
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 محمد قراگوزلو

  ٢٠١١ می ٠٤
  

  الدن؛ ويروس تروريسم دولتی جنگ سردبن
   
   
   

  درآمد

را "! کبيررضاشاه"وط ی از کتاب قطور خاطرات خود سر و ته ماجرای ظھور و سق اوينستون چرچيل در گوشه

  ".خودمان آورده بوديم، خودمان ھم برديم: "در يک سطر جمع کرده است

-اما درجه. جان ناپلئونی افتادئیگرچه اين تعبير را در تعليل حوادث سياسی نبايد تعميم داد و از درون آن به توھم دا

  .  چندان قابل انکار نيستای از واقعيت چنين نگرهای

فاشيسم (ھا به قدرت رسيده بود، طی يک چرخش سياسی به آغوش رقيب  کودتای تمام عيار انگليسیرضاشاه که با

، امريکاامپرياليسم " قھرمان. "الدن بنچنين است حکايت اسامه. غلتيد و به پايان عمر سياسی خود رسيد) ھيتلری

ساخته و با دوپينگ " غانستانسرزمين مقدس اف"از ) کمونيسم روسی" (کفار"که زمانی برای بيرون راندن 

  ...عربستان و پاکستان و امارات پرداخته شده بود

کاران جنگ سرد، که عليه منافع ارباب شوريده  عمر يکی از آخرين بازماندگان سنديکای جنايتۀشود شيشگفته می

در منطقه نخواھد  امريکاترديد نفله شدن اين ويروس مقاوم و کم خطر شده، از شر حضور بی. بود، شکسته است

که افول ھژمونی نظامی اياالت متحد، پيش از آن.  جديدی نخواھد کردۀگاه يازده سپتمبر را وارد برھکاست و خاست

سقوط . شودبه اُفت آفت اسالم سياسی از نوع القاعده مربوط باشد، به کاھش قدرت اقتصادی آن دولت وصل می

ه ارتباط چندانی با َسقط شدن يک محفل تروريستی خودی و ِسقط جنين  خاورميانۀ در آيندامريکاگری  دخالتۀدرج

داری غرب برای تبليغات سرسام آوری ھم که مديای سرمايه. ندارد) از نوع افغان العرب(دير ھنگام القاعده 

" ھانی نونظام ج " مکی به شکست ايده آل ھای دکترينترين ک سيا راه انداخته است، کمپاکستان، ISIشاھکار توامان 

   .انقالب عربی ديوار کل اين اتوپی را فرو ريخته است. نخواھد کرد"  جديدۀخاورميان"و 

راتی در ييخوش تغ دستامريکاليسی و نظامی و شده که مديريت امنيتی، پئیالدن دقيقاً زمانی رسانهخبر قتل بن

 اقتصادی، جنگ عراق و افغانستان  کنترل بحرانۀھای دولت اوباما در عرصسطح وزارتی گرديده است و شکست

ھا در انتخابات آينده فريقای شمالی و خاورميانه امکان پيروزی مجدد دموکراتاو از دست دادن متحدان قديمی در 

- الدن خود را تا حد سخنھوده نيست که اوباما به محض دريافت خبر قتل بنچندان بی. را به مخاطره افکنده است

  . ايستد خواب زده در مقابل دوربين مییاو با چھرهدھد گوی ارتش تنزل می

  ! خبرساز نياز داردیھا برای حفظ ھژمونی رو به نزول خود به اين پيروزویامريکا
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  مريکا و طالبان؛ از دوستی تا دشمنیا 

جازه آھنگی و کسب ا بدون ھم-  عربستان، پاکستان و امارات - امريکاپذيرفتن اين موضوع که سه کشور ھم پيمان 

دولت اياالت . از اياالت متحد اقدام به تشکيل، تقويت و گسيل طالبان به افغانستان کرده باشند فاقد داليل منطقی است

. سازدمتحد در افغانستان منافع اقتصادی و سياسی فراوانی دارد که چشم پوشی از اين کشور را عمالً ناممکن می

 به داليل متعددی از مجاھدان افغانی حمايت مالی، نظامی و سياسی هپيش از به قدرت رسيدن طالبان اياالت متحد

 مشتاق بود از طريق تقويت نيروھای مجاھدان و بدون حضور مستقيم به چند ھدف مشخص دست امريکا. کردمی

  : پيدا کند

 دو قدرت  در منطقه و پر کردن خالء اينامريکا پس از سقوط محمدرضا شاه و محمدظاھر شاه، افزايش نفوذ .الف

