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   مي�دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از
  )86بخش(

             
                      امريکا، وھابيت و آسيای مرکزی

ِرييس مرکزتحليلی " ُسين اسوبعلی اف ح " ِاخيرا درقزاقستان، حمايت پشت پردۀ امريکا و ) پرودنت سلوشنس(ِ ً

ِوھابيت عربستان سعودی را دراقدامات تروريستی آسيای مرکزی دخيل دانسته وگفته است که ِبرای سوق دادن  ... " ِ
ِافکار مردم و بطور خاص جوانان به افراط گرايی از توجيه ھا ی اط$عاتی و سياسی نظير وجوِد ظلم و ستم نسبت به ِ

ِمسلمانان در مناطق و شورا ھا استفاده ميشود تا آنھا راغب به عزيمت به افغانستان و يا قفقاز شمالی بخاطر فرا  ِ
اده ِاين افراد به سر زمين ھای خود در حالی باز ميگردند که ازنظر ايدئولوژيک آم.  ِگرفتن شيوه ھای مبارزه شوند

ِمسلم است که ارتقای نقش سياسی و اقتصادی چين ... ِبوده و تجربه ی انجام اقداماِت نظامی را نيز با خود دارند
ِدرسياست و اقتصاِد جھانی، موضوع نگرانی ھای خاص تعداد زيادی ازکشورھای غربی در رأس امريکا رافراھم 

    " .کرده است

ِ، شواھدی وجود دارد که نشان ميدھد امريکا از تروريسم زير زمينی در به اعتقاِد کارشناسان ِ مسايل امنيتی "
ِحقايق حاکی ازآن است که ايجاِد گروه ھای تروريستی و گسترش . ميکند قزاقستان وبرخی ديگر از کشورھا حمايت

ِايدئولوژی جھادگرايی در مناطق نفت خيز خزر و شمال غرب ِقزاقستان، بخشی از برنامه ی بلند مدت  در راستای بی ِ
  " . . .ثبات سازی  منطقه ميباشد

ِرييس مرکز تحليلی مذکورع2وه کرده است که      2010ِپيدا شدن گروهِ جيش المھدی در سال  " : ِ
ِدرقرقزستان و ھمزمان، حساس شدن وضعيت  درحوزه ی دينی را ميتوان حلقه ھای يک زنجير دانست که ھدف 

ذھبی و تاثير گذاری برفضای سياسی کشورھای منطقه ميباشد که با توجه به بحِث ازآن، تغيير برنامه ی شرايِط م
   "... از افغانستان ، بيش از قبل بر جسته خواھد شد2014خروج ِنيرو ھای امريکا تا سال 

ِالبته آنچه ُمسلم مينمايد، اينست که ابرقدرت امريکا، علی رغم سقوط امپراتوری شوروی ديروز، ھنوزھم  ِ َ
ِش آنست تا ريشه ھای افکارکمونيستی و برگشتدرت2 ِبه نظام سوسياليستی درروسيه و کشورھای شامل  احتمالی ِ ِ

روسيه  ِفدريشن روسيه در آسيای مرکزی را بخشکاند و به ھر وسيلۀ ممکن سعی بعمل می آورد تا ازاحيای امپراتوری
ِنی کشورھای محور ِروسيه و نقاط تعيين شدۀ ھمچنان سعی بعمل می آورد تا به منابع زيرزمي. جلوگيری نمايد

ِاستراتژيک دست يابد و حصول پيروزی در اين راه، با توسل به مذھب، تند روی مذھبی، ايجاد گروه ھا و تشک2ت  ِ ِ
ھمچنان بايد گفت که پيشرفتھای سريع علمی و اقتصادی چين . مسلحانۀ تخريبی افراط گرا به سھولت ميسرخواھد بود

امريکا موازی با ت2شھای ھمه جانبۀ . نظامی آن کشور، مقام ھای امريکايی را سخت نگران ساخته استقدرت يابی 
برنامه ھا عليه  دارد که  تطبيق بخش عمدۀ اين عليه چين نيز استراتژيک عليه روسيه، برنامه ھای زيرکانۀ استراتژيک

                                 .ق افغانستان عملی سازدرا ميخواھد از طري) چين و روسيه ) ھردو کشور بزرگ

ِبايد گفت که باساس آمارھای منتشره، ھمين اکنون حدود سی مليون مسلمان دربخشھای مختلف روسيه،   ِ
ِازجمله، تاتارستان، باشقير، قفقازشمالی، حاشيۀ ولگا، اورال جنوبی، سايبريا و غيره، زنده گی ميکنند که پس ازسقوط  ِ

مقام ھای روسی . ِم، توانستند آزادی ھای فکری ومراسم مذھبی خويش را بدست آورند1992ِنظام شوروی درسال 
ًم با حضورمسلمانان و ادای مراسم مذھبی آنھا، ظاھرا مشکلی نداشتند وازآن ناحيه خطری 1992البته پس ازسال  ِ ِ

تکفيری ازخارج بداخل و ايجاد ِنھاد ھای تکفيری مسلح  – ِراھم احساس نميکردند، اما نفوذ افکار و انديشه ھای وھابی
ِبه حمايت امريکا، انگليس وعربستان سعودی درداخل اين کشور، بخصوص پس ازخيزشھای اس2می درچچنيا، مقام  ِ
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ِھای روسی را واداشت تا نه تنھا درجھت شناسايی وتحت کنترول درآوردن آنان داخل اقدام گردند، بلکه موجوديت و  ِ ِ ِ
ِعاليت تعداد زيادی ازاين تشک2ت وھابیف  تروريستی را ممنوع اع2م نمايند؛ مانند حزب التحرير، جيش اس2می - ِ

ِتبليغ، جامعۀ اص2حات اجتماعی و شورای نظامی  جماعت لشکرطيبه، ِترکستان، جماعت اس2می، القاعده، طالبان،
ز، بخصوص درايالت سينکيانگ، چند مليون مسلمان درقلمروچين ني. ِاتحاديۀ نيرو ھای مجاھدين قفقاز و غيره

بسرميبرد که به راه اندازی تحريکات ملی، مذھبی و جدايی طلبانه درميان آنھا، يکی ازبرنامه ھای مھم امريکا را 
                                                                             .تشکيل ميدھد

 ) ادامه دارد(

  


