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  :يادداشت مترجم

 

نات مالی آن، يترور و منابع تأم ءهديپد ءهست دربار مندی ارزش شی جالب وهن ترور، اثر پژوياقتصاد نو

اقصی  ستی دريای تروره تيی مسلحی که مصروف فعالها هگرو ءهکنند تياده و هکنند قيای تشوه سازمان و اهکشور

ر نام يای مسلحی که زه هجنگ افغانستان و گرو ءهم در بارهائی ه شی فصلهن اثر پژويا در ۔ستندهان هنقاط ج

 ءهاالت متحديرأس ا ای غربی درهای خارجی مانند کشوره داف قدرتها برد مقاصد و شين و طالبان برای پيدهجما

 قیيطور مفصل حقا هم ادامه دارد، به نوزه تا دند ويجنگ ران میيا مند عربی و پاکستان و ای ثروتهکشور کا ويامر

  .ستندهز يبرانگ چسپ وتوجه لی دلياست که خ هارائه شد

ت اصل يرعا ن جانب، بايباشد و ا اثر می ءهسندين اثر خمتص به نويا در اه یريگ جهينت وها  هدگايد ،ها برداشت

  .ستميموافق ن هسنديای نوه هدگايبرخی از د ام ولو اگر با هترمجه کرد را اه داری آن امانت طرفی و بی
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 اقتصاد نوين ترور

  
های  صحبت ها و های پارملان حبث ها، ن روزنامهيعناو .ده استيردگ مبدل حاضر ی عصرگ هزند زم امروزه به خبشی ازيترور

ف يکه تعر کسانیهم  آن با ن نام داده شده است، امااي ادی که ازيهای ز فيرغم تعر علی .اختصاص داده است خود هب را زهايم دور

 ،>ترور<. تواند کرده منی ما هنه بين زميا ادی دريخ هم کمک زيتار.اند زيناچ لی اندک ويدست داده باشند، خ هب >زميترور< جامعی از

. بودآمده  ديزمان امپراتوری روم پد رساند که در زمی میيبه ترور را واقع ما انقالب فرانسه، در ءادامه حکومت وحشت در ءمثابه هب

 ءونهگ به را ف خاص خوديکدام تعر های مسلح هر روهگ اعضای وابسته به مندان و مردم، دانش گهای بزر مداران، کتله استيس

  .مدنظر دارند واحدی را ءهديک پدي انامهواقع  علمی ارائه داده اند که در ايغاتی يتبل

 ءمشخصه :باشند می بارز ءزم دارای سه مشخصهيهای ترور فيتعر که هرکدام از ،دارند اتفاق نظر زيک چي در مندان اما دانش

 ها خانه رغم آن هم کتاب علی اما. وحشت ترس و نده ازگعادی آ ريفضای غ و جو ادجيهدف، ا ءمثابه هندان بماسی، انتخاب شهريس

ف يمداران، تعر استيس های مسلح و روهگ اعضای. دگري می بر ک عنصر دري تنها را ها که حمتوای اصلی آن های کتاب انباشته اند از

مقابل  دمشنان در ءلهيوس هوحشت ب کاربرد< فشرده ءونهگ هکه چامسکی ب زی رايچ ـ دهند می استفاده قرار مورد زم رايغاتی تروريتبل

دادم،  اجنام میراستی مصاحبه  های مسلح چپی و اعضای سازمان های نود، با سال که من در زمانی> .نامد می >شرکای ما< اي >ما<

  .دندينام می> ستیيترور< را کردند، آن صحبت می دند،گيجن آن می دولتی که با اي سازمان طرف مقابل و ءوقتی درباره اًاکثر زين ها آن

 که با زمانی .م۲۰۰۱ ازدهم سپتامربي پس از. ندگري می کار هب را اسی آنيس ءزم، نسخهيف تروريمهانا برای تعر مردم اما اکثر

نسبت  را خود ثرأت دردی و ائی را اجنام دادم، همه جتارت جهانی مصاحبه های مرکز ساختمان محله بر ءهی درباريايتاليندان خمتلف امشهر

ک ي ک زن کارمندي. تفاوتی منودند بی شده بود، اظهار ان وارديکائيامر که بر آن دردی برابر مشاری هم در کردند، اما ان ابرازيبه قربان

متام  ها ا چه کردند؟ آنيصرب در ها کائیي که امرميفراموش کرده ا ما ايدردی کنم، آ االت متحده هميا با ديبا چرا: "فتگمن  هبانک ب

 ی راگ چاره بی و گدردی داشته باشم که مر مردمی هم توامن با من منی! نه. منودند ترور ندان رامشهر وسالوی مبباران وگوي در را ها پل

  ".دهد ستی چه معنی میيخشونت ترور ءلهيوس هدانند که قربانی شدن ب می ها آن حاال. داده اندسترش گ جهان در

که ارتش  زمانی .م۱۹۸۸سال  در. کنند متسک می >زميترور<به  ش،يهای خارجی خو استيس ء ارائهنيح زين اًاغلب ها حکومت

ک سازمان ي) ک .آ .ا(که  االت متحده اعالم کرديداد، ا ائی اجنام میيندان صربمشهر س ويپل بر خبش کوسوو محالتی را آزادی
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 آن مورد ه دريبرتان زين االت متحده ويهای خارجی ا استيس .م۱۹۹۹سال  دنبال آن در هکرد، ب زيه نيبرتان را کار نيا. ستی استيترور

مبدل  >مبارزان راه آزادی< هان بهگنا که شدند، بل ده منیينام >ها ستيترور< ريگد عنی اعضای سازمان مذکوري. منود يريسره تغ کي

ه يمقدون در ها ام مسلمانين سازمان به قيکه ا آن جمرد هب رايکرد، ز هادی دوام نيبرای مدت ز زيشان ن ديت جدين هويکه ا ـ دنديردگ

  .ده شديستی ناميکا سازمان تروريدفاع امر ريطرف وز کاری منود، از هم ابراز) االت متحدهيک ايشر و متحد(

است باقی مباند، ياه سگ جوالن تازمانی هم که در شود و اسی پنداشته میيس ءدهيک پديزم ين است که تروريمشکل ا

اسی يل سيحتل ه ويجتز تی درين حمدوديتر مهم ذات خود هن بيا. تواند دست آمده منی هآن ب ئی از انهيگ ف واحد وياهی هم تعرگ چيه

ده يردگد جهانی مبدل يچه که امروزه به د انداخنت به آن روشنی نه وين زميا برداشنت مانع در انيم از خاطر همن ب. تواند باشد می

کاربرد  از ام تا کنم که سعی کرده ديکأد تيبا. زم، ارائه کنمينام ترور هی بي دهيپد ل اقتصادی ازيک حتليکه  است، سعی خواهم کرد

خط  کند که من در هن کسی ادعا شود تا هرفته نگ کار هل من بيحتل در د،گري می استفاده قرار است مورديس ءعرصه لی که دريوسا

ست که روشن بسازم که  نيا مهانا >زميترور<جای  هب >ترور<ی من برای اصطالح  نهيفلهذا گز کنم، ن نام حرکت میياسی ايف سيتعر

د کنم که يکأد تيبا. شود داده می برداری قرار ره اسی موردي سنيهداف مع دن بايرس خاطر هجات مسلح ب هی دست لهيوس هوه بين شيا

 دگاه متفاوتی مورد بررسي قراريک دي از عنی ترور،ياسي يخشونت س ن نوعی ازيا شود تا خواهد بود که سعی می  بارنين خنستيا

ک ياکادم پژوهش علمی وک ي اذعان داشت که کتاب حاضر ديبا ؛ اماـ  اقتصاد ترور ارائه گردد ری ازيعنی تصوي ـ داده شود

 زيمداران ن استيس مندان و مهان اندازه شامل حال دانش هکند، ب می ديد ها کوچه و ها جاده در را ها گونه که آدم مهان ترور،. باشد منی

شود، آگاه  گرفته می کار هب ترور ها مبنای آن که بر هائی وهيش زين عوامل ترور، و گان از هرود که مه آن می بر ازيجا ن ناي در. گردد می

  .ساخته شوند

کشورهای خودشان  ءحمدوده ، درريدرازای پنجاه سال اخ های مسلح در نشان خواهد داد که اعضای سازمان کتاب حاضر

که  حالی کردند، در افت میيکمک در ها آن از کشور ون ازريب داده شده اند که در ب قراريتعق اسی مورديوی سريمهان ن ءلهيوس هب

 ءگونه هب. پنداشتند ش هدف میيازهای اقتصادی خوي ننيرا برای تأم ها شرق، آن گارشی اسالمی ويال زين متحدان آن و اساساً غرب و

 متقابل وارد ءستی داد تا ضربهيهای ترور دست سازمان ی بهي نوع برخورد، حربه ن دويا. کنونی ءهيروس شوروی سابق و مثال احتاد

های  کنم، شبکه ف میيتعر ن ترورينو من اقتصاد ده راي پدنيمه. ندياد مناجيرا ا خود د که اقتصاديخبش ران فرصت يا زين کنند و

با  ن ترور،ياقتصاد نو حال حاضر در. سازند هم وصل می هب جات مسلح را هرسانی به دست کمک کی ويستم لوژستيکه س ای املللی نيب

. رود می مشار ههژمونی غرب ب برابر چالشی در خود، ون دالريليم بيون کيحدود  در ءهيع و با سرمايسر ءابندهي ستم اقتصاد رشديک سي

داری  هيستم سرمايس ـ اصلی گر ث بازیيح هکی بيم که يستم اقتصادی هستيس  دونيب برخورد تصادم و تی ما ناظري وضعنيچن در

ن يد، ايم ديکه خواه چنان. توان نام برد می را ـ ترورن يستم اقتصاد نويس ـ آن برابر ستم نوخاسته دريث سيح هگری بيد غرب و

 ءسلطه برابر ان غرب دريحيکه مس عنی دورانی رايکند،  اذهان ما تداعی می بی را دريهای صل وی دوران جنگيت، سناريوضع

ل و يمتو بی رايهای صل ی ظهورکرده بودند که جنگي های اقتصادی های مذهبی، قدرت جنگ پس در. ام کرده بودنديها ق مسلمان
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دست گرفنت  هبرای ب راه را سرکوب کرده و را ها داده بودند که مسلمان تی قراريموقع در گونه غرب را نيبد و ،کردند مساعدت می

  .سازند قدرت جهانی مهوار

جهان  مالی های اقتصادی و ن قدرتينو انکشاف مراکز ، جلو رشد وريطول پنجاه سال اخ اسی غرب دريس اقتصادی و ءغلبه

 ن دريگونه که د گارشی کشورهای خود متحد شدند مهانيهای مسلح مسلمان و سران ال قدرت با گروپ ن مراکزيا. اسالم را سد منود

  .مبانی اقتصادی ءعنی قدرت واقعی گردانندهيان بود، يجو وجذب جنگ برای جلبيی  لهيز، وسيبی نيهای صل جنگ گذشته در

ده و باعث انباشنت مقدار معتنابه پول يسراسر جهان مبدل گرد قانونی درريبه خبشی از اقتصاد غجمموع  ن ترور، درياقتصاد نو

  .ال ساختيس زد،اندا دوران می هرا ب که آن یعنی جائياالت متحده، يداخل ا ژه دريو هب ان پول، اقتصاد سنتی رايگونه جر نيا. شده است

های فراوانی را  که رابطه نيا جتارت جهان غرب گذاشت ولی عالوه بر د واخالق دادوست بريی  کننده رانيها اثر و ن پوليا

  .کرد های قانونی بازاقتصاد ن ترور وي اقتصاد نونيدی را بيهای جد های رابطه چنان دروازه د، همياستحکام خبش

 ک دمشن ماجراجويبرابر  در روز، جنگی را دادهای آن روی. متام جهان بود باری بر وحشت ءازدهم سپتامرب، تکانهيدادهای  روی

توانسته  ههنوز ن ان تايکه جهان چه را آن. کند گردد، محله می سر میيم ش ممکن و حملی که برای وجود آورد که هربار از هدنبال خود ب هب

 خاور در های قدرت اهرمی عنيها  متحدان آن های غربی و های حاکم حکومت استيس ءدهين دمشن آفريست که ا نياند درک کنند، ا

ل ين ترور تشکيرا اقتصاد نو مرکزی آن ءباشد که هسته حمکمی دارند، می اقتصادهای ما سروکار که به نوعی با آنانی ا ويآس انه ويم

  .دهد می
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  بخش نخست

  

  هاي جنگ سرد سال

  ترور وابسته به اقتصاد

  زميترور در انتخاب دشوار ـ كي

  

  اولقسمت 

  

  ت؟ياجنايست؟جنگ يزم چيترور

  
  >.ده استيک عقين يکه ا نيم، برای ايست هستيترور م، بلی، مايست هستيترور ما<

  .م١٩٩٥ ).ان .ان .سی(نی در مصاحبه با يون فلسطيافراط ابوحماذ، از

 در. ارک پرواز کنديويسوی ن به سوی کراچی حرکت منود، تا هوسف از پشاور بيرمزی  .م١٩٩٢کم آگست سال يو سی روز

 در ن دو احتماالًيا. کرد راهی می هم را او الت تکزاس،يهوستون ا شهر زا درياسبق پ ءکننده عيک توزيامحد حممد حجاج،  ن سفريا

های  عنی مرکزی برای آموزشيجهاد  و ةگاه دعو دانش ا دري های آموزش نظامی مربوط به بن الدن و کی از اردوگاهي افغانستان در

 ٢٧٠٠وسف يداشتند، لذا  هن االت متحده رايا ءزهين دو واي کدام از چيکه ه جائی آن از. شده بودند آشنا دگر هم با پاکستان، نظامی در

ست ساعت يب. دست آورد هب ارک رايويبه ن )٧٠٣ ـ .كی .پی(پرواز  دان ويجموز ورود به م پاکستانی رشوه داد تا ک ماموريدالر به 

عقب  گمرکی رفت که در ءسوی غرفه هخارج شد و ب ماياز خبش کالس اول هواپلباس مرتب  آراسته و ظاهر وسف مذکور باي، پس

ن بود که يش ا ل تقاضایيدل. گی منود هآرامش کامل تقاضای پناهند سردی و خون با جا آن او در. ز آن مارتامورالس نشسته بوديم

رغم  علی. د کشته خواهد شديشود، بدون ترد هرفته نيگی اش پذ هتقاضای پناهند اگر داشته است و گرد ارتش عراق قراريمورد پ
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که  ناي از پسز يای ن ت سومیيکه هو رغم آن علی دادند، و نشان می هم را نام متفاوت از ش دو تيکه جموز پرواز و کارت هو آن

دست  هب متحده رااالت يا اقامت در ءوسف اجازهيهم رمزی  آن د آمد، بايمطرح منود، پد “ست؟يامست چ”که  را پرسشن يمورالس ا

  .ل گردديگی تکم هبررسی تقاضای پناهند ق ويحتق ءمباند تا پروسه منتظر جا آن در آورد

وقتی لوازم  گرفت و  ورود به گمرک مورد ظّن ماموران قرارنياو ح. رقم زده بود گری راير بازی ديبرای حجاج، اما تقد

وسف يهای رمزی  سينو دست ئی از که جمموعه سازی مبب را آماده وبازرسی کردند، کتاب رهنمای ساخنت  اش را درون بکس سفری

 شده و جا ک حرکت ساده بیي آن نصب بود که با انه بريقدری ناش هدی که عکسش بيک پاسپورت سويچنان  بودند، کشف کردند، هم

وادار به آرامش  را سراجنام او. دارد کرد که مادرکالن سوئدی می ادعا سروصدا که با حالی در داد، د قراريمورد ترد ادعای حجاج را

 که او ائیياش ماموران از تر، شيهای ب بازرسی جا با آن در. دريگ قرار تر شيهای ب ن مورد پرسشيمهاجر ءاداره کاری منودند تا در هم و

 ها و وساز انواع مبب ساخت ءدئوئی در بارهينوارهای و ها و نوشته دست :ا عبارت بودند ازين اشيوحشت منودند، ا خود داشت تعجب و با

 ريگ دست او بالفاصله بازداشت و. کايسفارت امر انتحاری بر ءان محلهيدئوئی از جريز نوار وين گونه و های نقاب مواد انفجاری، کاله

  .ديگرد

کمپ سوی  هب د ويتکسی گرد اما سوار ،وسفيداشت، رمزی  گمرک مورد بازجوئی قرار که حجاج در دفتر قیيآن دقا در

 در. شد سپار  واقع بود، رهنيبروکل ءمنطقه ک دريابان اتالنتيخ که در ارکيوين ربی اسالمی ترور درهر هنام الکفاه، قرارگا هن بيمهاجر

. رائی کرديپذ وا شده بود، از افغانستان آشنا در .م١٩٨٨سال  وسف دريم که با ينام حممود عبداحلل همصری ب ءساله ٣٣جا جوان  آن

. کرد می معروف بود، کار نايخ نابيها که به ش بر مذهبی مسلمان خ عبدالرمحن عمر، رهيش ءث رانندهيح هن زمان بيا م مذکور دريعبداحلل

معرفی  ،>کاری آماده است افغانستان، که برای اجنام هر دوستی از< ثيح هخ عبدالرمحن بيبه ش وسف راي االصل، ند مصریمن شهريا

 ساخت که در گذشته بود که مببی را هجا ن آن اقامتش در هنوز شش ماه از. درست بود جا و هواقع ب درکردن  ن نوع معرفیيا. کرد

 .کايرو ارضی امر ن محله بر قلميتر بزرگ آن ساختمان و اول بر بار ءعنی محلهي ـ گرفت مرکز جتارت جهانی مورد کاربرد قرار انفجار

پاکستان به   انتقالش ازنيوسف حي .م٢٠٠١ سپتامرب سال ای مرکز جتارت جهانی دره ساختمان محله بعدی بر اوکالمها و قبل از دو

جتارت جهانی  های مرکز ساختمان کی ازين بوده که ياش ا برنامه که اساساً نيا ۀدربار شخصاً ).آی .بی .اف(ماموران  ءلهيوس هکا بيامر

ر يز در داشته است که مبب را نظر در او. بوده شرح داد ها نآ هبمفصل  طور هب ؛زديساختمان دومی فرور دهد که بر طوری انفجار را

 حمدود بودن امکانات مالی، ناچار بر داشت که بنا آن وقت او اظهار در. سازد منفجر ه داشتند،يتک ها آن بر ها هائی که ساختمان ستون

. اوی را جاسازی کنديمياضافی ک ءمواد آن مبب مادهب يترک گرفته که در نظر در اصالً او ـ ديگری طرح منايد ءشده بود که برنامه

 داده شده بود، چند متر دورتر از حمل مورد جا ،آن که مبب در موتری رايافت؛ زي هت نيآن وقت پالن رمزی چانس مؤفق خبتانه در خوش

 هم شش تن در آن با. بود هکرد هن مبب انفجار ز خبشی ازين وجود آورد، پارک شده بود، و هب توانست خسارات فراوانی را نظری که می

  .ديگرد های روانی وارد صدمه های جسمی و به چند صد تن هم جراحت جان باختند و آن انفجار



- ٩  - 

راهانش خبشی از  هم وسف ويکه  نيآن ا باری برداشت و ت وحشتيوی ايک سناريقات پس از آن انفجار پرده از يحتق

زودی معلوم شد که  هب. کا انتقال بدهديبه قلب امر کرد که جهاد را سعی می شد و بری می خ عمر رهيش ءلهيوس هئی بودند که ب توطئه

دف نشانی هث يح همجله پنتاگون را ب از و کاين ادهای مربوط به دولت امريتر که مهم ،زی شده بودير انتحاری برنامه تر شيمحالت ب

د و رشد يدوان شه میيکا ريدولت امر و .)ای .آی .سی(و  ).آی .بی .اف(زنخ  ريز ن قرار دمشن خطرناکی داشت دريبد. بوده کرد

. دادند نشان میـ  االت متحدهيا ـ ه متحد سابق خوديگونه عل نيرا ا خود انزجار نک نفرت ويداران جهاد ضد شوروی، ا سابقه. کرد می

که  دیيمقابل د نوع واکنشی در چيبود، هلذا هه شد هت ملی نيتازه باعث نگرانی ادهای خدمات امن ءدهين پدين که ايدردآورتر ا

ن اي ک خبش پاسخ بايشد؟  منی نست که چرايپرسش ا. شد آوردند، نشان داده منی می اي ،آورده بودند وجود ههای مسلح مسلمان ب گروه

زدن نظم  دی برای برهميد صرفاً اسی رايای سه گونه خشونت نيکرد که ا جوو کا جستيم حکومت امريتوان در تصام می پرسش را

  .عربستان سعودی فته بود با> خاص<مناسبات  آن در گريخبش د ت ملی کشور، وينه محله باالی امن کرد و عامه تلقی می

صورت  هب ).ای .آی .سی(و  ).آی .بی .اف(کال مسلمان نزد يهای راد جانب گروه د ازيهای نود، خطر د سال آغاز ءآستانه در

ت ملی يخبش امن املللی در نيزم بيترور ءر ادارهيجتارت جهانی، دال واتسون مد مرکز محله بر از پساندکی . عموم شناخته شده بود

االت متحده اقامت يا ه درياهللا، القامه و االسالم اعضای محاس، حزب ی ازريکث مشارآن وقت نه تنها  نوشت که در ).آی .بی .اف(

ت اجنمن اسالمی را يکه عضو ای رانیيان خمتلف ايجو دانش. م بودندهادی يهای ز تيسو مصروف فعال ک زمانی بدانيکه از  داشتند، بل

 فه داشتند تا ازيوظ زين کائی ثبت نام کرده بودند،يهای امر گاه که برای ورود به دانش اسالمیـ  رانیيعنی گروه اي بودند، دارا

چنان  واتسون هم. ندينده آگاهی حاصل منايآ ستی دريهنگی محالت ترورآ هم از انه ويم ل خاورقبا االت متحده دريهای ا استيس

ل مالی يسودان متو ران ويعراق، ا ءلهيوس هشان ب فعال بودند که اکثر نیيهای مع های گوناگونی در اد متوجه شده بود که حلقه

. گرفتند می استفاده قرار های وجهی مورد افنت صندوقيوجذب و  غ، جلبينترنت برای تبليا های متعددی در تيوبسا شدند، عالوتاً می

 ها و ن شهر سازمانيا را دريگرفته بودند ز نظر ن هدف دريتر هث بِيح هب ارک رايوين ها دکره بود که آنيگزارش خود تأک او در

  .کردند ت میياملللی فعال نيهای ب سازمان و ن ادهايتر شيب های ملی واد

ر نظارت يز در های اسالمی را ان گروهيهای نود، شبه نظام ن ساليآغاز در ).آی .بی .اف(ست که  آن گر انيادی بيشواهد ز

 ءعماد سامل دگروال بازنشسته .م١٩٩٢اواخر سال  در. برد و انتباه روشنی از ستراتژی شان داشت شان پی می خود داشته و به مقاصد

 نا دريخ نابيک به شيان نزديجو جنگ داد که مشاری از هشدار ن اداره رايبود، ا زين ).آی .بی .اف(ارتش مصر که خربرسان 

ن يبه ا نه تنها ).آی .بی .اف(. ارک هستنديوين ئی برای محله بر حمالتی در طرح برنامه انفجاری و دست آوردن مواد هجوی بو جست

به او گفته شد که  لذا .ن مورد مبالغه کرده استيا انگاشت که خربرسان درکه چنان  کرد، بل اعتنائی برخورد بی عماد سامل با هشدار

طرف  اش از ماهانه صد دالر ورزد، پرداخت مبلغ پنج ارک هستند، اصراريويدی برای نيون مسلمان ديش که افراط ن ادعایيا بر اگر

وسف به اجرای پالن خود يرمزی  ورت احتماالًص آن شد، در که اگر هشدار وی جدی تلقی می حالی در. آن اداره قطع خواهد شد

  .توانست منی همؤفق شد
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های خمتلف  حکومت: ار ساده استيشدند؟ پاسخ بس د که چرا چنان هشدارهائی سطحی انگاشته میيآ ان میيم هبازهم پرسشی ب

 .وضع کرده بودند ائی راه تيحمدودشد،  قاتی که به اتباع عربستان سعودی مربوط میيزمان جنگ سرد، بر حتق االت متحده، ازيا در

او اعتراف  گرفت و ک پاالس مورد پرسش قرارينام گر هب ).آی  .بی .اف(ک مامور ي )٢ .سی .بی .بی(ت يوزنايی نها برنامه کی ازي در

ل يمتو خانواده درداشنت آن  دست کردند مبنی بر می دايسلطنتی سعودی ارتباط پ ءبه خانواده<ادی موجود بودند که يز منود که اسناد

ن موارد يا ق درين بود که حتقيا در مشکل اساساً ...ها گونه سازمان آن داشنت آن با حنوی سروکار ها بي ستی ويهای ترور مالی سازمان

. ديرس می ا بود،يس سازمان سيآن زمان رئ که در به بوش پدر های آن تا مشکالتی وجود داشتند که سرنخ. را ممنوع ساخته بودند

نتون يچنان کل گن، بوش پدر و هميدوران ر در) مشکالتی(چنان  .را متوقف ساخته بود ها قات درباره سعودیيحتق ءاو بود که مهه ،نيا

 ميد بگويبا ...کرد می دايز رابطه پياملللی ن نيگر ادهای بيد ا ويبه سازمان س ن امريد اضافه کنم که ايبا ...ز کماکان وجود داشتين

ن ادهای يواقع به خود ا که در کرد، بل ه میيتصف گريادهای د با هائی را شد که حساب مربوط منی ).آی  .بی .اف(که علت صرف به 

ازدهم سپتامرب، يکه پس از  نيا سره ممنوع شده بودند، تا کي ادهاآن بودند که آن  بر اطالعات مشعر. کرد می دايارتباط پ زين گريد

  >.ها معطوف گشت ستی توسط سعودیيهای ترور ر سازمانيسا القاعده و ءل مالی شبکهيسوی متو هگان ب هتوجه مه

گردند که  م متوجه اسامه بن الدن میيمستقريغ طور هآوری شده اند، ب جتارت جهانی مجع مرکز از محله بر که بعد اکثر اسنادی

ن يا. بن الدن روابط حمکمی داشتند گان متعددی که حمکوم شده بودند با هکنند توطئه. برد می سر هد بيتبع سودان در زمان در آن در

 ءفهيوظ پاکستان مستقر بود و که قرارگاهش در عنی گروپی رايخدماتی را  ءک ادارهيای ترور، يدن کيسعودی مرد مشاره 

 عنی تاي .م١٩٩٥ تا .م١٩٩٣سال  وسف ازيرمزی . کرد ل مالی میيز متويدوش داشت، ن هب جهان را غ برای جهاد دريتبل سازماندهی و

بن الدن پرداخت  ءلهيوس هکه مصارفش ب الشهدا اقامت داشت، جائی تيپشاور در ب د، وقتافوقتا دريگرد ريکه سراجنام دستگ زمانی

 د بريگرفت و مز هن جانبه مورد بررسی قرار مهه طور هکرد، ب اش وصل می ستیيترور ءبه بن الدن و شبکه را  جمرا که اونيمه. شد می

کرد که ه د عالويبا. شد هگاهی برداشته ن چيه ـ آن سود بربد وسف توانست ازيکه رمزی  ـ قانون مهاجرت ت نواقص دريآن موجود

 .بودنده االت متحده سود برديف برای وارد شدن به ايضع ء نقطهنيمه ز درست ازين سپتامرب ١١ان يماربايهواپ

 

  :تيجنا ءزم بمثابهيترور

  

ما <خارجه بود، گفت که  وزارت امور زم دريترور بامبارزه  ءکننده در اداره هنگآ هم نتون،يزمان کل هان، که دريکل شيما

انگاشنت  سطحی ءوهيش اساساً کايحکومت امر. >ميشد می داريد بالخره بيبا جتارت جهانی، مرکز در .م١٩٩٣ گذاری سال پس از مبب

 نيمه های سلفش قدم بگذارد و به نقش قدم ن بود که بريتنها کارش ا س مجهوريرئ. چنان ادامه داد سابق را هم ءگونه هها بهشدار ءمهه

ت ملی يدی برای امنينه د ست جمازات گردد ويبا باشد که می دی برای نظم عامه میياسی تنها دينظر اقناعی بود که خشونت س

 ستراتژی بود که ماموران نيمبنای مه بر. گرفت برابرش کار اط درياحت وحزم  ستی ازيا دمشنی که باي د جلوش گرفته شود ويکه با
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. داده شوند ب قراريث جمرمان عادی مورد تعقيمنح صرفاً های مسلح، مطابق به قانون، افت داشتند که سازمانيدر نظم عامه دستور

دن هم يجتارت جهانی د گاهی از مرکز چيمهمی داشت که ه ريغ قدری جای سطحی و هنتون بيآجندای کار کل اسی دريخشونت س

  مهاجرت رانيگرچه کانگرس قوان. ان را فشرديهای قربان های اعضای خانواده دست های خربنگاران تنها مقابل کمره کرد و در هن

خطرات  ءکسی درباره چيلی دردناک است که هيخ. شدند هصورت کامل اجرا ن هگاهی ب چيد هيساخت، الکن مقررات جد تر انهريگ سخت

  .ده بوديشيانديالعبور اندکی هم ن مرزهای سهل

 ءمحله. بود گری میيد د طوريسپ د واکنش قصريشد که هزاران نفر کشته شوند، شا آن انفجارش مؤفق می وسف باي اگر

است ير اول ءدوره نتون دريستراتژی کل گذاری و استيخبش س فانو پاولوس مشاوريگونه که ست جتارت جهانی، آن خنست بر مرکز

ابی ين پرسش مورد ارزيآن ا در ابد وير يکارمندان تدو ءبود که جلسه هدادی ن چنان روی< :گفت زميتا ارکيوين خربنگار هاش ب مجهوری

ک موتر باربری مملو ي .م١٩٩٥ سال وقتی در اما. >زم اختاذ گردديترور باخاطر مبارزه  هستی بيامروز چه اقداماتی با: د کهريگ قرار

گذاشت، واکنش  جا هکشته ب ١٦٨ شد و اوکالمها منفجر شهر در )مورا. الفرد پی(نام  هساختمان فدرال ب ءحموطه انفجاری در از مواد

 ءکه دستور مقابله د، بليان شرکت ورزيبود قرباناديمراسم  نتون نه تنها دريکل. گری بوديصورت کامل طور د هآن ب برابر در

ن يا هل بيخاطر ن هواضح ب ک ستراتژی روشن ويگاهی  چيآن بود که ه در نقص کار اما.منود صادرزم يبرابر ترور در ئی را گسترده

  .ديگرد ههدف اختاذ ن

گونه برخورد کنند؟ امکانش  هچ ن خطريا دانستند که با زم منیيترور باادارات مبارزه  ون وياسيتوان گمان کرد که س می ايآ

 کردند که کار می زم مشغول بودند، فکريترور امبارزه ب کار در روز مردمی که شب واری يسپتامرب بس ١١ش از يپ< .موجود بود

که با خشونت  ،کرد که گفته شده بود جوو ت جستين واقعيا نو در از ستی سريبا  بود؟ پاسخ رانيچن چرا اما. دهند مثری اجنام می بی

برابر  دی درينه مانند د افت وي های وی اجنام می داشته ک فرد ويمقابل  ک عمل جرمی برخورد شود که دريد مانند ياسی بايس

  .ل مالی ترورهای اسالمی اجتناب گردديمنابع متو اي منبع و ءق دربارهيحتق چنان بود که از دستور دولت؛ عالوتاً

ک يهای نود بود که  اواخر سال در .مانور حمدودی داشتند ءهای خود عرصه تيهای مربوطه برای فعالو اد ).آی .بی .اف(

ن ياو ا<) .آی .بی .اف(اسبق  ک کارمنديقول  هب. راه خود آورد سند هم چهارده هزار م شد وياالت متحده تسليدپلومات سعودی به ا

  >.ديامتناع ورز ها م کرد، ولی آن اداره از گرفنت آنيتسل ).آی .بی .اف(اسناد را به 

ن اسناد حاوی يرا اين اسناد داشتند، زيرسی به ا اد برای دستيمندی ز هنی عالقيپائهای  ماموران رده< :لرویيقول الوری م هب

سرهائی درست  خواستند برای خود درد منی رايدادند، ز اجازه منی ها آنه های باالئی، اما ب ماموران رده. ئی بودند العاده دی فوقينکات کل

مربهن بود . ميها بدان آن ءزی دربارهيچ م وين اسناد نگاه کنآد به يبا هن گفتند که ما ها می آن. آمد می نظر هار استثنائی بين بسيا کنند و

ک ي سازد و شاخص درجه نيگ خشم را ها توانست سعودی قطعه سند دولت عربستان سعودی، می حمتوای چهارده هزار که اطالع از

  >.ميساخت  مینيگ مردان سعودی را خشم گاهی دولت چيستی هيبا هن ن بود که ماياست هم ايس
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. بست ن اطالعات حمرم اقداماتی بکنند، میيتر مبنای مهم داشتند بر هئی را که اجازه ن وپای ماموران حرفه گونه روش دست نيا

 سومالی در کائی دريان امريکشنت نظام ءتوطئه که متهم به رابطه با امحد الفضل را )ايس(ماموران  .م١٩٩٦سال  ار طور منونه در هب

. عنی القاعدهيدرحال گسترش بن الدن پرداخت،  ءشبکه ءحاتی دربارهيآن مرد به توض. دادند مورد بازپرسی قرار بود، .م١٩٩٢سال 

 ءدهنده اظهارات تکان. ز گفتيوم نيداری اورانيراستای خر ها در االت متحده و کوششيمحله باالی ا ای آن مبنی بريرو ءدرباره او

فهرست  داده شد، الکن وزارت امور خارجه، القاعده را در االت متحده قراريا زم دريترور با های مبارزه رس سازمان دست الفضل در

که  اعتنائی برخورد شد، زمانی بی ز بايگری نيک هشدار ديبا  .م١٩٩٧ سال در. ساخت هستی خارجی شامل نيهای ترور اه سازمانيس

های  سفارت ان است که مشاری ازيجر ئی در کردکه توطئه افشا روبی مراجعه منود وينا االت متحده دريک عضو القاعده به سفارت اي

 خ هفت اگست ساليتار هب اما. اد خوانديبن ت بیيک حکاي ن افشاگری رايا )ايس(. ندريگ محالت انفجاری قرار قا مورديافر کائی دريامر

ئی  گونه سلسله نيمه به. گرفتند زمان هدف محالت انفجاری قرار ا هميتانزان ا وينيکشورهای ک االت متحده دريهای ا سفارت .م١٩٩٨

ن اي از پس. قای جنوبیيافر ل وياوگندا، اسرائ النکا،يل سريقب وستند، ازيوقوع پ هسرتاسر جهان ب کائی دريهای امر انفجارها بر هدف از

ک اقدام سری برای کشنت بن الدن بسنده کرد، که يگسترده، تنها به  جانبه و ق مههيک حتقياندازی  عوض راه هد بيها، قصر سف محله

  .بود هراه ن ت هميمؤفق هم با آن

ها  گونه خشونت نيا: ماند  باقیيرينتون بدون تغياست مجهوری کلير ءدو دوره اسی، در هريبرابر خشونت س برخورد در ءوهيش

 جتات جهانی، طبعاً خنست بر مرکز ءپس از محله. ت ملی کشوريبرای امندی ينه د شدند و می ده يهای جنائی نام تيفعال صرفاً

ه کردند، برآمدند اما نه ب ت میياالت متحده فعاليا کاری که خارج از تيجنا ءشده ديهای جتر دنبال گروه ه، بمسيترور با های مبارزهاد

ن اشتباه يا. داشتند کايدرون مرزهای امر آوردن ضربات در قی برای وارديهای دق که پالن یا املللی نيهای مسلح ب جوی سازمانو جست

 ک کارشناس دريقول  هب. گذاری کند سرتاسر جهان هسته را فراهم ساخت تا در اش فرصت آن شبکه هشت سال طوالنی به بن الدن و

مجله  ت ملی و ازيزمان به مشکل امن داشت که هم هن را کا توان آنيلروی، حکومت امريالوری م نام دکتر هعراق، ب زم دريترور ءعرصه

. گی کند هديگناه بودن جمرمان انفرادی رس بی اي کار و مجله گناه انه و مشکالت جنائی، ازيات زورگوئبرای اجرا ها ت دولتيولؤمس

 برابر دعوا در برد شيصورت گرفتند، سازماندهی پ ها که بازداشت نيا از پسجتارت جهانی،  مرکز اول بر ءطور مثال، پس از محله هب

 طور هقات بيحتق ءمهه. گرفت ت قرارياولو شد، در گی می هديرس ها آن هد بيکه با گریيمشکالت د ءاداری نسبت به مهه نظر متهمان از

ی ريگی کند نه دستگ هديجمازات جمرمان جنائی رس ب ويگرفته بود تا به تعق شد که دستور ه رهربی میيطرف وزارت عدل از کل

ت ملی يادهای امن و ـ آن مربوط استه ب زين ).آی .بی .اف(که ـ ه ي وزارت عدلنيچون ب: که نيآن ا از تر مهم و. >ها ستيترور<

تقاضای . افتيهای بسته اجنام  عقب دروازه قات درين حتقيا ، لذاداشت هاشتراک عمل وجود ن) وزارت دفاع ا ويت ملی، سيامن ءاداره(

. کاری شوند رفت که مبادا اسناد دست آن می م ازيب رايز ها حمروم بود آن از زين )ايس(شد، حتی  رد میرسی به اطالعات مهواره  دست

دی مهمی که به کشورهای خارجی اشاره يهای کل داشت که نکته ئی اظهار ک مصاحبهيمزاوولسی طی يکرد که ج افشا زميتا ارکيوين

ک يحات يتوض بنابر .شدند ان گذاشته منیيم در )ايس(صله کرده است، با يها ف ودن آنب ل که دادگاه عالی بر اشد حمرمين دلياه داشتند، ب
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ست  نيهدف غائی ا. ديت منايرعا اًديد اکيمقررات وضع شده را با کا مطابق به قانون،يقضائی امر ءقوه< کايکارشناس قانون جزای امر

 ءقوه. کار ثابت گردد گناه، فارغ از نوع جرمی که اجنام داده است، گناه متهم بی دی نشان داده شود که هرينوع ترد چيد بدون هيکه با

  >.ندريگ گرد قراريجهان مورد پ مهه جا در در )ستیيهای ترور هسته(دهد که  تواند دستور قضائی منی

ن خود يا شد، وک اام جنائی حمدود ساخته يستی به يترور ءک محلهيبازهم از  .م١٩٩٣ سال جتارت جهانی در مرکز محله بر

رمزی  ءان حماکمهيجر. ابديار گسترش يک جنگ متام عيبه  توانست تا ن محله میيکه ا حالی ت ملی بود، دريزانگاشنت امنيمعنی ناچ هب

ن پرسش يتوانست به ا هن حماکمه نيا جتارت جهانی بود، اما اول بر مرکز ءل محلهوآن شد تا ثابت گردد که او مسؤه ب وسف منجري

ن يو ا ،آمد دست می هها ب اگر پاسخی برای چنان پرسش. ابديکمک منود، پاسخی ب را دتی اويعق نظر مالی و کی از مثالً مهم که

 ازدهم سپتامرب ويدادهای  گاه امکان داشت که از روی د، آنقات به عربستان سعودی کشانده شويحتق ءداشت که دامنه آزادی وجود می

 وسف رايک خبش امکانات مالی يمؤفق شدند که  )ايس(و  ).آی .بی .اف(گرچه . دريی صورت گريجلوگ ترور املللی نيد بيد ز ازين

ت منابع اصلی يرسی به هو دست ت، شناسائی وين مؤفقيا وجود ابی کنند، اما بايت رديکو ران، عربستان سعودی ويبه آملان، ا تا

دالر  ات مبلغ پانزده هزارياعتراف منود که سرتاسر آن عمل تنها قدم ماند و اظهارات خود ثابت وسف دري. ماندند چنان ناممکن باقی هم

 قرار اديز فشار ريرا ز حمکمه او. داده بودند رسش قرار دست اعضای خانواده در دوستان و ش داشت که خبش اعظم آن را نه برایيهز

اتی يت حيان حماکمه امهيجر گناه دانسنت او در بی اي کار و ای گناهبر ن امراي را بايسازد، ز افشا را ل مالی خوديداد تا منابع اصلی متو هن

مشول  ها بيآس بارش در های مرگ های بزرگ اجرای محله نهيگونه توانست هز هداد که چ هح نيگاهی توض چياو ه قرار نيبد. شد هداده ن

  .فراهم آورد را) نکايبوج ءتوطئه(

نکا مبتنی يبوج ءتوطئه. برداری شده بود نسخه) نکايبوج ءتوطئه( از زدهم سپتامربيا رفته شده است کهيعام پذ طور هامروزه ب

شدن هزاران تن  داد که سبب کشته ل میيتشک مای مجبوجت مسافربردارين هواپيزمان چند انفجاردادن هم را پالنی که حمتوای آن بود بر

 ش در کاران هم وسف ويشده توسط رمزی  اپارمتان اجاره کي د که دريگرد اخنث کشف و .م١٩٩٥سال  در آن توطئه زمانی. شد می

فراموش کرد،  تاپش را کند، لپ اپارمتان فرار خواست از وسف با شتاب میيوقتی رمزی . سوزی رخ داد  آتشنيپيليختت ف یال پايمان

تاپ فرستاده  رمزی برای جنات لپکاران  هم کی ازيم مراد يزمانی هم که عبداحلک. ه شده بودندريمهم ذخ اريآن معلومات بس که در

برای  را وسف اويرمزی  ش خلبانی بوده و که شغل اعتراف کرد تر پسان شخص نيمه. ديبازداشت گرد  وريگ س دستيشد، توسط پل

مای مربوط به ين فروند هواپين بوده که چنديوسف اين اعترافات، پالن ياساس ا بر. گروهش جذب کرده بود محالت انتحاری در

پس از بازشدن . پنتاگون سقوط بدهد و ).ای .آی .سی(های  ساختمان بر را ها آن  پروازنيح اختطاف کند و در االت متحده رايا

نام مستعار محبالی که  ن باينام رضوان حسام الد هق شخصی بيطر د که ازيگرد  رمزی و القاعده آشکارنيوتر، رابطه بيرمزهای کمپ

پشت  .م٢٠٠٢سال  اکترب مهان اشخاصی که در مشار کی ازي( شناخت  مینيپيليف منطقوی القاعده درل ومسؤ را  اونيپيليدولت ف

ائی يزيک شرکت ماليران يمد کی ازي .م١٩٩٥سال  برده، در محبالی نام. ده بوديگرد برقرار) داشتند بالی قرار محالت انفجاری در

 در تدارک و او احتماالً. کرد ل میيمالی متو نظر ر ازياجلزا جممع آن در ستی مسلمان رايهای ترور ا بود که هستهينام کُنسوجا هب
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تن از  مواف احلازم دو خالد املضار و .م٢٠٠٠جنوری سال  او در. سهم داشته است زيازدهم سپتامرب نيگذاری محالت  پالن

ق يائی تصديزيماموران مال. مالقات کرده بود پنتاگون سقوط داده شد، را بر سپتامرب ١١ در ها پسانمائی که يگان هواپ هکنند اختطاف

ا موسوی، مرد يذکر ن مالقات، محبالی بااي تر از هشت ماه پس. ا صورت گرفته بوده استيزيمال ن مالقات دريکردند که ا

دسترس   معلوماتی که بهنيرغم چن علی. ديگرد آشنا بود، ازدهم سپتامربيدادهای  روی ءتوطئه که متهم به شرکت در ای مراکشی

افنت يداری برای  قات دامنهينوع حتق چيداشت، ه های زندان قرار لهيپشت م وسف هم دريرمزی  کا گذاشته شده بود، ويحکومت امر

  رانيپيليف قات دريسی که حتقياسبق پل سکال ماموريدا فاريآ. افتي هکردند، اجنام ن می وگذار دستان او، که آزادانه گشت ردپای هم

دست آمد، معطوف  هوسف بيوتر يتری به مشخصاتی که از کمپ شيها توجه ب یکائياگر امر": ديشياند  مینيچن کرد، رهربی می

 ءتنها مظهر ناتوانی اداره سپتامرب ١١ست که  نيت ايواقع. ی کنندريسپتامرب جلوگ ١١دادهای  روی شدند که از می داشتند، قادر می

ن شکست ادارات يتر نه تنها شاهد بزرگ آن بود که ما ءدهنده د نشانيبدون ترد امر نيا<. آن بود از که فراتر استخبارات نه، بل

  مانيقوان که از بل، نه ، شکست ماميده ايکه اکنون به کشف آن رس چه را که آن ، بلميل هاربر بودرياستخباراتی خود پس از پ

ق گردند و ياسالم افراطی عم ءمسأله صورت جدی در هاستخباراتی بادارات  داد تا هد اجازه نيسپ ست که قصر نيعام ا ءدهيعق ".>بودند

 .شدند ز راحت گذاشته میين ها کا امن بود، آنيکه امر زمانی تا. ا بوده کار هم حمافظت از سعودی نيا هدف از

  

 :ه تروريجنگ عل

 

نه  گريز ديزم نيچنان ترور هم .ان گذاشته شد،يپا ءاستی نقطهيگونه س نيبود که به ا .م٢٠٠١ ازدهم سپتامربي درست در

ن بود که يآن روز، ا دنت بوش دريپرز ري واکنش بدون تأخنيخنست. ک جنگ شناخته شديث يکه منح رمی، بلج ءدهيک پدي ءمثابه هب

 االتيضد ا جنگی بر"را  خطاب به مردم، آن اش او ونیيزيرانی تلو سخن در روز شام مهان. خواند "دی ملیيتراژ"ک ي محالت را

چون  هم. گرفته بود ورش نظامی قراريک يمقابل  در دادند گوئی کشور س مجهور و حکومتش، طوری نشان میيرئ. دينام "متحده

ل يادارات تعط ها و گاه مکاتب، فروش. مرزها بسته شدند متوقف و مسدود، پروازها ها وود، بالفاصله فرودگاهينمای هاليلم بزرگ سيف

تلفات  خسارات و ز مصروف برآورد حدوديد نيسپ قصر منتظر باشند و شان مبانند و های خانه که در شد مردم تقاضا دند؛ ازيگرد

د يکا بايمردم امر"ت ملی اعالم داشت که يکاران امن م هميت ئی با ان جلسهيجر در خ دوازدهم سپتامربيتار هس مجهور بيرئ. ديگرد

ن، اي از تر چند روز پسان. "تفاوت دارد م، کامالًيخود داشت برابر دمشنان قبلی که در  که باميدمشنی قرار دار برابر در ابند که مايآگاهی 

ک ين يا. س منوديتأس را >ت داخلیيت امنيمشاور<نام ه ب یئ تازه س مجهور، اديهای رئ تيصالح استفاده از و بوش بايجورج دبل

 ءر رهربی مههيز ستی دريرابطه به محالت ترور معلومات در ءهيسازی ارا هنگآ ستم هميس ل ويادی بود که اساسی برای حتل

دست  هچارچوب حکومت ب در خود را هزم، اد خمتص بيحساب ترور نيبد .رفت حساب می هنظارت مردم ب ماموران و سطوحی از
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ه رمسی ياعالم از. اعالم داشت  طالبان راميه رژيجنگ عل خ هفتم اکتربيتار هاالت متحده بيشده بود که ا هماه سپری ن کيهنوز . آورد

  .املللی القاعده پناه داده است نيب ءشبکه  به اسامه بن الدن ومين رژيشد که ا ده میيچنان فهم

جتارت  مرکز  هردو محله برنيهائی ب گونی هم هم آن هم تفاوت داشتند، با از نتون و بوش کامالًيهای کل که واکنش نيرغم ا علی

 کی ازيهدف قراردادن  ، طرف توجه و مردم تر شياالمکان هرچه ب محله کشته شدن حتی دو هر منظور در. جهانی وجود داشتند

انتقال  ئی بودند که هدف آن را داد خبشی از توطئه روی دو سراجنام هر غربی و کائی ويزم امريتالين کاپيتر های بزرگ مدرن مسبول

 بودند تا هخود ن اجنام دادند، صاحب منابع کافی پولی از گروپی که محالت را دو ناي هرکدام از. داد ل میيتشک کايجهاد به قلب امر

. ديرس انه میيم خاور در به مهان کشورها پولی تا منابع مالی ورد  دو مورد هر در. کردند ل میيکمک آن متو هب را های خود پالن

نی که روابط يده بودند، جماهديمقابل احتادشوروی سابق جنگ مسلمانی که در داوطلبان ؛های اسبق بودند افغانـ  عامالن محالت، عرب

االت يستم گمرکی ايس ف درياز نقاط ضع ازدهم سپتامربيگان  هکنند اختطاف ريسا وسف وي. اسامه بن الدن داشتند ءشبکه حمکمی با

منود  وسف رهينکای يکه پالن بوج نيد و بالخره اتوانستند برای ورود سهل به آن کشور استفاده کنن متحده آگاهی کامل داشتند و

 اول، ساختمان مرکز ءن بود که با محلهيان وجود داشت مهانا اين ماي گانه تفاوت مهمی که دري. گرفت دوم قرار ءمناسبی برای محله

  .تندخير فرو گريپی دکی يساختمان  دو هر وست ويوقوع پ هن کار بيدوم ا ءمحله که در حالی شد، در هجتارت جهانی سرنگون ن

 ده که خساراتی وارديکا با کسانی مقابل گرديکه حکومت امر ندديد و شنيد زنده ءنهگو هازدهم سپتامرب بيخ يتار هب يانجهان

ه يشب اريع هائی است که به جنگ متام زم محالت شان دارای نشانهيناميد شوند و ادی هم قربانی میيآن افراد ز راه با کنند که هم می

رس ريت کا دريت ملی امريبود که امن آشکار کامالً. حساب آورد هسطح جمرمان عادی ب توان در منی گريهم د عامالن آن را بوده و

داد که  د آمده بود، دولتی را نشان میيری که اکنون پديتصو. ممکن مبدل گشته بود ک امريرو جنگ به  ناي از .اجم قرارگرفته بود

 د،يورز د میيآن تأک د بريسپ گونه که قصر دولت ترور و آن های مسلح و بی از سازمانيترک: شده بود ريگد دمشن درينوعی جد با

  .فرد هب منحصر ءدهيک پدي

مورد خشونت  در ها های قبلی غربی فير تعريشده بودند که نه تنها سا رو هتی روبينک، با واقعيمردم کشورهای غربی ا

 توانست قد نی میين چنيک دمشنِ ايگونه  هکه چ نيچون ا مھدی يهای سرسخت جد که پرسش داد، بل می الشعاع قرار اسی را حتتيس

ن يای مهمی برای اه پاسخ جوی موارد وو زی در جستيآم جنون ءگونه هها ب که رسانه حالی در. ساخت هم مطرح می را افرازديب

 االت متحده ازياست خارجی ايس ها سال در روزی است که دهيآشنای دن دمشن تازه مهانا دمشن يد که ايگرد ها بودند، آشکار پرسش

  .ديگرد ن ترورينو ن دمشن، مظهر تبارز اقتصاديرشد ا تولد و. بود رمهری برخوردارگاه پ جای
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  مدوقسمت 

  

  )كرواكونومييم( نيِ تروريب اقتصاد ذره
  

ز آن متوجه يت ءکنم که لبه زمانی کمک می تا زم رايکنم و ترور می آن افتخار ست هستم، بريک تروريبلی، من ”

 کار هب را روزمره آن آورده و وجود هب زم رايد که تروريهست د؛ مشايهست ها ستيترور از فراتر مشا رايل باشد، زياسرائ متحده و االتيا

  “.ديهست کار بيفر گو و کش، دروغ مشا آدم. ديبرده ا

  )جتارت جهانی مرکز بر .م١٩٩٣ سال ءرابطه به محله اش در ان حماکمهيجر وسف دريسخنان رمزی (

حال  مصروف حمدودساخنت نفوذ در متحده االتيا و ريکب ءهيکه برتان حالی از ختم جنگ دوم جهانی، در های اندکی بعد سال

 ها در ستيکمون ءغلبه ساخنت جلوسد خاطر هفی را، بيک جنگ کثياما  ،شرق اروپا بودند، فرانسه گسترش احتادشوروی در

. فرستاده بود ايشرق آس سوی جنوب هب را کرده واحدهای نظامی خود  آغازنيهندوچ ا دريکمبود تنام، الؤس ويمستعمراتش مانند و

زودی  ه، بنيهای هندوچ انبوه جنگل ی دري هان فرانسينظام. زانی روی آورده بودندين اقدام، به جنگی پارتيواکنش به ا ها در ستيکمون

م شده يهای کوچک تقس دسته ها که در زانيپارت. ممکن است ريست امری غيهای کمون زانيدام انداخنت پارت هب افتند که شکار ويدر

 سرعت و بودند با ها مستقر آن ی دري ههای فرانس ونيزيکه گارن تنام مشالی بر روستاهائیيهای و کوه انبوه وهای  عمق جنگل از ،بودند

رهربی   اهالی حمل ونيبردند تا ب می کار هب را های ترور کيها تاکت چنان آن هم. بردند ورش میيشده،  دهی عالی سازمان ءوهيش

. راه بردارند سر گرفتند، از می ها قرار مبارزات آن برابر که در نی رايعده سران قومی و متنفذ آن ند ويمنا ادجيفاصل ا ها حد یي هفرانس

سراجنام حکومت  شد و تر  فزوننيهندوچ ها در ستي کمک به کمونريعنی تأثي: جه داديزودی نت هرزم شان ب ها در زانيوزی پارتريپ

  .تواند یوزی شده منريک جنگ عنعنوی منتج به پ بردن  پيش با ها د که سركوب آنيشه رسين انداي فرانسه با

صدد  در ها آن ،یاين ستراتژ یمبنا بر. دست گرفتند یرو طرح و د رايستراتژی جد کها ي یي هبود كه فرانس .م١٩٤٩سال   در

 کاری و های جاسوسی، خراب عرصه ها در به افراد آن ند ويجلب منا خود هها ب تيان اقليم ها و از کوه از برآمدند که سران قومی را

بن <گانگسترهای  کردند و ت میيفعال >نيتونک<ج يخل که در را >نونگ<نام  هائی بيچنان جمرمان در هم. وتلگراف آموزش دهنديراد

آموزش  ءن افراد پس از دورهيا. ان استفاده کننديجو ث جنگيح هب ها آن از آوردند تا گرد گون رايائی اطراف سايو دزدان در >زوئن

وی يات تصفيی اجنام عملبرا) Maquis(> سيماک<ر نام يها ز آن تن از دهی شدند که سه هزار های جداگانه سازمان گروه نظامی در

که  هائی را کيکردند و مهان تاکت ها عمل می ستيکمون د ازيتقل ها با سيماک. شدند ها فرستاده می كنترل كمونيست به حمالت زير

  .دادند می استفاده قرار بردند، مورد می کار هها ب ستيکمون
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 چندان نيهندوچ جنگ در. داد ل میيبرای حکومت فرانسه تشک را يئ ن معضلهيتر ن جنگ، پول، بزرگيمتام مدت زمان ا در

 تی، اداراتيچنان وضع ابد؛ دريمتويل آن تدارک  یپول برا رفت تا می کار هادی بيفرانسه زمحات ز داشت و در هدارانی ن طرف

ادی در فعال يمشکالت ز با دوش داشتند، خمصوصاً هب را ها سيت اصلی ماکيلوکه مسؤ کشور ضدجاسوسی آن استخباراتی و

 خاطر هب امکاناتی را  بارنيبودند، خنست رو هز که با قلت بزرگ پول روبين ها ستيكمون. مواجه بودند ن واحدهايداشنت ا نگه

خود  مصادره کردند و الؤس را حمصوالت خشخاش در .م١٩٥٢سال  که در نيآن ا گرفتند ودست  یحمل رو آوردن آن در دست هب

 در ها ی هفرانس. داری کردندي اسلحه خرنيچ کشور دست آوردند، از  هآن ب که از هائی پول ده بايفروش رسان هلند بيتا بازار در را آن

  .سی .ای. دی .اس(. دست گرفتند یرو >کسيات ايعمل<نام  زير متقابلي رااقدامات  ب کرده ويتعق مثال دمشن خود را زين مورد نيا

ت ائی يلوکه مسؤ یا اداره Service de Documentation Extérieur et du Contre-Espionage SDECE() .ای

 خشخاش الؤس را از پسمورد وارد مذاكرات سری شد تا متام حمصوالت سال  ينا اجنام معامله در یبرا) دوش داشته ب را ها سيماک

مای يرا توسط هواپ آن ءآوری حمصول، مهه مجع اندکی پس از. ضربه بزنند را ها ستيگونه کمون نيبد داری کنند وينزد مردم حمل خر

ن حمصول را يگون، ايسا در. گون انتقال دادنديجات باربری به سا عراده ءوسيله هجا ب آن باز از تنام جنوبی ويبه و ٣.سی .دی

ک خبش ي. داشتند سروكار پروسس مواد خمدر ه ويدانست كه با تصف قبل می ل داد که ازيکارانی حتو تبه به باند ).ای .سی .دی .سی(

ان يآن را قاچاقچ گريخبش د ده شد ويفروش رسان هگون بيخود سا ن مواد دريا ءهای فروشنده مغازه به افراد و ماًيمستق ن مواد خمدريا

 Union(>  کورسنيوني<جهان چون  گری دريداران ديخر کانگ و به بازارهای هانگ را داری کردند که آنينائی خريچ خمدر مواد

Corse( بازارهای خمتلف  خمدر به فرانسه و صدور مواد قاچاق و کردند که در امور می کا صادريکورس در خمدر ای مواديعنی مافي

به پرداخت  دست آورد که قادر هسود بزرگی ب ).ای .سی .دی .اس(گونه  نيبد. فروش مصروف بودند هکای مشالی، بيامر اروپائی و

  .ديگرد ها  مالی آننيتأم و ها سيهای ماک نهيهز

آگاهی  >عمليات ايكس< یانداز ها و راه جريان اين نوع فعاليت نام دگروال ادوارد لونسدال از همأمور سيا ب ککه ي هنگامی

. راه انداخته است هخمدر ب رابطه به مواد در را ات مذکوريی عمل هنوشت که ارتش فرانس افت، بالفاصله به واشنگنت گزارش داد وي

 راکرم  از ن قطی پريم که ايخواه منی د؟ مايدار هگری نيد ی بهمشا کار" ش گفته شد ن بود که برایيبرابر گزارش ا واکنش حکومت در

. "ديمتوقف بساز نه راين زميا قات دريکننده باشد، پس حتق ت مزاحميک حکومت دوست ما ايتواند برای  می ن کاريرا ايد، زيکن باز

بردند، اغماض  می کار هها ب سيهای ماک نهي هزنيغرض تأم خمدر را ها مواد یي هکه فرانس نيا ات ويآن عمل ها بر کائیيب امريترت نيبد

 .ده گرفتنديناد را کرده آن

 :انيشورش مقابله با ئي از آموزه

 

. کرد دايشهرت پ >ان شورشیيجو جنگ مقابله با<نام  ، بانيهندوچ ها در ستيزانی کمونيبرابر جنگ پارت واکنش فرانسه در

دولت مشخص  ءلهيوس هزم بياست جنگی، کمک به تروريبرد س شيپ د دريجد ءشهيک انديث يح هان، بيشورش ضد ن نوع مقابله بريا
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 ئی برای مقابله با لهيوس ءمثابه هزانی، بيک جنگ پارتي ک قدرت استعماری دريجانب   مالی ازنيتأم کمک در: ت گرفتيهو شد و