  . وابسته، ضروری بود

  .  در ويتنام باشدامريکاھای شکست فضاحت بار توانست التيامی بر زخم شوروی از افغانستان می  اخراج.ب

اياالت متحد ورای بازی افغانستان، اھداف .  جنبه و ظرفيت کوتاه مدت و مقطعی داشتامريکااين اھداف برای 

کنترل و ھدايت  دسترسی به انرژی ارزان، مھار ناسيوناليسم عربی،. کردستراتژيک بسيار مھمی را دنبال میا

 خالصه لفهۀ ماجرا در اين چھار مؤاما ھم. ل رئوس اين ستراتژی بودئيايدئولوژی اسالم سياسی و حفظ امنيت اسرا

  :ن ترسيم کرد در افغانستاامريکان نقش فعال ييتوان دو محور ستراتژيک را در تبتر میبه طور مفصل. شدنمی

 بتواند به سادگی از کنار ه نيست که اياالت متحدیا وجود ذخاير غنی نفت و گاز در آسيای مرکزی، لقمه:انرژی. ١

 ٨٠ ميليارد بشکه نفت يا تقريباً ھشت تريليون دالر با احتساب ھر بشکه ٩٠در اين منطقه ثروتی حدود . آن بگذرد

 در پاکستان، در امريکابا توجه به حضور .  نفتی داردۀميليارد بشکه ذخير ٢٢ فقط هاياالت متحد. دالر نھفته است

گاه عبور خطوط انتقال نفت و گاز  باشد، آنامريکاصورتی که افغانستان نيز در قالب متحدی وفادار گوش به فرمان 

اھش دھد، از سوی خواھی ترکيه را کتواند از يک سو فزونآسيای مرکزی به اقيانوس ھند از مسيری جز ايران می

 به شدت مترصد است که اين ستراتژی را از طريق کشيدن امريکا. ديگر بر ايران و روسيه نيز فشار وارد آورد

 بزرگ گاز ۀترکمنستان چھارمين ذخير.  نفت و گاز از ترکمنستان تا شھر بندری گواتر پاکستان دنبال کندۀخط لول

 بالغ برھفت یا که نيازمند ھزينه- سيس اين خط لوله أت. ار دارد ميليارد مترمکعب گاز در اختي٢١جھان يعنی 

. کندھای فسيلی آسيای مرکزی و دريای خزر باز می را به طور مستقيم به سوختامريکا پای - ميليارد دالر است 

مين اھداف ھمين ستراتژی أو شرکت دلتای عربستان در منطقه در ت chevron امريکائیگذاری شرکت سرمايه

-توفيق اين سياست به ويژه پس از جذب لتونی، استونی، ليتوانی، گرجستان و آذربايجان به پيمان. شودريف میتع

 که درصدد -مک خواھد کرد تا چنگال خود را بر حيات اقتصادی و سياسی روسيه  کامريکاھای غربی به 

  .  فرو کند-تجديدحيات قدرت گذشته است 

ع دوم خود را به  چشم طمامريکا که در نھايت به مھار روسيه خواھد انجاميد،  پس از ستراتژی نخست:مھارچين. ٢

-جنگ تمدنی؛ فراموش نکنيم که نومحافظهۀ مستقل از سستی نظري. سوی قدرت رو به گسترش چين باز کرده است

کنفوسيوسی و  در مورد خطرات اتحاد دو تمدن امريکا از جمله ساموئل ھانتينگتون بارھا به دولت امريکائیکاران 

اند که اگر اين اتحاد با حمايت تمدن ارتدکسی روسيه نيز ھمراه شود آن گاه در اسالمی ھشدار داده و يادآور شده

-ھای ورود به آسيبترين دروازهافغانستان يکی از حساس.  خواھد بودامريکا اصلی ۀھا، بازند جنگ تمدنۀفرضي

 با حضور در افغانستان به دنبال در اختيار داشتن کليد اين هاالت متحداي.  چين را در اختيار داردۀپذيرترين منطق

 ميليون جمعيت مسلمان و ترک تبار ٢٥ اويغور يا سين کيانگ با مساحتی معادل ايران، تقريباً ۀمنطق. دروازه است

ن منطقه در ھای اي ھای خود را بر دروازهبان  بتواند ديدهامريکادر صورتی که . را در خود جای داده است

