در آنچه مربوط به تاسيس پايگاه هاي نظامي امريكـايير" اتحاد نظامي گوام  هـا

مثال زير نظر گوام در ازبكستان يك پايگاه نظامي ايجاد كرد كـه از آن بـراي. اين جمهوريهاست هموار مينمايد 

. استفاده نمود2001حمالت هوايي به افغانستان در 

و امنيتي بـين كـشورهاي مـاوراي با تشكيل جاده نوين ابريشم بايد و ارتباط تنگاتنگ سياسي، اقتصادي  قفقـاز

و در مخالف با روسيه برقرار شود در. آسياي مركزي زير نظر واشنگتن و به همين منظور زير نظر اياالت متحده

تا ارتباط با صندوق بين  و بانك جهاني جمهوري هاي سابق شوروي دعوت ميشوند اد بـازار به ايجـ"المللي پول

و تشكيل حكومتهاي دمكراتيك اقدام نمايند  كه ايـن امـر محـرك اساسـي بـراي سـرمايه گـذاري هـاي. آزاد

شد بين و ديگر مبادالت بازرگاني خواهد و رشد تجارت در اين مورد نگـاه كنيـد بـه بحثهـاي كنگـره(".المللي

)آمريكا بر سر قانون استراتژي جاده ابريشم

و اقتصادي"ايي ها مي كوشند با يعني در حقيقت آمريك و تحميـل" جهش ليبراليسم سياسي  در اين كـشورها

و سازمان تجارت جهاني به هدف اساسي خود دست رفرم هاي پيشنهادي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول

و سازمانهاي مالي آمريكا"بازار آزاد"يابند كه ايجاد يك  شكل. يي است از نظر جغرافيايي وسيع براي موسسات

و هشت جمهـوري سـابق گيري جاده ابريشم در سرزميني كه از درياي سياه تا مرزهاي چين امتداد پيدا مي  كند

يعني اين. تحت كنترل اياالت متحده را دارد"تبادل آزاد كاال"شوروي را در برمي گيرد قصد ايجاد يك منطقه 

كو بود در مدت زماني نه چندان طوالني به يك منطقـه منطقه وسيع كه تا همين اواخر از نواحي تحت نفوذ مس 

در. موزاييكي تحت الحمايه آمريكا مبدل خواهد شد   اسراييل نيز بعنـوان"استراتژي جاده ابريشم"از طرف ديگر
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"بنوشته مطبوعـات غـرب: در نظر گرفته شده است"اوراسيا"شريك اياالت متحده در پروسه استعماري داالن

و آسياي مركزي قرار دارند كه بدنبال برقراري روابـط بـا چندين كشور مسل مان ولي الييك كه در ترانس قفقاز

و دوستانه با اسراييل ميباشند و از آن طريق روابط ديپلماتيك ". اياالت متحده

 ديپلماسي نفتي

جا. افغانستان از چندين زاويه كشوري استراتراتژيك به حساب ميايد ده ابريشم را بـه مرزهـاي اين كشور نه تنها

و در جوار پنج كشوركند، بلكه غربي چين متصل مي  داراي قـدرت اتمـي يعنـي چـين، روسـيه، هنـد، پاكـستان

يك. قزاقستان نيز قرار دارد   براسـاس دسـتور"حكومـت موقـت"حدود يك ماه پس از آغاز بمباران افغانستان

و از طريق ك"المللي جامعه بين"اياالت متحده شد در هدف اياالت متحده ميليتاريزه كرده افغانستان. ابل تشكيل

. ميباشد"نيروهاي حافظ صلح"از طريق حضور دائمي گروههاي نظامي تحت عنوان 

و در پروژه و گاز نيز قرار دارد در ضمن افغانستان از نظر استراتژيكي در مسير عبور چندين داالن لوله هاي نفت

تر"لوله هاي گازي" همين لوله هاي گـاز موضـوع. كمنستان كشيده شده است، نقش پل ارتباطي را دارد كه از

و حكومت طالبان بود  و. مورد بحث شركت يونوكال اين لوله ها ميبايد افغانستان را طي كنند تا به درياي عمـان

. سواحل پاكستان برسند  و مخـص. وصا جمهوريهاي سابق شـوروي در آسـياي مركـزي تركمنـستان، ازبكـستان

و گاز ميباشند"كويت جديد" و. يعني قزاقستان داراي ذخاير عظيم نفت روسيه پيشنهاد آمريكا را براي عبور نفت

و نفت خود رد كرده است  ايران هم براي آمريكا يك مسير خطرناك به حساب. گاز اين كشورها از لوله هاي گاز

شركت نفتي آمريكايي شـورون كـه كنـداليزا. تان است در اين ميان تنها كشوري كه باقي مي ماند افغانس. ميايد

در"مسايل امنيت ملي"در) اكنون وزير خارجه بوش(رايس مشاور بوش   از اعضاي هيئت اجراييـه ايـن شـركت

از طرف ديگر شركت يونوكال كه در گذشته اتحاد نفتي شركت. سالهاي نود بود، منافع عميقي در قزاقستان دارد

د اشت، به يك توافق هشت ميليارد دالري با تركمنستان براي صدرو گاز طبيعي دست يافته كه هاي كاليفرنيا نام

گاز تركمنستان را از طريق افغانستان به پاكستان از طريق لوله هاي گازي كه سه ميليارد دالر هزينه تاسيس آن 

و نفت. است رسانده خواهد شد  و حداقل"داالن اوراسيا"منابع غربي مدعي هستند مخازن گاز  بسيار قابل توجه

.معادل ذخاير نفتي خليج فارس است
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و وابستگي انرژتيكي اياالت متحده و نفت توليد كند و آسياي مركزي ميتواند بحد كافي گاز منطقه ترانس قفقاز

بـه گفتـه ويليـام. به كشورهاي خليج فارس را كه از نظر سياسي بي ثبات تشخيص داده ميشوند كـاهش دهـد 

و كمكهاي بين"اودوم المللي در جهت اياالت متحده بايد سياست محوري خود را تنگاتنگ با سياستهاي خارجي

و جذب  و حقوق فردي و تبادل آزاد و در مسير ايجاد دموكراسي و اقتصادي اين مناطق سوق داده استقال سياسي

.اقتصاد منطقه تالش نمايد
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 كوندوليزا رايس

 وزارت خارجه امريكا

 هم گريز ناپذير او بودس

 بخش ششم از كتاب تحليلي

و جهاني شدن" "جنگ

به گفته. نظامي منطقه را مانعي دربرابر منافع آمريكا مي بيند-دولت بوش همانند دولت كلينتون اوضاع سياسي

ا"اودوم  و تاز دولتهايي تبديل شده كه هدفشان زير سلطه گرفتن آن نـه تنهـا. سـت اين منطقه به ميدان تاخت

و عربستان سعودي بصورتي غيرسازنده در آنجا در حال رقابتند  اگـر ... روسيه، بلكه چين، تركيه، ايران، پاكستان

و گاز طبيعـي آنجـا بـه سـمت  و احوال منطقه مسلط شويم آنوقت صدور نفت و متحدينمان نتوانيم بر اوضاع ما

و شايد غيرممكن شود  همزمان بي ثبـاتي سياسـي.و خيلي گران تمام خواهد شد بازارهاي ما به صورت پراكنده

كه در نتيجه منطقه را دربرخواهد گرفت، مي تواند آن را به يك كانون جنگ داخلي تبديل كند، جنگـي كـه بـه 

. كشورهاي همجوار هم سرايت خواهد كرد

ما در منطقه خليج فارس دخالت نظامي اياالت از همين االنبا در نظر گرفتن اين كه متحده ضروري است براي

 ، ، تركيـه فوق العاده مشكل خواهد بود نفوذ سياسي خود را حتي از طريق نظـامي درصـورت وارد شـدن ايـران

و چين ادامه دهيم ".روسيه

)اودوم همانجا(

 جهت كنترل منابع"دالان اوراسيا"كرده ميليتاريزهبه عبارت ديگر بهره برداري از جاده ابريشم مستلزم

و حفاظت از انتقال آن براي شركت هاي امريكايين و گاز منطقه ربرت وي باريسكي يكـي. انگليسي است-فت

: كند از تحليلگران سياسي سابق سازمان سيا، اين امر را به شكل زير فرمولبندي مي 



www.political-articles.com 

60

و سرمايه گذاري را در منطقه كنترل كند كـه داراي قـدرت ژئوپوليت" يـك در آنجـا كسي ميتواند لوله هاي نفت

و نه فقط در محدوده نفتي باشد. باشد روش هيتلري با يورش. اين قدرت بايد يك قدرت بالقوه در تمام زمينه ها

به قفقاز براي استفاده انحصاري از نفت در دوران جنگ دوم جهاني در مورد تعداد زيادي از كشورهاي جهان سوم 

و سياستي جديد الزم است تا بتوان ". منابع طبيعي اين منطقه را تحت كنترل داشتكارايي ندارد

 ثبات سياسي اين منطقه آسـيب پـذير را در برابـر"براساس قانون جاده ابريشم واشنگتن خود را متعهد مي داند

و مشرق و اقتصادي وارده از جنوب، شمال اين امر نـشاندهنده آن اسـت كـه. پاسداري كند"فشارهاي سياسي

ثب"براي آمريكا  و عراق"ات منطقهتهديد و ايران  فقط از جانب مسكو از شمال نيست بلكه چين از طرف مشرق

سياست احداث جاده ابريشم همچنين در جهت جلوگيري از تشكيل. از طرف جنوب نيز براي اين ثبات خطرناكند

و عراق نيز مي باشد و نظامي با چين، ايران، تركيه . ارتباطات سياسي، اقتصادي

م"  در جهت منافع غول هاي بزرگ نفتي"خفيعمليات

و اطالعاتي از نفـوذ خاصـي در دولت بوش غول هاي نفتي آمريكايي در مقام هاي برنامه ريزي عمليات نظامي

 در پست هاي كليدي دفاعي"رهبران سابق شركتهاي نفتي"البي قدرتمند نفتي تگزاس در انتصاب. برخوردارند

 چنـد كمپـاني نفتـي را اداره ميكننـد، معـاون 1950انواده جرج بـوش از سـالخ.و سياست خارجي دخالت دارد

كل90جمهور ديك چني در حدود پايان دهه رييس  بزرگترين موسـسه نفتـي جهـان بـود،"هالي برتون" مدير

دونالد ايوانس وزير. عضو هيئت اجرايي شركت شورون بود كوندليزا رايس)وزير خارجه جديد(مشاور امنيت ملي

و  بازرگاني بيشتر از يك دهه مدير كل شركت تام براون يك كمپاني گاز طبيعـي بـود كـه در تگـزاس، كلـرادو

و ديگـر ثروتمنـدان خـانواده بـن. اين ارتباطات به همين جا ختم نمي شـود. وايومينگ داراي معادني است  الدن

بوش در همان زمان كه اينهـا سـعي عربستان سعودي به عنوان سهامدار در شركت هاي نفتي متعلق به خانواده 

از ميان ده شـركتي كـه از فعاليـت هـاي جنـگ. مي كردند بوش را به رياست جمهوري برسانند شركت داشتند 

.طلبانه بوش حمايت مي كنند شش شركت يا از بخش نفتي هستند يا در شركت هاي نفتي سهامدارند
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 حفاظت از لوله هاي نفتي

و استرتژي جاده ابريشم، تشكيل حكومت هاي دست نشانده طرفدار آمريكا در طول لوله واشنگتن با ايجاد گوام

و مـي كوشـند. هاي نفتي را دنبال مي كند و ديگر اتحادهاي نظامي پشتيبان اين حكومت ها خواهند بـود گوام

و گاز موجود در حوزه درياي خزر محروم كنند .روسيه از منابع نفت
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و جهاني شدن  قسمت هفتم-جنگ

 آذربايجان

 سركوبگران نقاب

و كارگزار  برداشتند

 امريكا شدند

و استرتژي جاده ابريشم، تشكيل حكومت هاي دست نشانده طرفدار امريكا در طول لولـه واشنگتن با ايجاد گوام

و مـي. هاي نفتي را دنبال مي كند  و ديگر اتحادهاي نظامي پشتيبان اين حكومت ها خواهند بـود كوشـند گوام

و گاز موجود در حوزه درياي خزر محروم كنند .روسيه را از منابع نفت

و داالنهـاي مختلـف عبـور لولـه هـاي نفتـي از هدف استراتژيك غولهاي نفتي كنترل مخاذن نفتي آذربايجان

 حيدر علي اف در چارچوب اجراي فـرامين 1993از سال. در سواحل درياي خزر است"باكو"پايتخت آذربايجان 

از. امريكا در آذربايجان روي كار آمد و يكـي علي اف قبال عضو هيئت سياسي حزب كمونيست اتحـاد شـوروي

ك  با.ب بود.گ. اعضاي بلندپايه اف"وي در اتحاد و طي يك كودتـا"رئيس كالن جواداف""صورت حسين