عادی نربد انتقال ريدان غيک ميخود به  که جنگ با ی راديجد ءن آموزهيا. ان آورديم هب های متفاوتی را اغماض و ها دگاهيشورش، د

. ابنديل ير کنترل ارتش تشکيز استخباراتی در متمرکز ءک ادارهي نظامی و های خاص شبه ژه، گروهيکرد تا واحدهای و داد، حکم می

دست  له برای درين وسيان، مؤثرتريه شورشيئی عل  مقابلهنيشده بودند، چن ريگرداب بزرگ جنگ سرد درگ ان دريکه جهان جائی آن از

  .رفت می مشار هابرقدرت ب  دونيم بياروئی مستقيی از روريت و جلوگيداشنت کنترل وضع

مارچ  ٢٨خ يتار هاو ب. ان معرفی منوديجهان هطور رمسی ب هب .م١٩٦١سال  در د راين درس جديدی ايکن. دنت جان افيزيپر

 که از ست، بليسالح امتی ن ءن خطر تنها محلهيباشد ولی ا مواجه می خطر ت جهان آزاد بايامن" :برابر کنگرس گفت در .م١٩٦١سال 

ک، يپلوماتيهای داخلی، فشارهای د م، انقالبيمستقرياغي م ويهای مستق ها، خشونت هيبه تصف های کوچک گرفته تا انيدن زيرسان

 سخنانی، حکومت او نيچن شش روز پس از. "دريگ می بر در زين کوچک را های خورد و جنگ ئی از ا سلسلهي زانی ويهای پارت جنگ

اع وقت برای يرا بدون ض )برابر است ون دالريليصد م با حدودامروز که ( ون دالريليم ٩هاد داد تا مبلغ  شنيملی پت يبه شورای امن

. تن اختصاص بدهد به چهارهزار تا کا از حدود چندصد نفريارتش امر ءژهيهای ودادن واحد مبنی بر گسترش یپرادعائ ءک برنامهي

رابطه به  ق ادهای ملکی دريطر هم از ق ادهای نظامی ويطر به خارج، هم از ها دی غرض کمکيجد ک ساختاريگونه  نيبد

عنی ي وبايرابطه به ک در تا د،يل گرديسری تشک ءژهيک گروپ وي .م١٩٦١ماه نوامرب سال  در .ان آورده شديم هنربدهای پارتيزاين ب

های  قيک ناو شخصی بزرگی که قايچنان  هم. کند اجرا فش رايوظا ـ االت متحدهينفوذ ا ءساحه ستی دريمارکس گانه کشوري

ساالنه  ءهجيبا بودوبائی يکائی و دوصد تن کيرس چهارصد تن امر دست در> مانگوس< اسم رمز کرد و محل می زيخود ن با ريالس عيسر

امی يم در )ايس(دفتر  ءلهيوس هحدی ب ن گروپ تايا. ف سازنديدل کاسترو را تضعيرهربی ف هداده شد، تا دولت ب قرارون دالر يليم ٥٠

را  )ايس(نی بود که خود يدر ضديت با قوان کشورهای خارجی و امور ن خود نقض آشکار قانون عدم مداخله دريشد که ا رهربی می

ای بود  متعارف نظامیريابتکارات غ کی ازي صرفاً >مانگوس<. ساخت االت متحده حمدود میيات در ساحات متعلق به ايبه اجرای عمل

س مجهور کشته شد، واحدهای ضد يکه رئ عنی سالیي .م١٩٦٣حوالی سال  در .وجود آورده شده بوده دی بيحکومت کن ءلهيوس هب که

  .نيکای التيامر ا ويقا، آسيآفر: سه قاره مصروف نربد بودند متحده در دوازده کشور و االتيشورشی ا

. ساخت ريمتعارف درگريجنگ غ در د که واشنگنت رايمبدل گردای  دئولوژیين دوران به ايا شورش در امقابله ب ءجتربه

ا تا به يهای آس ن واحدها از کنارهيچارچوب ا کائی که دريان امرينظام. دادند ل میين جنگ را تشکيژه، ارتش ايوی وريواحدهای ن

آن  ون ازريب اسی درون کشور خود ويسهای  واقع قهرمانان جنگ سرد برای خنبه دند، دريجنگ  مینيکای التيهای امر های بلندکوه قله

 در .م١٩٦١سال   اصل درنيمه. ان شورشیيجو جنگ منای ترور متام ءنهييعنی آيان بود، يها شکار شورش مند آن سالح قدرت. بودند

نی رشد يمتخصصها به سطح   نظامینيسراجنام مه. ديق گرديانه تطبيم خاور در .م١٩٦٦در سال  ا ويکلمب در .م١٩٦٢تنام، در سال يو

  .دادند انتقال می ها آنه جتارب خود را ب ها آموزش و به خارجی را خود متعارف هنرريهای غ برد جنگ شيپ ءعرصه کردند که در
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های  کائی، نظامیيماموران خمفی امر. رفت حساب می هان بيات ضد شورشين عمليتر مؤفق از >اهيات عقاب سيعمل<آغاز،  در

 ايها  نام سکادران هکردند که ب ج میيهای کوماندوئی بسدر واحد هنر کشنت آموزش داده و ءعرصه در راتنامی يو ء شدهنيچ دست

ست يان کمونيجو ها جنگ کائیيامر( ها تکانگيباالئی و ءان ردهيجو ها کشنت جنگ ن جوخهيا ءفهيوظ. افتنديهای مرگ شهرت  جوخه

که از آغاز  ظرف چند روزی در. بود) مترجم ـ دندينام ست میيکانگسترهای کمونعنی يها  تکانگيو حتقري، كينه و یرو تنامی را ازيو

 افراد. ده شدنديقتل رسان هها در بسترهای خواب شان ب تکانگينی ويرزميهای ز شد، رهربان سازمان سپری می >اهيات عقاب سيعمل<

های  های ورودی خانه سر دروازه چنان بر هم ن عالمتيا کردند و جسد شخص کشته شده رسم می ها، چشم انسان را برن واحديا

کای يها در امر  نوع گروهنيمه. کردند کمک می ها آنا که ب ن کار هشداری بود برای کسانیيواقع ا در. شد ز گذاشته میيان نيقربان

مهان عالمت چشم انسان هم  جا نيا در شد و به افراد آموزش مشابه داده می اد وجيا زيوسطی هنگام جنگ داخلی در السلوادور ن

جنگ ضد  ن اصول ستراتژی دريتر از مهم ـ ترورکردن دمشنـ  اجرای جنگ روانی. گرفت می ث مسبول مورد کاربرد قراريح هب

حساب  هب تر شيابنده بيرشد  تر کشورهای کم خصوص در هب ن امريا ک اسلحه بود، ويوحشت،  ترس و. داد ل میيتشک ان رايشورش

نفر  هزار افت، هشتيشهرت  >ترورـ  ال کونترا<که به نام  .م١٩٦٦-٦٧های  سال ماال درين نظامی در گواتين کمپاايجر در. رفت می

 شوند، توسط ارتش در دو هزانی داخل نيگران که به صفوف جنبش پارتيد ههشداری ب ءشان افراد ملکی بودند، به نشانه تر شيکه ب

  .الت کشته شدنديا

ن يا ن شان دريمتحد ها و کمک دولت ارتباط داشتند، الکن شوروی از زمِ برخورداريز با تروريآن نن ياحتاد شوروی و متحد

است خارجی احتادشوروی در دوران جنگ سرد يتضادی در س ءجهيتوان نت می را ن امريا. حدی احساس دوگانه داشتند راستا تا

  رانينظرهای لن هم نقطه آن  کرد، با می داد غرب قلم با اروئی آشکاريپابند اجتناب از رو که احتادشوروی خود را رغم آن علی. دانست

بردن  شيجنگ مهان پ" جنگ معتقد بود که ءچ در بارهي هم مانند کالسوونيلن. انداخت منی نظر جنگ داخلی از جنگ و رابطه با در

 داری و هي سرمانيطبقاتی، مبارزه ب دار دوام ءمبارزهستی يتئوری مارکس ده باين پديکه ا زمانی. "گريد ابزار ل ويوسا است است بايس

که  ای >تیيامن ءشبکه<از  جمزا. قبال خود داشته باشد باری برای جهان سوم در انيتواند عواقب ز گاه می ق گردد، آنيزم تلفيکمون

.) وجودآورده بودند هب ثباتی را با آرام و ک دوران نسبتاًيمان وارسا يوقتی کشورهای عضو ناتو و پ( ان آورده بوديم هجنگ سرد ب

 نيگياندره کاس. کرد  مینيک جنگ بازدارنده تأميت يکای جنوبی را در وضعيامر ا ويقا، آسيدر افر ها ئی از دولت مسکو، جمموعه

 کرده است، در  ذکرنيگياندره کاس بود، اشتباهاً کو که اندره گروم احتادشوروی را ءخارجه ريب نام وزيسنده ترکينو ن جايا در(

 یاحتادشورو ءخارجه وزير) ح مترجميتوض ـ خارجه رينه وز ر شوروی بود وي خنست وزنيگيعنی الکسی کاسين شخص يکه ا حالی

  : خالصه کردنيچن است خارجی کشورش رايس تضاد موجود در .م١٩٦٥سال  اش در رانی ک سخني در

 اما در. ديآ می وجود هها ب  دولتنيوفصل منازعات ب زور هنگام حلاجتناب به توسل به  از زيآم ستی مساملتيز است هميس"

 و آوردن به جنات از زور روی مبارزه در مقابل خشونت و شدن و مسلح خاطر هها ب خلق ءمعنای سلب حق استفاده هگاهی ب چين هيواقع ا
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خواهند  می(که  هائی به آن های الزم را است و احتادشوروی کمک ريانکازناپذ ک حق مقدس وين يا. ستيکشورهای خارجی ن فشار

  ."ه خواهد داديارا) ن حق استفاده کننداي از

نام  هکه ب ژه ایيهای وآموزش به واحد متعارف وريهای غ به جنگ ، توجه خود رانيوی از لنريست با پيرهربان کمون

 در .م١٩٧٩سال  ک واحد نظامی سری دري ءمثابه هها گروپ الفا را ب مثال شوروی طور هب. معطوف داشتند افتند،يتنازها شهرت يسپ

تنازها يست مثل سپيان مارکسيجو آموزش جنگ مسکو در. کرده به افغانستان اعزام داشتند جا هب قطعات عادی نظامی خود جابيترک

های  نوعی از کمکذات خود  هفوق، ب ءوهيستی به شيهای مسلح مارکس دادن جمانی گروپ آموزش. لی جدی بوديمهه نقاط جهان خ در

انه، يم خاور ساخنت نفوذ شوروی درومندريراستای ن هفتاد در ءهای دهه مسکو در سال. رفت حساب می هم مالی بيمستقريغ

. منود ادجيپراگ ا شهر ملان شرق درآ استادان شوروی و ءلهيوس هنی الفتح، بيفلسط ءشده نيبرای آموزش اعضای دستچ گاهی را آموزش

) ايچکوسلواک( کينام کوش هگری بيک اردوگاه ديکرد، سپس شاگردان به  ها شش ماه دوام می اهگ ن آموزشيا درآموزش  ءک دورهي

گاه   و دانشنينام لن هتوتی بيانست خارجی در ان شوروی ويجو دانش. کردند ل میيتکم آموزش را ءدوره جا آن شدند که در فرستاده می

. گرفتند می ز فراين ها را استفاده از رسانه های جنگ روانی و کيستی، تکنيعمومی مارکسکنار آموزش  در مسکو لوممبا در سيپاتر

آموزش  ءطول مدتی که دوره در. کرد لی شوروی استفاده میيکارلوس شغال بود که از بورس حتص >مشهور<ان يجو کی از دانشي

 ز درين سا ويعنی باکو، تاشکند و اديشهرهای خمتلف احتادشوروی،  های آموزش نظامی که در داشت، شاگردان به اردوگاه دوام می

  .شدند مات میيبالک شرقی وجود داشتند، تقس ا ويميکر مفروپل دريس

د يمستف زيکاری کشورهای اقمارش ن هم کمک و ستی، احتادشوروی ازيهای مسلح مارکس گونه آموزش گروپ نيا در

قا يافر انه وياروپا، خاورم های مسلح در به گروپ های احتاد شوروی را فه داشتند که کمکيا وظيبلغار آملان شرق و مثالً. ديگرد می

به  های مالی را کمک ريسا سالح و شخصاً داشت که او جاسوسی آملان شرق اظهار ءس ادارهيمارکوس اوولف رئ.  کنندنيتأم

که  حالی در. بودند >قانونی<گان، مراجع  هندريگ لياو مدعی بود که حتو. داده است ل میيستی حتويهای مسلح مارکس سازمان

بردند،  قانون استفاده می پرتو شده توسط دولت در ليزم متويچون ترور هم طبق قانون، ان بريمقابله با شورش ءآموزه ن ازياکائيامر

وهای رين<را  کردند که آن پنهان می >املللی نيبستگی ب هم<ئی از تفکر  هي بازی را در النيمه داشنت شان در ها اما دست شوروی

شده  رو اراضی اشغال قلم  بود که درنيخبش فلسط یکی هم سازمان آزاديها  نيا ءمجله از. دندينام جهان سوم می در >ابندهيرشد

  .داده بود قرار رس خودريت در ل رايک اسرائينقاط ستراتژ های نظامی و قرارگاه د ودنيرزم می

 

  :زانييهاي پارت جنگ ده ازياقتصاد زائ: السلوادور
  

 ره  اردوگاه بهدو   هرنياروئی بيرو داری وجود داشت، فلهذا از صورت دوام هدوران جنگ سرد ب امتی در ديکه د جائی آن از

های  امير نفوذ شان قيساحات ز کردند که در واره سعی می ابرقدرت هم دو هر. گرفت بايست اجتناب صورت می یشد، م که می ائی
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ن جنگ در ساحات يا: متعارف بود ريک جنگ غياری جهات يبس جنگ سرد، از. آورند ف رقيب خود پديديدف تضعه به مسلحانه را

مثال ده سال متام  طور هب. گرفت کردند، صورت می ل میيها متو های مسلحی که دولت گروپ ءلهيوس هب مناطق ناشناخته، و

 مي رژنيک جنگ داخلی بي ريکه درگ بردند، کشوری ش میيپ اری را در السلوادوريع احتادشوروی، جنگ متام متحده و االتيا

اقتصاد . ده بوديبه حبران گرائ .م١٩٨٠در سال  اسی السلوادوريست يوضع و هستی شديجنبش انقالبی مارکس گرا و کتاتوری راستيد

 سال تا .م١٩٧٩ سال از. راه داشتمه به را رامی اجتماعی و فقرآزانی در روستاها نايجنگ پارت ءعی به اضافهيآفات طب زده و حبران

وشش درصد  ستيب ست تايب بيبه ترتآوری دات و سودي مدت تولنيمه در.  آمدنيد ناخالص داخلی هجده درصد پائيتول .م١٩٨١

 ٥٦خبش ساختمان  درصد در ٢٧کات به يابی در فابريگراف کار .م١٩٨١ماه اگست  تا .م١٩٨٠ماه جنوری  از. کرد داينزولی پ ريس

 .م١٩٨١ سال اواخر در. داد نشان می درصد ترتل را ٣٣ونقل  محل امور در درصد و ٢٥سوداگری  ءعرصه درصد، در

 متحده وارد عمل شد تا حکومت و االتي اوضاعی انيچن در.  آمدنيدرصد پائ ١٧دات صنعتی يتول ها متوقف شدند و گزاری هيسرما

 نظر رفاه مردم مدنيتأم جز هها کدام منظوری ب ن کمکاي شد که از گرچه طوری نشان داده می. ديالسلوادور را مساعدت منا اقتصاد

. داد ل میيتشک ان رايکائيشورگی امر کاراگوا سبب دليمرزهای ن جوار مناطق هم ها در ستيساندن ريگ های چشم وزیريبوده ولی پ هن

های  زانياسی به پارتيبانی سيپشت و افزار، آموزش نظامی جنگ های پول، نهيزم کاراگوا درين وبا ويک ن، احتادشوروی، ازاي زمان با هم

  .ده بوديهای جنگ سرد مبدل گرد های زورآزمائی کی از عرصهيگونه السلوادور به  نيبد. برد سود می ن کشوريست ايمارکس

ت اقتصاد ملی يبود که وضع السلوادور، آشکار احتادشوروی در متحده و االتيشدن اريمهان آغاز درگ از

معتقد بودند  دند ويشياند  مینيها چن زانيرهربان پارت ک خبشی ازي. ان جنگ داخلی خواهد بوديپا ء کنندهينيتع

ن يا و. >ديدن جنگ کمک خواهد رسانيخبش انيست که به پا دیيت اقتصادی کليشدن ظرف درهم شکسته< :که

 در) Farabundo Marti Liberation National( ).ان .ال .ام .اف(نام  هها ب ستيرا پنج گروپ مارکسيدرست بود، ز

 دی راين شديک کمپاين ائتالف يا. اقتصاد معطوف کرده بود ءبه عرصه را ک ائتالف، توجه خودي چتر ريز

ها  پل برق، مراکز انرژی، بندها و های تلفن و ساخنت شبکه ق خمتليطر ب ادهای اساسی اقتصادی، ازيغرض ختر هب

 ـ اجتماعی آن داشت که ساختار م ازيگن، بيدنت ريزيپر. راه انداخت هکشاورزی ب امور رسانی و های آب شبکه و

 سال ون دالر دريليم ٦٤ از د، لذا کنگرس را قانع ساخت تا کمک به السلوادور رايپاشخواهد  فرو  اقتصادی ازهم

آن مبلغ، به اهداف نظامی  ون دالر ازيليم ٣٥بلند بربد که  .م١٩٨١سال  ون دالر دريليم ١٥٦به  .م١٩٨٠

ون آن يليم ٨٠د که ون دالر باال برده شيليم ٣٠٢ مبلغ بازهم به نيمه .م١٩٨١طول سال  در. شد میه اختصاص داد

 نيتأم ءنهيزم ن مبالغ دريا با را آن بود که حکومت السلوادور ،هدف. گرفته شده بود نظر به خبش نظامی در

شکسنت اقتصاد  ها ستراتژی درهم ستيکه ائتالف مارکس حالی در. اری رسانديدات و مصارف دولت ي عانيتناسب ب
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ئی اجنام  جهينت بی های عبث و  ثبات تالشنيتأم ءنهيزم در السلوادورحکومت  االت متحده ويکرد، ا اده میيپ را

  .دادند می

. ساخت ومند میرين را ).ان .ال .ام .اف(موضع  کرد و ف میيتضع دولت را: کاری اقتصادی ذواجلوانب بود ن خرابيثرات اا

نه هم  دانست و ملی می وابسته به اقتصاد را نه خود گريکه د آن خاطر هژه بيو هبرد، ب می ن ضعف اقتصادی سوديها از ا زانيگروه پارت

 نانگويو شالل ت Morazan ئی چون مورازان ها منبعد به مناطق دورافتاده زانيکرد، چون توجه اساسی پارت آن کمک می هب

Chalaltenango ،را ازيکرد، ز منی واردن مناطق يا ی برريهای اقتصاد، کدام تأث ن عرصهيتر کاری مهم لذا خراب معطوف گشته بود 

ستم يبرق، س ن مناطق ازياهالی ا. د شده بودنديجتر کشور گريهای د از خبش ده ويگرائ به فقر ته وخير جنگ داخلی فرو مهان آغاز

زانی مربوط به يهای پارت تيبرکت اقتصادی بود که فعال ن ازيا ه حمروم گشته بودند وريرسانی، ارتباطات تلفنی وغ آب

تاج حي مانيهای کشاورزی مبتنی بر تأم هيپا ، بر>زانیيجنگ پارت اقتصاد ناشی از<ن نوع يا. آورده بود وجود هب را آن ).ان .ال .ام .اف(

مناطق روستائی، مرکز . کرد ها ارسال می زانيهای خارجی استوار بود، مانند اسلحه و پولی که احتادشوروی به پارت کمک خود و

درصد صفوف  ٩٥ن حساب يبد. بود ).نا .ال .ام .اف(ی ريکه منبع قدرت و سربازگ داد، جائی ل میيتشک زانی راياقتصادی جنگ پارت

راه  را مساعی در ها زانيپارت کاريپ اهالی آن مناطق مبارزه و. داشتند یکه شغل كشاورز متشکل از اهالی روستاها بود ها زانيپارت

ز از ميتا ارکيوين خربنگار وند بونِر،ميرا .م١٩٨٠ماه دسامرب سال در. کردند میابی يجنات شان از چنگال حکومت راست ارجتاعی ارز

 در ها زانيپارت چرا< ديک مصاحبه پرسيشده طی  تازه انتخاب س مجهوريرئ )José Napoleoń Duarte(وارته يخوزه ناپولئون د

قانونی،  پنجاه سال دروغ، پنجاه سال بی< :گفت او .بود زيبرانگ تريح اريبس برای خربنگار س مجهوري، پاسخ رئ>جاشده اند هها جاب کوه

شود  پنجاه سال می. کردند گی می هبدخبتی زند دند، درريم گرسنگی می مردمانی که از ءچه خينست تاريپنجاه سال خشم فروخورده، ا

بوده  خاص متمرکزای ک قشرهيدستان مهان  متام امکانات در آموزش و ءعرصه ها، سرتاسر شغل ءل، مههيوسا ءکه متام قدرت، مهه

  .>است

از هدف غائی آن آگاهی  برد و مقابل اهداف اقتصادی پی می در .)نا .ال .ام .اف( دار دوام ءکا به خطرات مبارزهيحکومت امر

های نظامی،  کمککنار  االت متحده درين جهت ااي از. ض آن به اقتصاد خودیيتعو شکسنت اقتصاد السلوادور و درهم: کامل داشت

اری ي ستم آبيعاله بر بازسازی س االت متحده،يا. طرح منود زيرا ن اقتصادی کشور ـ رمدعای بازسازی ساختارهای اجتماعیپ ءبرنامه

آن بود که جای حمصوالت  ات عبارت ازيرين تغيا ساخت و خبش صادرات وارد در اتی رايريآن جلب کشاورزان بود، تغ که هدف از

به  بود، لذا پول را ه حمسوس نيرين تغيگرچه برای حکومت ا. کرد می رعنعنوی مانند حمصوالت نساجی پريحمصوالت غ کشاورزی را

 موسسه نيق مهيطر از. منوده بود کوئی با سکتورهای خصوصی داشت، واگذاريهای ن انکشاف اقتصادی اجتماعی که متاس ءموسسه

 نيمبنای مه بر. انتقال داده شد به السلوادور ات مذکوريعمل منظور هب .م١٩٩٢تا  .م١٩٨٤ نيهای ب سال در ون دالريليمبلغ صد م
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ند ريدوش بگ هفی بيوظا گی به حکومت رشد کنند و هافتند که بدون وابستيژه سوداگران بزرگ اجازه يو ه خصوصی، بنيابتکار، متشبث

  .االت متحده مبدل گشتنديومند اريد به شرکای نيهای جد شرکت ن پروسه، مشاری ازيا زمان با هم. پرداخت آن منی هب گريکه دولت د

دست آورده باشد، باعث ختم منازعه  هآشکاری ب ءغلبه ريهای درگ کدام از طرف چيکه ه دن جنگ سرد، بدون آنيان رسيبه پا

قدرت  چنان در هم )Alianza Republicana Nationalist( ـ خواهان ائتالف ملی مجهوری(نا يحکومت ار. ديگرد السلوادور در

 افت كه درياجازه  شد و هسرکوب ن .)نا .ال .ام .اف(ستی گردد، اما يد مانع انقالب مارکسيمتحده مؤفق گرد االتيگرچه ا. ماند باقی

ای  های مردم اما توده. نظامی شده بودريخبش بزرگ کشور غ شد، اما حضور ارتش کماکان احساس می. انتخابات شرکت ورزد

 ندانش ازمشهر ک ربعی ازي هزار تن قربانی گرفته و وپنجن جنگ هفتاديا: ن جنگ داخلی پرداخته بودنديشدن ا بزرگی برای جهانی

ک يخشونت که به  اعمال زور و توانست بر هاز جنگ به صلح ن گذار. ران شده بودنديو ستاهاوکرده و خبش بزرگ ر کشور فرار

 در. رفت می مشار ههای جنگ سرد ب برانداز سال اث خامنانرين جنگ ميا. ان بگذارديپا ءنقطه کامالً ده بود،يشاخص مبدل گرد ءدهيپد

وقوع  هقتل ب ٨٥٠٠بود،  >زيآم دوران صلح<که  .م١٩٩٥ سال در. شدند تن کشته می ٦٢٥٠ نيانگيم طور هان جنگ ساالنه بيطول جر

اسی يس ک اقتصادي ءچهره<السلوادور ربط داد، اما  جنگ سرد در است دورانيس توان با منی را ها ن قتليکه ا نيرغم ا علی. وستيپ

  .بود دايآن هو از >بار خشونت

  

 :جانب دولت ل شده ازيزمي تمويترور

  

ت از يمحا خاطر هاعزام واحدهای نظامی ب ها اما، در  شده بودند، شوروینيهندوچ جنگ در ريها که درگ کائیيبرخالف امر

 ها پس از که آن ای ستراتژی ـ دادند د نشان میي تردنيکای التيامر هائی در گروه های مسلح و استعماری، سازمانان ضد يجو جنگ

مهمات  ل اسلحه ويهای احتادشوروی در چارچوب حتو خبش بزرگ کمک. گذاشتند کنار را آن .م١٩٧٩سال  اشغال افغانستان در

کرد که کشورهائی چون  جنگ دوم جهانی، وقتی کرملن تالش می از بعدحتی اندکی . گرفت ان صورت میيآموزش نظام جنگی و

به تابستان سال  تا .م١٩٤٩سال  نوامرب ونان ازيهای  ستيکمون. کرد می انکار را ن امريبه بالک شرق بکشاند، مسکو ا ونان راي

 و شد چکوسلواکی به آلبانی فرستاده می ءاسلحه. م نظامیيهای مستق نه کمک کردند و افت میيها در شوروی تنها اسلحه از .م١٩٥٠

آن  گريبزرگ د که مقدار بودند، بل هونان خمتص نيها به  ن حممولهيا ءالبته مهه. گرفتند ل میيحتو را ها ونانی آنيهای  ستيکمون جا آن از

دار احتادشوروی  مشتری سابقهک يا، ياتوپ. ديرس می اينيبوتی به کيق جيطر از و ، مصرنيبه فلسط و رفتگ ش میيپ در راه جنوب را

رانی  مقابل حکم ا که درينيک در ان مائويبه شورش را ها آن های نظامی بود تا حمموله یريگ ليکه مطابق با توافقاتی، بندرگاه حتو

لنگرگاه ث يح همتداوم ب طور هز بيانه نيم دوران پس از جنگ دوم جهانی، خاور در. ل دهديدند، حتويرزم ه میياستعماری برتان

 که مدت طوالنی در ه رايخواست قدرت استعماری برتان کرملن،که می. گرفت می های احتادشوروی مورد استفاده قرار کشتی
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 برابر شان در ءمقابله هودها دريهم  ها و نیيفلسط را هم از ت خوديداشت، درهم بشکند، محا ل قراريداری از دولت اسرائ جانب

  .شد ی میريبارگ هودهايهم برای  ها و نیيساخت چکوسلواکی، هم برای فلسط ءاسلحه رو ناي داشت، از ابراز ها برتانوی

 نيتأم آموزش نظامی را راه با مهمات هم ها اسلحه و آن. های آشکاری بود ها حاوی نارسائی کل ستراتژی شوروی طور هب

دن آماده بود، اجنام يبرای جنگ اي د ويجنگ مقابل غرب می جوئی که در جنگ برای هر هائی را پرداخت ابرخی موارد حت در کردند و می

ها  شوروی ءلهيوس هشده ب های کمک انقالب امسأله طوری بود که حت. های شان بود کمک ءهيبرای ارا ها آن اريگانه معين يا. دادند می

 ميبابوی کدام اعتباری قاميز ق ويموزنب ا،يداشته است؛ مصر، اتوپ هقبال ن ها در وبا برای آنيک از ريغ هارزشی ب کدام متحدی با

  .وابسته بودندريغ اريبس كشورهائی چون انگوالی حتت رهربی دوسانتوش اما. کردند هن

. های مسلح منهمک ساخته بودند های مالی برای سازمان کمک ءهيارا در بودند که خود را ههائی ن ابرقدرت تنها دولت ن دويا

 زم برخورداريامکانات الزم برای کمک به ترور دولتی که از هر عی تلقی شده ويطب دولت امرک يق يطر  شده ازنيزم تأميترور

رهربان عرب  دوران انداخنت جمدد پطرودالر، هدنبال آن ب ه حبران نفت و بنيپس از خنست. کند  مینيمالی تأم نظر از را باشد، آن

پول  های شان انباشته از وقتی حساب. آوردند می خود در ءحتت اداره را آن کردند و می دايبر درآمدهای صادرات تسلط پ روزتاروز

 از .م١٩٦٩سال  که او در آن از بعد. آن رهربان بود کی ازيمعمرالقذافی . آوردند های مسلح رو  مالی گروهنيبه تأم ها آن شد، اکثر

های  پی آن برآمد که گروه د، دريقدرت رس هب )مترجمـ  رهربی قذافی است هکودتا ب جا نيانقالب در از منظور(ک انقالب يق يطر

چه که  های هفتاد به آن سال در ک خبش مازاد سود منابع نفتی راياو . مهه نقاط جهان کمک کند در ستی راياليامپر جنبش ضد

، از جنبش )رلنديآخبش  جنبش آزادی( ).آ .ار .ای(گرفته تا  ).او .ال .پی(از . داد د، اختصاص میينام های مسلح انقالمی می گروپ

های مسلح  ا به سازمانيبيهای نفت ل د، پوليجد ءبه مستعمره تا قای جنوبی ويافر ملی در ءبه جنبش کنگره تا ش انگوالخب رهائی

ز يزد، قذافی ن می ارد دالريليم ٢٢به  های هشتاد سر سال در ش بود ويبه افزا که مازاد سود نفت رو جائی آن از. شد می ريسراز

مثال اعضای گروه  طور. کرد  میينيسک، تعيدارای ر های معترب اتيدر عمل ستم پاداش راياو خود نوعی س. شده بود بازتر ودل دست

 ون دالريليپنج م ک تايسهم گرفته بودند، پاداش  .م١٩٧٢سال  ک مونشن دريهای املپ بازی ستی بريترور ءمحله اه، که دريس سپتامرب

وزرای  .م١٩٧٥ ماه دسابر سال دست آورد که در هزمانی ب ون دالر رايليم املللی، دو نيکش ب شغال، آدمکارلوسِ . دست آوردند هب

دست  هدالر ب کوماندوئی کارلوس، مبلغ صد هزار افراد واحد کی ازي نيم کليوخيهانس . ن اختطاف منوديشهر و در سازمان اوپک را

  .دينام >زميترور ءپدرخوانده<را  ا اويبيل باز ودل رهرب دست. اصابت کرده بودشکمش ه ک گلوله بيا اختطاف يجر را دريآورد، ز

او به . ن بسازديقت قريحق هب ش راياهايخواست رو چاد می جنگ داخلی کشور استفاده از با .م١٩٧٣ سال قذافی در

وزی موصوف ريپ داشت که بعد از قذافی درنظر. کمک داد هاد شنيهابری پ  سنيبرابر ه نظامی برای مقابله در ونی رهربيخاوک

او اوزو، را . ديوم بود، اشغال منايوم و اورانيزير مگنيذخا از که سرشار را )Aouzou( نام نوار اوزو ههای مشال چاد ب کناره در ءمنطقه

درازمدت،  در او. ديد قای مرکزی میيرسی به افر عی دستيک پل طبيث يح ها مرز مشترک داشت، بيبيل ءن نقطهيتر جنوبی که با

صحرای  ا، چاد ويريجير، ناياجلزا ا،يتانيتوانست كه تونس، مور یم شد، یمؤفق م خود داشت، که اگر ءبرنامه در را مجهوری صحرا
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چون  د که اقدامات او هميرس می نظر هرو منطقی ب ناي از. درآورد ايبيل ءاداره ر رهربی ويز آن وصل بودند، در ز كه بايغربی را ن

ان را يتن نظام ٣٥٠٠تران يم دنت فرانسوايزيلذا پر. ن منطقه بودنديشدن ا ثبات بود که نگران بی ها یي هفرانس ئی بر انهيجو انتقام ءضربه

جا مثل  آن در ا پناه برد ويبياوودئ مذکور به ل. مؤفق شده بود، بفرستد )اوودئ(دادن  شکست سن هابری که دريت از هيمحا منظور هب

. ديا گرديبيبزرگ پولی برای ل ءنهيباعث هز کرد و دايادی ادامه پيهای ز جنگ سال. کرد د عمل میيحال تبع درس دولت يک رئي

جنگ باعث ناتوانی بزرگ مردم  ءافت، ادامهيارد دالر کاهش يليم ميون به هشت .م١٩٨٥سال  ا دريبينفت ل ءد ساالنهيکه عا هنگامی

 .نی کندينش م گرفت از اوزو عقبيتصم داشت، لذا هن مالی جنگ را نيگر توان تأميکه قذافی د جائی آن از. شد

  

  :گاه سفري باش
 

رسی  شد، دست داری می دقت متام نگه که با سراریمصری به اَ ءسندهيکل، نوي هنيحسن هشتاد، حممد ءهای دهه ن ساليآغاز در

اصلی  ءدش نسخهيان بازديجر او در. کرد د میيران بازد ال دريف امپريآرش ن اتفاق زمانی رخ داد که او ازيا. کرد دايپ

کرده بودند،  سای ادارات ضد جاسوسی کشورهای خمتلف امضاؤرو .م١٩٧٦ خ اول سپتامرب ساليتار هپای آن ب را که در ای موافقتنامه

س استخبارات يجاسوسی فرانسه و کمال ادهم رئ س ضديهای الکساندر دو مارنش رئ کل به امضايوقتی نگاه آقای ه. کشف منود

های  اتيفه داشت عمليک سازمان خمفی جنگ سرد بود که وظيدائی يپ ءدهنده ن سند نشانيا. زده شد جانيعربستان سعودی افتاد، ه

گاه  باش< را داين سازمان نوپيکل ايه. دستور کشورهای غربی اجنام دهد هه کشورهای جهان سوم را، بيبق قا ويافر ستی دريضد کمون

 س مجهوريرا انورالسادات رئ داشت که آن قاهره قرار ساختمانی در ن اد دريمرکزی ا دفتر. دينام) The Safari Club(> سفری

  .کرد  مینيتأم را کارمندان آن مشاری از رفته و شيزات پينظر جته فرانسه از. گذاشته بود ارياخت در مصر

ک ي شورش در مقابله با ءمبنای آن آموزه ی بود که برنکامل روش ءد ضد جاسوسی، منونهيجد ءن ادارهيا ايکلوب سفری 

های ضد  اندازی جنبش راه در تنام ويو که در نی رايها توه کائیيامر. شد داده می ق قرارياملللی مورد تطب نياست بيد سيجد ءعرصه

بردن جنگ  شيپ در جمدداً را ها نهين زميا ساخته بود که خشم خود در وادار را ها ده بودند، آنياالت متحده ديا خود جنگ در

 نظامی را های مالی و کمک آن، خارج از و مالمتی در داخل کشور انتقاد و ز ازيمنظور گر همتحده ب االتيا. متعارف انعکاس دهندريغ

ها  سومی ءلهيوسه ب ها ه کمکيعنی اراي: ستیيهای ضد کمون دولتی به قدرت ءشده ليهای متو ق کمکيطر م ازيمستقريغ ءگونه هب

 ءن مفکورهيکسون، از اين چارديزمان ر خارجه در امور ريسنجر، وزيهنری ک. داد اجنام می قابل اجرا امکان عملی و ءمثابه هب

رو  ناي از. کرد ستی دفاع میيهای مارکس گسترش جنبش ی ازريخاطر جلوگ هاتی بيات حيکارگری گروه دوستان برای اجنام عمل هب

ران شامل يا آن امسای کشورهائی چون فرانسه، مراکش، مصر، عربستان سعودی و ب شد که دريترتهای دوست  فهرستی از دولت

آن  خواند، در ستی اسالمی میيالي سوسميرژ ن که خود راي بومدمين گروه گردد، اما رژيشد که شامل ا هاد شنيز پير نيبه اجلزا. بودند

  .گرفت هسهم ن
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کنترل  ريز خاطر هزمان ب آن سومالی بود که در کتاتورياد باری دييداد، جنات ص که کلوب سفری اجنام را ئی فهي وظنيخنست

کمک  اد باری رايي صميک مدتی رژيها  که شوروی ناي از.  جنگ بودريا درگياتوپ اوگادن، با ءمورد منازعه ءداشنت منطقه نگه

اد باری خواهان کمک از کلوب سفری ييفلهذا ص. ه کردنديا ارايبه حکومت اتوپ را آن  داده ويريرا تغ های خود کمک ريکردند، مس می

باالی  ،افت کرده بودياحتادشوروی در از که قبالً را مهمات خود اسلحه و ريک خبش ذخاياعضای کلوب توافق کردند که مصر . شد

مبلغ  هفروخته بود، ب قبالً  ا باالی حکومت ناصريکه چکوسلواک ی ساخت شوروی راميقد ءسپس بالفاصله اسلحه. فروش برساند هاو ب

 باری با ادييص. عربستان سعودی، پرداخت كرد ن مبلغ رايا. توسط کشتی به سومالی انتقال دهد داری کرده ويون دالر خريليم ٧٥

م کمک يمستقريغ زين ت کلوب سفری ويمحا چتر ريز در خود را مسکو قطع کرده و با مندی متام روابط خود را هعالق شعف و

  .داد متحده قرار االتيا

. منتظره بودريهای احتادشوروی، غ جنگ سرد، مانند کمک ءابندهييريفضای تغ کا، دريهای امر افت که کمکيزودی در هاو ب

 جنگ با در سومالی را کتاتوريست ديآماده ن گريمتحده اعالم داشت که د االتيا ءخارجهر امو ريروس وانس وزيسا .م١٩٧٧سال  در

داری يخر( های آملانی او هاوان: ديعمل گرد ران وارديلوی پادشاه ا اد، رضاييص ءندهيدی فزايام عمق نا در. کندکمک مالی  اياتوپ

لی بودند، يوقتی سربازان سومالی مشاهده کردند که اسلحه دارای مارک اسرائ. سالح ضد تانک به سومالی فرستاد و) هيترکز شده ا

 ءپروسه که احتادشوروی در شرط آن همتحده اعالم داشت ب االتيمدت کوتاهی، ا پس از. کردنداد اجتناب يخشم ز آن با ءاستفاده از

اد باری باالی يجنگ صي ش به سومالی دريها توقف کمک ءنهيزم کند، در ها مداخله نيشيرود اه دريد به سيحکومت سف انتقالی از

گر يد ءک مهرهيعنی ي ـ اد سرنگون شودييکا گذاشت که صيامرموضع  وی ازريپ ز بايکلوب سفری ن. اوگادن رای موافق خواهد داد

  .قربانی داده شد هدان شطرنج جنگ سرد بيم در

. م کمک کنديمستق ءبه گونه زهائی در جهان سوم رايداد که رستاخ خود اجازه می هاحتادشوروی ب دشا لی نادر ويموارد خ در

های احتادشوروی بوده  اد پوليون زيمد وزی رارين پيکه خبش بزرگ اد، يبه قدرت رس وبايک در .م١٩٥٩سال  دل کاسترو دريف

صورتی ادامه داده  وبا دريک هاد منود که جتارت را با شنياالت متحده پيبه ا >هيد مهسايدولت جد<ک ي ءكاسترو، به نشانه. است

زودی  هوبا بيبودند که اقتصاد ک دواريها ام ئیکاياما امر. بدارد را ابراز پابندی خود ن کشوريد اي جدنيت قوانيتواند که به رعا می

انه ريگ ار سختيط بسيچارچوب شرا را در د، لذا کمک اقتصادی خوديخواهدگرد ستی منجريان الزامی دولت کمونيبه پا فلج شده و

نفت کمک به بدل  در شکر دی کالنی مبنی بريک سوبسيها با  شوروی. درنگ به شوروی روی آورد بی کاسترو. هاد منود شنيپ

 .افتيانقالب استحکام  با ثبات ساخت و وبا رايسال اقتصاد ک ظرف چند متويل مايل در. ه کردنديارا وبا رايک

  :نيكاي التيامر شوروي در ءندهيوبا، نمايك
 

 فاياست جنگ سرد ايس ره درين جزيد که ايکی گرديگذاری نقش ستراتژريباعث تأث وبا،يم احتادشوروی به کيهای مستق كمک

 ت قراريمحا مورد ن منطقه رايا ستی دريهای مارکس فه داشت جنبشي بود که وظنيکای التيامر مسکو در ءندهيواقع منا هاوانا در. منود
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ن مبالغ يا تر شيب پخش منود که خبش بيکارائ ريق جزايطر ارد دالر را ازيليم های هشتاد ساالنه مبلغ چهار سال احتادشوروی در. دهد

وبا به يسواحل مشالی ک قرارگاه نظامی گوانابو واقع در. ده شده بوديمصرف رسان هزانی بيهای پارت آموزش گروپ منظوره ب

 اديز مشار انه، انگوال ويا، شرق ميکاراگوا، کلمبيداوطلبانی از ن. ده بوديها مبدل گرد ستين کمپ آموزش نظامی کمونيتر حمبوب

های  بندی گروپ که دسته بود، بل هزان نيان پارتيجو دادن جنگ ليواقع حتو وبا درين نقش کيتر مهم. آمدند می جا نيگر به ايکشورهای د

 دئولوژی نقش اساسی رايا گوانابو، در. ها بود هنگی ستراتژی آنآ ک و کمک کردن در هميدئولوژيا واحد ک چترير يخمتلف در ز

ست يهای کمون زانيگرفت، پارت می نظر در تنام زمان کوتاهی رايوهای مرگ در  آموزش سکادران کا که دريبرعکس امر. کرد می فايا

 جه اکثراًينت های نظامی، که در کردند تا آموزش اسی میيهای س رانی دن سخنيجلسات شن صرف شرکت در را ن وقت خوديتر شياما ب

لی يان اسرائينظام .م١٩٨٢شش جون  >هيليات صلح برای جليعمل<ان يجر در. داد حد متوسط نشان می را در ها ت نظامی آنيفعال

 استفاده از سالح و تری در آگاهی کم بودند و برخوردار ن روزيا کی دريتوانائی متوسط تاکت از ها نیيگزارش دادند که فلسط

تانک، نه  ازئی بودند که  های جداگانه چون گروپ که هم دند، بليجنگ ک ارتش منیيها مانند  ها، آن لیيقول اسرائ هب. زات داشتنديجته

ها،  ديده توسط شوروی ان آموزشيجو جنگ. کردند نظام استفاده می ادهيپ ءک اسلحهيانند م که هم گاه عالی متحرک، بل ک دستيمثل 

  .های روز بودند کيکاربرد تاکت ا فاقد آشنائی بايشيدر جنگ رود

چه که  برخالف آن. کردند م میيجتارتی تنظک شرکت يچون  دئولوژی همير پوشش ايز در ام مسلحانه رايق هاوانا، مسکو و

خبش  مثل سازمان آزادی. داد د نشان منیيهای مسلح ترد از سازمان تقاضای پرداخت ای خدمات خود شد، احتادشوروی در می فکر

 سعودی و گر مانند عربستانيسپانسرهای د. كرد می آن تقاضا  ازنيسنگ آموزش نظامی، اسعار بدل اسلحه و  که اغلب درنيفلسط

  .دادند ا پول نقد میيبيل

 

  :انهيكمك مالي مخف

  :ماجراي كانتراس
 

 منائی در حمبوب برای قدرت تر کم ءوهيهای مسلح، به ش م به گروپيد کمک مستقيگرد های هفتاد بود که آشکار ان ساليپا در

. ها بودند ه کمکيجهت ارا ومند مردم درريبانی نيهای غربی خواهان پشت دموکراسی. ها مبدل شده بود  ابرقدرتريتأث ءهيسا امتداد

هشتاد های  سال آغاز در. ديه منايبه کشورهای خارجی کمک ارا از بود تاياالت متحده، به موافقت کنگرس نيا مثال در طور هب

. دهد کمک قرار ت ويمحا کاراگوا موردين در کانگرس را متقاعد سازد که کانتراس را کرد تا آغاز نی رايز کمپايگن نيدنت ريزيپر

پرستانه برای متوقف ساخنت  وطن ءمبارزه و >خبش جنگ رهائی<ک يچون  ستی، همي ساندنميهدف سرنگونی رژ هکانتراس ب ءمبارزه

 ءلهيوس هک سازمان مسلحی بود که بيکانتراس در واقع . رفت حساب می هکای وسطی بيامر ستی دريمارکسهای  ميروند گسترش رژ

  .ش بربديپ کای وسطی رايامر نام او جنگ در ان آورده شد که ازيم هاالت متحده بيا
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 مردم باشد، در کتابش نيب داده است، تا در ن اد استعفايا در کار ا که اكنون ازيس ءرتبه ک مقام عالیيل، يجان ستاک و

  :ه داشته استيحاتی اراي توضنيآمدن کانتراس چنديمورد پد ، در>اقتصاد پژوهشی در<نام  هب

 که ميکرد ساموزا آغاز ءمتشکل از افراد گارد سابقه یکاراگوا، به دادن پول به لشکر کوچكيثبات ساخنت ن به منظور بی ما<

 فرم ويونيم، يمسلح ساخت داشت، فعال و هتی نيگر فعالين داي ن لشکر را که قبل ازيا ما. ميگذاشت) ونيضد انقالب(نامش را کانتراس 

ز خدماتی ي و نميکرد هندوراس برپا در غرض اقامت افراد اين لشكر هرا ب یهائ ، کمپميه کرديافراد لشكر  یهای نظامی برا موزه

 بردن نيب را برای از ها اعزام آن م و سراجنام رهربی وينظامی فراهم ساختآموزش  ءساخنت اطبا و برنامه موظف ه ويادو ءهيچون 

ها، ادارات دولتی،  کشی چوب، پل های اره گاه ، دستجات رهربی ما انبارهای غله ريز ها در آن. ميدوش گرفت هکاراگوا بيثبات در ن

دادند تا حمصوالت کشاورزی را  را اجازه منی ها ونيکام ها آن. دادند می ک انفجاريستماتيصورت س هه را بريمکاتب، مراکز صحی وغ

شان مساعد بود،  کار در مزرعه برای ءنهيکشاورزانی که زم. کردند روستاها محله می مزارع و به بازارهای فروش انتقال دهند و بر

  .>كردند یمحل م خود ستی اسلحه بايبا حفاظت خود می یبرا

 زمان نيع در ه منايد ويها  آن یکاالهای خمتلف برا ون دالريليم ٢٤مؤفق شد که به ارزش  .م١٩٨٤سال  گن دريحکومت ر

 از. وستيوقوع پ هران بيکانتراسِ ا ءرسواكننده یافت، که ماجراي اد میين مبلغ مهه ساله تا زمانی ازديا. مسلح بسازد را نفر دوهزار

ادی وارد يش زيشد، كدام افزا االت متحده پرداخت میينام ا کاراگوا که ازيجنگ در ن ءندهيهای فزا نهيهز بعد، در هآن زمان ب

فلهذا حکومت . ان آورده شوديم هاد بيبه ازد  خرج و دخل رونياز بود تا تناسبی بيگری نيهای د، به متدیچنان حالت د، دريگرد هن

راه انداخت تا دولت  هآوردن پول ب فراهم خاطر هخمفی را ب ءژهيات وينفع کانتراس، عمل هن رمسی بيکنار کمپا بوش، در ـ گنير

ن يخره االب. ن برنامه مساعدت کردنديموسسات به ا ها شرکت وو صد مشتمل بر هزاران نفر یئ شبکه. کند را سبوتاژ ها ستيساندن

گران  تيکه به محا شد، بل مصرف منیها تنها برای کانتراس  ن پوليا ـ شد شان غارت می اردها دالريليبودند که م یکائيپردازان امر هيمال

  .ديگرد پرداخت می زيکائي آن نيامر

ماه جوالی  کا که در رسوائي کانتراس سهم گرفته بود، دريائي امريوی درريک دگرمن ني، نيمارت .طبق اظهارات ال

س مجهور يملی برای معاون رئ تيامن آن وقت مشاور گ، که دريه نورث و دونالد گريوياول ءلهيوس هادداشت حمرمانه بيک ي .م١٩٨٤

ها  ن پوليا. ل مالی کانتراس اختصاص داده شديبرای متو ارد دالريليک مي ک مبلغ ماهواريمبنای آن  د که بريآماده گرد، بود

 های گوناگونی را در ه نورث روشيوياول. ديگرد آوری می االت متحده مجعيقانونی مالی در داخل اريات غيق عمليطر ست ازيبا می

شوئي  ئي، پول مهيهای ب بيقانونی، فروش سهام جعلی، فرريهای بانکی غ مه، حسابيهای ب های جعلی شرکت قيتصد: گرفته بود نظر

در رأس اهرم، . داشتند د، سروکارينام می را که نورث آن ، چنان>هيقض<ن يا کارکنان حقوقی با نفر، لشکری از هزار پنج. هريوغ

. ه معاف شده بودنديرا از پرداخنت ماليشد ز سود برده می ها آن از ئی قرارگرفته بودند، که خمصوصاً اسیيهای س موسسه ها و سازمان

شن مدنظر گرفته شد که از مبلغ يگل فونديکن ايشد توسط نورث برای امر ها که مبلغ ده هزار دالر می های اعانه پول: مثال طور

 ها اين حتفه از ینوع کي. گرفته شده بود مدنظر یهائ ق مردم به پرداخنت اعانه، حتفهيتشو منظور هچنان ب هم. ديگرد ها وضع می هيمال
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ه ک کارمند مؤظف مربوط بيشد که  د داده میيسف ارتباط به قصر مِيتلفن مستق گان کارتی دارای منرب هبه اعانه دهند: بود بدين قرار

داری فوند  توسط حساب >نرم<های  ن پوليا بعداً. کند >کمک<گان را  هندريحاضر بود تا متاس گ دار دوام طور هه نورث بيويدفتر اول

  .ديگرد به کانتراس ارسال می شد و شستشو می

ن افراد يا. گرانيد مدارها و استيکاران س پرسونل نظامی، هم ا،ي، ماموران اسبق س>کاران مقاطعه< اهرم متشکل بود از ءقاعده

منقول، جتارت سهام ريدادهای غ معادن طال، جای اي ه ناشده وينفت و گاز، طالی تصف ـ کردند ت میيهای گوناگونی فعال عرصه در

که کارمندان شان  کائي،يهای امر ب دادن بانکين اد آخری، معطوف بود به فريهای ا اتيعمل اکثر. ابنديتا به پول دسترسی  ـ هريوغ

توطئه ( اتورزرينام دی کانسپ ه در کتابش بنيمارت .آل. مه تاراج شدنديهای ب گونه شرکت نيمه هب. مند شده بودند هعالق >هيقض<به 

خاطر کمک به  هب اد منود تاجيا ست رايگ جهانی ضد کمونيل .م١٩٨٤سال  نگلوب دريس. جنرال جان کی افشا منود که تورن) گران

عوض آن  در دادند و گ حتفه میيل به ماهای کوچک خود رايمردم هواپ. آوری کند ها پول مجع ستيضد کمون خواهان و مجهوری

ها  نيشد که بعد ا گ سپرده میيکاران کوچک ل ماها به مقاطعهين هواپاي نی ازيانواع مع. کردند ه میيپرداخت مال ف دريتقاضای ختف

 انزيپوالرافرترانسپورت و يشن، سوترن ايچ افی ين، ريراليل دو فو آيقب مائي ازيهای کوچک انفرادی هواپ به شرکت را ماهايهواپ

را در جوپلن و  ماهايهواپ ءه مههيبق. مهارت داشتند یکای جنوبيحس کننده از امر قاچاق مواد بی در ها آن. دنديرسان فروش می هب

ک ي. کردند گی می هديمه به آن رسيهای ب شرکت دادند و س گزارش میيکردند و سپس از مفقود شدن شان به پل پنهان می یسور می

گ يعنوان اعانه به ل هن پول باي خبشی از. قبال داشت سه صد هزار دالری را در ءهزار دالری، مبلغ جربان خسارهمای صد يهواپ

  .گشت می پول به صاحبان اصلی بر ءهيکه بق حالی شد، در پرداخته می

ک ي. ل آمدندينا ارد دالريليک ميماهانه  ءهريذخ ءشده ينيبه هدف تع اًبيهای نورث تقر تيگونه فعال نيا .م١٩٨٨اواخر سال  در

 ءاسلحه ان ويجو شد تا به جنگ گر به جنوب ارسال میيت و خبش دخير خواه می مداران مجهوری استيب سين مبلغ به جيخبش ا

کای وسطی اختصاص يامر ان دريکائيمتعارف امرريهای غ برای جنگ ماًيک خبش قابل توجه آن مستقي مصرف برسد و هکانتراس ب

 .ن گذاری کننديکاراگوا را مايشرق ن در ن بندريتر عنی مهميوقتی نورث گذاشت که بندر قرطبه،  ،بود .م١٩٨٥سال  در. شد داده می

ات به ين عمليمنظور اجنام ا هب ـ .ها بود ستير ساندنيهای شوروی برای اکمال ذخا ن حمل لنگرانداخنت کشتیيبر ن بندر قبليا ـ

ت يشورای امن ءها بدون اجازه نين مايکه ا جائی آن از. دنديگرد ها کنترل می راه ماهواره که ازبود،  ازين ٤تان مارک يهای نوع ت نيما

فکان ينام د هکه شرکتی ب نيآن ا ده شد ويف سنجيک روش الترناتيتوانست، لذا  داری شده منیيکا خريائی امريوی درريملی از ن

به شرکت  را ها ن شرکت پرتگالی آنيکرد، سپس ا داری میيخر ماًيکائی مستقيهای امر را از گدام ها نين مايلزبن ا ارمامنتز ملتد در

چارد يجنرال ر نام تورن هافراد مربوط به نورث ب کی ازيکنترل  ريز ن آخری دريد که ايرسان فروش می هستانفورد تکنالوژی اوفرسی ب

  .آورد دست می هکورد بيق سيرا از طر ها نين مايکانتراس ا. داشت کورد قراريس

ها متوقف  زم توسط دولتيت مالی تروريان محايد، اما جريافنت جنگ سرد گرديان يکه فروپاشی احتاد شوروی، باعث پا آن با

 گان کردی مورد استفاده قرار هکنند اميه در برابر قيکه ترک را افزارهائی االت متحده هشتاد درصد جنگيهای نود، ا در سال. ديگرد هن
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روستا  ٣٥٠٠ باًيرانی تقريون نفر و ويليسه م شدن دو تا نفر، آواره هزار ها آن قربانی ده ءجهيکه نت امیيق. ل داديوآن كشور حته داد، ب

اين زمينه داده  در یگونه توضيح روشن هيچ طور آشکارا گنگ و غبارآلود بود و هب مهان آغاز ضد شورش از ءمقابله ءآموزه. بود

که تراژدی کردها  ج، وقتیيجنگ خل پس از. بود هن ک برخورداريدئولوژياد اياز بن گريتی دولت، ديمحا ر چتريزم زيترور رايشد، ز هن

قدر  مردم مهان. ديگرد های کشورهای غربی پخش می ونيزيتلو زنده از طور هند بمهزار شهر شدن صدها ان آوارهيافت، جريگسترش 

دگر  کردها هم ه ويرا ترکيچه بودند، زيسرگ ان دچاريشناخت قربان هم در مهان اندازه هج بودند، بيگران گ ت خشونتيشناخت هو که از

پشت  که کدام دمشنی در غرب بدون آن ت عامه دريذهن. کردند ستی متهم میيات تروريگرفنت عمدی عمل شيپ زم و دريرا به ترور

 ءعرصه های جنگ سرد، در خيشدن  آب. ندان واکنش نشان دادمشدن شهر قربانی خاطر هگی ب دهيحالت شوک د دروازه باشد، در

های  ها در جنگ داشنت آن دست ءگذاشت که نشان دهنده جا هخود ب هائی را از ن آن، زخميز متحدين االت متحده وياست خارجی ايس

  .جا گزاشت که از خود به داخلی کشورهای خارجی بود

 

  :)*(1)راه روشن( نوسويرو الميتجارت اقتصاد جنگي سند
 

ساخنت کامل  ثبات گر، مهانا بیيهای د رابطه به دولت ها در ابرقدرت ءانهريگ شياقدامات پ ءکننده رانين عواقب ويتر بزرگ

ناک  ، عبارت از رشد وحشتنيکای التيدر امر ها شده توسط دولت تيزم محاياث ترورريم. زی اقتصاد شان بوده استيفرور مناطق و

 و درريپ ا ويکاراگوا، هندوراس، کلمبياز السلوادور، ن یهائ خبش. باشد اقتصاد ناشی از آن میکرويآمدن مديهای مسلح و پد گروه

ز يو نريپ هواالگا در ء درهنيت شامل مسکونيآمدند، كه اين وضع زانی دريهای پارت کنترل نظامی گروه ريز شتاد درهای ه سال

های شرقی  بيهشتصد متری ش و هزار کيصد تا  شهرت داشت در ارتفاع پنج ) (Sylva Ata الوا آتين دره که با نام سيا. شد می

د که يد ساختمان گردياری جتدي های آب ستميمبنای بازسازی س های شصت بر سال اواخرن منطقه در يا. شرقی واقع بود اندس مشال

 آن در خط نين منطقه فاقد حمصوالت کشاورزی معمولی بود و مسکونيم سخت، اياقل بنابر .ديرس می نظر هچون بدچانسی بزرگی ب هم

 لوم کوکايتروکسيريبدهد، مهانا ا توانست رشد کند و مثر مین ارتفاعات يا که در ای گانه نبات قویي. بردند می سر هقحطی ب فقر و

)Erythroxylum coca (دست آورند و هدند تا انرژی بيجو ن نبات را میيهای ا سو برگ ها بدان ن مناطق از قرنيمردم ا. بود 

 را با ها  ورود آنريکشاورزان فق ن دره آمدند،ياه داری کوکا بيخر منظور هب وقتی سوداگران مواد خمدر. نديگی را سرکوب منا هگرسن

                                                           

 ءلهيوس هن حزب که بيا. ديس گرديتأس. م١٩٧٠سال  وست که درريست پيست مائوينام حزب کمون) راه روشن( نوسويروالميسند ـ) *( ١

ن يا. آينده یراه روشنيست براماركسيزم : اين حزب قول رهربه ب. آورد زانی رويهای پارت به جنگ گذاری شد، هيمال گزمن پاينام اب هلسوفی بيف
 ءهياحتاد و االت متحده، کانادايتوسط ا گريهای مشابه د اری سازمانيبس چو اش، هم مبارزات مسلحانه خاطر هکه معلوم است ب چنان زيحزب ن

  )ح مترجميتوض( .کند معرفی می را  نام آننيمه هاين كتاب هم ب ءسندهينو. ده شديست نامياروپائی ترور
 



- ٣١  - 

عمل  هن نبات را بيشان ا ازياز مقدار ن تر شي منوده و بيريداد روزتاروز تغ ن رویاي کشاورزان پس از. مسرت استقبال کردند

  .گرفتند قرار مند مواد خمدر های قدرت سرعت مورد استثمار کارتل هرو ب ناي آوردند، از می

 مربوط با ءبرنامه. ان بگذارديپا ءد کوکا نقطهيتول ز، تالش منود تا بريسکو مورالس برموديحکومت فرانس .م١٩٧٨سال  در