. ھا را تحت فشار قرار دھدھای مختلف چينیگاه به راحتی موفق خواھد شد که به صورتافغانستان مستقر سازد، آن
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ھا باج مورد َعلَم کردن موضوع استقالل سين کيانگ پس از اجرای اين سناريو، چندان دشوار نخواھد بود، تا چينی

م  سين کيانگ دقيق شويد تا به عرض٢٠١٠به نا آرامی ھای سال  (. واريز کنندهنظر را به حساب اياالت متحد

  .)برسيد

 حرکت و عمل - ايران، ھند و روسيه -  امريکاھای رقبای از زمانی که مشخص شد دولت ربانی ھمسو با سياست

ديدند  رفته میبر باد" جھاد مقدس"ھای خود را در جريان گذاریپيمانانش که تمام سرمايه و ھمهکند، اياالت متحدمی

 اساس هھای اوليه طالبان بريشه. گزينی قدرت ديگری که حافظ منافع شان باشد، جزم کردندعزم خود را برای جای

ر روند قدرت سياسی در يي در تغیا تازهۀ و دوستانش وارد مرحلامريکابه ھمين منظور . اين ستراتژی شکل گرفت

 کارآمدی برای اجرای اين سياست باشد، تجھيز و تقويت ۀوانست مھريار نتافغانستان شدند و چون گلبدين حکمت

 جان سی مونجو سفير ١٩٩٤در اکتبر .  ديگری به نام مالمحمد عمر و گروه طالبان در دستور کار قرار گرفتۀمھر

ماندھی  دولت ربانی وارد افغانستان شد و از قندھار مرکز فرۀاش بدون اجاز ھمراه ھمتای پاکستانیهاياالت متحد

معاون وقت وزارت ( اردو زبان پاکستان از قول رابين رافائل ۀ روزنام١٩٩٥ نومبر ٢در . طالبان بازديد کرد

  :نوشت) امريکاخارجه 

رافائل . کند از اين گروه حمايت میامريکاکند،  عمل میئیجا که گروه طالبان ميانه رو است و عليه بنيادگرااز آن «

 را به عھده داشت در اظھارنظر ديگری گفت با ه اياالت متحدۀجنوبی در وزارت خارجوليت امور آسيای ؤکه مس

المللی نسبت به طالبان، اين جريان بايد به عنوان يک جنبش بومی که قدرت پايداری را به نمايش وجود سوءظن بين

  ١».اند به رسميت شناخته شودگذاشته

 حمايت ۀ نحوۀ دربار- ١٣٧٤ حمل در یادر تھران طی مصاحبهھمچنين سيد محمود خيرخواه سفير وقت افغانستان 

  : گفت– از گروه طالبان امريکا

 موجود در امريکائیھای "استينگر"ھا مشخصات فنی تمامی ايم که در آن به دست آوردهئیھاما فھرست «

گی حزبی و گروھی ت در دست چه کسانی و با چه وابسھا از کجا وکه اين موشکھا و اينافغانستان، مکان آن

» .ھا درون لباس اجساد يا از داخل خودروھای گروه طالبان کشف شده استاين فھرست. ھستند، نوشته شده است

 که در اختيار ھر عضو بوده امريکاشدگان گروه طالبان مقدار معتنابھی دالر از داخل لباس کشته«: وی افزوده بود

دھد که آنان شدگان يا اسرا برابر بوده است و اين دقيقاً نشان میاس کشتهميزان پول موجود در لب. به دست آمده است

   ٢».اندکردهھا نيز تشکيالتی عمل میمنابع نيرومند خارجی داشته اند و نسبت به خرج کردن پول

برای آن  ٣اندخواھی در جھان فرعی نشان دادهان که ھمواره ھراس خود را از امواج دموکراسیامريکائيبا اين ھمه، 

جنايات .  حقوق بشری خود را حفظ کنند، ھيچ گاه دولت طالبان را به رسميت نشناختندانۀکه ظاھر دموکراتيک مآب

پروا و مکرر حقوق بشر در ابعاد گسترده از جانب سربازان طالبان چنان آشکار بود که ضد انسانی و نقض بی

ھای پنھانی، طالبان  به رغم حمايتامريکاال که چرا ؤ اين س دولت کلينتون در پاسخ بهۀمادلين آلبرايت، وزير خارج

  :شناسد گفترا به رسميت نمی

آور آميز و شرمرفتار اھانت.  حقوق بشرۀکرد منفی آنان درباربه دليل عمل. سبب مخالفت ما با طالبان روشن است «