من"معامله قرن" 1994در سال. به قدرت رسيد و با توسعه ميدان استخراج نفت در طقـه بـاكو بـين آذربايجـان

اف با تسلط كامل بـر شـركت نفتـي دولتـي كالن علي. آموكو به امضا رسيد-كنسرسيوم نفتي بريتيش پتروليوم 

بعالوه چون وي با قاچاق مواد مخـدر. با كنسرسيوم مذكور يك شركت مشترك تشكيل داد"سوكار"آذربايجان 

و نيكل را در بازار سياه به فروش ارتباط داشت، موفق شد دولت آذربايجان را واد  ار كند مواد خام، مخصوصا مس

و از اينطريق سودي كالن به دست آورد  در. رساند موسسه هاي مالي غربي مثل بانك جهاني به شـكلي فعـال

و گاز آذربايجان به نفع فراملي هاي غربي شركت كردند  و همچنـين آذربايجـان هيئـت حاكمـه. استخراج نفت

فساد عميق در دولـت آذربايجـان ورود. ليرتبه اين كشور كميسيون هاي قابل توجهي دريافت كردند كارمندان عا

در حاليكه ششصد هزار آذري در زير خط فقر زنـدگي مـي".سرمايه هاي خارجي به اين كشور را تسهيل نمود 

و برق كمپاني هاي نفتي شركت مي كرد  بـا ايـن ضـيافتها.ندكردند، رهبران آذربايجان در ضيافت هاي پرززق

كمپاني هاي نفتي سعي مي كردند امتيازاتي براي خود از رهبران آذربايجاني كه منابع ملـي مملكـت را بـه نفـع 
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در همان زمان كه در باكو حكومت علـي اف شـش ميليـارد دالر. شخصي خود به حراج گذاشتند دريافت نمايند

، بخشي از مردم اين كشور در اردوگاه هاي پناهندگي زنـدگي بعنوان سود از امضاي قراردادها دريافت نموده بود 

(ميكردند و گرجستان روي هم داده شده بود. .)اين مبلغ بيشتر از كمكي است كه به دو كشور ارمنستان

شد" طرح جابجايي"به منظور كاهش نفوذ روسيه در درياي خزر لوله. لوله هاي مختلف نفتي منطقه پيش بيني

از"گـوام"اتحاد. بهنگام جنگ يوگسالوي افتتاح شد 1999 سوپسا در سال– هاي نفتي باكو   ايـن لولـه هـا را

اين لوله ها در مناطق زير نفوذ روسيه قرار ندارند، يعني نفت لوله ها از باكو به سوپسا. نظرامنيتي حفاظت مي كند

و از آنجا توسط كشتي هاي نفتي به ترمينال پيـودوني در   نزديكـي ادسـا بـه اوكـراين صـادر در گرجستان وارد

و اكراين عضو اتحاد نظامي گوام مي باشند. شود مي جمهور ترمينال پيودني با موافقت رييس. دو كشور گرجستان

شد"لئونيد كوچما"اوكرايين  و وام مالي غربي ها برخوردار از. از اعتبار نفت وارداتـي بـه ايـن ترمينـال ميتوانـد

و جمهوري چك عبور مـي طريق لوله هاي نفتي دروژ  و از اسلواكي، مجارستان و بـه با كه قبال احداث شده كنـد

 سوپسا انجام شد، كه قـسمت-گسترش ناتو كمي قبل از افتتاح لوله هاي نفتي باكو. شود منطقه جنوب وارد مي 

و جمهوري چك قرار دارد حفاظت مي كند ر لولـه بعبارت ديگـر مـسي. ارتباطي جنوب را كه در خاك مجارستان

و حفاظت ناتو قرار دارند . هاي نفتي از سواحل درياي خزر تا اروپاي غربي كشورهايي هستند كه زير نفوذ



www.political-articles.com 

64

و جهاني شدن  قسمت هشتم-جنگ

 بازگشت مسكو حسن روحاني دست خالي از

 نتايج همسوئي

 با القاعده در چچن

 امروز خود را نشان مي دهد

به-كمك مالي  اميد صدور جمهوري اسالمي به چچن خـرج شـد، حاصـلي نداشـت جـز تسليحاتي عظيمي كه

و بي اعتمادي كامل به حاكميـت جمهـوري اسـالمي، كـه خدمت به استراتژي نفتي امريكا در حوزه درياي خرز

!امروز در سفر حسن روحاني به مسكو خود را نشان مي دهد

و در آذربايجان واقع در سواحل جنوبي درياي خزر در دوران اتحاد جماهير شوروي شبكه لوله هاي نفتي، بندر باك

به. در گرجستان متصل مي كرد"تيخورتسك"را به  در درياي سياه مي رسيد"نوورسيسك"اين شبكه ارتباطي

از. چچن در ميان اين مسير استراتژيك لوله هـاي نفتـي قـرار دارد.و توسط قواي شوروي حفاظت مي شد بعـد

و بازگشاي  ي بازارهاي نفتي درياي خزر به روي سـرمايه هـاي خـارجي، واشـنگتن سـعي كـرد پايان جنگ سرد

 بـراي"گـوام"عضويت اين دو كشور در اتحـاد. را به كشورهاي زير نفوذ خود اضافه كند گرجستانو اوكرائين

و دور زدن .و كاهش نفوذ مسكو فوق العاده مهم بـود"نوورسيسك"پروژه مسير لوله هاي نفتي به سمت غرب

به محض پايان جنگ سرد واشنگتن از طريق كمك به دو گروه شبه نظامي چچني سعي كرد ايـن منطقـه را از

شورشـيان. زير نظرسازمان سيا انجام گرفت"عمليات مخفي"اين كمك ها بصورت. فدراسيون روسيه جدا كند 

بن.اس.چچن از كمك هاي سازمان اي  و شبكه القاعده (دار بودنـد الدن نيز برخـور اي پاكستان بـه فـصل دوم.

و-مراجعه شود  ضمنا جمهوري اسالمي نيز با زير عنوان حمايت از مسلمانان چچن همين سياست را پي گرفـت

و توسـط سـپاه. عمال در خدمت استراتژي امريكا عمل كرد  و تسليحاتي عظيمي چـه مـستقيم كمك هاي مالي

و شوراي تبليغات اسالمي و توسط)يآيت اهللا احمد جنت(پاسداران و چه بصورت غير مستقيم به چچن سرازير شد

و از درون  القاعده اي كه خود را آلت سياسي سپاه پاسداران نشان ميداد اما در واقع ساز مـستقل خـود را مـي زد

و انگلستان بود  و بـي اعتمـادي دولـت روسـيه. رهبري تحت كنترل سازمان هاي جاسوسي امريكا خشم روسيه
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جمهوري اسالمي، امروز خود را در مالقات حسن روحاني با پوتين نشان داد، كه همانا همسوئي نسبت به رهبران

و رد درخواست حمايت از فعاليت هاي اتمي ايران بود )راه توده-بيشتر با امريكا

 بـه 1999در. مسكو براي حفاظت از لوله هاي نفتي خود با شبه نظاميان چچن وارد جنـگ شـد 1994در سال

كه. ورود ارتش چچني به داغستان، لوله هاي نفتي روسيه بطور موقت از كار افتادند هنگام بدنبال اين وقايع بود

سـازمان سـيا از طريـق تمام شواهد حاكي از آن اسـت كـه. روسيه نيروهاي نظامي خود را به چچني اعزام كرد 

وا. اي پاكستان عامل اصلي كمك به شورشيان چچن بود.اس.اي شنگتن كاهش نفـوذ روسـيه در اهداف مخفي

و داغـستان عبـور مـي كردنـد  قـصد واقعـي امـا. مسايل نفتي بخصوص لوله هاي نفتي بود كه از مسير چچني

و داغستان از فدراسيون روسيه است كه در آن صورت صدور نفت از درياي خـزر تـا  واشنگتن جدا كردن چچني

و حفاظت اتحادهاي نظامي غربي  براساس اين سـناريو روسـيه بطـور. قرار خواهد گرفت درياي سياه زير كنترل

و راه هاي حمل مواد سوختي بين  و آينده لوله هاي نفت و شبكه هاي كنوني كامل از درياي خزر جدا خواهد شد

و درياي سياه به اين ترتيب به دست غول هاي نفتي آمريكايي  . انگليسي خواهد افتاد-درياي خزر

 كنسرسيوم بي پي اموكو

اش جمهور آذربايجان حيدر علي اف مقام آموكو رييس-با پشتيباني بي پي هـاي دولتـي را بـين افـراد خـانواده

مي. تقسيم كرد  شود هشت ميليارد دالر سرمايه گذاري در آذربايجان بيش از چهل ميليارد دالر سود تخمين زده

خا. به شركت هاي نفتي مي رساند  "لـوك اويـل"رج كردن رقيب روسـي خـود كنسرسيوم بي پي آموكو در پي

مي. است  شود كمپاني هـاي ديگـري مثـل كنسرسيوم نفتي آمريكايي انگليسي كه توسط بي پي آموكو رهبري

ت و يك شركت تركي به نام و مكدرموت پنس اويل يونوكـال در جريـان. او را نيز در برمي گيـرد.آ.پ.يونوكال

كنسرسيوم بي پي آموكو صـاحب) مراجعه كنيد به فصل ششم.(دخالت دارد عبور لوله هاي نفتي از افغانستان نيز 

 به كمـك الگـور كـه معـاون 1997در سال.سي.او.اي.آ. المللي آذربايجان است شصت درصد سهام شركت بين 

بود زمينه امضاي يك قرارداد نفتي با شركت ملي نفت جمهوري اذربايجان را فراهم) كلينتون(جمهور وقت رييس

قسمت زيادي از ذخيره هاي نفتـي) كه اكنون در تكزاكو ادغام شده است( طي اين قرارداد كمپاني شورون.كرد

شركت شورون در قسمتهاي شمالي دريـاي خـزر يعنـي در قزاقـستان هـم. آذربايجان را به تصرف خود درآورد 

ا. فعاليت مي كند"تنگيزشور اويل"بوسيله كمپاني  نتخابات رياست جمهوري سـال اين بدان معناست كه قبل از
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و الگور نسبت به دو غول نفتي رقيب در حوزه درياي خزر 2000  دو رقيب كانديداي رياست جمهوري يعني بوش

. تعهداتي داده بودند
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و جهاني شدن"قسمت نهم "نفت

 روي شعله هاي

 جنگ منطقه اي

 كدام شركت ها

!نفت مي پاشند

 كه از طرف نيروهاي نظامي آمريكا پشتيباني مي شوند با غول نفتي اروپـا شركت هاي نفتي آمريكايي انگليسي

در. است رقابت دارند"آي.آن.اي" كه شريك شركت نفتي ايتاليا يعني" توتال الف فينا"يعني غول هاي اروپايي

از. دخالت زيادي دارند) منطقه شمال شرقي نفت خيز درياي خزر(منطقه كاشگان قزاقستان   اهميـت اين منطقه

شود ذخاير نفتي كاشگان از مقدار ذخاير موجود در درياي شـمال مـي توانـد زيادي برخوردار است، زيرا گفته مي

.بيشتر باشد

و عبور از بالكان براي و نقل نفت درياي خزر را كه بايد از طريق درياي سياه اما كنسرسيوم اروپايي كنترل حمل

ا  -قسمت اعظم لوله هاي نفتـي در اختيـار رقيـب آمريكـايي. ختيار ندارد رسيدن به اروپاي غربي انجام شود در

 با شراكت كمپـاني"توتال فينال الف"از طرف ديگر كنسرسيوم نفتي فرانسوي بلژيكي يعني. انگليسي آنهاست

و"گازپروم"توتال با مشاركت. نفتي ايتاليا در ايران هم سرمايه گذاري كرده است و مـالزي"پتروناس" روسيه

همانطور كه انتظار ميرفت واشنگتن به بهانه اينكه. شركت ملي نفت ايران يك شركت سهامي ايجاد كرده است

و فرانسه را لغـو  و ليبي را زيرپا گذاشته است به كرات سعي كرده اين قرارداد تهران فرانسه قانون مجازات ايران

امي. نمايد روپا زير نفوذ منافع فرانسه ايتاليا با مشاركت ايران شود چنين نتيجه گرفت كه شركت هاي بزرگ نفتي

 انگليسي كه توسط واشنگتن حمايـت مـي شـوند-و روسيه مي توانند اتحادي برعليه كنسرسيوم هاي امريكايي 

. ايجاد نمايند
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 فراملي هاي نفتي روسي

رو-باوجود داشتن ارتباط با كنسرسيوم فرانسوي -سـيه بـا گـروه آمريكـايي ايتاليايي، شركت هاي بزرگ نفتـي

و نيروهاي نظامي آن از شركت هاي نفتي. هاي مشترك دارند انگليسي نيز شركت با وجود حمايت دولت روسيه

و شركت دولتي روس نفت در پروژه لوله هـاي نفتـي  اين كشور چندين كمپاني بزرگ روسيه از قبيل لوك اويل

-شـركت هـاي امريكـايي. مـشاركت دارنـد) كوچـك("رشركاي جونيو" انگليسي بعنوان-شركتهاي آمريكايي 