لوا يس د کوکا درينظامی، تول ءانهريگ شيات پيرغم عمل علی. بوده است هت نين مؤفقيگاهی قر چيه العاده ناحمبوب بوده و ن اقدام فوقاي

 نوسويوميروليان گروه مسلح سنديجو جنگ .م١٩٨٠سال  در. روزافزون بود خمدر دادن به سوداگران مواد ليآتا برای حتو

افتند که سوداگران يزودی در هها ب آن.جا گردند ه روستا جابنيان مسکونيم ا رفتند تا دريواالگای عليه ءسوی درهه ب) ستاسيسندر(

ف يکی تضعي: استقامت به مقابله برخاست ستاس در دويرو سندر ناي کنند، از می آزار ت ويان را اذيدو روستائ س هريو پل مواد خمدر

 برابر کشاورزان در و دوم از ـ داشتند تخت قراريما پايل ر فشاريز بود، چون مردم روستا در یئ ساده که اجنام آن کار ـ است دولتيس

  .ائی دفاع کننديکارتل کلمب

.  بربدنيب از مذکور را ءدره زرع کوکا در شت وکه امور ک نيآن ا گری طرح منود ويو پالن دريمهان سال حکومت پ در

 امرار ءلهيگانه وسي از ها آن فورم کشاورزی گردد ويد ريجد ءگرفنت برنامه دست ن طرح باعث رویيان نگران آن بودند که ايروستائ

انداخنت  را به راه ها آن و رفته ها شهرک ن نگرانی مردم به داخل روستاها واي استفاده از ستاس بايريسند. ات حمروم ساخته شونديح

. نشان بدهند را فورم واکنش خودين ريحکومت به ا ءکننده قيکشور تشو ءمثابهه االت متحده بيکردند تا به ا ق میيتظاهرات تشو

ک ي آغازل به يم ها اساساً کائیيامر. االت متحده استيکه به ا ، بلو نهريدی برای پي دنيدادند که کوکائ ح میيمردم توض هب ها آن

شوئی و  ات پوليعمل ءجهينت که در هائی ان ورود پوليگونه به جر نيبد داشتند و هن شان را خود خمدره گان مواد هه پخش کننديجنگ عل

ممنوع  را زرع کوکا دادند تا کشت و قرار فشار ريو را زريچنان حکومت پ هم. دنديان خبشيآمد، پا دست می هب د فروش مواد خمدريعوا

توجه کرده بودند که سرتاسر دره از نظر اقتصادی وابسته به  ن امراي ما بايل ن داشت که واشنگنت ويا بر ديستاس تأکيريسند. بسازد

د حکومت و يجد ءبرنامه برابر اد کرد که مردم در شيمقابل ارتش را در زمانی پ ها در آن ت ازيحمصوالت کوکا بود، لذا محا

مندی استقبال کردند،  هعالق با ستاس رايريمردم، سند. داده بودند، نه گفتند قرار را مورد استثمار کوکا که زارعان نيکای کوکائيسند

شه آماده اند که يمه ها اند، آن ان مادرزاديچ غاتيتبل ها نيا" :گفت س خمفی میيس اسبق پليو و رئريهکتورجون کارو جنرال ارتش پ

 را در ها دهی منودند، گامی که آن صنفی سازمان ءهياحتاد در را نوسو خوديوميرو ليسندر نظر يكشاورزان در ز. "ئی عمل کنند حرفه

  . کنندينيهای بلندی برای حمصوالت شان تع متيداد که ق می تی قراريموقع

 کی ازي. دهد کنترل نظامی قرار ريز د که سرتاسر دره را دريستی موفق گرديهای ترور کيکمک تاکت هنوسو، بيوميروليسند

مجع  خنست اهالی را ها تصرف درآورد؛ آن هسی تن افراد مسلح ب اقالً ءلهيوس هن بود که شهرکی را بيبردند، ا می کار هکه ب هائیمتد

. کنند می باندها کار ايحکومت حملی  ها با بدانند که کی گرفتند تا می پرسش قرار کردند، سپس مورد رانی می شان سخن کرده و برای

ستاس يريحمل توسط جلسات اهالی که متشکل از افراد سند ءشدند و اداره مالی عام جمازات می در ها افراد، آن نيچن یشناسائ با
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ن ياعضای ا .م١٩٨٥سال  در. رفت ستاس به شهرک بعدی میيريگاه سند شد، آن می >آزاد< ک منطقهيکه  زمانی. شد بودند، اجنام می

  .الورود ساخت س و ارتش دولتی ممنوعيبرای پل سالوا آلتا منطقه را. شدندومند رين اريکل منطقه بس گروه نظامی در

برابر  را نه تنها در ها خود آن راير کنترل خود درآورده بود، راضی بودند، زيز ستاس، دره را دريريکه سند ناي زارعان، از

جالب است که . کردند حمفوظ احساس می فورم زراعتی حکومتيمقابل ر که در کار، بل تيباندهای جنا و خمدر سوداگران مواد

 زارعان باعث نيب را انضباط درينود بودند، ز ک اندازه خوشيات به يرين تغاي  و سوداگران مواد خمدر ازنيگان کوکائ هدکننديتول

پوشانده بود، عالوه  در دره را نيزم هکتار ازده هزاري صد و دو ءاندازهه نبات کوکا ب .م١٩٨٨سال  در. ش حمصول شده بوديافزا

ت حفاظت باندهای نشست يلوچنان مسؤ ن دره هميا. کرد داينوسو تنوع پيوميروليسند ءاداره ريز ان ترانسپورت، دريبرآن جر

 امور. داد چنان بدون مانع اجنام می هم .م٢٠٠٢سال  ن گروه تايکه ا ای فهيدوش گرفته بود، وظ هب سرتاسر دره را ماها دريهواپ

  .ز داشتياد نيت زيکه مؤثر ساده بود، بل ماهای کوچک نه تنها سهل ويهواپ ءلهيوس هب ترانسپورتی

های  ف شرکتيکه در برخی از حمالت وظا ماند، بل هد کوکا حمدود نيکنترل تول ءنوسو تنها در عرصهيوميرو ليهای سند تيفعال

 وئیرينتی پيبرابر ا پول دالر را در ءهای حمل تبادله بانکون يدر شهرک ژی . اسعار ءمثال تبادله طور. دست گرفت ز درين گر رايد

.  کرده بودينيشان تع اقلی را برای ون حديسيکم نوسويوميروليدادند، که سند های کارتل مادلن اجنام می برای واسطه) وريواحدپول پ(

نوسو متام دره يوميروليرا سنديتوانستند بکنند، ز آن منی برابر بودند، ولی کاری در هگونه مقررات راضی ن ناي از ها روشن بود که بانک

دست  هکشوری ب  پول درريگ چشم ستاس مقداريريخارجی، سند اسعار ن نوع کنترل بريراه برقراری ا از. کرد را بالفعل رهربی می

ه ب گريآلتا و حمالت د سالوا روليومينوسو دريسند ء سلطهنيدر راه تأم ن اسعاريک خبش اي. ز خارجی داشتيآورد که درآمد ناچ می

اده يعمل پ و دررين گروه برای پيستی ايهای مائو شد تا برنامه داری اسلحه مصرف میيخر منظور هآن ب گريخبش د رفت و می کار

  .گردد

 طورمثال در.  بودنيکای التين گروه مسلح در امريتر هادی بِيمدت ز ـ ايش فارک در کلمبيدايپ ش ازيپ ـ نوسويوميروليسند

 را با خمدر متوقف ساخنت سوداگری مواد ءنهيهای حکومت در زم تالش ن گروه جلويا .م١٩٨٩ سال سپتامرب ماهای فربوری تا نيب

ک ينام سپا هب ای زارهای کوکا ماده ب کشتيی از حکومت که برای خترريگ خاطر انتقام هنوسو بيوميرولياعضای سند. ت سد منوديمؤفق

م يان تسليجه پنجاه تن از نظامينت زا اجنام دادند که دريشهرک اوچ زون نظامی دريگارن را بر ئی محله بود،داده  استفاده قرار مورد را

  .اعالم داشت ا حالت اضطراری رايواالگای علي سال حکومت در هنيمه در. دنديقتل رسان هستاس را بيريشده به سند

 ک دولت کوچکی راي ءن اقتصاد هستهيا. نديآفريب ترور را ن دره اقتصاد مبتنی برينوسو مؤفق شد که در ايوميروليسند

ک يعنی يهای در درون دولت،  کی از دولتيح خواهم داد، سالوا آتا ين کتاب تشريگونه که در فصل پنجم ا مهان. داد ل میيتشک

ن مدل يا. بود، زاده شدد آمده يگروه مسلح پد ءافگنانه های دهشت تيفعال که از ای ک اقتصاد جنگیيامون ريدولت بالفعل پ

ساخنت حملی مانند نبات کوکا و  ل جتارتیيمبنای وسا رود که بر می مشار هب >جنگی جتارتی اقتصاد<ک يذات خود  هنوسو بيوميروليسند

 نيق تأميطر از های مسلح مناطق اقتصادی را گروه<ن مدل يا در. ده بودياستوار گرد چون مواد خمدر قانونی همريدات غيجتارت تول
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گر يعبارت د هآورند، ب د میيهای سومی پد طرف های جتارتی با ، و انکشاف شبکه)مانند سالواآتا( اقتصادی کنترل بر مناطق سودآور

 جهت مساعدت با ها در ات آنريتأث. کنند می ز کاريکننده ن های رقابت با گروه احت ها ائی؛ آنيهای موادخمدر کلمب ق کارتليطر از

  .>تواند مثبت باشد می] د کوکايمثال تول[ قانونیريسکتور غ، حفاظت از ]…[

در . قبال داشته باشند توانند درآمدهای کالنی در ا، میيواالگای عليه ء مورد درهنيچون مه هم  اقتصادهائی،نيچن برخی از

وهشت  ستيحدود ب متحده، دراالت يا وئی تنها ازريکوکای پ ريهای هشتاد، درآمد جمموعی حمصوالت برگ کوکا و مخ اواخر سال

ست يد، که برابر بود به بيارد دالر رسيليم ٧،٤٨وئی به ريپ خمدر کوکا و جتارت مواد ريد مخيسهم مبلغ تول. شد بالغ می ارد دالريليم

خاطر  هب زارعان. داد نشان می ارد دالر رايليوپنج م مبلغ سی .م١٩٩٠وئی که در سال ريپ) ناخالص ملي درآمد( .پی. ان. درصد بی

شد، که   مینيون دالر ختميليوپنج م نوسو از درآمد در سالوا آلتا به سیيوميروليسهم سند. دست آوردند هون دالر بيليم ٢٤٠زرع کوکا 

ز يجنگی جتارتی نزد اهالی ن د اقتصاديفوا. و کافی بودريفشار در سرتاسر پ حفاظتی و ءداری اسلحه و گسترش شبکهيبرای خر

 دالر ٣٦٣٩مبلغ  ءساالنه کردند، از درآمد گی می ها زنديواالگای عليه ءکه در دره وشش هزار خانواری شصت .دنديگرد آشکار

  .و بودريپ گريهای د دالری خبش هزار ءدرآمد ساالنه تر از شيب ن مبلغ سه برابريشده بودند که ا برخوردار

صورت گرفته است،  ايواالگای عليه ءگونه كه در دره ترور، آن ءلهيوس هاملللی اقتصادهای رهربی شده ب نيبندی ب ميتقس

چهل درصد به  االت متحده، از سی تايشوئی در ا خمدر و پول د مواديها دالر از مدرک عواارديلياز جمموع درآمد م. ستکننده ا جيگ

که در صفحات بعدی  چنان گرديد و میاملللی پمپ  نيقانونی بريآن در اقتصاد غ ءهيکه بق حالی شود، در االت متحده افزوده میياقتصاد ا

  .شود کارگرفته می هب ن تروريگرداندن اقتصاد نو د، دريروشن خواهد گرد
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  ومسقسمت 

  ترور يساز يخصوص

  
 ک کنی، مطمئناًيچشمش شل در کند، ت نگاه میيسو هکه ب حالی در ست که کسی رايساده ن. ستميئی ن کش حرفه نی، من آدم”

  “. کردمنيبکشی، مانند من که چن تن را ه چهاريده ثان از تر ظرف کم که در وقتی

  ـ کارلوس شغالـ 

  

 کی ازياالت متحده مشغول آموزش بودم، يا ت دريک بورس فولرباياستفاده از  ، وقتی من با.م١٩٨١تابستان سال  در

ن يزودی متوجه شدم که والد هجا ب آن در .مهمانی بروم هاش ب ، نزد خانواده)پ کوديک(روزی را در  دعوت کرد که چند دوستامن مرا

انه ريگ برخورد سخت آن بودند، از تر کم اي ست ساله ويشان ب ءفرزندانشان، که مهه بوستون، با ک ازيرلندی ثرومتند کاتوليآ

ک شب، ي. ن شان سگرت بکشنديوالد حضور پسران در تن کنند و هنی بيکيا بيساحل در داشتند در هسه دختر شان اجازه ن. کردند می

 نيسقط جن ءد که نظرم دربارهيمن پرس خانواده از م، مادريکن متاشا غروب را  تاميبرنده نشسته بود پس از صرف شام، وقتی در

ت يک واقعيدهند،  ش اجنام میيصالح خو بودی و هخاطر بِ هگرفنت محل، ب از ن عمل را که زنان بعديجوابش گفتم که ا همن ب. ستيچ

و  بار ک جرم وحشتين يا" :من گفت هخطاب ب سرش را تکان داد و ،شده ديامصورت آشکارا نا هن پاسخم باي او از. دامن بامورد می

 زدن بوده و آب مشغول قدم ءکناره ا شدم که دريساحل در صبح فردا، متوجه سه مرد جوان در. "شود ک گناه ناخبشودنی پنداشته میي

ها سالمی داد و دعوت  آن هن دوستم بيک شدند، والدينزد وقتی به مجع ما. کردند راهشان صحبت خمتصری می ريمس کسی در هر با

 آمده اند تا جا نياه رلند بيآ ها از دم، گفت که آنيت شان پرسيهو ءدوستم درباره وقتی از. صرف کنند ار ما ند و بايايکرد که ب

. منود تکرار را پاسخ خود او دوبار رايتعجب کردم، ز ها ن حرفيدن ايشن از. آوری کنند پول مجع) رلنديارتش آزادی آ( IRAبرای 

 با هستند، اما ريگ تی سختيهای ترب دارای روش  وريگيهای پ کيکاتول نت چقدريوالد" :پاسخش گفتم برابر ادم هست که من دري هب

  ."شود مربوط می مردم ما هم، مسأله بيرلندی هستيآ ما": پاسخم آهسته گفت او در "!کنند صرف می ار IRAبا اعضای  جا کيهم  آن

 ها بود نیيکائی برادری فيامر ءن شاخهيا. بوده اند IRAمند درآمد برای  طورسنتی منبع سخاوت هکا، بيهای امر رلندیيآ

)Fenian Brotherhood (ل يقرن نزدهم متو در اواخر را ها رلندیيام آيکه ق ـ ديس گرديارک تأسيوين در .م١٨٥٨سال  که در ـ

کل يما های جک مک کارتی، جان مک گاوون و نام هب IRAداران  برکت سه تن سابقه هفتاد از های شصت و سال در. کرد می

 )Noraid(که با اسم کوتاه  )Irish Northern Aid(های شصت  سال در. شد ر میيانوس اطلس سرازيی، پول از ماورای اوقريفالن
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ن يارگان نشراتی ا. واقع بود ١٩٤ابان يست، خيا ٢٧٣مرکزی آن در برونکس با آدرس  دفتر. ديس گرديافته بود، تأسيشهرت 

زمان اندک به  ن شرکت دريا. افتي می االت متحده انتشاريسرتاسر ا بود که در) ها رلندیيآ( پليش پيرينام ا هب يی هيشرکت نشر

های خمتلف  مثل شعبهـ وست يکائی پيهای امر رلندیيهای آ از سازمان يی به شبکه) دينورا( )Noraid( .ل آمديهائی نا تيمؤفق

های  سال اواخر در. افتيرسی  هرکسی که ممکن بود دست هب و ـ سواحل شرقی در کارگران بنادر س ويهای صنفی افسران پل هياحتاد

آوری  وه مجعيدو ش با شد و ر میيسراز مهه نقاط کشور پول از .هواخواه بود نفر عضو و سی هزار هزار د دارای پنجيهفتاد نورا

 در )Wednesday’s( کاگو ويش در )O’Neil’s(کائی مانند يرلندی امريهای آ خانه راه فروش نشرات در قهوه از: ديگرد می

ک خبش ي. پ کوديسواحل آفتابی کامتداد  در زين ها و مائیيپ ا راهي ان حمافل رقص بال ويجر کشی، در برگزاری قرعه ارک، بايوين

های خمتلف صنفی مبالغ ثابتی  هياحتاد احت. آمد دست میه کارگر ب ءکائی مربوط طبقهيرلندی امري آنيها از طرف شاغل ن پوليبزرگ ا

کشور،  سرتاسر شان در طول سفر رلندی دريت آيدارای هو چنان اشخاص مشهور هم. کردند ز میيد واريحساب نورا هب وار هفته را

االت متحده مبلغ يدش از ايان بازديجر در) Bernadette Devlin( نيوليبرنادت د .م١٩٦٩سال  در. کردند آوری می اعانه مجع

آوری  مجع) Northern Irland Civil Rights Association NICRA( رلند مشالیينام اجنمن حقوق مدنی آ از دالر ٦٥٠,٠٠٠

توانست  ن شرکت میي امکانی انيچن با. ون دالری شديليپولی هفت م ءهريک مالک ذخيان ده سال يجر د دريب نورايترت نيبد. کرد

  .دي منانيبه پول را تأم IRAتاج حيپنجاه درصد ما

توانائی  ئی از چنان درجه گان مالی تا به آن حدی بود که از هل کننديز متوياسی و نيهای س د جلب قدرتيهدف مهم نورا

 منظور نيمه هب. داده بتواند  قرارريحتت تأث) سيانگل(سلطنت متحده  رلند وي آنيابی مناسبات بي ارزنيمتحده را ح االتيد که ايرس یم

افت شام يتوان برگزاری ض یهای آن م کی از منونهي خود جلب کند، که از هب هائی را کرد تا صندوق د جلساتی را سازماندهی میينورا

 در. شد ا داده میيهتل والدورف آستور شه دريارک مهيويافت شامی در ني ضنيچن. نام بردکا يسال در شهرهای خمتلف امر آخر

 ٤٠٠های ورودی مبلغ  د کارتيکردند که برای خر ها شرکت می هياعضای احتاد مداران شناخته شده و استيس گونه حمافل معموالً نيا

گونه توجه  نيگان حمافل بد هد و برگزارکننديرس می دالر هزار ٣٠هزار تا  ٢٠ه به ين ناحاي از  درآمدنيانگيمبلغ م. پرداختند دالر می

  .داشتند رلند معطوف میيآ ءبه آگاه شدن از معضله گان را هشرکت کنند

سال  عنی سازمانی در بلفاست که دريد، يرس د میيبه نورا )Northern Aid Committee(ق يطر آغاز، پول از در

 An( ومن کوبراچين کن سازمان توسط اَيوقتی ا. ده بوديس گرديتأس )Londonderry( ریيپس از آشوب لندن د .م١٩٦٩

Cumann Cobrach ACC(  پندانت فونديز ديريزونيپ مدرن پريک تيکه )Prisoner’s Dependants Fund (در بود و 

 بعداً.  داشتنيدوبل در )Sinn Féin( ني فنيمصروف بود و دفتر مشترکی با ش )ACC(آوری پول برای  مجع  هست بيهای ب سال

کننده به  ک سازمان کمکيداد که شكل  بلفاست انتقال می در )Green Cross( ن کراسيبه حساب گر را ها پول ).ث .ث .آ(

ن کراس فاقد آدرس يجالب است که گر. بود IRAل مالی يک اد مالی برای متويواقع  در داشت، اما خواهان را های مجهوری خانواده

ل يد که متويرغم ادعای نورا علی. بود هه ثبت نيريک سازمان خيعنوان  هه بيمال ءاداره در انه بود ويهای سال تلفن، حساب منرب و
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ت يفرستادند، اما هو رلند مشالی میيآ در ها خانه غذائی برای بی مواد لباس و ءهيمنظور  هب اش، پول را کائیيرلندی امريگان آ هکنند

 ءهيعدل ريد، وزيه نورايدادگاهی عل ءهيان قضيجر در .م١٩٨٢سال  در. داشت قرار IRAرآن يز پوششی بود که در کيه بودنش يريخ

  وني فنياسی آن شيس ءرلند که شاخهيخواه آ مؤقتی ارتش مجهوری ءندهيث منايح هادش بجيزمان ا د ازينورا"ح داد که يکا توضيامر

کرد، برای  آوری می االت متحده مجعيد در ايکه نورا هائی م پوليخبش عظ. "کند خدمت می] رلنديآ[آن اند، در ه های وابسته ب سازمان

ک مورد قاچاق اسلحه به ي .م١٩٨٢سال  در ).آی .بی .اف( مثالً. رفت می کار هب )Ulster( قاچاق آن به اولستر داری اسلحه ويخر

. د بوديو دوگان عضو نوراينام اندر هات قاچاق بين عمليقاچاقچی شامل ا کی از دوي. ارک کشف منوديوين در را ون دالريليم ارزش دو

هم  آن داشتند، با تر ت کميل مالی توسط دولت حمدوديد، نسبت به متويهای مستقلی چون نورا م مالی سازمانيهای مستق گرچه کمک

گاه  گذاری بر فروش مبب ءو محله .م١٩٧٩سال  در نتيقتل رساندن الرد مونت ب هب. بودند دارا را سانی ت هميوضع زيهای مسلح ن گروه

ستی يهای ترور تيبه فعال را کايامر عامه در توجه افکار .م١٩٨٣ حوالی کرمسس سال در )Harrods( نام هاررودز هبزرگ لندن ب

کا يهای امر رلندیيآ و IRA نيک سردی آشکاری در مناسبات بيرو  ناي از. داد، معطوف داشت انگلستان اجنام می در IRAکه يا

رلند معرفی يگان خاک آ هچون اشغال کنند را هم ها برد تا برتانوی کار هب را د سعی ائی خوديئی، نورا ک سابقهي نيچن با. ان آمديم هب

 IRAاز اعضای  گريو چند تن د )شيوند مک کرميرا( و )بابی ساندز(وقتی  .م١٩٨١سال  ک مورد دري د به جزيکمک به نورا. ديمنا

اسی جان يان سيث زندانيح هشدن شان ب هشناخته ن تيرمسه وقت و ب آن ت شان دريوضع خاطر هاعتراض ب دنبال اعتصاب غذائی در هب

 ها و افتيگر در ضيبردند و د گرفنت رو کا به فاصلهيرلندی امريهای آ سازمان مدارها و استيس. ديل گرائيبه تقل باختند، رو

مدارهای  استياد سيز ها و مشار کيسای رومن کاتوليکل رو قلم .م١٩٨٣سال  رلند دريحکومت آ. کردند هن دايها حضور پ مائیيپ راه

ک يای رومانتيرو: گشت رو هدی روبيت جديواقع د بايناگهان نورا.  منودميحتر کس رايرژه روزسنت پار احت کا ويرلندی امريآ

ام  کائیيرلندی امريک دوست آيکه  طوری. شد دار انگلستان لکه در IRAستی يکردهای ترور عمل رلند، بايان راه آزادی آيجو جنگ

کسی  چيه گريکنند، د سمس مبباران میيکر ءآستانه در ها هاررودز را وقتی آن": من گفت هب .م١٩٨٤سال  ست، دريز لندن می که در

 ."ک شده استيخطرناکی نزد ءگونه هاسی بيدارد، خشونت س هت نيونؤمص

 زين د ويد گرديهای بانکی نورا حساب های پولی در شدن رقمکا باعث حمدوديهای امر رلندیياحساسات آ  دريريدارشدن تغيپد

 .م١٩٧٧سال  در توسط جری آدامز IRAطرح ستراتژی  ءعرصه ژه دريو هها ب تين حمدوديا. افتيل يگان خارجی آن تقل هل کننديمتو

ه يو انکشاف پا IRAدادن  وسعت دند که برينام )ballot and bullet programma( را مردم آن طرحی که بعداً. بودند تر حساس

ساخنت  خاطر اجرائی هآوردن پول ب دست هبرای ب. مبتنی بود بار های خشونت تياسی، بدون پرداخنت به اجرای فعالياساس قانونی س و

 مرز. داشت برداری باور کاله دهی و هيمال از زيقاچاق، گر قانونی مثلريغ دار ات دواميرلند به عمليخواه آ طرح آدامز، ارتش مجهوری

رلند از يدر مجهوری آ IRAهواخواهان . دئال بوديقاچاق ا برای امور رلند و اولستري مجهوری آنيلومتری بيطوالنی چهارصد ک

 آن بود ز خبشی ازيدمشالی نرلنيکه آـ  رلندی به انگلستانيبرای حمصوالت کشاورزی آ) بازارمشترک اروپا( EEGدی صادرات يسبسا

مقابل  ها در آن دند تايرس رلند مشالی میيآ در IRAها به هواخواهان  رلند خوکيمجهوری آ از. دست آورند هشدند تا پول ب د میيمستفـ 
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ها دوباره  خوکن يا آن خود ساخته باشند، که بعداً شد، از خوک پرداخته می برابر هر هشت پوند در حدود که در را ها دیيها سبسا آن

ن اي ادی ازيشد که پول ز می تکرار ها مورد خوک وه دري شنيمه با قاچاق باربار ءهين عمليا. شدند می قاچاق داخل بازار طور هب

ک يکه مالک  ASUنام  هب IRAواحد مرزی  ک عضويه، توماس مورفی ياظهارات استخبارات برتان بنابر. آمد دست می همدرک ب

ن يا. منود زيوار IRAصندوق  پوند در هزار مبلغ هشت .م١٩٨٥سال  دئال مرزی بود، دريت ايک موقعي داری در وانيح ءجمموعه

. آوری کند مجع ون دالريليم به تنهائی مؤفق شده بود که ساالنه دو مورفی مذکور. دست آمده بوده ها ب قاچاق خوک ها از پول

دی آن يآورد، که مبلغ سبسا جات رو گری چون غلهيبه حمصوالت د IRAقطع منود،  وانات رايدی برای حيکه بروکسل سبسا زمانی

هائی  بوده است، اما نشانه ها دشوار دیيسبسا راه تقلب در دست آمده از هپول ب مقدار ءکه حماسبه نيرغم ا علی. تن بود هر پوند در ١٢

  .مشخص ساخته بود ون پوند رايليم ٤٥٠، ضرر ه دادهيارا را .م١٩٨٥ون اروپائی که ارقام سال يسيحماسبات کم ءاز اداره

ارزش  اضافه ه بريژه ماليو هدهی بود، ب هيهای مال تعرفه در ها تفاوت استفاده از گر، مهانايقانونی درينگ سودآور غرين کي

صد  در ٣٥جنوب  رنگی درهای  ونيزيکاالهای لوکس، مانند تلو بر اين نوع ماليه،. رلند مشالیيآ  مجهوری ونيب یدرآمد ناخالص مل

فروش  هاز ای رمسی ب تر نازل اريکه بس شد، جائی جنوب قاچاق می همشال ب ن کاالها ازيا. درصد بود ١٥مشال فقط  که در حالی بود در

  .دنديرس می

منظور  هب IRAکرد، درآمدهای کالن  اسی سازماندهی میيبه حالت عادی س را IRA ط گذاريشرا که جری آدامز حالی در

سه  اسی آدامزياهای سيرو ءنهيه، ای هزياساس اظهارات حکومت برتان بر. شد  اختصاص داده میني فنياسی شيهای س نيل کمپايمتو

ان يجر مثال، در طور هب. شد ده میيمصرف رسان هک سازمان مسلح بي ءمثابه هب IRAداشنت  هائی بود که برای فعال نگه نهيبرابر هز

پوند فی رأی بود که  ١،٣٠حدود  ت دري امننيد، تنها مصارف تأميدنبال آن آدامز انتخاب گرد هکه ب .م١٩٨٣ اسی سالين سيکمپا

رلند يحکومت آ .م١٩٨٥سال  در. دست آمده بود هب IRAهای جنائی درآمد شد، رقمی که خبش بزرگ آن از پوند می ١٣٧,٠٠٠ مجعاً

ن يا. افته بود، کشف کردياجنام  ها ل مصارف انتخابات برای شهرداریيمقصد متو هکه ب را IRAون دالر به يليقانونی دو مريانتقال غ

اعمال  IRAدست آمده بود تا  هب) Associated British Foods( هيغذائی برتان نزد اجنمن مواد از فشار راه اخاذی و ها از پول

گونه  نيابی ايمنظور رد هب. را ادامه داده بتواند رلنديمجهوری آ گذاری در اجرای محالت مبب ها و ل اختطافيقب خود از بار خشونت

منبع تا  از را ها رشدن پوليان سرازيکردند که بتوانند جر دايپ را نيکائی توان ايهای امر چی رلندی و گمرکيگان آ هق کننديها، حتق پول

س به حساب جاری يافتند که پول از کشور سويدر ها آن. نديسد منا و های مالی را افشا ليگونه متو نيا جلو به انتها بازنگری کنند، تا

د، يعضو نورا ارک ويوين خانه در ک قهوهيالن کالنسی مالک . ديگرد ز میيوار )Bank of Ireland( رلنديارک به بانک آيوين در

. داد رلند انتقال میيبه آ را خود داشت که آن ن سفرش، پول نقد باي آخرنياو ح. کرد می ک پاسپورت جعلی سفري کسی بود که با

دوباره  را خواست آن بعد می که چند روز زمانی گذاشت و) Navan( داشته را در بانکی در ناوان های دست د، پوليرس جا به آن یوقت

  .ديبانک بردارد، بازداشت گرد از
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های  تيهای مسلحی که به فعال سازمان ءابزارهای مورد استفاده کی ازياسی، ين سيل مالی کمپايات خمفی برای متويق عمليتلف

آن  ها بالخره باعث فاسد شدن اخالق در تيبا جنا یهائ  گروهنيچن ءنست که رابطهيجای تأسف ا. باشد گردند، می می اسی عادی بريس

. سانی داشتند دگاه هميد ل مالی نظر ويمسا ء و آدامز، دربارهني فنيش. اسی هم برگشته باشنديهای س تيبه فعال اگر بعداً اگردد، حت می

ن درآمدها قاچاق حمصوالت يمنبع بزرگ ا. دست آورد هون پوند بيليهای جنائی مبلغ هفت م تيراه فعال از IRA .م٢٠٠١سال  در تنها

. دادند انتقال می رلنديمجهوری آ از اروپای شرقی به انگلستان و ن حمصوالت رايموترهای باربری، ا. از اروپای شرقی بود تنباکو

IRA نگ يسترل پوند هزار ٤٠٠ها گاهی تا مبلغ  ن الریاي د که هرکدام ازيرسان فروش می هبدون پرداخت ماليه ب حمصوالت را نيا

 ش در اعضای مسلح شدن بود، سه تن ازريصلح مصروف غ ءچارچوب پروسه در IRAوقتی  .م٢٠٠٢سال  ءمهين در. داشتند د میيعا

) Fuerzas Armandas Revolucionarias de Colombia- FARC( فارکها اعضای  را آنيا بازداشت شدند، زيکلمب

 مک کاولی، نينام مارت هها، ب کی از آني. دادند کاربردن مواد انفجاری آموزش می هب امور در ائی راين گروه مسلح کلمبيتر بزرگ

 Ernesto( تايزکيها ارنستوام مدافع آنل يوک. عهده داشت هانتخابات ب  درني فنيگی از ش هنديمنا هانتخاباتی را ب ف ناظريوظا

Amezquita(رکنترل فارک يز ءمنطقه عی ازيهای جاهای طب ستيث توريح هب ها آن< ان حماکمه گفت کهيجر ها در آن دفاع از ه، ب

ق يتصد ن اظهارات رايا) Manuel”Sureshot”Marulanda(والندا يمار >شاتيسور<ل يفارک مانو رهرب. >کردند دن میيد

 ها و گروه" :داشت که او ادعا. ديکش ريژه به تصويو ستی برای اشخاص مهم ويتور ءجاذبه ءمثابه هب دفاع از گروه مسلح را منود

مهمانانی چون  جا ناي در ند، مايآ می جا ناي د ازياالت متحده غرض بازديا اسی از اروپا ويهای خمتلف س اشخاص وابسته به جنبش

صحبت  ما املللی با نيمناسبات ب ءدشان دربارهيضمن بازد ها آن ...ميداشته ا اردن را ءو ملکهارک يويهای سهام ن س بورسيرئ

  .ديورز  انکارني فنيش عکس، از داشنت هرگونه ارتباط آن سه تن با جری آدامز بر اما. "کنند می

ها و قدم  ل شده توسط دولتيزم متويفی برای ترورين الترناتيتر کاران، ساده تيکاری با جنا های مسلح، هم گروه تر شيبرای ب

که  های هفتاد، زمانی سال ءمهين در. های خارجی بوده است چه بودن قدرتيباز راه رهائی از پرچسب دست نشانده و ن دريآغاز

خود مبنی گان  هل کننديهای متوهای مسلح به استفاده از متد کردند، سازمان دايپ تر شيت بيامه شده و تر نيگ اسی سهميهای س خشونت

ی خود در زمان جنگ سرد ميساختارهای قد دست آوردن پول، به فاصله گرفنت از هب منظور هقانونی بريهای خمفی غ اتياجنام عمل بر

  .کردند آغاز

 

  :سازي ترور خصوصي
  

ساخته شد  سوی روم، وادار هب بياب از تل حال پرواز در )El Alال آل (مای مسافربری يهواپ. م۱۹۶۸جوالی سال  ۲۳ روز

گان،  هکنند اختطاف. شدند ه مهه رهايلی، بقيند اسرائمجز دوازده تن شهر هجا ب آن در.  دهديرير تغياجلزارا به سوی   خودريکه مس

ل ياسرائ نی که دريبا پانزده تن فلسط ان رارين اسين بود که ايها ا خواست آن. داشتند  نگهريونه روز نزد خود اس مسافران را سی
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 نين خنستيا. رفت می مشار هل مالی ترور بيو متو ها  کيشاخصی در تاکت ءدهيپد )ال آل(مای ياختطاف هواپ. ض کننديزندانی بودند، تعو

شخص  که سازمان الفتح و رغم آن علی. گرفتند می ورش قراريشان مورد  خارج از کشور لی دريندان اسرائمباری بود که شهر

لی را هدف يندان اسرائمدهد که شهر اجازه منی ها است آنيس د کردند کهيتأک حمکوم ساختند و گونه حرکت را آشکارا نياسرعرفات اي

 ءجبهه<عامالن اختطاف، که مربوط به . دينودی استقبال گرد ات در جهان عرب با خوشين عمليهم ا آن بدهند، با قرار محالت خود

  .شدند سرعت مشهور ههای مسلح ب گروه های عربی و زاني پارتنيب بودند، در >نيمردمی برای آزادی فلسط

کائی يگاه امر طبابت در دانش ءرشته نام هادی حداد طرح شده بود که در هتوسط شخصی ب )ال آل(مای يپالن اختطاف هواپ

آن  ت بود، دريب که متولد کويامحداخلط های جورج حبش و نام هصنفانش ب برخی از هم کاری با حداد، در هم. ل کرده بوديوت حتصريب

 دو. گذاری کرده بود انيبن )Movement of Arab Nationalists MAN( های عرب ستيوناليجنبش ناسنام  هب وقت ضتی را

 با دو رهرب ن هريا.  نام دادنديري تغنيمردمی برای آزادی فلسط ءرا به جبهه MAN ۱۹۶۸سال  حبش در عنی حداد ويتن خنست 

 نفت و و های گاز آب، لوله ريل، مانند ذخايداخل اسرائ ک دريستراتژ مراکز محالت بر ءنهيزم در ستراتژی سازمان الفتح که خود را

 نيخنست. گسترش دهند تر شيب بودند که مبارزه را ن نظريا هحبش ب حداد و. بودند هموافق ن آهن متمرکز ساخته بود، خطوط قطار

. ون کنندريکنترل سازمان الفتح ب  ريز را از خود کرده و دايت پيل اقتصادی کشورهای عربی، استقالليمتو ن بود که ازيها ا نگرانی آن

  .ملوث ساخت ن گروه رايدو هدف ا هر )ال آل(مای ياختطاف هواپ

های خمتلف  پس از اختطاف، شرکت. ديک مثال مبدل گرديبه  وزی حمسوب شده وريک پيها، عمل اختطاف  نيرغم ا علی

 حداد به طور. ی کرده باشندرياز محالت بعدی جلوگ خود پول پرداختند تاماهای يت هواپيامن برای حمافظت و دست باز مائی بايهواپ

ون يليم کيسر به حدود  گرفت و های مسلح اجنام می گروه سوی مشاری از افت، که ازيپول دست  ک پرداخت ماهواريناگهانی به 

پرداخنت پول . املللی مبدل گشت نيمسلح بهای  ارزش درآمد برای سازمان ک منبع بايزودی به  هت، بيپول حفاظت امن. زد می دالر

هانزا  مثال لوفت طور هب. ها بود ی از اختطافريهدف جلوگ همائی بيهای هواپ ئی برای شرکت مهيذات خود نوعی ب هبرای منظور فوق، ب

 واردکردن فشارق يطر که از )PFLP( نيمردم برای آزادی فلسط ءش توسط جبههيماهايهواپ کی ازيکه  آن از بعد .م۱۹۷۲سال  در

 يريون دالر تغيليده م مه از پنج تاين نوع بيا ءساالنه درآمد. وستيان پين جريا هآورده بود، در عدن اختطاف شد، ب خود در احنصار در

 )PFLP(مشول  هب) ده بوديها دست کش مقابل اختطاف مبارزه در ان ازين ميا که در( اعضای سازمان الفتح نين درآمدها در بيا. کرد می

  .شد م میيتقس

سال  در. کشانده شد زيسوی صنعت نفت ن هادی بيسرعت ز با راه فشار ت ازيهای حفاظت امن دست آوردن پول ههنر ب

های  اد شرکتيز داد، مشار ورش قراريدر روتردام مورد  های نفتی را شرکت مشاری از ،اهيکه گروه سپتامرب س آن پس از .م۱۹۷۲

ان زمانی ين جراي ز ازيکائی نيامر شرکت نفتی خمتلط عربی و) آرامکو( ARAMCO. وستنديمه پياز ب ستمين سيبزرگ نفتی به ا

ن اي ز ازين) نفت ءدکنندهيسازمان کشورهای تول(اوپک . گرفتند ورش قراري روم مورد فرودگاه شهر وی کرد که کارمندانش درريپ

ک واحد يمهراهی  هسانچز که به کارلوس شغال معروف بود، ب زيريرامچ يليا .م۱۹۷۵سال  ماه دسامرب در. ماند همستثنی ن امر
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 داشت که اوپک به حداد و ورش، اظهارين يا ، پس از)ايس(. آورد ن را به اشغال خود دريمرکزی اوپک در شهر و کوماندوئی، دفتر

اوپک  عالوتاً. ديمنافع اوپک حفاظت منا پرداخته بود که از ون دالريليم ۱۰۰کرد، مبلغ  بانی میيات را پشتين عمليگروهش که ا

  .کرده بود زيوار .)او .ال .پی(س يصندون خمفی رئ در ون دالريليم ۱۲۰

های مسلح   گروهنياد اام بجياند که باعث ا ومندريقدری ن هات خارجی، بريبودن به تأث ل به عدم وابستهيبرخی حاالت متا در

ل رهرب شبه يمجا ريبش .م۱۹۷۶سال  در. مثال داد لبنان را حی دريهای مس ستيفالنژ و .)او .ال .پی(توان  نه میين زميا در. گردند می

ها جنگ و  تی الفتح، پس از ساليس خدمات امنيبود و ابوحسن سالمه رئ ل برخورداريبانی اسرائيپشت حی که ازيان مسينظام

کردند تا بانک شرق  اختاذ ساعته را ۴۸بس  ک آتشيم به يتصم هم متحد شدند و استثنائی با طور هدگر، ب برابر هم اروئی دريرو

  .وت غارت کنندريب مرکز شهر دررا  )British Bank of the Middle East( برتانوی ءانهيم

جتارتی  ءمنطقه یهای اصل حی جادهيهای مس ستيکوماندوهای الفتح و فالنژ .م۱۹۷۶ ستم جنوری ساليب صبح زود روز

 بودند، تا جا ههای خمتلف جاب ز دپلوماتين انه فعال بودند ويشرق م ادهای مالی که در ن منطقه اکثريا در. وت را مسدود کردندريب

 ن صبح ازيا در. شده بود مسدود ها ستيدر خبش جنوبی توسط فالنژ )Place des Martyrs( زريدان دو مارتيم ءهيناح ءبه حومه

عمل آمد؛ به  هی بريدان روان بودند، جلوگين ميسوی ا هکه ب گریياشخاص د ها و ها، کارمندان سفارت رفنت کارمندان بانک، صراف

اطراف  ءحموطه ءمهه ک به ظهريساعات نزد در. شوند شان حاضريها کار هروز ب دو پس از برگردند و منازل خود هها گفته شد که ب آن

 شده و نظر ک، لوی بانک مورديسای کاتوليوارد کلزور  هان الفتح و فالنژها بينظام ءک دستهي. ديگرد مسدود خالی شده و

 خاطر هب ها آن. ابنديرسی  ق به گاوصندوق بانک دستيآن طر از پرداختند، تا گوو ش به گفتيسا با کشيکل واريب ديختر خاطر هب

 جا نيا م دريک تيکه  حالی در. کردند وار آغازيب ديکلند به ختر ل ويب انفجاری، با عوض مواد هسا بيمند شدن کل خساره ی ازريجلوگ

خصم  ءگروه دو هر افراد. مراقبت مصروف بودند زنی و ه به گشتيناح ها در ستيفالنژ ه اعضای الفتح ويمشغول شده بود، بق به کار

سوی  هروز وقتی کارمندان ب دو پس از. خوردند می غذا جا کي کردند و کردند، سگرت دود می هم شوخی می وگزمه با  گشتنيح در

. بودند واريب ديسا مصروف ختريکل هم در فالنژها هنوز و ).او .ال .پی(را يمنازل شان برگردانده شدند؛ ز هخود آمدند، دوباره ب دفاتر

توان  اعتراف کردند که بازكردن گاوصندوق از دگر هم هب ها آن ـ دند، به ناتوانی خود متوجه شدنديوقتی سراجنام به گاوصندوق رس

 مواد ءنهيزم ئی در می از اشخاص حرفهيآن ت ، بنابر"گر غارت نه دزد و م ويهست وج جنگ ما" :گفت ها آن کی ازي .استشان خارج 

اد يز کاربردن مقدار هب ن افراد مؤفق شدند که بايا. حل کرد مشکل را د ويمدد شان رس هکائی بيای کورسيانفجاری از افراد ماف

  .کنند باز ت گاوصندوق رايناميد

 طول دو در اسعار سهام، جواهرات و های طال، اسناد خشت. ديش خالی گرديها دارائی ءهريذخ دوام کرد تا بانک از روز دو

 Book of Records(راه داشت که به  هم هب ن دزدی ثروت کوچکی رايا. ساخته شدند جا هموترهای باربری جاب روز در

Guinness( نيمت بيغن. شد ريسراز )را ۳ـ  سی.مای دیيها هواپ کائیيكورس. ديم گرديا به سه خبش تقسيماف فالنژها و، ).او  .ال .پی 

فالنژها خبش بزرگ . پول نقد بود ک سوم طالها، جواهرات ويها  سهم آن: کردند گرفته پرواز را سهم خود و هه کرديدربست کرا
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را  ه شانيسهم زين ها آن. گزاری کرد هيخارج سرما در خود را ءهيسهم ).او .ال .پی(داری اسلحه پرداختند، اما يرا برای خر شان ءهيسهم

های خمتلفی  بانک در را آن جا آن در س انتقال دادند وياض و سالمه به سوياسرعرفات، ابوليراهی  هم مای دربست بايک هواپي در

  .کردند زيوار

 شوئی و د که پوليرس می نظر هب. آسانی بود سهل و کار های جنائی نسبتاً تيفعال ها و ق حرکتيطر آوردن پول از دست هب

 های خمتلف مسلح در که سازمان رغم آن علی. شد می تر ک درآمد منظم، داشت مشکليداشنت  منظور هآن ب ءگذاری دوباره هيسرما

مؤفق به  ها آن اندکی از پول بود، فقط مشار ئی با ات شان وابسته به برخورد حرفهيهای هفتاد درک کرده بودند که ح سال

های پس از غارت  ماه در. شد آخری می ء دستهنيشامل مه زيالفتح ن. گزاری مشخصی برای مدت زمان طوالنی شده بودند هيسرما

 ءده شدهياوراق ادارِ دزد کرد، سهام و مالی عمل می ث سوداگريح هبازارهای دست دوم ب برتانوی، الفتح که در ءانهيبانک شرق م

سود  د ويفروش رسان هباالی صاحبان اصلی آن ب را ها آن تر شيداری منود که باز خبش بيخر سی سنت دالر ت تاسيب قرار از بانک را

  .س انتقال داده شديمای دربست به سويهواپ هم با آن باز ءدست آمده هب

 

 ):ETA( اتا ءاقتصاد غارت كننده

  

های  گذاری هيسرما شوئی و پول ءعرصه ها در ستين رهربان تروريتر ائیيرو کی ازي ريطول مدت سی سال اخ عرفات در

 قاهره را مشورتی در ـ ک دفتر اداریياست يل شاذ بود که رينام نب همالی ب امور ءک حماسب شناخته شدهياو  مشاور. جمدد بوده است

نام  همی بيمعترب تعل مالی دولتی در اد ث استاد مضمون اموريح هن شخص مشاور عرفات گردد، بيکه ا آن قبل از. عهده داشت هب

  .کرد س میيا تدريگاه پنسلوان دانش در )وارتون سکول اف بزنس(

 ءفانهيظر اريبس ستی ساختاريمالی خود با بردن امور شيپ خاطر هکردند، ب می دايرسی پ پول دست به که های مسلحی گروه

ک گروه مسلح ي ،(Euskadi Ta Askatasuna- ETA) اتا مرکزی مالی كشف دفتر. دادند داری را انکشاف می حساب

 در )Sokoa( سوکوا ءکهينی فابريرزميز گاه در ک خمفیي در( .م١٩٨٦سال  د، دريرزم ستی که برای استقالل باسک میيوناليناس

ن گروه برای يکه ا هائی داری حساب. ساخت آشکار برمال و داری را های حساب کيختن ءجمموعه) فرانسه Hendaye(يی ندايه شهر

های  النس پرداختيکرد که به ب می طوری ثبت دفتر را های خود نهيهز ن گروه درآمدها ويا. داد می استفاده قرار  بودجه موردينيتع

 ٨٥( شدند فرانک فرانسوی ثبت دفاتر می ه بايبق زو ويعنی پيا ين ارقام گاهی با واحد پولی اسپانيقانونی دولتی شباهت داشتند که ا

 ها و زورگوئیها،  راه اختطاف خبش بزرگ درآمدهای گروه از). شد می جا هفرانسه جاب ه دريبق ه وياسپان اتا درء درصد بودجه

 د داشت، لذا دريزو عايون پيليم ٨٠٠طول ده سال فقط  های مسلحانه در ورشيعنی ي ريمتد اخ. آمد دست می ههای مسلحانه ب ورشي

سک بزرگی که داشت يبه تناسب ر کار نيهم بود که سود ا نيل توقف آن ايدل. ن متد متوقف ساخته شديهای هشتاد ا های سال مهين

ون درآمد يليم ٥٠ ،.م١٩٧٠سال  آمد که در می نظر هئی ب ژهيو ءت مبتکرانهيها فعال گذر سال ها در برعکس اختطاف .لی اندک بوديخ
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افته بود که يم يزمانی تعم ن جرم تايا. رفت باال) ون دالريليم ١٥( زويارد پيليم ميون کيبه  .م١٩٩٧سال  ن رقم تايکه ا ،داشت

ب يتعق کردند، مورد ث واسطه عمل میيکه منح مبنای آن افرادی را نی وضع کرد که بريقوان .م١٩٨٤ سال ا دريسراجنام دولت اسپان

توانند  هن کرده و سد بانک را برداشت پول از جلو ساخت تا را منجمد می ها های اختطاف شده ليهای بانکی فام داد و حساب می قرار

  .کرده بود ا آغازيتاليخنست ان ستراتژی را يواقع ا در. به عامالن اختطاف، پول بپردازند

وه، ين شيا اکثراً. رفت می مشار هن سود بيتر شيکی از منابع دارای بيع يمالکان صنا قراردادن تاجران و فشار ريز زورگوئی و

های مردم اجنام  حق دارائی وه را که درين شيا )اتا(اعضای . گرفت می خود هخشونت ب کاری و برابر خراب در شکل مدافعه را

 که فکر صورتی در" :شد ه میيستی، توجيوناليل ناسيها با دال ذین گونه اخايا. کردند ابی میيارز >انقالبی ءهيمال<ک يدادند،  می

ند، ريگ دوش می هب را] ايحکومت اسپان[برابر زورگوئی  ت از مبارزه دريمحا اخالقی ت قانونی ويلوها مسؤ باسک ءشد که مهه می

های مستقل  های دولت مبنای آن حکومت که بر ای هوي شنيبه ع] ها پرداخت[ تيلون خالی مسؤيرکردن ابه پ را )اتا( ن امريگاه ا آن

دست آمدند، معلوم شد که  هسوکوا ب ءکهينی فابريرزميمبنای اسنادی که از ز بر. "سازد می  کنند، جمبور ندان وضع میمشهر بر ه رايمال

ارد يليم ١،٣ک مبلغ بزرگ يدست آمده بود که  هزورگوئی ب و راه فشار از .م١٩٨٦ تا .م١٩٨٠های  سالنيب جا در آن ها در پولء مهه

مندان اضافه  هعالق ان ويجو جانب جنگ های نقدی از چنان اعانه ن مبلغ هميا داد، که بر ل میيتشک ون دالر رايليم ١٢زو، معادل يپ

 که در هائی توسط باسک ه رايدست آمدند، پرداخت پنج درصد مال هسوکوا ب ءکهيفابر که در هائی مثال حساب طور هب. شده است می

دفاتر،  در اما ؛شد آوری می ته مهاجران باسک مجعيکمء لهيوسه داد، که ب کردند، نشان می می فرانسه کار ژه دريبو خارج و

به  ).او.ال.پی(ن کشور و ياروپای شرقی ان امتحد های احتادشوروی، کمک. ده بوديرس همنابع خارجی به ثبت ن رشدن پول ازيسراز

روابط . بوده است اتی دشواريمال دفاتر در ها های آنديابی ثبت رسيرد قرار نيآموزش نظامی حمدود بودند که بد دهی اسلحه و ليحتو

 ءنهيزم شد نه در کی حمدود میيتاکت کی ويلوژست ا، تنها به اموريست اسپانيحزب کمون با )اتا(تنگاتنگ 
حدود  تا )اتا(. پولی مالی و 

 چهار( زويون پيليم ٤٠٠از انه به باالتريسال .م١٩٩٧به  تا .م١٩٧٦سال  از )اتا( درآمد. کرد خود برآورده می تاجش راحيبزرگی ما

  .ديرس می) ون دالريليم

اهالی باسک . بوده است بار فاجعهها برای اقتصاد حملی  رو باسک مناطق قلم  مالی خود درنيبرای تأم )اتا(های  تيعواقب فعال

 ون نفريليم ميون کيا به ياسپان ها در های هشتاد نفوس آن سالء  آستانه در. کردند گی می هنديمنا اياسپان ت کوچک دريک اقلي از

 جائی و هجاباست يس. بود ون نفريليم ٣٧ا يکه نفوس کل اسپان حالی کردند، در گی می هفرانسه زند نفر هم در هزار ٢٠٠د، يرس می

رو باسک شد  ا به قلمين مناطق اسپانيتررين از فقير شدن مهاجريباعث سراز ش گرفته بود،يپ فرانکو در سکويکه فرانس مکانی را نقل

: ديمناطق گرد ريسا ن ازيجذب مهاجر ن منطقه باعث جلب ويتوانائی صنعتی ا. داد يريکی منطقه را تغين امر، تناسب اتنيکه ا

های شصت،  سال در. ديکشان می سوی خود هب ط کار رايس مهه واجدان شرايچون مقناط سازی هم کشتی دولتی، معادن وهای  کهيفابر

سطح کشورهای  ها با باسک رو  درآمد در قلمنيانگيم. بود ع حملی شگوفايگی گردد، صنا هزند ءعرصه وارد که ترور قبل از آن

  )Bilbao( لباويب در( .داشت ن درجه قراريباالتر ا دريهای اسپان ه خبشيآن نظر به بق گان هدرآمد سرانه باشند لوکس مساوی بود ويبن
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 ستی دريترور ءن مسلحانهيل مالی کمپايمتو خاطر هب ، رفاه اقتصادی را)اتا(). بود جاهای کشور گريد از درصد باالتر ٤٠حدود  در

ده شد و يکشان فقر ه برد و مناطق بنيب ها را از ثروت )اتا(ستی يوناليای ناسيگر رويعبارت د هب. ديپاش د، ازهم فرويمادر برابر

های گوناگون ترس متد م ويب ع باسک ازيمالکان صنا. ها مسدود شد هکيفابر. نددشمند متواری ساخته  های ثروت وطنپرست

به  ک تاجري. اتیيوضع مبالغ باالی مالها،  فشار، غارت بانک بردن، زورگوئی و ورشياختطاف، : ليقب از )اتا(های  رساخنت صندوقپ

فرزند برادرم  سر و کردم، هم چه می جا نيا گر دريمن د”: داشت  اظهارنيچن )اتا( ءقش دربارهيان حتقيجر سنده درينگ نوي سترلريکل

فرط  از رگي دميعمو. خالی کرد )اتا(برای  را حساب بانک خود پول موجود در ءداشتند که او مهه ک قراريد شليد ريز زمانی در تا

 ام و ها خسته شده پرداخت قدر ناي ز ازيخودم ن. را ترک گفت جا شد که بالخره آن ری مبتالمايبه ب ماه، هر ها در پرداخت قدر نيا

حرف بزنند،  ک زبان مردهي با اموزند ويمکتب ب در خ رايسازم که نوع اشتباه تار جمبور خواهم که پنج فرزندم را من منی: عالوتاً

  .“خواهم بود هجا ن نيگر ايد، ديآمد جا نيدگر ا وقتی بار: د کهيد مطمئن باشيبا. دارد هحسابی ن ک الفبای درست وي اکه حت زبانی

 سال در. کند جوو منطقه جست خارج از در را ل مالی مبارزات خوديرا واداشت تا منابع متو )اتا(ترک گفنت حمل،  ءپروسه

را به  های خود تيفعال )اتا(کند که  ق میين تصديا ان به پول فرانک فرانسوی پرداخت شد، ويجو جنگء ماهانه مزد دست .م١٩٨٥

 .م١٩٨٥سال  از. دهد به فرانک فرانسوی نشان می درصد مصارف را ٦٥های  مهان سال پرداخت در. مرز انتقال داده است ون ازريب

ها شاهد  پرداخت پولی مصارف و  در واحديريتغ. افته بوديت يفرانسوی تثبز به فرانک يانه نيبعد خبش بزرگ مصارف سال هب

  .کرد د نقل مکان میيرسی به پول با دست خاطر هباسک ب رو فرانسوی قلم ءست که سازمان به کناره ومندیرين

 نيانگيم. بود برخوردارت بزرگ يامه از )اتا(مزدهای  ت پول برای سنجش دستيشد، موجود ها مربوط می چه به پرداخت آن

ن رقم فقط ده درصد يا شد و دالر می هزار ١٢٠هزار فرانک فرانسوی معادل  ٦٠٠نود مبلغ  های هشتاد و سال ءانهيمصارف سال

و دوصد فرانک فرانسوی معادل  هزار کيمزد  ک دستي نيانگيم حد )اتا(های نود،  سال در. داد ل میيتشک را) اتا(صارف جمموعی 

صد  هفت نفر که جوانان جمرد هر حالی در ؛کودک پرداخت به هر) دالر ٤٠(صد فرانک  دو ءبه هر عضو متأهل به اضافه دالر ٢٤٠

 نزد شد تا اعضا از باعث می ن امريپرداخت، که ا مزد حداقل به اعضای خود می گروه دست. گرفت مزد می دست) دالر ١٤٠( فرانک

  .کنند هواخواهان کمک تقاضا مندان و هعالق

. شد م میيهای خمتلف تنظ وهيها به ش پرداخت. گرفت ه صورت میيخارج از اصل سرما ان دريجو مزدهای جنگ پرداخت دست

که ) شدند ها اعزام می ستيجا برای کمک به ساندن ها به آن آن( کرد پرداخت می کاراگواين در را اعضای خود مزد دست )اتا(مثال  طور

  .گرفت صورت می )Larreàtegui Cuadra( نام الرتا کوادرا هک باند باسک بيق يطر از

ت ين واقعيا. ساخت ک اقتصاد جنگی آشکاريسه با يمقا را در مبنای ترور ادی برياقتصاد بن ،)اتا(داری  حساب کشف ساختار

 کمک خشونت و ههای مسلح ب گروه"مبنای آن  بود، که بر استوار >جنگی گر اقتصاد غارت< ريمدل متغ خودکفائی داشت، بر )اتا(که 

اتی در يح ءبرنامه ءمثابه هوه بين شيکه ا رغم آن علی. "کردند می اقتصادی رفتار ءکمک کننده ابزار گری با اهالی حمل و غارت

اسی يت سيدادن محا کننده و ترتل سازی مداوم منابع کمک اسی منتج به فرسودهيس ن شکل اقتصاديت داشت، اما ايمدت موثر کوتاه
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 ريوم جائی بزرگ، فقر و مرگ همنتج به جاب ن امريا انداخت و های مردم می گروه کی بري دراماتريجنگی تأث تصادقن ايا] [... ديگرد می

  .شد می

. شد ق میيکه فعاالنه تشو داشت بل هاقتصاد قانونی نه تنها اجازه ن برداری از افتد، ره زمان جنگ اتفاق می گونه که در مهان

م جمدد ثروت در حمالت ي، هلذا تقسبود که اقتصاد قانونی فرسوده جائی آن از گانه منبع درآمد بود، ويذات خود  همعمولی باقتصاد 

باسک،  رو داخل قلم د دريدآوردن ثروت جديعوض پد هشد، ب مهمات پرداخت می اسلحه و ديکه برای خر هائی پول. گرفت هصورت ن

ن مناطق خصلت حملی يا زم دريکه ترور آن از بعد”. مردم حمل بود تر شيدن بييگرا فقره ن بعاقبت آ د ويگرد دوران خارج می از

ده درصدی  ـ نيانگيم ـ باعث کاهش )اتا(طلبان  جدائی ءلهيوس هها ب اختطاف فشار و دست آورد، ترس از خشونت، زورگوئی و هب

)BBP( سراجنام سازمان . های طوالنی دوام کند توانست برای مدت منابع کمکی منی ان کاهش درين جريا. “ديمنطقه گرد در

  .کند وپا افت تا درآمدهائی برای خود دستي گری انتقال میيد ءست به منطقهيبا می

دن اقتصاد يآورده بود، باعث ازهم پاش وجود هب که اقتصادهای ترور را ای ن شکست اقتصادی و مالیيکرد که ا توان انکار منی

 اقتصاد ترور در. ندريبه جتربه بگ دادی راي رونيشه اثرات کامل چنيبودند که مه هن هم مردم جمبور آن با. گرددمروج  قانونی و

