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 ارتباط سازمان ھای مخفی روسيه با القاعده
 

 
Michel Elbaz   ارتباط سازمان ھای مخفی روسيه با القاعده"را در مورد ، مضامينی ٢٠٠۵ماه جوالی  در" 

 آن مضامين را يكجا  ۀرشتۀ تحرير درآورده كه اينك ترجمه ب  Global Challenges Research  در سايت 
 
  

  
  

يكی از اعضای سابق سازمان  (Alexander Litvinenko)  الكزاندر ليتوينينكو .خدمت ھموطنان تقديم ميكنم
گفت كه مرد دست راست   Rzeczpospolita نامه به  يك اخبار  پولندی ب   (FSB) سيه اف اس بیجاسوسی رو

          بن الدن و مرد شماره دو در القاعده در يك مركز مخفی سازمان جاسوسی روسيه در قفقاز تربيه شده است
، ليتوينينكو در چندين ١٩٩٨سال  تا اخير. )الكزاندر ليتوينينكو چند ماه قبل ذريعۀ اف اس بی در لندن بقتل ريسد(

واھری كه ظن الاو ادعا ميكند كه ايم.  كرده بودادارۀ عالی در مبارزه عليه  تشكيالت تروريستی و مافيائی خدمت 
الجماعه "و " الجھاد"اين تشكيل از مھاجرين ـ فعالين " (الجھاد الجديد"در آن وقت رھبر سازمان تروريستی 

  .مخفيانه در قلمرو روسيه باقی ماند ١٩٩٨ود، در سال ب) ساخته شد" االسالميه
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 الكزاندر ليتوينينكو

  
.  تكميل گرديد"  القاعده"و " الجھاد الجديد"اسالمی ـ تند روترتشكيل ، جريان يكجا شدن دو ١٩٩٨تا شروع سال 

حينيكه در  ١٩٩٨وری ربدر ف.  ن الدن، مرد شماره دو شدواھری در سلسلۀ مراتب سازمان القاعده مربوط به بظال
ھر چند كه .  وجود آوردنده را ب" حونجبھۀ اسالمی جھانی برای جھاد عليه يھودان و مسي"افغانستان بودند، آنھا 

چند سال قبل بر آن، او آزادانه از (واری نكردند ظمخفی غرب توجۀ خاصی به فعاليت الدر آن وقت، سازمان ھای 
تعقيب وی و ھمراھان مسلح اش بعد از انفجار در دو سفارت ).  امريكا و چند كشور در اروپای غربی ديدار نمود

صرف آنوقت بود كه تحليل گران سی آی ای با كمك ھمكاران مصری و .  نيا آغاز گرديدامريكا در كينيا و تانزا
واھری را قبل از حمالت در شرق افريقا به ترتيب مورد تحقيق ظنستند كه فعاليت ھای ھفت ماھۀ الاسرائيلی توا
ً از حمالت تروريستی ١٩٩٨طوريكه آشكار شد، از جنوری تا جوالی .  قرار دھند در كينيا و تانزانيا ، او شخصا

در اواسط می  به خصوصبار ترك كرده  نواھری قلمرو افغانستان را چنديظبرای اين منظور، ال.  پرستی نمودسر
را با سازمان ھای مخفی "  القاعده"آن، او توجۀ خاصی نمود تا رابطۀ  اموازی ب. به سودان مسافرت نمود ١٩٩٨

  .خرطوم و تھران تقويت نمايد
  

       ھای عجيبپيوند 
جزئيات دلچسپی  ا آنھمبواھری در روسيه آگاھی ندارند، ظائی و اسرائيلی در مورد اقامت الاگر چه كه منابع امريك

، رھبران القاعده  در ھر جھت ممكنه سعی ١٩٩٨ بر طبق اين معلومات، در نصف اول سال.  را ارائه داده اند
برای اين .  ای تروريستی در سر تا سر جھان گسترش دھندنمودند كه سطح ھمكاری و ھماھنگی را با گروه ھ

مريكا، اسامه بن با نزديكی حمالت ھمه جانبه بر ا.  منظور، رھبران سلول ھای القاعده به افغانستان دعوت شدند
جون در قندھار، در جنوب  ٢۴تاريخ ه واھری كانگرس ھواخواھان را از سراسر جھان بظالدن و ايمان ال
گروه ھای  ابالكان، شرق ميانه و افريقا و حتدر ميان مھمانان، نمايندگان كشور ھای .  كيل نمودندافغانستان،  تش