  ٤.»احترامی نسبت به شان انسانآنان نسبت به زنان و کودکان و بی

الدن به افغانستان،  بن در برخورد با دولت طالبان چندان دوام نياورد و با ورود اسامهامريکاھای  بازی دودوزه

 از ئیھاين و به دست آمدن سرنخجنتاراپس از يک سلسله وقايع تروريستی در کنيا، تانزاليا و . ھا برگشتورق

 بلند باالی سعودی تبار از کشور خود  اين تروريستالدن و به دنبال اخراجدخالت عوامل و عناصر سر سپرده به بن

 و امريکاالدن، مناسبات چون و چرای رھبران طالبان از بنو استقرار تمام و کمال وی در افغانستان و حمايت بی

الدن را کتف بنخواست که اسامه واشنگتن از طالبان مصرانه می.  از مناقشات خصمانه شدیاطالبان وارد دور تازه
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- اما طالبان بی.  قرار دھند يا حداقل او را در افغانستان به زنجير بکشندامريکاھای امنيتی بسته در اختيار سازمان

دادند که اسالم کشيدند و نشان می به درخواست حاميان بزرگ مالی و نظامی خود، برای آنان شاخ و شانه میءاعتنا

به اين ترتيب مالمحمد عمر در پاسخ به پيام . کندئولوژيک عمل میالمللی ايدسياسی سلفی در مناسبات و روابط بين

  :کيد کردأ به صراحت ت٢٩/٥/١٣٧٧الدن به آن کشور در تاريخ  مبنی بر استرداد بنامريکا

تواند او را تحويل کفر دھد مسلمان است که امارت اسالمی نمیۀالدن پناھند بن دشمن اسالم است و اسامهامريکا«

   ٥». کندئیآراه تمام دنيا در مقابلش صفکولو اين

نشينی به قوت خود باقی ماند و ترين عقب سقوط طالبان کماکان و بدون کمۀاين موضع مالمحمد عمر تا آخرين لحظ

 ۀتوان شمارش معکوس سقوط طالبان را از لحظبه عبارت ديگر می. در نھايت حکومت طالبان را نيز بر باد داد

پيوندھای نزديک .  به حساب آوردامريکاگيری شديد مالمحمد عمر عليه افغانستان و موضع  الدن بهورود بن

گی بود که يکی أم با شيفتانگيز، تنگاتنگ، برادرانه و توالدن به قدری حيرتبنايدئولوژيک سران طالبان و اسامه 

  :  به وی چنين گفتالدن به افغانستان خطاببنھان ارشد طالبان ھنگام ورود اسامه از فرمانده

که که سرزمين هللا است و جھاد ما نيز جھاد افغان نبوده بلبل. ھا نيستای شيخ سرزمين ما، سرزمين افغان«

تو . دھد افغانستان حضور دارند و قبرھای آنان به اين امر گواھی میۀشھدای تو در ھر ناحي. مسلمانان است جھاد

   ٦»زنی متبرک می دانيمودت ھستی و ما خاکی را که تو روی آن قدم می خۀ و قوم و قبيلميان خانوادهاکنون 

  الدن گروه خورده بود؟ بنآيا تداوم يا قطع حيات طالبان به وجود اسامه 

   

  الدن؛ قھرمان يا ضد قھرمان؟بناسامه 

" قھرمان"لقب ان، امريکائيالدن ھمان فردی است که در جريان مبارزات مجاھدان با ارتش شوروی از جانب بن

 حضرموت يمن ۀ از مادری سوری و پدری يمنی در منطق١٩٥٧الدن در سال محمد بن عواد بن بناسامه. گرفت

گی با اسامه در ھفده سال. الغ گرديدش به پنجاه تن ب بود که بعدھا تعداد فرزندانیااو ھفتمين فرزند خانواده. متولد شد

 ٢٤ سپری کرد و در  شھر جدهدواج و تمام دوران تحصيل خود را دراش ازدختری سوری از خويشاوندان مادری

شود اسامه در که گفته میاين. التحصيل شد مديريت دولتی فارغۀدر رشت" ملک عبدالعزيز"گی از دانشگاه سال

  . اساس است تحصيل کرده روايتی بیامريکا

 کشورھای اسالمی بود که ۀ و روحانيان برجستءاش ميزبان صدھا تن از علماپدر اسامه ھر سال موسم حج در خانه

 جوان ۀالدن ھم ادامه داشت برای اساماين رسم که پس از فوت محمد بن. رفتند حج به حجاز میۀبرای ادای فريض