به اقتصاد  تر معمولی وابسته اتفاق افتد، اقتصاد قانونی و ن امريکه ا زمانی. دريگ نی، جای اقتصاد معمولی را میيط معيچارچوب شرا

 ل وارديکه واحدهای ارتش اسرائ حالی ، در.م١٩٨٢سال  در. لبنان اتفاق افتاد جنگ داخلی در وضعی هنگام نيچن. گردد ترور می

عنی ي بود، )Banque Nationale de Paris(س يبانک ملی پار جوی صندوقی درو جست وت شده بودند، عرفات درريب شهر

لبنان  را از ).او. ال.پی(های  حساب ءمهه جا آن او در. کرد داری می نگه را) .او.ال.پی(های  که سپرده ای املللی نيهای ب بانک کی ازي

کاهش ارزش  اد بود که باعث سرعت دريبقدری ز شده های برداشته پول مقدار. های عربی انتقال داد به بانک را ها آن ک کرده واپ

را از  لبنانی ارزش خود نی کردند، پوندينش لبنان عقب از ها نیيو فلسط ).او.ال.پی(وقتی  .م١٩٨٤حوالی سال  در. ديپوند لبنانی گرد

  .دست داد ک دالر ازيبه  ٢٧٠

  

  :زميش ناركوتروريزا
  

 هزار ءفاصله در >Yari اریي<ای يدر ائی، برفرازيس کلمبيکوپترهای پليهل .م۱۹۸۴دهم مارچ سال  صبح زود روز

کوماندوئی  ک واحدي. کردند باز را های خود شکم آمده و ا فروديساحل در کوپترها درين هليا. شدند لومتری جنوب بوگوتا ظاهريک

گاه متعلق به  رفت پناه ورش بردند که گمان میيبالفاصله به جمتمع ساختمانی  اده شده ويپ ها آن زم ازيضد ترور ءکارآزموده ءژهيو

ان جنگل ي از منيسنگ ءهای اسلحه کيشدند، ناگهان با شل می تر کيسوی هدف نزد هن واحدها بيکه ا حالی در. ای مواد خمدره باشديماف
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تصرف  هب را آن ک شوند ويبه جمتمع ساختمان نزد ها گرفت که آن بر در ساعت زمان را دو. دنديباز مواجه گرد ءحموطه کنار

  .مصادره کردند ارد دالر رايليم ١،٢ارزش ه بنيتن کوکائ ١٣،٨جا مقدار  آن در. درآورند

ای مواد يماف د، بانديان جنگل منهدم گرديخمدره در م مهم مواد ک انباري: ت بوديمؤفقن به ين جهت قريات از چندين عمليا

ائی يشگوفای کلمب خمدر جتارت مواد  فارک ونيک ارتباط خطرناک بيآن،  از تر مهم به شکست مالی بزرگی مواجه شد و خمدر

ک يکردند،  ک میيس شليسوی پل هاری بيای يسواحل در درهائی که  افتند که آنيزودی در هگان ب هق کننديحتق. ديگرد افشا و آشکار

ای مواد يشد که فارک باند ماف د میيدست آمدند، تأئ هدرون ساختمان ب اسنادی که در از. واحد صد نفری کوماندوهای فارک بودند

  .کرد ت میيرا مسلحانه محا خمدر

 ـ ام(و  کفار .م١٩٨٠تا سال. رود حساب می هآوری ب مرگ تازه ويی  دهيمواد خمدره، پد زم وي ترورنياحتاد ب اشتراک عمل و

١٩( )Movimento ١٩ Abril( ) ک ينام  ريز .م١٩٨٠اپريل  ١٩انتخابات  ائی بود که دريستی کلمبيوناليک جنبش ناسينام

محالت  که بر قانونیريدرآمدهای غ از) مترجم ـ افتيشهرت  )١٩ ـ ام(خ به يک شرکت کرده بود که پس از آن تاريائتالف دموکرات

افت که متشکل از يکاهش  به دوصد نفر داران آن تا طرف مشار. کردند بود، استفاده می مسلحانه و اختطاف تاجران حملی استوار

دو  رهربان هر متوقف شده بود و مزدها خاطر کمبود پول برای پرداخت دست هد بيوجذب افراد جد ان سرسخت بودند؛ جلبينظام شبه

انبوه دست  یها زودی متوجه شدند که در جنگل هها ب آن. خواهند توانست ههای شان ادامه داده ن م داشتند که به فعالتيسازمان ب

تن  ٢٥۰۰مقدار .م١٩٨١سال  ا دريکلمب. نديآن استفاده منا کشد تا از می اشخاصی را وحصری انتظارحد ا ثروت بیيکلمب ءخورده هن

 آوری تا سرسام ءگونه هب .م۱۹۸۵ سال کای مشالی به مواد خمدره، تايامر ريناپذ یريعطش س بنابر ن مقداريد کرد که ايبرگ کوکا تول

د داشت، مبلغ بزرگی که در يعا ارد دالريليمواد خمدر، پنج م های هشتاد، اقتصاد مبتنی بر سال ءمهين در. رفت تن باال هزار ۱۳به 

از درآمد  تر شيب صورت آشکار هآمد، ب دست می ه بنيدرآمدی که از صدور کوکائ از. ساخت برقرار ا تناسب رايهای کلمب پرداخت

. کردند رهربی می مندی را دست گروه مردانی متمرکز بود که کارتل قدرت خمدر در جتارت مواد. گل بود دو حمصول قهوه و صدور

 برابر ها در آن ءحمافظت مسلحانه: که مبتنی بود برمانی بستند يا پيکلمب ای مواد خمدريبا ماف. م۱۹۸۱سال  در )۱۹ ـ ام(فارک و 

  .شد می واگذار ها آن هب بدل آن خبشی از درآمد کوکا ارتش، که در

ارد يليداشت که ماهانه مبلغ سه م تقاضا ن گروه بود رايدست ا سرتاسر مناطقی که در فارک ده درصد کل درآمد کوکا در

حفاظت از  از جتارت خود مبنی بر را ون دالريليم ۱۵۰مبلغ جمموعی ساالنه  )۱۹ ـ ام( فارک و .م۱۹۸۴تا سال . شد می دالر

ب ين ترتيوجذب افراد اختصاص داده شد که بد ن سود به جلبيصدی بزرگ ايک في. دست آوردند هب بران و تاجران مواد خمدر قاچاق

کافی نگرانی  قدر هبرای حکومت آن کشور ب امرن يوپا کردند که ا برای خود دست جو هزار جنگ ده .م۱۹۸۸سال  دو گروه تا هر

کنترل  ريادی در زيد تا مناطق زيرس مصرف می همدارها ب استيع سيراه تطم دست آمده، در همبالغ ب گريصدی ديف. د آورديپد

مسلحانه  ءخمدر، مدافعهد مواد ين مناطق، با تناسب سرعت توليا اقتصاد در )۱۹ ـ ام(اقدامات فارک و  ءجهينت در. دريگ ان قراريشورش

  .بردند م سود میيمستقريد آن غياز عوا بردند و  نوع اقتصاد رونيمه هسوداگران ب. از آن حمدود ساخته شد
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 مواد خمدر و ترور افته بود، جتارت مبتنی برياستحکام  )۱۹ ـ ام( فارک و نيکه احتاد ب جائی آن از

)narcoterreurbusness (بود  وبايک، حکومت کين شريا. ديوارد عرصه گرد زيک چهارم نينک شريا افت وي تر شيگسترش ب

ها برای انتقال  ی کشتیريبارگ و جا آن انبار حمصول در وبا ويک بنادر استفاده از ءائی اجازهيهای کلمب مان به کشتیيک پيکه با بسنت 

گرفت و عالوه برآن حق  می دالر هزار ۵۰۰کشتی مبلغ  هر وبا ازيکاری، ک ن هميبدل ا در. داد می االت متحده رايخمدر به ا مواد

د ينام داو هکائی بيمواد خمدر امر ک تاجريدست  ات درين عمليا ءحمرکه ءقوه. آورد دست می هب را )۱۹ ـ ام( فروش اسلحه به فارک و

پرچم  ها با طوری بود که کشتی اتيان عمليجر. آن اعتراف منود هامی بيم در .م۱۹۸۳سال  اش در ان حماکمهيجر او در ز بود ويريپ

وئی ساعت يق امواج راديطر افراشتند و از می را بر وبايشدند، پرچم ک املللی می نيهای ب وقتی وارد آب کردند و ائی حرکت میيکلمب

شد تا  می سوی کشتی فرستاده ههای کوچکی ب قيوبا، قايهای ک رو آب قلم باری در. دادند می وبا خربيبه ک را بی مواصلت خوديتقر

 ازای مواد دادوستدی بود که در ن پروسه اکثراًيا ءجهينت. انتقال دهند دايصورت قاچاقی به فلور هکرده ب جا هجاب ها آن خمدر را در مواد

مثال  ن به نوع مواد وابسته بود؛ طوريا کرد و گری تفاوت میيد ی تاريک بارگي از ها وبائیيسود ک. شد ی میريخمدر، اسلحه بارگ

نام  هاالت متحده بيا که در( ک بشکه متاکوالونيبرای .  شده بودينيه تعيپوند مال بر جوانا، ده دالر کشتی بارشده از ماری برای هر

ون دالر يليم ۲۰۰های هشتاد ساالنه  سال وبا دريحکومت ک. آورد دست می هرا ب ک سوم درآمديهاوانا ) شد کس شناخته میيمندر

  .دست آورد هاسلحه ب ائی ويکلمب خمدر از راه قاچاق مواد خارجی را تنها اسعار

ق شده با ياسی، تلفيس ءفساد گسترده. باری داشت بتيت مصين کشور، اثرات ايخود ا بر ،ايستی کلمبياقتصاد نارکوترور

 جتارت مواد که از ای خارجی م اسعاريمبالغ عظ. ان گذاشتيپا ءنقطه خمدر ضد تاجران مواد ئی، به هرنوع اقدام جدی بر هيهای کرا قتل

که  جائی آن از. ديرفت رشد اقتصادی گرد شيباعث پ مسلماً ساخت و برقرار را ن کشوريهای ا پرداخت دست آمد، توازن در هخمدر ب

 در. رفت شده می تر های شان دشوار جرم خاطر هها ب آن بردن بر ورشيد، يگرد ريسراز به اقتصاد کشور خمدر ای مواديماف پول نقد از

ای يد مافيبا د ده مقابله کند، الکن اوين پديبرابر ا تالش منود تا در )Betancour( دنت بتانکوريزيهای هشتاد پر های سال مهين

برای  نفری را هزار ۱۸ک ارتش ي هزاروهشتصد شرکت را مسدود خواهند کرد و کيشد که گفته بودند،  رو هخمدر روب مواد

ل يهای نامؤفقش برای نا با تالش نارکوترور ءدهيپد ءهيدر اقداماتش عل ايناتوانی حکومت کلمب. خواهند منود العمل وارد کارزار عکس

می مبدل شده يوی عظرين گروه به چه نيد نشان داد که ايتأک افت و بايگی  هبرجست تر شيفارک، ب صلح با ءنامه ک موافقتيآمدن به 

  .بود

 جوار ئی برای کشورهای هم که عواقب جدی بود، بل داخلی اثرگذار ءجبهه ا نه تنها بريکلمب خمدر رشد استثنائی کارتل مواد

 ومندترريداشت ن نوسويوميروليد که سنديرس می نظر ه، چنان بميهم خواند فصل دوم با گونه که در و، مهانريپ در. راه داشت هم هز بين

 کنترل خود در ريتری را ز خمدر، ساحات بزرگ تاجران مواد کوکا و  زارعاننيگری ب اجنیيلی مانند ميوسا شد و با استفاده از می

ا يخمدر کلمب های هشتاد، قاچاق مواد سال ءمهين در. ساخت وارد می را ات خودريتأث زياالت متحده نيچنان کارتل، بر ا هم. آورد می

 شوئی توسط کارتل مواد راه پول بزرگ پول از ن مقداريزرق ا. ديدا سود رسانياقتصاد فلور بر ارد دالريليم ۱۵حدود  انه دريسال
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پول نقد بودند،  ءکه تشنه هائی بانک. ری فاسد ساخته بوديناپذ اجتناب طور هب را دايای مالی فلوريکه دن ان پولیمه شده بود، سريم خمدر

پول  دالر ده هزار بودند که تا جمبورها  قانون آن نظر از. کردند چ پرسشی مطرح منیيه دند که نرمش داشتند ويپسند می هائی را شرکت

  .شدند د ساخته میيگونه پول خاموشانه سف نيا دادند و به ندرت اجنام می را ن کاريکه ا حالی خود را اطالع بدهند، در ءهرينقد ذخ

  

  :ژهياتحاد و
  

موارد،  از یبرخ در. سازند یوارد م های خود نيز هيسا هم ری را بريناپذ های مسلح، اثرات اجتناب های شگوفان گروه اقتصاد

 ل درياسرائ و ).او. ال. پی(كه بني سازمان  يی عملي برسد، مانند رابطه و کارگاني ءرابطه کتواند به سطح ي یم یاين تأثريگذار

 سالتابستان  در: كرد کدر یروشن هداد ذيل ب یرو یورا توان از یم اين رابطه را. پديد آمده بود .م١٩٨٧سال  قبل از یها سال

 ءگزمه. ک شدياردن، نزد ل وي اسرائنيب مرز واقع در )Allenby( )پل الن بای(دست به  در ینی با بکسيک جوان فلسطي .م١٩٨٧

 نيب کرد که در باز مرد جوان بدون اندک نگرانی بکس را. ديتالشی منا خواست بکس را می متوقف ساخت و لی، آن جوان راياسرائ

د که با يمافوق خود متاس گرفته پرس مرزی با ءگزمه جوان مظنون بازداشت شد و. شده بود جا هکائی جابيامر دالر هزار ٩٩٩آن مبلغ 

معاون  )Shmuel Goren( ل گورنيبود، با مشوئ )Adi Amorai(مافوق که نامش ادی امورای . ديگونه برخورد منا هجوان چ مرد

 سواحل غربی بود، مشوره منود و غزه و مناطق اشغالی نوار ها در تيفعال ءهنگ کنندهآ  زمان همنيع ل که درياسرائ ءهيوزارت مال

مصرف  همناطق اشغالی ب منظور امور ساختمانی در هها ب ن پوليا کرد که احتماالً فکر گورن مذکور. نه شديزم ت دريخواهان هدا

 )آمورای(. داری اسلحهيباشند، نه برای خر پرستارها اختصاص داشته مزدهای آموزگارها و ممکن است برای پرداخت دست رسند و می

، یجمراهای مالی ديگر های بانکی و ق حسابيطر از ).او .ال .پی( ءلهيوس ههای پنهان ب را پوليبود، ز نظر ن مورد هميا او در با

 ل وياسرائ یاقتصاد ركودچنان نگران  ها هم آن. ها  بکسنيب در )پل الن بای(راه  شدند، نه از انه انتقال داده میيصورت خمف هب

دالری را  است اسعار نی جمبوريدانستند که جوان فلسط می دو هر. د، بودنديرس آن موقع به چهل درصد می نده که دريون فزايانفالس

ه خبش آن مطمئن بودند ک عالوه بر. بود ازيل نيقوی هم برای اقتصاد اسرائ ق اسعاريترز د ويل منايتبد) لیيپول اسرائ واحد( لبه شک

 نی را آزاد بگذارند که برود ويم گرفتند که جوان فلسطيرو تصم ناي د، ازيرس مصرف می هل بيداخل اسرائ ها در ن گونه پوليبزرگ ا

  .برساند حمل مورد نظر هرا ب بکس خود

ست يبا ل میياسرائداد که  یرا تشكيل م یا مصارف مالی ل، خبشی ازياسرائ و ).او .ال .پی( نيب بيگونه مناسبات عج نيا

عنی ي ).او .ال .پی(رساند که قدرت اقتصادی  ن نظر میيا هب را ما ن امريا. شد غربی متحمل می ءکناره غزه و اشغال نوار خاطر هب

 های خارجی، رشد شگوفائی پيدا از اعانه برخوردار ادی موجود بود و بنابر داشنت اقتصاد جنگی ويهای ز سال سازمان مسلحی که از

گی  هشاخص آوار ءگر، نقطهيک منبع به منبع دي دن ازيغلت ت اقتصادی بايپاراز کي ءمثابه هواقع ب در ).او .ال .پی(. كرده بود
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مبنای آن اقتصاد لبنان را  ئی باشد که بر وهيمهان ش د درين مثال عملی بودن رهربان الفتح شايتر هبِ. دهد ل میيتشک را ها نیيفلسط

  .ساختندپارچه  پارچه

  

  ):او  .ال .پي(ن يبخش فلسط سازمان آزادي اقتصاد لبنان و
  

غصب  او برای خود از قدرت را م داشت که مبادايب رايون کرد، زرياردن ب از را ).او .ال .پی(، نيملک حس .م۱۹۷۰سال  در

ن يهدف ا. ان آورديم هب.) ل  .م .ج(لبنان  با جنبش ملی بالفاصله احتادی را جا آن گشت، که در لبنان مستقر در سازمان مذکور. ديمنا

گرچه . ک دولت خالص عربی مبدل سازد، هدفی که با آجندای خمفی عرفات تطابق کامل داشتيبه  لبنان را جنبش آن بود تا

کردن خود  ليبه حتم را چنان توجه خود هم کرد، اما اسی میيت سيحی محايان مسينظام مقابل شبه در ).ل  .م .ج( ءمبارزه از ).او  .ال .پی(

لبنان مهان  >گذرد لبنان می ، ازنيدن به فلسطيراه رس< :زبانش بود شه وردياض که مهيقول ابول هب. اقتصاد لبنان متمرکز ساخت بر

ن لبنا در. رفت حساب می هئی برای بازگشت مظفرانه به پدروطن ب لهيعنی وسيبود،  آن برخوردار اردن از ی را داشت که قبالًهگا جای

ش يدوم افزا ؛گی به کشورهای عربی هوابست خنست رهائی از: خبش داشت وانش، دوريپ ز، مانند اردن ، هدف غائی عرفات وين

کمک  از را کرد که خود شصت، تالش می ءهای دهه ل سالياوا عرفات، از. او .ال .رشدن پول به پیيان سرازيروزافزون جر

. افته بوديس يه تأسيسور و استخبارات مصر ءاداره ءلهيوس هسازمان مسلح او الفتح، ب. دهدا نفرت داشت، جنات ه آن که از ئیها دولت

آن عرفات  بنابر. کردند  مینيتأم آموزش، سازمان را یها ساخنت زمينه مهفرا اسلحه و یمالی، واگذار نظر از کشور ن دويا

که بدانند  آن جمرد هن کشورها بيکه ا نيا ست وياش ن گان مالی هکنند تيدستان محا له دريک وسي از جز هزی بيدانست که الفتح چ می

خواهند  ت مالی خود دست برداريمحا دی ازيداشته باشد، بدون اندک ترد هتی نيديهای داخلی شان مف استيسازمان الفتح برای س ديگر

زودی اجرائی  هب را داشت آن نظر در وست که اويپ .)او .ال .پی(درون  و، به ائتالفی درين سناريبرداشنت ا انيم عرفات، برای از. شد

  .شد  شناخته مینياقتصادی مردم فلسط اسی ويصورت بالقوه، حکومت س هآن زمان، ب سازمان الفتح در. بسازد

کی مانند يمناطق ستراتژ بنادر و. رو بود آوردن کنترل قلم دست هاستقامت استقالل اقتصادی، مهانا ب لبنان در گام خنست در

برای آغاز، کوماندوهای . دنديهدف انتخاب گرد ءمثابه هب ).او .ال .پی(نظامی  ساختار ءلهيوس هب )Bekaa( کايجنوبی ب ءدره

آن عرفات، امسی  از بعد. به اشغال خود درآوردند را ها آن ورش برده وي )Sidon(دون يو س )Tyrus( وسريبنادر ت بر .)او .ال .پی(

ض يگام دوم، تعو.  کردينيروس تعطامون تريمناطق پ ءث فرماندهيح هارتش اردن بود، ب ءسابقه افسرک يکه  را )Asmi Zarir( ريزر

ق يز تطبيختت ن پای ءحومه های مهاجران در مورد اردوگاه ستراتژی، در گونه  نيمه. بود ).او .ال .پی(منطقوی با ادهای  رهربی حملی و

نام  هئی ب هيوت، ناحريب در. ل شدنديتبد ).او .ال .پی(رهربان  ءلهيوس هدست داشتند، ب در رهربی را ماموران لبنانی که امور. ديگرد

س لبنان ين منطقه برای پليزودی ا هب. شدند جا هو الفتح جاب ).او .ال .پی(آن، قرارگاه مرکزی  است که در موجود )Fajhani(فاجهانی 
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 پولی را دريتر مثال بندر طور. های مسلح وحدت منود سازمان ريسا با ).او .ال .پی(ز يگر نيحمالت د مناطق و در. ديالورود گرد ممنوع

د شعبان بود، حتت يخ سعيرهربی ش مذهب با نظامی سنی ک گروه شبهيکه  )Altauhid( دينام التوح هگری بيگروه مسلح د کاری با هم

  .کنترل خود درآورد

ها برای  آن. مردم وضع کنند ات بريد که ماليهم خبش را نيقدرت ا .)او .ال .پی(اراضی، به رهربان  تسلط بر قدرت ناشی از

 صدی ازياخذ ف ؛اتا )ETA(ه يشب باًينام دادند، تقر يريبا پول حمافظت تغ را آن باز ش گرفتند ويپ های گوناگونی را در وهيش کار نيا

  خصوصی که ازنياموال متشبث از )ريآمسی زر(. داشت تر شيخبش قاچاق درآمد ب در ها تيچسپ بود که فعال دل. واردات صادرات و

 جتارت قاچاق را ی درريگ منفعت سهم )ريزر(. کرد ه اخذ میيمال ).او .ال .پی(نام  هدند، بيگرد دون انتقال میيس وس وريت بنادر

بران سهم  قاچاق و .)او .ال .پی(آن،  ءسود حاصله وس قراردادی بست که ازريت ی درريگ ک سازمان ماهیي با سرعت درک کرد و هب

  .کرده بودند منطقه نظارت برقرار خروج اموال در ورود و جانب بر دو هر. داشتند می بر برابر

. داد ل میيتشک را کار تبه قانونی وريهای غ مجله شرکت از ل کمکی ويوسا ساخنت سودجوئی از تر گام سوم بزرگ

ت داشت که يقدری عموم هلبنان ب در ها تاراج بانک. کرد تفاوت می خمدر قاچاق موادبه  ک دزدی ساده تاي قانونی، ازريهای غ تيفعال

عنی ي )Banque de Liban( حتی بانک لبنان. خارج انتقال دهند به را های خود شده بودند كه دارائی های بزرگ جمبور بانک ءمهه

بانک نگه  داشتند، در ازيکه برای دادوستد روزمره ن رافقط مهان مقداری  خارج فرستاده و هب را های خود بانک مرکزی، دارائی

برای درآمد  ها منبع سودآور ، تاراج بانک.م١٩٧٦سال  در )ستيدل ايتش بانک اف ميبر(ز يآم تيرغم دزدی مؤفق علی. کردند می

 وت راريب حی، بندريفالنژهای مسهای جنگ داخلی،  سال در. آمد می نظر هب های ملی سودآورتر تاراج دارائی. بود ههای مسلح ن گروه

کی ي زيخمدر ن قاچاق مواد. ده شدنديفروش رسان هبود که باالی عراق ب ميليون دالر ٥١٧ارزش  هاموالی ب غارت کردند که متشکل از

 )کايب( ءکه دره حالی آمد، در عمل می هآن ب ا دريآس ء خمدرهنيلبنان، جائی بود که مواد سنگ. سود بود از منابع بزرگ درآمد و

 ت داشت، بايشرق لبنان موقع مربع در لومتريک ٤٢٨٠داشنت مساحت  ن دره که بايا. کرد می ديتول ش راين حمصول حشيتر بزرگ

 دست گرفت، عرفات در در ن دره رايهای جنوبی ا کنترل خبش ).او .ال .پی(وقتی . مرز بود جنوب هم ل درياسرائ شرق و ه دريسور

 در کند و هقاچاق مداخله ن امور در ).او .ال .پی(آن بود که  ن معامله مبتنی بريا. معامله شد ها وارد مالکان شرکت جا با زارعان و آن

ارد دالر يليم ١،٥د که ارزش آن به يه وضع منايجمموع جتارت قاچاق ده درصد مال بر اجازه داده شد تا ن به سازمان مذکورآعوض 

و  )Neil Livingstone( نگستونيويل ليقول نا هب. آورد دست می هب ون دالريليم ١٥٠ساالنه  ).او .ال .پی(گونه  نيبد. ديرس می

 را ک سهم از درآمدي زين واحدها ريسا >Inside the PLOـ  او .ال .در پی<گان کتاب  هسندينو )David Halevy( دهلی ویيداو

 ريبش را ت که رهربی آنيحی مرونيمس ءلهيقب ه ويسور االسد در حافظ عهد اردن، رفعت برادريمجله حسن ول آوردند، از دست می هب

  .بودند ).او .ال . پی(شان هم دمشنان خونی  ءعهده داشت که مهه هل بيمجا

 ٤٠. ديهای مسلح مبدل گرد ساالران وگروه بازی جنگ ءبه عرصه )کايب( ءافت، درهي لبنان آغاز که جنگ داخلی در زمانی

 دره به لبنان داخل نيق مهيدند، مهه از طريجنگ جنگ داخلی لبنان می که در ای ستیياد تروريهای ز گروه وائی يان سوريتن نظام هزار
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اد داشت که با پول يز که درآمد مبدل شدند، حمصولی کوکنار ش ويزارهای حش ات، به کشتجيوه و سبزيزارهای م کشت. شدند می

 بر در به جنوب را مشال تا افت که ازيقدری گسترش  هب خمدر د مواديتول. شدند ل مالی میيهای مسلح متو آن سازمان حاصل از

. برگرفته بود ن نبات دريع ايزارهای وس به دمشق را کشت وت تاري بنيشاهراه ب کنار دو هر .م١٩٨١ سال ءآستانه در. گرفت می

 اد دريخاطر کاهش ز هب خمدر قاچاق مواد. شد  مینيتن ختم ١٠٠٠به  تا ٧٠٠های هشتاد از سال ن نبات در آغازيا ءشده ديتول مقدار

چون . گشت می ارد دالريلياز ده م تر شيبه ب خارجی تا باعث باالرفنت درآمد اسعار ن امريشد که ا تر س لبنان، سهليکنترل پل

 ءهيپول مال مقدار ادی ازيسهم زبه گرفنت  منجر طبعاً ن امريکنترل خود داشت، ا در خمدر را انتقال مواد تر شيب های سريم ).او .ال .پی(

. ز ادامه داشتين گرياد ديهای ز مدت لبنان تا اخراجش از خمدر پس از عرفات با جتارت مواد ءرابطه. شد ن سازمان میيها برای ا راه

فروش  هبرتانوی برا به دالالن ) ت عالیيفيک ش بايحش(> طالی لبنان< تن ٤،٣ مقدار ).او .ال .پی(اعضای  .م١٩٨٣سال  مثال در طور

  .ديرس می ون دالريليم ٢٣آزاد به  بازار ن مواد دريای ا. انتقال دادند های شان به اروپا قيقا را با آن ها دند، که آنيرسان

باعث استقالل آن از  ن امريکرده بود که ا مستقر اد وجيا مالی را ک امپراتوری اقتصادی ويلبنان  در ).او .ال .پی(

ن سازمان به کشورهای عربی برای يکه رهربی ا عنی آن زمانیين، يهای آغاز های سالريحتق. دياش گرد گان مالی عربی هکنند تيمحا

که  زمانی. شده بود گر حمويخودی بودن، د فاقد ساختار ريآن تصو. وسته بودنديبه گذشته پ گريکرد، د می های مالی سفر گدائی کمک

. توانست اداره کند می را ديتبع ک ملت دريده بود که يحد چنان توانائی رس مالی در نظر از گفت، ترک می لبنان را ).او .ال .پی(

 قبل از .م١٩٨٢ سال در. دهد دست می هپول بود، ب مالک چه مقدار ).او .ال .پی( را که نيا تواند تصور می آمار مشخصات مشاری از

کشورهای  اي س ويبه سو های لبنانی برداشت شده و بانک ون دالر ازيليم ٤٠٠ل تصرف گردد، مبلغ يوت توسط ارتش اسرائريکه ب آن

 پولی رايتر شدن از خارج هائی پرداخت کرد که سفر ون دالر نقد به کشتیيليم ٢،٤عرفات  تربعد اندکی. افته بوديعربی انتقال  گريد

. پرداخت دالر نقد سه هزار ب پنج ويراه بودند، به ترت هم سفر ريمس آخر ها که تا کارکنان کشتی چنان به ناخداها و هم او. ممکن ساخت

حساب  از دالر هزار ٥٨٠قبال داشت که روزانه مبلغ  نه دريون دالر هزيليوپنج م ستيدوام کرد، ب روز ٥٥پولی که يخروج از تر

  .شد خارج می ).او .ال .پی(

 ک قسمت ساختاري کرد؛ تنها هخراب ن را ).او .ال .پی( ءدهيچيپ ساختار ئی مالی و لبنان، توان حرفه ل بريورش نظامی اسرائي

. ديگرد دادند، دوباره اعمار جای می خود را در ها نیيکه فلسط ای کشورهای عربی سرعت در هب ساخت، اما آشکار و برمال اقتصادی را

ک ي >رمسی< ءبودجه. کرد رفت می شيپ سرعت گان مالی عربی، با هکنند تيگی به محا هوابست فارغ از ).او .ال .پی(های هشتاد،  سال در

 را ون دالريليم ٢١٦مبلغ  م دول عربی جمموعاًيهای مستق ن مجله کمکاي داد که از نشان می را ون دالريليم ٦٧٤،٥درآمد جمموعی 

 ٢٨٠مبلغ جمموع درآمد،  كردن اين رقم از یمنف شد كه با یميليون م ٣٩٥درآمد فوق  جمموع مصارف سازمان از. داد یتشكيل م

 یرهرب یسر یها فوق، حساب ءشده البته ارقام ذكر. پويل دول عريب بود یها جمموع كمك از تر ماند كه اين مبلغ بيش یم یميليون باق

مستقالنه  یوارس امر در گريد ).او .ال .پی(آن است که  ءتوان گفت كه ارقام باال نشان دهنده یگونه م بدين. گريد یمن بر در سازمان را

  .ديخود وارسی منا که مستقالنه از خود مؤفق شده بود از
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  :كانتراس ـران يا يماجرا
  

. های مسلح مبدل ساخت دئال برای رونق گرفنت گروهيا ءانهيبه آش را ن کشورياقتصاد لبنان، ا از ).او  .ال  . پی(سودبردن 

تی، ي موقعنيچن. ساخت دار وابسته بودند، پولريغ اقتصادجوی و جست که در را یهای مسلح بسيار د دولت، سازمانيتزا ناتوانی روبه

مسلحی  هجوی گروو جست مندی مفرطی در هن دولت اسالمی، که با عالقيتر ران، تازهيا. کرد کمائی می اعتبار ها وجهه و برای آن

 آغاز چون در. کمک مالی داد اد شيجا پ آن های مسلح موجود در گروه کی ازيانه بود، به يم خاور زم دريمنظور متويل مالی ترور هب

دنبال آن هم  هلبنان غلبه كند و ب م شده دريقدرت تقس مؤفق شده بود که بر )شد هدياهللا نام ا حزبهبعد( های هشتاد، جهاد اسالمی سال

 ن رسوائی دريتر بزرگ اياالت متحده، كه قبالً ین احتاد برايلذا ا؛ افته بودي ران آغازيکمک مالی ا زمان با ربائی، هم ن آدميک کمپاي

ـ ايران (يا  )کانتراس ـ رانيا( یماجرا یيعن آن را هشبيه ب یت جتربه كرده بود، اينک ماجرای ديگرينام واترگ هجنگ را ب خ پس ازيتار

  )ح داده شدهيفصل دوم توض در( .بود هرو گرديد هروب كرد، یرا جتربه م )گيت

االت يچون ا. د خوردنديد، مردم امريكا تکان شديگرد ن رسوائی آشکاريا تر شيزمانی که مشخصات ب .م١٩٨٦سال  در

 زيآن سؤ استفاده ن که از منوده بود، بل پا ريران وضع کرده بود، نه تنها زياه فروش اسلحه ب ءنهيزم راتی را كه خود دريمتحده تعز

 در) نيكاراگوا یانقالب ضد ینريوها( های کانتراس اتيل مالی عمليبرای متو راآن  کرده و تصميم گرفته بود كه درآمد حاصله از

االت متحده يدند، مشخص شد که ايگرد آشکار )کانتراس ـ رانيا(چون مشخصات رسوائی . مصرف برساند هب السلوادور و کاراگواين

ه فلهذا ب. بوده است فشار ريران ز در كشور سفارت آن در یگري اقدام گروگان ران بايطرف حکومت ا از .م١٩٧٩ سال در احت

منجمد  ،االت متحدهيا ران دريانقالب ا پس از ، کهران رايهای ا ران، حکومت اياالت متحده، دارائی در ها آزادسازی گروگان خاطر

 آزاد االت متحده داشت،يا دررا که شاه سابق  هائی تيملک ارد دالريليم ٥،٣مبلغ  از یخبش ءاضافهه خمفيانه ب ءگونه هساخته بود، ب

لبنان رخ داده بود، را  كه در یديگر یها گروگان ءتوانست معضله ههشتاد، ن ءهای دهه مه سالين حكومت ريگن در یاما وقت. ساخت

 جهادگروه  االت متحده وي انياست ب اد كرد که آيا حاضر پيش ران مراجعه منود ويگاه به ا وفصل منايد، آن صورت درست حل هب

  گری کند؟  اجنیيداشت، م می وت نگهريب در کائی رايهای امر که گروگان )•(اسالمی

                                                           

تن امريكائي،  ٢٤١جمموعي  تعداد هاهللا لبنان است كه ب طوايف خمتلف وابسته به حزب از یافراد ، مهانایاسالم گروه جهاد از منظور( ـ •

پشت  شد در یكه گفته م چنان لبنان گروگان گرفته بودند و در .م١٩٩٢ تا .م١٩٨٢ یها بني سال ءفاصله غريب را در آملان و ی، فرانسویبرتانو

 عليه ايران بسازد و یتعزيرات اقتصاد یتصاميم اجرا برابر به انعطاف در غرب را وادار و هدف اين بود كه امريكا داشت و اين ماجرا ايران قرار

كه  آن از پس اين ماجرا. حال جنگ بود عراق در كه با یحال دست آورد، در هب دريافت اسلحه را خوانيم كه ايران امتياز یاين خبش م كه در چنان

  ). توضيح مترجم ـ ادامه يافت .م١٩٩٢سال ه ب تا یگري اين گروگان یالبته ماجرا. شهرت يافت )كانتراس ـ ايران( ینام رسوائ هگرديد، ب افشا
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 ءون دالر اسلحه به اضافهيليارزش دوازده مه ب ).یا .یآ .سی(حکومت بود كه  دو  هرنيک توافقی بييافنت به  دست پس از

تا  آغاز ل ازياسرائ. ران فرستاديل به ايق اسرائيطر از .م١٩٨٦سال  سپتامرب های جنوری و  ماهنيب یئ فاصله های ضد تانک در راکت

 یكه فضا نظرداشت اين در با. کرد اجنی عمل میيث ميحبث، حب مورد یجنگ افزارها اسلحه و یده ات مربوط به حتويلياجنام اين عمل

 کكمه ب فر قربانی نام منوچهر هب تبار یرابط ايران ک عضويوقت مسلط بود لذا  آن ل درياسرائ ران ويان ايظن م سؤ و یباور ىب

ه ل بياطمينان اسرائ یون دالری را برايلي پنج منيک مبلغ تضمي نام عدنان خاشوغی نيز هسعودی ب تاجر کي. ها گماشته شد سعودی

کنند،  داری میيل خرياسرائ که از را يی آگاه بودند که اسلحه ها کامالً رانیيا. كند هتعهدات خود شانه خايل ن عهده گرفت كه ايران از

ون يليا دوازده ميس. زدند ب خود میيج هب آن را سود حاصله از ای اصلی آن بوده و از باالتر ون دالريليسی م ده تا ها از ای آن

س موجود يسو در )ه نورثيويال(نام  هک حساب بانکی که بيهای مازاد به  پول. دست آورد هران بيمصارف فروش به ا ءاضافهه ب دالر

  .داشت کنتراس قرار ءاستفاده نظارت و ريز ن حساب بانکی دريا. ديز گرديبود، وار

دولتی  زی احنصاريخاطر استقالل اقتصادی، مهانا فرور هب ).او .ال .پی( یسازمان مسلح فلسطين دار دوام ءج مبارزهينتا کی ازي

نی يهای مسلح نو زماين،گروه ءآن برهه املللی، در نياست بيس ءعرصه بايدگفت كه در. باشد یهای مسلح م ت مالی گروهيمحا ءنهيزم در

ن گشوده شدند و يهای نو جبهه وجود آمدند، هن بيکردند، احتادهای نو  مینيتأم مايل خود را د آمده بودند که خود شان اموريپد

ن يمتحد ها و شرکت سهامی برای ابرقدرت ءالعاده فوق استثنائی و ءجمموعه گريد ترور. عمل گرديدند ن مالی وارديگان نو هکنند تيمحا

  .جتارتی مبدل شده بود ک احنصاريبه  که ديگر بود، بل هن ها ک آنينزد
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  قسمت چهارم

  

  زميگني سازي ترورير

  
ن جنگ يخوب ا ...يمور کشته شده باشندت خاطر ههنگام جنگ ب نفر هشتادهزار تا هزار حدود پنجاه رود که در احتمال می"

ان يجر زی درياندون ءامورخارجه ريهای آدام ملک، وز گفته از(" بزرگش کرد؟ قدر نيد ايبا چرا گردد واقع می رياتفاق ناگزن يا. است

  )جاکارتا کنفرانس مطبوعاتی در

. خواند، مالقات کردم آملان غرب درس می ی دررياجنن ءرشته که در نی رايان فلسطيجو دانش کی ازيامحد،  .م١٩٨٧سال  در

مرتل  چون از )١(.دميانداخته شده بود، د هرا هت بيوئجيضد حکومت بولنت ا زی که بريآم زمان تظاهرات خشونت استانبول در در را او

ان يجر در. ميکرد تبادل نظر اسی حبث ويل سيمسا بر  وميای کوچک جوانان گذرانديکافتر در را م، وقت خوديتوانست خارج شده منی

 نيخبش فلسط ت سازمان آزادیيعضو هان آن بيجر در اعتراف منود که چند ماه قبل به لبنان سفری داشته وامحد  های ما حبث کی ازي

ک يرومانت ريتصو زين ده بودند، اويتنام، به بلوغ رسيجنگ و ت بايدوران ضد غرب که در ان دريجو اری دانشيمانند بس. درآمده بود

 خاطر هدانست، که ب خواه راه آزادی می عدالت مبارزان شجاع و را >ها فدائی< امحد، .داشت خود نزد ن سازمان دراي دئالی ازيا و

 مه متام گذاشته ويعمل آورده شده بود، ن هب وا دعوتی که از خاطر هب لش رايح داد که حتصيمن تشر هب او. دنديجنگ  مینيوزی فلسطريپ

  .کرده بود وت سفرريبه ب

  : گفتنيچن مورد نيا در او. زورگوئی مواجه شده بود خشونت و قابل تصوری ازريای غيدن ده بود، بايرس جا وقتی امحد به آن

 جا جنگ مبدل شده بود، مهه هائی از به خبش شهر. شده درآمده بود، شوکه شدم دم به شکل نظامی کيدم که جامعه يوقتی د"

خشونت  ومندی ازريان نيعادی شهر، جر آرام و ظاهرپشت  در. بودند وگذار گشت در مرزها امتداد در انينظام شبه و ها گزمه

 نظر هممکن ب ءنهيگانه گزيزورگوئی  واقع خشونت و  شده بود، که درنيگی عج هگی زند روزمره جنگ چنان با. بود فرما حکم

مسلمان  ءمرکزی جامعه ءهسته >ها فدائی<. ديگرد  میينيکردند، تع جنگ بازی می ن مبارزه ويا نقشی که در ت افراد بايهو. ديرس می

و فرزندان،  سرها مادرها، پدرها، هم امون خود داشتند که عبارت بودند ازريپ افراد را ها گروهی از آن هرکدام از. دادند ل میيتشک را

ی هائ  گروهنيچن کی ازيوقتی شامل  وت تاريب در. داد دست منی هساالران عرب ب جنگ ک جتمع افرادی ازي از ری باالتريکه تصو

  .ستیيزی نيچ چيباشی، ه هن

د، يرس سر ها مهان فدائی کی ازيورودش،  قی پس ازيوت رفت، دقاريشرق ب ل درياعضای فام دن برخی ازيده وقتی امحد ب

. معرفی منود ها جاده کی ازي ءث فرماندهيح همن ب هب را  اوميعمو. زان بودياش آو شانه که از ١٦ نوع ام ءاسلحه قامت بلند با مردی با"
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   رانيخبش فلسط ت سازمان آزادیيمهان شب امحد کارت عضو در ".صف خود جذب کرد هب بالفاصله مرا داد و فشار دستم را او

وقتی . مسلح بازداشت شد دست سه مرد هرفته بود، ب سوتر خود، چند کوچه آن گرياقارب د داريد هبعد، وقتی ب روز دو. دست آورد هب

ح داد يشان توضيبرا وقتی او. رديبپذ را ها ت گروه آنيخواستند که عضو وا آمده است، از کجا که از نيامون اريپهائی  پرسش وا از

ماه  دو. کردند که برود رها را تش سراجنام اويدن کارت عضويد با. تالشی کردند را گاه او دست آورده، آن هقبالً ب  ت راين عضويکه ا

  .تواند مباند، دوباره به آملان برگشته بود واقعی منی ريغ شده و مسخ ءجامعه چنان د که دريبعدتر وقتی امحد د

 اواخر در کردند و ل میيکائی حتصيامر های اروپائی و گاه دانش نی بود که دريان فلسطيجو فراوان دانش مشار کی ازي امحد

 ،جا آن در به لبنان آمد وفکران جوان  روشن افته ازي ليکه ارتش تشک نيل ايدل. ها فراخوان گرفته بودند جانب فدائی های هفتاد از سال

رش تالش يناپذ گی هت خستيفعال عرفات، مردی که با اسريرهربی  ريز ن سازمان دريا. بود ).او .ال .پی(های  وزیريافتاد، مهانا پ جا

 بسازد، در ومندترريلبنان ن اقتصاد در را گاه خود صدد آن بود که جای دهنده مستقل باقی مباند، در های کمک دولت د که ازيورز می

شکل گروهی به لبنان  هکه ب انیيجو دانش. ان داشتيجر  کارنيک قانون اساسی برای دولت فلسطيساخنت  ءنهيزم چنان در که هم حالی

دند، يد زم میيترور ءکننده تيهای محا دولت قدرت در ف مراکزيبازی کث ءمثابه هب ها که آن چه آن برابر چنان در رفته بودند، هم

ممکن  کائی زمان جنگ سرد نه تنهايان امريجو جنگ کردند که غلبه بر ها احساس می آن اری ازيبس. شدند ريدی درگيشد ءمبارزه هب

  .شد تصورش هم منی اکه حت بود بل هن

ن يا. ندريخدمت گ هب را ها آن عمل شدند تا سرعت وارد هب ).او .ال .پی(ان به لبنان، فرماندهان يجو دن دانشيجمرد رس هب

 گروه قرار ءفرمانده رهربی هر ريز که در اساس تعداد افرادی عرفات بر رايبود، ز العاده بزرگی برخوردار ت فوقيامه ی ازريسربازگ

پول  داشت و می  حرکت نگه در ن سازمان راي جنگی انيواقع موتوری بود که ماش ی درريسربازگ. کرد می گرفتند، پول تقاضا می

ک ي  درآمدنيانگيم لبنانی بود که با پوند هزار تا ٧٠٠ گروه از اعضای هر ءمزد ماهانه دست. رفت می مشار هسوخت آن ب ت مواديثيح

گرفتند که  معاش می مدد زيشانزده سال شان ن ريفرزندان ز سران و کردند، هم عضو ازدواج مید وقتی افرا. شد می دهقان حمل برابر

 ت دريبه عضو را رفت که خود می دند، انتظاريرس که به سن شانزده می جوانانی از. شد لبنانی می پوند ٢٥ و ٦٥٠به يب بالغ ترت هب

 ).او .ال .پی(ک ارتشی ي چنان نيخاطر تأم هب. )٢(شد می لبنانی آغاز پوند ٦٥٠ از ها مزد آن صفوف سازمان شامل سازند که دست

  .اقتصادی مبادرت ورزد ومند مالی ورينک اساس يبه ساخنت  ازمند آن بود تاين

ن بود که يا سودآورتر عمل آمده است، کار هآن ب فصل سوم ذکر گونه که در شود، مهان مالی مربوط می چه به امور آن

. شد انداخته می کار هخارج ب د دري منابع عانيتأم منظور هکارانه، ب تبه قانونی وريهای غ تيدست آمده از فعال هپول ب ن مقداريتر شيب

 توان از می را .)او .ال .پی(های  هم دارائی آن د، بايرس می نظر هک امپراتوری مالی ناممکن بيچنان  ات ازيمال که اخذ نيرغم ا علی

دارائی مبلغ هشت  ءادشده به اسنادی دربارهي کره. ني کردختم. م١٩٩٩ سال ن سازمان دريوتری ايستم کمپيبرکت هکرشدن س

 هائی در بانک ز دريگری نيد تر مبالغ کم. افتيخ دست يزور و ويورک، ژنيويهای ن بانک در ).او .ال .پی(های  حساب در دالر ارديليم

بازارهای بورس  ن سازمان از سهامی دريشد که ا می دست آمد، آشکار همشخصاتی که ب از. دست آمد هب ايآس و قا، اروپايمشال افر
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. بود برخوردار زيهای کشورهای اروپائی ن ختت پای ريسا س ويلندن، پار نواحی معترب منقول درريغدادهای  جای س ويپار ه ويکرت

. کردند بازارهای مالی جهانی عمل می در .)او .ال .پی(چون پوششی برای  ساخت که هم برمال را ها شرکت چنان فهرستی از هم کره

 ٥٠باً يمالی که به تقر گريبعضی جمراهای د و )ويمالد( و )ساويب ينهگ(مائی ي، شرکت هواپ)دس برتسمر(شرکت  چنان سهامی در هم

 سال در. انداخته شده بود کار هنی بيهای مشخص اقتصادی فلسط نهيزم ها مبالغی هم در نيا کنار درو  )٣(ديرس می دالر ارديليم

فه ياساساً سامض وظ. شد نام سامض شناخته می س منود که باياردن تأس در نی رايجمتمع کاری شهدای فلسط ).او .ال .پی(. م١٩٧٠

 ساختار در ،منود اريلبنان اقامت اخت در اردن خارج شد و از ).او .ال .پی(که  زمانی. نی آموزش حرفوی بدهديفلسط داشت که به افراد

ربناهای يفراهم ساخنت ز امر سزائی در هت بيامه م خواند، ازيفصل بعدی خواه که در سامض، چنان. صورت گرفت نظر ديسامض جتد

 ث عناصريح هن بيهای مهاجر کمپ از را م عرفات افرادينظارت مستق ريز سامض، در. بود  برخوردارنيفلسط ءندهياقتصادی دولت آ

 اقدامات، مهانا به خودکفائی رساندن نيهدف اساسی چن. کرد صنعتی استخدام می ربنائی اجتماعی ويز برداری برای چنان امور ره

 ابتکاری، نيد که چنيرس می نظر هب. ده باشديهای عربی فارغ گرد های دولت اعانه از تر شيهرچه ب سازمان مذکور بود تا ها نیيطفلس

رهربی خود  ريز در که رايه پنج فابريسور در وپنج و لبنان سی سامض در. م١٩٨٢سال  در. ت بودين مؤفقياستثنائی قر طور هب

صادر شکل منظم به کشورهای اروپای  هب را بود که کاالهای خود زيخارج ن های گوناگونی در که مالک شرکت حالی داشت، در

خاطر باالبردن گراف رشد اقتصادی، از  به )٤(.ميليون دالر بود ٤٥گذاری شده بود  که در مهني سال سرمايه مبلغ پولی. کرد می

سازمان ) سيا(بر اساس معلومات . گرديد درصد ماليه اخذ میکه در کشورهای عربی به کار مشغول بودند، پنج  هائی فلسطينی

  عربی  شرق و)٥(.ميليارد دالر تنها از مدرک ماليات درآمد داشته است ١٤مبلغ بني پنج تا . م١٩٩٩خبش فلسطني، تا سال  آزادی

  

  : زيياندون كودتاي سوهارتو در
  

ک ي ءمثابه هکه ب سپانسرهائی را ايگران  تيهای محايدوبندق ن بوده است تاياسی ايسازی خشونت س هدف اساسی خصوصی

 برابر نظم در ادجيا خاطر همسلحانه ب ءها مبارزه دولت ت مالی ازيمحا. ساخته شود کنند، دور نوع وابسته ساخنت اقتصادی اعمال می

 سنجريل هانری کياظهارات ذالکساندر رووس . کند مال می پای را ها ت رهربی دولتيحق صالح سازد و می حمدود جنگ سرد را

چ کاری يبدون ه د دست روی دست گذاشته ويبا ما دامن که چرا من منی" :د که گفته بودريگ می کار هب لی راياسی شياوضاع س ءدرباره

 نيچن شوروی، ريمجاه برای احتاد )٦(".بسازند خود برقرار کشور در ستی رايتی متام نظام کمونيمسؤل بی م که مردم بايآن باش متاشاگر

االت متحده استفاده يمقابل ا های بازی شطرنج در ادهيپ ءمثابه هانه بيم شرق های خمتلف مسلح در گروه از بود، و ی آشناريگ جهيک نتي

معطوف  ).او .ال .پی(به خودکفائی مالی  را متام حواس خود رو ناي از قبل پی برده بود، و ها ت مدتين واقعيعرفات به ا. کرد می

  .گذشت خ میيابان باوف زوريق خيطر که از لم از مسکو نه بليدن او به اوروشيرس ريمس. ساخته بود
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ش يپ را گری که آنيد ت مالی کشوريمحا که بر جنگی باشد و  مالی خودی استوارنيتأم بر ءمسلحانه ء مبارزهنيتفاوت ب

کدام گروه  کند از  میينيباشد، مهانا امکانات خارجی است که تعکه حالت دوم مطرح  صورتی ه داشته باشد؟ دريبرد، تک می

. فصل دوم آمده است سازمان کنتراس که شرح آن در از )ايس(ت يمثال محا طور هکند، ب ت میيکننده محا اميگروپ ق اي ست ويوناليناس

ک ستراتژی مشخص ي خاطر همسلح بک گروه يی ريکارگ هب از ما م، منظوريگوئ اسی میيسازی اعمال خشونت س خصوصی وقتی از

عوض  هب داند تا می تر که به ن بدان معنیيا. کند می ک خبش جامعه مترکزي ت ازي و برای محاينيتع باشد که اهداف مشخصی را می

مهان توانائی  گی به امکانات و هن مدل بستيالبته ا.  خبشی از مردمش داشته باشدنيب دارانی در ک دولت، طرفي ت مالی ازيمحا

  .دي منانيتضم مسلحانه را ءبرد مبارزه شيپ مهه پول، برابر آن نشان داده بتواند که در گروهی دارد تا

منافع اقتصادی  سازد تا می را وادار )٧(کننده اميهای ق گروه اي های مالی باملقابل، آن گروه مسلح و تيگونه محا نيسراجنام ا

زی ياندون ست که دريزين درست مهان چيا. ندي منانيتأم ت ويمحا مردمان آن کشور به ضرر انکشاف را به کشورهای رو غرب در

دنت سوکارنو ي پرزميرژ حدی از ن آن نگرانی بیيمتحد االت متحده ويشصت، ا ءدهه آغاز پنجاه و ءهای دهه سال در. اتفاق افتاد

 نيکه به واشنگنت فرستاده بود، چن ک منت تلگرامیي در. م١٩٦٤ سال در را ها ن نگرانیيزی، ايمال االت متحده دريا ريسف. داشتند

ون راندن ريرابطه به ب زی دريمثبت دولت اندون برد ستراتژی آگاهانه و شيزی پياندون در مشکالت ما ءشهير" :بندی کرده بود مجع

برای  م سوکارنويتصم برابر واره در های غربی هم قدرت". )٨(.باشد می ايشرقی آس های جنوب خبش االت متحده ازيا  وريکبای يبرتان

 اريغربی اخت موضع ضد تا سازد می ريناگز را او ن امريا ورزند و کشورهای شامل جنبش عدم انسالک خمالفت می ءوسنت به جرگهيپ

. باشد  مینيچ بالک شرقی و ون ازريب ن حزب چپی دريتر ث بزرگيح هزی، بيست اندونيحزب کمون تبارز ژه ترس شان ازيبو. ديمنا

هالند به  نی بايوگينـ  ت پاپووايوضع ءمستعمرات، درباره کنفرانس ضد در افت که سوکارنويش يترس زمانی افزا ن نگرانی ويا

منابع  از که سرشار( ايزياندون منافع اقتصادی غرب در خاطر دفاع از هاالت متحده بي نقطه بود که حکومت انيمه از. مذاکره نشست

  .به اقدامی متوسل گردد )نفتی است ريخصوص ذخا هب عی ويطب

  :کرد دنبال می را" زیيهای اشتباه آم تياولو" آن شده است که سوکارنو بر ديکا تأکيامر ک گزارش دري در

 نظر هب. تسلط کامل داشت(...)  خمابرات های اساسی صنعت، خدمات ترانسپورتی، ترانسپورت داخلی و عرصه دولت بر"

قرارداد حمصوالت سهامی  اشکال با رود که به شکلی از احتمال آن می  برده خواهند شد ونيب خصوصی ازهای  تيرسد که مالک می

زی يست که اندون نيهدف ا(...) .يم گرددمبنای آن تنظ بر زيهای خارجی ن گزاری هيسرماء صورت مهه نيا افت که دريادامه خواهد 

  )٩(".شود ستاديا به پای خود"انکشاف بدهد و  را ژه غرب، اقتصاد خوديو هب ات خارجی وريتأث مستقل از

نظامی برای کمک به ارتش،  امداد ءک برنامهيگرفنت  روی دست م گرفت بايتصم کايری، حکومت امريک تصوي نيچن با

آموزش  های مالی و برای کمک را گی خود هفلهذا آماد. بسازد تر گسترده را) اقتصادی( های نهيزم گذاری غرب درريتأث ءعرصه

 ،ی برای کمک به ارتشريگ مين تصميد که ايرس می نظر هب )١٠(.اعالم منود ،االت متحدهيا در را زیينظامی افسران ارتش اندون

رهربی  هنی بيک کودتای خوني ءجهينت در .م١٩٦٥سال  قدرت در کنارزدن سوکارنو از اسی، بايس ءقدرت رهربی کننده ءمثابه هب
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قتل  هب ون نفريليک مي ده شد ويزی برچيست اندونيکودتا، بساط حزب کمون از طول شش ماه بعد در. نشست به مثر جنرال سوهارتو

  .غلبه حاصل منود کشور کتاتوری بري دميک رژي. ده شديرسان

. های غرب گشود گذاری هيروی سرما هب را ها دروازه مردود ساخت و استعماری را ضد است عدم انسالک ويد، سي جدميرژ

که  چه آن. )١١(.زی شتافتنديسوی اندون هد، بوش ف میيتوص گذارها هينام شت سرما هکه اکنون ب چه سوی آن ههای متعددی ب شرکت

ن يا تشدد در اعمال خشونت و آزادی کامل برای حتقق و راه با نظامی، هم مالی و امداد دست آورد، مهانا هب ها نيبدل ا سوهارتو در

اشغال  افته بود،ياستعماری رهائی  ءسلطه ريز که تازه از را شرقی مربوط به پرتگال موريزی، تياندون. م١٩٧٥سال  در. منطقه بود

عملی مبتنی  ريس"  مشوره داد که احت ريچارد والکات سفيکه ر جائی ده گرفتند، تايناد ن حرکت رايا ايآسترال االت متحده ويا )١٢(.منود

قدرت  هلی بيش در ا جنرال پنوشه رايت سيمحا که با نوعی کودتائی ورش ازيک ي: گريعبارت د هب گردد، بيتعق" نجريزم کسيرئال بر

زی، يشرقی اشغال شده توسط اندون موريکه ت نيا د ويايب د به دولت مستقلی دريباه شرقی ن موريبود که ت ن نظرياه والکات ب. ديرسان

  )١٣(.فراهم سازد تواند می آن کشور هنسبت ب ر نفت رايذخا برداری از ره تر هبِ ءنهيبرای غرب زم

ره و ين جزي انيکه ب را شرقی موريهای ت آب گاز در نفت و ريذخا برداری از ره ا حق جتسس ويچنان حالتی، آسترال در

  )١٤(. خواهد کردنيا تضميبرای آسترالواقع اند،  ايآسترال

ن يا تراژدی که بر ءدرباره را یا وئیيراد ءدانهيام ک فراخوان نايشرقی  موريانقالبی استقالل ت ءمحله، جبهه پس از روز دو

روی  هکودکان ب زنان و. کنند می نابود زی مهه رايواحدهای نظامی اندون": شد که ام گفته میيپ در. ره نازل شده بود، پخش منوديجز

کمک  ما هم که بيگوئ ان میيله به جهانيوس نيبد ما.(...) م شديکشته خواه مشا و ما ءمهه. شوند کشته می ها های آن کيشل با ها جاده

شده بود  تقاضا ده بود ويداً حمکوم گردين محله شديکرد که طی آن ا صادر راای  هين ملل متحد اعالماي از بعدتر روز چند" )١٥(.ديکن

 و هفتاد. گرفت هکدام اقدامی صورت نن رابطه يا در اما. دريگ احترام قرار ندان موردمحقوق شهر پرتگالی و مورِيت ارضی تيکه متام

 ميجانب رژ ضد اعمال خشونت از بر کردند، صرف ده کشور رد سازمان ملل را ءصلهيف از ايزيم مبتنی مترد اندونيتصم کشور دو

  .داری کردنددادن خود رأی کشورهای اروپای غربی از  وريکب يایمشول برتان هکشور، ب ٤٣که  حالی رای دادند، در سوهارتو

دست آورده  همتحدان غربی آن ب حکومت کارتر و های مالی فراوانی از کمک  ونيا جنگ افزارهای سنگيزيهرچند که اندون

داشنت  ع نگهيبرای مط گر، ارتش اشغال. شرقی غلبه حاصل بدارد موريت جنگ، بر در ن سال تالش منود تايرغم آن چند علی بود، اما

ان مقاومت يجر شرقی در موريندان تمباً دوسوم جمموع شهريتقر. م١٩٧٩سال  تا. کرد آغاز افگنی وحشتناکی را ره  دهشتين جزيا

 ءبرنده بعدها غربی و ن قهرمان حقوق بشريمی کارتر، ايج ءلهيوس هکه ب کايان ساخت امريماهای ضد شورشيهواپ و ها مبب. کشته شدند

 مقاومت خود هانقالبی ب ءاعضای جبهه مشاری از )١٦(.ره شدين جزيا بر جنرال سوهارتو ءصلح نوبل، کمک شده بود، باعث غلبه ءزهيجا

 گران را ه اشغاليدان مبارزه عليکی، ميهای چر های جنگ کيتاکت استفاده از با پرداختند و الت خوديتشک ديبه جتد ها آن. ادامه دادند