ازبك ھا و چيچن ھا درين تجمع برازندگی   خصوصه ب. تندرو جمھوری ھای سابق شوروی حضور داشتند
آنھا  ۀھم.  ی به قندھار رسيدندعالوه بر آنھا، قزاق ھا، قرغز ھا، دارگن ھا، لك ھا و  تاتار ھا ھم پنھان.  داشتند

واھری ظتعداد از مردان كامالً مسلح  ال يك ھفته قبل از آغاز كنفرانس، يك.  جداگانه و از راه ھای فرعی آمدند
،  آنھا  سه  فرد  مجھول  از  ته اساس ھدايات  از  جانب  ولينعمب.  سوی  ھرات شتافتنده توسط موتر ھای جيپ  ب
اين افراد خود را .  مالقات  نمودند  Koh-i-Doshakh ق  ايران  رسيده  بود  در  شھر  روسيه  را كه  از  طري

ً قيافيۀ سالوك داشتاز با نام ھای مسلمانی معرفی نموده،  با وجوديكه دو تن  بعد از ورود آنھا به .  ندآنھا واضحا
ً نزد ال  .قندھار، مھمانان از ھم جدا گرديدند .  فت  و در كنفرانس شركت نكردواھری رظيكی از روس ھا مستقيما

ً شش سال از ديدگاه سازمان ھای مخفی غايب شد ، ٢٠٠۴او در سال .  بعد ھا، اين مھمان روسی برای تقريبا
 (Zelimhan، موتر رئيس جمھور سابق چيچنيا، زليمان يانداربيف٢٠٠۴روری بف ١٣در  . دوباره ظاھر گشت

(Yandarbiev  چند روز بعد از مرگ وی، مقامات امارت متحدۀ عرب، دو تبعۀ .  در پايتخت قطر  منفجر گرديد
در سه ماه اخير آنھا در سفارت .  معلوم شد كه آنھا مامورين  سازمان ھای مخفی بودند.  روسی را بازداشت كردند

له قطر بعد از قتل يانداربيف، اين دو روسی ھمراه  با چند تن روسی ديگر، به عج.  روسيه در دوھه كار ميكردند
ت أوسيله دستگاه ھای ضد جاسوسی در مورد ھيه محققين  ويديو ھا و عكس ھای را كه ب.  را ترك كردند

نتايج نه تنھا برای سازمان ھای .   شده بود، با دقت كامل  مطالعه نمودندھيه تديپلماتيكی روسيه در چند ماه اخير 
معلوم شد كه سفارت  ٢٠٠٣در اخير نوامبر .  ودمخفی قطر، بلكه ھمچنان برای ھمكاران غربی شان تعجب  آور ب

اگرچه اين فرد .  واھری در قندھار ديدار داشت، قرار گرفتظمورد بازديد ھمان روسی  كه با الروسيه در قطر 
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نه .  ، روابطی با سازمان ھای مخفی روسيه داشت١٩٩٠حد اقل در دھۀ "  القاعده"واھری ـ شماره دو در ظن الايم

الكزاندر ليتووينينكو،  بلكه ھمچنان منابع موثق ما مدارك درين زمينه  ارائه   (FSB) تنھا عضو سابق اف اس بی
توسط امريكائيان  ٢٠٠١اضافی ھم بعد از سقوط دادن طالبان در افغانستان در خزان  بعضی  معلومات.  كرده اند

ھمه اطالعات قابل دسترسی و سودمند گرچه كه كامل نيست، اجازه ترسيم يك تصويری را ميدھد كه .  دست آمده ب
 .قدرت ميباشد و جانشين كی جی بی با ١١نشاندھندۀ رابطۀ اسرارآميز بين  طراحان حملۀ تروريستی سپتامبر 

 
 مسير آذری

يك مھمان مرموز از روسيه در اخير ماه جون،  يك كمی بيشتر از يكماه قبل از حمالت بر سفارت خانه ھای 
چنين سفر از مالحظۀ سازمان ھای مخفی غرب پنھان .   واھری شتافتظكينيا و تانزانيا  به مالقات ال امريكا در

واھری چندين ظمعلوم شده است كه درين زمان ال  .اتفاق می افتاد ١٩٩٨باقی می ماند اگر در ھفت ماه اول سال 
  .بار افغانستان را ترك نموده بدون اينكه توجۀ امريكائيان و يا اسرائيلی ھا را جلب نمايد

 

 
 

در شمال قفقاز   (FSB)  واھری يك مرحله را در مركز مخفی اف  اس بیظليتوينينكو متذكر ميشود كه ال
در زمان متذكره چندين راه وجود داشت كه عرب ھای افغانی از افغانستان .  جمھوری  داغستان سپری نموده بود