عبدهللا عزام .  و کنار جھان را فراھم آوردگرا در گوشهھای سياسی اسالمھا و جريان با شخصيتئیامکان آشنا

 نويسنده و متفکر مشھور اخوان المسلمين "محمد عتوب" و - کرد أ بعدھا نقش مھمی در افغانستان ايف که- ) اعظم(

الدن درست دو ھفته پس از ورود  اين نوع ارتباطات اسامه بنۀدر ساي. بيش از ھمه اسامه را تحت تاثير قرار دادند

 پاکستان به افغانستان کرد و" جماعت اسالمی" برای يک ماه به دعوت یاارتش شوروی به افغانستان سفر مخفيانه

الدن تصميم به اقامت  بن١٩٨٢در سال . مک به مجاھدان افغان به راه انداختپس از بازگشت، جريانی را برای ک

 ١٩٨٤در سال . سازی به آن کشور بردسازی و ساختمانوسايل و تجھيزات راهدر افغانستان گرفت و ميزان زيادی 

الدن تصميم گرفت برای جذب مسلمانان خارج از  اعراب اھل عربستان دور او گرد آمدند و بن جمع کوچکی از

. سيس کردأ تور پاکستانارا در پيش" االبصاربيت"به اين ترتيب، . گذاری کندافغانستان به صفوف مجاھدان سرمايه

را در ھمان شھر تشکيل داد و اين دو " القدمت"و " الخدمات الکفاح"زمان با او استادش عبدهللا عزام نيز مکتب ھم

 را برای جذب مسلمانان گوشه و کنار جھان به صفوف یاديگر فعاليت تبليغاتی گستردهسازمان در کنار يک

. افراد زيادی را جذب کرد و به ميان مجاھدان افغانی فرستاد" بيت االبصار "١٩٨٦تا سال . مجاھدان آغاز کردند
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گاه نظامی مستقل، ضمن آموزش و مسلح  را گسترش داد و با ايجاد شش پايھای خودالدن فعاليتدر اين سال بن

  .ھا را به افغانستان فرستادنکردن مجاھدان خارجی آ

ھای ھسته. در استان پکتيا بود" جاجی"شوروی، جنگ الدن عليه ارتش نخستين عمليات نيروھای تحت فرمان بن

الدن  و در پی اخراج نيروھای ارتش شوروی، بن١٩٨٩در سال . از ھمان زمان شکل گرفت" القاعده" نظامی ۀاولي

 مقابله با رژيم ۀالدن در عربستان بين وی و ملک فھد بر سر نحوبه عربستان سعودی رفت در مدت کوتاه اقامت بن

 صدام حسين به کويت وقوع اين ۀالدن که پيش از حملبن. ، اختالفاتی رخ دادامريکاگيری در برابر وضععراق و م

، از جھادگران تحت امر وی برای امريکاعمليات را ھشدار داده بود از سران عربستان خواست به جای استمداد از 

فارس و  در خليجامريکا نيروی ۀپارچر يکعدم پذيرش اين پيشنھاد و حضو.  عراق استفاده کنندۀخنثا سازی حمل

جا تا آن. عربستان به نارضايتی و اعتراض بن الدن و در نتيجه محدود کردن وی از جانب مقامات سعودی انجاميد

الدن سرانجام در بن.  مقامات امنيتی عربستان قرار گرفتئیکه او در شھر جده محصور شد و چند بار مورد بازجو

 از آن -  عربستان روابط نزديکی داشت ]داخله[ که با امير احمد وزير کشور-مک برادرش به ک ١٩٩١اپريل سال 

دھی الدن ھنگام حضور در عربستان دست اندرکار سامانگفته شده که بن. کشور خارج شد و به افغانستان برگشت

ھای داخلی ميان جنگدر زمان . ک فھد بوده استلھای خاص مخالف مبرخی نيروھای زيرزمينی به سود جناح

الدن از ورود به اين کشمکش خودداری کرد و پس از نافرجامی در ايجاد اتحاد نيروھای جھادی در افغانستان، بن

الدن به سودان، ندليل اصلی جذب ب. اش به سودان رفت با ھواپيمای جت شخصی١٩٩١ميان مجاھدان اواخر سال 

-ھای عمرانی بنفعاليت. ی برقراری حکومت اسالمی به راه افتاده بود بود که در اين کشور برائیگراجنبش اسالم

 دولت عربستان تابعيت ١٩٩٥در سال . اش در سودان قابل توجه استدار سعودیالدن و برادران و دوستان سرمايه