سال  ارد دريليم ٣،١٥( های مالی غرب کمک از وحشت سوهارتو کماکان و  ترورميان، رژين جريا در. داشتند چنان گرم نگه هم
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اعالم  گرفته بودند و ت خوديمحا رهربان کشورهای غربی، جنرال را با. شد می ديمستف) .م١٩٨٨ سال ارد دريليم ٤،٠١ تا. م١٩٨٧

  ".آدم ماست او"کردند که  می

 در وباياستثنای که ب. دنديجنگ می ها ابرقدرت کی ازينفع  هان جنگ سرد، به تنهائی بيهای پا کیيبه نزد های مسلح تا گروپ

بود  ن قراريبد. دنديرزم دمشنان شان مستقالنه می برابر ها در تی ابرقدرتياست محايس های مقاومت با گونه گروه ني، انيکای التيامر

های هشتاد  سال باالخره در اما .توانست هدست آورده ن هائی بيهای مسلح آس گروه بانی ازيگونه پشت چيانقالبی، ه ءکه فراخوان جبهه

 يتی اسالمیلين ميبه ارتش چند مهاجرت پرداختند و هجهاد ب ءندهيان آيجو شوروی بود، که جنگ ان جهاد ضديجر قرن گذشته، در

های مسلح  اثرات جانبی خودکفائی اقتصادی گروه توان از می  وضع رانيم خواند، چنيفصل م خواه گونه که در مهان. وستنديپ

  .معلومات حمدود مانده بود ءتبادله داری سالح ويصرفاً به خر ها ن گروهيان ايکاری م ن دوران، هميا قبل از. پنداشت

  

  :هاي مسلح شدن گروه جهاني
  

 در. گردد می هفتاد بر ءن دههيهای آغاز های مسلح، به سال  سازماننيک اشتراک عمل بيی ستراتژريگ برای شکل ها کوشش

 زم ويونيصه مقابله با خمتلطی در ءک جبههيکه طی آن سعی شد تا  املللی را ني کنفرانس بنيلبنان خنست جورج حبش در، .م١٩٧٢سال 

رلند، يرای ايران، ايآزادی ا ءارتش سرخ جاپان، جبهه گانی از هندين کنفرانس، منايا در. )١٧(.منود د، برگزاريان آيم هزم غرب بياليامپر

 ءک شبکهياد جيا ءنهيزم گان در هکنند شرکت )١٨(.ده بودنديه شرکت ورزيجبهه آزادی انقالبی مردم ترک ماوف وـ  گروه بدر

داری سالح ينات مشترک و خريهای متر ها، برنامه گاه های خمفی م آدرسيمالی، تبادل اطالعات، تقس های اقتصادی و عرصه املللی در نيب

  .دنديبه توافق رس

ن يتر مهم ءمثابه ههای مسلح ب نزد گروه قاچاق در داری سالح ويلی چون خريکه مسا نينظرداشت ا در ن توافقات، باي انيب در

ن يا های سهامی در شرکت بود، لذا گی خاصی برخوردار هبرجست از ها نهين زميا ی مشترک درريگ رفت، سهم می مشار هب ها تيفعال

که شوقش  مردی ـ گادهای سرخ مصاحبه داشتمياعضای سابق بر از کیي با .م١٩٩٤سال  من در. افتنديسرعت رشد  هب ها عرصه

هشتاد  ءهای دهه  سالنيهای هفتاد و خنست سال از ايدر مهارتش در رسی و کرد که دست ت میين مرد حکايا. بود دار های بادبان قيقا

 کار همهمات ب منظور قاچاق اسلحه و هداشت، بطول  که پانزده متر را ق شکاری خوديقا او ها آن سال در. گرفته بود توجه قرار مورد

سوی لبنان  هگادهای سرخ، بيرهربان بر کی ازي با جا کيآن زمان او  در. قابل تأمل و مهم بود اريش بسرياخ ژه سفريو هب. انداخته بود

 ترانه مملو ازيای مديگر، دريزمان د مانند هر. بود گوارا گرم و ايآن ناوقت شب هوای در در"داشت که  اظهار او. کردند می سفر

سپری  دار ق بادبانيک قاي در را الت خودي که تعطميه بوديما که به دو شخصی شب ههای شکاری بود، کسی ب قيقا ها و کشتی

لبنان  رو های مربوط قلم به آب ها وقتی آن. افتيشادمانی اجنام  خوبی و هب ايروی در از ما عبور )؟؟( )١٩("، شکی منی کردکردند می
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 ک گروپی ازي جا آن در. افتنديان انتقال ريگ ماهی ءک حملهيبه  رائی شده ويپذ ).او .ال .پی(اعضای  أتی ازيه ءلهيوس هدند، بيرس

 ساعات روشنی روز راه نياول در شد و ق شان باريقا مهمات در های سالح و جا حمموله آن در. رفتيپذ را ها ان آن سازمان آنييفدا

 )ا روزايبرباگ(نام  هن بيطلب سارد گروپ جدائی راها ويگادهای سرخ، اي برنيها ب ن حممولهيسراجنام ا. ش گرفتنديپ در برگشت را

های ضد تانک  نيدارها، ما نيگادهای سرخ، ماشيبر تی، رهربيو مورينام مار ه مقصد، شخصی بنيع با گريد ک سفري در. ديع گرديتوز

ع ينی آملانی توزيرزميهای ز گروپ تا ويرا، اي انين مهمات بيا. انتقال داد ه راريغ ال ويستر ٧ های سام ها، موشک نوع انرگا، هاوان

های  انه، برای گروپيکوتاهش با شرق م ءفاصله ساحلی، و نوار متر لويک ٧٦٠٠داشنت  ا، بايتاليائی ايت جغرافيبه موقع نظر )٢٠(.شدند

  .ساده بود سهل و اريانه بسيم شرق و ان جنوب اروپايهای انتقاالتی م تيائی اجنام فعاليتاليمسلح ا

ن يتر قانونی مبدل کرده بود که مهمريبازار فروش سالح غ به مرکز ن کشور رايلبنان، ا های هفتاد در های داخلی سال جنگ

 گر، بايبه جاهای د ن مرزهايا هم از اي سوی مرزهای ساحلی لبنان و هب ايسالح . دادند ل میيتشک ها نیيفلسط سوداگران آن را

عادی بود که ريغ ءوهيک شين يا. شد ا قاچاق میيجذرومدهای در ارانه مثل استفاده ازيهوش های خمتلف و کيکاربردن تکت هب

که  کودکانی مشاری از. م٢٠٠٢ سال ار در. داد می استفاده قرار مهمات مورد سالح و مناطق اشغالی با زيجته خاطر هب ).او .ال .پی(

مخپاره،  از دند که مملويکردند، د باز را وقتی آن. افتندي نفت را ءروغن شده رنگ و ءک بشکهيسواحل غزه مشغول بازی بودند،  در

نام الربکه شهرت  هشده بود که ب ادجيعی ايک دند طبيساحل  ءکناره متر ٤٠ تا ٣٥ امتداد در. های هاوان بود مرمی کوف ويکالشن

های سالح  محل حمموله کار که در کسانی کی ازي. شد مجع می جا نيا سواحل غزه، دره دن بيرس ا قبل ازيان آب دريکه جر داشت، جائی

مردم . صحرا هائی اند در ه راهيا شبيهای در ان آبيجر" که داشته بود سک اظهاريرابرت ف نام هست بيک ژورناليت داشت به يمشغول

ـ هفته  کي از تر کم ـ روز رسند، چند وقتی به غزه می تا کدام است، و ها کشتی در ها دانند که زمان مناسب برای بارکردن حمموله می

اسحه برای  احت )٢١(".رسد دست شان می هچگونه ب دانند که چگونه سالح وارد و می ها آن ـ ای اند ن مردم حرفهيا. دريگ می بر در را

های  کردند، صاحب مغازه می کار) .او .ال .پی(که برای  افرادی. م١٩٨٥ سال در. شد ات قاچاق میيمال های معاف از مغازه استفاده در

 موترهای باربری با. شدند گرفته می کار هانفجاری ب مواد غرض انتقال اسلحه، مهمات و هشدند، که ب قايافر ن نوع دراي متعددی از

  )٢٢(.گرفتند می استفاده قرارکردن اسلحه مورد  ات برای خمفیيمال های معاف از مغازه ههای مربوط ب حمموله

اسبق  ريوز به قتل الدو مورو، خنست )٢٣(ني مظنونخنست گادهای سرخ،يبر چی ازيا پيسيهشتاد، پاتر ءهای دهه ل سالياوا در

 دار نيماش با داشت که او مورو را اعترافات خود اظهار ن شخص دريا. ديگرد داد قلم ها نیيفلسط ارتباط به جتارت اسلحه با ا، دريتاليا

 ام به لبنان ازيت انتقال پيک ماموري اجنام نيتی حيو موريرا مار د که آنيقتل رسان هب) عقرب(> ونيسکورپ<نام  هساخت چکوسلواکی ب

مردمی آزادی  ءاد جبههيتوان گفت که به احتمال ز می کرد، اما هن افشا را حمل آن چی منبع ويگرچه پ. دست آورده بود هانه بيشرق م

 راستای تدارک و ن رابط دريتر ن جبهه، مهميهای هشتاد ا ل سالياوا های هفتاد و سال اواخر در. آن بوده است ءکننده  تدارکنيفلسط

ا يتاليس ايپل. پرداختند  جبهه مینيحساب مه از ه رايط نقليخمارج وسا ها اکثراً یيايتاليا. بود اروپا های مسلح در اکمال سالح به گروه

خود  ارياخت در عدد موشک نوع استرال خاطری بازداشت منود که دو هب جنبش خودخمتاری را رهرب فانويل پيدان .م١٩٧٩سال  در
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 او تقاضا را حبش ازيجورج حبش اجنام داده باشد، ز خواسته خدمتی به داشت که می اظهار قدر نيمه دادگاه تنها برابر او در. داشت

که  د کرد، بليتأئ را ن اظهارات اويا  نه تنهانيمردمی آزادی فلسط ءجبهه. ش اجنام دهديبرا را ها فه رساندن آنيکرده بود که وظ

  )٢٤(.آن جبهه برگردانده شود هموشک که مالک اصلی آن حبش بوده است، دوباره ب منود که آن دو تقاضا

سه ي مقانيکای التيامر در ها یيوبايرا به نقش ک توان آن کرد، که می بازی می اروپای غرب نقشی را  درنيجنبش آزادی فلسط

 ها اکمال و جانب شوروی ک، ازيستراتژ های نظامی و آموزش کی ويزات ختنيل مرمی، جتهيقب مهمات از سالح و ن جبهه بايا. منود

 من اظهار هی بيايتاليکی از قضات اي. داد می ی قراريهای مسلح اروپا گروه ارياخت را در ها نيها ا نیيفلسط شد؛ که بعداً مساعدت می

 آن در ءانه جاری ساخته است که ادارهيشرق م سرتاسر در ستی رايمعامالت خودگردان ترور از مشاری ،احتادشوروی"داشت که 

ت يموميک قي ن رايتوان ا کشورهای خارجی، می در کايان امريم نظاميی مستقريدرگ سه بايمقا در )٢٥(".باشد ها می نیيدست فلسط

  .دانستک دولت ي تر ساده

 جوی دوامدارو جست های مسلح در سازمان ها و گروه شد تا کننده، باعث آن میگی اقتصادی به مراجع امداد هکاهش وابست

رغم  م، علیيبود پول داشت شه کميمه ما"داشت که  گادهای سرخ اظهارياعضای اسبق بر کی ازي. نديپول برآ ءکننده نيبرای منابع تأم

 د پول نقد نزديهم با آن با ، اماميزهای اندکی راضی بوديگی به چ هزند برای امرار  وميبود حمدودی برخوردارامکانات  از که ما نيا

های  رهربان سازمان )٢٦(".مي کرده بوده باشنيمالی تأم نظر از را که مبارزات خود نياندک، تا ا هم نه مقدار آن م، ويداشت خود می

گادهای سرخ، يبه فهرست خمارج بر ک نگاه خمتصري با. داشته باشند دی میيمالی نگرانی شد امور نيرابطه به تأم واره در مسلح هم

 حالت خمفی قرار گادهای سرخ که دريی بري حرفه >عادی< ک عضوينی يخمارج ختم. ديروشنی فهم هب را ن امريل ايتوان دال می

 در )٢٧(.شد می دالر کرد، مبلغ پانزده هزار محل می خود که با ای سلحها ی، لباس ويغذا ه، مواديماهانه، کرا مزد مشول دست هداشت ب می

 در ون دالريليد ساالنه مبلغ هشت مياش با اعضای عادی حداقل پنجصد تن ازني برای تأم گادهای سرخ،يصورت سازمانی چون بر نيا

ن خمارج يا کنار در. رفت بلند تر شيب اون، حتيانفالسبلندرفنت نرخ  خاطر هن رقم بيهشتاد ا هفتاد و ءهای دهه سال در. داشت می ارياخت

های خاص اسلحه، خمارج  داریيما، خريهای هواپ داری تکتيداد مانند خر ز اجنام میين گری رايد ک رشته اموري د سازمان مذکوريبا

کند که پول خمارج   مینينگ ختميسترلرينام کل هسنده بيبانوی نو. هريکی مدرن وغيزات ختنيانه، جتهيبرای رفنت به شرق م ها قيقا

 )٢٨(.ون دالريليم ١٠٠،٠٠٠با شود می حساب امروزی برابر همبلغی که ب( شد ون دالر بالغ میيليگادهای سرخ به ده ميتاج برحي مانيتأم

  )٢٩(.شد ن مبلغ میيا راستی بالغ به سه برابر های چپی و مشول گروپ هجمموع ب ی دريايتاليهای مسلح ا هخمارج گرو

 با تنها. داشت ازيت نيباکفا ءاداره کننده به ختصص عالی و ها دن آنيمصرف رسان هب و آور  مبالغ سرسامنيآوردن چن دست هب

ها  تيهای سوپرمارک کردن >مصادره<زمان .  کردنيتأم ونی رايلي مبالغ منيتوانست چن ها می یيربا آدم ها و زدن به بانک برد دست

گادهای يسازمانی چون بر )٣٠(.سپری شده بود گريلی ديفرانچ و ويهای کورچ نام هگادهای سرخ بيادگذاران بريبن تن از دو ءلهيوس هب

 اواخر گادهای سرخ دريبر. آمد عمل می هی بريهوده جلوگ و بی جا مصارف بی از شد و ش برده میيک شرکت پيمانند  گريد ديسرخ با

رنگ زرد نشانی شده  دست آورده بود، مهه با هی بيک آدم ربايمقابل  پولی که درهای کاغذی  های هفتاد، کشف کردند که نوت سال
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 ن کار سه نفريبرای ا. ستره بسازند را ها شدند که آن جمبور برد، فلهذا کار هدادوستد ب در را ها شد آن ن حساب منیيبودند که بد

 را ها ها آن کن خشک موی سپس با ند ويبشو ای کاغذی راه الن روزهای متوالی نوتيم شهر نی دريرزميک زي در دند تايمؤظف گرد

  )٣١(.خشک کنند

  

  :تجارت ترور هاي بيروني در ستون
  

 را ها ن بود که آن پوليا شان تنها شدند،کار مالی می ها کمک پولی و دولت کی ازي ءلهيوس هب که زمانی های مسلح تا گروه

  مالی ازنيپالن تأم. داشتند همبارزات شان معطوف کنند، ن را به جنگ و توجه خود که متام نيا جز هی بي دغدغه گريد ند وريل بگيحتو

ل يتشک ها را ت آني اولونيای برای بقای شان بود که خنست وهيافنت شيواقع تالشی برای  دست گرفتند، در که بعداً روی منابع خودی را

 به انقالبی در منجر د ويهای مسلح گرد ساختار گروه ات دريريتغ ادجيها، باعث ا رابطه به بازکردن شرکت د دريف جديوظا. داد می

های مسلح  رهربان سازمان نظامی داشت، لذا استعداد از تر شيبود اوضاع مالی ارزش ب چون به. ديانتخاب رهربان شان گرد ءعرصه

 ءعرصه گری درياستعدادهای د رو ناي از. دادند نشان می تر شيهای شان توجه ب وکارمندان شرکت ها گی کارشناس هستيد به شايبا

های بزرگ مسلح  مراتب سازمان مودن سلسلهيپ را با ها، مانند عرفات، استعدادهای خود ناي برخی از. منودند های روزمره تبارز تيفعال

 در را های ذاتی خود  ارزشنيکارلوس شغال چن گری چون ابونضال ويد که مشار حالی بردند، در کاره گاه بلند ب دن به جایيبرای رس

ک معامله يمسلحانه مفهومی جز  کاريالذکر، پرياخ نفر برای دو. دادند استفاده قرار های شخصی شان مورد شدن خواست راه برآورده

 های ترور کيتکن ی وياليهای گر جنگ مشخص از منابع خمتلف، ابونضال فاقد آگاهی درست و اساس معلومات از بر. داشت هرمسی ن

ک آدم ي احت را حدی که او هب کارجو شک داشتند تايک پيث يح هشجاعتش ب اسی ويهای س زهيانگ ی هم بودند که بريها اریيبس. بود

 ءتوطئه کشور، اطالعاتی آن ءرفت، اداره ايبيقذافی به ل با داريبرای د. م١٩٨٤ سال مثال وقتی ابونضال در طوره ب. دندينام می ترسو

 گرفت و شامل توطئه مورد محله قرار گاه افراد خمفی. بود،کشف منود ايبيل آن قتل رهرب که هدف از را ايبيجبهه آزادی برای ل

سوی  هآن بود که ب اندازی اقامت داشت، منتظرريکی حمل تينزد ی درياليو ابونضال، که در. ديبی ردوبدل گرديهای مه اندازیريت

زده  ادينانه فريگ خشم اسيارش عبدالرمحن عيدست او بر. ديگرد ترس او وحشت وباعث  ها اندازیرين تيا د، امايی حرکت منايدان هوايم

 کشور آن افت، که ازي باز را زمانی آرامش خود خرهبال او ها تيمبنای روا بر. خارج بسازد ايبيلاز  هرچه زودتر ديبا را گفت که او

  )٣٣(.ون شده بودريب

ه ريونی ذخيليک نوع شرکت مبدل ساخت که مبالغ ميبه  مسلحانه را کاريرسی به استقالل مالی، پ برای دست جوهاو جست

برداری  ره در ابونضال، مردی که نه تنها.  مبدل گردندنيبه متشبث زين ان راه آزادی خوديکارجويباعث آن شد که پ ن امريا منود، و

 عربی را مند کشورهای ثروت"قراردادن،  فشارحتت  که توانست که با د، بلينفع خود مؤفق گرد هامداد مالی کشورهای عربی ب از
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 ه ويهای عراق، سور نوازی مهمان از. م١٩٩١ سال هب تا. م١٩٧٤ سال ن شخص ازيا. ستیيترور ءمنونه کار بيفر يکعنی ي، "دوشدبِ

 را محالت خود جا آن توانست از گاه مطمئنی که می ک خمفیيز ين ک ويلوژست های مالی و کمک او از ن کشورهايا در. ا لذت برديبيل

ث يح هکه ب حالی او در. افته بودي هفتاد آغاز ءهای دهه ن ساليمهان آغاز رشد کاری او از ريمس. بود برخوردار زی کند،ير برنامه

برای خود  زيگروهک شخصی ن هم گسترش دهد و را اقامت داشت، توانست معامالت مربوط به خود بغداد در ).او .ال .پی( ءندهيمنا

 راه با هم پول مربوط به سازمان الفتح را ون دالريلي، مبلغ پنج منيوشرط به صدام حسيدبدل کمک بالق ابونضال در. آورد وجود هب

  )٣٤(.دست آورد هب ها عراقی از ـ مرگ حمکوم شدند هکه رهربان الفتح ب هنگامی ـ نام خبشش هب گريد ون دالريليپنج م

 ستی خوديتی ترورين مليشخصی چند ءج شبکهيتدر هداد، ب مندان خمتلف اجنام می قدرتی که برای ي بازی حرفه ن شخص بايا

 ها های مسلحی که آن هگرو و ان حکومت عراقيرابط م ث عضويش منح های تيفعال با ها، او اظهارات عراقی بر بنا. ديگسترش خبش را

چنان  هم. کرد گری می اجنیمي گريف دياجنام وظا افزارها و های جنگ عرصه او در. آورد دست می هونی بيليکرد، مبالغ م کمک می را

صدد آن برآمد  افته بود، عراق دري ران آغازيا وقتی جنگ عراق و مثال، طور هب. آورد دست می هب انه سوديم خاور در ها جنگ او از

ه ب خارج را های قتل در تواند نقشه که میاد کرد  شيپ ها او به عراقی اما خالص کند، را خود سازمان مربوط به او و شر او که از

 را ادها شين پيصدام ا. ديمنا رابطه برقرار دهندگان جنگ افزارها ليحتو با سازد و ه برقراريسور با بگذارد، روابط خمفی را اجرا

  .عراق ادامه دهد اجازه داد که به اقامتش در اوه ب زين اجنام خدماتش پرداخت و برابر در مبالغ قابل توجهی را رفت ويپذ

ل ياوا در. آن واقف بودنده جهان عرب ب سرتاسر ست که دريکرد، امر غارت می دهنده اش را ان کمکيکه ابونضال حام نيا از

”I“(های نوع  تانک با تواند ارتش عراق را که می کرد اد شي پنيهفتاد او به صدام حس ءدهه حکومت عراق مبلغ . بسازد جمهز )٧٢

اندک . س انتقال داديسو ک حساب بانکی اش دريبه  را ش حواله منود که او هم بالفاصله آنيبرا ش پرداخت رايپ دالر ونيليازده مي

 نظام خود ادهيعوض آن الزم بود که پ هکه ب دارند، بل هن ازي سالحی ننيده بودند که عراق به چنيجه رسين نتياه ب ها عراقی زمانی بعدتر

د يبا ش پرداخت رايگفته شد که آن مبلغ پ اوه ب توانست، لذا ش برده منیيپ نظام کاری از ادهيخبش پ نضال درچون ابو. نديت منايتقو را

 هم بغداد را او )٣٥(.عراق خارج شود دهند که از دستور اوه باعث شد که ب ن امريا ؛کرد هاعتنائی ن ن تقاضايبه ا او دوباره برگرداند و

ه طرف خماصمه سالح ب دو هر هعراق، ب ران وي انيخماصمت ب استفاده ازسوء  با جا آن در او که به دمشق رفت، جائی ترک گفت و

ا انتقال يبلغار خصوص از هکشورهای اروپای شرقی ب کرد، از ه میيطرف جنگ  دو برای هر که او سالحی را. ديرسان فروش می

ث يح هب سودهای کالنی که بالک شرق را با را ها کرد، سپس آن داری میيادهای دولتی خر به ای نازل از سالح را او. افتي می

  )٣٦(.شود  مینيختم ون دالريليم ٢٨٠ران يا ـ جنگ عراق از او سود. ديرسان فروش میه داد، ب می استفاده قرار درگاه خود مو پنهان

 او. ساخته بود تابع خود زين ج رايهای خل نينش خيهای شريام های نفت و خيکرد، ش گی می هه زنديسور که در حالی نضال در

که  صورتی در. فرستاد می نظر نواری ثبت کرده به شخص مورد در را دهای خودياو منت حاوی د: برد می کار هب ئی را ک سادهيتاکت

پاسخی  زيام نين پاي از اگر. فرستاد بود، می مرگ می هد بيگری که حاوی ديام ديگاه پ ، آن پرداخت منی را نظر طرف مقابل مبلغ مورد

دگفت که يم، بايبررسی کن اگر د بن سلطان، شاه ابوظبی رايخ زايمثال مورد ش طور هب. شد عمل می گاه نضال وارد کرد، آن افت منیيدر
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داده  هگاهی پول ن چيش ه سازمان کرد، ولی به ابونضال و کمک می دستان باز با را ها نیيموضوع فلسط ن شخص سازمان الفتح ويا

) ريا گولف( ٧٣٧ نگيمای نوع بوئيهواپ. م١٩٨٣ سپتامرب ٢٣ در. کمک به او امتناع کرد د ازيد منود، زايد را وقتی نضال او. بود

. کشته شدند مايهواپ ءعمله نان ويسرنش ءدان هوائی ابوظبی سقوط منود؛ مههيک مينزد بود، در پرواز سوی دوبئ در هکراچی ب که از

 ابونضال در ءکرد که دست شبکه ديدوش گرفته بود، تأئ هب را مايت سقوط هواپيلوگادهای انقالبی عربی که مسؤياعضای بر کی ازي

 اکترب ٢٥ در. ديقتل رس هس بيپار عربی در ءامارات متحده ريسف. م١٩٨٤خ هشتم فربوری يتار هماه بعدتر، ب چند. ل بوده استيآن دخ

گادهای انقالبی عربی يمورد بر دو هر در. ده شديقتل رسان هروم ب شهر عربی در ءامارات متحده گريپلومات ديک ديسال  مهان

  )٣٧(.ون دالر به ابونضال پرداختيليمبلغ هفده م م شد ويد تسليخ زايسراجنام ش. عهده گرفت هب را ها ت اجنام آنيلومسؤ

 رو نيمه از افتند وينی خود آگاهی يرزميز ريقدرت بزرگ ذخا از. م١٩٧٣ـ  ٧٤های حبران نفتی  سال حلقات حاکم عربی در

ک خبش يآزاد به دوران انداخته شد، که  طور هپول ب. انکشاف دادند بزرگی را ک اقتصادي، ميفصل دوم گفته آمد گونه که در مهان

به  ن امريبودند، که ا هثروت حساس ن ءبندهيقدرت فر برابر داشتند که در اندکی هم وجود مشار. ديگرد می ريسراز زيب مردم نيج هآن ب

 کاريپ های رزم و کيتاکت سالح و راه شناخت شان از از پول را ها آن برخی از. شد می زيهای مسلح ن کشورهای مربوط به گروه

ه پرداخت، ب می ن مبالغ رايکسی که باالتر ره به را ختصص خود مبدل گشتند که حرفه و" های کرائی توپ"به  آوردند و دست می هب

  .دنديرسان میفروش 

نام  هل داد بيتشک نسلی را نظمی قرارگرفت و بی زدگی و  حبران نفتی، غرب هدف پولنيدوم های هفتاد، پس از سال اواخر در

 زمان با هم. مندان مبدل گشتند ثروت افتند که به منونه های رنگارنگی ازيبه سطح تاجرانی رشد  زم و تايگنير زم ويفرزندان تاچر

های  گروه. افتاد دئال شان پول بود، فرويا گانه آرمان ويکه  انیيجو جنگ ئی و هيکرا افراد دی ازيدستان نوع جد انه درين، خاورميا

دوران  ن سرآغازيا. کردند  مالی مینيتأم را های سوداگری خود کيتکن و کاربردن بازار هب با گذاشتند و را ها ت دولتيمسلح محا

  .بود ساخنت ترور گنیير

  

  :ييهاي كرا توپ
  

 گريمتوجه شد که د ـ عمومی ءفرمانده ـ نيمردمی برای آزادی فلسط ءجبهه ل، رهربيجربئ امحد. م١٩٨٨ تابستان سال در

ل يجربئ متوقف ساخت، لذا را اوه ون دالری بيليم ٢٤مبلغ  ءانهيپرداخت سال ايبيل مهان موقع، در. ش متام شده بوديبرا زيباً مهه چيتقر

 ءمثابه هسو، ب نيشصت بد ءهای دهه سال ل ازيجربئ. کمک کند خود را هان عربی وابسته بيفدائ صد نفر شش تا توانست چهار منی گريد

دست  هستی برای امدادگران خود، بيعرضه خدمات ترور ی درريگ های چشم تيجهان عرب بود که مؤفق ئی در شناخته شده ءچهره

 داشت و ).بی .جی .کی( می بايمستق ءرابطه بود و دستان مسکو انه دريشرق م ابزاری درده سال  از تر شيطول مدت ب در او. آورد
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 ستی شوروی مانند سالح ويحمصوالت ترور زات ويهای فروش جته نهيساخنت زم فراهم ه ويسور  کرملن ونيث شخص رابط بيح هب

ستی اروپائی يت تروريسا بياد وجيا ا درينقش بلغارغات برای شناسائی يتبل ءعرصه چنان او در هم .کرد ستی عمل میيخدمات ترور

اندازه  ش ازيخودش ب نظر هاش که ب مردمی ءجبهه جورج حبش و نفع مسکو، از هش ب های تيفعال تر هاجنام بِ منظور هب او. منهمک بود

های صلح  برنامه مهانا سبوتاژهدف بزرگ سازمان متعلق به او، . شد غرق شده بودند، جدا  به اروپانيفلسط ءلهأمس صدور امر در

 زيدهنده ن رهربان عربی کمک ريسا. بود ها عرب ل وي اسرائنينظامی ب دار اد تصادمات دوامجيک و ايجمراهای دپلومات  ازنيفلسط

اکمالش زات يجته حلاظ سالح و پرداخت، از می اعضای سازمانش را مزد قذافی پول دست. کردند بانی میينه پشتين زماي در ل رايجربئ

 ءهيکرا های آموزش نظامی و های کمپ نهيچنان هز هم. منود  مینيتأم را ستی اويهای خمتلف ترور اتيهای مالی عمل نهيهز کرد و می

اکمال پرسونل  امر در قذافی را داد و ستی اجنام میين مهه، محالت تروريبدل ا ل دريجربئ. دوش رهربان عرب بود هب او منازل افراد

  )٣٨(.کرد چاد کمک می جنگ جنگی در

 او هل بياجنام خدمات جربئ برابر های کالنی در ست سال پوليطول مدت ب رهربان عرب مانند قذافی در و ها ها، سوری روس

 توانستند کاری از منی گريد. م١٩٨٨تابستان سال  ئی بودند، در ان اجارهيجو جنگ افرادش که متشکل از ل ويامحد جربئ. پرداختند می

تن  ٢٩٠که  رانی رايمای مسافربری ايک هواپي .م١٩٨٨چهارم جوالی  نسن درينام و هکائی ب اما زمانی که کشتی امر. بربندش يپ

مقامات  او با. ئی پرداخت د، به طرح برنامهيشن داد را ن رویيا ل خربيکه جربئ نيجمرد ا هب. سرنگون ساخت  داشت، اشتباهاًنيسرنش

 ـ بدل پول البته در ـ االت متحدهيا ی ازريگ انتقام ءانهيگی برای عمل تالفی جو هآماد راه با هم خود را دا شيپ رانی متاس گرفت ويا

 در. داشت مدنظر را ٧٤٧نگ يک بوئيکائی، غالباً يمای مسافربری امريک هواپيانه سرنگونی يجو ن عمل انتقاميبرای ا او. ارائه کرد

ران يا ءخارجه امور ريوز فر، حمتشمی. به ران اعزام کرد الدالکامونی ابوحممد را نام حافظه بافراد مهم خود  کی ازيل ي ماه جربئنيمه

ن توافق يها طی ا رانیيا. دي به توافق رسنيمردمی برای آزادی فلسط ءجبهه داشت، با او نه بايريکمک الدالکامونی، که دوستی د هب

 ک شان دريت نين ءها به نشانه رانیيا. برده مرفوع سازند سال نام در مالی گروه راهای  ازمندیيل، نيبدل خدمات جربئ رفتند که دريپذ

  .منودند زيحساب جبهه وار هب ون دالريلين توافق مبلغ دو ميقبال ا

 مواد آن مب و  افت که دريگاهی دست  س آملان به خمفیيپل. آملان غرب بازداشت شد در. م١٩٨٨ سپتامرب دالکامونی در

ه ين قضياه رابطه ب در تر شيقات بيس حتقيمتأسفانه پل. انتقال داده شوند مايرفت به داخل هواپ ه شده بود، که احتمال میريانفجاری ذخ

  جانيمه از. توانست کشف کند هگاهی ن چيفرانکفورت وجود داشت، ه شهر ءحومه که در گاه دومی را  رو خمفینيمه از ؛داد هادامه ن را

 ت رايمامور انتقال داد و مايداخل هواپ هخود ب با که مب را نیيک فلسطيآن،  ءدومی اجراکننده مب بود و ءسازندهکه اولی  نفر بود که دو

شهرک الکربی  فراز بر ١٠٣مشاره  کن مربوط به پروازيمای پان امريبود که هواپ. م١٩٨٨ سپتامرب ١١خ يتار هب. ديبه اجنام رسان

مبلغ  ها رانیيداد، ا ن رویيا پس از روز دو. طرف پراگنده شده بود هر هب ن انفجاريقربانی ا ٢٥٩ اجساد. ديگرد سکاتلند منفجر

 را ايبيکه طی آن ل اظهارات رمسی ن شواهد البته بايا )٣٩(.دنردک زي وارنيمردمی برای آزادی فلسط ءحساب جبهه در مانده را باقی
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 زميجهانی ترور ءدهيپد الکربی خبشی از در مايهواپ انفجار ءن فاجعهيکه ا یعلت )٤٠(.دارد تضاد قرار دانست، در می ل آن انفجارومسؤ

  .آن زمان نسبت به قذافی داشتند االت متحده دريا ه ويگردد که برتان می نظری بر شد، به مهان احساس و هن داد قلم

 ـ زميهای ترور کاری زهير شناخت از استفاده ازهای  راه هم مبالغ هنگفتی از آن ـ آوردن پول دست هب و ها تيموقع استفاده از

 های ترور ی روشريکارگ هب ل ازيفرانک ترپ لسن وين ويهرکدام ادو) ايس(کارمند اسبق  دو. کرده بود دايت پيهم جذاب ها برای غربی

  .  دست آوردند هادی بيز سود

) ايس( فش دريوظا از. م١٩٧١ سال ده و دريتنام اشتراک ورزيو جنگ و وبايک در ها خوک ،جيماجرای خل ل، که دريترپ

 Oceanic Internationalه يانوسينام شرکت سهامی اوق هب اش شرکتی را برکناری مدت کوتاهی پس از در شده بود و برکنار

Corporation استفاده از ل، بايترپ. س مجهور اوگندا بودي رئنيدی اميمجله اجنام خدمات به ع فش ازيس کرد که وظايتأس 

مبالغ  او. ساخت اوگندا فراهم می کتاتوريمب برای د انفجاری و زات نظامی، مواديل آالت شکنجه، جتهيش، انواع سالح، وسا روابط

خدمات  ءاداره قات دولتی،يحتق ءاداره ک قرارداد بايمبنای  بر تنها او مثال، ءگونه هب. آورد دست می هاجنام خدماتش ب خاطر هکالنی ب

قدری راضی بود که  هه بيانوسياجنام خدمات شرکت سهامی اوق  ازنيدی اميع. دست آورد هب ون دالريليم ٣،٣ مبلغ سری اوگندا

  )٤١(.معرفی منود زيبه معمرالقذافی ن ل رايشخص ترپ

) ايس( در کار. م١٩٧٦ دست آورده بود، در هش بيبنگالد انه ويشرق م ش دريکارها لسن که جتاربی ازين ويان ادوين ميا در

پنوشه مشغول  مجله برای اگوستو کتاتورهای خمتلف، ازيتدارک اسلحه برای د امور روابط خود، در استفاده از ترک گفت، با را

 زات رايجته اسلحه و ن دو نفريا. کردند ريبرای قذافی دا را ای مشاورتی سراجنام دفتر منود و هائی برقرار ن متاسيادو ل بايترپ. ديگرد

 ن کاريا با. دادند ش انتقال میيسپس به مشتری خو داری کرده ويکائی به ای ارزان خريبازارهای امر از را ها که خبش بزرگ آن

زات نظامی باالی يجته دالر ٩٠٠،٠٠٠هفتاد، به ارزش  ءهای دهه لسا اواخر مثال در ءگونه هب. بردند می های کالنی سودصددر ها آن

نام جعلی  ريز در زات راين جتهيها ا آن. پرداخته بودند دالر صرف شصت هزار بازار از ها آن ديکه برای خر حالی فروختند، در ايبيل

شود که  می ا آشکاريبيل لسن بايجتارت و ءهای نود درباره اتی سالياسناد مال از )٤٢(.کرده بودند خارجه صادر نام وزارت امور هب

 مبنای قراردادی که در د برين عايم اين از تر خبش بزرگ. داشته استقبال  در ون دالريليودو م ستيخالص بريغ ديمعامالت او عا

  )٤٣(.دست آمده بود هداشت، ب ايبيدستی برای ارتش ل ءرابطه به تدارک اسلحه

 ده تن از ها آن. گسترش دادند ها دهی نظامی به سطح آموزش تا های خود را تيفعال. م١٩٧٧ سال ل دريترپ لسن ويو

. شد پرداخت می دالر هزار ١٠٠اعضای آن  و هزار ١٤٠گردهم آوردند، که برای سرگروپ شان  های اسبق را )کوماندو( سبزها کاله

 هزار ٢٥٠مربوطه مبلغ  ءمهين افراد، بياحتمال درگذشت ا و اروپا ده بود، برای تداوی دريرس امضاه ن رابطه باي که در قراردادی در

کاری بالفاصله  قبول هم ن افراد هرکدام پس ازيا. کرد پرداخت می دالر هزار ١٢٥ک عضو بدن، يدست دادن  حالت از در و دالر

س يسو ن افراد ازيا. کردند افت میيد، دريکش می را شان لسن انتظاريخ، شهری که نيبه زور تا مايتکت هواپ راه با هم دالر هزار کي

مجله  آن از های ترور و کيرابطه به تاکت در قذافی رای حمافظان شخصی مين کوماندوهای قديا. کردند پولی پروازيسوی تر هب
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 هزار ٣٠٠ارزش ه ب را )C٤( انفجاری نوع ست تن مواديب  منظور مقدارنيمهه ب. دادند انفجاری آموزش می گی استعمال مواد هچگون

. گرفتند مزد می دست زيدند نيد افرادی که آموزش می. پولی انتقال دادنديبه تر مايهواپ ءلهيوس هتکزاس ب شهرهای هوسنت و از دالر

  .کردند افت میيدر دالر ماهانه هزار گريافراد مربوط به کشورهای د و دالر ٤٠٠ماهانه  تبارها عرب و تبارها قائیيافر

دهی  سازمان چاد را های کودتائی در کوشش و ها کرده و قتل برای قذافی برپا ن کمپ آموزشی رايلسن چندين ل ويترپ

نه يدرصد هز ٤٠کائی يامر ندمک شهريدن يقتل رسان همت بيمثالً ق: داشت را مت خوديهای شان ق تيگونه فعال نيا از هرکدام. کردند

 ٢١اتی مبلغ يمال ءاداره. دياتی بازداشت گرديمال زياام گره االت متحده بيا لسن دريد گفت که سراجنام نيبا. گرفت می بر در را

وضع  ها آن. م١٩٨١ تا.م١٩٧٧های   سالنيدات بيعا کرد که بر مطالبه می را آن ءهميجر راه با شده هم هات پرداخت نيمال ون دالريليم

  )٤٤(.شده بود

های مسلح بزرگ  ش گروهيدايپ ئی از سلسله کارهای مسلحانه، سرآغازيپ ءعرصه حلاظ مالی در آمدن افراد مستقل از ديپد

 برآمدی نيچن. شان اسی خوديآجندای س افرادی با ـ ليها، اشخاصی مانند امحد جربئ د آنيرهربان جد د بايهای جد گروه. بوده است

 کاريپ ءعنی مسألهياسی يمهم س ءک مسألهيرابطه به  رلند انشعابی دريآ در IRA نيب در .م١٩٧٠سال در: کرد دايخصلت جهانی پ

ادادن به اسلحه خودداری  از )ليکون د اويداو(رهربی  ريز در )جری آدامز( و )برادی روری او(آن زمان  در. د آمديمسلحانه پد

های  چهره کی ازي )لويساموزکوست(. م١٩٧٤ سال در. دنديکش کنار IRA رلند ازينام ارتش مؤقت آ ريز در خود را دند، فلهذايورز

 ئی از اجرای سلسله باشده بود،  بسی که برقرار زدن آتش برهم سازمان و ل انتقاداتش بريدله ب رمسی رهربی سازمان مذکور

داد،  ل میيتشک را IRA سازمان نيب مسلحانه در ءنام ارتش آزادی مردم که شاخه هفرمانش ب ريگروه ز ءلهيوس ههای مسلحانه ب اتيعمل

اقدام رلند يست آياليس حزب سوسيبه تأس گريگان د هنديمنا اتفاق هشتاد تن ازه اخراجش ب ن شخص پس ازيا. ديسازمان اخراج گرد از

ارتش ملی <دش، ينام جد با د ويساختاری بازسازی گرد نظر از >ارتش آزادی مردم<داد، سازمان  ن رویاي اندکی پس از. ديورز

  و IRAسازمان   دونيب انشعابات در ءن سلسلهيهشتاد قرن گذشته ا ءهای دهه طول سال در. ت شديفعال ءعرصه وارد >رلنديآزادی ا

INLAديگرد تکرار.  

 ق افراد ويطر از زم،يتاليکاپ ءبندهيفر عنصر ءلهيوس هستی بي ادهای ترورنيب در باور ز اعتماد ويجهان ن گريهای د خبش در

توانست  نی میيات معيوقت اجرای عمل ن باورها دريا. ديگرد دار ابونضال اتفاق افتاده بود، خدشه که با چه ئی مانند آن هيهای کرا توپ

 ئی اجنام داد و کارلوس شغال معامله. م١٩٩٥ سال ران نفت اوپک دريئی وزآ زمان گردهم در. داری گردديمواقع خاصی خر در

کارلوس خود "گفتند که  او میه ک بيافراد نزد. کرد آزاد ـ کشت د میيکه اساساً با ،انیميخ ذکی يمشول ش هب ـ که ربوده بود را افرادی

اروپای شرق  ئی در گوشه بازنشسته منود و در گرفنت پول خود را با متوقف ساخت و راات يعمل بدل پول سرتاسر او در". فروخت را

  )٤٥(.آورد رو سروصدا بی گی لوکس و هبه زند
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داران  طرف انظار در ان رايکارجويپ ه انداخت ويهای مسلح سا اسی گروهياهداف س فساد، بر آمدن عنصريدامتداد زمان، پد در

، باعث نيمناطق حتت اشغال فلسط های خودجوش مردمی مانند انتفاضه در اميق د گفت که اساساًيبا. ساخت مندان خود منفور هعالق و

  .ديآتی گرد ءاملللی مسلحانه نيکارهای بيد برای پيمندی های جد هدآمدن عالقيپد زين د ويهای جد زیير خون
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  بخش دوم

  

  نظمي نوين اقتصادي بي
  

  قسمت پنجم

  

  دولت تروريستي ـ درونـ زايش دولت 
  

 ...دست آوردم هبود، ب می سريگری که ميت خداوند را نسبت به متام حاالت ديرضائ تر شيافغانستان ب جهاد در من از<

اذهان  که در های من، بل شهياند در نه تنهاها  ابرقدرت بودن  یئ قدرت افسانه آن بود که به عظمت و ،ن کاريا ءدهين فايتر شيب

  >.داده شدان يها پا مسلمان

  .م۱۹۹۷ماه می  در ).ان .ان .سی( برگن خربنگار. تر اليمصاحبه با پ اسامه بن الدن در گفتار از ـ*

ک يجوش، ام خودين قيا. کردند آغاز های غربی انتفاضه را کناره غزه و نوار ها در نیي، فلسط.م۱۹۸۷سال  ماه دسامرب در

مناطق اشغالی حتمل کرده  در پول را >رمسی ريغ<ل، ورود يحکومت اسرائ. ل نشان دادياست اسرائيس در لغزش آشکاری را

 داده شد که در س دستوريبه پل. دست آمد ه بازرسی بنيح )پل الن بای( پول نقدی که در دالر هزار ٩٩٩توانست، مانند مهان  منی

مصادره  ون دالريليست ميب از تر شيبآن،  از سال بعد کي. عمل شود های ورودی، وارد ق پوستهيطر صورت کشف قاچاق پول از

 پول از. آمد دست می هد اندکی بيمناطق اشغالی، عا در .)او .ال .پی(های اقتصادی  ت کمکيحمدود قبل از گونه مقررات، نياه ب. ديگرد

های  از گروه را آزادیيا ون يفدراسک يافتند که عرفات يزودی در هها ب لیياسرائ. شد می ريمطمئن سراز های خمتلف و و راه سو هر

 کرد، از شده عمل می ت شناختهيرمس هک دولت بي ءمثابه هكه ب ).او .ال .پی(. ل داده بودياقتصادی تشک ءدهيچيسازمان پ ءنهيزم مسلح، در

اکنون  ).او .ال .پی( امکاناتی بود که نيبرکت چن از. شد د میيمشول اردن مستفه کشورهای عربی ب مشاری از از انه باالتريدرآمد سال

  .کرد غربی حکومت می ءکناره غزه و در عمالً

سال  مثال در طور. کرد اش پرداخت می >علنی< ءبودجه نی را ازيرو فلسط قلم های سرتاسر نهيکل هز ).او .ال .پی(

 ٣٠٠( شد می نيها تأم گذاری هيمدرک سرما ن مبلغ ازينصف ا حدود در. ديگرد بالغ می ون دالريليم ٦٧٤ن بودجه به يا م١٩٨٨
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که  (Palestijnse Nationaal Fonds- PNF) نیيق صندوق ملی فلسطيطر از ).او .ال .پی(های  تيفعال ءنهيهز). ون دالريليم

های کشورهای عربی  آغاز به اعانه ن صندوق دريا. ديگرد شده بود، پرداخت می ادجيا .م١٩٦٤ سال خاص در  منظورنيمه هب

بود،  مصارف استوار انه برريگ ک کنترل سختيمبنای  های درازمدت، که بر گذاری هيبرای سرمااست عملی يک سي: وابسته بود

 د که ازيوابسته گردريغ مند و های هشتاد، ثروت سال اواخر در ).اف .ان .پی(. داد ل میيبرای درآمد روزمره تشک ادی رايبن و

از  ماًيمستق را های خود نهيمناطق اشغالی پخش بودند که نقد سرتاسر های رفاهی در سازمان. بود برخوردار ارد دالريليشش م

های  نیيفلسط مشاری از ءلهيوس هب .م١٩٨٣ سال که در  (palestijnse Welzijnsassociatie-PWA)نیياجنمن رفاه فلسط

جهان  سرتاسر ها در دئال آنيمندان ا هعالق ها و نیيفلسط از هائی را ن اجنمن اعانهيا. آوردند دست می هشده بود، ب ادجيمند ا ثروت

  .کرد آوری می مجع

 Secret( سيپنهان رئ ءكه بودجه: داشت زين >علنیريغ< ءک بودجهي، >علنی< ءبودجه عالوه بر ).او .ال .پی(

Chairman Budget-SCB( تصرف عرفات قرار داد که در ل میيتشک س رايخبشی از صندوق پنهان رئ شد و ده میينام 

شه خمفی يمه ).او .ال .پی(های  دارائی درآمدها و ريشدند، برعکس سا می زين صندوق وارياه که ب هائی پول مقدار درآمد و. داشت

ن حساب صندوق يشدند که بد می زي صندوق وارنيمه هقانونی بريغ ستی ويهای ترور تيفعال درآمدها از. شد داشته می نگه

ستی يهای ترور تيهای فعال نهيهز ).بی .سی .اس(. دارائی داشت ارد دالريليمحدود سه  های هشتاد در سال اواخر س، دريپنهان رئ

 نيتأم درون سازمان را ک به عرفات درينزد افراد س ويهای حمافظت شخص رئ نهيز هزين پرداخت و می داری اسلحه رايو خر

ن صندوق اي از زيلبنان ن از ).او .ال .پی(مجعی  هخاصی مانند خروج دست های استثنائی و نهيشد که هز گاهی چنان واقع می. کرد می

که  هنگامی .بود ارد دالريليچهارده م مالک هشت تا .م١٩٩٠ سال ءحببوحه در ).او .ال .پی(، )ايس(طبق آمار . دنديگرد  مینيتأم

شش  ن بايعربی مثل حبرکشورهای  گريد از انداخته شود، باالتر نظر ).او .ال .پی( ءانهيد ناخالص ساليبه ارقام مربوط به تول

  .بوده است ارد دالريليم ٦،٥ ن بامي ارد دالر ويليم ١٠،٦ارد دالر، اردن با يليم

است خارجی يدهد که خود س امکان می های مسلح را خود دارد، و سازمان با اسی رايس ءگی اقتصادی آزادی گسترده هناوابست

ت مالی يمحا را ی کشورهای عربی که اوريگ اسرعرفات خالف موضعيج، يان جنگ خليجر مثال در طور. ش بربنديپ طرح و خود را

ک يرهربان عرب به  برابر ی عرفات، درريگ ن موضعيا. داشت  ابرازنيموضع صدام حس از را ت خوديمحا گرفت و کردند، قرار می

گاه  دست آورده بتوانند، آن هرا ب خود هایرسی درآمد دست ءهای مسلح امکان آزادانه که گروه آن جمرد هب: دين مبدل گرديت نويواقع

 ـ اما فاقد شناخت رمسی ـ پول توانند با ها می آن. برای خود پرداخته اند ادهای اساسی دولتياد بنجيقدرت واقعی خود به ابر ه يتک با

ادهای اساسی ساختارها پس يبن کند، که اقتصاد و زم تفاوت میيونالين امر با مدل ناسيا. ننديآفريب را گريک دولت در درون دولت دي

 )دولت درون دولت(من  ن راين مدل نويا .منتج گردد زياست نيق سيخود ساخته به تلف ءن پروسهيتواند که ا آن عملی شده می از

  .ام دهينام
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 که از ای چارچوب اقتصاد جنگی باشد، بازهم دولت دره موجود ن >دولت درون دولت<تواند در  می ااست حتيتطابق س

را به يد، زريگ می ف خنست قراري، اقتصاد در رد>دولت درون دولت<ساختار  پس در. شود می ادجيد، ايآ می ديمبارزات مسلحانه پد

ست که  ای وهيجنگ ش”افغانستان  ساالران ائتالف مشال در کی از جنگيقول  هب. وجود دارد ازيداشنت جنگ ن ن امر برای جاری نگهيا

دارد که اجنام ه دن برای ما وجود نيجنگ از ريغ هب زیيچ گريقاچاق آن، د زرع خشخاش و کشت و از جزه ب .ميکن گی می هآن زند با

. کرد اش کافی بس می گی هزند ن برای خوراک ويا بود و دالر ٢٥٠بل از سرنگونی طالبان ماهانه قجو  ک جنگيدرآمد  اما. “ميده

ت يش موقعيان خويجو کنند، برای جنگ می ادجيامون جنگ اريپ اقتصادی را درساختارهای اجتماعی  چون رهربان دولت درون دولت

 ند؛ مؤجزيداری منايمهمات خر حه ولاس کنند، تا آوری می ه مجعيمال کنند و م میيتنظ آورند، وضع خدمات نظامی را د میيشغلی پد

جوی  ک جنگيدر، يقول حممد حه ب. ادامه دهند که جنگ را نيا تا ازين ساختارهای مورد ءاضافه هنند بيآفر می ها اقتصاد را که آن نيا

حالت  ريز گان نظامی در خنبه ءلهيوس هدولت جنگ، ب ءمثابه هب >دولت درون دولت<. “ستندياندک ن جبهات جنگ” افغان

  .شود برده می شيگردند، پ هم حمدود می اي ممنوع اند و اياسی يهای س تيکه فعال ای اضطراری

نگهام، دولت دارای يگاه نات دانش شناسی در استياستاد س )Christopher Pierson( رسوني پی ستوفريکر سورنظر پروف هب

رو ارضی، وضع  جنگ افزارها، قلم بر عنی احنصارياست،  مشخصه برخوردار چهار از >دولت درون دولت<. باشد مشخصه می ٩

ت ارضی، قانون اساسی، دادگستری، قدرت يمتام استقالل و ،هرکدام .گريد ءه پنج مشخصهيبق عاری از اداری، و ک ساختاري ات ويمال

  .باشد ندی میمشهر ت قانونی ويشخصی و حاکمريغ

 ادجيا >درون دولت< را که ک دولتيمبنای آن  که بر ای وهير روشن از شيک تصويم، يق کنيبندی را تطب ن طبقهيا اگر

 ).او .ال .پی(. کرد لبنان بالفعل حکومت می در ها نیيفلسط مداری، بر ک اد دولتيث يح هم که بينيب می ).او .ال .پی(، در وجود شود می

 هی بود که بي لهيگانه وسيخشونت  زور و. کرد وجود خشونت احنصاری اعمال می در را ارضی خود قدرت داشت و آن رو قلم در

رو  داخل قلم در زمان خشونت، استفاده از قدرت را هم. کرد آن استفاده می از ).او .ال .پی(رتصرف يمناطق ز اطر برقراری نظم درخ

کی برای خود يق خشونت فزيطر حی از روستاهای لبنان ازيندان مسمبا راندن شهر ).او .ال .پی(گونه  نيبد. ديخبش ت میيقانون

 ).او .ال .پی(. کردند، حفاظت کند میاقامت  ها روستا که در را ای نیيگان فلسط هماند تا پناهند جا آورد و مهان دست می هی بيها حمل

بود که  ن معناياه ب >دولت درون دولت<مدل  .کرد وضع می ات رايجنگی، اشکال گوناگون مال های مالی برای اقتصاد نهيخاطر هز هب

. ه وضع گرددينام مال هکردند، ب می خارج کار که در یيها نیيفلسط ءمزدهای مهه دست درصد از ٦تا  ٥داد که  اتی اجازه میيآزادی مال

 ات اخذيشان مال مرجع درآمد ت شان، بدون پرسش ازيمبنای تابع مردم بر االت متحده، ازيا توافقنامه با از ءوهيک شي با ).او .ال .پی(

آمد  دست می هت بين رقم از کويتر گداد بزر ل میيتشک را .)او .ال .پی(ن مدرک شش درصد جمموع درآمد اي كه کل مبلغ از. کرد می

ـ  اجتماعی اد ساختارجياش ا فهيمنود که وظ گاه مدرن برای کارمندان اداری را مستقر ک دستي ).او .ال .پی(که  نيا حرف آخر و

  .بود >دولت درون دولت<اقتصادی برای 
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  :نييدولت فلسط ـ درون ـ ش دولتيزا: سامد
  

دولت درون <سروسامان دادن  اد وجيبرای ا) مترجم ـ) .او .ال .پی(توت اقتصادی وابسته به يا انستي ک ادي(Samed  سامد

ت ياولو اقتصادی خبش نظامی، برای عرفات در ءفهيوظ ءمثابهه ن اد بيکرد ا عمل. بود برخوردار اديت زيامه نی، ازيفلسط >دولت

 های هفتاد در سال ن سازمان دريا. بسازدوابسته ريغ های مالی عربی فارغ و تيمحا را از ).او .ال .پی(که  نيآن ا و ؛داشت بزرگی قرار

حمالت  گان در هآوار ءجاشدن دوباره هجاب ءفهيسامد وظ. دريداخل لبنان سهم فعالی بگ نی دريفلسط >دولت درون دولت<اد جيا ءنهيزم

داشت، پس  وت قرارريب متری شهر لويست کيب که در )Damour( روستای دامور مثال در طور. عهده گرفت هب ک رايمهم ستراتژ

  اقدام درنيخنست. کند خالی اقتصادی را پر عمل شد تا ون راندند، سامد واردريب جا آن از حی رايندان مسمشهر ).او .ال .پی(که  آن از

 بعداً گرفت تا ارياخت بود، در ازينی نيگان فلسط هساختارهای اقتصادی برای آوار ادجيا منظور هکه ب را هائی نين راستا آن بود که زميا

برای  منود تا ادجيفلز ا خواب، پشم و ل رختيدات لباس، وسايتول خاطر هب را جاهای کار ،سامد. مسکون سازد جاها آن در را ها آن

  . فراهم آورد را ).او .ال .پی(ان يجو های جنگ ازمندیياورد و به نيب وجود هندان شغل بمشهر

خبش منقسم  توت به چهارين انستيدنبال آن ا هد؛ بيمستقل گرد ).او .ال .پی(اجتماعی  پارمتنت اموريد سامد از .م١٩٧٣سال  در

به  به اشخاص انفرادی آموزش دهد و: فه داشتيسامد دو وظ. جتارت عامه ، کشاورزی و)لميف خانه و چاپ( ع، اطالعاتيصنا: ديگرد

ن يکه سامد ا جائی آن از. بود ممکن می نی عملی ويفلسطندان مد آن برای شهريه بدارد که ای خري ز حمصوالتی راين بگمارد، و کار

نی ين فلسطيمرکزی اقتصاد نو ءرفاه اجتماعی به هسته ءمؤسسه ن اد ازيا داد، لذا ان اختالط شهروندان اجنام میيجر در فه رايوظ

  .منود گذار

فرم های نظامی، يونيد يخنست به تولع يخبش صنا نی بود، لذايفلسط ءازهای جامعهي ننيکه هدف اصلی، تأم جائی آن از

 مثال در طوره ب. پرداخت زيبه صادرات ن افت ويزودی گسترش ه خبش جتارت ب. اقدام منود ).او .ال .پی(لباس برای  منسوجات و

 ءلهيوس هب ها داریيها خر مهان سال در. کرد پتلون به احتادشوروی صادر هزار ٥٠اهن وريپ به تعداد صد هزار .م١٩٨١سال 

 لبنان، سی درصد از ه، هشت درصد ازيبق. داد ل میيتشک سامد را ءلهيوس هدرصد متام حمصوالت فروخته شده ب ٣٥فقط .) او .ال .پی(

 بل ازقع، يصنا سکتور انه دريگذاری سال هيجمموع، سرما در. شد  مینيجهان تأم گريدرصد از بازارهای د ٢٧ کشورهای عربی و

  .ديرس ون دالر میيليم ١٨ لبنان، به ل بريورش اسرائي

 نفر هزار که شش جائی آن از. داشت قايافر در ١٨٠٠ه و يسور در ٢٠٠لبنان،  در وی کاررين هزار پنج .م١٩٨١سال  سامد در

ب يترت ههای خصوصی بپردازند، ب شرکت ادجيکه به ا ناي قبل از گرينفر د هزار ١٢ یول کردند و می مه وقت کارين طور هلبنان ب در

چنان  سامد هم. درآمد داشت ون دالريليم ١٦انه يسال ن سکتوريهای هشتاد، ا ل سالياوا در. شدند د میيمستف يی آموزش حرفه نوبت از

مناطق  م بايچون ارتباط مستق. اد منودجيا ینيگ چون سودان، سومالی، اوگندا و یقائيکشورهای خمتلف افر در را يیها فيوپراتک
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ها ابداع  نیيمقابل فلسط ل دريز اسرائيآم ضيتبع کنارزدن از برخورد خاطر هب یهائ  ويباعث شده بود که ش امر نياشغالی ممنوع بود، ا

حد  دات کشاورزی تايآن تول اثر ن مناطق وضع کرده بودند که دريا ع آب بريتوز ءنهيزم در دی رايت شديها حمدود لیياسرائ. گردد

خاصی  ءنامه د اجازهيل عرضه کنند، بايبه بازارهای اسرائ را خواستند حمصوالت خود که می هائی نیيچنان فلسط هم. افتيادی کاهش يز

رقابت حمصوالت . فروش داشتند ءمناطق اشغالی اجازه گونه ممانعتی در چيلی بدون هيکه حمصوالت اسرائ حالی داشتند، در دست می در

ت داشتند، ولی برعکس، يات معافيمال ءهيتأد شد که از می تر شيب ز روزتاروزيل نين دلياه ن مناطق بيا لی دريکشاورزی اسرائ

ئی عمل کرد که برای خود سود  اجنیيم ءمثابه همشکل، ب صه وين نقيرفع ا خاطر هسامد، ب. حمروم بودند ازين امتاي از ها نیيفلسط