ھر دو راه به اذربايجان منتھی .  راه ايران و تركمنستان مناسب ترين راه ھا شمرده ميشد.  به داغستان ميرسيدند
بعد از آغاز جنگ در افغانستان، سی آی ای در خزان .  د استميگرديد كه در شمال آن با داغستان ھم سرح

واھری دسترسی پيدا كرد كه در آن معلومات در مورد سفر اول رھبر الجھاد ـ الجديد به ظ، به كمپيوتر  ال٢٠٠١
 در دسامبر ھمان سال، او به عنوان يك تاجر سودانی با دو ھمراه به.  بود ١٩٩۶آذربايجان  و سپس به روسيه در 

وسيلۀ محافظين سرحدی روسيه به نسبت تخلف مقررات پاسپورت  بازداشته گرديده ه ھر سه ب.  داغستان وارد شد
واھری و مردان او، دستور كار الكترونيكی و اسناد ظكمپيوتر لپ تاپ ال.   سپرده شدندو به ماموران اف اس بی 
ھای رمز به زبان عربی درمورد فعاليت ھای  آالت الكترونيكی و اسناد متعدد،  پيام.  متعدد شان ضبط گرديد

  . الجھاد ـ الجديد را در قفقاز در خود داشتند
 
ً  نصف سال را در .  به اثر سؤظن در ارتباط با جدائی طلبان چيچن ھر سه خود را در زندان يافتند  آنھا  تقريبا

نی را نمی شناسند و يا اينكه اصالً نمايندگان اف اس بی وانمود كردند كه اين تاجر سودا.  محبس  سپری كردند
واھری برای چندين سال يكی از خطرناكترين گروه ھای تروريستی ظبا در نظر داشت اينكه ال.  ی بودنميدانند او ك

، فرستاده ھای ١٩٩٠عالوه، در نصف اول دھه  هب.  را رھبری ميكرد، اين نظر روسيه قدری عجيب معلوم ميشود
تلف در تاجكستان بودند، جائيكه قوای اختصاصی روسيه تا امروز از موقعيت قوی واھری در مواقع مخظسری ال

واھری، مقاالت متعددی در مورد وی و ھمچنان عكس ھای ظوه بر آن، تا زمان زندانی شدن العال.  برخوردار اند
ن كی جی بی مقتدر  به دشواری ميتوان معتقد شد كه جانشي.   او قبالً در مطبوعات عرب و فرانسه  منتشر شده بود

حتی ناممكن تر اين حقيقت است كه متخصصين روسی .  يعنی اف اس بی، در مورد اين جريانات چيزی نميدانست
می، ھر  در ماه.  ش را كشف نمايندواھری و معاونينظودند كه نوشته ھای ضبط شده از التا مدت شش ماه قادر نب

واضح نيست  كه او در اين وقت در .  را برای دو ھفته ترك نمود واھری ھمراھان خودظآنوقت ال.  سه آزاد شدند
   .واھری روسيه  را ترك ميكندظفقط بعد از آن، ال.  فعاليت داشتو چه   كجا بود
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 پيوند دادن  اجزاء
واھری ظل، ا١٩٩۶در اخير سال .  بعد از جمع كردن كليه اطالعات قابل استفاده، يك تصوير دلچسب  پديدار ميشود

او نظر به ارتباط با جدائی طلبان  . خاطر تخطی قانون پاسپورت بازداشت ميشوده ر اول به روسيه می آيد و ببا
بعد از .  در اثنای محاكمه، نمايندگان اف اس بی، او را از تمام سؤظن ھا تبرئه می نمايند.  چيچن توقيف ميگردد

واھری روسيه ظالکه صرف  آنوقت است . اپديد ميشودآزادی از زندان، مرد شماره دو در القاعده  برای دو ھفته ن
   .را ترك ميكند

 
واھری  كامالً مصروف آمادگی حمالت تروريستی بر سفارت خانه ھای امريكا در كينيا ظ، ال١٩٩٨در نصف اول 
از  بعد از عبور.  در عين وقت با استفاده از عين راه ھا، او مخفيانه از روسيه ديدار ميكند.  و تانزانيا ميشود

   .واھری دوباره ناپديد ميشود، الكن اينبار مقصد معلوم است ـ يك مركز مخفی اف اس بی در داغستانظسرحد، ال
اين جريان كمی بيش .  واھری يك فرستادۀ روسی را می پذيردظبعد از برگشت به افغانستان، ال با تمام ظواھر، قبالً 

