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 وحيد مژده
DW 08.12.2007 

 آيا القاعده باز می گردد؟
 
در انترنت، تصاويری از آموزش جنگجويانش در يکی از ) السحاب(دوسال قبل القاعده از طريق سايتی بنام  

آنها (کمپ های القاعده ظاهرا در واليت کنر يا نورستان به نشر رسانيد که عنوان آن به زبان عربی چنين بود، 
  ). گشتباز خواهند

  
هرچند اين سازمان در آن زمان نيز در افغانستان حضور داشت اما امريکا با حمله به عراق، فرصت بسيار مناسبی در 
اختيار القاعده قرار داد تا به آنانی که هنوز در جهان اسالم به اهداف القاعده به نظر شک می نگريستند، نشان دهد که 

دامهء جنگ های صليبی است و برای مقابله با آن، هيچ راهی جز جنگ وجود آنچه در عراق وافغانستان می گذرد ا
هرقدر ابعاد فاجعه در عراق گسترش می يافت، القاعده به دو هدف نزديک تر می شد؛ جلب حمايت گسترده به . ندارد

کل تنها مرد ميدان در اين مصاف، القاعده خود را بش. نفع خويش در جهان اسالم و ضربه زدن به توان اقتصادی امريکا
  . تبارز داد

القاعده قبل از يازدهم سپتامبر با توجه به تجربهء شکست و فروپاشی اتحاد شوروی به اين باور بود که نمی توان 
امريکا را فقط در عرصهء نظامی شکست داد مگر اينکه با دستيابی به سالح اتمی و منفجر کردن آن در داخل 

 آنها تالشهائی را در افغانستان آغاز کردند تا موادی را که برای ساخت بمب .امريکا به اين هدف دست يافت
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مقداری مواد چون آب سنگين و سبک . اتومی مورد نياز است تدارک نمايند

 که وساير وسايل از طريق افغانستان برای فروش به خارج انتقال می يافت اما چند تن فزيکدان عرب تبار را
القاعده برای اين کار به افغانستان فرا خوانده بود، در انتظار بدست آوردن پانزده کيلو يورانيوم غنی شده از نوع 

گفته می شد که اين مقدار مواد برای ساختن يک . کارآمد برای مصارف نظامی و يا پنج کيلو گرام پلوتونيوم بودند
جستجوی اين مواد در جمهوری های سابق اتحاد شوروی بودند، افراد ارتباطی که در . بمب اتمی کوچک کافيست

اينکه در اين راه تا چه حد پيشرفت حاصل شد، . به قرارگاه قاری طاهرجان در تايمنی کابل رفت و آمد داشتند
کار در . مشخص نيست اما آنها آزمايش گاهی در ريشخور برای ساختن مواد انفجاری عادی بوجود آورده بودند

  . ايشگاه هنوز در مرحلهء ابتدائی بود که در اثر يک انفجار تخريب شد که تلفات جانی نيز به همراه داشتاين آزم
  

شکی نيست که ساختن سالح اتمی را نمی توان در يک آزمايشگاه محقر و آنهم با امکانات افغانستان در دوران 
به يک بمب اتومی و انفجار آن در يکی از اين کار نيازمند تاسيسات وسيع است اما دست يافتن . طالبان ساخت

  .   شهر های امريکا هدفی است که رهبران القاعده بدنبال آن هستند
  

اما راه دوم و عملی تر، حمله به مراکز اقتصادی امريکا بود که با اين کار، توان اقتصادی امريکا به چالش کشيده 
ز تجارت جهانی در نيويارک آغاز کرد که رمزی يوسف  اين کار را با حمله به مرک1993القاعده از سال . شود

عمر عبدالرحمن روحانی نابينای مصری نيز اکنون در همين رابطه دورهء . طراح اين نقشه بعد ها دستگير شد
  .طوالنی زندان را در امريکا می گذراند

  
قاعده پس از اين حمله به اين ال. حملهء يازدهم سپتامبر نيز حمله به مراکز اقتصادی اياالت متحدهء امريکا بود