فروش  .م١٩٨١ سال مثال در طور. کرد نی سازماندهی میيبرای حمصوالت فلسط صادراتی را گرفت، اما قراردادهای وارداتی و منی

  .م منوديکشورهای عربی تنظ بر ستروس غزه را ءوهيتن حمصوالت م هزار ٢٥٠مقدار

تاج حيخبش بزرگ ما ن اد،يگرچه ا. اورديدست ن هثابتی بودجوی ب ازيش کدام امتيخو ءدهنده ت سازمانين فعاليا سامد از

خارج  چنان از هم. ديمنا تقاضا ).او .ال .پی(های بدون سود را از  قرضه داشت که بعضاً کرد، اما اجازه  مینيخودش تأم را شخصی خود

  .اعانه پرداخت کرد به سامد طور دالر هزار ٢٥٠مبلغ   Oxfamکی اوکسفاميبلژ ءشعبه مثالً. آورد دست می هپول ب زين

 ن ساختاريساخت، الکن منتج به آشکارساخنت ا سامد وارد ومندی بررين ءضربه .م١٩٨٢سال  لبنان در ل بريورش اسرائي

برای  ون دالريليمبلغ هفده م هبيی  خسارهورش، ين يوقت سامد، ا س آنيرئ  Ahmad Quaryریيقول امحد قو هب .ديگرد هاقتصادی ن

 Mijeh جهيم جه ويو م Ein el-Helwa احللوه ني، عBurj el-Shamali های برج الشمالی های کمپ کهيفابر. قبال داشت سامد در

wa Mijeh شد که  های ناخالص آشکاردرآمد از. ادامه دهند را های شان تيتوانستند فعال ه سامل ماندند که میيبق ب شدند ويرخت

که به تناسب سال  حالی شد در می ون دالريليم ٣٩بالغ به  .م١٩٨٦سال  ن درآمدها دريا. ستديپا با گونه توانست دوباره سرِ هسامد چ

ک ي توانائی سامد ناشی از. افتيش يافزا ون دالريليم ٧٠به  دوباره تا .م١٩٨٩سال  تا بود، اما تر کم ون دالريليم ٩فقط  .م١٩٨٢

های هشتاد،  سال اواخر ک دپلومات عرب، دريقول  هب. بود گريکشورهای د گذاری در هيش و سرمايها تيفعال ز بود و آن، تنوع دريچ

 کرده نيتأم های عرب به ختم مرغ را دولت ءهای مهه ازمندی ارتشيقا داشت که نيافر داری در های مرغ قدر فارم آن ).او .ال .پی(

 نيکای التيامر قا، اروپای شرقی ويانه، افريم سی کشور خاور های جانبی در شعبه و ها گذاری هين سازمان دارای سرمايا. توانست می

  .شد بالغ می ون دالريليبه پنجاه م ن کشورهايا گذاری در هيمبلغ سرماجمموع . خدمت خود داشت در نفر هزار ١٢بود که 

  

  :.)او .ال .پي(بانك عرب، بانك 
  

. کردند داريدون ديس لی از بانک عرب درياسرائ ندملبنان، سه شهر ل بريورش اسرائي ، پس از.م١٩٨٢م جون سال  در

افته بود، لذا يشهرت  ).او .ال .پی(رهربی  ريهای مالی زن اديتر مهم ازکی ي ءمثابه هانه بيم خاور ن بانک دريصورت عموم ا هچون ب
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جمتمع ساختار  نام موساد بودند، که سعی داشتند در هلی بيهای خمفی استخبارات اسرائ اجنت ها مطمئن بود که آن س بانک مذکوريرئ

 نظر قبل در ها از ند که آنه اافتيهائی دست  حساب فهرستی از کيها به  لیيزودی معلوم شد که اسرائ هب. ندينفوذ منا .)او .ال .پی(مالی 

 Banque du(بان ينام بانک دول هبررسی تقاضای کتبی به بانک مرکزی لبنان ب ءبرای کسب اجازه ند ويبررسی منا را ها داشتند آن

Liban( برابر تقاضای  در شد تا بانک می دو لبنان، مانع روسای هر در ها بانک ءانهريگ مقررات سخت. ارائه کرده بودند زين

. نديرفتند که روز بعد برای بررسی مراجعه منايلی پذيک صحبت طوالنی، سراجنام آن سه تن اسرائي پس از. ها مقاومت کنند لیياسرائ

هم  او و. س بانک مرکزی متاس گرفتيرئ )Michel Khoury( کل کوریيس بانک با مايترک گفتند، رئ را جا ها آن که آن جمردی هب

مقررات  از ل صحبت منود وياسرائ ريوز گن خنستيم بيناخيبا م زيل نيمجا. لبنان تلفن کرد ءتازه س مجهوريل رئيمجا ريخود به بش ءنوبه هب

ن يبد. اددهانی کردي اوا را ب ها ت آنيگی کامل حکومت به رعا هآماد تعهد و داری لبنان و ستم بانکيسی سيحمرم سو انه وريگ سخت

  .کردند هگاه برای بررسی مراجعه ن چيه گريلی دياسرائ ندمبود که آن سه شهر بيترت

 كامالً ).او .ال .پی(گانه بانکی بود که ي اًن اساسيا. جانب شان بود هکه به بانک عرب مراجعه کرده بودند، حق ب هائی لیياسرائ

جنگ دوم جهانی  س خود که به قبل ازيزمان تأس بانک ازن يا. کرد اداره می را های سازمان مذکور حساب اکثر داشت و برآن باور

اش  افت، بانک سه شعبهي آغاز ها نیيکه مهاجرت فلسط زمانی .م١٩٤٨سال  در. م بوده استيها سه نیيفلسط سرنوشت گردد، با می بر

ن يا. تصرف خود درآورد ل درياسرائ ن مهه رايا. دست داد از)Jaffa ( و جافا )Jeruzalem(لم ي، اوروش)Haifa(فا يح را در

ک ين يا.  منودنيهای خود تضم متام شعبه در را ها های آن های شامل حساب ها پول نیيدادن اعتماد کامل به فلسط نشان خاطر هها ب بانک

 و ها زمان جنگ عرب ، در.م١٩٦٧سال  در. گاه فراموش نشد چيد که هيمند واقع گرد ارزش اريها بس طرف آن حرکتی بود که از

 تی ازيچنان وضع بانک البته در. دست داد غزه را از کی هم دري غربی و ءکناره خود در گريد ءهم شش شعبه ل، بانک بازياسرائ

  .های بانکی، به عمان انتقال بدهد ل بر شبکهيتصرف اسرائ بل ازقها را  پول ءمهه باًيداشت که بتواند تقر توانائی قرار

ش يرا پ ).او .ال .پی(مالی  ست سالی که اموريطول مدت ب بانک عرب در. بزرگ بودت يک مؤفقيمکان به اردن،  نقل

های  وسط سال در ).او .ال .پی(بانک اردنی،  ک ماموريقول  هب. دست آورد هاقتصاد اردن ب در ومندی راريت نيک موقعيبرد،  می

های پرورش  های نساجی، فارم کهيمالک فابر ).او .ال .پی(. کنترل خود درآورده بود ريز ملی اردن را هشتاد، هفتاد درصد اقتصاد

داشت  آشکارا اردن حضور ای بود که در ک قدرت اقتصادی و مالیين سازمان يا. ساختمانی بود و های ترانسپورتی ها، شرکت وهيم

ک يخواست  عمان می در ها بانک کی ازيباری، وقتی . گذاشت های سوداگری می صلهيف م ويتصام اثرات بزرگی بر ،تیي موقعنيچن و

د، متام رينگ کار هب های ساختمانی سازمان را د کرد که اگر شرکتيد ).او .ال .پی(گردد،  عمان اعمار شی دريرها برج بلند

ق بانک عرب يطر خصوص از هگر، بيبه کشورهای د ).او .ال .پی( ءهيرشدن سرمايسراز چنان بر بانک هم. گرداند می ش را بريها حساب

 سال ل دريورش اسرائي را هنگام آغاز ها وقتی عرفات پول. کرد قا نظارت میيافرـ  انکشاف اقتصادی و بانک عرب امور در

 ن بانک ويا. االت متحده پخش کنديا ، اروپا وانهيم خاور در را ها پول بانک عرب استفاده منود تا داد، از لبنان انتقال می از .م١٩٨٢

د شومان فرزند يعبدا. هم گره خورده است هن دو بيسرنوشت ا. هم وصل هستند هب ها نیيگی فلسط هآوارزمان  از ).او .ال .پی(
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عمل  در را ).او .ال .پی(های  گذاری هيسرما ءضمن شخصی که برنامه در  ونيس صندوق ملی فلسطيد مؤسس بانک عرب، رئيعبداحلم

های هشتاد،  سال بانک در :جهان مبدل ساخت ن اد مالی دريتر بزرگ کی ازيبه  راکاری استثنائی، بانک  ن هميا. باشد اده منود، میيپ

 کی ازيکمک کرد که به  را) .او .ال .پی(ن بانک يا. جهان داشت سرتاسر هائی در شعبه ارد دالر دارائی ويليده م از تر شيب

  .جهان مبدل گردد ن گروه ترور دريترمند ثروت

بانک  جتارت بر شدن امورومندريها و ن گذاری هيسرما ءنهيزم در ).او .ال .پی(نی، يفلسط ـدولت  درون ـ اد دولتجيزمان ا در

مثال حکومت اردن،  طور هب.  عمل کندنيبانک مرکزی فلسط ءمثابه هن بانک، بيافتاد که ا گاهی اتفاق می. داشت باور عرب اعتماد و

کارمند  ١٨٠٠٠مزدهای تعداد  بازپس گرفت و پرداخت دست را غربیهای  ت خود در کنارهيلومسؤ .م١٩٨٨ماه جون سال  در

پرداخت ماهانه  ءنهيزم شد که در اد میينام ادی  هن بانک بيا. ج متوقف سازديتدر هبودند، ب مشغول به کار جا آن نی را که دريفلسط

  .ت داشتيلوبود، مسؤ ازيکه برای کارمندان ن ون دالریيليشش م

کرد كه   مینيتأم ای وهيبه ش را ها نیيده و متنوع اقتصادی، مواظبت اجتماعی برای فلسطيچيپ ن ساختاريا کنار در ).او .ال .پی(

داخل  داشت عمومی در هگان و ضمانت بِيهای آموزش را نهيزم ن سازمان دريا. داشت رو مند دارای قلم شباهتی به دولت قدرت

 در ).او .ال  .پی(گزارشی که وزارت  در. کرد جهان عرب پول پرداخت می سرتاسر در ).او .ال .پی(ر تصرفات يسا روهای اشغالی و قلم

 ٤٨٧،٥مبلغ  م١٩٨٧سال  اواخر تا .م١٩٧٩مناطق اشغالی از سال  ح داده شده بود که دريپدروطن اشغال شده پخش منود، توض

اقتصاد  ).خوراکی مواد ون دالريليم ١٠١فرهنگ و  آموزش وبود  هون دالر به بِيليم ١٠٩،٤ ءعالوه هب( ده بوديمصرف رس هب ون دالريليم

ستم رفاهی يسءنهيزم در را های خود تيافته بود، فعالي ل مترکزيضد اسرائ زانی بريپارت ءمبارزات مسلحانه ءعرصه كه در ).او .ال .پی(

  .ل اختصاص داشتنديضد اسرائ های جنگ بر زمخی های شهدا و ت داشتند که برای خانوادهيهای فعال مهيچنان ب هم. گسترش داده بود

  

شبه نظامي ـ درونِ ـ دولت حييهاي مس دولت:  
  

خود  ـدرون دولت  ـ تی بودند که دولتيوضع گری هم دريهای مسلح متعدد د گروپ. بود همنونه ن گانه مثال وي ).او .ال .پی(

 نيب که در ای آنارشی از ـدولت  درون ـ جنگی وابسته اند، دولت اقتصادها به   گروهنيت که چنين واقعيدرنظرداشت ا با. ننديافريب را

شان  ئی است که به مبارزات خود جنگی مهانا اقتصاد ها ن نوع دولتيمهم ا ءمشخصه. رسد گردد، به شگوفائی می د میيمردم پد

ک يبه  تواند کوچک باشد و د، گاهی میيمنااش تفاوت  بزرگی ءحلاظ اندازه تواند از می ـدولت  درون ـ دولت. رساند مساعدت می

ها  حجم آن اکثراً. وتريب حی دريان مسين مورد شبه نظامي شهرهای بزرگ حمدود گردد، مانند انيب نواحی کوچکی در احت شهرک و

دولت  درون ـ های های هفتاد، گروپی از دولت سال اواخر در. داشته باشد باشند، ارتباط می می ريآن درگ که در به حجم وسعت جنگی

تصرف خود  ريز که در هائی چارچوب ساحه گروهی در هر. شدند برده می شيهای مسلح پ گروه ءلهيوس هد آمدند که بيلبنان پد در ـ
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ل ي جانيحزب فالنژها مربوط به ام ءلهيوس هکه ب حیيهای مس مثال، شبه نظامی طور. کرد ک حکومت عمل میي ءمثابه هداشتند، ب

خمتلف وضع کرده بودند،  در بنادر را ها مقررات خود شبه نظامی. کرد وت حکومت میريشرق ب های مشال و ساحه در شد، رهربی می

. شد درآمد آن متام می از ون دالريليانه سه صد ميکه به ای سال ـ مند ساخته بود ادی خسارهيز ءاندازه هب چه که حکومت لبنان را آن

را  آن سهم درصدی خود ها از آورده بودند که شبه نظامی سودآوری رو فالنژها به قاچاق گسترده وپوشش  ريحی زيهای مس شرکت

 م ويهای مستق هي، که از مالکرده بودند اررا برقر اتی خوديستم ماليک سيمتصرفات خود  ها در ستيفالنژ. آوردند دست می هب

ک يقرار سه دالر بر مسکن از ماهانه بر ءهيمال ؛ن ده سنت دالريبرت تريچهار ل هر اضافی بر ءهيمال(  افته بوديل يم تشکيمستقريغ

  ).شدند به صدها دالر بالغ می انه که بعضاًيمجعی ماه هدست یاه يهمال های رستورانت و دو سنت دالر بر حساب ءهيمال ؛اپارمتان

 استفاده قرار مورد ).او .ال .پی(ضد  ها بر نظامی شبه نظامی ءمقابله شدند، برای کمک در هم مجع می وه باين شيا هکه ب هائی پول

بود  های به نهيزم چنان در آمدها هم در. ک آن مصروف خدمت فعاالنه بودندي ها در نظامی نفر حدود ده تا پانزده هزار در. گرفت می

شانی، کنترل  ترانسپورت، ال ها، داشنت جاده مشول پاک نگه هخدمات عامه ب ءفالنژها به مهه. ديرس مصرف می ه بنيگی مسکون هزند

ستره  منظور هساختند و ب می را های موترها گاه توقف ها آن. کردند گی می هديه رسريها وغ بانی جاده دهيها، د گاه فروش در ها متيق

بندی شوند  های کثافات بسته طهيگونه خر هکه چ نيا مورد در هائی  يمشول رهنمائ هب( انداختند وئی راه میيغات راديداشنت شهرها تبل نگه

 و ها  جشننيح سروصداهای افراد در ها که از هيسا ت همياذ ی ازريجلوگ ءنهيزم در اها حت آن): گرفته باشد ها را بوی گندگی جلو تا

  .کردند انه عمل میريگ شدند، سخت ها ناشی می دعوت

  

  :ـ دولت درون ـ مثابهZ دولت هحماس ب
  

ط يحم زين های مسلح و گروه ها در ، انقطابمياش صحبت کرد خبش چهارم درباره گونه که در اقتصادی، مهانگی  هوابستريغ

 ـدولت  درون ـ های مسلح باعث رشد عددی دولت كثرت گروه. ش داديکردند، افزا عمل می ها آن که در اسی رايماحول انارشی س

ند، چانس يق منايهای مالی خارجی تلف تيمحا با را خود ءوابستهريکه درامدهای غتوانائی بودند  چنان حدی از که در هائی گروه. ديگرد

. نظامی اسالمی، وفق داشت عنی گروه شبهيت محاس، يموقع وضع و ط باين شرايا. کردند می دايانکشاف پ ات ويح ءتر ادامه شيب

های مالی  دادن متام کمک عربستان سعودی با توقف  اعالم کرد،نيصدام حس ازرا  ت خوديج، محايجنگ خل آغاز که عرفات، در زمانی

گونه  محاس، مهان. آورد دست می هن محاس باي از شد، بعد که به مناطق اشغالی فرستاده می هائی پول. را جمازات منود او ).او .ال .پی(به 

ی .)او .ال .پی(دموکراسی برضد  ادگرائی ويهائی چون بن دهيق پديتلف افته بود، بايهای هشتاد گسترش  سال ءزمان انتفاضه که در

اردن متحسس گشته بود، فلهذا  مصر و اسالمی در  و جهادنياملسلم ات اخوانريتأث ن گروه ازيچون ا. مبارزه برخاست همند ب قدرت

اسی محاس، با يندای سآج.منود اهللا لبنان برقرار چون حزب اسالمی، هم گريادگرای ديجوی بن های جنگ وگروه ها نيمناسبات حمکمی با ا
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ت يرمس هب جهانی را ءعرصه ث ممثل دولت دريح هب را ).او .ال .پی(محاس حق : مثالً. داشت ت قراريضد در ).او .ال .پی(های  استيس

 با محاس را ظهور ).او .ال .پی(ضد  ن مبارزه بريل ايدل هل بياسرائ. رفتيپذ ل منیياسرائ مذاکرات صلح با در را نقش آن زين شناخت و منی

خنست  رين منظور اسحاق مشياه ده شده و بيل آفريدست اسرائ هاست که ب ءدهيمحاس پد”د منود که يعرفات تأئ. مسرت استقبال منود

 ريانند سام ن، محاس هميرغم ا علی. “ارش گذاشتياخت مساجد در ها و گاه ل مکاتب، دانشيقب هفتصد اد از از تر شيپول و ب ،ريوز

ای اردن امتداد يبه در ترانه تايمد ءهريکه از حب ای ک دولت اسالمیي ض آن بايتعو ول يب دولت اسرائيادگرا، خواهان ختريبنهای  گروه

  .داشته باشد، بود

غزه  ءکهيبار سؤال بردن رهربی عرفات در رياش و ز ت مالیيباالبردن ظرف ءنهيزم در منتظره راريرهربی محاس درآمدهای غ

 ).او .ال .پی( اعالم داشت، هزاران کارگر نيصدام حس از را ت خوديکه عرفات محا زمانی. داد می استفاده قرار مورد های غربی کناره و

که پول به محاس  جائی آن از. ش تلقی کردنديخو رهرب ءمثابه هب ز محاس رايها ن نیيفلسط اری ازيکشورهای عربی اخراج شدند، بس از

های سرگردان  نیيمحاس فلسط. داد می قرار مواظبت خود رياقتصادی زـ  نظراجتماعی را از هواداران خود شد، لذ اعضا و می ريسراز

  .ف ساختيالترنات ـدولت  درون ـ ک دولتيمناطق اشغالی صاحب  خارج از داخل و در را

در ده ماه خنست سال . ابنديش يومندی افزارين طور ههای مسلح آن ب ورشيد که يمحاس، باعث گرد ءافتهيبود ت بهيموقع

 ٩٠های  سال اواخر در .اجنام داد هائی را ورشي يلاسرائ در بار ١٩٢ سال، نيکل مه ورش دري ١٤٠ سه بايمقا ن سازمان بايا .م١٩٩١

ل، ياستخبارات اسرائ ءطبق معلومات اداره بر. ساخت برقرار را خود ل احنصارياسرائ ستی دريهای ترور تيباالی متام فعال باًيمحاس تقر

کشورهای  ادهای خاصی در. پرداخت کردند ون دالر مصارف محاس رايليم ١٣٥مبلغ  ٢٠٠٢ یماه م شانزده ماه قبل از ها سعودی

 نيانگيم طور هن ادها بيا مثال مشاری از طور. دنديمصرف رسان هن گروه بيا ادی را برای اهداف گوناگونی دريز مبالغ زيعربی ن

  .دست داده بودند، اعانه دادند از را های خود محالت انتحاری جان که در های افرادی برای خانواده دالر ٥٠٠٠

اسی يس ءکننده وی رهربیريتوانائی انکشاف داد که به ن حدی از اقتصادی، در نظر از را طول ده سال گذشته، محاس خود در

مطابق به  د ويتقل محاس با .ل منوديرا تشک خود ـدرون دولت  ـ دولتک يقرار محاس  نيبد. ديداخل اراضی اشغالی مبدل گرد در

ن سازمان يا. ديشه دوانير زيهای غربی ن کناره اسی غزه ويط سيحم اردن، در ر وياجلزا های اسالمی در جنبش زيآم های خشونت روش

 ها، خانه ميتي خصوص برای مکاتب، هب، )ادامه داردهم  هنوز و( نات اجتماعی اختصاص داديتأم ئی از گسترده ءبه عرصه پول فراوانی را

های  کمپ ها در تين نوع فعاليا ءجهينت محاس در. نظرگرفت  درنينشريهای فق حمله های ورزشی در گاه صحی، باش ءمهيمساجد، ب

مندان محاس  هعالق ازکی ي. دست آورد هت خاصی بيکنند، حمبوب گی می هدارانش زند طرف از ها هزار غزه، که ده نوار ن دريمهاجر

 “.زند د حرف میيگانه صدائی است که از اميکال محاس يو راد زيآم ام خشونتين مناطق، پيبدخبتی ا ژرفای فقر و در” :گفت می

. دست آورد هب جوئی را های دانش هياحتاد ها و مارستاني بنيب های کشاورزی، در جمتمع های صنفی و هيت احتادين گروه محايچنان ا هم

 های آموزش و خصوص به عرصه ههای محاس ب تيفعال. باشد مناطق اشغالی می ومندی درري گروه ننيامروزه محاس، پس از الفتح، دوم



- ٧٧  - 

ک کارشناس ي کرامر نيقول مارت هب. است توانست آموزش دهد، منحصر می نده رايآن شهدای آ که در عنی ادهائیياجتماعی،  امور

  .کند مواظبت می به گور گهواره تا ها از نیيادگرائی اسالمی، محاس از فلسطيبن امور لی درياسرائ

 ه ازيبق شده و ليخارج متو آن از درصد ٨٥مجله  آن شود که از  مینيختم ون دالريليم هفتاد مناطق اشغالی، محاس در ءبودجه

. دهد نشان می های محاس را دارائی از یکوچکک گوشه ي ن ارقام صرفاًيا. گردد آوری می های داخل مناطق اشغالی مجع نیيفلسط

ماه  در( عربستان سعودی های خاصی از اعانه ران ويا از ون دالريليم ٣٠تا  ٢٠حدود  انه کماکان درين گروه ساليکه ا نيرغم ا علی

طق اشغالی امن کرد، که در ديهائی عا نیيبرای فلسط ون دالريلمي ١٤٠عربستان سعودی مبلغ  ونی دريزيک ماراتون تلوي ٢٠٠٢ل ياپر

 دهندگان انفرادی در نی و اعانهيمهاجران فلسط گری هم ازيادی ديهای ز چنان پول هم. آورد دست میه ب) آن استفاده صورت گرفت از

 ، پس ازنياسي خ امحدينام ش هروحانی محاس ب رهرب .م١٩٩٨سال  در. گردد آوری می ج مجعير کشورهای خليسا عربستان سعودی و

. رائی صورت گرفتيک قهرمان پذيچون  از او هم. منود عربی سفر های چند کشور ختت کرد، به پای زندان رها را از ل اويکه اسرائ نيا

  .ديآوری گرد ش مجعيث حتفه برايح هبود که ب ون دالريليم ٣٠٠ش ين سفرهايا آورد ره

د، يگرد سريهای عادی م بانک قانونی درريهای غ گذاری پول هيراه سرما از ).او .ال .پی(گی اقتصادی  هوابستريکه غ حالی در

ه نارث برای کونتراس طرح کرده يويچه که اول های نوع آن کاری بيفر ءمبنای برنامه رسد، بر نظر میه که ب اما مدل مالی محاس چنان

اروپای  االت متحده، کانادا ويا دره يريادهای خ ئی از شبکه. باشد می ، استوارميآن حبث کرد ءخبش سوم درباره ما در بود و

 احت .دارند عرضه می اتی رايهای متنوع مال فيختف زين ناگزارهای مسلم هيبرند، به سرما می اتی سوديهای مال سهولت که از ای غربی

غاتی ياوراق تبل در) Holy Land for Reliëf and Development- HLF( >انکشاف صندوق خاک مقدس برای توسعه و<

آوری  مجع“ مناطق اشغالی ه دريرياتی برای کارهای خيآوردن سطح مال نيپائ خاطر هب ف رايحتا”ن سازمان ياعالم داشت که ا شيخو

های   سالنياتی، بيمال ءقول اداره هد، بيس گرديک مبلغ بزرگ توسط محاس تأسيق يترز با .م١٩٩٢سال  ن صندوق که دريا. کرد می

االت متحده يا تنها در ون دالر رايليم ١٣مبلغ  ناًيختم .م٢٠٠٠سال  در. آوری کرد ون دالر مجعيليم ٤٣مبلغ  .م٢٠٠٠و  .م١٩٩٤

 ه دريريهای خ مؤسسه گريد چنان از هم )HLF() .م١٩٩٨سال  ون دالر دريليم ٥،٨و  .م١٩٩٩سال  ون دالر دريليم ٦،٣( آوری کرد مجع

ابی يرا رد )HLF(قای جنوبی، مبالغ اعانه برای ياستخبارات افر ءاداره .م٢٠٠١سال  دسامرب در مثالً. دست آورد هکا پول بيمشال امر

  .شده بود زيرسانی کانادائی وار ک سازمان کمکيعنی يلم، يکرد که برای صندوق اوروش

)HLF( غزه کمک  های غربی و نوار کناره های مهاجران و حمالت جتمع در ها، اردوگاه ها، مکتب خانه ميتيها،  کينيکل لیوبه پ

را  ها ساختمان املال اعمار تيهای بزرگی مانند ب کردند، شرکت که پول فراهم می حالی در )HLF(چون  ئی هم هيريادهای خ. ديرسان می

 ـ ادهای اجتماعیيبن را بر خود ـدرون دولت  ـ دولت ها محاس مؤفق شد تا گونه سازمان نيبرکت ا از. کردند اده میيعمل پ در

 گزار هيسرما ءک مؤسسهياملال  تيشرکت ب. ديمنا ادجيمناطق اشغالی ا نی دريمقامات فلسط ءلهيوس هده بود، بيآفر اقتصادی که خود

 داران، اعضای محاس بودند و ت سهامياکثر. داشت کنترل محاس قرار ريز کامل در طور هلم شرقی، بياورش با دفترهائی در که ای عامه

 ءلهيوس هکه ب فرهنگی را اقتصادی و ـ های اجتماعی ن شرکت سازمانينی، ايهای فلسط مقام اظهار بنابر. آن داشتند حمکمی با ءرابطه اي
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مالی  ءست درصد سهام بانک االقصی را که شاخهياملال ب تيچنان ب هم. کردند شدند، کمک می ت میيهدا فعاالن محاس رهربی و

رسانی به  را به کمکيدند، زين سه سازمان توسط حکومت ملغی گرديا .م٢٠٠١سال  ماه دسامرب در. داشت ارياخت محاس بود، در

 نيب در ها نقش آن. آماده ساخنت شان برای محالت انتحاری متهم شدند آموزش افراد در وجذب و های جلب نهيزم محاس در

 از ـدرون دولت  ـ اد دولتجيهای ا نهيزم درها  ستی توسط محاس بود؛ آنيهای ترور ورشينات مالی ياز تأم های مسلح، فراتر سازمان

  .بودند اتی برخورداريت حيامه

. داشت می نگه هم جمزا را از علنی خود های خمفی و تيفعال ن سازمان يا. کرد ار حمتاطانه عمل میيامتداد زمان بس محاس، در

. گرفتند منی استفاده قرار های نظامی مورد تيبرای فعال اغلباًه، يريهای ادهای خ اعانه. کرد احتوا می زيمالی را ن ن جمزابودن اموريا

االت متحده يا ها در ان کنفرانسيجر که در هائی های سوداگران و اعانه حتفه: شدند ر میيگری سرازيمنابع د از الذکرريوجوه ادهای اخ

ک يان يجر در .م١٩٩٤ سال در جذب کنند، مثالً خود هب های بزرگ پول را توانستند رقم گونه ادها می نيا. دنديگرد پرداخت می

رانی کرد،  أت رهربی صندوق خاک مقدس سخنيس هيآن شکری ابوبکر، رئ لوس آجنلس، که در اجالس اجنمن جوانان مسلمان در

، که نياجنمن اسالمی برای فلسط .م٢٠٠٠سال  در گريک مناسبت دي در. دست آورد هان محاس بيجو برای جنگ دالر ٢٠٧٠٠٠مبلغ 

دالر برای شهدای  هزار ٢٠٠طی آن مبلغ  دهی منود و سازمان شد، کنفرانسی را االت متحده شناخته میيا ث بلندگوی محاس دريح هب

 د ويراه خر شوئی از اتی، مثل پوليمال ءدهيچيق مقررات پيطر کشورهای غربی، از ز دريک درآمد ثابت ني. آوری کرد نی مجعيفلسط

ک ي، )Woodridge Foundation( شنيج فاونديواودر ٩٠های  سال آغاز مثال، در ءگونه هب. آمد دست می هب دادها فروش جای

کرد، توسط  می اعمار (DuPage County) ج کاونتیيوپيد دالر در هزار ٥٠٠تا ٣٠٠شی به ای يکه منازل رها ای فرعی ءشعبه

مند  شخص ثروت داران محاس که طرف کی ازيشوئی  برای پول (Quranic Literacy Institute) توتياسی انستريتيک ليورانيک

د، يرس مصرف می هداری اسلحه برای محاس بين خبش، برای خراي دست آمده ازه های ب پول. گرفت می استفاده قرار سعودی بود، مورد

  .دشد گرفته می کار ها آن ل ازي اسرائنيب های گوناگون محاس در ورشي که در

کرد که به گسترده ساخنت دولت خود  فراهم می را ها جمال آن سازمان اقتصادی، نه تنها به مشاری ازگی ه پس عدم وابست

  مردم، بانيب وجذب در جلب رفت و شيهای پ نهيزم بسازد، که در زيرا مستعد به داشنت چنان امکاناتی ن که آن ند، بليمنا تر شيتوجه ب

ک يتطابق دادن ستراتژ ءلهيوس هشدند، ب منی  اقتصادی حمدودريهای فضای تأث خبش ها درها تن ن رقابتي؛ اگران رقابت کرده بتواننديد

انت به يها خ نیيفلسط اری ازيبس ل راياسرائ برابر  درنيهای فلسط مقام ءانهيجو موضع آشتی. دنديگرد مشبوع می زيخشونت ن

ک ي. ض منوديعنی فتنه تعويز آن، يآم به نوع خشونت انتفاضه ران احساس، اي محاس با استفاده از. ها تلقی کردند نیيهای فلسط آرمان

 مناطق اشغالی در دمشن را کاری با هم کشی بود که اشخاص متهم با های آدم نظامی و شبه >ون شوکيسيکم<ن فتنه متشکل ازيخبش ا

ف يضع گونه روند صلح را ناتوان و نيبد کردند و اعضای دولت محله می بر زين کشتند و سراجنام می داده و بازجوئی قرار مورد

  .ساختند می
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  :فساد در مناطق اشغالي
  

: مفقود هستند ـدولت  درون ـ ک دولت مدرن که در دولت هایيهای  مشخصه )Pierson(سون يريبندی پ مبنای دسته بر

ت يی برای موجوديها شرط شيپ ءمثابه هروی که ب قلم  ونيقوان ئی از سلسله گی حمکمی با هوابست را در که او آن است؛ قانون اساسی

. مراتب هستند العاده وابسته به سلسله فوق ک ويدموکرات ري، غ ـ دولت درونـ  های پس دولت. داند کند، می وئی که حکومت میرين

باشد،  کنترل خود داشته رياد شده، زجيا ـدولت  درون ـ مبنای آن دولت که بر جنگی را اقتصاد زور و کسی که احنصارِ آن هر

د، يپول تصاحب منا اي راه زور و از را ن احنصاريتوانائی باشد که ا چنان حدی از کسی که در آن هر. کند  میينيتع زين مقررات را

 کي: کند افاده می مناطق اشغالی، دو معنی را از ).او .ال .پی(راندن  عقب منظوره های محاس ب تالش. کند حکومت می زيمهان شخص ن

. مسلط شدن بر قدرت اقتصادی ـ زور و دوم خشونت و اد توازن درجيا منظوره  بنيهای دولت فلسط آوردن احنصار مقام دست هب ـ

ک ي ، درنيرو مع قلم قدرت، بدون قانون اساسی و. شوند می تر شيهای ب معضله منتج به بروز ها صرفاً احنصارگری افنت بريتسلط 

رخنه  سرتاسر ساختار نان دريفقدان اطم ک احساس متزلزل وي. باشد  میيريمتغ داًيدولت شدف ياساس تعر بر ـدولت  درون ـ دولت

دارند،  اقتصادی قرار های نظامی و رأس رده که در هائی آن. داری گردديد خريست که باينادر شاذ و ءدهيک پدياعتماد، : کرده است

جذرهای  برابر مد و های شان را در واده هخان خود و آورند و میدست  ههای بزرگی ب اند، ثروت ازهای بزرگی برخورداريامت از

. دهد ل میيفساد تشک را ـدولت  درون ـ ک دولتياساسی  بزرگ و ءست که مشخصهيجای تعجب ن. کنند است ترور حمافظت میيس

مناطق  ندان درمدرصد شهر ٨٣افت، ياجنام  .م١٩٩٩سال  لم دريارتباطات اروش ها و رسانه جانب مرکز قی که ازيک حتقيمبنای  بر

  .گرفته است فرا نی رايادارات فلسط اشغالی اعالم داشتند که فساد، سرتاسر

 ن شخص دريا. باشد نام گرفته است، می“ نيائی فلسطيدولت ماف”چه که  ان فراوانی از آنيقربان ءکی از مجلهيحممود محدونی، 

ئی هم  برنامه منود و ن اعماريشن پمپ برتيک ستي داری کرد ويخر )Jericho(جری شو  ءحومه  درنيزم دوازده هکتار .م١٩٩٦سال 

برای  ند، وريدست بگ ئی روی آن منطقه برنامه م گرفتند دريتصم نیيکه مقامات فلسط زمانی. شی طرح کرديرها ءک حملهيبرای 

زمانی  زندان انداخته شد وه ب د ويانت گرديخمحدونی متهم به .  رفتنيب ک آن ازي ای او دريدارند، رو ازي او ننيبه زم کار نيا

. کردند اعمار نويآن کاز در دند ويفروش رسان هب را  اونيزم. کرد نی واگذاريبه مقامات فلسط نش رايد که او زميسراجنام آزاد گرد

نو ين کازياکنون ا. ديم گرديسه سود قمار درصد در ٢٨نی يالت فلسطيرپوشش تشکيز ءک مؤسسهينو افتتاح شد، يکه کاز جمردی هب

ون دالر درآمد يليم ٣٦ت دارد، ماهانه يموقع )Aqabat Jabr(اجلرب  مقابل کمپ مهاجران عاقبت نام دارد و در )Oasis(س يکه اوس

  .آورد دست می هب

 دراش  قدرت اقتصادی ل ازياسرائ. باشد نی ملوث میيالت فلسطيفساد تشک در گونه تا گلو نيمه هب زيل نيحکومت اسرائ

خاطر  هب ها زنی که برای سازش در چانه ای نیيگان فلسط هخنب ک گروه کوچکی ازي بر را خود کند تا فشار مناطق اشغالی استفاده می
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 آورند، تا در دست می هب VIPهای خاص  کارت ،لياسرائ ادی ازيمثال، کارمندان ز ءگونه هب .ديبدل صلح آماده اند، حفظ منا  درنيزم

 داشته باشند در هل نياسرائ ست که اظهارات انتقادی بر نياز مناطق اشغالی آزادانه حرکت کرده بتوانند، اما شرطش اون ريب داخل و

او تا ماه جوالی . بود هل نامتحسس نياسرائ“ حسن رفتار”ن اي از شخصاً زيعرفات ن احت. شوند شان بازپس گرفته می نزد آن از ريغ

های  حساب هب ماًيدشده مستقيبرد که مبالغ عا می واردات کاال سود صدی ازيدات و فيعا ات بريمال از ون دالريليم صدها .م٢٠٠٠

اظهارات ناظران  بر بنا داد و را اختصاص می ها خواست آن پول کاری که خودش می هر هعرفات ب. شدند می زياش وار بانکی

  . کرد داری میياسی برای خود خريس ها اعتبار ن پوليا گوناگون، او با

اری يبس. ادهای آن مبدل گشت ءمهه کار ءوهيبه ش رخنه کرده وـ دولت  درون ـ دولت ساختار سرتاسر فساد در رشوه و

 .م١٩٩٩سال  در. کردند های خود رشوه اخذ می موقف اخالقی ازرياستفاده غ رمسی با امور نی، دريالت فلسطيکارمندان تشک

های  کردند؛ به گرفنت دوچند ای کارت نظارت می ،غزه نوار های غربی و  کنارهنيب >امن مرور و عبور<کارمندانی که بر 

گری يمثال د. دنديگرفت، متهم گرد داده می نی قراريالت فلسطيرس تشک دست در شد و ه میي ل چاپ وياسرائ عبورومرور که در

نی شامل يفلسط ءهيهای بلندپا مقام کی ازيباشد که  عرفات می ءنهيکاب ملکی در امور ريفی، وزيل تعريمورد مج ستانی، در رشوه از

اد جيمناطق اشغالی ا ه دريع ادويتوز ک مرکزي .م٢٠٠٠تابستان سال  ن شخص دريا. بوده است زيل نياسرائ ت مذاکرات صلح بايأه

حممد مسروجی . آوردند دست می هخوبی بمناطق اشغالی منفعت  ه دريع ادويتوز خارجی، از ءهيلی ادويگان اسرائ هکنند عيتوز. منود

ات يواردات اموالش، مال بار برای هر مثالً )Jerusalem Pharmaceuticals Company( لميمالک شرکت فارمسی اوروش

 فی موفقيتعر ظرف چند روز در. کردند اکمال می زين مناطق اشغالی را ه دريگان ادو هکنند عيچنان توز ها هم آن. پرداخت نی میيسنگ

 مگر ـ گرفت می بر در را ها بود که برای مسروجی سال ای ک پروسهين يا ـ ديمنا ه راجستريوزارت صح در ها حمصول را شد که ده هن

اظهارات کارشناسان  بر بنا. زده باشد لی را دوريگان اسرائ هکنند عيکرد، تا توز ز ثبت میين زمان او حمصوالت فارمسی مصری را هم او

ن مسأله را يداد که اه خود زمحت ن هه بيوزارت صح کسی در چيه. بودند هاملللی ن نيارهای بيمطابق به مع حمصوالت مذکورن صنعت، يا

م داشتند يآن ب ها از آن. مناطق اشغالی آگاهی داشتند گسترده در فساد ءکننده درباره املللی کمک نيهای ب چنان سازمان د، هميبررسی منا

ارد يليم ٣،٨( دادند ها می ن سازمانياه گان ب هدهند مبالغ هنگفتی که اعانه ثبات سازد، و  عرفات را بیميفساد، رژغات ضد يکه مبادا تبل

  .کردند اريخاموشی اخت مواجه شوند، خطر ، با).م٢٠٠٠به سال  تا .م١٩٩٤سال  از دالر

  

  

  

  

  



- ٨١  - 

  :ـ دولت درون ـ هاي دولت گر تاراج كركتر
  

  *2كلمبيا و فارك در )ك .و .ا( واحدهاي دفاع خودي ءهياتحاد

  

دولت مدرن  ءها فاقد دو مشخصه ن نوع دولتيا. اند استثمارگر کننده و کرکتر، تاراج نظر از ـدولت  درون ـ های دولت

به  ها آن. دارند همقابل دولت ن تی دريگونه مصؤن چيزی که بدون آن مردم هيفردی، آن چرياعمال قدرت غ دولت قانونی و: هستند

ای يچون اش شوند که هم می >انسانی ريغ<قدری  هب اکثراًها  نيا کنند و اداره می را گردند که کشور می گذار هائی وا کرم آن و لطف

ترور را  ن باريتر نيندانش سنگمکه شهر زها اتفاق افتادند، جائیي چنيا مهيکلمب در. ندريگ می استفاده قرار سؤ استفاده و جان مورد بی

 سطح سودان و هم را توان آن افته است که میيش يزی افزايانگ غم ءگونه ه، سرکوب مردم بريطول پنج سال اخ در .کنند حتمل می

 .م٢٠٠٠سال  در ها کشته مشار. ده انديبه مهاجران مبدل گرد اي سرکوب شده و نفر ن کشور ساالنه سه صد هزاراي در. انگوال دانست

سطح  از  ترنيخط پائ ا دريندان کلمبمدرصد شهر ٥٥ سال نيمه در. ان بوده انديئاروست ها آن  نيتر شيد که بيرس تن می هزار ٢٥به 

 چنان از هم ، اماميجنگ خسته شده ا از ما” :زد اد میيفر .م١٩٩٩ سال اکترب ٢٤ان تظاهرات يجر ک مرد دري. کردند گی می هزند فقر

  “.گی هفرط گرسن

 عنی فارکيستی، ي دوگروه مسلح مارکسنيجنگ ب. ده استيدرهم کوب را ايسو کلمب نيدهه بد دو از ريوم مرگ و فقر

(FARC)  ان.ال.ای(و حزب آزادی ملی.(ELN- ستیيراستی ترور ک سو و گروه دستي در )AUC( سوی  ا دريحکومت کلمب و

در  را پول شان هستند و کفاخودمالی  نظر كه از) .ان .ال .ای(های مسلح فارک و  سازمان. به نابودی کشانده است را ن کشوريگر، ايد

 خود را ـدرون دولت  ـدوران انداخته اند، دولت  زمرد در خشخاش، نفت، طال و  ونيل کوکائيقب خمدر از قانونی موادريراه جتارت غ

بدون مانع  را های خود اتيراحتی بتوانند عمل هب خرند، تا می ها را نظامی س ويمنظم کارمندان ملکی، پل طور هل داده اند و بيتشک

 .م١٩٩٩سال  واشنگنت در. است االت متحده برخورداريبانی ايپشت کمک و ا ازيها، حکومت کلمب نينقطه مقابل ا در. اجنام دهند

ه ب >نامشاور< ثيح هب چهارصد تن را سه تا اختصاص داد، عالوتاً ايبرای کلمب ارد دالريليم ٣،٦ارزش ه ئی ب های سه ساله کمک

 کائی رايحات امريتسل و یهای نظام جهانست که کمک  کشوری درنيسووم مصر ل وياسرائ ا پس ازيكلمب. منوداعزام  کشور آن

  .آورد دست می هب

                                                           

نظامی دارای  ک گروه شبهيث يح هه بين احتاديا. افتيل يتشک.م١٩٩٧سال  ک گروه مسلح دريث يح ها، بيواحدهای دفاع خودی کلمب ءهياحتاد -*
 ءساحه جنگد و گان چپ می هکنند اميق ضد داشته و بر های زراعتی سروکار نيمالکان زم خمدر و است که با تاجران مواد جو جنگ نفر ٨٠٠٠

  باشد وسطی می ای مرکزی ويکلمب در )ويکارلوس کاستاف(رهربی  ريش زيها تيفعال
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 تاج خودحيما ک خبش ازي) ايهای دفاع خودی کلمب گروه ءهياحتاد( )AUC(نام  هائی، بينظامی کلمب ان گروه مسلح شبهين ماي در

ل يماه اپر ه که درين احتاديا. شد ا پرداخت میيکا به حکومت کلمبيهای نظامی امر کمک از ای لهيوس هبها  نهيهز اکثر. کرد  مینيتأم را

 ءلهيوس های بود که ب نظامی های شبه گروه خمدر و های وابسته به سوداگران مواد نظامی د، متشکل از شبهيگرد ادجيا .م١٩٩٧

و  ، سوداگران مواد خمدرنيجتمع مالکان زم مرکز دفاع خودی، صرفاً ءهياحتاد. ده بودنديهای شصت آموزش د در سال ها ئیاکيامر

ند که ه اس کرديخاطری تأس هب الت راين تشکيها ا آن”ائی يمهاجران کلمب قول برخی از هب. ائی بوديهای ارتش کلمب خبش برخی از

ها  آن ءاستفاده های مورد کيتاکت“ .کنند >هيتصف<و هواداران شان  ها زانيوجود پارت ژه ساحات مشال را ازيو هب ا ويساحات بزرگ کلمب

های  زانيط بر پارتيساخنت شرا قيمنظور ض هگناه، ب ان بیياعدام روستائ: ان بودنديمقابل شورش های عنعنوی درمتشکل از مهان متد

  .آن مناطق در ها ی آنريسربازگ ی ازريجلوگ و ).ان .ال .ای(فارک و 

که  )El Aroال آرو (روستای  ا بريدفاع خودی مربوط کندک چهارم ارتش کلمب ءهياعضای احتاد .م١٩٩٧سال  اکترب ٢٥ در

گاه افراد  د، آنيمنا سد را فرار جلو حماصره درآورد تا در را ن واحد ارتش روستايا. ورش بردنديهواخواهان فارک بودند،  اهالی آن از

اش ادامه  زمانی به شکنجهه ب تا درختی بستند و ءتنه داران را بر مغازه کی ازي. کردند آغازکردن اهالی دفاع خودی به درو ءهياحتاد

، ندديبر ، سربود زي شان سه کودک ننيب که در را ازده نفري. دنديکاردی بر با دند، زبانش رايکش ش رايها چشم: دادند که جان داد

ه يان و اعضای احتاديارتش. ديب گرديخمزن آب ختر غارت شده و و چور ها خانهده شدند، يآتش کش هنفعه بملا های عام ساختمان ءمهه

 نيا عجيکلمب گر دريهای د سرنوشت شان مانند هزاران تن گمشده بردند و خود با ان رايروستائ ت، سی تن ازياجنام مامور از بعد

 زهر زده سازند و هواخواهان فارک را وحشتخواستند  می ها آن: هدف خاصی صورت گرفت هب )ال آرو ( قصابی روستای. ديگرد

  .دنديبرگز را ن روستاي هدف انيبه مه چشم نشان بدهد و

 ءهيدست اعضای احتاد هانی که بيت قربانيها، اعتراف منود که اکثر نظامی شبه رهرب )Carlos Castafio(و يكارلوس کاستاف

خربنگار  )Maurice Lemoin( س لوموانيپاسخ به پرسش مور در او. ندان ملکی بودندم رفتند، شهرنيب ارتش از دفاع خودی و

ان فارک و يجو الت جنگيرا دوسوم تشکيد چرا؟ زيدان می” :گفت )Le Monde Diplomatique( کيلوموند دپلومات

دفاع  ءهياعضای احتاد .م٢٠٠١ سال نيهای پس ماه در“ .افته استيل يندان عادی تشکماز شهر مسلح اند وريغ اساساً ).ان .ال .ای(

شده بود، دفاع  >هيتصف<که حمالت  جائی آن از. ندان ملکی بودم شهرنيب ها در ن قتليتر شيل بومسؤ گر،يگروه د خودی، نسبت به دو

 تر شيندان بمشهر” : اعتراف کردنيچن .م٢٠٠١ماه فربوری سال  ا دريکلمب س مجهورياندرس پاسترانا رئ .ترک گفت را جا خودی آن

را  داده و آن ح قراريدفاع خودی بود، مورد تقب ءهيت آن احتاديل اکثروکه مسؤ ان رايش اکنون آماده اند که عمل کشتار روستائيپ از

  “.کشتند را نفر ١٣٠از تر شيب ها ماه جنوری آن در تنها. کنند رد

کائی يامر >نامشاور<راهی  هم که در داد ل میيرا تشک اينظامی ارتش کلمب دفاع خودی بالفعل خبش شبه ،اندک زمان قبل تا

وجود  هخود ب در اتی رايريتغ .م٢٠٠١ سپتامرب ١١ پس از. د بودياالت متحده مستفيا ءهای شاهانه کمک از داد و ات اجنام میيعمل

اساس  بر. شامل ساخته شد >ستی خارجیيهای ترور سازمان<فهرست  رمسی در طور هآن ب واقع دفاع خودی پس از در. آورد
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ون يلياش هشت م انهيالس ءنفری بود و بودجه ک ارتش ده هزارين سازمان، دفاع خودی دارای يداری ا ک کارمند حسابياظهارات 

ن سازمان يمزدهای ا فهرست دست ارتش دولتی در ءهيهای خمتلف بلندپا مقام. نياز جتارت کوکائ ها هيمال شد که مبتنی بود بر می دالر

  .آوردند دست می همزد ب دالر دست مبالغی تا سه هزارماهانه  داشتند و قرار

مفقود  ـدرون دولت  ـ ز در دولتيمورد دولت، ن سون دريريف پيگر مربوط به تعريمشخصات د کی ازيت، يقانون ت ويحاکم

 نيچن ندان است ومت خواستار رأی شهريحاکم. باشد می توانائی اقتصادی استوار بر خشونت و احنصار بر زور و قدرت اساساً. است

 .م١٩٩٨سال  در. اسی انديت سيمردم فاقد هو ـدولت  درون ـ ک دولتي در. شود ده منیيد ـدولت  درون ـ عنصری در مدل دولت

مسلح ساخت، که شامل پنج ريغ را ـ سيسو کشور ءاندازهه بـ  مربع لومتريک هزار ٤٢ ءگستره با ای هک ساحيا يحکومت کلمب

 ستا هرموساي، و)La Macarena(نا ي، ال مکار)San Vicente del Caguan( سنته دل کاگووانيسان و: شد شهرداری می

)Vista Hermosa(تاسيسي، م )Mesetas(  بهيوريو )Uribe(. 

ک ين يا د ويه گرديشود، برای مدت کوتاهی توسط فارک ختل  شناخته می )Despeje( جیيسپينام د ن منطقه، که بايا

ن باره اي کرد که در هن کس فکر چيه. بود ن کشوريا ز جنگ داخلی دريآم ک حل صلحيابی به يراستای دست ت دريحسن ن حرکتی از

ها  آن با. فارک درآورده شدند ـدولت  درون ـ ت دولتير حاکميز ج دريتدر هجی مهه بيسپيگان د هباشند .ديپرس هاهالی را ن نظر

  .شد جان برخورد می ای بیيچون اش هم

. باشد مفقود می ـدولت  درون ـست که در دولت  ف قبلیيدولت مدرن مطابق مهان تعر ءن مشخصهيندی، آخرمشهر

 مثالً. دنديجانب فارک وضع گرد عنی مقررات جنگی برای مردم ازيد، يجی مقررات جديسپيدر د. حق رأی حمروم اند ندان ازمشهر

 ل اجتماعات بعديتشک و های الکلی دن مشروبينوش کارگران معادن ازساخت؛  برقرار گردی را ود شبيهای معادن، فارک ق شهرک در

اقل جمازات  حد. شد د میيد، به جمازات مرگ ديکش به چالش می د راين مقررات جديهرکسی که ا. کی شام منع شده بودنديتار از

های  راه ها از قتل ات، منجمله مشاريجنا رفت، گراف جرم و می گونه که انتظار مهان. اجباری بود شاقه و برای دزدی، سه ماه کار

صورت دو  ني آمد، که درنيسال پائ در هفته به شش نفر در سنته از شش نفري در سان وريوم گراف مرگ مثالً.  آمدندنيخشونت پائ

  .بستند را های خود دروازه ،شان کار کسادشدن بازار با ها  جنازهنيخدمات تدف شرکت امور

 اسفالت کرده و را ها اجباری، جاده اندازی کار راه با. جی راه انداختيسپيدر د کارهای اجتماعی و عامه را ها و تيفارک فعال

. شناختند منی گريمدت طوالنی د ها از زی که آنيد، چيخبش ت میيمردم احساس امن هن امور بيا. م کردنديترم های عمومی را ساختمان

 ،د به ای آزادی شانيها با آن وجود داشت و ها مدت که از چنان ائی هم ؛استقبال کردند ات رايرين تغيندان گوناگونی امشهر

لوا يس(هم اهالی  گونی را برابر محاس داشتند، و واکنش هم مناطق اشغالی احساس مشای در ها در نیيفلسط اری ازيبس. پرداختند می

  .دادند می بروز خود از )نوسويوميرو ليسند(مورد  در )آلتا

را  خود ـدرون دولت  ـ خود دولت ءنوبه ههرکدام ب )نوسويوميرو ليسند( حی، محاس، فارک ويفالنژهای مس و ).او.ال.پی(

کردند،  گی می هزند ها ت آنير حاکميز که در های اساسی مردمی را ازمندیين گی، مشاری از ههای ساخت ن دولتيا. ل دادنديتشک
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را  ـدولت  درون ـ های مسلحی که دولت غاتی گروهيشعارهای تبل اهداف شناخته شده در کی ازيساختند و البته طرح  برآورده می

ن يالبته ا. ها قرار دارند کنترل آن ريرو ز گی مردمی است که در قلم هت زنديبود در وضع دارند، مهانا آوردن به می فعال نگه

دارند  هندان نم شهرنيب ومندی درريبانی نين دو پشتيا. کنند کاراگوا صدق منیين دفاع خودی و کانتراس در ءمشخصات با احتادبه

درآمد ده درصد (قابل تصور ثروت ريم غيا، کشوری با تقسيکلمب در. گران مالی شان هستند تيهای محا دست ءچهيکه خود باز بل

های مسلح چپ  مقابل گروه ، ارتشی را که در)ندان استمن شهريترريدرصد فقاز ده  تر شيب ندان شصت بارمن شهريمندتر ثروت

 ءهي احتادريسال اخ طول ده در. دريبگ ت قراريامن مندان بزرگ در برای سوداگری ثروت ن کشوريالخره ااب کند، تا  مینيجنگد، تأم می

های حقوق بشر،  صنفی، کشاورزان کوچک و رهربان شان، اشخاصی از جنبش ءهياعضای احتاد از هزار ١٥حدود  در زيدفاع خودی ن

 از ءک دستهيچون  واقع هم ه درياحتاد. ديقتل رسان هرا ب مدارهای چپی و هواداران شان استياصالحات ارضی، س فعاالن امور

ازی ين گريبرسد، د توافقات صلح با فارک به امضاکه  گاهی هر” :داشت ا اظهاريکلمب س مجهوريرئ. کرد ئی عمل می های اجاره کش آدم

  “.ماند دفاع خودی باقی منی ءهيبه وجود احتاد

 ).او .ال .پی(کفائی مالی داشتند، مانند خودکه  های مسلحی سازمان: دست داد همی بيمستق ءجهيک نتيتوان  ها می سهين مقااي از

 ايمنفعت اقتصادی داخلی  ظورنمه ا بي گر، مانند کانتراس ويهای د دولتگری که توسط يهای مسلح د به تناسب گروه IRA رايو ا

  .اند داشتهاستثمارکننده  گرانه و برابر مردم خصلت تاراج در تر شدند، کم دفاع خودی کمک می ءهيخارجی مثل احتاد
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  مششقسمت 

  

  :نظمي جديد جهاني سوي يك بي هب

  
  *“.هستند ما دار نه هنوز قرضين زماي در ها روس گذاشت و جا هکشته ب ٥٨,٩٩٩تنام يجنگ و”

االت يهای ا واگذاری کمک ءباره  تبصره درنيح Charles Wilsonلسون يچارلز و -*

  .جنگ افغانستان متحده در

 در. بود متداومآباد مصروف پروازهای  اسالم و. سی.  واشنگنت دینيفتر، بيستارل ١٤١ـ  نوع سی کريمای غول پيهواپ

. کرد می زيی نريگ حال پرواز نفت ست دريبا اع وقت میيی از ضريجلوگ خاطر هما بيمتری، هواپ لويک شانزده هزار ءفاصلهن يان ايجر

س سازمان يسی، رئيام کيليو. خدمت بودند انه حاضريمر خاو و اروپا های هوائی در دانيدر م بردار ماهای نفتيهواپ ن کاريا منظور هب

سالون  در افت تاي را او وقت کافی میيد، زيد خود منی کار را مانع جدی در طوالنی پرواز رين مسيا گن،ين مشاور ريتر مهم ا ويس

سازمان استخبارات نظامی پاکستان  ءهای بلندرتبه مقام مالقات با جنرال اختر و و داريما برای دين هواپيلوکس ا اريبس

 ن دريکی جماهديستيهای لوژ ت کمکيلون دو شخص مسؤيا. دريبگگی  هآماد)  Intern- Services Intelligenceآی . اس  .آی(

 بنابر معروف بود و )Cycloon( کلونيزم، با لقب سيکمون برابر اش در ل موضع سرسختانهيسی، به دليك .عهده داشتند هب افغانستان را

 از د، واکنش مساعد نشان داد وريگ قرار استفاده ر احتادشوروی مورد سؤببرا دئولوژی اسالمی درين پالن که اياش نسبت به ا عالقه

کائی، اشغال افغانستان توسط احتادشوروی را يامر گريمدارهای د استياری سيچون بس او هم. دياجرای آن آماده گرده وجان ب دل

. ندريبگ، به کرده بودتنام جتريدر و کايکه امر را نیيآن بودند تا انتقام توه انتظاره های طوالنی ب مدت چانس طالئی تلقی کرد، که از

 ها که او به آن حالی داشته شود، در ن خمفی نگهيان جماهديجو االت متحده با جنگيا ءکرد که رابطه سی تفاوتی منیيام کيليبرای و

بودند،  ت شوروی برخورداريمحا ان حملی که ازيشبه نظام ،زين برای نابودی سربازان احتادشوروی و را تا آن ،داد ل میياسلحه حتو

ساخته بود، برعکس  افغانستان مستقر در سرباز هزار ٩٠جنگ  مهان آغاز شوروی از داشت که احتاد هبرای او تفاوتی ن. بربند کار هب

  .تر بود شدند، به توسط جماهدين، به کمک امريکايی کشته می تر شيب ،ها روس قدر کرد که هر می فکر

 ز، ازيخ ءختته ءمثابه هپاکستان، ب ن و سودبردن ازيح جماهديات سری مبنی بر تسليعمل م در رابطه به آغازيکه تصم رغم آن علی

 افغانستان را بودند که جنگ در ها هواخواهان آن سی ويام کيليگن، وين رونالد ريده بود، اما ايمی کارتر اختاذ گرديجانب حکومت ج

سی مردی بود که ارزش فراوانی برای پاکستان داشت؛ يك. مبدل ساختندکا يامر ءاالت متحدهيخ ايتار ات سری درين عمليتر به بزرگ

ن يا ءکننده و سؤ استفاده کننده ن شرکتيتر گاه مهم شد و جای ک و فاسدی اداره میيدموکراتريگارشی غيال ءلهيوس هکه ب کشوری
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ن بود که يشوروی ا جهاد ضد در کاين امررابطه به منهمک شد در ءن مسألهيتر که مهم جائی آن از. خود ساخته بود آن از جنگ را

 ريسا اکماالت جنگی و ن ويان جماهديجو ح جنگيف تسليوظا )ايس(سازد، فلهذا  هن ن برقراريبا جماهد یميمستق ءرابطه یگاه چيه

 م ويتنظ مهان آغاز از ات رايکرد، که سرتاسر آن عمل پاکستان واگذار )نظامی(استخبارات  ءاداره اي )آی .اس .آی(را به  ها تاج آنحيما

االت متحده يا در ايبا قدرت س را توان آن باشد و می می پاکستان برخوردار قدرت بزرگی در که از ).آی .اس .آی(. سازماندهی منود