انگليسي بصورت جدي با در اختيار گرفتن كمپاني هاي روسي قصد دارند دولت روسيه را بطـور كامـل از حـوزه

و روسيه در ارتباط-از طرف ديگر، كنسرسيوم فرانسه. درياي خزر دور كنند   ايتاليايي كه بنوبه خود با منافع ايران

 بطـور كامـل در طـرح"اوراسـيا"ميليتاريزاسـيون داالن. گروههاي انگليسي آمريكايي روبروست است با رقابت

و لوله هاي نفتـي بنفـع از اين ديدگاه كوشش. واشنگتن قرار دارد هاي اياالت متحده براي كنترل داالن اوراسيا

در انگليسي فقط برعليه روسيه نيست، بلكه آنها قصد تضعيف منا-غول هاي آمريكايي  فع شركت هاي اروپايي

و آسيا را هم در نظر دارند . ماوراي قفقاز
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و جهاني شدن"بخش دهم "جنگ

 نبايد اجازه داد

 ماشين جنگي امريكا

 به ايران برسد

يازدهم سپتامبر در نيويـورك. ماشين جنگي امريكا، پس از پايان جنگ سرد، براي جنگي گرم سوخت گيري شد

ح  و. ركت اين ماشين فرماني بود براي بوش پدر در يوگسالوي كاربردهاي نوين اين ماشين را آزمايش كرده بود

و كمبودهاي اين ماشين جبران شد و اشغال افغانستان نواقص به شهادت آنچه. در فاصله پايان جنگ يوگسالوي

 آنهـا در جبهـه عملـي كه در زير مي خوانيد، در جريان اشغال افغانستان از سالح هائي استفاده شد كه نـواقص 

و به همين دليل در غارهاي و درواقع بمباران وحشيانه يوگسالوي كشف شده بود  افغانـستان"ترابوراي"جنگ

و افزايش شمار جنگ. توانستند بمب هاي مينياتوري اتمي را به بهانه كشتن بن الدن امتحان كنند اشغال عراق

و نظاميان امريكا در اطراف ايران،  و زمينـه سـازي هـائي كـه بـراي افزارها فشار به سوريه براي خروج از لبنان

اين استراتژي برخالف تصور حاكميـت ايـران بـا. دخالت مستقيم در ايران مي شود، همگي يك استراتژي است 

و يا تبديل ايران به ويتنامي ديگر براي امريكا متوقف نخواهد شد، زيرا آنهـا  تصور تبديل عراق به ويتنامي ديگر

و يا حادثـه جـوئي هـاي  براي ميهماني به منطقه نيĤمده اند كه از كشته شدن سرباز امريكائي دچار ترديد شوند

اين استراتژي از دل سرمايه داري گرفتار بحران اقتـصادي بيـرون. انفجاري آنها را ناچار به تغيير استراتژي كند 

و هر اندازه كه اين بحران تشديد مي شود  كه( آمده پافشاري بر اين استراتژي جدي تـر نيـز) مي شود همچنان

و. خواهد شد  و لبنان و افغانستان و امريكا عمال در كشورهائي نظير عراق چنان، كه در واقع روياروئي ميان اروپا

آغـاز پـذيرش برخـي. سرمايه بـزرگ، قـصد بلعيـدن سـرمايه كوچـك را دارد. احتماال ايران ادامه خواهد يافت 

به) مانند اصطالح جهان سوم("اروپاي دوم" كوچك بعنوان كشورهاي اروپائي گوشه اي از واقعياتي را كه جهان

حاكميت كوته انديش جمهوري اسالمي قـادر بـه درك ايـن شـرايط. سمت آن مي رود را به نمايش مي گذارد 

و به همين دليل است كه گام به گام، با سياستي كه در داخل كشور عليه وحدت ملي دار  و مـاجراآفريني نيست د

.هائي كه در منطقه مي كند، با استراتژي امريكا همسوئي مي كند
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و جهاني شدن"با اين مقدمه، بخش دهم از كتاب : را مي خوانيد"جنگ

و گسترش ناتو در كشورهاي اروپاي شـرقي 1999جنگ يوگسالوي در سال ، كه همزمان با تشكيل اتحاد گوام

و  يـا"دومـا"الكساندر ارباتوف معاون رئيس كميته دفـاعي. غرب تاثير بسزايي گذاشت آغاز شد، بر روابط شرق

، جنـگ يوگـسالوي را بـه مثابـه وضـعيتي و روسـيه شوراي عالي روسيه در خصوص روابط بين اياالت متحده

و كوبا توصيف نمود . بمرابت بدتر از بحران برلين

دفـاع"مـوردي بـراي همكـاري در خـصوص. قف شده استو همكاري با ناتو متو2استارت: وي معتقد است

بعـالوه در روسـيه. تمايل مسكو براي عدم كاهش آنها تا به اين حد پايين نبوده است. وجود ندارد"ضدموشكي

و شـعار  و همه گير تبديل شده است  امـروز يوگـسالوي فـردا"آمريكايي ستيزي به يك واقعيت غيرقابل انكار

". مردم روسيه نفوذ كرده است عميقا در روح"روسيه

 در كلـن، مقامـات 1999 در جلسه سران كشورهاي هشت در سال"بوريس يلتسين"عليرغم تمايل آشتي پذير

: نظامي روسيه عدم اتحاد خود با اياالت متحده را به روشني نشان دادند

به" ". اجرا درآيد بمباران يوگسالوي مي تواند در آينده اي نه چندان دور درمورد روسيه

اي رييس انجمن بين"ماروين اشفورد"براساس اظهارات پ( المللي پزشكان براي جلوگيري از جنگ هسته تي

روسيه قبل از جنگ يوگسالوي به سمت نزديكي با اروپاي غربي موضع گرفته بود، امـا از فـرداي)پ آن دوبليو 

مقامات بلندپايه وزارت خارجه روسيه اظهار داشتند. ديدشروع جنگ، روسها بزرگترين تهديد را از جانب غرب مي

كه روسيه تنها مي تواند روي سالحهاي هسته اي خود حساب كند، زيرا نيروهاي ديگرش در وضـعيت مناسـبي 

و افزايش سالحهاي اتمي كه بصورت هزاران موشك درحـال.قرار ندارند   تغيير رويه روسيه نسبت به غرب

المللي ما را برآن مـي دارد كـه بـه وقـوع يـك فاجعـهو عدم اعتماد اين كشور به حقوق بين آماده باش هستند

. بحران كنوني بيش از هر زمان خلع سالح اتمي را در دستور روز قرار مي دهد. مشكوك باشيم

 1999افزايش پتانسيل نظامي در سال

س هدف واشـنگتن. الحهاي نظامي در جريان بود در همين زمان در واشنگتن نيز يك برنامه وسيع براي افزايش

. ميليارد دالر گذشـت 300 مخارج دفاعي از مرز 2002در سال. رسيدن به هژموني نظامي در صحنه جهاني بود 
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( برابر با درآمد ناخالص ملي روسيه بود اين مبلغ يعنـي) ميددالر در سال است 325درامد ناخالص ملي روسيه.

بيـشتر از يـك سـوم. بازهم افزايش يافت2001حده بعد از حمله به افغانستان در اكتبر مخارج نظامي اياالت مت 

و هشت ميلياردي پيش بيني شده در بودجه سال   به سالحهاي پيشرفته دوران جنـگ سـرد 2003اعتبار شصت

د. اختصاص داده شد نيا توسـط چندين ميليارد دالر به توليد بمب هاي خوشه اي اختصاص داده شد، كه در تمام

هيچ چيزي نمي تواند اين هزينـه هـاي را بجـز. گروههاي مختلف دفاع از حقوق فرد مورد اعتراض قرار داشت 

 اقتصادي خود را به هر قيمتي، حتي ميليتـاريزه كـردن-اينكه اياالت متحده قصد دارد امپراتوري جديد نظامي 

، توجيه نمايد . فضا بر دنيا حاكم كند

در) پدر(قابل توجه پتانسيل نظامي، دولت بوش در چارچوب افزايش  سال آينده مخارج نظامي را بـه5قصد دارد

. ميليارد دالر در سال خواهد رسيد450به نحوي كه بودجه نظامي به رقم نجومي. ميليارد دالر افزايش دهد120

 كه بطور رسـمي" سيا"بودجه سرويس اطالعاتي. جنگي آمريكا تعلق دارد-اين بودجه فقط به ماشين نظامي

هنوز ميليارد. ميليارد دالر در سال، يعني ده درصد درآمد ناخالص ملي روسيه است شامل اين بودجه نمي شود30

و هم از طريق موسسات ساختگي به حساب   ريخته مي شود به ايـن"سيا"ها دالر كه بايد از قاچاق مواد مخدر

دال. مبالغ اضافه شود به نوسازي سالحهاي هـسته اي آمريكـا اختـصاص) در بودجه دفاعي(ر بعالوه ميليارد ها

) از يك گلوله موشكي(يك نوع موشك خوشه اي جديد، مجهز به چند كالهك هسته اي كه قادرند. يافته است 

اين موشكها در حال حاضر روسيه را هدف گرفتـه. مختلف را هدف بگيرد ده شهر تا ده كالهك هسته اي را به

اين موشـكها بـه سـمت. نخستين ضربه هسته اي قرار دارد) اولين حمله( موضوع در چارچوب دكترين اين. اند

و روسيه را هدفگيري كرده اند. نشانه رفته اند" شرور"كشورهاي . ولي در حقيقت امر آنها چين

هـا بنـامحايـن سـال. را هم به خدمت گرفته اسـت"تاكتيك"اياالت متحده يك نسل جديد از سالحهاي اتمي

از. براي جنگهاي كنوانسيونل در نظر گرفته شده اند"ميني نوك" در زمان دولـت كلينتـون پنتـاگون اسـتفاده

 را به اين بهانه تجويز كـرد كـه انفجارهـاي زيرزمينـي آنهـا توليـد"انتي بلوك هاوست"و B61سالحهاي 

و براي مردم عادي خطرناك نيست و آزمايـشگاههاي هـسته اي ايـاالت مسئو! راديواكتيو نمي كنند لين نظامي

كم متحده بكارگيري نسل جديد سالحهاي هسته اي دقيق هاي را كه به هنگام جنگ) ميني نوك(" با شدت

. كنند كنوانسيونل با كشورهاي جهان سوم مي توانند مورد استفاده قرار گيرند تشويق مي
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 سالح هسته اي تاكتيك آمريكايي

او( نيروي هوايي آمريكا از بمب هاي انتي بلوك هاوست 2002جنگ افغانستان در سال در جريان –جـي بـي

اين بمب هـا بايـد رسـما شـبكه غارهـاي. كه قادر به انفجار هاي عظيمي در زير زمين هستند استفاده كرد) 28

بن الدن در آنجا مخفـي تونلي را در منطقه كوهستاني جنوب افغانستان هدف قرار ميدادند كه احتمال مي دادن  د

هايي هـستند وانس داده اند بمب-اين بمب هاي جي بي او كه در پنتاگون به آنها نام مستعار بيگ. شده است

. شوند كه توسط ليزر پنج هزار ليوري هدايت مي
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و جهاني شدن–قسمت يازدهم  جنگ

 گذار كنوني جهان

 به چه قيمت

؟تمام خواهد شد

 در حقيقت"مبارزه با تروريسم"زير نام. سپتامبر نشانه شروع يك چرخش مهم سياسي درجهان استيازدهم

. اندازد جنگي استيال گرانه اي آغاز شده كه عواقب آن، آينده بشريت را به مخاطره مي

تسم"جنگ با تروريسم"دولت بوش به بهانه. شود فقط به آسياي مركزي محدود نمي"جنگ نوين آمريكا"

و كره شمالي كرده است اين كتاب قبل از جنگ با عراق نوشته شده(.عمليات نظامي خود را متوجه عراق، ايران

) مترجم. است

مي را به ساختن سالح"به اصطالح شرور"واشنگتن اين كشورهاي از هاي كشتار جمعي متهم و استفاده  كند

.نددا سالح اتمي در جنگ با تروريسم را نامحتمل نمي

اي با حداقل دويست سالح پيشرفته اتمي است، خود تهديدي جدي براي در كنار آن اسرائيل كه صاحب زرادخانه

. رود كشورهاي عربي به شمار مي 

حمله. الزم به گفتن نيست كه جنگ اسرائيل با فلسطين در هماهنگي كامل با استراتژي جنگ نوين آمريكاست

ن به عراق بدون ترديد شعله و اسرائيل خود را باز هم بيشتر در صف هاي زاع در خاور ميانه را گسترش خواهد داد

اند كه قرار طراحان پنتاگون از هم اكنون طرح حمله به عراق را آماده كرده. انگلستان قرار خواهد داد- آمريكا

.است از دو جبهه با حضور صد هزار سرباز آمريكائي انجام شود

در توپ خانه و طرح درياي عمان به حال آماده باش درآمدههاي آمريكا هايي را در مورد عراق، سودان، اند