ه، بد گمانی جدی وجود دارد،  ھمان جدر نتي.  تفاق می افتداز يكماه قبل از حمله تروريستی در شمال افريقا ا
     .وده باشدبواھری را مالقات نمود، مستقيماً به سازمان ھای مخفی روسيه وصل ظ،  ال١٩٩٨فرديكه در ماه جون 

  
 

      
 سايۀ بازی بزرگ

واھری به نحوی تعجب آوری ھمزمان ميشود با فعاليت ظاجراجوئی ھای روسيه به ارتباط الاتفاقی يا غيراتفاقی، م
واھری زندان داغستان را با شفقت اف اس بی ترك ظچند روز قبل ازينكه ال.  ی مركزیھمه جانبۀ امريكا در آسيا

ا در پای پرتوكولی گذاشت  كه به موجب آن ، سپارمراد نيازوف، رئيس جمھور تركمنستان، امضای خود ريدوگ
راه انداختن پروژۀ پايپ الين گاز از طريق افغانستان تا اكتوبر ھمان سال يعنی سال ه خلق يك كنسورتيوم برای ب"

بنابرين، فرصت تحقق يافتن يك پروژۀ بزرگ برای انتقال انرژی آسيای مركزی از ."  ، به پايان رسد١٩٩۶
در مرحله اول، پايپ الين .  ر بحيرۀ ھند پاكستان طور قابل مالحظه ای در حال انكشاف بودطريق افغانستان به بند

نقش اصلی را .  بعد ھا، قرار شد  كه  ازبكستان ھم به اين پروژه بپيوندد.  بايست گاز تركمنستان را تحويل ميداد
در صورت .  بازی نمود"  نيكالانرژی بين المللی يو"در تحقق بخشيدن  اين پروژۀ بزرگ، كمپنی امريكائی  

عالوه برين،  دولت ھای اين منطقه  .  در جمھوريت ھای سابق شوروی چندين برابر ميشدموفقيت، نفوذ واشنگتن 
تا وقتيكه صدور انرژی اين .  مسكو به پايان برسانند هسر انجام وابستگی خود را ب ات ندآورد یمدست ه فرصت ب

   .، كرملين وسيلۀ قوی اعمال فشار  بر اقمار سابق خود داشتی پذيرفتمرت كشور ھا از طريق  روسيه صو
  

                                                                               
  رابرت كارد          سپارمراد نيازوف رئيس جمھور تركمنستان

  
پديد آمد، شركای امريكائی و پاكستانی موافقه  ١٩٩٠به محض اينكه  انديشۀ اعمار خط لولۀ گاز در اوايل دھۀ 

بعد از آنكه طالبان .  نمودند كه اعمار چنين پروژه زمانی امكان پذير است كه جنگ خونين در افغانستان پايان يابد
ھر چند كه . مين خواھند كردأستند كه اسقرار را در كشور تھشدند، چنين وانمود  شد كه آنھا  روی صحنه ظاھر

، امريكا قدم ١٩٩٧در اخير .  نظر از موفقيت ھای نظامی شان، جنگ در شمال كابل ھرگز متوقف نشدصرف 
در ماه نوامبر، كمپنی يونيكال اين .  پيش گذاشت تا ابتكار مذاكره بين طالبان و ائتالف شمال را در دست گيرد

ع اعمار در اثنای مالقات با آنھا، موضو.  دت عاليرتبۀ طالبان از واشنگتن بازديد نمايأترتيب اثر را داد كه يكی ھي
ت أبعد از برگشت ھي.   ال مذاكرات بين االفغانی در آينده مورد بحث قرار گرفتؤخط  لولۀ گاز و ھمچنان س
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عالوه بر آن، .  چندی بعد از ديدار طالبان از واشنگتن، مذاكرت مخفی بين آنھا و نمايندگان ائتالف شمال  آغاز شد

مشاور قصر سفيد در امور  ) (Yan Kalitskyپايتخت ھای كشور ھای آسيای مركزی شاھد ديدار يان كاليتسكی
به تعقيب آن، .  معاون وزارت انرژی امريكا بود  (Robert Card)  كاردكشور ھای آسيای مركزی و رابرت 

. تی بين دو رھبر صورت گرفتااپريل، مذاكر ٢٣در روز .  رئيس جمھور تركمنستان  به واشنگتن مسافرت نمود
تقيم با مشاركت  مس.  به زودترين فرصت در ماه می، بل ريچاردسن نمايندۀ امريكا در ملل متحد،  به كابل رسيد