نظر بود که ضربهء کاری به شاهرگ اقتصادی امريکا وارد آمده و رهبران اين کشور اگر برای انتقام گيری به 
افغانستان حمله کنند، با توجه به مصارف نظامی هنگفت که در يک کشور دورافتاده و محاط به خشکه بايد متقبل 

امريکا توان يک جنگ طوالنی و فرسايشی را در . وسيع تر خواهد شدگردند، ابعاد اين شکست اقتصادی 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

در . افغانستان ندارد و مجبور خواهد شد تا از مقام يک ابرقدرت فرود آيد و خود را به قارهء امريکا محدود سازد
  .نتيجهء اين تحول بزرگ، اسرائيل نيز از ميان خواهد رفت

  
ق شامل نبود و زمانی که جورج بوش فرمان حمله به عراق را صادر دربرنامهء پيشبينی شدهء القاعده جنگ عرا

همانگونه که رهبران اين سازمان انتظار داشتند، در نتيجه . کرد، درحقيقت القاعده به يک شانس طالئی دست يافت
ور اين جنگ نه تنها قدرت اقتصادی امريکا تضعيف  گرديد بلکه اين کشور در جهان اسالم بعنوان يک قدرت منف

وجود شخصيت جنگ طلبی چون جورج بوش در کاخ سفيد الزم بود تا . و دشمن اسالم و مسلمانان شناخته شد
. ديگر القاعده برای ترغيب جوانان به پيوستن به صف جهاد نيازمند تبليغات وسيع نبود. چنين هدفی بدست آيد

 عراق و افغانستان، حس انتقام جوئی رسانه های خبری حتی در غرب نيز، با به تصوير کشيدن حوادث جنگ های
  .از غرب را در اذهان جوانان مسلمان تقويت می کردند

  
در انتخابات رياست جمهوری که بوش را برای دورهء دوم به کاخ سفيد فرستاد، پيام اسامه بن الدن نقش مهم ايفا 

تحدهء امريکا و در نتيجه شکست اين پيام در زنده ساختن خاطرهء يازدهم سپتامبر در ذهن مردم اياالت م. کرد
  . جان کيری و پيروزی بوش برای بار دوم نقش مهم ايفا نمود

  
 که هرگز  در دامن زدن به مخاصمت های مذهبی ميان شيعيان و سنی ها در عراق القاعده از آنجا متهم اصلی بود

های همسايهء عراق که از بعضی ها به اين باور بودند که بعضی از کشور . اين گونه حمالت را مذمت نکرد
بميان آمدن يک رژيم شيعی در عراق شبيه به رژيم جمهوری اسالمی ايران در هراس بودند، در اين تنش ها نقش 

اما سرانجام تحوالتی در سياست امريکا در عراق رونما شد که القاعده را تحت فشار قرار داد و موجب . داشتند
هرچند که در آغاز نيز جنگ در . يش يعنی افغانستان تصميم بگيردشد تا در مورد بازگشت به سنگر اول خو

  .عراق هيچگاه برای القاعده به معنی فراموش کردن افغانستان نبود
  

افغانستان در مقايسه با عراق برای جنگ القاعده دارای مزيت های زياد است و به همين دليل بازگشت القاعده به 
  .افغانستان محتمل به نظر می رسد

  
  .اريخ نشان داده که هيچگاه لشکر کشی نيروهای خارجی در افغانستان شانس موفقيت نداشته استت
  

افغانستان يک کشور دور افتاده، محاط به خشکه وکوهستانی است که رسانيدن وسايل مورد نياز برای نيروهای 
  .خارجی مستقر در اين کشور آنهم از فاصله های دور به سادگی ممکن نيست

  
لوژستيکی نيروهای مسلح اگر بوسيلهء هوا صورت گيرد، مصرف گزافی را ايجاب می نمايد و از راه اکمال 

هرچند امريکائی ها بيشتر به داليل نظامی به ساختن جاده . زمين می تواند آنها را آماج کمين جنگجويان قرار دهد
خصوص در مناطق کوهستانی نياز به نيروی ها در افغانستان اولويت قايل شده اند اما تامين امنيت اين جاده ها ب