و يمن آماده مي  و سرويس. كنند سومالي، اندونزي و نيروهاي مخصوص هاي اطالعاتي آمريكا به صورت آشكار

و شبه نظامي اين كشورها هستند . پنهان در حال فعاليت در بين نيروهاي نظامي

آ .مريكا از بريتانياي كبير تقاضا كرده در حمله به نيروهاي القاعده در سومالي با آن همكاري كنداياالت متحده
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 جنگ غير قانوني

و پشتيباني كشورهاي غربي در شد2001 اكتبر7دولت بوش با همكاري دولت بريتانيا . با افغانستان وارد جنگ

مي اين اقدام نقض حقوق بين و جنگي الملل محسوب  است غيرقانوني زيرا آشكارا اصول منشور سازمان شود

مي. گذارد ملل متحد را زير پا مي و در اين جنگ نه تنها غيرقانوني بلكه در حقيقت جنايتكارانه است توان آن را

كه"جنايت برعليه صلح"زمره موارد  را"دادگاه نورنبرگ" قرار داد . ناميده است"مافوق جنايت" آن

د بهبي هايي كه مسئول قتل عام هزاران ولترهبران سياسي ـ گناه در افغانستان هستند؛ در كشورهاي خود

 دست"جنايت جنگي"و"تروريسم" به تجديدنظر جدي در تعريف حقوقي-بهانه قانونگذاري ضدتروريستي 

. زده اند

ازمي- يعني نمايندگان سياسي- به عبارت ديگر مجريان تروريسم دولتي طريق دادگاه هائي كه براساس توانند

و مي  و جنايتكار جنگي معرفي اين قوانين تشكيل شده شوند، خودسرانه هركس را بخواهند بعنوان تروريست

مي مضحك است كه خود جنايتكاران واقعي جنگي كه مقام. كنند هاي باالي سياسي را در اختيار دارند، حال

عن  آنان با زيرپا گذاشتن. وان جنايت جنگي تحت تعقيب قرار دادتوانند تصميم بگيرند چه كساني را تحت

و تشكيل دادگاه مي معيارهاي حقوقي در. اندازند هاي خارج از موازين ضمنا مسئوليت را به گردن ديگران چون

. گيرند چه كساني بايد به عنوان جنايتكار جنگي اعدام شود نهايت دادگاه هاي نظامي هستند كه تصميم مي

روند كه در آن سياستمداراني كه خود جنايتكار نسان كشورهاي غربي به سرعت به سمت نظمي توتاليتر مي بدي

و زير پوشش دمكراسي مقام و به نام جنگي هستند با مشروعيت تمام هاي باالي مملكتي را در اختيار گرفته

مي مردم هر تصميم خودسرانه . كنند اي را اجرا

 امپراطوري آمريكا

در. ها تن انجاميده است ركودي كه به فقر ميليون با افغانستان همزمان با ركود اقتصاد جهاني آغاز شد،جنگ

هاي خود را در تقويت هاي مالي سرمايه دهد، مؤسسه شرايطي كه اقتصاد اجتماعي به سقوط خود ادامه مي

ظامي آمريكائي در حال حاضر سيستمين- هاي بزرگ صنعتي مجتمع. ماشين حنگي آمريكا به كار انداخته اند

مي تسليحاتي را تدارك مي  و اقتصادي جهان تبديل بينند كه اياالت متحده را به بزرگترين نيروي نظامي
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و روسيه نيست، بلكه در برابر اتحاديه اروپا نيز هست كه امريكا آن را به زيان.كند اين نيرو تنها در قبال چين

.نددا هژموني جهاني خود مي 

مي"جنگ با تروريسم"جنگي را كه آمريكا زير نام و رهبري كند در حقيقت مستلزم نظامي كردن

. كمك خواهد نمود"امپراطوري آمريكا"ميلتاريزاسيون منطقه وسيعي از جهان است كه به استحكام به اصطالح 

آ1999از جنگ يوگسالوي در سال و انگليس اتحادي نظامي بوجود مد كه متكي بر ارتباط ميان آمريكا

و سرويس اسرائيل هم به عنوان نماينده. هاي اطالعاتي است تنگاتنگ اين دو در مسائل نظامي، سياست خارجي

مي- آمريكا و اعالم نشده. نمايد انگليس در خاور ميانه عمل  مستعمره ساختن"جنگ با تروريسم"هدف نهايي

و كشورهاي بلوك شوروي و شبه جزيره هند مي دوباره نه تنها چين و عراق . باشد سابق، بلكه ايران

و جهاني شدن  هاي بزرگ استريت، شركت هاي مالي وال بنگاه. كنند شانه به شانه هم حركت مي جنگ

 هاي محوري هستند كه به دنبال بريتانيائي اسلحه، ستون- انگليسي، توليد كنندگان آمريكائي-نفتي آمريكائي

.د اقتصادي استتصرف مرزهاي جدي

 آن است كه كشورهاي مستقل را خواه از طريق نظامي، خواه با تحميل"جنگ نوين آمريكا"هدف نهائي

. اقتصادي ويرانگر، به كشورهائي در خدمت بازار آزاد تبديل كند"اصالحات"

ح- تاكيد شده1999 همانگونه كه در استراتژي جاده ابريشم در سال-جنگ نوين آمريكا ال نابودي در

و شرق دور شناخته منطقه و پل ارتباطي اروپاي غربي اي است كه در مسير تاريخ به مثابه گهواره تمده باستان

و با همكاري سرويس. شده است هاي هاي اطالعاتي نظامي پاكستان به شورش واشنگتن از طريق سازمان سيا

و چين شكلي كامال اسالمي در جمهوري و با كمك هاي سابق شوروي، هند از آگاهانه داده هاي مخفي خود

مي ها همچون وسيله اين شورش  و ملل آن ها استفاده و جدائي اقوام اي براي تضعيف اقتصادي اين كشورها

. كند 

و از"آزاد سازي بازار"به طور كلي جنگ و خاور ميانه ، دست در دست هم، در حال نابودي تمدن آسياي مركزي

. آن ها هستندطريق فقير ساختن

 پيمانان ناتو هم

 هاي آمريكا در سازمان نظامي ناتو يعني آلمان، فرانسه عليرغم اختالفات شديد در اتحاد نظامي غرب، هم پيمان

. حمايت كردند2001 انگليس به افغانستان در سال-و ايتاليا از حمله نظامي آمريكا
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م چنين به نظر مي و تقسيم منطقه وسيعي كه شامل اروپاي"استعمار مجدد"ورد رسد كه بين اين كشورها در

و بالكان تا مرزهاي غربي چين مي . شود، اختالفي وجود ندارد شرقي

و آمريكا، رقابت بر سر تقسيم مجدد  باال"هاي نفوذ حوزه"ولي در داخل اين منطقه وسيع، بويژه ميان آلمان

 هاي از بعضي لحاظ وضع شبيه توافق قدرت. تاريخي درك شوداين تقسيم مجدد بايد برمبنايي. گرفته است

و تصرف قاره آفريقا در پايان قرن نوزدهم است از. اروپائي در كنگره برلين سياست استعماري در چين كمي قبل

هاي امپرياليستي به شكلي كامال هماهنگ نيز از جانب همان قدرت) در ارتباط با بنادر(جنگ جهاني اول 

. شده بودپذيرفته

و اطالعاتي ماشين  نظامي

و كانادا سازمان بتدريج در بيشتر دمكراسي  دولتي به سازمان- هاي اجتماعي هاي غربي مانند بريتانيا، آمريكا

و نمايندگان سياسي مردم گرفته. شوند هايي تشريفاتي تبديل مي تصميمات در جايي ديگر ولي بنام منتخبان

ميدر اين كشوره. شود مي  و سرويسا نظمي توتاليتر قدرت و پليسي جانشين سازمان گيرد  هاي اطالعاتي

مي- هاي اجتماعي به. شوند دولتي و تنظيم"دولت موازي"سازمان سيا در اياالت متحده و تهيه  تبديل شده

ب. سياست خارجي آمريكا را برعهده گرفته است صورت عضوي از به عالوه در اين كشور، سازمان اطالعاتي سيا

و اطالعاتي به شركاي بزرگترين مؤسسه مقامات ارشد سرويس. هاي مالي درآمده است مؤسسه هاي هاي نظامي

. اند استريت تبديل شده مالي وال 

مي بودجه رسمي سازمان سيا،همان .شود گونه كه قبال متذكر شديم، به سي ميليارد دالر در سال بالغ

د مي رآمدهاي حاصل از فعاليتاين بودجه رسمي غير از .زند هاي مخفي است كه سر به چندين ميليارد دالر

مي. توان به قاچاق مواد مخدر اشاره كرد از نمونه اين عمليات مخفي سودآور مي تحقيقات آلفرد مك كوي فاش

 مخدر جهت هاي واشنگتن، از قاچاق مواد كند كه از زمان جنگ ويتنام، سازمان سيا براي پيشبرد سياست 

مي"عمليات مخفي"پشتيباني مالي . كند خود استفاده

. هاي مالي پرقدرت تبديل شده است هاي كالن قاچاق مواد مخدر به يكي از مؤسسه سازمان سيا در سايه سود

مي ها، بانك اي از شركت اين سازمان زير پوشش شبكه و بنيادهاي مالي فعاليت و نفوذ ها كند كه موجب قدرت

مي. فراوان آن شده اند  كنند با گذشت زمان در كمپاني شركت هايي كه زير چتر سازمان اطالعاتي آمريكا كار

و شركت هاي نفتي، بانك هاي بزرگ توليد اسلحه، شركت و مؤسسات مالي . اند هاي مستغالتي نفوذ كرده ها
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"ر، با كمك سازمان سيا، به عمليات بانكي بدين ترتيب ميلياردها دالر سود به دست آمده از قاچاق مواد مخد

مي"قانوني و در بخش وارد مي شوند به عبارت ديگر عمليات. شوند هاي مختلف اقتصادي سرمايه گذاري

و پول مخفي سازمان سيا نقشي مهم در جهت منافع مؤسسه و بانكي دارد هاي به دست آمده از قاچاق هاي مالي

م مي وسسه مواد مخدر را در خدمت اين از اين لحاظ افغانستان به مثابه بزرگترين توليد كننده. دهد ها قرار

مي هرويين در جهان به منطقه حكومت طالبان به دليل اينكه زير فشار سازمان ملل. شود اي استراتژيك تبديل

.شدمي درصد كاهش دهد از نظر دولت بوش ياغي محسوب90متحد ناگزير شد توليد ترياك را به ميزان 

ه را براي قاچاق مواد مخدر زير حمايت سازمان سيا هموار نمود كه ميلياردها دالر سود آن بمباران افغانستان را

به. خواهد بود چنانكه به محض روي كار آمدن دولت جديد افغانستان زير رهبري حامد كرزاي توليد ترياك

.ميزان قبلي خود نزديك شد

"ات سودآورجنگ به مثابه يك عملي"

و نظامي فعاليت سازمان. جنگ ضمنا عملياتي بسيار سودآور است  هاي اقتصادي بسيار سودآوري هاي اطالعاتي

و در زمينه سرويس و غيره به راه انداخته اند را در بخش خصوصي . هاي دفاعي، اطالعاتي، استخدام مزدور

در رابط بين مؤسسه- هالي برتونت از جمله ديك چني از طريق شرك- مقامات باالي دولت بوش هاي مختلف

. باشند اين زمينه مي

و بر پايه فريب، رشوه به مقامات بلند پايه،"نظم نوين جهاني"زير شعار برقراري ، كسب سود از هر طريق

. در پشت همه اينها منافع اقتصادي عظيمي نهفته است. شود عمليات مخفي در زمينه اطالعاتي دنبال مي

مي هاي روهگ و مزدوراني از بخشي خصوصي كه پنتاگون شبه نظامي زير چتر حمايت اياالت متحده تعليم بينند

. پيوندند آن ها را استخدام كرده به آنان مي 

در در مجموع به جاي خصوصي اقتصادي تابع منافع گيري اين تصميم تصميم بگيرد، مورد جنگ اينكه دولت

از استريت كه با وال هايي اطالعاتي بجزارتباط ورانمام به عالوه. است شده  سيا مخفيانه طريق سازمان دارند،

در سنديكا اين. اند ارتباط گرفته آدم كشي هاي با سنديكا بزرگ هاي سرمايه گذاريبه"شوئي پول"سايه ها

.دست زده اند"تابع قانون هاي شركت"در 

مي جهاني به شكلي نظم نوين كه عمل  سازمان سرمايه"و"يافته سازمان جنايت"بين كند

و مالي تجديد ساختار به عبارت ديگر.تشخيص نيست نوع مرزي قابل هيج"يافته در مقياس تجاري
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با كه به نحوي هست، اقتصادي جنائي نيز همزمان اقتصاد"جهاني شدن"در جهت تسهيل المللي بين  ارگانيك

در هاي سرمايه اس كالن شواهد اكنون. شودمي"جنايتكارانه" خود هم به نوبه دستگاه دولتي.تارتباط