در الدن  بن١٩٩٦در سال . ھا عذر او را خواستالدن را سلب کرد و دولت سودان تحت فشار سعودیسعودی بن

 با صدور ء علنی وی با حکومت عربستان ابتداۀالدن، مبارزپس از لغو تابعيت بن. آباد افغانستان مستقر شدجالل

 در شھر رياض اولين عمليات مسلحانه ضد حضور ١٩٩٥انفجار يک خودرو در بھار .  شديداللحن آغاز شدیابيانيه

 ُخبَر در نزديکی امريکائیانفجار در مجتمع مسکونی مدت کوتاھی پس از . ھا در عربستان سعودی بودامريکائی

  . حکم جھادی صادر کردامريکاالدن در اقدامی کم سابقه عليه ظَھران عربستان، بن

از ماھيت "  ستيزیامريکا" از  م تا گفته باشيم ھر شکل ئياين نکات تاريخی را از آن رو باز می گو: درافزوده(

  .)ضد امپرياليستی به شمار نمی رودۀ بارزترقی خواھانه بر خوردار نيست و م

ص از فرماندھان مجاھدان بود، ال تحت تسلط يونس خ-الدن در آن پناه گرفته بود  که بن-آباد  شھر جالل١٩٩٦سال  

مد آباد نيز به تصرف نيروھای مالمحالدن سبب شد که اين فرمانده به گروه طالبان بپيوندد و جاللاما حضور بن

الدن و طالبان آغاز شد و در پی ناکام ماندن چندين عمليات سوء قصد کاری تنگاتنگ بن از اين زمان ھم.عمر درآيد

الدن به قندھار رفت و رسماً به نيروھايش دستور داد تا به  بن–شد  که از جانب سازمان امنيتی عربستان ھدايت می-

 در يک کنفرانس ١٩٩٨ اپريل، در امريکابا تلويزيون  یاالدن دو ھفته بعد از مصاحبهبن. صفوف طالبان بپيوندند

- چند ھفته بعد سفارت.  انجام خواھد گرفتامريکامطبوعاتی در شھر خوست اعالم کرد که به زودی حمالتی عليه 

        .  در نايروبی و دارالسالم منفجر شدامريکاھای خانه

  . ی تلويزيونی الجزيره صورت گرفته است و شبکهCNN ، BBCالدن با ھای بن از مصاحبهیابخش عمده

 سپتمبر از ١١ھای بارز آن پس از  که نمونه- ھا الدن در اين مصاحبه گفتمان و لحن سخن گفتن بنۀپايه و ماي

 نگار و نويد کرمانی، اسالم شناس، روزنانه. انگيز است برملأ از زوايای مختلفی ت-تلويزيون الجزيره پخش شد 

آوری از گفتمان ادبی ات شگفتئي دقيق توجه کرده و جزۀتجدد و اسالم در کالج برلين به اين نکتمدير گروه علمی 

الدن است که نه تنھا اطرافيان،  گفتمان بنۀاصوالً ھمين لحن تاثيرگذار و تمرين شد. الدن را استخراج کرده استبن
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 نويد ۀبه نوشت. بر القاعده کرده است او را نيز مجذوب شخصيت پيچيده و مرموز رھئیه مخاطبان رسانهبلک

  :کرمانی

- بر زبانئیخالف رھبران امروزی جھان عرب، عبارات محاوره. گويد سخن میئیالدن به عربی شيوا بناسامه «

فکران عرب نيز از آن در اشتباھی که حتا روشن. کندشود و در کاربرد پسوندھای صرفی اشتباه نمیاش جاری نمی

 آثار دينی و ادبيات ۀھا را از راه مطالعبرد که اعراب تحصيل کرده آن به کار مییاھای کھنهواژه. امان نيستند

ھا و تعديل دقتی او در گفتن صحيح صامتولی بی. کند نو اجتناب میۀشناسند و از به کار بردن ھر واژکالسيک می

ز جمله قرائت قرآن دانش تجويد و شناخت دھد که از تحصيل علوم دينی اھای عربی فصيح نشان میو مد مصوت

گی در بيان قلب برادران دينی را خواھد با تواضع ساختالدن میبناز سوی ديگر . بھره استآھنگ، بیعربی خوش

  :دھدلمانی زود دويچه سايتونگ ادامه میا ۀ روزنامۀنويسند» .به رقت آورد

گذارد و پرھيز در مان و مکان پيامبران االھی را به نمايش می از زیاالدن، ھالهبرداری از بنلباس و محل فيلم «

