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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
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ می ٢١

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

١١  
 : منابع مالی القاعده و نفش آن در تعيين جانشين بن الدن-٣

 به وسيلۀ ارتش سرخ به ھمان سانی که اين کشوراوز شوروی امپرياليستی بر افغانستان و اشغال ده سالۀ به دنبال تج

نھاد ھای استخباراتی غرب در تالش بودند تا جای پائی در افغانستان آينده برای خويش دست و پا نمايند، استخبارات 

مانده و در افغانستان آينده عقب ه از ساير رقباء نيز نمی خواست در اين عرص" المخابرات العامه"عربستان سعودی

  .ھيچ نقشی نداشته باشد

 تا روز اوج گرفته و به دنيا نشان می زبه خصوص وقتی جنبش خودجوش مردم دلير ما عليه اشغالگران روسی رو

 یش ھا و اين جوشداد که کليه محاسبات آنھا را به ارتباط شکست ناپذيری ارتش سرخ به صفر ضرب خواھند زد

 به حمايت ھای ھمه جانبه از جنبش آزاديخواھانۀ مردم ما بر می  ظفرمند، کتله ھای وسيعی را از تمام جھان

ن که در چنين آانگيخت، کشور عربستان و به خصوص استخبارات آن کشور سخت در تالش افتادند تا ضمن 

، با انتخاب فرد مناسبی منوط به طبقۀ روندی در حد توان حق تقدم را برای خويش مسلم و مصون نگه می دارند

 از يک طرف نظارت و کنترول خويش را بر ،حاکمۀ کشور عربستان سعودی در رأس تمام کمک ھای مالی ممکن

چگونگی مصرف آن پولھا تضمين نمايند و از ھمان طريق با بذل پول، امکان تاثير گذاری آن دولت را بر سياست 

ند و از جانب ديگر، با انتخاب آن فرد و روابط آن با مقامات باالئی و خاستگاه طبقاتی ھای افغانستان آينده بيشتر ساز

  .وی، امکان به دست آوردن پول بيشتر را در زمينه مساعد بسازند

به عبارت ديگر عربستان با حرکت از اين موضع که عدم موجوديت يکی از منسوبين خاندان سلطنتی در رأس 

ت و مردم افغانستان، به عالوۀ آن که نمی تواند جادۀ نفوذ آنھا را در سياست گذاری ھای کمکھای خيريه برای مقاوم
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اسبات ندر يک متواند آينده ھموار سازد، باشندگان زياد به خصوص متموالن و متعلقان طبقۀ حاکم را نيز نمی 

  . رقابت طبقاتی به ميدان آورده، امکان جمع آوری پول بيشتر را به وجود آورد

آرام و سر به زير که ھيچ کسی نمی توانست آينده اش را " اسامه بن الدن"با " المخابرات العامه"ن جاست که ھمي

، در تماس شده از وی خواستند تا سرپرستی کمکھای ارسالی به افغانستان چنان پيشبينی نمايد که بعد ھا اتفاق افتاد

  .را به عھده بگيرد

مانند اکثر افراد متعلق به طبقه اش يعنی مليونر ھای عربستان سعودی در که در آن زمان به " اسامه بن الدن"

  .موکول نمودرؤياھای جوانی به سر می برد، شرط قبول پيشنھاد را  به رفتن در داخل افغانستان و بازديد از آنجا 

عبدهللا "يک با به دنبال آمدن به پاکستان و تماس نزديک با بخش ھائی از مقاومت رسمی افغانستان و تماس نزد

قرار ." آی.اس. آی"و روابط تنگاتنگ با عده ای از مولوی ھای پاکستانی که به صورت عمده در رابطه با " عزام

و چون داشتند، اسامه پيشنھاد مقامات سعودی را پذيرفته، از ھمان تاريخ به بعد موازی با پاکستان که حاکميت بدون 