و سياست خارجي گيرندگان ميان تصميم از ارتباط زيادي در هاي كارتل دولت بوش .دست است مواد مخدر

 كردن دالريزه

و لوله با هدف كنترل واشنگتن آنو"اورآسيا" نفتي داالن ذخائر عظيم ها  نفتي هاي خدمت غولدر قرار دادن

و روسيه انگليسي، قصد-آمريكائي در دارد چين و به را تضعيف  بدين منظور.تبديل كند مستعمره خود نهايت

و واشنگتن بر مي كشورها دست پولي ملي اين سيستم مالي و را كوشد گذاشته  ملي اين جايگزين پول دالر

در.كشورها كند از اين امر و ابق شورويس هاي جمهوري بعضي را جاي پول ملي دالر تقريبا اجرا شده آنها

.است گرفته

در پس از يازدهم چند هفته و كه سپتامبر در حضور نظامي اياالت متحده شرايطي چين مرزهاي غربي خود را

به"تجارت جهان سازمان" كرد تحكيم مي به.عضويت پذيرفت چين را  كه نظام بانكي معناي آن بود اين امر

و روي بانك اين كشور بر .غرب باز شود نهادهاي مالي ها

كه تالش غرب در كه سيستم بانكي چين آن است و توليد به ده ها هزار دهنده اعتبار دولتي را كننده شركت

كه تعجب آور. كند است تضعيف كشاورزي كه همين سيستم اينجاست به بانكي بود مثابه از نقش چين

در"عتيصن مستعمره" بزرگترين به با قيمت ارزان ساخت توليدات دستي غرب و براي صدور آمريكا اروپا

كه از ورشكستگي آغازگر موجي اعتباري دولتي سيستم برچيدن. نمود حمايت را چهره اقتصاد خواهد بود چين

ارزش منجربه كاهش سال آينده خود در چند چين به نوبه نهادهاي مالي تجديد ساختار. خواهد كرد دگرگون

از بازهاي در نتيجه سفته پول ملي شد جانب بازار تحميلي وو راه استعمار ارز خواهد  سياسي هرچه اقتصادي

.خواهد گشود سرمايه خارجي كشور را توسط بيشتر اين

كه ديگر، به عبارت "نهادي سفته بازهاي" كنترل كامل نشان داد، 1997آسيا در سال بحران شرق همانگونه

.مبدل شده است اقتصاد ملي براي نابودياي به وسيلهت ارزيمبادال بر

در سفته بازي نظيرعمليات تمام امكانات"جنگ مالي" در اين مفهوم، حق تبديل ارز و كوتاه مدت،  انتخاب ارز

مي غيره را به و تسلط هاي تصاحب ثروت بازي براي امكانات سفته از اين. گيرد خدمت  توليد بر سيستم مالي

كشاندن به سقوط اين": كندمي مالزي تاكيد نخست وزير"محمد ماتاهير" طوركه همان. شود استفاده مي
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يك عمدي مي مستقل محسوب حقوق كشورهاي سود، نقض شديد بخاطر كسب كشور فقط ارزش پول

".شود

 ابزار فتوحات" ماليجنگ"

و جنوبي، در كره در تايلند سفته اندونزي  هاي نقدينگي بانك،1997سال مالي آسيايي ريان بحرانج بازها،

هم را غارت مركزي اين كشورها كه كردند، آن  براي حفظ ارزش نتيجهبي تالشي مقامات محلي در شرايطي

از ظرف مدت چند بازي، عمليات بورس در جريان اين.كردند پول ملي مي از صد ميليارد ماه، بيش دالر

به مركزي اين هاي بانك ذخيره  نظير همان. يافت غربي انتقال مالي خصوصي هاي صندوق مؤسسه كشورها

.است نيز طراحي شده پول ملي چين سناريو براي

عظيم اين انتقال اند؛ داشته قابل مالحظه جهاني دوم تاكنون رشدي مزبور از جنگ كشورهاي در حالي كه

و فقير، رشدملي هاي ارزش پول باورنكردني باعث سقوط سرمايه يك بيكاري از شبه شدن مردم قشر وسيعي

را ملي اين ارز، اقتصاد مالي در بازار تقلب. شد را ثباتبي كشورها و راه  آنها توسط براي غارت كرد

.هموار نمود"الشخور"به خارجي معروف گذاران سرمايه

با محلي ناتوان داد كه حاكمان بوضوح نشان اين واقعه در از مقابله و اينگونه موارد بورس بازان هستند

 هاي بانك عبارت ديگر وقتيبه. داده اند ملي را از دست اداره اقتصاد كشورها قدرت مركزي اين هاي بانك

يك بزرگ خصوصي در ذخيره ملي بر اختيار داشته كشور را  دولتي غلبه دستگاه مالي قدرت محدود باشند،

و قا هاي بانك خواهند كرد بهدرمركزي يا نيستند با تنهائي مالي هاي سياست. كنند آنها مقابله بصورت جمعي

كه بستانكارانو وامدار در اختيار ازمي به همين دليل خصوصي است  عمومي بودجه هاي صرف هزينه توانند

وها حقوق ميليون واريز كردن كنند، مانع جلوگيري كه(كارمند شوند كارگر شوروي در كشورهاي همان كاري

مي سابق و) دهند انجام را هاي برنامهو توليد  هاي حمله تشديد بحران به موازات. متالشي كنند اجتماعي

و خاور آمريكاي مركزي در چين، هاي برعليه بانك بازان بورس و ميانه التين  خطر بروز شدت مي گيرد

را هاي فاجعه مي اقتصادي .دهد افزايش

و حذف ليبراسيون به موازات و مقررات در امور تجارت  تجارت جهاني، قواعد سازمان صنعتي، طبق كشاورزي

در به انفجار .شودمي چين دامن زده اجتماعي
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و دولت آمريكا تحت رهبري سازمان سيا مخفيانه عمليات از"چيانگ سين"مختار منطقه خود در تبت جمله،

بامي ايغور، بي شرايط مطلوبي طلب،جدائي هاي تكيه برجنبش خواهد به سياسي بوجود ثباتي براي  آورد كه

.خواهد كرد را تقويت پروسه دالريزاسيون نوبه خود

 در واقع تضعيف هدف واشنگتن.داشته است فاجعه همراه بانكي ملي هاي مؤسسه دنيا تضعيف در تمام نقاط

و جايگزيني كه"جهاني پول"به عنوان آن توسط دالر يورو و است با در تقابل بانكي منافع عظيم رويارويي

مي اروپائي . شود دنبال

از منطقه وسيعي ميليتاريزاسيون و يورو جمله در آنجا از جهان، آن هستند، در جهت در حال مبارزه كه دالر

به است كه اين .پايان رساند سود دالربه رقابت را

غ دالريزاسيونو ميليتاريزاسيون  ربينيمكره

و مالي ملي قاره هاي مؤسسه با كنار زدن"استريت وال"يعني متحده امريكا داري اياالت مركز سرمايه  آمريكا

را آنها، اقتصاد گرفتن جاي "المللي پول صندوق بين" واشنگتن با كمك.گرفته است زير نظر خود اين قاره

به را ملزم كرده آمريكاي التين كشورهاي  آمريكا در پنج تا كنون دالر. بپذيرند"ملي پول"مثابه دالر را

و پاناما، آرژانتين، كشور اكوادور، به السالوادور .است تحميل شده مثابه پول ملي گواتماال

ـ اقتصادي اسف عواقب دالريزاسيون به امريكا موسومو بانك مركزي"استريت وال". باري دارد اجتماعي

را پولي اينايه سياست"آمريكا فدرال ذخيره"  هاي هزينه تمام ساختار.اند نظر گرفته مستقيما زير كشورها

در عمومي به صورت  هاي برنامه اند، كرده واقعي سقوط دستمزدهاي.آمريكائي است بستانكاران اختيار كامل

و پاشيده اجتماعي از هم .اند فقر افتاده كشورها به ورطه از مردم اين قشرهاي عظيمي اند

را"امپراطوري"دو ستون ميليتاريزاسيونو زاسيوندالري مي آمريكا  از اين لحاظ.دهند تشكيل

در ميليتاريزاسيون شود، پايهمي آمريكا تامين كمك نظامي هزينه آن توسطكه"كلمبيا برنامه"طرح موسوم به

كه آمريكايدر"آندين" منطقه .منطقه است يزاسيوندالرو"تجاري مبادله آزاد" هدف آن رشد جنوبي است

به)و اكسون بريتيش پتروليوم شورون،( آمريكايي-نفتي انگليسي هاي همان شركت ثروت دنبال غارت كه

در شوروي سابق كشورهاي را جنوبي نيز آمريكاي منطقه آندين هستند  سياست خارجي.اند پيدا كرده همديگر

با با مواد مخدر بهانه مبارزه آمريكا به را كردن منطقه ميليتاريزه يسم،ترورو جنگ مي آندين . كند دنبال



www.political-articles.com 

81

و منافع سرشار مالي حاصله از تجارت مواد مخدر هدف از اين ميليتاريزاسيون در واقع حفاظت لوله هاي نفتي

. زند است كه سر به ميلياردها دالر مي 

ك هزينه گروه"برنامه كلمبيا"آمريكا زير پوشش و ناپديد شدن هاي شبه نظامي متعددي را ه مسئول هزاران قتل

. كند افراد در كلمبيا هستند، تامين مي

مي با احترام اكيد به رهنمودهاي تحميلي صندوق بين" برنامه كلمبيا"اجراي درراستاي. شود المللي پول انجام

ان نمونه المللي پول به عنو هاي اقتصادي تعديل ساختاري صندوق بين اجراي اين رهنمودهاست كه نسخه

و كشاورزي ملي منجر شده است در مجموع ميليتاريزاسيون قاره بطور. دركلمبيا به نابودي صنايع پيشه وري

به موازات) ZLEA("منطقه آزاد تجاري آمريكائيان". كامل در جهت برنامه ليبراليزاسيون تجاري قرار دارد

و با هدف كنترل27پروتكل همكاري نظامي بين   كامل اياالت متحده آمريكا بر اين منطقه كشورآمريكائي

(است تشكيل شده  اقتصادي آرژانتين نيز-بحران اجتماعي). گذاري شده است نام"بيانيه مانائوس"اين پروتكل.

كه نتيجه سياست ،" ذخيره فدرال آمريكا"و"استريت وال"هاي اعمال شده در جهت پروسه دالريزاسيون است

ك . طور كامل در اختيار دارند، مسبب آن هستند شور را به كه سياست مالي اين

به در آرژانتين نيز نحوه مصرف هزينه . طوركامل در اختيار صاحبان سرمايه آمريكائي است هاي عمومي

و اكثريت مردم به ورطه فقر غلطيده اند، برنامه دستمزدها سقوط كرده . اند هاي اجتماعي به فراموشي سپرده شده

از برنامه ريزي شده"استريت وال" اينكه پروژه آرژانتين توسط هيچ كس در و در هر گوشه ديگر  ترديدي ندارد

.دنيا كه امپراطوري آمريكا دست نامرئي خود را به روي آن بگذارد همين وضع تكرار خواهد شد
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و جهاني شدن–قسمت دوازدهم  جنگ

 افغانستان

 مثل توپ فوتبال ميان

ب  زرگ نفتيشركت هاي
 ترجمه جعفرپويا

و جهاني شدن" ترجمه دو فصل از كتاب-اشاره شد"جنگ دو. دچار وقفه خيال داشتم اين

بخش را براي تكميل آن ترجمه جهت انتشار آن در يك مجلدي كه به خوانندگان وعده داده ايد 

و بار ديگر  طالبان را در اين كشور ارسال كنم، اما از آنجا كه حوادث در افغانستان شتاب گرفته

براي حوادث آينده عليه ايران پيش كشيده اند، تصميم گرفتم پيش از تكميل شدن هر دو ترجمه، 

و بفرستم كه منتشر كنيد، تا فصل ديگر را برسانم . ابتدا اين بخش ها از آن دو فصل مستقل كرده

د دارد كه اميدوارم خوانندگان در اين بخشي كه فرستاده ام اشاره به ريشه هاي طالبان در كاخ سفي

و يا جمهوريخواهان در كاخ سفيد هرگز و ببينيد كه بودن دمكرات ها دقيق به آن توجه كنند

و شركت هاي نفتي نيست مي. مالك سياست هاي امريكا و آنها كارگزاراني هستند كه مي آيند

ر. سياست را اين شركت ها تعيين مي كنند. روند و مي بينيد كه طالبان ا چگونه دمكرات ها

و در افغانستان حاكم .جمهوريخواهان بي دريغ حمايت كردند

 جعفرپويا

 لوله هاي نفتي ترانس افغان

و"استراتژي راه ابريشم"واشنگتن بوسيله قانون  نه تنها سعي دارد روسيه را از لوله هاي نفت

و گازي كه از درياي خزر به سمت غرب كشيده شده اند محروم كند، بل كه قصد دارد تسلط آمريكا