رمان حکومت آ ءمهه باشد که بر دارای چنان توانائی می رود و ش میيدولت پاکستان پ ست که موازی با سه کرد، سازمانیيمقا

 صدوپنجاه هزار کيافغانستان،  اوج جنگ در ن اداره دريا. ديمنا ب میيتعق را خود ءاست مستقالنهيبوده و س گذارريپاکستان تأث

 چنان از که هم کرد، بل آن استقبال می از راضی بود و )ايس( روابط خاص خود با نه تنها از )آی .اس .آی( .خدمت داشت پرسونل در

  .گردد می ديمستف زين داد، خود اجنام می ها انکیيفی که برای يکارهای کث

ر شدن پول يان سرازيسرعت متام جر با ).آی .اس .آی(داد،  پول می )ايس(االت متحده به يا ءچون عربستان سعودی به اندازه

د، که يرس ن اداره میيابه دست ی جمراهائ الت ازين تسهيمتام ا. آورد خود در ءاداره ريز نات رايتأم ريسا افزار و نقد، سالح، جنگ

 ريکدام مس گی تقاضا رابطه داشت که سالح از هن خط لوله با چگونيد ايمتد. کرده بود دايشهرت پ“ افغانستان ءخط لوله”نام  هب

 .م١٩٨٧سال  تا .م١٩٨٣سال  از. افتي ل میيسوی افغانستان گس ها راولپندی بيکراچی  راه هوا، از ايا يراه در کرد، از مواصلت می

ن اسلحه يمتام ا. ديگرد مهان خط لوله انتقال می ريشد و به مس می بار ها کشتی تن اسلحه بر هزار وپنج شصت  انه مقدار ده هزار تايسال

مشوره  در ها داریين خرياوقات ا اکثر. کرد داری میياالت متحده  روابط خوبی داشتند، خريکه با ای کشورهائ از )ايس( مهمات را و

 ).آی .اس .آی(جا  آن از شدند و ه میريآباد ذخ اسالم در ها داریين خريا. گرفت ن صورت میيازهای جماهدين بنابر و ).آی .اس .آی(با 

 های خود هيها سهم مين تنظيا. کرد ن بودند، ارسال میيجماهد م بايمتاس مستق های مقاومت که در گروه های اسالمی و ميبه تنظ را ها آن

اراضی  نظرداشت خصلت دشوارگذار در با. کردند داخل افغانستان نظارت می مات آن دريتقس بر م ويتسلبه فرماندهان خود  را

های  هيپا کوه ها و به عمق دره و تا اکماالت از خط مرزی آغاز.  و بزرگ بودنيسنگ اريف بسين وظايافغانستان، اجنام جمموع ا

گونه که جنگ  افت، مهاني ن اجنام میيهای جماهد شانه بر احت قاطر و روها، اسپ، موترهای باربری، خود با: ع خمتلفيافغانستان با ذرا

ها از پاکستان به  سراجنام مورچه بی سراجنام چون مارش بی اسلحه، هم ری از افراد ويناپذ ل توقفيمانه سيمهان پ هکرد، ب می دايادامه پ

  .سوی مشال در حرکت قرار داشت

مصرف  یهائ آن برای پرداخت از کرد، تا  مینيمبالغ بزرگ پول تأم با را ).آی .اس .آی(ر نظامی، ينظرداشت ذخا در ، با)ايس(

 مثال در طور هب. داشنت خط لوله را داشت مصرف پول نقد، معنای جاری نگه. داشتند قرار ).آی .اس .آی(کنترل  ريز گردد که در

چنان به پول  هم. ديه مناريذخ ايرا انتقال  داشت تا انواع کاالها ازيون دالر نيليم ميون کيانه به يماه ).آی .اس .آی(هشتاد  ءاواسط دهه

 تاج، لباس وحيداری ماير، خريپوهای ذخاياز د ها وارسی ها و ميشدند، ترم های اسالمی مکافات می ميبود تا افسران مربوط به تنظ ازين

م يون کيوانتقال، ماهانه  برای نقل ها، تنها ميتنظ ءانهيخمارج ماه. افتي ه اجنام میريه وغيط نقليان، برای وسايجو خوراکه برای جنگ

ات يعمل هها دست ب آن که در هائی تيوال ها در اتيفرماندهان توانسته بودند که از راه وضع مال .م١٩٨٤سال  تا.بود ون دالريليم
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های  ستميران کردند، سيرا و ها روستاها که شورویخارج شد  ها دست آن ن منبع درآمد زمانی ازيا. آوری کنند زدند، پول مجع می

 ريپاکستان سکناپذ ن دريهای مهاجر کمپ در اجباری واداشته شدند و به فرار ها گان آن هباشند ب شدند وياری ختريآب کشاورزی و

شد، پرداخت  صد دالر بالغ میانه از صد تا سه ين که ماهيمزدهای جماهد بود تا دست ازيچنان به پول ن هم .م١٩٨٤ سال از بعد. شدند

داخل افغانستان  جوی اسالمی در وپنجاه هزار جنگ صد کي  هشتاد تانيب .م١٩٨٤سال  ت که درين واقعينظرداشت ا در با. شد می

 نين جنگ برای تأميها خمارج ا نيا ءبا توجه به مهه. داد ل میيتشک آوری را های سرسام ها رقم نات آنيوجود داشتند، پول تأم

  .شد تر از پنج ميليارد در سال درصد منی جماهدين کم گان هنندک

شد، که خبش زياد آن را  میآباد پاکستان قرار داده  و احزاب اسالمی در اسالم.) آی .اس .آی(رس  های فراونی به دست پول

ها و جتارت سياه يا  کاری ها، جعل تطميع ءها، پروسه اين پرداخت ءهای جنگ، در ادامه در درازای متام سال. داد رشوه تشکيل می

های خمتلف در امتداد مرزها با افغانستان، برای عبور مواد  مثال، ماموران گمرک پاکستان در خبش ءگونه به. غريقانونی برقرار بود

ها به پول  دانخاطر رهايی شان از زن جويان به فرماندهان و جنگ. کردند اکماالتی، اغلب اوقات مبالغ زيادی برای رشوه تقاضا می

زمانی از ) جماهدين که با رونالد ريگن و مارگريت تاچر مالقات کرده بود ءخنستني فرمانده(در کابل، حاجی عبداحلق . نياز داشتند

شد که با  ها می اياالت متحده و متحدين آن، مدت. اش رشوه پرداخت دالر در بدل رهايی ٧٥٠٠زندان آزاد شد که پسر عمويش مبلغ 

های پنهانی دادوستد غريقانونی،  هايی را در ارتباط به برنامه ها در گذشته نيز چنني معامله آن. ه تعامالت عادت کرده بودندگون اين

های امريکا را مهانا  منبع اساسی پول. جتربه کرده بودند) در نيکاراگوا(ها  منظور تأمني مالی کانتراس يا جنگ ضد کمونيست به

 ٩های سری خود، ساالنه رقم باالتر از  منظور عمليات که پنتاگون به ای های پنهانی داد، صندوق سياه يا غريقانونی تشکيل می ءبودجه

ها را صندوق  ويليام کيسی اين پول. گرفت را در بر می ٩٠ ءهای دهه ميليارد دالر در سال ٣١تا . م١٩٨١ميليارد دالر از سال 

. متمرکز بود) ای .آی .سی(آور پول در دستان ماموران  شود که مبالغ سرسام قرار ديده می بدين. يدنام می) ای .آی .سی(خمصوص 

کردند تا از اين طريق در  خود تالش می  ءنوبه مداران ـ نيز هرکدام به ها، سياست جات توليد آن املللی اسلحه و کارخانه سوداگران بني

  .آمدهايی داشته باشند

، با >دوست<های خمتلف  دولت. رسيدند مصرف می گرديد ايت زياد بود و در مهان جمرا به توزيع میکه  هايی مقدار پول

شان خالص شوند، به استثنای چني  ءکردند که از شر اسلحه و جنگ افزارهای کهنه تالش می.) ای  .آی  .سی(استفاده از قراردادهای 

، اما کشورهايی چون مصر و ترکيه در )١٥(کرد ه اول را خريداری میتنها جنگ افزارهای جديد و درج. م١٩٨٤که تا به سال 

ها  البته اين خريداری. دست آورده بودند تا جنگ افزارهای قدميی خود را عرضه کنند های جهاد بر ضدشوروی چانس طاليی به سال

های  موشک) آی .اس .آی( ءا به مشورهحاضر شد بن) ای .آی .سی. (م١٩٨٥در سال . گرفتند نيز زير تأثري تصاميم سياسی صورت می

ها توسط جماهدين در اراضی نامهوار  که انتقال اين نوع موشک برتانيايی را خريداری منايد، در حالی) سام(هوای بلوپايپ  زمني به

را که در زمان های ساخت اسرائيل  تصميم گرفت که موشک) ای .آی .سی(لذا . ها دشوار بود دليل سنگني بودن وزن آن افغانستان به
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دادند تا هويت شان در جريان فراهم  خرچ می ها دقت فراوان به امريکايی. محله بر لبنان مورد استفاده قرار گرفته بودند، خريداری کند

  )١٦.(گردد افزار ها افشا نه ساخنت جنگ

کرد که ويليام کيسی  املللی مالی را پيدا می بايد ادهای مناسب و مورد اعتماد بني) ای .آی .سی(هايی،  خاطر چنني عمليات به

. م١٩٧٢اين بانک در سال . باشد.) ای .ث .ث .ب(املللی کريدت و جتارت  مند بود که چنني ادی، بانک بني در اين راستا عالقه

تر از چهارصد  ترين بانک اسالمی بيش حيث بزرگ نام آغا حسن عابدی بنيادگذاری شده بود، که به توسط يک تاجر پاکستانی به

آن در کنترول خالد  ءبيست درصد سرمايه. رفت مشار می ظاهراً اين بانک ملکيت کشورهای خليج به. کشور جهان داشت ٧٣شعبه در 

سلطنتی آن کشور  ءترين مشتريانش را اعضای خانواده بن حمفوظ فرزند مؤسس بانک ملی جتارت عربستان سعودی بود که بيش

استخبارات سعودی و شريکش راميوند کلوز رئيس اسبق  ءداران ديگر آن کامل ادهم رئيس سابق اداره سهام ءاز مجله. داد تشکيل می

های  املللی کريدت و جتارت در بسا عمليات دانست که بانک بني کيسی می )١٧(.در عربستان سعودی بودند.) ای .آی .سی(حملی  ءاداره

های خمفی اين بانک از کشور سعودی به کانتراس  داشت، مانند فرستادن پول از کانال گی از عربستان سعودی فعاليت مناينده سری، به

  )١٨( (.در نيکاراگوا، به يونيتا در انگوال و حتا به نوريگا در پانامه

جهاد ضد شوروی حمسوب  ءترين پشتوانه ها بدون ترديد مزايايی هم با خود داشت، زيرا عربستان سعودی مهم گونه ارتباط اين

های  شورای امنيت ملی از طريق شبکه: مثالً. سپرد کيسی آگاهانه چنني خدمات بانکی را به ادهای خمتلف امريکايی می. شد می

طور منظم از  به) سيا(چنان  را پرداخت، هم افزار به کونتراس پول قيمت آن مهني بانک به ايران در بدل واگذاری جنگ وابسته به

خوبی  ءهای ويژه عالوه برآن اين بانک متاس. داد های خمفی خويش اجنام می خاطر عمليات هايی را به های بانک مذکور پرداخت بحسا

پنهانی اياالت متحده  ءمثال يک معامله ءگونه به. افزارها برقرار کرده بود را نيز با دنيای آلوده زيرزمينی سوداگری غريقانونی جنگ

کاری  گری تاجری به نام عدنان خاشوغی در هم قيمت هفده ميليون دالر اجنام يافت که با مياجنی افزار به اری جنگبا ايران برای خريد

برده،  ها با بانک نام گونه بر مبنای مهني رابطه مهني به )١٩(.املللی کريدت و جتارت در مونت کارلو صورت گرفت بانک بني ءبا شعبه

چنان اين بانک حتا در رابطه به خريداری جنگ افزار برای  هم )٢٠(.دست آوردند را از چني بههای کرم ابريشم  ها موشک سعودی

ها بود، اما  سرمايه از عرب: که و در ايت اين )٢١(. گری کرد جاسوسی اسرائيل و استخبارات کشورهای غربی مياجنی ءاداره

پس  )٢٢(.اصلی رهربی آن در کراچی قرار داشت ءحلاظ هسته های متوسط و بااليی آن پاکستانی بودند، از مهني کارمندان رده

املللی کريدت و جتارت از نظر کيسی از حلاظ سوابق، متام مهان مشخصات را در خود داشت تا چنان وظيفه و  قرار بانک بني بدين

  .رسالت را اجنام دهد

ساخته  جا هجاب >هايس ءشبکه< چتر ريسری به زهای  اتيرا اعالم داشت، متام عمل کاری خود که بانک عابدی هم آن جمرد هب

که  ای نیيرزميز ءعنی شبکهيبود،  کراچی مستقر ن بانک دريا ءرهربی کننده ءاداره. ک بانک فعال خمفی در درون بانکيعنی يشدند، 

ک سازمان کامالً ي. کرد می کارا يچون ماف باً هميکارمندش تقر پانزده هزار بانک با. کرد ت میيفعال )ايس(بانک شخصی برای  ءمثابه هب

 شد، اشخاص خمتلف با  پولی مینيتأم گری و اجنیيان کشورهای خمتلف ميافزارها م جا سوداگری سری جنگ ناي از: افتاده جا
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 دارای پرسونل و و شان برخوردار های خود شرکت مه دريهای ب سهولت دادند که از انتقال می های خصوصی شان اموال را کشتی

کدام نوع کسانی  هدانستند که ب جتارت می دت وياملللی کر نيهای مربوط به بانک ب پاکستان، آدم در )٢٣(.راه بودند ريمس درت يامن

به کدام جمراها انتقال بدهند، آگاهی متام  را ها که پول ن امريا بر ها چنان آن هم. اجنام دهند را چه زمانی آن در زين رشوه بدهند، و

ق يپاکستان حساب جاری سری داشت، تصد در بانک مذکور ن سازمان دريکه ا )ايس(س اسبق يچارد کر، رئياعتراف ر بنابر. داشتند

افغانستان  نی که دري ماموران پاکستانی و جماهدنيع پول بيشده تا برای توز ن بانک بازيا خاطری در ه حسابی بنيمنود که چن

 کراچی را آن شد که کنترل بندره ب هشتاد قادر ءدهه ءمهين اه دريس ءشبکه )٢٤(.درين حساب استفاده صورت گاي از دند،يجنگ می

اجنام  را ).آی .اس .آی(مشول پرداخت رشوه به  هبرای افغانستان ب )ايس(های  گمرکی بسته متام امور پسآن  از د وريبگ دست خود هب

  )٢٥(.بود بانک مذکور ءعهده هافزارها ب فرستادن جنگ ی ويجا هجاب ءفهيالبته وظ. دهد

ر شدن پول يان سرازيسرعت متام جر با ).آی .اس .آی(داد،  پول می )ايس(االت متحده به يا ءچون عربستان سعودی به اندازه

د، که يرس ن اداره میيبه دست ای جمراهائ الت ازين تسهيمتام ا. آورد خود در ءاداره ريز نات رايتأم ريسا افزار و نقد، سالح، جنگ

  .کرده بود دايشهرت پ“ افغانستان ءخط لوله”نام  هب

به   نيال پيپا ريبود که مس رو نيمه از. شد می آورتر سرسام زيهای آن ن نهيهز افت، مصارف وي که جنگ تداوم می قدر هر

 گريجوی منابع دو جست در ).آی .اس .آی( و )ايس( ، فلهذايان آمدم هن بي اکماالت جماهدنيتأم گی در هسکت د ويکمبود پول مواجه گرد

 افغانستان مقدار چون در. بود خمدر بودن آن جتربه شده بود، مهانا قاچاق مواد که عملی هائیمتد کی ازي. آوری پول برآمدند فراهم

دوش گرفت که اشخاص  هب فه راين وظيا )ايس(. داد پوشش می شد، که بازارهای کوچک کشورهای منطقه را د میياد خشخاش توليز

کشورهای غربی  معترب به بازارهای بزرگ و را آن  مبدل سازند ونيوئريبه ه زد، خشخاش رايانگيآن ب ادتريچه ز د هريبرای تول را

شد که  آوردند، برای شان گفته می به تصرف می تری را شياراضی ب ل شده ويهائی نا شرفتين به پيچون جماهد. عرضه کنند قاچاق و

برای برآورده شدن .  شده بتواندنينگاه مالی تأم ق روند انقالب شان ازين طراي ان بردارند تا ازيم از ممانعت باالی کشت خشخاش را

 ءجهينت رانی که دريبران ا گفته شود قاچاق تر ا بهيتاجران . به کشت خشخاص اختصاص دادند عی راين مأمول، زارعان اراضی وسيا

آوری حمصول  وقت مجع در دادند که باز روی آورده بودند، به زارعان قرضه میافغانستان ه ب شان خود کشور انقالب اسالمی در

ظرف  در. دست آوردند هب  رانيوئرياک به هيل تريتبد ه ويتصف ءوهيهای ش نهيزم ی دريها چنان رهنمائی هم ها آن )٢٦(.شد پرداخت می

به اقتصاد مبتنی  ش رايعنعنوی زراعت در افغانستان جا وج يستم رايزودی س هب. نشستند مثره سال کشتزارهای خشخاش ب دو از تر کم

 نيمناطق مرزی ب. فعال ساختند نصب و  رانيوئريه ديتول ها البراتوارصد.) آی .اس .آی(کمک  هن بيجماهد خالی منود و مواد خمدر بر

 برای نيوئريگان ه هکنند نين تأميتر بزرگ جهان و  درنيوئريد هيتول ن مراکزيتر سال به بزرگ مدت زمان دو پاکستان در افغانستان و

مرفوع  را خمدر برای مواد کايامر ان دريمتقاض ازيشصت درصد ن ن بازارهايا رايدند، زيکا مبدل گرديهای امر کوچه پسکوچه

  )٢٧(.شد  مینيختم دالر ارديليصد م دو  صد تانيآمد، ب دست میه آن ب که از ای انهيسال درآمد. ساختند می
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 کشور سرتاسر ن مواد دريبرای انتقال ا ).آی .اس .آی(. ، مهانا پاکستان بودخمدر ن مواديمناسب برای قاچاق ا و خواه دل ريمس

 نيتأم ات راين عمليکی جمموع ايلوژست مالی و ءنهيجتارت هز دت وياملللی کر نيکه بانک ب حالی در )٢٨(.کرد ارتش استفاده می از

فروش ه کای مشالی بيهای امر کوچه و ها جاده در خمدر ن مواداي از کايمربوط به امر ءهيسهم از مقدارکه چه  نيا ءدرباره. کرد می

دسترس  هب گاهی آماری را چيه) خمدر گی به مواد هديرس ءاداره(، )ايس( اي گرفت، جانب حکومت و می استفاده قرار مورد د ويرس می

گرفته  هجمموع کدام اقدامی اجنام ن االت متحده دريپاکستان به ا  ازنيوئريرشدن هيسراز ی ازريبرای جلوگ زين و داده اند،ه ن قرار

 آور به رقم تعجب )٣٠(نيکنترل جماهد ريلی زيمناطق قبا  درجه اول درنيوئريه ءنود حمصول ساالنه ءهای دهه ان ساليجر در )٢٩(.است

 )ايس(ات يل عملوچارلز کوگان، مسؤ )٣٢(.داد نشان می های پار سالنسبت به  ش رايوپنج درصد افزا ، که سی)٣١(.رفت هفتاد تن بلند

  .را فدای جنگ سرد ساخت خمدر ضد مواد ا مبارزه بريافغانستان، اعتراف کرد که س در

انتقال داده  ز به داخل مرزهاي ننيوئريه ديتول ه ويمرزها، البراتوارهای  ون ازري به بنيوئريقاچاق ه ک ويتراف زمان با هم

 Afghan Transit(پاکستان   افغانستان ونيت بيجتارت ترانز ءموافقتنامه استفاده از احزاب اسالمی با و ).آی .اس .آی(. شدند

Trade Agreement( ) ATTAعنی يقبل،  ها برده سال نام ءموافقتنامه. کردند آغاز ه رايپرداخت مال فارغ از ، جتارت سودآور)اتا

ث کشوری حماط به خشکه يح هن بود که افغانستان بيآن ا ده بود، که هدف ازيرس امضاه افغانستان ب  پاکستان ونيب. م١٩٥٠سال در

ن کاالهای جتارتی معاف يا. بسازد کشور کراچی وارد بندر ه ازيبدون پرداخت مال آورد که کاالهای جتارتی را دست می هب را حق آن

 بازاره  افغانستان بنيب در ها آن ک خبشی ازي. شدند موترهای باربری راهی کابل می ءلهيوس هنرهای سربسته بيکانت ات دريمال از

 در که به پاکستان برگشتانده شده و شدند، بل  منینيموترهای باربری پائ گاهی از چيه ها آن تر شيخبش ب د، امايگرد عرضه می

ها  ای جادهيگونه اموال، ماموران گمرک پاکستانی، ماف نيباربری حامل اموترهای  از. دنديرس فروش می هپاکستان ب بازارهای حملی در

. کردند اخاذی می وضع کرده بودند، را ات شخصی خوديمال واقع بودند و ن موترهايحرکت ا ريمس جنگ ساالران مناطقی که در و

 اصل ای وارد شده، در از تر ای نازل شدند، با میوقتی دوباره به پاکستان برده ) اات(اموال  ايات، يپرداخت مال کاالهای معاف از

ادی بود يالعاده ز مت فوقيد، مهانا قيخبش قدرت رقابت می را) اتا(چه که کاالهای شامل  آن. دنديرس فروش می هبازارهای پاکستان ب

ها،  ونيزيای تلو. وضع کرده بود ک حمصول کشورهای شرق دوريژه کاالهای الکترونيو هب وواردات  که حکومت پاکستان بر

جتارت  ن نوعی ازيا. بودند تر پنجاه درصد نازل چهل تا شدند، از می وارد )اتا(نام  ههای که ب .دی.سی و کاردرهايوريديوها، ويستر

 ).آی .اس .آی( کند و ات را وارديمال معاف از تر حمدود، حمصوالت خارجی نازل ءاندازهه داد که پاکستان ب می را آن ءنهيقاچاقی، زم

ادی يقانونی گسترش زريجتارت غ ءمهه و) اتا( های هشتاد، جتارت طول سال در. منفعت داشته باشد کننده برای سود و ک منبع جرباني

عرضه  را شان ءکاالی دست داشته زين ها ستيکنترل کمون ريهای بزرگ شهرهای ز بودند در خبش کرد که تاجران مربوطه قادر دايپ

  .گرفت می بر در را ون دالريليپنجاه م آن مبلغی تا آمده از دست هب کنند که رقم سود

 ريسراز جا آنه که ب چه آن از تر شيهای ب پول. بود آور سرسام ت بزرک ويهای دوران جهاد ضد شوروی ا نهيحجم هز

آمده  دست هسودهای ب شد، با پرداخت میعربستان سعودی  االت متحده ويا ماً ازيکه مستق یيها بودجه. دنديرس مصرف میه شدند، ب می
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ن يرغم ا علی دند، امايگرد هنگ میآ هم هم آمد، با دست می هو جتارت قاچاقی ب خمدر قاچاق مواد آور تريمدرک درآمدهای ح از

های سری  اتيعملداشنت  نگه دار های دوام نهيزم ها در ن پولين خبش ايتر شيب. کرد منی ن رايال پيداشنت پا بازهم کفاف جاری نگه

امکانات  ل وين به وسايال پيها، پا تيداشنت اجنام فعال متداوم نگه داشنت توان عمل کردن و دست برای در. شد اختصاص داده می

خمدره، کاالهای معاف  ان فراهم ساخنت جنگ افزارها، قاچاق مواديداشنت جر برای متحرک نگه. داشت ازيجهان ن سرتاسر گوناگون در

 مورد تبادله از ن دست ردوبدل گردد ويچند آن حمسوس بود که پول در هب ازيالخره پول نقد، ناب بران و های قاچاق تيات، فعاليمال از

ق ساختارهای يطر ست ازيبا های مالی، می تعرفه. کرد می اب مصارف راجيخود ا ءنوبه همهه ب ن اموريگرفت، که ا می آن قرار هن باي

کرده  داين مهه پول ضمانت اجرائی پيدوران انداخنت ا هامکانات، ب له وين وسيبدون ا: گرفتند می ت قرارئااجرا ای بانکی مورد گران

دزدی . شد اختالس آلوده می فساد و پرداخت رشوه و د بايصورت متداوم باه و ب ستم جمموعاًين سيآن ا ريغ در. توانست منی

سی درصد  واقع تنها در. شدند ان انتقاالت دزدی میيجر پاکستان در زات آن، دريجته افزارها و ًجنگ اکثرا. ر بوديناپذ اجتناب

حق حدود سی سنت دالر  در اکه حت هائی ن سابق، آنيجماهد کی ازيقول  هب )٣٣(.ديرس های اصلی آن می ندهريدست گ افزارها به جنگ

 ن عادی که دريجماهد اسالمی، فرماندهان جهادی و بود که احزاب  خاطرنيمه هب. آوردند، خوش چانس بودند دست می هب را خود

که  پوهایيد. ت داشتنديی شکايغذا مواد احت زات ويبود آن، جته کم اي دن پول ويرس هن شه ازيداشتند، مه ن قراريال پيپا آخر ءدهانه

 با ن خاليشه حمسوس بود، که ايپول مهاز به ين شدند و کندی اکمال می هب اريرسی داشته باشند، بس دست ها آنه توانستند ب ن میيجماهد

ها که  ن نوع پوليا مشار اما. شد می ردادند، پ به احزاب اسالمی می ءشکل حتفه هعربی ب مند ادهای ثروت و ها که سازمان هائی پول

به  ن مبالغ پول تنهايا. بود گرفت، جدا ن صورت میيال پيپا که از اختالسی غارت و گرفتند، از می رس احزاب قرار دست ماَ دريمستق

  )٣٤(.شدند می ديآن مستف ندرت از هب اريبس زين ها آنه ان مطرح مربوط بيجو جنگ د، کهيرس ادگرای اسالمی میيچهارحزب بن

بود  ها  پولنيبرکت مه از. داشته بود نگه پا سر شوروی را ها، جهاد ضد های عرب پول"داشت که  جماهدان اسبق اظهار کی ازي

زی يمنود، چ فاياالت متحده اينقشی که ا ان مسلمان ازيجو جنگ های جنگ، اما ان ساليجر در )٣٥(."ميشد وزريجنگ پ در که ما

 فردی چون اسامه بن الدن که از احت. برند ش میيبه پ را اريک جنگ متام عيبودند که داشتند  هآگاه ن ن امراي از ها آن دانستند؛ منی

 نه من و" : گفتنيچن او. داشت ن جنگ قراريا ءپشت پرده در )ايس(کند که  توانست ادعا بود، منی برخوردار زيومندی نريارتباطات ن

ش يمنا همهارت ب قدری با هب ).آی .اس .آی(فعال  حضور )٣٦(".ميکرد هاحساس ن را ها کائیيکمک امر ی ازيها نه هم برادرامن نشانه

چ يه ما" ق کرد کهيتصد )ايس( ءکارمندان بلندرتبه کی ازي. آمد منی ديان پديجو جنگ با) ايس(م يبه متاس مستق ازيشد که ن گذاشته می

 نظر ريز در نقاط خمتلف پاکستان و های آموزش نظامی در کمپ در ها ، آموزش آنميداد هآموزش ن جوی عربی را جنگ

وقتی . دنديآموزش د ن کمپ هايا های جنگ در سالان يجر در نفر هزار نی هشتاديصورت ختم هب )٣٧(.افتي اجنام می .)آی .اس .آی(

شده ريحتق را برداری ابزاری منوده است، خود شوروی ره جهاد ضد االت متحده، ازيافتند که ايآگاهی  ن امرياه ان مسلمان بيجو جنگ

  .ديگرد کايامر زاری ازيب نفرت و ادجيهای اسالمی، باعث ا گروه نزد ک احساسی، دري نيچن. افتندي
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  : درهم شكستن سنن جنگ سرد
  

که  رغم آن علی. ديطرف سوم شامل جنگ گردجنگ برای  برد شيپ ءشکسنت عنعنه جمموع باعث درهم جهاد ضد شوروی، در

اما  ن امر،يا. شد ش برده میين به پينام جماهد ريز تی مسلمان درين مليک ارتش چندي ءلهيوس هکن بيک دولت بود، ليبه  جنگ حمدود

 و کايامر ءاالت متحدهيا :حامی برجسته بودند م ويين جنگ دو قيا در. دنبال خود داشت هجهان اسالم ب ئی در گسترده ابعاد عواقب و

 نظر در مذهبی را ها استعمار سعودی. بردند ش میيبه پ را دگر هم متفاوت از و نظر ن دو اهداف مورداي هرکدام از. عربستان سعودی

ای يآس در وهاريرابطه به توازن ن ی بودند؛ فلهذا بدون توجه به عواقب درريگ صدد انتقام داً درياالت متحده شديکه ا حالی داشتند، در

ن يا احتاد شوروی بود و بر بار واردکردن ضربات مرگ مهانا ها کائیين هدف برای امريتر مهم. برده شد شي جنگی پنيمرکزی، چن

که  نيبدون ا ن جنگ رايا. دست داده بودند، گرفته باشند تنام ازيو که در انی راينظام ٥٨٠٠٠زعم خود انتقام آن  هخاطری بود تا ب هب

به خطای خود . م١٩٨٣سال  در ها شوروی: مثال ءگونه هب. بردند ش میيند، پريخود بگ ءحماسبه افغانستان در در را ها ناتوانی شوروی

 د، دفتريقدرت رس هوقتی گرباچف ب. م١٩٨٥حوالی سال  در. نی کنندينش جوی آن برآمده بودند که عقبو جست در پی برده بودند و

 ءنقطه در کا احساسی برخورد کرده ويحکومت امر. سال بود کيظرف  خروج در دار ست احتادشوروی طرفياسی حزب کمونيس

به  جنگ را ءدامنه ).آی .اس .آی(ن بود که يسی ايام کيليو اد شيپ. ديخبش تر شيشدت ب جنگ را گرفت و ن موضع قراريخمالف ا

ش يافزا عملی سازند، مهانا را خروج خود. م١٩٨٦ سال توانستند در هن ها که شوروی نيعلت ا )٣٨( ای مرکزی وسعت خبشديمناطق آس

  )٣٩(.بود ها به مقاومت افغان کايهای امر کمک

ان يچنان وحدت م جنگ هم. باعث شد، ديجهان گرد ءن منطقهيا در را های پساجنگ که سال ای نظمی بی ريگ جنگ، دامن

ک قدرت يآمده  دست هت مناسبِ بيموقع استفاده از مسجل ساخت که با مفسدی را کتاتوريرهربی د ريپاکستان ز االت متحده ويا

احتاد  دن دريپاش هم از ءجنگ پروسه. دست آورد هب ايآس اسی دريس ومندرين حضور به شکست سوق دهد و بزرگ هستوی را

دست  از را ثبات خود زيه نريانه مثل قفقاز، بالکان وغيای ميباعث آن شد که مناطق دوردست مرزی آس د ويرا سرعت خبش شوروی

 کم ا ها را قدرت اقتصادی مربوط به آن ان مسلمان ويجو داد که جنگ تی قراريموقع در االت متحده رايعالوه برآن جنگ، ا. بدهند

 های خود وزیريساخته بود که عواقب پ حدی کور هرا ب کايامر اسی دريهای حلقات س سرد چشمجنگ  کا دريشکست دمشن امر. دهد

  .د جهانی وفق بدهدينظم جد با را د، که خوديق آيفا ن امريا توانست بر هن کاياست خارجی امريس. توانند هده نيد را

 ک نسل کاملی ازي جنگ سرد شکل گرفته و تيقرن موجود مين از تر شيدوران ب در کاياست خارجی امريکه س جائی آن از

ياسی بدون ک خالی سي دچار را ها افته بود، لذا سقوط احتادشوروی آني رشد" های احتادشوروی دنينفس کش" ءهيسا در ها پلوماتيد

های  آدم. آوردها روی  شرکت امور کائی به معامالت ويپلوماسی امرين خال، ديبردن ا نيب برای از. ساخت داشنت خط مشخص حرکت

خود بودند،  ءپی کمک به احزاب مربوطه واشنگنت که هرکدام در های قدرت در های البی اهرم پلوماتيد و مهه به سفرا ها ن عرصهيا
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 ها راستای اجرای خواست مندی در قدرت ءلهيوس ءمثابه هب کاياست خارجی امريشد که س می روز آشکار گذشت هر با. دنديمبدل گرد

 املللی تالش بورزد، بر ني استحکام ثبات بنيجهت تأم که در عوض آنه رو ب نيمه از افته بود وي های بزرگ تبارز کتال شريام و

ستی کماکان يالين نوع حرکت امپريد گفت که متأسفانه اکنون ايبا. بود ها برای شرکت تر شيافنت امکانات بيجوی و جست خالف در

  .دهد ل میيتشک را کايامرهای  است خارجی حکومتيس ءحمرکه ءقوه

ای مرکزی، يآس خوردن تعادل اقتصادی در البی نفت، برهم ريتأث ريز ، در)پدر( نود، جورج بوش ءن دههيهای آغاز سال در

 ءدهيکائی پديهای امر شرکت )٤٠(.کم گرفت دست آمده بود، ديپد .م١٩٤٥ سال در التايکنفرانس  ءجهينت که در وئی راريعنی تعادل ني

 ريذخا کنترل درآوردن منابع و ريصدد ز در ت دانسته ويموقع برداری از ک دوران طالئی برای رهي ءمثابه هسقوط احتادشوروی را ب

 خود هتوانست ب هآوردها باورمند شده بود، که ن ن دستيا قدری بر هد بيسف قصر. ن منطقه برآمدنديا ءاراضی گسترده بزرگ انرژی در

 برای دوران پسا های کار استقامت ا الاقل خطوط وي د ورين مناطق روی دست بگياسی برای ايک چارچوب سيبدهد که  را زمحت آن

عنی يهای قدرت،   اهرمنيب ی دريجوی شرکاو جست انه، دريای ميآس که در حالی االت متحده، دريا. ديطرح منا احتادشوروی را

 قدرتی آغاز و ورين منطقه چه نيا درک کند که در ند ويتوانست بب هبرآمده بود، ن کتاتوريکشورهای مسلمان د های عربی با هيسرما

 ی درريگ های حبران گروگان گی دهيچيکم گرفته بود که پ هم دست را ن امرياياالت متحده، چنان ا هم. آمدن کرده بود حرکت در هب

االت يعالوتاً ا. ده بودنديکش کجاها هب دولت، سر مسلح مستقل ازهای  دآمدن گروهيپد ک دولت اسالمی وي ءمثابه هران بيلبنان، نقش ا

 و اعتنا د آمده بود، بیي حبران نفت پدنيخنست ءجهينت های سرشاری که در رفنت ثروت دست اسی ازيمتحده نسبت به عواقب س

 طه رابن رايا گاه رهربان عرب در جای ها و ع نفوس مسلمانيت رشد سريواقع ه خود ويی علريگ ئی انتقام دهيماند و پد تفاوت باقی بی

نظامی  های شبه سوی دسته هو مبالغ بزرگ پول ب ها های بزرگ انسان رشدن کتلهيدادها باعث سراز  رخنيقاً مهيدق. انداخت نظر از

 ن ترورياقتصاد نونام  هناکی ب ف وحشتيبرای رشد حر الی رايديهای ا تيها موقع دهي پدنيمه د،يم ديکه خواه چنان. ديمسلمان گرد

  .فراهم ساخت
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  قسمت هفتم

  

  اقتصاد اسالمي

  
  ."برد ش میيگری پيابزارهای د با است رايست که س ای دهيپد ...جنگ"

  چيکارل فن کالوسو-

 ه تايترک افته ازيون اسالمی امتداديک کنفدراسيرأس  قرارگرفنت در ائی داشت، که عبارت بود ازياحلق رواءيجنرال حممد ض

داشنت  با را او کايحکومت امر و یسيک. دست پاکستان باشد اسالمی، که رهربی آن در ومند پانريگ نيک لي ءمثابه هب ،ريبه کشم

ران، يا برابر خط خنست جبهه در ءمثابه هب کا ويامر ث متحديح هب واشنگنت، سراجنام پاکستان را. کردند ق میيتشو تر شيائی بي رونيچن

عت را يواقع اصول شر داشته است که در را حق آن باشد، اما مذهبی میريک دولت غيکه پاکستان  نيرغم ا اعالم منود که علی

 در کايهای امر استيبرکت کمک پاکستان به س توان از می ی راريگ ن نوع موضعيک خبش اي. بسازد ن قانون اساسی کشوريگز جای

به  ها کا اقدامات پاکستان برای جلب کمکين کمک، امريعوض ا در. ای مرکزی دانستيآس دن قدرت شوروی دريپاش هم از امر

کرد، سکوت  دايپ یرس سالح ذروی دست وقتی هم پاکستان بر ده گرفت ويناد جنگ افغانستان را ادگرای شامل دريهای بن گروه

  )١(.منود ارياخت

دن جهاد ضد يان رسيبه پا از پس ).آی .اس .آی(اطالعاتی  های نظامی و تيفعال و کردها ان جهاد ضد شوروی عمليپا در

اعزام  ).آی .اس .آی(. افتيان ادامه چن هم )ايس(ژه با يداشنت روابط و که برعکس با ماند، بل ده باقیيکماکان پوش شوروی نه تنها

افغانستان  ازتلخی  که خروج نظامی شوروی با مهان آوانی در. ادامه داد را ازقفق انه ويای ميپاکستان به آس ان مسلمان ازيجو جنگ

ث يح هب) ".آی .اس .آی(ها  اتي عملنيچن انه روی دست گرفته شد، دريای ميآس های بزرگ خمفی در اتيعمل افته بود، مشاری ازي آغاز

که  زمانی. کرد نقش بازی می )٢("انهيای ميآس مستقل در د ويهای جد دآمدن مجهوریيپد سازی احتادشوروی و ثبات بی ءلهيوس

اعالم داشتند، . م١٩٩١ سال در را ل مسکو استقالل خوديرغم متا ازبکستان علی کازاخستان، قرغزستان، تاجکستان وهای  مجهوری

شده  ها تين مجهوريا در ها نارامی ادجياسالمی که باعث ا ءهای مسلحانه زشيکمک به خ ءارائه در نقش اساسی را ).آی .اس .آی(

  .پاکستان بود ءهای توسعه طلبانه درآوردن برنامه اجراه کرد که هدف آن ب می فايبودند، ا

. کردند ادجيبرای خود ا را جنگ افزارها ای از ن جداگانهيال پيک پايضد شوروی،  های جهاد ان ساليجر ها، در پاکستانی

 ءزات مربوطهيجته و افزارها مهان جنگ وقت داشت، متشکل از آن پاکستان در که را ايسطح آس ن انبارهای جنگ افزار دريتر بزرگ

ن جنگ، يدن ايرس انيبه پا پس از. ديگرد ن افغانستان وارد پاکستان میيال پيبود که برای پا) .آی .اس .آی(ئی آن توسط  شده دهيدزد



- ٩٥  - 

 ن ازيال پيفلهذا سه پا. ديا مبدل گرديجنوب آس انه ويای ميسطح آس در افزار جنگ ءکننده هريذخ ن منبع ويتر پاکستان به مهم

ق يطر ای جنوب شرقی ازياستقامت آسه هند، دومی ب ان مسلمان دريجو سوی جنگه ب ها آن کی ازيدند که ياد گردجيپاکستان ا

  . انهيای ميسوی آس هب زيسومی ن سنگاپور و و ايزيلند، ماليتا

) آتتا(کی ي :داشت ارياخت در منبع بزرگ را مناطق مرزی دو اش در ات سریي مالی اجرای عملنيتام منظور هب ).آی .اس .آی(

سرنگونی احتاد  با. افتيش يآوری افزا تريح ءگونه هب خمدر ای مواديهای ماف تيفعال. م١٩٩٢سال  از بعد. خمدر گری قاچاق مواديد و

. انهيم ایيآس س دريدالتأسيجد  های مجهوری های جتارت با راه اتصال کابل با از ان آمد که عبارت بوديم هدی بيشوروی، امکانات جد

- ٩٣ های سال در. منود ريتسخ را ن کشورهايسرعت بازارهای ا هب) آتتا( ءمبنای موافقتنامه ات بريپرداخت مال معاف از ءالتجاره مال

باعث آن  کرد و دنبال می شگوفائی را ريمس ارمغان آورد وه ب خود با ون دالريليم ١٢٨ حدود گونه جتارت سودی در نيا. م١٩٩٢

 نيچه که ختم نصف آن از تر شيزد که ب می ارد دالريليم ميبه دون سر .م١٩٩٧ سال افغانستان در پاکستان و سود تنهاد که سهم يگرد

 دالر ارديليبه پنج م  دوران سرنيمه انه دريای ميسطح کل آس آن در حاصله از که سود حالی داد، در ل میيتشک شد را زده می

ن منطقه يدن کشورهای اياستقالل رس هب دهد که پس از دست می هب نظمی اقتصادی را بی منائی از متام ءنهييمبالغ آ ن ارقام ويا )٣(.زد می

ستی يبا انه خارج شده بودند، لذايای ميآس در ديهای جد تيمجهور که واحدهای نظامی احتادشوروی از جائی آن از. ديگرد برقرار

 های نو تين مجهوريا صادرات در واردات و ج اموريتدر هب. کردند می جوو شان جست خود مدارهای حملی راه چاره را استيس ارتش و

ج در يهای را متيمهان ق بر که برای واردکردن کاالها حالی کرد، در می تقاضا تر قوی برای صادرات اسعار مسکو رايد، زيمتوقف گرد

ه، که يهای روس وام.  افتادندنيجمموع پائ نفت در و های معدنی ای کاالهائی چون پنبه، سنگ د، فلهذايورز می ديزمان شوروی تأک

د يها تأک وام ءمانده  اقساط باقیريپرداخت بدون تاخ مسکو بر در ها بانک و ن مناطق بود، باطل ساخته شديجنات پولی ا ءلهيوس

 ها تالش. شد می کائی تقاضايامر به دالر ها پرداخت آن درآورده شدند و اجراه انه بيای ميهای آس های دولتی مجهوری وام. داشتند

ناکامی ه اقتصادی ب ک ويپلوماتيت جمراهای ديعلت عدم موجود هروی جهان خارج ب هب ها ن مجهوریيداشنت بازارهای ا برای بازنگه

 ده بود ويرسانتری به سطوح بلند کاری را بی آمده بود، آمار  دياعالم استقالل پد ءجهينت که در ای ومرج اقتصادی هرج دند وياجنام

طی بودند که يمهه شرا ها نيا )٤(.نزولی داشت ريزراعتی س صنعتی و ءهياول مواد اساسی و در اانواع حمصوالت، حت ءمهه دات دريتول

  .اسالمی مبدل ساختند تبارز ترور ءبه منطقه انه رايای ميآس

  

  :د آمدن جنبش اسالمي ازبكستانيپد
  

 ها آن گی از هکه مه ـ دهياستقالل رس هکرد، رهربان کشورهای تازه ب امی ديش پيافزااسی يهای س که نارامی جائی آن از

است يحمدود، س  فضای تنگ ونيچن در. حمدود ساختند را ها آزادی ـ زمان شوروی بودند قدرت از های دارای امکانات و ستيکمون
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ج يترواقتصاد جنگی که داشت  شدند و ون دانسته میيسيوی اپوزريگانه نيهای مسلح مسلمان  گروه. ش گرفته شديپ در فشار و زور

ان يجو جنگ) .آی .اس .آی(که  حالی ها در ن گروهيا. داد ل میيتشک را کشورها نيا خبش بزرگ نفوس ءهيگانه منبع تغذي، شد می

. ساختند شان پول فراهم می طالبان برای ج ويخل ءهيرهای حاشعربستان سعودی، کشو ه ويکرد، ترک فرماندهی می ت ويهدا مسلمان را

های آن  اساس گذاشتند که شبکه مجعه مننگانی جنبش اسالمی ازبکستان را ف ويولداشيچ يلوويعبداخلل بود که طاهر. م١٩٩٨سال  در

ل يضد دولت ازبکستان تشک ن جنبش را فراخواندن مردم به جهاد بريت ايفعال. افته بوديش رانه گستيای ميمناطق آس سرتاسر در

ک ي. م١٩٩٩سال  در مثال جنبش مذکور طور. ديگرد  مینيامکانات داخلی تأم پولی خارجی و امداد ن جنبش ازيا ءبودجه. داد می

 ن اربکان رهربيالد جنم را دالر هزار صد: دست آمده بود هچند منبع ب ن مبلغ ازيا. دست آورد هب ون دالری رايليم ٢٥کمک پولی مبلغ 

بود، قراردادی  ت اربکان برخورداريمحا کلن آملان که از شهر ن ترکی دريک سازمان مهاجري. فرستاده بود "کار"ه برای ياسالمی ترک

مبلغ  های جنبش مذکور فرستاده کی ازي )٥(.رسانده بود امضاه ف بيولداشيبا  دالر ن هزاريداری اسلحه به ارزش چنديخر منظور هب را

اعانه  دالر هزار ٥٠طالبان مبلغ  رهرب عمر مال ا، حت)٦(.دست آورد هداری اسلحه بيخر خاطر هعربستان سعودی ب از دالر هزار ١٦٠

 کشور شناس جاپانی از باستان رهائی چهار برابر در ون دالريليمهان سال جنبش اسالمی ازبکستان مبلغ پنج م در )٧(.پرداخت کرد

جتارت  ءهيناح درآمد جنبش از ءمنبع عمده شده بودند، اما زستان گروگان گرفتهرغکوهستانات جنوبی ق افت داشت که دريجاپان در

انه برای قاچاق يای ميآس تاجکستان و مربوط به مجعه مننگانی در ءشبکه. شد  مینيم بود، تأميآن سه که در خمدر قاچاق مواد و

 بر. شد می صادر ، به اروپانيچيچ درهای مننگانی  برکت متاس ن مواد ازيک خبش اي. گرفت می استفاده قرار افغانستان مورد اک ازيتر

 اروپاه انه بيای ميق آسيطر از. م٢٠٠٢سال  افغانستان در شده از صادر خمدر ن مواديا املللی، شصت درصد نيس بيمبنای ادعای پل

 ديالبراتوارهای تول زين و )٨(.داد انتقال می ن منطقه رايا  درنيوئريه اک ويجنبش اسالمی ازبکستان هفتاد درصد تر .ده بوديرس

  )٩(.کنترل خود فعال ساخته بود ريمناطق ز در  رانيوئريه

 فرغانه که با ءدره ءمنطقه مبارزه برای غلبه بر. م١٩٩٩ سال از. تاجکستان واقع بود در ،دره لياصلی گروه مسلح حتو مرکز

عنی يمردم،  می ازيعظ ءن منطقه کتلهيا در. داشتداد، ادامه  ل میيتشک انه رايای مياش قلب اقتصادی آس متری لويک ٣٠٠درازی 

 نه ويريمرکز د سو نيبد های دور گذشته فرغانه از ءدره. کردند گی می هزند) انهيای ميست درصد کل نفوس آسيب( ون نفريليباً ده ميتقر

ان مسلمان يجو های جنگ وزیريمردم پهم  آن مذهبی معروف بود، اما با ن حمل به داشنت اعتقاديگرچه ا. بوده است ها عنعنوی مسلمان

 که پس از رنج فقری از ها که آن گفتند، بل هک نين لبيشان برای د ءمبارزه خاطر هب اًصرف ن منطقه رايا جنبش اسالمی ازبکستان در و

 منطقه از سرتاسر داشنت بازارهای مرکزی در ن مناطق بايزمان شوروی ا در. استقبال کردند ها آن دند، ازيکش سقوط احتادشوروی می

آمد که  ديثباتی پد مسکو، دوران بی مدار دورشدن از انه ويای ميکشورهای آس اعالم استقالل در با. افتاده بودند اقتصادی جا نظر

 ن کشورهاي انيل مرزی بي زمان مسانيمه در. ديب گرديادهای صنعتی ختر اری ويهای زراعتی وآب ستميت سيآن اکثر ءجهينت در

 ها خانواده احت برخی موارد در و زارها روستاها، کشت اری ازيجه بسينت ده شده بودند، که دريطوری کش مرزها شده و هن درست حل

 رايز داشت، می خود با ش راد پاسپورتيرفت با به بازاری می ديبرای خرکه  فردی باعث شده بود هر ها نيا. بود ساخته هم جدا از را
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حمل تقاطع مرزهای خمتلف  خاطری رخ داده بود که دره اری بيهای آب ستميس گی در هختيگس هم از. شده بود واقع  گريد کشور در بازار

تاشکند، که   فرغانه ونيسوداگری ب جتارت و امور. قطع شده بود احت خمتل و اری کشتزارهايان آبيجر رو ناي از ت داشتند ويموقع

 دست باز بامثل گذشته به آن توانست  کسی منی و ده بوديازهم پاشرفت،  می مشار هانه بيای ميآس در ن بازاريتر بزرگ ن ويتر مهم

  .ابديرسی  دست

 برابر فرغانه را که در کرد، اقوام حملی در افت میيدر ).آی .اس .آی( مالی از جنبش اسالمی ازبکستان که کمک نظامی و

 ءن درهيگاه دولتی، ا دست فساد در تی ويکفا بی اثر در. ساخت خود دار کردند، طرف مبارزه می ها تين مجهوريد ايهای جد حکومت

سان  کيخاک  با زراعت را کشت و امور ،ها قرضه های بذری و بود ختم هن. ناداری مواجه ساخته بود و فقر ی ازي به منطقه شگوفان را

دنت يزيرهربی نادرست پر ت فساد ويموجودبه علت . مواجه گشته بودند رکوده بود مواد خام ب کم اثر دات صنعتی دريتول ساخته و

چون . حمروم شده بود رسی، دست های مورد نهيگز کی ازي ءمثابه هاملللی پول ب نيصندوق ب گرفنت قرضه از ن دره ازيوف امياسالم کر

 .م٢٠٠١ل يماه اپر پول در املللی نيصندوق ب توانسته بود، لذا هارائه کرده ن را سازی اقتصاد باثبات منظور هاصالحی ب ءوف برنامهميکر

ن شرکت سهامی، يوجود چند ه دريهم ترک آن با .ديگرد حمدود اريگذاری بس هيبعد سرما هآن ب کلی ترک گفت، از هب ازبکستان را

 د ويگرد گاز های معادن، نفت و خبش گزاری در هياالت متحده متوجه سرمايگزاری منود، ا هيسرما ون دالريليم ارزش صدها هب

های خارجی،  قرضه ها و گزاری هي سرمانيرغم چن علی. مصروف شدند های جتارت موتر عرصه آملان در ای جنوبی ويهای کور شرکت

. توان بود حبث منی مردم فرغانه که اصالً مورد هگی ب هديرس شدت حمسوس بود و هخدمات پولی ب ءعرصه در ها نارسائی بود و کم

 به حساب شخصی خود تا مبالغ کالنی را ن جمرائی بود برای اويا شدند و عملی می و وف امضاميکر ءلهيوس هصرفاً ب ت قراردادهاياکثر

به  ريهای اخ دوران سال کاری در ن بیيفرغانه ا در تنها. افتيتسلط  یتورم پول کاری و روشی، بی نيچن ءجهينت بسازد، که در وارد

دهند،  ل میيسال تشک وپنج ستيب از تر ن منطقه جوانان کميا در نفوس را که شصت درصد نيدرنظرداشت ا با. رفت درصد باال هشتاد

ن منطقه يا در ها یريگونه سربازگ نيا. شد مطلوبی پنداشته می های مسلح مسلمان حمل مناسب و گروه ءلهيوس هی بريبرای سربازگ لذا

هائی هم که  آن غذائی بود و قحطی مواد مردم و فقرل مهان يشدند، دل می" فتح" های مسلح دست گروپ هروستاهای اطراف آن که ب و

 نگار روزنامه سنده ويد نويرش امحد. کردند افت میيمننگانی در از دالر ٥٠٠تا ١٠٠مزد ماهانه از وستند، دستيپ می ها ن گروپياه ب

 جوانان از" :داشت د اظهاريرش امحد به نينام بتک هزی بيان قرغجو جنگ کی ازي".  روال بودنيمه همهه جا ب اوضاع در"سد که ينو می

ن يا وسته اند ويهای مربوط به مننگانی پ هم به گروه اي ه رفته اند ويآوردن کاری، به روس دست هب رخاط هب اي ها رفته اند، آن روستاها

که  ن جوانانی رايا ءمهه جنبش اسالمی ازبکستان )١٠(.کند می داد بی ن منطقه فقريا در رايدست آورند زه که حداقل پولی ب خاطری هب

 فرغانه نگه ستی دريخمفی ترور ءهای جداگانه هسته ئی از شبکه که در فرستد، بل کند، برای جنگ منی صفوف خود جذب می در

 افتيدر ها دستور آن گری ازيخبش د. خوانده شوند ن راستا فرايا های جداگانه در تيمانند تا برای فعال می ن افراد منتظريا. دارد می

 منظور همننگانی ب. ت کننديزستان فعالقرغ تاجکستان و ئی از هريذخ مواد ريو سا انتقال موادغذائی، جنگ افزار امور در کنند تا می

ده يتوافقاتی رسه سران اقوام حمل ب وحکومت تاجکستان  با فرغانه، خود در اج افرادياحت انتقال مواد مورد ءنهيزم ت دري امننيتأم
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اسی تاجکستان مداخله يل سيمسا سپرده است که در های جتارتی، تعهد ن راهيتر یميقد ن ويتر داشنت مهم ازای بازنگه در او. است

  .کنند دايپ حضور ن کشوريا گذارد که دره ن افراد جنبش اسالمی را کند و هن

ای يآس درون دولت در خودش دراد دولت جيثبات ساخنت فرغانه و ا بی امر ی درريگ وزی چشمريجنبش اسالمی ازبکستان پ

های  تين مجهوريمرزهای ا باشد که از د میياسی دولت جديمرزهای س گر انين جنبش، بيا ءافتهيگسترش  ءانه داشته است، شبکهيم

تاج حيشبکه مان يان اينظام شبه. ده استيهای آن رسان هيپا کوه ن دره وير ايناپذ ژرفای نفوذ به عمق و تا را خود رفته و گانه فراتر سه

ن يا. دهند می قرار تی خوديامن چتر ريز در گان حمل را هباشند کنند و داری میيپرداخت ای خوب خر با بازارهای روستاها از را خود

ن يگان ا هباشند. ستساخته ا فرما حکم روستاها برخی از در رشد اقتصادی را جنگ داخلی، سراجنام ثبات و ها سال جنبش پس از

مطابق به ستراتژی  را آن .)آی .اس .آی(ست که  زیيقاً مهان چيده دقين پديا مندی استقبال کرده اند و هعالق با ات رايرين تغيحمالت ا

  .داند توسعه طلبی پاکستان می ءراستای برنامه ئی در لهيوس ءمثابه هزم اسالمی، بيرابطه به گسترش ترور خود در

  

  :تجارت مواد مخدر
  

دهد، مهانا  می استفاده قرار مسلح مورد جوی و های جنگ  مالی گروهنيتأم منظور هب ).آی .اس .آی(مالی که  گرمنبع مهم دي

برمبنای . ديآ دست می همهان هالل طالئی ب ايانه يای ميآس سه چهارم حمصول کشت خشخاش از. است خمدر ئی و نشه جتارت مواد

 برکت حضور از )١١(.ديرس می دالر ارديليم ٤٠٠ن راه به يا گذاری شده در هينود، مبلغ سرما ءهای دهه سال  سازمان ملل درنيک ختمي

ون يليم ٣٨٤ از. م١٩٩٢ تا. م١٩٨٣ نيهای ب ان ساليجر خمدر در حمصول مواد ن عرصه درآمد پاکستان ازيا در ).آی .اس .آی(فعال 

 ن جتربه کشت خشخاش دريا رايشود، ز پنداشته می ن راستايا بزرگی در ءت جتربهيگونه فعال نيا. ديرس )١٢( ارد دالريليم ١،٨به 

ارتش پاکستان  س ستاديگ رئيپاکستان، جنرال افضل ب ريف خنست وزيطبق ادعای خود نوازشر. داشت قبال خود در زين افغانستان را

ارائه  ادی به او شيپ ).آی .اس .آی(س يرئ با جا کي، )مترجمـ  گ نوشته استياشتباهاً افضل ب گ رايسنده نام جنرال اسلم بينو(

 نيآن تأم آمده از دست هب سود های سری از اتيمصارف پولی عمل  را بدهد تانيوئريقاچاق ه ءف اجازهيکه شر نيا کرده بودند مبنی بر

ان يجو  پولی جنگنيتأم ).آی .اس .آی(ت بود که ين واقعاي از ساخنت او ئی برای آگاه مودبانه ءوهياد، ش شيک پي نيچن )١٣(.شده باشد

  .کرده بود آغاز، ت داشتنديفعال ريکشم و) مترجمـ  پنجاب هند است منظور( پنجاب که در را مسلمانی

 ريهای آموزشی نظامی ز کمپ ان دريجو آموزش نظامی جنگ با را ريکشم به پنجاب و افزارها ارسال جنگ) .آی .اس .آی(

ک يصورت درامات هب افزار جنگ افغانستان، جتارت جنگ از پسدوران ده سال خنست  در. بود آهنگ ساخته ن سازمان همينظارت ا

مصادره  امتداد مرز در عدد تفنگچه را ٩٢ قبضه سالح با ٣٣ .م١٩٨٧سال  ت هند دريامن ءکارمندان اداره. افته بوديش يآن افزا

  )١٤(.دست آوردند هب کوف رايقبضه کالشن ١٦٧٧٢ مقدار. م١٩٩٧سال  که تنها در حالی کردند، در
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هم  هنوز پسنيهای  طول سال ن مناسبات دريی مناسبات تنگاتنگی باهم داشتند که اريان کشميجو جنگ و .)آی .اس .آی(

دنبال آن  هکه ب )١٥( س منوديتأس ريمجووکشم المی درسهواداران مجاعت ا از ن رايااهد گروپ حزب ).آی .اس .آی(. ديگرد تر کنزدي

 زمان جنگ ضد از دار ان مسلمان سابقهيجو جنگ متشکل از و ها یريکشم ريغ از پشاور در االنصار حرکت ادجيبه ا .م١٩٩٣ سال در

العلمای  عتينام مج هوبندی بيومند دريحزب ن  بارنيبرای خنست ريوز ث خنستيح هبوتو ب رينظيمهان سال ب در )١٦(.ديازيشوروی دست 

 طالبان در گر تيمحا و دار ن طرفيتر ن حزب مهميا )١٧(.است ساختيان اساسی سيجر اش وارد کائیيامر موضع ضد با اسالم را

استقامت  پاکستان از ها نيرغم ا علی. العاده راضی بودند صورت فوق هگی ب همه ريکشم مبارزه در از: افغانستان بود قدرت در ءمبارزه

  .شوروی سابق فعال ساخت مرزهای جنوبی احتاد امتداد در های مسلح مسلمان را غرب، گروه مشال و

  

  :سازي قفقاز ثبات بي
  

ت يامه ان مسلمان ازيها برای شبه نظام ضد روس آن بر افزاری از ءچن برای استفادهيچ ءندهينقش فزا و سازی قفقاز ثبات بی

بندی  فورمول را ديفق کتاتوريای ديرو نو از اء، سرينقش قدم جنرال ض در گذاشنت پا ز، باين بوتو رينظيب. بود اتی برخورداريح