همين اکنون طالبان توان بستن جادهء کابل قندهار را دارا می باشند و بصورت منظم کاروان های . بيشتر دارد
ماههاست که کار ارسال توربين برق بند کجکی به دليل ناامنی راه به . اکماالتی را مورد حمله قرار می دهند

  .ين توربين بسيار بزرگ است و نمی توان آنرا از راه هوا به کجکی انتقال دادا. تاخير افتاده است
  

در طول شش سال گذشته رهبری القاعده و طالبان در سرحدات ميان افغانستان و پاکستان پنهان بوده است و با 
در افغانستان محل القاعده . وجود جايزه های بزرگی که برای دستگيری آنان اعالم گرديده هنوز دستگير نشده اند
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های اختفا دارد و جنگجويان اين گروه هم بصورت مستقل وهم بصورت مشترک با طالبان عمليات جنگی انجام 
حضور مشاورين نظامی القاعده در جبهات جنگ طالبان، در بهتر شدن تاکتيک های رزمی آنان تاثير . می دهند

  .چشمگير داشته است
  

که از طرف طالبان به ) الصمود(چند روز قبل مجلهء عربی زبان .  در جهان اندطالبان نزديک ترين متحد القاعده
وی در اين مصاحبه گفت . نشر می رسد مصاحبه ای با مال برادر آخند معاون اول مال محمد عمر به نشر رسانيد

  .  که طالبان با مجاهدين در عراق رابطه دارند و دارای اهداف مشترک  و دشمن مشترک اند
  

اگر در پاکستان تاکنون ناامنی ها منحصر به . سات ضد امريکائی در اين منطقه از جهان بسيار قدرتمند استاحسا
مناطق قبايلی بود، اکنون آتش ناامنی ها به منطقهء وسيعی از اين کشور نيز دامن گسترده، واين همان چيزی است 

  .که القاعده هميشه در آروزی آن بوده است
  

الف درميان اعضای ناتو در افغانستان به مشاهده می رسد که در صورت ادامهء جنگ می نشانه هائی از اخت
  .   اين نکته نيز مشوق ديگر برای القاعده به منظور گسترش دامنهء ناامنی ها در افغانستان است. تواند گسترش يابد

  
سيون روسيه که پس از فروپاشی فدرا. بدون ترديد تحوالت روسيه در محاسبهء القاعده جايگاه خاص خود را دارد

اتحاد شوروی به مشکالت بزرگ مالی مواجه گرديد و مليارد ها دالر مقروض شد، اکنون در اثر گران شدن بی 
سابقهء نفت که آنهم در نتيجهء سياست های غلط امريکا بود، نه تنها خود را از زير بار قرض نجات داده بلکه 

پيداست که بحرانی که امريکا در جهان ايجاد کرد، بيش . يز گرديده استموفق به بازسازی توان جنگی خويش ن
  .از همه به نفع روسها تمام شد

  
آنها هنوز هم آسيای ميانه و شرق اروپا را حوزهء نفوذ خود . روسها با گسترش ناتو بسوی شرق سخت مخالف اند

ابات اخير روسيه نشان از عالقمندی مردم پيروزی حزب روسيهء متحد برهبری والديمير پوتين در انتخ. می دانند
  .روسيه به بازگشت به دوران قدرت گذشته دارد

  
نزديکی روسيه و ايران که .  بسياری از ناظران، تحوالت روسيه را نوعی بازگشت به دوران جنگ سرد می دانند

اگر . منطقه بشمار می آيدبا سفر پوتين به تهران تقويت شد، نشانهء ديگری از شکست سياست های امريکا در اين 
حالتی شبيه به جنگ سرد در جهان رونما گردد، آيا عناصری در روسيه در صدد بر نخواهند آمد تا انتقام شکست 