و شرق ميروند نيز محقق نمايد"داالن استراتژيكي"انگليس را بر  هدف اين. كه به سمت جنوب
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و نهايتا "محاصره كامل"استراتژي در مرحله اول منزوي كردن جمهوري هاي سابق شوروي

ا. آنهاست ز آن شود كه اين يعني واشنگتن با حمايت همه جانبه غول هاي نفتي قصد دارد مانع

-و يا توافق هاي نظامي– مربوط ميشود"لوله هاي نفت"جمهوري ها به هر نوع توافقي كه به

و چين نائل آيند "تينك تانك" كه يك موسسه"هريتيج"طبق اطالعات بنياد. با ايران

و دفتر مركزي آن در واشنگتن قرار دارد) فروشنده پروژه( ، ميزگرد كه طرفدار محافظه كاران است

، عالوه بر ديگر موارد مذاكره دو مورد عمده جلوگيري از احداث سياسي امريكايي ها با طالبان

و قزاقستان را مورد بررسي قرار داد و كاهش نفوذ روسيه در تركمنستان . لوله هاي گازي در ايران

 طرح"يونوكال" با پشتيباني دولت كلينتون شركت كاليفرنيايي نفت آمريكا، يعني1995در سال

و پاكستان به درياي و با گذشتن از افغانستان احداث لوله هاي گازي كه از تركمنستان شروع

از-اين كمپاني در پروژه لوله هاي نفت باكو. عمان ميرسيد را تهيه كرد با( سيحون شرق به غرب

و گرجستان دBPبا شراكت) گذشتن از تركيه .ارد كه سهامدار اصلي است نيز دخالت

 كنسرسيوم سنت گاز

 كه توسط يونوكال طراحي شده است با عبور از افغانستان براي رسيدن"سنت گاز"لوله هاي گاز

بعالوه يونوكال براي. به درياي عمان از مستقيم ترين مسير آن، يعني ايران صرفنظر مي كند

خ( واقع در قزاقستان"تنگيز"حمل نفت استخراجي از منطقه  قصد احداث لوله)زرشمال درياي

"گاز پروم"با وجود شركت روسي. هاي نفتي در اين مسير را براي رسيدن به درياي عمان دارد

و در مجموع و تعيين كننده نيست در اين كنسرسيوم، اين شراكت از نظر اقتصادي چندان با معنا

و دولت تركمنستان را كه از طري ق شبكه لوله هاي قصد بي اهميت كردن قرارداد گازي روس ها

يونوكال به محض پايان اولين دور مذاكرات با نيازاف رئيس. گاز روسيه حمل مي شود دارد

 دولت كلينتون 1996در همين دوران يعني. جمهور تركمنستان، مذاكره با طالبان را شروع كرد

و حذف اتحاد شمال، كه از طرف مسكو پشتي باني مي تصميم گرفت با پشتيباني كامل از طالبان

و نتيجه مثبت: شد در كابل يك حكومت طالباني ايجاد كند تحت تاثير اراده خلل ناپذير طالبان

و  و سرويس جاسوسي پاكستان تصميم به تامين مالي قرارداد لوله هاي گاز، وزارت خارجه آمريكا

 بود 1999فقط در سال. تسليح طالبان كه در حال جنگ با تاجيك هاي اتحاد شمال بودند گرفتند
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. كه ماليات دهندگان آمريكايي دريافتند حقوق كليه كارمندان دولت طالبان را پرداخت مي كردند

)2001مجله سانفرانسيسكو كرونيكال دوم نوامبر(

در همين ايام روس ها از پايگاه نظامي خود واقع در تاجيكستان به احمد شاه مسعود كمك هاي

و لجستيكي مي كردند . نظامي

و پاكستان بدست نيروهاي طالبان افتاد 1996 سرانجام درسال وقتي  كابل با پشتيباني آمريكا

در مواضع اتخاذ"سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گلين ديويس اعالم كرد براي اياالت متحده

 وجود"شده از جانب طالبان براي تحميل قوانين اسالمي در افغانستان هيچ امر قابل سرزنشي

:ن با اين سياست، سناتور هانك براون از طرفداران پروژه هاي يونوكال عنوان كردهمزما. ندارد

مسئله مثبتي كه در اين قضيه وجود دارد اين است كه سرانجام يكي از گروه هاي درگير اين"

را"كشور قادر به تشكيل يك حكومت در كابل است و معاون مدير كل يونوكال موفقيت طالبان

ك"مثبت" (رد ارزيابي )2001 اكتبر20پاكستان ابزور: اشتياق احمد.

چرا؟ به دليل. كابل را به تصرف خود درآوردند، آمريكا سكوت كرد1996وقتي طالبان در سال

اينكه رهبران طالبان بسرعت خود را به دعوت گردانندگان كمپاني نفتي يونوكال به هوستون 

طالبان به همان ترتيب عربستان"ادعا كرد يكي از ديپلمات هاي آمريكايي. تگزاس رساندند

 وي معتقد بود كه افغانستان به يك مستعمره نفتي آمريكايي تبديل"سعودي متحول خواهند شد

و حقوق زنان. خواهد شد، كه براي غرب منافع زيادي به همراه خواهد داشت در آنجا دموكراسي

اي"احتماال پايمال مي شود، اما بعدا  )2001 اكتبر29ديلي ميرور("جاد كردمي شود آنها را

و كنار گذاشتن اتحاد شمال توسط واشنگتن بخشي از  براي"بازي بزرگ"قبول حكومت طالبان

و نفتي بود كه از و همچنين شبكه لوله هاي گاز و گاز منطقه كنترل مطلق ذخاير نفت

و قزاقستان شروع مي شوند به هيئت نمايند1997در آغاز سال. تركمنستان گي طالبان به تگزاس

باري لين از كمپاني يونوكال تصديق مي كند كه خودش در مذاكرات تگزاس: دفتر يونوكال آمدند

و نمي تواند دخالت فرماندار سابق بوش كه قبال منافعي در شركت هاي نفتي  حضور نداشته

. تگزاس داشته را در اين پروژه تاييد كند

، ترزا كويينگتون اين شركت در سه براساس اظهارات سخنگوي يونوكال  در بخش آسياي مركزي

از: مورد اصلي با طالبان گفتگو كرده است و آنها را ما جزئيات طرح را براي آنها شرح داديم
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و پذيرفتيم كه حق ترانزيت به حساب آنها منفعتي كه اين پروژه عايدشان خواهد كرد آگاه كرديم

صو. واريز شود المللي، دولت آمريكا نيز از به رسميت رت عدم قبول جامعه بينتاكيد كرديم كه در

و آنگاه طرح نمي تواند موفق شود كويينگتون. شناختن سياسي طالبان خودداري خواهد كرد

. اضافه مي كند كه اين موارد به هيچ وجه طالبان را متعجب نساخت

و معاون وزير امور97در دسامبر خارجه دولت كلينتون در امور ينونكال مالقات بين طالبان

و صنايع. را ترتيب داد"كارل ايندرفورث"آسياي جنوبي  از طرف طالبان وزير موقت معادن

و اطالعات"احمد جان" دين"، وزير موقت برنامه ريزي"امير متقي"، وزير موقت فرهنگ

.ت حضور يافتند در اين مالقا"عبدالحكيم"و نماينده دائمي آنها در سازمان ملل متحد"محمد

 در مقابل كميته روابط"يونوكال چان مارسكا"المللي دو ماه بعد از اين مالقات معاون روابط بين

و نفت آسياي"المللي مجلس نمايندگان بين ضرورت احداث شبكه لوله هاي نفتي براي انتقال گاز

و ارزشمند ارزيابي كرد"مركزي . را با صرفه

به(ه بايد درجهت تضعيف شبكه هاي موجود لوله هاي نفتي روسي سياست خارجي اياالت متحد

و جنوب :و لوله هاي نفتي كه توسط ايران كنترل مي شود پيش ميرفت) مقصد شمال غرب

و سياسي در برابر انتقال نفت روبروست" لوله هاي گاز."صنعت نيز با يك مانع بزرگ تكنيكي

و در و زير تسلط روس ها مي باشند منطقه زير تسلط مسكو ساخته شده اند، و غرب  جهت شمال

و شرق وجود ندارند كه.و اين بدان معناست كه انشعابي به سمت جنوب بنابراين بايد فهميد

طرح. چگونه مي توان منابع انرژي آسياي مركزي را به سمت بازارهاي آسيايي مجاور منتقل كرد

 ايران است، درصورتيكه كمپاني هاي بزرگ نمي ايده ال براي انتقال اين منابع به جنوب از طريق

و تنها جايگزين ايران عبور از توانند بدليل تحريم هاي آمريكا برعليه ايران آن را به اجرا گذارند

دو. اما در اجراي اين طرح هم مشكالتي وجود دارد. افغانستان است جنگ داخلي كه در حدود

را. دارددهه پيش در اين كشور شروع شده هنوز ادامه ما از همان آغاز كار پيش بيني هاي الزم

احداث لوله هاي گاز در خاك افغانستان مشروط به آن شد كه حكومتي با ثبات بتواند: كرديم

و كمپاني ها را جلب كند اعتماد جامعه بين و سرمايه گذاران يونوكال در نظر دارد. المللي

در) لوله هاي نفتي(زيرساخت  و روسيه وجود را كه هم اكنون  تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان

كه. دارد تبديل به يك سيستم منطقه اي انتقال نفت كند  كيلومتر امتداد مي 1675اين لوله ها
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و از طريق افغانستان به ترمينالي كه در كناره هاي سواحل پاكستان ساخته يابند از طرف جنوب

 سانتيمتر قادرند روزانه تا يك ميليون بشكه در 107اين لوله ها با قطر. مي شوند خواهند رسيد

و. روز نفت انتقال دهند هزينه اين پروژه با همان كيفيت لوله هاي ترانس آالسكا حدود دو ميليارد

اما بدون حل مسالمت آميز درگيري هاي منطقه احداث لوله هاي. پانصد ميليون دالر خواهد بود

و نفت ترانس از افغان غيرممكن در. خواهد بودگاز و كنگره را در جهت ايجاد آرامش ما دولت

و در چارچوب پروژه صلح زير نظر سازمان ملل ترغيب مي كنيم دولت اياالت متحده. افغانستان

بايد از تمام نفوذ خود در جهت پايان دادن به درگيري هايي كه به ضرر منطقه عمل مي كنند 

.استفاده نمايد

و بريد اسرقابت يونوكال

اما در پروژه لوله هاي نفتي يونوكال مشكل ديگري هم وجود داشت كه رسانه ها به آن توجهي

طالبان در عين گفتگو با يونوكال با يك شركت نفتي آرژانتيني بنام بريداس نيز مذاكره. نكردند

 بريداس متعلق به خانواده"يك شركت را برعليه شركت ديگر به بازي مي گرفتند". ميكردند

 دوست صميمي رئيس جمهور سابق"كارلوس بهول گروني". روتمند بهول گروني تعلق داشتث

در. آرژانتين كارلوس منم است دولت منم در هماهنگي با بانك جهاني در ايجاد اختالل

و گاز كه منجر به ثروتمند شدن خانواده بهول گروني شد  رگلمانتواسيون عظيم در بخش نفت

حق- پيش از آنكه يونكال وارد صحنه شود– 1992در سال. شركت كرد  كمپاني بريداس

كه. اكتشاف نفت در شرق تركمنستان را گرفت و گاز منطقه كيمير را هم و سال بعد امتياز نفت

اين امر براي واشنگتن يك نوع دست درازي به حساب. در غرب تركمنستان قرار دارد بدست آورد

و غيرقابل تحمل بود و براي مقابله با گسترش بريداس در آسياي به همي. مي آمد ن منظور

مركزي دولت كلينتون از وزير امور خارجه سابق الكساندر هيگ خواست كه با فشار به دولت

چند ماه بعد بريداس. را در تركمنستان را افزايش دهد"سرمايه گذاري آمريكايي"تركمنستان 

و يونوكال وارد رقابت براي نفوذ سياسيبر. ديگر نتوانست از منطقه كيمير نفت صادر كند يداس

در حاليكه بريداس از يونوكال در مذاكره با رهبران تركمنستان جلوتر بود يونوكال. در منطقه شدند

و پنهاني براي خراب كردن رقيب سود مي برد . از حمايت دولت آمريكا از طرق مختلف ديپلماتيك
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انستان مسئوالن بريداس براي احداث لوله هاي در بحبوحه جنگ داخلي در افغ1995در اوت

 رئيس جمهور تركمنستان95كمي بعد يعني در اكتبر. نفت رهبران طالبان را مالقات كردند

و شريك سعودي اش يعني) در كنسرسيوم سنت گاز(نيازاف براي امضاي يك قرارداد با يونوكال

و اين قرارداد امض. شركت دلتا اويل به نيويورك دعوت شد اي رئيس جمهور تركمنستان، نيازاف

مل.جان افغانستان"رئيس شركت يونوكال  و امضاي"اي ال.ام. بدر" بعنوان صاحبان قرارداد

. مدير كل دلتا اويل را بعنوان شاهد در برداشت"عبان

و بن الدن  ارتباط بين يونوكال

تن ارتباط. دارد تعلق"ال عمودي"و"خالد بن محفوظ"كمپاني سعودي دلتا اويل به اين دو

خواهر خالد بن محفوظ سرمايه دار با نفوذ سعودي. الدن دارند نزديكي با شبكه القاعده اسامه بن