شان کمبودھا آورد، که صفای ايمانکاربردن زبان دوران مغلوبيت نظامی و سياسی مسلمانان سابق را به خاطر می

بقت مطا   رسول خداۀھا را که گويا با روحي دينی وھابی پاکۀريای او روحيسخنان بی. کرده استرا جبران می

اما در سنت اسالمی .  نيستسابقه در پروتستانيسم بیئیاين گونه تواضع در برابر شکوه و زيبا. کندتلقين می دارد،

 کالم تکيه داشته و به ترويج آن مبادرت ئیزيرا اين سنت تحت تاثير زبان قرآن ھمواره بر زيبا. غريب و تازه است

 شاعران بزرگی چون آدونيس يا محمود درويش ھستند که اشعار وارثان اين سنت در عصر حاضر. ورزيده استمی

وارثان ديگر آن رھبران سياسی و دينی جھان عرب . گذارند به نمايش میئیخود را ھنگام قرائت مانند اثر موسيقا

نان کنند، اما اين مرد کوھستان با وضوح و آرامش کالم از آامروزند که ابتذال کالم خود را غرق شور و تکلف می

- بنتوان به وضوح دريافت که اسامه وران را وقتی میروی گردانی از سنت رايج اديبان و سخن. جويددوری می

  .کندالدن از قرآن نقل قول می

-ن میئيبرند و پاھی صدای خود را به نحو غريبی باال میھای ديگر، ھنگام نقل از وحی الیرانکه سخن در حالی

 فقط منطق پيامش برای قانع کردن ئیگو. دھدن را با آھنگ يکنواخت و آرامی ادامه میالدن آآورند، اسامه بن

معلوم نيست که خود او تا چه حد دريافته باشد که چشم پوشی از لفاظی در وضعی که جھان . ديگران کافی است

دم جھان اسالم به الدن با مربناسامه . وری استکند خود بھترين ابزار سخنغرب او را مظھر شر معرفی می

ش حاکی از عزم گرچه بيان. شود، شباھتی نداردیگويد که اصالً به انسان ديو صفتی که توصيف منوعی سخن می

ه آھسته و با احتياط و به عربی ساده و لکزند، ب متعصبانه است، مانند انسانی متعصب حرف نمییابرای مبارزه

. کنند مطابقت داردجو در جھان اسالم فکر میچه مردم صلحراتش با آنبسياری از اظھا. گويدمتقاعد کننده سخن می

، رفتار امريکاکند به اين سادگی از درد و رنج فلسطينيان نقش سياست خارجی ت میأمداری جرتر سياستولی کم

  ٧».گزينشی آن و احساس تحقير و سلب عزت نفس از جانب غرب حرف بزند

او . الدن ھستندون بنھای نظامی، سياسی و اداری خود را مرھ از موفقيتیاشکی نيست که طالبان بخش عمده

رسد منبع که به نظر میبا آن. مک مالی و نظامی فنون کشورداری را نيز به مقامات طالبان آموختعالوه بر ک

کشورھای مختلف داران مسلمان ھم از بسياری از سرمايه. الدن باشدھای سرشار بن مالی القاعده ثروتۀاصلی تغذي

 ۀالدن در زمينھای بنگذاریسرمايه. کنندھای مختلف به اين شبکه تزريق میگوناگون جھان مبالغ ھنگفتی از راه

- تر سرمايهبيش. کاری و تجارت استت، مقاطعه ھواپيما، خدماۀ اجارئیونقل دريامديريت امالک مستغالت، حمل

 او را وکالی ئیھای اروپاگذاریسرمايه. س و لوکزامبورگ استيھای تجاری او در کشورھای سومالی، سوگذاری

 کيلومتری ١٢٠٠گراه است که بزر" الھجره"الدن دارای يک شرکت ساختمانی به نام بن. دھنداش انجام میسیيسو

او يک شرکت اصلی صادرات و واردات به .  جديد سودان را ساخته استميدان ھوائیرطوم به پورت سودان و خ
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 آن ۀدارد که سرماي" الشمال"و يک بانک اسالمی به نام " طبا"گذاری به نام ، يک شرکت سرمايه"وادی العقيق"نام 

  ٨.شود و در سودان مستقر استبه پنجاه ميليون دالر بالغ می

ير مس. شده استمين میأھای طال به دالر ت اعتبار مالی طالبان و القاعده از طريق تبديل شمشۀشود عمدگفته می