ود اختصاص داده بود، بن الدن ھم اگر نگوئيم تمام به جرأت گفته می چرا در توزيع کمکھای نظامی را برای خ

افغانستان پرداخته " جھاد" در صد کمکھائی را که خارج از مجاری دولتی به خاطر کمک به ٩٠توانيم که بيش از 

  .می شد، تحت سيطرۀ خويش در آورد

 کمک به مقاومت افغانستان در اختيار بن الدن  دالر از مجاری متعدد زير عنوانمليوناز آن زمان به بعد به صد ھا 

سالھا بن الدن با آن پولھا آن اين که در تمام .  قرار گرفت،که خود نيز از ميراث چند صد مليونی پدر بھره مند بود

چه کرد، در کدام مجاری به مصرف رسانيد، آيا زير ساخت ھای اقتصادی خاصی نيز به و جود آورد و يا خير و 

  .ود آورد در کجا و به چه طريق، يکی از اسراريست که تا امروز نمی توان با قاطعيت از آن سخن گفتاگر به وج

 سعودی و امريکا، تھرچند آن کمکھا به شکل اولی آن به دنبال مغضوب قرار گرفتن بن الدن از طرف مقاما

آن مدت به دست آورده طی اتيکی که  کارازمه از اعتبارنتوانست ادامه يابد، مگر مسلم است که بن الدن با استفاد

بود، به زور و يا به رضا بر بزرگترين منابع پولی برای ادامۀ حيات سازمانی با گستردگی و مصارف فوق العادۀ 

ھمين دسترسی تا حد زيادی موجب می گرديد که بن الدن در خطوط کار تشکيالتی القاعده . القاعده دسترسی داشت

  . باشد بلکه تا حد زيادی بتواند از نفوذ کشور ھای ديگر در درون القاعده جلو گيری نمايد را داشتهلنه تنھا نقش او

 به عبارت ديگر تا جائی که از مطالعۀ روابط پولی القاعده بر می آيد در تمام موارد اين بن الدن بود که مصارف 

ين نيست، نخستين پرسش باز ھم برمی  پای بن الدنی در بوقتی ديگراينک . مجموع اين تشکيالت را تأمين می نمود

گردد به چگونگی ساختار تشکيالتی القاعده و اين که کدام بخش و چه کسانی در رأس امور مالی القاعده قرار دارد 

 پرسش دوم می تواند اطالع از چگونگی .در تماس است" نزديک به القاعده"و آن فرد با کدام از يک کشور ھای

  . دساختار مالی القاعده باش

کمک کنندگان بن الدن باز ھم به کمکھای مالی شان از در چنين موقعيتی ھرچند اين امکان بعيد نيست که عده ای 

کشور عربستان سعودی، اتباع ليونر ھای عرب اعم از ميادامه دھند، مگر قدر مسلم آن است که تعداد زيادی از 

خاتمه دادن به کمکھای نقدی، در . ن خاتمه خواھند دادو يا نقاط ديگر جھان، به کمکھای نقدی شاخليج کشور ھای 

صورتی که ساختار مالی محکمی از قبل تدارک ديده شده باشد، بالفاصله به اھميت نقش آنھائی می انجامد که 

در چنين حالتی " ھر که زر در کف دارد زو در باز و نيز دارد" امکانات مالی را در اختيار دارند چه جملۀ معروف

کامل خود را پيدا می نمايد و در غير آن يعنی در صورتيکه زير ساخت ھای مطمئنی وجود نداشته باشد، مصداق 

نھا را باال آ که ميزان آسيب پذيری -مبرھن است که القاعده بعد از تالشی چند، و عمليات ھائی به منظور تدارک پول
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ت خود را به طرف کمک کنندگان جديد که ھيچ  در نھايت دس-  آنھا را بين طرفداران شان می کاھدۀبرده اتوريت