با. الدن است همسر اسامه بن و دلتا اويل تعجب آور است كه كنسرسيوم متشكل از يونوكال

با! يك اتفاق ساده. سرمايه هاي خانواده هاي بن الدن بوجود آمده است آنها ارتباطات تجاري

و از جمله خانواده بوش دارند بنظر ميرسد كه مقامات بلندپايه دلتا. اعضاي حزب جمهوريخواه

كل. اويل نقش مهمي در مذاكرات با طالبان بازي كرده اند بعالوه شركت بزرگ انرون كه مدير

 از طرف"وله هاي نفتل"آن با بوش ارتباط دوستي نزديگي دارد، مامور مطالعه اجرايي پروژه 

. انرون مستقيما در مذاكرات مربوط به اين پروژه با حكومت طالبان شركت كرده بود. يونوكال شد

و خانواده بوش بنظر ميرسد كه سهامدار عمده دلتا اويل ارتباطات يونوكال خانواده بن الدن

يك. محمود حسين العمودي است) شريك يونوكال در كنسرسيوم سنت گاز(  شبكه بزرگ وي

و نفت دخالت دارد فعاليت دارد از اتيوپي اداره تجاري را كه در زمينه ساختماني، معادن، بانك ها

بن محفوظ. صاحب كورال پتروليوم نيز مي باشد"ال عمودي". مي كند و منافع تجاري العمودي

 زير كنترل سومين شركت عمده نفت عربستان سعودي بنام نيميرپترليوم. درهم گره خورده اند

از. آنهاست و امپراطوي تجاري بن محفوظ ارتباطات نزديكي با اعضاي بانفوذ حزب جمهوريخواه

بن. جمله خانواده بوش دارد جرج دبليو بوش در هنگامي كه در صنايع نفتي فعاليت داشت با خالد

و بن محفوظ هر دو در افتضاح بانك. محفوظ رابطه معامالت تجاري داشت  بعالوه بوش

ب بين و اعتبارات  بوش براي راه اندازي اولين 1979در سال. اي دخيل بودند.ث.ث.المللي تجارت
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 از يكي از نزديگان خانوادگي خود بنام جيمزبيس كه ساكن تگزاس"اربوست انرژي"موسسه خود

و نماينده تجا. ...... است اعتبار دريافت كرد ري در آن ايام جيمزبيس در امريكا زندگي مي كرد

بن(سالم بن الدن بود  كه مدت ها بدون داشتن دليل گمان مي رفت اعتبار) الدن برادر اسامه

بعد از وقايع يازدهم سپتامير. داده شده به اربوستو مستقيما از سالم بن الدن دريافت شده است

و اعال م دريك اطالعيه رسمي از جانب كاخ سفيد وجود چنين رابطه اي بطور كامل انكار شده

و سالم بن الدن در آن دخالتي گرديد كه اعتبار داده شده از جانب اربوستو متعلق به بيث بوده

در اتبدا بوش دوستي با بيس را هم انكار كرده بود، اما بعدا با پس گرفتن حرف". نداشته است

ده خود اعتراف كرد كه درجريان نمايندكي بيس براي حفاظت از منافع سعودي ها در آمريكا نبو

و. است در واقع بيس فقط با خانواده بن الدن ارتباط نداشت، بلكه سهامداران اصلي بانك تجارت

و ضربه وارده به اين موسسه. المللي نيز با او در رابطه بودند اعتبارات بين عليرغم افتضاح بانك

ت. سهامداران در ارتباط با بيس گشايش اعتبار براي بن الدن را ادامه دادند جارت در سال بانك

براساس اظهارات. هاي هشتاد مبلغ ده ميليارد دالر از سپرده هاي مشتريان خود را باال كشيد

بزرگترين تقلبي بود كه در چارچوب مسايل" عمل بانك"مورگن تاو"دادستان منطقه مانهاتان 

و مالي نظير نداشت به"بانكي  بانك در سال هاي هشتاد عامل اصلي پولشويي براي كمك

و پرداخت پول به واسطه هاي"عمليات مخفي"  سيا در جهت تامين بودجه مجاهدين افغان

. ماجراي ايران گيت بود

و 1988با مرگ سالم بن الدن در سال"  همه منافع وي در هوستون به بانكدار بزرگ سعودي

مو. بزرگترين سهامدار بانك تجارت يعني خالد بن محفوظ به ارث رسيد سسه بيث اداره يك

 كه بصورت پوششي-وي با گيس فرعون. متعلق به بن محفوظ را در هوستون بعهده داشت

بوش فقط. در بانك پرنسيپال هوستون مشترك كار مي كردند–صاحب سهام بانك تجارتي بود

بعد از بارها تغيير. بخاطر اعتبار گرفتن براي ارگوستو به محافل مشكوك مالي مراجعه نكرده بود

در. بنام شركت انرژي هاركن ظهور كرد1986ن، سرانجام ارگوستو در سال نام داد اين شركت

17ر6و به همين دليل شيخ سعودي عبدهللا طاها بخش. سال بعد با مشكل مالي روبرو شد

اين بخش يكي از شركاي فرعون در عربستان. درصدي سهام اين شركت را خريداري كرد

. كدار وي بن محفوظ استجالب اينجاست كه بان. سعودي است
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 در رابطه با اينكه از موضوع پشتيباني مالي"وال استريت"اظهارات واضح بوش براي ژورنال"از

و بانك تجارت چنين نتيجه بانك تجارت از هاركن بي اطالع بوده، با توجه به رابطه تنگاتنگ وي

و–و با هاركن معامله كرده اند گيري مي شود، كه تعداد كساني كه با بانك تجارت در ارتباط اند 

به-همه بعد از به قدرت رسيدن بوش و معلوم نيست كه اين بخاطر خوش خدمتي  بسيار زياداند

. پسر رئيس جمهور است يا خود رئيس جمهور

اتهام وي در مورد. در مورد بيس شروع به تحقيقات كرد"آي.بي.اف" 1999سرانجام در سال

و و بوش پدر رابطه اش با سعودي ها و دادن رشوه به دولت ريگان  انتقال پول از طريق هوستون

. به منظور زير نفوذ قرار دادن سياست خارجي آمريكا بود

آن" بن الدن است"بن محفوظ"بدتر از يعني بوش. مشكوك به كمك مالي به شبكه تروريست

را حمايت مالي مي كنند، به مثابه يكي از شهروندان امريكاست كه با اشخاصي كه تروريست ها 

USبه گزارش. رابطه دارند To Day و چند سعودي ديگر به 1999 در سال بن محفوظ

 ميليون دالر متعلق به بن الدن را به عربستان سعودي3كرات با معامالت ساختگي سعي كردند

ا. وارد كنند  هاي مالي در همين سال اشاره مي كند كه رهبران سعودي از توافقنامه.ث.ب.شبكه

و بن الدن جلوگيري كرده اند بن محفوظ .مستقيم

بن محفوظ رابطه هاي مالي ديگري در رابطه با سرمايه گذاري در گروه كارل اليل و يك- بوش

و كاريابي كه رئيس جمهور سابق، يعني بوش پدر از اعضاي كميته اجرايي آن موسسه تجارتي

در يكي از شعبات كارل اليل يعني كمپاني كاتر اير بين رئيس جمهور كنوني. نيز داشته اند- بود

در ضمن گروه كارل اليل يكي از تامين كنندگان اصلي مبارزات. سهامدار بود94تا90سالهاي

در بين اعضاي كميته مشورتي كارل اليل نام سامي بارما به چشم. انتخاباتي جرج دبليو بوش بود

پوي مدير يك موسسه مالي پاك. مي خورد كه. است.ام.س.ستاني بنام پرايم كمرشيال بانك

".جالب اينجاست كه اين موسسه مالي متعلق به بن محفوظ است. مركز آن در الهور قرار دارد

و طالبان  بريداس

و حكومت طالبان به يك موافقتنامه مقدماتي رسيدند1996در فوريه واشنگتن. گروه بريداس

ب و وي را ترغيب توسط سفير خود در پاكستان ا بي نظير بوتو نخست وزير پاكستان تماس گرفت
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و چشم پوشي از رابطه با بريداس نمود همزمان با اين جريان. به توافق انحصاري با يونوكال

. دولت كلينتون توسط سرويس مخفي پاكستان به نيروهاي طالبان از نظز نظامي كمك مي كرد

بعد از اينكه طالبان حكومت. تعيين كننده بود96مبر اين پشتيباني براي تصرف كابل در سپتا

بعد از آنكه طالبان قبول كردند: بنيادگراي خود را در كابل تشكيل دادند، يونوكال تصديق كرد كه 

"شورايي براي حفاظت از پروژه تشكيل دهند، كمك نظامي به آنها مورد موافقت قرار مي گرفت

 ميليارد دالري ادعاي خسارت15كال به دليل تخلف تجاري در همين هنگام بريداس برعليه يونو

كه. كرد كمپاني بريداس عنوان مي كرد كه يونكال محرمانه با معاون نخست وزير تركمنستان

و نفت اين كشور نيز هست در امور پروژه اي كه مربوط به بريداس بوده مذاكره كرده  مسئول گاز

س اطالعات بدست آمده از طرف يك منبع نزديك به بعد از اين مالقات محرمانه براسا. است

تصميم گرفت مانع بريداس از صدور نفت) از امروز به فردا(بريداس، دولت تركمنستان به فوريت

 از مذاكرات مخفي يونوكال با مقامات تركمن سند". از منابع كيمير واقع در كناره درياي خزر شود

".كتبي در دست است

د. اموكو.پ.ب  استان قديمي لوله هاي نفت در

 به كمپاني نفتي آمريكا 1997 صد از سهام خود را در سال60بدليل مشكالت مالي بردياس

شد. اموكو فروخت عالوه براموكو براي پيشنهاد.و بدينسان كمپاني انرژي پان امريكن ايجاد

و خريد برديداس اتحاديه نفتي تگزاس اياالت متحده، توتال فرانسه، شل هلن د، اندساي اسپانيا

و امريكن موبيل نيز مشتري بودند در. يك كنسرسيوم متشكل از رپسول اسپانيا براي اموكو كه

ب98سال  ادغام شد خريد بريداس از ارزش بااليي برخوردار بود كه با كمك چيس.پ. با

و مورگن استانلي امكانپذير شد و ارتور در اين معامله برژينسكي وكيل كمپاني. مانهاتان اموكو

در–اندرسن  و فتق امور– شركت داشت 2002 دفتر حسابدراي كه در افتضاح انرون  مامور رتق

(بعد از ادغام بودند ها. ) برژينسكي مشاور سابق امنيت ملي دولت دموكرات

پ اموكو سهامدار اصلي پروه لوله هاي نتفي درياي خزر به سمت غرب، مخصوصا پروژه بحث ب

و تركيه عبور مي كرد بود" سيحون–باكو"برانگيز و با بدست آوردن بريداس. كه از گرجستان

پ توسط شعبه خود در پروژه لوله هاي نفت ترانس افغان نيز وارد شد ب .كنسرسيوم تحت كنترل
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پ است ب و هم شريك پ در كنسرسيوم پروژه هاي لوله. يونوكال هم رقيب ب بعبارت ديگر

از طرف ديگر يونوكال هم در اين پروژه منافع قابل.ب سهام زيادي داردهاي نفتي به سمت غر

پ اموكو قرار دارد، امكان مذاكره مستقيم. توجهي دارد ب در عين حال بريداس كه حاال در اختيار

يك شركت نفتي. بدون موافقت يا مشاركت شركت هاي مذكور برايش تقريبا غيرممكن است

م دو غول نفتي مطلع است عقيده دارد كه اگر كشورهاي آسياي پاكستاني كه از اهميت ادغا

مركزي مي خواهند با شركت هاي بزگ آمريكايي ارتباط برقررا كنند اموكو خيلي بهتر از يونوكال

. است

كمپاني انرژي پان امريكن كه بعد از خريد بخشي از بريداس توسط اموكو جانشين آن شده بود

شركت انرژي پان. اما طرف مذاكرات بطور كلي تغيير كرده بود.ه دادمذاكرات با طالبان را ادام

و گفتگو مي كرد بعالوه دولت كلينتون. امريكن به حساب كمپاني مادر خود، يعني اموكو مذاكره

و از شعبه نمايندگي اموكو پشتيباني كرد در همين زمان يعني. هواخواهي از يونكال را رها كرده

و اموك1998اوت  پ وب و بدين ترتيب و تصميم خود مبني بر ادغام فعاليت هاي كلي را اعالم

بعبارت ديگر رقابت. بزرگترين كمپاني نفتي جهان را بنيان گذاردند) اتالنتيك ريچفيلد(با همراهي

و بريداس به   كه در عين حال در پروژه– بين دو كمپاني بزرگ آمريكايي"نزاع"بين يونوكال