مذاكرات بين اين دو جناح .  راه افتاده وی و كمك پاكستان، تماس ھای عقب پرده بين طالبان و مخالفين شان  ب
ً تا ختم ماه آگست، آتش بس امضا ميشد توقع ميرفت كه يك .  مخالف تا مدت دو ماه ادامه يافت و بايست تقريبا

   .برای اعمار خط لولۀ گاز باز ميشد وجود آمده كه طبعاً  بر مبنای آن راه ه حكومت متحد ملی ب
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  پوتين، ربانی و رحمانوف رئيس جمھور تاجكستان

 
عكس العمل .   خاك يكسان كرده آگست در نايروبی و دارالسالم تمام اين طرح ھا را ب ٧انفجار قوی در صبح 

ون افغانستان را مورد آگست ، پنتاگ ٢٠در روز . واشنگتن به تعقيب اين حادثه ھمان طوری بود كه  توقع ميرفت
بعد از : "چند روز بعد تر، محمد مدنی نمايندۀ طالبان در امارات متحدۀ عرب اعالم نمود.  حمالت راكتی قرار داد

ديپلمات ھای امريكائی و نمايندگان يونيكال ."  ستيمھاكتی، ما با امريكا در حالت جنگ حمالت غير قابل توجيه ر
.  جريان مذاكرت به پايان رسيد.  ار بيشتر بر پروژۀ خط لولۀ گاز به نا اميدی مبدل شدك.  از افغانستان ناپديد شدند

فقانه ؤگر چه قوای مسعود ذريعۀ طالبان ما.  با كمك روسيه و تاجكستان، قوای احمد شاه مسعود دست به تعرض زد
  .تھديد به منافع روسيه در منطقه از بين رفتمگردر ھم كوبيده شد،  

  
   انطباق مشكوك

، اخبار رسمی شوروی يعنی پراودا مضمونی را به ارتباط خرابی روابط با مصر منتشر ١٩٨١سپتامبر  ١٨در 
وضعيت بعد از مرگ .  ، مصر شريك ستراتژيك شوروی در شرق ميانه بود١٩۶٠و دھۀ  ١٩۵٠در دھۀ .  ساخت

و نفوذ خود را بر قاھره از دست قدم به قدم، مسك.  تغيير نمود ١٩٧٠ناصر و به قدرت رسيدن سادات در خزان 
.  ، رھبر مصر، خواھان خروج ھزار ھا تن از گروه ھای نظامی شوروی از آن كشور شد١٩٧٢در تابستان .  داد
زير لوای ) اسرائيل(بعد از جنگ با اسرائيل، سادات آخرين تصميم خود را گرفت تا با دشمن خود سال  تعاقبم

ايجاد روابط حسنه بين  مصر و امريكا و .  با عقد معاھدۀ كمپ ديويد به پايان رسيداين گفتگو .  امريكا مذاكره نمايد
سر انجام، مسكو مھم ترين پايگاه خود را در شرق ميانه از .   پيمان صلح با اسرائيل موجب غضب كرملين گرديد

شوروی آشكارا به  بعد ازين،.  تضعيف گرديد ۀف شوروی در منطقه طور قابل مالحظدست داد و در نتيجه، موق
در نصف اول اكتوبر .  حمايت مخالفين سادات آغاز نمود كه اين خود روابط دو كشور را حتی بيشتر پيچيده ساخت

در .  ،  چند تن از ديپلمات ھای سفارت شوروی در قاھره از جانب مقامات مصری متھم به جاسوسی شدند١٩٨١
به مامورين اتاشۀ  دفاعی مصر در شوروی ھدايت داده شد كه .  پاسخ، مسكو سفير خود در قاھره را احضار كرد

.  نشرات در پراودا موقف كرملين را به ارتباط اين حوادث انعكاس داد.  آن كشور را تا مدت ھفت روز ترك بگويند
ه جانب شوروی ب.  "آخرين توضيح در اخبار پروادا،  يك تھديد نھفته را عليه نظام مصر در خود مضمر داشت

بعد از دونيم ھفته و در اثنای رسم ."  جازه ميدھد كه به ھر اقدام مقتضی غرض حمايت منافع خود اقدام نمايدخود ا
اين صاحب منصب  . قتل رسيده وسيلۀ يك صاحب منصب به و گذشت عسكری در قاھره، رئيس جمھور سادات ب

     .و اسالمی الجھاد بودر عضو  سازمان تند