ی جنور واشنگتن پست در اوايل ۀروزنام.  بوده استامريکا، اروپا و )دبی(، امارات )کراچی(چنين روندی پاکستان 

  :خواند، نوشتمی" موثق"ھا را  به نقل از منابعی که آن٢٠٠٢

ھای  شمش و ضد طالبان در حال فتح شھرھای مھم افغانستان بودند، طالبان و القاعدهامريکادرست وقتی نيروھای  «

ھای ھا و طالھای خارج شده از بانکپول. کردندھای دالر را از مسير بندر کراچی به دبی منتقل میطال و بسته

شد و با استفاده از سيستم مالی و افغانستان توسط فرستادگان مورد اعتماد طالبان و القاعده به بندر کراچی برده می

ھای طالبان و القاعده در سراسر دنيا پراکنده ئیھم اکنون دارا. شدتبديل میھای طال ھا به شمش آنۀپولی امارات ھم

به ادعای مقامات اطالعاتی و مالی چند کشور پاکستان، امارات و برخی .  منتقل شده استامريکاو بخشی از آن به 

.  سپتمبر داشته است١١ز مين مالی القاعده قبل و بعد اأھای طال نقشی حياتی در ت، شمشامريکاکشورھا در اروپا و 

 نقل و ۀمرکز عمد. پذير استشود و انتقالطال منبع مالی خوبی برای اين شبکه است، چون به راحتی ذوب می

- سو توجه چندان دقيقی به حسابزيرا در اين بندر از يک. گرفته استانتقاالت طالھای القاعده در دبی صورت می

ه بخش عمد... رھای طالھای دبی بھترين نقطه برای داد و ستد اين کاالستشود و از سوی ديگر بازاھای مالی نمی

مقامات مالی پاکستانی به . مين شده استأ سپتمبر از دبی ت١١از پانصد ھزار دالر پول خرج شده برای حمالت ای 

  :اندواشنگتن پست گفته

ط فرستادگان طالبان و القاعده از کراچی  عليه افغانستان روزانه دو تا سه ميليون دالر توسامريکادر زمان جنگ  «

حداقل ) ٢٠٠١(گان سرکنسول طالبان در کراچی بود که تا اواخر دسمبر يکی از اين فرستاد. شدبه دبی منتقل می

طالبان و القاعده بعد از به قدرت رسيدن، مقدار زيادی طال به افغانستان . ششصد ھزار دالر به دبی منتقل کرده است

- کرد به طال ماليات دريافت میھای تجاری ھند و پاکستان که از افغانستان عبور می طالبان از محموله.وارد کردند

ھای طال را به قندھار  آريانا شمشئیخطوط ھوا. بود) دبی( امارات ئی اين دادوستدھای طالۀکردند و مرکز ھم

   ٩».کردمنتقل می

   

  الدن دوستان و دستان بن

مدار مر عبدالرحمان، روحانی نابينا و دکتر ايمن الزواھری پزشک تکنوکرات و سياستمحافل سياسی از شيخ ع

شيخ عبدالرحمان در . کنندالدن ياد میبنترين دوستان اسامه ھای چپ و راست و نزديکمصری به عنوان دست

ھای نيويورک در تونلھا و حال حاضر به دليل محکوميت به جرم توطئه چينی برای انھدام مرکز تجارت جھانی، پل

 ۀشيخ عمر عبدالرحمان دانش آموخت. کند، با گروھی از پيروانش دوران حبس ابد خود را سپری می١٩٩٣سال 

الدن و الزواھری به حدی است که اين دو سوگند محبوبيت وی نزد بن. االزھر و دارای دکترای علوم قرآنی است

  . ان خواھند گرفتامريکائيتی از اند اگر شيخ در زندان بميرد انتقام سخخورده

                          

  بعد از تحرير

اين است که قتل بن الدن  از اتوريته و کاريزمای بن الدن برخوردار نيست واقعيت  مستقل از اين که ايمن الزواھری

ست که در آزمايشگاه اسی قتل بن الدن پايان کار ويرو .ما نيستۀ افول اسالم سياسی از نوع سلفی در منطقبه مثابه 

از قرار تقسيم مجدد  . عليه کمونيسم روسی ساخته شده و در يک اشتباه محاسباتی گريخته بودامريکاجنگ سرد 

        ....... ر داده استييجھان ؛ مظاھر و نمادھای جنگ سرد را نيز تغ
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