شد–ق به غرب شريك بودند لوله هاي نتفي شر ب. منجر و در-پ. يونوكال  اموكو هر دو

و سرويس هاي و كنگره، بلكه بين نظاميان ارتباط با قدرت هاي سياسي نه تنها در كاخ سفيد

هر دو كمپاني. مي باشند- كه به عمليات مخفي در آسياي مركزي مشغولند–اطالعاتي 

و اموكو بدون هيچ. نفع بوش شركت داشتندسخاوتمندانه در مبارزات انتخاباتي به پ ب ادغام

و بريتانيا بازي كرد براساس. ترديد نقش مهمي در تقويت روابط سياسي بين دولت اياالت متحده

و صنايع نظامي حكومت حزب كارگر  منافع مشترك دو كشور در بخش هاي نفت، بانك ها

و شرط و هم پيمان بي قيد شدانگليس توني بلر به دوست . اياالت متحده تبديل

و 1998در سال حمله هاي موشكي به سفارتخانه سفارتهاي آمريكا در افريقا  مذاكرات يونوكال

شد. طالبان به بن بست رسيد بعالوه بمباران سفارتخانه هاي آمريكا در افريقاي. ماه عسل تمام

شد–شرقي  كي آمريكا به مواضع حمله موش– كه به شبكه القاعده بن الدن نسبت داده مي
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و سودان در اوت. افغانستان را بدستور كلينتون بدنبال داشت  1998بدنبال حمله به افغانستان

.يونوكال رسما مذاكرات با طالبان را به حالت تعليق درآورد

ب1997آيا خريد بريداس توسط آموكو در سال و آموكو در اين تصميمي.و بدنبال آن ادغام پ

يونوكال بايد با بزرگترين: وارد مرحله جديدي شده بود"بازي بزرگ"ت؟ به هر حال موثربوده اس

ب بمباران يك كارخانه داروسازي در سودان.پ آموكو رقابت مي كرد.شركت نفتي جهان يعني

 نيز از اسرار فاش نشده–به بهانه پاسخ به حمله به سفارتخانه هاي آمريكا در افريقاي شرقي 

او يكي از صاحبان. انه متعلق به صالح ادريس شريك تجارتي خالد بن محفوظ بوداين كارخ. است

دلتا اويل است كه در پروژه لوله هاي نفتي افغانستان در كنسرسيوم سنت گاز شريك يونوكال 

موسسات تجاراتي بن محفوظ صاحب بزرگترين بانك عربستان سعودي، بانگ. است نيز مي باشد

چه. لوله هاي نتفي از نظر پولي كمك مي كرد اعتبار مالي مي باشندتجارت ملي كه به پروژه به

 دليل دولت كلينتون دستور بمباران كارخانه متعلق به يكي از شركاي يونكال را صادر كرده است؟

ب  برعليه يونوكال) بريداس(پ آموكو. تعقيب حقوقي

خس1998دو ماه بعد، يعني در اكتبر  ميليارد دالري بريداس15ارت يك دادگاه تگزاس ادعاي

از. برعليه يونوكال را طرح كرد بريداس ادعا كرده بود كه يونوكال مانع بهره برداري اين شركت

الزم به ذكر است كه در زمان اين ادعا، بريداس به منافع. گاز طبيعي در تركمنستان شده است

آموكو.پ.ب-ي مادر، يعني بريداساما تصميم دادگاه در حقيقت به كمپان. آرژانتين وابسته بود

ب. مربوط مي شد كه سال قبل از آن بيشتر سهام بريداس را خريداري كرده بود . به احتمال زياد

و يونوكال كه هر دو در كنسرسيومي كه از كرانه درياي خزر بهره برداري نفتي مي كند پ اموكو

سا(چون برژينسكي. شريكند به توافق رسيدند بق دموكرات ها مشاور امنيت ملي كه در حكومت

ب) بود و كسينجر-پ. وكالت ) كه وزير امور خارجه سابق آمريكا بود( اموكو را بعهده داشت

ب. وكيل يونوكال بود ب-پ.خريداري شركت بردياس توسط . اموكو نشان دهنده آن است كه

د ر مورد پروژه لوله هاي نفتيپ به احتمال زياد با موافقت يونوكال حرف اول را در مذاكرات آينده

و بمباران سودان به صورت. خواهد زد درحاليكه يونوكال در هياهوي حمله موشكي به افغانستان

به) جانشين بريداس(موقت خود را از كنسرسيوم سنت گاز كنار كشيد، شركت انرژي پان امريكن 
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ب رو. مثابه نماينده محلي و افغانپ اموكو مذاكرات خود را با نمايندگان سها، تركمن ها، قزاق ها

سياست خارجي دولت كلينتون كه برعليه بريداس. ها در مورد پروژه لوله هاي نفتي ادامه مي داد

و در جهت منافع يكي ديگر از بزرگترين.و به نفع يونوكال بود تغيير نمود) حاال بپ اموكو(

آ. كمپاني هاي آمريكايي يعني اموكو قرار گرفت بدر دو سال پ آموكو رقيب. خر دولت كلينتون

يونوكال در مذاكرات مربوط به پروژه لوله هاي نفتي با وضوح تمام به موفقيت هاي قابل توجهي

با وجود اينكه يونوكال خود را از كنسرسيوم سنت گاز به صورت موقت كنار كشيد،. دست پيدا كرد

و شريك سعودي اش در سنت گا ز يعني دلتا اويل كه به امپراطوي اما كنسرسيوم از هم نپاشيد

بن محفوظ تعلق دارد، مذاكرات با طالبان را ادامه داد . تجاري

 جرج دبليو بوش در كاخ سفيد

شد2001داستان قديمي لوله هاي نفتي با ورود جرج بوش به كاخ سفيد در ژانويه . از سر گرفته

ت كلينتون خود را از مذاكرات كنار كه در زمان دول(از همان آغاز به كار دولت بوش يونوكال

شد) كشيده بود (مجددا وارد كنسرسيوم سنت گاز اما اينبار با پشتيباني شخصيت) 2001ژانويه.

و از جمله ريچارد آرميتاژ مذاكرات با طالبان را از سر گرفت ريچارد آرميتاژ. هاي سياسي با نفوذ

و واشن (گتن كروپ بودالبي يونوكال در شركت بورما ميان مارفروم اعتبارات اين دو شركت.

و گيوم داسكيته اين ). بزرگ توسط يونوكال تامين مي شد بر اساس اطالعات ژان شارل بريسار

به: مذاكرات چند ماه قبل از وقايع يازدهم سپتامبر از سر گرفته شد ليال هلمز دختر سناتور هلمز

اهللا.ه بودمثابه مسئول روابط داخلي حكومت طالبان استخدام شد او مشاور مال عمر، رحمت

الزم به ذكر است كه استخدام هلمز اتفاقي. به واشنگتن دعوت كرد2001هاشمي را در مارس 

و سفير اياالت متحده در ايران بود. نبود در ادامه. عموي وي ريچارد هلمز قبال رئيس سازمان سيا

يع سپتامبر كريستينا روكا مدير مسايل يعني يكماه قبل از وقا2001اين مذاكرات در دوم اوت 

، سفير طالبان در پاكستان عبدالسالم ضعيف را مالقات كرد روكا ارتباط. آسيائي وزارت خارجه

 به مجاهدين80وي در تحويل موشك هاي استينگر در سالهاي. تنگاتنگي با افغانستان داشت

. با گروه هاي چريكي اسالمي بوداو در سازمان سيا مامور ارتباط. تحت نظارت وي انجام شد

، گروه– 2001 اوت–در جريان آخرين مذاكرات در برلن  به شهادت نماينده پاكستان نايز نائيك
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كوچك نمايندگي آمريكا از دخالت نظامي در افغانستان درصورت تغيير نكردن مواضع طالبان

. گوشزد كرد

لت بوش حامد كرزاي را به مثابه رئيس دولتدو2001در بحبوحه بمباران افغانستان، در اكتبر

همه رسانه هاي گروهي از مبارزات ميهن پرستانه كرزاي برعليه. موقت در كابل منصوب كرد

اما هيچيك از آنها در مورد ارتباطات وي با طالبان سخني به ميان. طالبان داد سخن دادند

در حقيقت وي از اواسط دهه. استنام كرزاي در فهرست حقوق بگيران يونوكال ثبت. نياوردند

و البي يونوكال در خدمت اين شركت در مذاكرات با طالبان قرار داشت90 . به مثابه مشاور

 در نوامبر"المللي جامعه بين"انتصاب وي در اين پست كه بدون هيچ نوع پيش شرطي از طرف

بزرگ نفتي آمريكاييو زير حمايت سازمان ملل پذيرفته شد، در حقيقت از طرف شركت 2001

در: روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودي مي نويسد. نشات مي گرفت كرزاي از سال هاي هشتاد

و يا براي آن كار مي كرد از. خدمت سيا بود  كه اياالت متحده تصميم گرفت طالبان را 1994وي

( داشتبه قدرت برساند، با سازمان سيا براي رساندن كمك به طالبان همكاري مستقيم اين.

و از طريق سازمان اطالعاتي پاكستان صورت گرفت ت مخفي .)كمك ها بيشتر بصور

به هيچ عنوان اتقاقي نيست كه فرستاده ويژه رئيس جمهور بوش به افغانستان، يعني زلماي خليل

97برآورد هزينه پروژه لوله هاي نفتي در سال. زاد هم از حقوق بگيران كمپاني يونوكال است

و در مذاكرات با طالبان شركت. سط وي انجام گرفتتو وي به نفع طالبان موضع گيري مي كرد

.داشت

. خليل زاد بعنوان مشاور مخصوص وزارت خارجه امريكا در دولت ريگان نيز انجام وظيفه مي كرد

وظيفه وي در آن زمان سازمان دادن يك البي براي افزايش كمك نظامي آمريكا به مجاهدين

به محض به قدرت. متقابال وي به مثابه معاون وزير دفاع در كابينه بوش پدر شركت كرد. بود

. رسيدن جرج دبليو بوش وي بعنوان عضو شوراي امنيت ملي منصوب شد

 بازسازي افغانستان

براساس اظهارات نماينده بانك جهاني در كابل، بازسازي. واشنگتن صحنه آرايي كاملي انجام داد

. يكسري موقعيت هاي فوق العاده براي سرمايه دارها ايجاد كردافغانستان
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 اكتبر سفير اياالت متحده در پاكستان وندي9دو روز بعد از شروع بمباران افغانستان، يعني در

هدف. چمبرلن مسئوالن پاكستاني را در ارتباط با پروژه لوله هاي نفتي ترانس افغان مالقات كرد

ه هاي جديد همكاري منطقه اي در بخش هاي مختلف با توجه به وضعيت از اين مالقات ايجاد را

(جديد بود .است) منظور بمباران افغانستان.

 افغانستان تحت اشغال نظامي اياالت متحده

و يك واسطه براي اهداف آمريكا وظيفه حامد كرزاي را بعنوان رئيس دولت موقت افغانستان

در هياهوي.ي نفتي آمريكايي انگليسي تعيين كرده استپروژه لوله هاي نفتي بنفع شركت ها

و شنيده شد كه دو كمپاني كوچك، يعني 2001اولين حمالت اكتبر   در رسانه هاي گروهي ديده

و كاسپين انرژي كه به نفع شركت هاي بزرگ نفتي عمل مي كردند، با حكومت چيس انرژي

و پاكستان در مورد راه اندازي پروژه لو اين فعاليت. له هاي نتفي تماس حاصل كردندتركمنستان

سي. ها بدون آنكه نام كمپاني هاي بزرگ افشا شود انجام شود اما در واقع رئيس كاسپين

ب. الدن كانسولتينگ اسامه بن سبحاني.پ آموكو در آسياي مركزي بوده است.سبحاني وكيل

رت روابط خارجي است، در همچنين در شوراي كاسپين سي ديسكورس، كه زير نظر شوراي پرقد

و بنياد هريتيج است به. همراهي با نماينده كمپاني جرج سورس انستيتو كه شركتي وابسته به سيا

. آمريكا بايد مسئله پروژه لوله هاي نفتي را در قلب بازسازي افغانستان قرار دهد"گفته سبحاني

نتقال گاز طبيعي از طريق ايران متوقفا. وزارت امور خارجه نيز اين را فكر درستي مي داند".....

و جمهوري هاي آسياي مركزي احتياجي به لوله هاي نفتي روسيه نخواهند داشت . مي شود

، و جنگ در افغانستان حوادث خوبي"از نظر ژوزف نومي رئيس چيس انرژي يازدهم سپتامبر

در. نبودند، گرچه كار بدي انجام شد  منطقه حفظ كند، احتماال اگر اياالت متحده حضور خود را

و البته براي كشورهاي آسيائي نعمتي بزرگتر چرا كه، براي! يك نعمت خواهد بود براي همه،

و افغانستان جزئي از  اقتصاد نفتي منطقه اكنون در قرن جديد، يك مرز نوين شكل گرفته است

". اين مرز خواهد بود