  . دراز خواھد نمود،کسی به غير از نھاد ھای امنيتی نيست

 در چنين حالتيست که نه تنھا جانشينی بن الدن بيشتر از آن که وابسته به تصميم اعضای آن گردد، تابع خواست 

. ه ياد می کردند به کلی از بين خواھد رفتکشور ھای خارجی می گردد و آنچه را تا امروز ازاستقالل رأی القاعد

در چنين صورتی ھيچ بعيد نيست که ھريک از کشور ھای ذيعالقه از طرف خود و به وسيلۀ شاخکھای خاص بلکه 

که  کاری –. خود بخش ھائی از القاعده را در اختيار قرار نداده و در عرصۀ بين المللی از آن استفادۀ ابزاری ننمايد

يزم جنايت گستر امريکا با شاخۀ ليبيائی القاعده رويدست گرفته و معلوم ھم نيست که تا چه زمان مپريالااز ھم اکنون 

 اين ھمان حالتيست که در يکی از بخش ھای قبل از آن زير نام تصفيه ھائی خونين حتا خيانت -.می تواند ادامه يابد

د مدعی اسالميزه ساختن جھان به يک مشت آدمکش  يعنی استحالۀ القاعده از يک نھا.به ھمديگر ياددھانی گرديد

  .اجاره ئی

  

  : القاعده و تحوالت اخير در خاورميانه و شمال افريقا-٤

تا قبل از تحوالت اخير در خاور ميانه و شمال افريقا، القاعده در کل در جبھات آتی به روياروئی مستقيم اشتغال 

  :داشت

  . عليه ناتوا تکيه بر کمک ھای مخفی پاکستان و ايران در اين کشور در پناه متجاوز ستيزی مردم افغانستان ب-

  . عليه امريکا در پناه ضديت مردم عراق با دولت دست نشانده با تکيه بر کمکھای ايران و سوريه در آن کشور-

  با تکيه بر کمکھای ايران و روسيه در آن کشور با بھره برداری از تضاد ھای قبيله ئی و ضد امپرياليستی در يمن-

  .عليه امريکا و نفوذ عربستان سعودی

روياروئی با ارتش  و ھند  روسيه ، با استفاده از جو ضد امريکائی در بين قبايل آزاد با تکيه بر کمکھای ايران-

  .پاکستان

صدور بحران در، کشور ھای آسيای با تکيه بر کمکھای عربستان سعودی، پاکستان و امريکا تالش به خاطر  -

  . و ايران سنکيانگ چين،ميانه 

  . با استفاده از کمکھای پاکستان انجام برخی مأموريت ھای نظامی در ھند-

  .  ساير نقاط جھان را می گذاريم برای يک تحليل کاملتر-

 و القاعده به کشتافريقا در آن نقاطی که در باال تذکار يافت آن مناطقی است که قبل از تحوالت خاورميانه و شمال 

کشتار با نيروھای متعدد مشغول است، تا ھمين جای کارھم حتا در زمان حيات بن الدن ديده می شود که القاعده در 

ن مبارزاتی، به مثابه ابزاری در خدمت تمام دولتھای منطقه قرار داشته در ل به عوض يک نھادی با برنامۀ روشعم

 لحال با تغييراتی که تازه در خاور ميانه و شما. ئی سياست ھای آنھا ايفای وظيفه می نمودامل اجراعواقع به حيث 

ديد و مواضع القاعده تغييرات فاحشی را بار آورده اضح است که تغييرات جديد در طرز افريقا به وقوع پيوسته، و

  .صورت گيردگری مجدد و راديکال القاعده باز ن" دوستان و دشمنان"چه بسا در برخی از مناطق در کل به افادۀ 

  :به صورت مثال

 از اعضای اخوان  تنيک" داکتر ظواھری"می دانيم که به اصطالح فرد شمارۀ دوم القاعده از ديد غربی ھا يعنی 

اين . ز آن در کنار بن الدن قرار گرفته استا کشته شدن سادات مدتی زندانی و بعد المسلمين مصر است که به دنبال