  ارتش سرخ در افغانستان را در همان ميدان جنگ از امريکائی ها بگيرند؟
  

انی بسيار مناسب برای القاعده می مشکل امريکا با ايران نيز مشوق ديگری است که افغانستان را مبدل به مک
ايران هيچ يک از اعضای القاعده را که . سازد زيرا هميشه اميد رابطه و نزديک شدن به دشمن دشمن وجود دارد

پس از سقوط طالبان به ايران پناه بردند به امريکا تسليم نکرد اما جمعی از آنان را دوباره به کشور های خودشان 
ل قبل که تهديدات امريکا عليه ايران بر سر برنامهء اتومی اين کشور اوج گرفت، طی طالبان دوسا.  فرستاد

اعالميه ای از برنامهء اتومی ايران ابراز حمايت نموده و گفتند که در صورت حملهء امريکا به ايران، در کنار 
  .  دايران عکس العملی به اين اعالم طالبان نشان ندا. ايران عليه امريکا خواهند جنگيد

  
. مقامات نظامی دولت افغانستان بارها به اين نکته تاکيد کرده اند که طالبان به سالحهای جديد دست يافته اند

امريکائی ها ايران را متهم به ارسال سالح به طالبان می کنند اما مال برادر آخند می گويد طالبان اکنون در 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
4

اين ادعا که کشور های همسايه با ما اسلحه می .  پی برده اندموقعيتی قرار دارند که دوست و دشمن به اهميت آنان
حقيقت اينست . دهند يک ادعای بی اساس است اما جهان از سياست های انحصارگرانهء امريکا به جان آمده است

اين رقابت ها هم در بخش ايدئولوژيک و هم در . که امروز در سطح بين المللی بازار رقابت ها بسيار گرم است
  . سياسی و نظامی ادامه دارد و هر کدام در صدد است تا از ديگری پيشی بگيردبخش

  
برای سرنگونی اين نيروی استبدادی و . بقول مال برادر، دنيا از سياست های استبدادی امريکا خسته شده است

ز امريکا اوج نجات جهان از شر آن، از کشور های اروپائی گرفته تا کشور های آسيائی روحيهء گرفتن انتقام ا
امارت اسالمی با استفاده از اين فرصت طالئی، توانست تا به جهت هائی در تماس گردد و از آنها . گرفته است

در اين جنگ افزار های جديد، سالحهای استفاده در جنگ های . اسلحهء مجهز به تکنالوژی جديد بدست آورد
  . زمينی و دفاع هوائی شامل است

  
***  

  
ه که گفته شد، ناامنی و جنگ در افغانستان مشکلی نيست که بتوان راه حلی در سطح ملی برای آن با توجه به آنچ

  .جستجو کرد که اين خود ابعاد اين فاجعه را نه تنها وسيع تر، که در عين حال پيچيده تر می سازد
  

در سطح ملی کارآمد اهداف مطرح شده توسط طالبان در آغاز کار آنان، مواردی را در بر می گرفت که بيشتر 
اما امروز در کنار اهداف فوق، اهداف . بود؛ تطبيق شريعت، تامين امنيت و تضمين وحدت جغرافيائی افغانستان
خروج نيروهای صليبی از افغانستان، : ديگری را مطرح می کنند که در مقايسه با اهداف ملی در اولويت است

اينها . نجام قطع کمک های غرب به رژيم اشغالگر اسرائيلخروج صليبی ها از عراق و عربستان سعودی و سرا
دقيقا همان اهدافی است که القاعده مطرح می نمايد و رسيدن به آن در صورتی ميسر است که در سياست های 

  آيا اين کار ممکن است؟ . امريکا در قبال جهان اسالم يک تغيير يکصد وهشتاد درجه بميان آيد
  

راه صلح ممکن نمی داند و به اين باور است که فقط از راه شکست امريکا در ميدان جنگ القاعده اين کار را از 
می توان به اين اهداف دست يافت و بهترين جائی که بايد اين مصاف را در آن براه انداخت و آخرين ضربه را بر 

 به منجالب افغانستان فقط يک آيا واقعهء يازدهم سپتامبر وکشيدن پای امريکا. امريکا وارد آورد، افغانستان است
   تصادف بود؟

 