. ک"دس زده می شود منوط به آن بخش از اخوان المسلمين مصر باشد که در زمانش سخت زير تاثير شخص که ح
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شوروی قرار داشتند و طبق برخی گزارشات در آستانۀ حمالت سپتمبر، در مسکو بوده و تا امروز يکی از ." ب.ج

 وی نيز از مصر و از نزديکان که" سيف العدل"عوامل نزديکی مسکو و القاعده به شمار می رود و به ھمين سان، 

 و اخيراً به استناد رفته ساليان زيادی را در مھمانخانه ھای رژيم و اليت فقيه سپری نموده استبه شمار " ظواھری"

  .؛ در نظر گيريموی گذاشته اند دوش راز يک منبع نامعلوم از پندی، گويا رھبری موقت القاعده را ب

فر فراريی به شمار می رفتند که در ھيچ کجای دنيا من جمله زادگاه خودشان اين دو نفر که تا ديروز صرف دو ن

يعنی به .  به آرامی شبی را سحر سازند، به يک باره در کشور زادگاه در موقعيت جديد قرار می گيرندستندنمی توان

قرار گرفته و حد صد ھا و ھزاران ھمرزم و ھمسنگر آنھا در مصر امکان دارد در آيندۀ قريب در رأس امور مصر 

  .  را به صورت مخفيانه مساعد بسازندآنھارام آاقل امکان زيست 

 از طرف امريکائی ھا به زندان بگرام فرستاده ٢٠٠٢وی که در سال . نام برد" ليبی-ال"می توان از به ھمين سان 

د از موضع القاعده  از زندان فرار و چندی بعد با ھويت اصلی خو!!"معجزه آسائی" به شکل ٢٠٠٥شد، در سال 

وی که تا ھنوز سؤال چگونگی فرار خود را توضيح نداده و بسيار آگاھانه و سخاوتمندانه . يکا صحبت نمودرعليه ام

  :در مورد وی گفته می شود که" ای.آی.سی"از طرف کارشناسان 

sei "ein Krieger, ein Poet, ein Gelehrter, ein Meinungsmacher, ein Kommandeur"  

 و ، يک متفکر و محققيک جنگنده، يک شاعر، يک دانشمند" با خصوصيات با شخصيت چند بعدی فرديست عنیي

  ".نظريه پردازو يک فرمانده

 اکنون چنين شخصی با آن سابقۀ مشکوک فرار و با تمام سيل تبليغات عوامل امريکائی در ضديت با وی که در 

ازی ھدف مند باشد، در جلو روی ما قرار دارد با جنگ داغی واقع می تواند يک پروژۀ چھره سازی و شخصيت س

دراين جنگ به گواھی ھزاران سند و شاھد زنده امريکا و القاعده در کنار ھم عليه قذافی . که در ليبيا جريان دارد

  .می رزمند

. اس. آی"رخانۀ اين فرد که به مانند مالعمر محصول کا. کشميری به شمار آيد -ھم چنين آخرين شانس می تواند ال

 خود ت، مگر وقتی دولت پاکستان با وزنۀپاکستان است، ھرچند بين ساير اعضای القاعده زياد شناخته شده نيس" آی

  .بخواھد در قضايا دخالت نمايد، نمی توان وی را کامالً ناديده گرفت

ه چه کسی شانس آن را دارد تا اين کسؤال با در نظرداشت عواملی که در باال تذکار يافت، فکر می کنم می شود به 

  .نمودبه جای بن الدن تکيه زند اندکی روشنتر بحث 

 حدسيات راجع به معرفی يک فرد از طرف القاعده به حيث رھبر آن ماما يک نکته را بايد بالفاصله بيفزائيم که تما

خاصی اعالم آن را الزم نھاد فقط در صورتی می تواند دارای اعتبار باشد که اصوالً القاعده روی ضرورت ھای 

بداند، در غير آن به خاطر احتراز از به خطر افتادن فرد خاصی که به يقين می تواند بيشترين توجه را به خود 

معطوف داشته و در صدر ليست حمالت دشمن قرار گيرد، ھيچ نخواھد فرد خاصی را به اين سمت معرفی دارد و 

 شدگان القاعده را که دشمن از مرگش اطالع ندارد، معرفی داشته، يا به خاطر گريز از تعقيب يک تن از کشته

  .دشمن را به دنبال نخود سياه بفرستد

  :بر گرديم در مورد چھار نفری که در فوق از آنھا نام برديم

ھرگاه در صدر رھبری القاعده جناح ھمکاری با امريکا حتا به صورت موقت و مشروط حرفی برای زدن داشته 

"  ليبی-ال"تا حال بدان دسترسی داشته ھيچ بعيد نيست که " ليبی-ال"يه بر برخی از امکانات ماليی که باشند با تک

  :در چنين صورتی می توان گفت. ردای بن الدن را برشانه افکنده و به حيث رھبر القاعده انتخاب گردد
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   شده استبنتخادر جايش ا وی گزينش بن الدن دقيقاً به خاطر ۀ زمان رھاشدن از افسان-

 از اين به بعد به مرور زمان با ضربت خوردن برخی از کادر ھای قديمی القاعده از قماش، ظواھری و سيف -

العدل و يمنی آھسته آھسته القاعده با امريکا آشتی نموده، ديری نخواھد گذشت که به مثابه ابزار عملی امپرياليزم 

  .ر خواھد آمددجھان گستر امريکا در تقابل با حريفان آن کشور 

 ار نيروھای شان را کشيده ی کلی با القاعده و طالب و فشار برپاکستان، بخشبه ارتباط افغانستان ضمن يک سازش -

  .و طرح ايجاد پايگاه ھا را جديتر دنبال خواھند نمود

ايران  فرد اخير دارای بھترين مناسبات با جمھوری اسالمی - سيف العدل–و اما در صورتی که جناح ظواھری 

 در رأس قدرت القاعده قرار گرفته و پشتوانۀ مالی خويش را بتوانند از طريق ايران و روسيه اکمال نمايند، با -است

وجود آن که در موقعيت آنھا در پاکستان تغييراتی به وجود خواھد آمد، بايد در انتظار تشديد حمالت در عربستان 

  .رتباط افغانستان تغيير زيادی به وجود نخواھد آمدبه ا. سعودی، کشور ھای خليج و اسرائيل ماند

کشميری - و اما در صورتی که پاکستان بتواند با تکيه بر منابع مالی سرشاری که از بن الدن به ارث برده است، ال

 القاعده نيز به مثابه خر ھر سوار ،را در جای بن الدن مقرر نمايد، اوضاع به ھمين شکلی که ھست ادامه يافته

  .ز در يک جائی و فردا در جای ديگری خون بيگناھان را خواھد ريختامرو

"  ليبی-ال" ه از جريان قضايا فھميده می شود بھترين بديل از ديد امريکائی ھا در قدم اولمقطع کنونی تا جائيک در 

و سيف العدل، خود به خوبی می دانند که باال آمدن ظواھری ھا امريکائی . می باشد"  کشميری-ال" و در غياب وی

بادر نظرداشت روابط و سوابق مشکوک آنھا با روسيه وجمھوری اسالمی ايران نمی تواند برای آنھا زياد خوش آيند 

  .باشد

و انگلستان روی کدام يکی بيشتر سرمايه گذاری خواھد نمود، تا جائی که از قراين ھويداست آنھا " ٦.آی.ام" اين که 

  .ديگرانبديل يشتر حاضرند با بديل امريکائی کار نمايند تا نيز در غياب يک بديل از خود، ب

  ادامه دارد                                                                                                               

  

  

  

  