 مشول افغانستان و ه بنيبه مرزهای شرقی چ ئی تا که منطقه ـ رهربی پاکستان ريز ائی دريثقل آس ک مرکزي ادجيا: کرد می

 به اروپا افغانستان تا از خمدر راه قاچاق مواد )١٨(.دريگ می بر در  رانيکسپ ءهريحب ءهيحاش زيخ مناطق نفت انه ويای ميهای آس مجهوری

افغانستان، که  انه ويای ميآس را در د هژمونی خوديا باين رويحتقق ا خاطره پاکستان ب. داشت  منطقه قرارنيامتداد مه قاً دريدق زين

اقوام ه ساالران وابسته ب جنگ ن ائتالف متشکل ازيا. ساخت می کردند، برقرار کمک می ائتالف مشال را جا آن در ها هم روس هنوز

نام ه ساالران ب جنگ کی ازيان ين ماي در. کرد مقابل طالبان رهربی می مناطق مشال افغانستان در در د مردم رايخمتلف، مقاومت شد

مسعود کنترل مناطقی در مشال . شد های پاکستان تلقی می پالن برابر ت شوروی بود، مانع جدی دريمحا که مورد امحدشاه مسعود

مهان مناطقی که برای  عنی نواری متشکل ازيازبکستان بود،  تاجکستان، ترکمنستان و با داشت که هم مرز اريتاخ در افغانستان را

  .بود ت بزرگی برخورداريامه نظرش از ائی مورديثقل آس ای مرکزيراستای حتقق رو در پاکستان،

ه، باعث آن شد که مسعود يروس کامل ازآوردن استقالل  دسته راستای ب اکنون در گذشته و چن، دريچ د اختالفات دريتشد

 جمبور را ها ها روس آن ق کند تايتشو چن رايچ ان مسلمان دريجو ن بود که جنگيپالن پاکستان ا. مباند دور ها توجه روس ءرهيدا از

نام شامل ه جوان ب ءک فرماندهيم گرفت که به يتصم. م١٩٩٤سال  در ).آی .اس .آی(. مصروف جنگ شوند قفقاز سازند که در

خوست افغانستان  ه دريمعاو رينام امه ک کمپ آموزش نظامی بي افسران، در ک گروه کوچکی ازياتفاق ه ب او. ف کمک کنديباسا

 را شده بود، که رهربی آن ادجيا ).آی .اس .آی( ءلهيوس ههای هشتاد ب سال در )ايس(کاری  همه ن کمپ بيا. آموزش نظامی گرفت

 ءگروپش برای ادامه با آمد، او يريتغ ها آموزش آن ءکه در برنامه زمانی. داشت ارياخت در ارين حکمتيگلبدنام  هساالری ب جنگ
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ان يجو جنگ دند، تاي اعزام گردنيچيجنگ افغانستان به چ ءداران باجتربه سابقه چنان مشاری از هم )١٩(.آموزش به پاکستان فرستاده شد

 ف دريباسا داشت که با وجود زينام خطاب متولد اردن ن هداران شخصی ب ن سابقهي انيب در .آموزش نظامی بدهند جا آن در نده رايآ

اسامه بن  کی بايشد که روابط ن افغانستان شناخته می جهاد ث قهرمانی ازيح هخطاب ب. شده بودند دگر دوست هم شده و پاکستان آشنا

ان يجو رهربی آموزش نظامی جنگ د تايبود که خطاب به گروزنی اعزام گرد .م١٩٩٥سال  در. داشت زين مالی او ءشبکه الدن و

  .دريدوش بگ هب جا آن در جهادی را

به جتربه گرفته  زيچن نيچ زودی در هت توأم بود، بيفقؤم افغانستان با دوران جهاد در وحدت عملی که ظاهراً در کاری و هم

د که يب رسيبه تصو. م١٩٩٦ سال سومالی در مرکز شويموگاد اجالسی در کيطی  ريکشم و عمومی عمل برای قفقاز ءبرنامه. شد

 ءهيک مقام بلندپاي ن اجالس اسامه بن الدن واي در )٢٠(.ده بودنديهای خمتلف مسلح مسلمان شرکت ورز گروه و ).آی .اس .آی(آن  در

اکماالتی مربوط به سالح  امور فه گرفت تايوظ ).آی .اس .آی( ءندهياشرف منا ديجنرال جاو. داشتند حضور زيران نياطالعاتی ا ءاداره

سودان به  افغانستان، پاکستان، لبنان و های آموزشی در کمپ  ان مسلمان ازيجو پرداخت ای انتقال جنگ راه با هم را زات آنيجته و

  )٢١(.اجنام دهد ريکشم چن ويچ د جهادی دريجبهات جد

ن زمان ياه ب تا )٢٢(.چن مساعدت منوديچ ون دالر به جهاد دريليم ٢٥اطالعات شوروی، بن الدن  ءاداره اساس منابعی از بر

 شدند و عربستان سعودی کمک می پاکستان و های انفرادی از مييق ها و دولت ئی از جمموعه ءلهيوسه ان مسلمان بيجو های جنگ گروه

ان ينظام چن شبهي جنگ چنيان خنستيجر در. ديگرد  مینيمأآمد، ت دست می هجنائی ب قانونی وريهای غ تيفعال که از هائی پول از اي

. م١٩٩١سال  مثال در ءگونهه ب. شدند  مالی مینيقاچاق داخلی تأم گان خارجی و هعنی کمک کننديجمرای پولی  دو مسلمان از

 کی ازي. عمل آمد هچن بيکانگرس ملی مردمی چ وارمنستان  در )قره باغ ناگورنو(ان ينظام  شبهنيجتارت ب ءتبادله ءنهيزم توافقاتی در

حمصوالت نفتی  نفت و دستی با ءاسلحه ءنه تبادلهيزم در قراردادی را )٢٣(تووانیيز کينام چنگ هب ايان جورجينظام دالالن وابسته به شبه

عنی ياملللی،  نياسالمی ب سازمان امداد نام هادی ب ءلهيوس هانتقال خطّاب به گروزنی، ب. م١٩٩٥ سال در )٢٤(.ديرسان امضاه چن بيچ از

ادگذاری شده بود، اجنام يعربستان سعودی بن در يجخل ءهيگان حاش هدهند نهااع مندی که توسط مساجد و ههای عالق هياحتاد کی ازي

های  کاری تبه باچنان  هم ه ويروس کار های تبه سازمان با هائی را هم خطّاب متاس تر پسان ف وي سال، باسانيمه در )٢٥(.افتي

سودهائی  د بوده است وياشتراک عمل مف گرائی و ن هميا ظاهراً. ساختند برقرار خبش کوسوو ارتش آزادی آلبانی و ءشده سازماندهی

 ک مرکزيچن به يزودی چ هب. قبال داشت شان دريبرا افزارها قاچاق جنگ ژه ازيو ههای قاچاق، ب تيه فعالريخمدر وغ جتارت مواد از را

های  توانست پول ز میيف نين راستا باسايا دالرهای جعلی مبدل گشت، که در و ها مشول اختطاف هاه بيهای س تيفعال ئی از مهم سلسله

  )٢٦(.د بسازديچن سفيچ در را اه خوديس

 توانست در چنان می دو پروسه هم ن هريران کند، الکن ايهم و اي بسازد و دار خدشه ئی را اقتصاد ترور، توانست اقتصاد عنعنه

جنگی  چون اقتصاد. شد طور نيمه قفقاز در ٩٠ءهای دهه سال رياخ که در بسازد، چنان جوار متوجه کشورهای هم نده خطراتی رايآ

 زيای مشالی نيتياوس ا، داغستان ويان به انگوشيگرا های اسالم آشوب ءگرفته بود، فلهذا دامنه بر در زين را مرز چن کشورهای هميچ
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جوی  های جنگ گسترش گروه  مالی ونيمأل توران مسؤيا آغاز کشورهائی چون عربستان سعودی، لبنان و گرچه در. افتيگسترش 

م اقتصاد يبه تقس ساختند که منجر هم برقرار های خمتلف مسلح ارتباطاتی با زودی سازمان همنطقه بودند، الکن ب مسلمان در

 ءلهيوس ههای بزرگ نئون ب چراغ کوف بايغاتی برای کالشنيهای بزرگ تبل سی اعالنيليتب مثالً در. ديگرد قفقاز جنگی در ءابندهيرشد

گسترش  توانست از ههم ن ها نهين زميا کاربردن امکانات در هب نوع اقدام و چيه )٢٧(.دينصب گرد ساخته و افزارها سوداگران جنگ

 املنافع توانست که اراضی خود های مستقل مشترک  دولتنيب کننده در قدرت رهربی ءمثابه هه بيتنها روس. ی کندريجلوگ ترور اقتصاد

طلبی  ئی برای توسعه نهيزم پوشی منود تا ن منطقه چشميا سرتاسر از کايامر ءاالت متحدهيان اين ميا در. ديآن مدافعه منا برابر در را

  .مذهبی عربستان سعودی بوده باشد های استعمار دگاهيحتقق د کشورهای مسلمانی چون پاکستان و

  

  :سازي بالقان اسالمي
  

به  را های خود ه کمکيآن شد که روس ءزهيانگ قفقاز ن درينو ءدآمدن جبههيکردند، پد آرزو می بوتو اء ويگونه که ض مهان

دی بود که يکن ديماند، ل د باقیيث ديح هکه ائتالف مشال برای طالبان ب رغم آن علی. کاهش بدهد) افغانستان در(ائتالف مشال 

 کنند، مهانا دايرسی پ آن دست توانسته بودند بر هکاری که رهربان پاکستانی ن تنها. داد کنترل قرار ريز مذاکره و مورد شد آن را می

مرزهای شرقی عنی يکوسوو،  البانی و در خمدر ق راه قاچاق مواديطر ای غرب، ازيچن به دنيچ در ن مستقريرسی جماهد داشنت دست هن

 ءن قارهياه نی که بيوئريدرصد ه ٧٥. باشد خمدر به اروپا شگوفائی قاچاق مواد و توانست رشد طلبی می آورد آن توسعه ره. بود اروپا

افته بود، وارد يشهرت  >راه بالقان<نام  هی که بريق مسيطر سپس از و ؛شد ه وارد بالقان میيترک ق کشوريطر از د،يرس باستانی می

 نيمه هه بيترک  ازنيوئرين هشش ت تا ماهانه چهار. ديگرد ای سابق میيوگوسالويمناطق خمتلف  ونان، کوسوو، البانی وي، ايبلغار

  )٢٨(.شد می ق بالقان به اروپای غربی صادريطر صورت از

ت يبه محا گريمسلح دهای  ن گروهيا لذا. ديبالقان گرد و قفقاز ان مسلمان درينظام ومندی شبهريباعث ن اقتصاد ترور

ساخت  فراهم می ن رايها امکانات ا ن گروهيخمدر به ا جتارت مواد. داشتند هن ازيبردن مبارزات ن شيکشورهائی چون پاکستان برای پ

داد  می را آن ءزهيچنی انگيساالران چ ن اهداف به جنگيا. به خودکفائی برسند ابد ويکاهش  ها گی شان به امکانات خارجی هکه وابست

گری  اجنیيبرکت م از. ادامه دهند جتارت قاچاق را دارند و نگه برقرار خبش کوسوو ارتش آزادی را با کوی خوديکه مناسبات ن

 نيوئريه سودآور صدور ءادامه آن شدند که کنترل بره ب ای البانی قادريماف خبش کوسوو و چنی، ارتش آزادیيچ کار باندهای تبه

چنان ارتش  هم. افغانستان بود از خمدر قاچاق مواد ٩٠ ءدوم دهه ءمهين د پولی دريمنبع عا. داشته باشنددست  در سوی بالقان را هب

 مواد ماموران مبارزه با. دست داشت در دی رايشوئی نقش کل پول و افزار بدل جنگ در ـ خمدر جتارت مواد خبش کوسوو در آزادی

 در ارد دالريليم ميون کيشوئی  پول خمدر و مدرک سود فروش مواد از .م١٩٩٨ سال در ن ارتش تنهايکنند که ا  مینيختم خمدر

  )٢٩(.دست آورد هن عرصه فعال بود، بيا شوئی در پول و دفتر که دوصد بانک و کوسوو، جائی
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قانونی ريهای غ تيفعال نی البانی ويرزمياقتصاد ز با را خود ترور حد بزرگی توانسته بود اقتصاد خبش کوسوو تا ارتش آزادی

. ديشه دوانيالبانی ر در افزار جنگ خمدر، نفت و مواد ک جتارت مثلثی متشکل ازيبود که . م١٩٩٢سال  در. وفق بدهد مرزها ريمس

ده بود، باعث يه وضع گرديونان و مقدوني ءلهيوس هب. م١٩٩٤ و. م١٩٩٣های  سال که در ای مقاطعه نگرو ويمونت و ايرات بر صربيتعز

 رات راياعمال تعز ءفهيکا، که وظيش امرير ريز ماً دريافزار، مستق جنگ و خمدر واقع جتارت مواد در. ديجتارتی گرد نيرشد چن

خمدر،  مواد ن نفت ويا درآمد از. شد پوشی غرب پنداشته می ذات خود نوعی چشم هب ن امريا. افتي گسترش می عهده داشت، رشد و هب

قبول  ونان رايرات يه، که تعزيگان نفت به مقدون هل دهنديحتو" .بود مهان اصل تبادله استوار شد که بر داری میيخر افزار جنگ

استفاده   موردنيوئريث پوششی برای هيح هقاَ بيکوسوو، دق در >برادران البانی<کوف به يگان کالشن هل دهنديقاً مانند حتويشتند، دقدا هن

 برای گسترش اقتصاد ترور خواهی را ط دليشرا ئی، عنعنه خوردن اقتصاد برهم درنظرداشت رات، باي تعزنيمه )٣٠(.گرفت می قرار

ده بود، هزاران جوان کوسووئی به صفوف يبه سطح باورنکردنی هفتاد درصد رس کوسوو کاری دريکه ب حالی در. داد ل میيتشک

  )٣١(.وستندپي می خبش کوسوو ارتش آزادی

به حتقق  را ت خوديداشتند رهرب کرده بودند و دايپ پاکستان را ی ازريگ لهقدرت فاص گريجوی مسلمان که د های جنگ گروه

 ءدوم دهه ءمهين در. روی دست گرفته بودند اسی خود رايده و حتقق آجندای سيرس زيبه استقالل اقتصادی ن گرينک ديرساندند، ا می

 که در چنان. ساختند تر کينزد مرزهای اروپا هب را خود به بالقان نقل مکان کردند و قفقاز ان مسلمان ازينظام گروه شبه دو هر ٩٠

 های اسالمی و ل بانکيقب دی ازيادهای جد ها های آن لآ دهيبانی ايپشت ت ويد، که برای محايم ديدهم خواه های م و فصل

  .گردند صحنه می های مسلمان وارد شرکت
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  قسمت هشتم

  

  جنگ صليبي اسالمي: جهاد ـ ترور
  
  >.دهد ل میيجهاد تشک ن راين دياصلی ا جوهر<

  جنگ افغانستان جتاربش در ء صحبت دربارهنيهای بن الدن، ح ازگفته ـ

رانی  مان فرانسه سخنريکل سای بزرگ شهريکل مردم در ی ازريبرای مجع غف .م١٠٩٥سال  نوامرب ٢٧ پاپ اُربانوس دوم، در

 د، ازيرسان گان خواهد هاطالع شنونده داشت که موضوع مهمی را ب نظر در دانستند که او قبل می مردم از. کرده بود راديا یئ موعظه و

سا يکل ون ازريب چنان در هم. ديگرد مملو يانسائيون و کلياشراف، مذهب مدت اندکی از سا دريكل. شده بودند حاضر سايبه کل رو ناي

وقتی پاپ متوجه گشته . ابديالعاده مهم آگاهی  فوق موضوع را هرکدام آرزو داشت که ازيادی گردهم آمده بودند، زيزنان ز مردان و

 شرقی شهر ءدروازه ءگوشه سا، دريکل ون ازريب یجائ اش را در ت داد که کرسیيمشاری گردهم آمده بودند، هدا گان بی هبود که شنوند

اش  رانی دن سخنيد که برای شنيدهای حاضران را  از کله یبرابر خود موج پاپ در. دادند حمل بلندی قرار را در آن منتقل ساختند و

  .آمده بودند گرد

حاتی ارائه يشرق توض حی دريشدن برادران مس کشته ءزی دربارهياحساس برانگ ءگونه هپاپ اربانوس دوم، با رقت متام و ب

 آغاز مارش هح بي مسنيسوی قلب سرزم هها ب ترک ...خواهان کمک شده است اديتضرع ز شرق با ت دريحيمس” :گفت او. داشت

ن يدن ايشن حاضران مهه با امونش وريگان پ هشنوند “.دارند می  روانيساها توهيدهند و به کل شکنجه می ندان رامها شهر کرده اند، آن

گی  هلم زندياروش ان دريحيآن مس ريز درکه  آوری ط شرميشرا ءدرباره پاپ ادامه داده و. کردند پچ آغاز کنان به پچديتأئ ها حرف

غرب  ت دريحيمس بگذار” :گفت او. کردند، صحبت منود می ارت سفرينی که برای زيريهای زا عذاب و ها رنج ءدرباره کردند و می

. کی شونديد باهم يمندان و فقرا با ثروت” :گونه مطرح ساخت نيا را ادی خود شيپ و نظر “.جنات دهد شرق را د تايايحرکت ب هب

 جا کنند، خداوند در هب خداوند را امر ورند وياک جنگ عادالنه روی بيجای آن به  هبردارند و بدگر دست  کشنت هم ستی ازيبا ها آن

اق به جنگ يکه اشت جنبائی: ها واکنش مثبت نشان داد ن گفتهياه مندی ب هعالق عت مردم بايمج “.شان خواهد بود رهنمای ن کاريا

دست  ههای مردم را ب رهنمائی کتله ت ويهدا دگر که بار ناي از ها شيکش نی بودند ويتاراج شهرهای فلسط انتظار داشتند، در

شان گردد و  اديقدرت ز دست آمدن ثروت فراوان و هن فراخوان پاپ باعث بيداشتند که ا انتظار دند ويپاپ را پسند گرفتند، نظر می

که در  ترانه، بليهای مد آب در که نه تنهال قدرت رقبای عربی شان يدل ههای بازرگانی شان ب تيداران که فعال بانک سوداگران و

های  که از مدت فراخوان اربانوس برای جنگ، فرصتی را ز سرآمد مهه بودند، حمدود شده بود، درياملللی ن نيسوداگری ب ءعرصه
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ردند، برای فرصت ب رنج می فقر زی ويچ بی گی و هگرسن را رونق داده بتوانند؛ و فقرا که از طوالنی منتظرش بودند تا سوداگری خود

 احت. شدند د میيآن مستف حی، ازيارتش مس آوردند که با شامل شدن در جا هب خداوند را دست آوردن غذای روزانه شکر همناسب ب

ها چانس خوبی برای  را اربانوس دوم به آنيحال بودند، ز ند، خوشيت منايرا رعا سايتوانسته بودند مقررات سخت کل هکاران، که ن گناه

مردم . شد ش خداوند شامل حال شان میيخبشا عفو و شدند، کشته می ها جنگ در که اگر نيآن ا گناهان شان فراهم کرده بود، ورفع 

  .ودش روی شان گشوده می ههای شت ب کردند که دروازه حس می

چه که  آن بر  ونيزمگی در روی  ههای زند تقدس شهادت و مکافات آن با سختی ءمسأله چنان بر رانی خود هم سخن پاپ در

متوالی  ءک مبارزهيگی،  هزند. ديد ورزيداشته است، تأک ی قرارميد دايآن مورد د ريان ناپذيهای پا بکاریيطان و فريدست ش هبشر ب

که  هائی آن ءپاپ برای مهه .افتيآزار  ت ويداشنت روح او، اذ خواست سالمت نگه ازهای بدن ويمقابل گوشت بود؛ بشر توسط ن در

ی حالی، جائ خوش خبتی و خوش از رک مأمن پيشت،  تری در به گاه مناسب و شدند، جای کارزار کشته می ها و اروئیيان رويجر در

ازاتی يگونه امت نيو ا...” :گفت او. وعده داد نديل آيآرامش نا راحت وه خداوند ب ءهير سايتوانستند در ز ها سراجنام می که انسان را 

برای حرکت آماده  را ت خداوند، خوديهدا رهنمائی و پرتو افت، دري بگذار وقتی تابستان آغاز. خواهد شد هگرفته نگاهی پس  چيه

  .حرکت درآمدند ه مقدس بنيسوی سرزم هبی بيها برای جنگ صل  دستهنيگاه پس از چند ماهی، خنست آن و“ .ميساز

رانی مشای را خطاب به جهان اسالم  قا سخنيالدن از سواحل شرقی افرداد، اسامه بن  ن رویاي تر از پسانسال  باً هزاريتقر

ها داشتند که  حق تلفی توأم با ترس، وحشت، و یئ ها گذشته م مسلمانيهای عظ توده” : نوشتننيچ .م١٩٩٦سال  او در .اجنام داد

شدن  دارانش را دعوت منود که کشته فراخوانش، طرفه يخاطر توج هب او“ .ها بودند ستی و متحدان آنيونيهای صه بیيها صل عامل آن

، ريکشم برما، لبنان، تاجکستان، در عراق، در  ونيفلسط ها در های آن خون” :نوشت او. اورنديخاطر ب هب جهان را سرتاسر در ها مسلمان

 ل و عذابياسرائ ءلهيوس هلم را بياروشاشغال  او “.دشو تانده میخيا ريزياندون ا ويا هرزگونيچن، بوسنيا، چيتري، سومالی، ارنيپيليف

 امربيسفر پ ريلم، مسيهای اطراف اروش نيسرزم )ها لیياسرائ( ها آن” .مناطق اشغالی زندانی هستند، حمکوم کرد که در ها را نیيفلسط

ن يتر ند تا مهميکمک منا رادگر  هم د باهم متحد گردند ويها با مسلمان. اشغال کرده اند شهر مقدس را وسلم، اراضی دو هيعل اهللا و صلی

او نوشت که . باشد وزی شان میريازی برای پين نيتر د که وحدت مهميد ورزيچنان تأک او هم “.فراراه خود دور کنند از را >کفار<

آن  خاطر همقدس ب شهر آن دو د دريخورش”. گردند هم متحد ها با انند گذشتهم متوقف ساخته و هم  خود رانيدن بيد جنگيبا ها مسلمان

خداوند به  امره چن بيچ ا و اکنون درنيهرزگو ـ بوسنی ها در ائیيبرابر صرب افغانستان، در ها در طلوع کرده که جنگ در برابر روس

 ءدارانش اعالم داشت مهه سال وعده داده بود، به طرف هزار کيچون اربانوس دوم که  قاً هميز دقيبن الدن ن“ ...ده استيوزی رسريپ

شهدای راه جهاد به شت خواهند رفت و گناهان شان . ننديب دست داده اند، مکافات می از را های شان جان ها ن جنگيه در اک هائی آن

گردد و  های ابدی مبدل می شادمانی ها و  داشته اند، به خوشینيدر روی زم ها عذابی که آن گی پر از رنج و هده خواهد شد، زنديخبش

  .باکره ازدواج خواهند کرد هفتاد و دو دخترها با  ناي هرکدام از
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 ت درينی که مليوحدت د ءشهياند زه،يادعا، انگ: قابل دقت و برجسته است) مترجمـ  ها رانی سخن( دو سند  هرنيسانی ب کي

سازد، مهانا  می تر شيسند ب ن دويسانی ا کيگی را در  هچه که برجست آن. لم و مکافات شهداي به اروشريد؛ حتقريگ می رأس آن قرار

زم ين ترور که تروريش اقتصاد نويدايپ ءشته شده بود و پروسهاان مقدم پنديحيبی مسيهای صل که در جنگ ای رو اقتصادی  قلمنيب

 مداوم اروپا در هک ها نآ انتقاد بر گذاری و واره خبش مهم انگشت بی هميهای صل جنگ. باشد می ،آورد در اجراه را ب اسالمی آن

ن يتر خنست، مهم ءاواخر هزاره در. دهد دست می هزم قرون وسطی را بياليا امپريری از استعمار يشرق بوده است، که تصواستقامت  

 افته با اوضاع خراب اقتصادی، که منجربه نارامی وي بيکی، ترکيدموگراف ءالعاده رشد فوق: شدند دارياروپای غربی پد در یهائ قدرت

تر مردم بود؛  شيب پی جلب اعتماد دی که دريسا، که خواهان ستراتژی جديشدن قدرت کل عقب رانده هشد، ب نگرانی عمومی جامعه می

م يکه خواه چنان. گران و معامله نادار از بازرگانان، بانک یيدايپ جانب طبقات نو ن بازرگانی ازيهای عاجل امکانات نو و خواست

  .دگرد ادگرائی اسالمی در اقصی نقاط جهان میيبنه و رشد يبانی تغذ ها خود باعث و گونه قدرت نيد، ايد

های  دن قدرت روم، دروازهيپاش ازهم. دنبال داشت هباری برای اقتصاد اروپای غربی ب بتيسقوط امپراتوری روم، عواقب مص

 غارت شدند و رهازا کشت داشت، لذا متام مزارع و هگر وجود نيت روم دي؛ چون محال بربر گشوديبرای قبا متداوم را غارت تاراج و

های قبلی مربوط به رو وستد در قلمبازرگانی و داد.  رفتنيها پائ های قبل از عصر رومی ت اقتصادی به شاخصيب وضعيترت نيبد

د يعرصه ناپد بود، روزتاروز از که برقرار ای ابندهيرشد  ستم اقتصادی سامل ويتوقف منود؛ س جا هخبش غربی امپراتوری روم جاب

خصوص  هب. ابتدائی بازگشت منود تبادالت ساده و ءوهيهای اقتصادی به ش رواج افتاد و تعرفه تبادله از ءلهيوس ءمثابه هپول ب. ديگرد می

 فرماندهان که زور و ان وينظام. رفت شده می دزدان، دشوارتر ان وريگ وجود راه ها در ها و آب علت خطرناک شدن راه هسفرکردن ب

روهای  در درون دولت در قلم یهائ ل دولتينک به تشکيدستان شان بود، ا ق قانون دريله برای تطبيوس گانهي ءمثابه هب خشونت را

 مسافران و اشغال خود درآوردند و ازه ب رايی  د هرکدام اراضیيگران جد ن حکومتيا. کردند سابق مربوط به امپراتوری روم آغاز

های جنگ و کشاورزی  هيپا گونه اقتصاد اروپای غرب، که بر نيبد. کردند ه اخذ میيگذشتند، مال شان می رو قلم یها که از راه عابرانی

  .ش خود عقب رانده شديداين پيآغاز سرعت به مراحل ابتدائی و هبود، ب استوار

قفقاز، که  انه ويای ميآس. گذاشت جا هجوار خود ب بر اقتصاد مناطق هم سانی را  همريچنان تأث ز هميسقوط احتاد شوروی ن

 .گشتند رو هباری روب بتيهای مص دشواری فروپاشی اقتصاد شوروی، با ءآستانه ءجهين کنند، در گی می هزند ها آن مسلمان در ها ونيليم

مسکو خط جنات  اتی دريهای مال که توقف تعرفه حالی فلج ساخت، در دادوستد، بازرگانی را ءلهيوس ءمثابه هسقوط ارزش روبل ب

س يدالتأسي کشورهای جدنيد بيمرزهای جد) نیيب اقتصاد ذره( اکونومیکرويسطح م د دريمقررات جد. گسستهم  مردم را از ءمهه

 ءگونه هب. خمتل کرد اری را متوقف ساخت و سوداگری کشاورزی رايآب های کشاورزی و ستميهای سوداگری را قطع منود، سريمس

د، يه گرديکشور جتز چند رو قلم ک واحد جتارتی عمل کرده بود، دريث يح هانه، که قرون متوالی بيای ميآس فرغانه در ءمثال، دره

 د ويکلی متوقف گرد ههم کند بود، ب رشد اقتصادی، که بدون آن. فقر شدند های مردم دچار حمروم و گروه بازارها روستاها از

 شوروی سابق در های شامل احتاد اکثر دولتد، درآمد ملی يم ديفصل م خواه که در چنان. ديخرابی گرائه های خمتلف اقتصاد ب عرصه
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زورگوئی به  و است فشاريفساد عمومی و س. موديپ می ارتقائی را ريفقر س کاری و که گراف بی حالی  آمد، درنيهای نود پائ سال

 ءوهيبه نسبت فقدان ش. ستم شوروی فاصله گرفته بودند، مبدل گشتيمرکزی س ءکه از هسته هائی حکومت تر شيب ءمشخصه

شدند، مانند جنبش  کال اسالمی، به انقطاب دچاريهای راد امون گروهريپ ج دريتدر هب ونيسيهای اپوز استيک اعتراض، سيدموکرات

افت، ي ن مناطق اجنام میيا که در مبارزاتی در. فرغانه ءدره در) Islamic Uzbek Movement-IUM( اسالمی ازبکستان

ک اقتصاد يرو کوچکی با  قلم ءحمدوده را در خود ـ درون دولت درـ کردند دولت  می ستی سعیيهای ترور گروه ساالرها و جنگ

  .ل دهنديبود، تشک د مواد خمدر و جنگ استواريتول واقع بر کشاورزی، در که اساساً بر امور ريمن خبور و

 ـ های اجتماعی ستمي، س“دمشنان”های اقتصادی  تيوضع چنان در زم اسالمی، هميبی و تروريهای صل  جنگنيها ب سانی هم

شهرهای  های روستاها و ازدهم بدخبتیيقرن  در. ساخت ران میيو را ها خود آرمان ءنوبهه کرد که ب ز صدق میياسی نياقتصادی و س

 ترانه مظهريمد ءهريشهرهای سواحل شرقی حب بغداد، قاهره و. گرفته بود نقطه مقابل درخشش متدن عرب قرار اروپای غرب در

شگوفائی اسالم  شد که با رشد و دتريقابل د تر و برجسته تر شيگی امپراتوری غرب وقتی ب هماند عقب. رفاه بودند دن ودرخشش مت

های جنوب  ، خبشپسنيقرن  طول دو در و افتي سلطت قايترانه و مشال افريساحل شرقی مد قرن هفتم بر اسالم در. زمان اتفاق افتاد هم

ائی عربی وارد يدزدان در. بود گر وحشی و ستم ـ گريمانند هر استعمار د ـ استعمار عربی. ديمتصرف گرد ه رايا و اسپانيتاليو وسط ا

 ءدر آستانه. ورش بردنديکا، ساردنی و بالئارن يغارت کردند، به کورس ها قربس و رودوس را آن: شدند ترانه میيای مدير دريجزا

 ان دريحيهای مس که کشتی” د،يعربی مبدل گرد ءهريک حبيدند، به ينام می) ای مايدر( را آن ها ای ماستروم، که رومیيقرن هشتم در

کننده  جيج گيبا نتا ود، البتهداشتند، گشوده ب قرار ها عرب نفوذ ءساحه که در گریيبرای متام کشورهای د الورود بودند اما آن ممنوع

 در ـان غربی يحيعکس مس بر. ديترانه به شگوفائی گرائيمدامتداد سواحل  سوداگری در“ .های اقتصاد و صنعت عربی برای عرصه

امرب اسالم يحممد پ. دنديد تری می نظر بلند با را آن ها اما کردند، مسلمان باً شکلی از سودی تلقی میيتقر سوداگری را ـ قرون وسطی

وان ريپ ءعنعنه”. ق منوديتشو زيآزاد جنس را ند، انتقال يچون سوداگر سفرکننده کاالها بود، مانند انکشاف بازارهای جد که شغلی هم

خلفای  ...كشاورزی، مالداری و جتارت: ل بوديوان خود ارزش قاريشناختند که طی آن به سه عمل پ امرب را میيک حکم پيحممد 

التجاره وضع  مال ءدغهدغ بی ها برای انتقال آرام و ت راهني امنيتأم منظور هکردند و مقررات سختی را ب احترام می اسالم تاجران را

مشول  عام و جهان ءن امر مهانا استفادهيسند اثبات ا. ديجهان گرد خود باعث گسترش فرهنگ اسالمی در ءنوبه هجتارت ب“ .کرده بودند

اند، دست آمده  هازدهم بي  قرن هفتم تانيب سلند دريها و آ بالقان ه و سکاندناوی، دريهای عربی که در روس سکه. عربی بود ناريد

  .باشد ن گفته میياثبات ا ءنشانه

 داده يريتغ را جهت خود است، فقط توازن قدرت طرف و غرب برقرار  شرق ونيوی مناسبات، بيسانی سنار هم حال حاضر در

عرب رهربان . فرهنگی را بذر کرده است گی اقتصادی و هگذاشته و ختم وابست جا هخود ب شرق از در را یهائ غرب زخم استعمار. است

 در ته رايمدرن نوسازی و ءق منود تا پروسهيرا تطب رفت و آنيپذ آغوش باز با ستی غرب رايکوالريعناصر س مثل مجال عبدالناصر

رشد  زم ويتاليهای اقتصادی غرب، مانند کاپ دهيرفنت پديمعنای پذ هاستعمارزدائی ب. جهت مدل اقتصادی اروپا عملی کرده باشد
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ک دولت ياد جيبه ا ن امريا. دموکراسی بوده است مجله حضور اسی، ازيس ـاجتماعی  ازين های مورد ارزشکردن ه، بدون وارديسرما

 نيب یهائ پل ءمثابه هدند، بيآموزش د افتند ويغرب پرورش  که در یهائ های مسلمان خنبه. ديگرد چوکات منجر د بیيگارشی جديال

غربی مبتنی بر  ءهيسرما د ويگارشی جدي النيب ی و اشتراک عمل درريگ سهم. باشند ها و بازارهای شرقی می زم غربی و ثروتيتاليکاپ

 انی از سوداگری مطرح است که دريجر دو حبث از جا نيا در. ديگرد یبازارهای شرقی، باعث شگوفائ عی ويهای طب استثمار از ثروت

کاالهای  سوی غرب جاری هستند، و هوگاز، که از شرق ب نفتعی، مانند يهای طب ثروت: دارند گان قرار هکنند دستان مهان شراکت عمل

 سازد و رشد انکشاف صدور فرهنگ شرقی را سد می عمل، جلو  احتادنين چنيا. گردند می سوی شرق صادر هغرب ب مصرفی که از

مالی غرب  اقتصادی و یشگوفائ ژه وقتی بايو هگی شرق ب مانده ست، عقبيب ءهای نود سده سال در. بلعد می مردمان را های ثروت

اسی يت سيجوی هوو به جست تر های جوان رفت، نسل شده می تر شين شکاف بيکه ا جائی آن از. دهنده بود تکان اريشد، بس سه میيمقا

  .دهند می ه قراريفوق عالمت سوال ءد آمدهيت پديمقابل وضع در کرده و آغاز

فروپاشی  با. ز فته بوديازدهم نيقرن  ان غربی عصريأس اروپائي دی ويهای ناام شهير چنان در اسی، هميت سيهو ءمسأله

های  دهواقتصادی ت ـ له اجتماعیيگانه وسيزمان  آن ت دريحيمس. بربرها اوج گرفته بود ومرج ناشی از ظهور امپراتوری روم، هرج

 جهت است که نيمه از. داشت ورود به اجتماع را ءداد، اجازه ت تبارز میيحيد مسيگی کامل برای عقا هکه آماد کسی هر. مرم بود

ک ين باور داشتند که مالک ياه ان مؤمن بيحيمس کی ازي هر” . شده بودنيت عجيحيمس ت خبش بزرگ اروپای قرون وسطی بايهو

 و >حیيت مسيهو< مان خواستی بود برایريکل شهر  جهت، فراخوان اربانوس دوم درنيمه از. “شد د جنات داده میيبا روح بودند و

 های واقعی اقتصادی و زهيانگ. را مطرح کرده بود >برادران<ان به يحيکمک مس ءدانست و ضرورت ارائه حق می بر آن جنگ را بنابر

برای مردم افشا  را اگر پاپ آن. داشته شده بود ن پنهان نگهيد ر پوشش مذهب ويز بی، عمداً دريهای صل جنگ نيخنستقبال  اسی دريس

ت يشخص با زيچنان دمشن را ن اربانوس دوم هم. کردند وی میريفراخوان او برای رفنت به جنگ پ تری از گاه مشار کم آن کرد، می

 قدرت اقتصادی خلفای اسالم، که برای انکشاف سوداگری اروپای غربی و ظهور ءح دادن دربارهياش معرفی منوده و از توض مذهبی

لم و ين کار او توجه را به اروشيعوض اه ب. ده بوديد، با دقت متام اجتناب ورزيگرد د اجتماعی مانع بزرگی حمسوب میيطبقات جد

جا مرده بود، معطوف  آن ح دريت آن شهر که مسيکردند و به قدس می  سفرنيآن سرزم هب اي گی داشتند و هزند جا انی که در آنيحيمس

  .داشته بود

ست  هائی زبان ها و ن مهان حرفيرا ايند، زيگو  راستا سخن مینيمه در شيوان خوريپ تر با شيز بيها ن امروزه رهربان مسلمان

در  اکه حت هائی اد آدميز مشار زيقا و نيافر قفقاز، در انه، دريای ميآس ادی درياقوام ز. فهمند سهولت می هرا ب ها های مسلمان آن که توده

 شرکت و. شود ها برایشان نشان داده می ت آنيث هويح هت که باس ءن نشانهيتر افته اند، اسالم مهمي شهرهای صنعتی اروپائی تولد

برای . کنند وی میريگی کامل از ارشادات قرآن پ هها با آماد آن ست که هرکدام از معنای آن هها ب مجعی مسلمان هی دستريگ سهم

اسالم برای . مطمئن بوده است ريت غيهای ا تياقتصادی برای موقع ـ اجتماعی ءلهيجهان، مساجد وس سرتاسر ها مسلمان در ونيليم

ون يبيصل<ـ  اش >سائیيلباس کل<ف بن الدن، در ينو، بنابر تعر از دمشن، سر. جهان مسلمان مترادف شده است ها با اریيبس
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 ـ نديبرگز را ها ماند که راه مبارزه برضد آن ک مسلمان معتقد مشکلی باقی منیيپس برای . معرفی گرفته شده است هب> ستیيونيصه

شان، رسالت فردی  انز متحديو ن ـ  ندان ملکی و نظامیمشهر اعم از ـ ها کائیيدستور کشنت امر”: فهيوظ ت ويک مکلفيث يح هعنی بي

مانند اربانوس  مقاً هيدق“ ...شود است، پنداشته می مکانی که برایش مقدور هر در داشته باشد و را مسلمانی که امکان آن برای هر

انه برای  حربه و ءمثابه هده بودند، بيد آزار ت ويجا اذ آن که در رانیيزا ان ويحيلم و مسياروش سال قبل، که از هزار کيدوم در 

 ضاتی که دريتبع. دهند نشان می ل و متحدان غربی آن رايانگشت دولت اسرائ ز بايها ن جنگ استفاده کرده بود، رهربان مسلمان آغاز

  .باشد ضد غرب می ک جنگ جهانی بريعنی يک جهاد نو، يل خوبی برای يموجود اند، دلجا  آن در ها نیيمورد فلسط

 ءجمموعه قاً دريغرب، عم  شرق ونيبار ب اروئی خشونتيهای اصلی رو زهيمسأله اند، انگ واقع ظاهر ل درياسرائ لم وياروش

گارشی ين اليهای بزرگ غرب و متحد هي سرمانيی بريدرگ ءامروزه حرف درباره. شه داردياقتصادی ر ءمناسبات وابسته ءدهيچيپ

سال قبل شکوه  هزار کي. گر استيجانب د داران در بانک و طبقات سوداگران و های بزرگ مردم شرق جانب و توده کي شرق از

گرفته  قرارن خبش جهان يا د اجتماعی دريطبقات جد رانی اروپا و ظهوريهای کمکی جتارتی آن در برابر و اقتصادی اسالم و ستون

سال  او در. بدارد ی رواريشان توجهی به اساس واقعی درگ وانريست که به پها کی از اندک رهربان مسلمانيکه بن الدن  نيا. بود

  :نوشت ١٩٩٦

 های روزافزون و ناتوانی اقتصاد، تورم، وام ءادی دارند؛ هرکسی دربارهيشان نگرانی ز ءگانی روزمره هزند ءها درباره انسان”

الی يصدهزار ر هزار و های ده وام ءمزدهای اندک درباره دست کارمندان دولت با. ثی دارديحد شده اند حرف و که مملو یهائ زندان

نزولی  ريبدون توقف س شدت و هگر، بياسعار د برابر اکثر ت دارند که ارزش آن دريال شکاياز ر ها آن. کنند سعودی صحبت می

. زنند ها است، حرف می ون آنيکه حکومت مد الیيون ريليهزارها م و صدها ءها درباره صاحبان شرکتسوداگران بزرگ و . ديمايپ می

ا يپرسند که آ می خود مردم از. ستيشان معلوم ن های خارجی که حساب است، وام دار ارد از مردم قرضيليم ٣٤٠از  تر شيحکومت ب

 را ها ست که خداوند آن خاطر آن ه حالتی، بنين باورند که چنيا هب اها حت آن! نفت هستند؟ ءکننده صادر ن کشوريتر ها واقعاً بزرگ آن

  “.کنند  مسلط اعتراضی منیميقانونی رژريت جتارت غينوع برابر فشار و ها در را آنين کرده است، زينفر

قاً مهان اوضاع اقتصادی يخنست بود، دق ءهزاره گی اروپای غربی، در اواخر هزند ءگونه که مشخصه ناتوانی اقتصادی، مهان

 گی برای کشاورزان کوچک در هازدهم زنديدوران قرن  در. باشد ز میيدوم ن ءهزاره کشورهای مسلمان در اواخر اکثر ريگ دامن

. دست داده بود از را خود زيها مهه چ نورمن ءها و غلبههای بربر ورشي ءجهينت آن کشور در. بود دشوار  ونيسنگ ارياروپای مشالی بس

 خاطر هها ب جنگل از. كشاورزان. داشت سطح آب قرار ريز اری جاها کشور دريبس ب شده بودند و دريها ختراری و سديهای آب ستميس

کردند می جاها شکار آن ت اشراف درآمده بودند که دريکه به ملک آن توانستند، به خاطر غذا و چوب سوخت، استفاده کرده منی ءهي .

 دار طور دوام هشدند که ب های مسلح و ارتش میباند شکار ءها طعمه اهالی آن. شد ت منیيکه توسط ارباب و قصرش محا یتائروس هر

داران  نيت کند، اما زميمحا ق به ساخنت شهرهايق تشويطر از کرد که فقرا را سا، تالش میيكل. بردند ورش میيمناطق روستائی  بر

ن، يا زمان با هم. شد باعث کاهش قدرت شان می یم داشتند که چنان شهرهائيرا بيکردند، ز مبارزه می ستراتژی نيبرابر چن ادی دريز
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ش ينظرداشت افزا در های ساختمانی با نيها زم آن کرد که در وارد می یکی، فشار روزافزون بر روستاهائيدموگراف ءالعاده رشد فوق

ه  بنين کشور به مسکونيا در” :نه گفته بودين زميا اربانوس دوم در. کرد منیت يکرد، کفا گی تالش می همتوالی نفوس که برای زند

. “پردازند به جنگ می دگر هم با دار رسانند و به صورت دوام مصرف میه را ب کاالها ءها مهه ه منود، آنيتوان نان خوردن  سختی می

نه ين گزيتر مهاجرت برای مردم به. ديخرابی گرائ هب تر  شيقحطی، ب سالی و خشک ها و البيبا جاری شدن س .م١٠٩٤سال  اوضاع در

  .گی بود هخاطر دوام زند هب

 ءادی با کندی رشد اقتصادی اروپای غربی در اواخر هزارهيسانی ز هم ئی، های هسته کی از قدرتيحال حاضر پاکستان،  در

ناخالص  درصد درآمد ٦٣،٥ حاال نيمه: گرفته است فروپاشی قرار ءنقطه ن کشور درياقتصاد رمسی ا. دهد نشان می الدی رايخنست م

ک توازن منفی يصورت سال مالی با  نيا دفاعی اختصاص داده شده است، در درصد آن برای امور ٤٠ملی برای پرداخنت سود، و 

. ده استيباشد، ناتوان گرد ه میيسرما ءگسترده ل فراروالعاده فاسدی که مسؤ گارشی فوقيل اليدل هن کشور بيثروت ا. گردد می آغاز

ارد يليم ٦٧ب مبالغ يترته خارجی آن ب های داخلی و جمموع وام اروپا گذاشته شده و و کايهای امر بانک در ارد دالريليم ٨٨ از تر شيب

ه شوند، ب وارد می ابیينفری ساالنه به بازارکار ٨٠٠،٠٠٠ابد، ي کاری روزافزون گسترش می بی. دهد ل میيتشک ارد دالر رايليم ٨٢و 

ات ي، کسی حاضر به پرداخت مالت خدمات اجتماعیيعلت عدم موجود هاست، ب ادياتی زيز ماليگر. آورند دست می هسختی کاری ب

د يبا .م٢٠٠٢سال  درصد نفوس در ٧٧ از تر شير است؛ بيپذ بيخدمات صحی آس ءارائه. باشد م به دولت منیيمستقريغ اي م ويمستق

ان تلف ميبسترهای زا های الزم در علت فقدان کمک هزن ب ١٣٥٠٠٠ساالنه . کرد  مالی مینيتأم صحی خصوصی را ءمهيآن ب ن ويا

برای  اگرفته که مبلغی است که حت درصد درآمد ملی را به امور صحت عامه درنظر ٠،٧ان حکومت صرفاً ين ماي در. شوند می

 ريس یئ صورت گسترده هاه بيند، اقتصاد سيمنظر ناخوشا ن پسينقطه مقابل ا در. کند ت منیين عرصه کفايمزد کارکنان ا پرداخت دست

قاچاق، اثرات منفی  ءت گستردهياس ايمق. از اقتصاد رمسی بوده است تر های نود، سه برابر بزرگ سال اواخر ابنده داشته و دريرشد

 از تر شيب کار .م٢٠٠٠سال  تا .م١٩٩٥سال  از. ستگذاشته ا جا هصنعتی ب ءعرصه خصوص بر هرمسی، ب متام سکتورهای اقتصاد بر

که رشد نفوس ساالنه  حالی نزولی داشت، در ريدرصد س ٢،٤ ،اقتصاد .م١٩٩٩ سال رياخ در. ديصنعتی متوقف گرد واحد هزار شش

 برابر  خط فقر دونيپس ءان دراز ادامه دارد؛ در درازای دههيسال واره روزافزون بوده و از فقر هم. ش داشته استيسه درصد افزا

درصد  ٢٢شتی شخصی و اد های به درصد نفوس از سهولت ١٥ تنها. رفته است درصد باال ٣٥درصد به  ١٧،٣شده از  تر بزرگ

 ن رقم درياست که باالتر یدرگذشت نوزادان، پاکستان شامل فهرست کشورهائ ءنهيزم در. دارند رسی به آب پاک را امکان دست

 های جوان را خصوص نسل هداشته و ب مورد توجه قرارالعاده  صورت فوق هترک کشور ب مهاجرت و. باشند می دارا ن عرصه رايا

  .جذب کرده است خود هب تر شيب

برده  جنگ سود تی که ازيفراهم کرده بود، موقع مردن را از اروپای غربی، امکان فرار ءزده بی، به نفوس قحطیيهای صل جنگ

نده يهای جوان که برای خود کدام آ مسلمان ءدهيعد ز مشارياکنون ن. اد جذاب شيپ ک طرح ويعنی ي ـ داد و روح خود را جنات می

شوند، به فراخوان جهاد  ه رانده میيسا هکنند که از استثمار غرب ب آن وحشت می برده و از سر هناکی ب ميب طيشرا ، درننديب منی یئ
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اد  شيک پيرا  آن وندند ويپ به آن می ند ويگو ک میيلب ـ نامم د میيجد جهاد را جهانی اسالمی که من آن زيرستاخ ـ ديجد

صورت  تر و در به ءندهيک آيگی شان و در درازمدت  هزند ک هدف دريت و يک ماموريمزد،  دست: دانند سودمندی برای خود می

  .نودی برای شهادت خوش ت ويشدن رضائ کشته

است که از وجود طبقات  آن برخوردار از زيد نيچنان جهاد جد فته بود، همبی يهای صل جنگ که در ای قیيقدرت حق

دی يازدهمِ اروپای غربی، طبقات جديان فروپاشی اقتصادی قرن يجر در. شود می شد و ناشی می اقتصادیـ  د اجتماعیيجد ءدهنده مست

وارد کرده  جاها آن جات از هيادو شم ويکردند و ابر برقرار ها روابط جتارتی با شرق دور آن. کردند داران ظهور بانک از سوداگران و

 ءمنطقه د، شرق دور رايطبقات جد. کردند می صادر جا بدان چوب، فلزباب و حمصوالت نساجی را زين ها  آن که خود حالی و در

. ث مانع وجود داشتيح هشان ببرابر  جتارتی اسالم در افتند، اما قدرت برتريهای شان  شرکت ها و تيای برای گسترش فعال عیيطب

  .ها گشود فراراه آن بی، امکانات جتارتی ناحمدودی رايهای صل بردن جنگ شيپ خاطر هسا بيها با کل احتاد آن

د يجد ءد دوران پترودالر، طبقهيدنبال آن جتده ب کرد و  حبران نفتی بروزنيست، خنستيب ءهای هفتاد سده های سال مهين در

آوردند، الکن قدرت برتر غرب  وجود هب را های خود بانک های جتارتی و ها شرکت آن. د آورديپد داران مسلمان را بانک سوداگران و

های  عوض بانک هدست آورده بود، ب هگارشی حاکم شرقی بيکه ال را هائی جالب است گفته شود ثروت. را سد کرد ها رشد آن جلو

ها و ادهای مالی  ح داده خواهد شد، بانکيفصل م توض گونه که در مهان. انتقال شده بودهای غربی  ن به بانکاي از تر قبل عربی،

ها  نام بانک های ب جهانی ءدهيپد ءهيحاش در ها آن ـ بوده اند هاملللی ن نيستم مالی بيس گان بزرگی در هگاهی شرکت کنند چياسالمی، ه

ت يکشورهای دارای اکثر مالی در های اقتصادی و دی برای قدرتيی جدها واقع چانس فروپاشی احتاد شوروی در. داشتند قرار

زم، يشان به وهاب ل باوريدل هشد، ب اش صحبت خواهد فصل م درباره مالی اسالمی که در استعمار. نفوس مسلمان، فراهم ساخت

  .ر گشتيپذ اسالم، امکان انه ازريگ  سختريتفس

داران را  بانک  کشاورزان اروپای غربی و طبقات نوظهور سوداگران ونيب معمولريکاری غ سا، هميسال قبل کل هزار کي

 عنی مهر مذهبی را دريد ين، جهاد جديگونه اسالم امروز نيمهه ب. داد ل میيبورژوازی اروپائی را تشک ءد داد، که هستهيغسل تعم

 د ويک جديک شري. ديداران کوب شرکت ءطبقه درهم   وريفق ءطبقه د مسلمان، هم دريهای جد اسی قدرتيس شانی منافع اقتصادی ويپ

های غربی،  ستيتاليعنی کاپيهای شان  بانيلمان و پشتگارشی مسيهای ال ميمقابل رژ امون اسالم، برای مبارزه درريمنتظره پريغ

  .دهند ل میيتشک د رايذات خود اهداف جهاد جد هها اند که ب نيمه. کند زی میير برنامه
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  قسمت نهم

  

  مالي اسالمي استعمار

 

  “.زميبه ترور ست پاسخی ،ديرا اميم، زيجنگ مقابل فقر می ما در”

  تر شيهای ب هنگام اعالن کمک و بوشيسخنان جورج دبل از

 تر قميع  راريفق  کشورهای ثرومتند ونيمنود و شکاف ب غرب را ناموزون برقرار  شرق ونيافنت جنگ سرد، موازنه بي انيپا

 مثال در کشورهای جهان، طور اکثر در. نقاط توقف کرده بود گريد هند، در  ونيچ در جز ههای نود ب سال ه فقر دريعلمبارزه . ساخت

تاجکستان درآمد ناخالص ملی  مثالً در. عذاب بودند کاهش درآمد ناخالص ملی در ل ازيهای نوتشک تيقفقاز، مجهور انه ويای ميآس

ها   سالنيان مهياقتصادی در م درصدی نفوس در دوران گذار. داد نشان می بود را .م١٩٨٩سال  که در چه نصف آن .م٢٠٠٠سال  در

 ١،٢به  ت در جتارت جهانی تاي وضعنيمه قايافر در د ويگرد تر بزرگ سه برابر ءشد، به اندازه بالغ می ک دالرياز  تر که به روزانه کم

 ها را در قا چهل درصد جمموع ثروتيافر ءقاره ه دريهای نود کاهش سرما سالدوران  مبنای ارقام بانک جهانی، در بر. ديرس درصد می

های گسترش  یرين بوده است که درگيا های بزرگ جهان، مهانا فقر در خبش ءادامه ءجهين نتيتر جدی ن ويتر بزرگ. گرفت می بر

  ].نديآ می و[آمدند  ديپد ريمسلحانه در کشورهای فق ءابندهي

 گری بر راني وريفروپاشی احتادشوروی تأث. دريگ ادی ارتباط میيافته است، به عوامل زياد ي ازدنيپس ءکه فقر در دهه نيا

 تر شيب سه بار .م٢٠٠٠ تا .م١٩٩٠سال  نابرابری درآمدها از. گذاشت جا هن کشور بيهای اسبق ا تيهای اقتصادی مجهور تيوضع

اسعار،  ءبرخی مناطق، بازار تبادله افته و دريپول کاهش  ءهريده، ذخيگرد فقرخط  از تر نيگی پائ هنفوس جمبور به زند ءشده، سوم حصه

ستم شوروی و يرفنت س نيب ، ازميفصل هفتم گفته آمد گونه که در مهان. ده استيصحنه کش پول اصلی برای تبادله از ءمثابه هب روبل را

زم يکانيفدرال، م ءهير رهربی روسيانه در زيای ميهای آس مجهوریها مانند  دولت ئی از ها و قرارگرفنت جمموعه ل جمدد دولتيتشک

های  هيحاش در.  بردنيب بود، از ازيطرفی، ن است بیيدن به سيبه رس انکشاف آن تا ات ويرا که برای تداوم ح ها اقتصادی آن

اقدامات برای . نديجذب منا خود هرا بهای مسلح فراهم ساخت تا افراد  برای گروه های مثمری را د عرصهياحتادشوروی سابق، فقر شد

های   دولتنيب های ملی در اد جنبشجيا زين کی ويهای اتن یرياتفاق افتاد، باعث درگ قفقاز که در د، چنانيون جديشدن از فدراس منفصل

ران يستی را ويکمونهای اقتصاد  رساختيافتند، زي های مسلح آغاز گروه ءلهيوس ههای داخلی که ب بروز جنگ. ديس گرديدالتأسيجد

چن، يمناطقی چون اخبازی، چ در ـدولت  درون ـ های اد دولتجيبه ا ن اقتصاد با اقتصادهای ترور، منجريدار ا دوام ءبا معاوضه. کرد

  .ديالبانی گرد باغ، کوسوو و ناگورنو قره
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 ائی که دريتاليا وداگرک سي. اش را متوقف ساخت ه کمک پولی به اعضای سابقهيستم شوروی، روسيپس از فروپاشی س

وقتی . جنات داده باشند را های پولی واپس برگردانده شدند تا مسکو لهيوس"داشت  کرد، اظهار گی می همسکو زند های نود در سال

 ن مناطق مرزیيتر ونیريب ن کارزار دريان اي قرباننيعی بود که خنستيداده شد، طب قرار دستور روز ای اقتصادی دريبرای اح کارزار

ن امر يا جربان کند و شوروی را ءهيک سرمايبود درامات توانست کم ههای خارجی ن کمک ءهي مناطق ارانيچن در ."شد می جوو جست

که  آن خاطر هگر بيطق دامن افتند، و دريگری اجنام يم غرب در مناطق ديهای مستق گذاری هيآن بود که سرما خاطر هک اندازه بيتا 

ده يظور گزنن ميو مناطقی برای ا. ديگرد می های ناشی از جنگ سرد منجر تيک، سراجنام به رفع حمدوديهای ستراتژ گذاری هيسرما

 در( افتيهای خارج تا ده درصد کاهش  های نود، جمموع کمک سال در. آمد دست می هآن ب از یشدند، که سود مطمئن و باالئ می

 درصد کاهش را ٠،٢٢الی  ٠،٣٣از  .م٢٠٠٠سال  تا .م١٩٩٠سال دهنده از  ناخالص ملی کشورهای کمک که سهم درآمد صورتی

ارد يليدو مو ستيکه به ب نيا ارد دالر بلند رفت تايلي به دو مريه به کشورهای فقيمدت سرما دوران، انتقال بلندنيمه در). نشان داده بود

ناگهانی شکست و  طور هه بيسرما بازار داد، انتقال می نشان کاهش را ارد دالريليم ١٣ارد تا يليم ١٧زد که انتقال رمسی آن از  دالر سر

تا به  .م١٩٩١ارد دالر در سال يليم ١،٣ملموسی از  طور ههای فردی ب گذاری هيان تنها سرماين ميا در. ترتل کرد ٠،٣تا به  ٠،٥ از

با درآمد  یبه کشورهائ: داده شدند های مشخص واقع به گروهی از دولت ها در ن پوليا. رفت بلند .م١٩٩٩سال  ارد دالر دريليم ٢،٨

  . و اروپای شرقینيکای التي در امرنيانگيم

 نيدهنده قوان های کشورهای کمک ان برداشته شده بودند، کمکيم اسی زمان جنگ سرد ازيهای س تياکنون که حمدود

بردند که  ش میيپ را یئ است موفقانهيشد که س می یکشورهائب يم خارجی نصيهای مستق گذاری هيسرما. کردند اقتصادی را دنبال می

کو به يورود مکس ءرو اجازه ناي از. ديگرد می کرد، منجر وی میريک اقتصاد ثابت با رهربی مؤثری که از مقررات پياد جين امر به ايا

است توسط يس ابیيارز. خود جذب منود هب ، مبالغ بزرگی رانيچ اجرای بازسازی بازار در کای مشالی ويسازمان جتارت آزاد امر

 ءکننده افتين سه کشور دريتر بزرگ. کرد می فايهای خارجی ا هيد سرمايتأئ ءنهيزم در دی رايچنان نقش کل بانک جهانی، هم

حال رشد کسب  کشورهای در گرياز د ٣،٣مقابل  در را ٤،١ابی يارز ءکو منرهيمکس  ونيل، چيعنی برازيم، يهای مستق گذاری هيسرما

  .کردند

مبالغ  .کرد ظهور ـ  منودريتسخ که جهان را ـ نود ءمه دوم دههينترنت در نين، انقالب اقتصادی، که ايآن اقتصاد نو عالوه بر

 کائیيسهام امر ک کارکن بازاريقول  هب. گذاری شود، صرفه منود هيتوانست سرما می گريه را که در حاالت ديهنگفت سرما

بودند  یهائ ها مهان نيا. گذاری کردند هايد سرمياقتصاد جد در های هنگفتی را هيرماداشتند، س هسک بلند هراسی نيکه از ر اشخاصی"

ان يک جرياالت متحده يا. "گذاری کنند هيابنده سرمايهای رشدبازار سک دريمعامالت دارای ر نظر داشتند که در که احتماالً در

داری سهام يخر .م١٩٩٦تا به سال  .م١٩٩٠مثال از سال طور .افتيسال ادامه  ن امر دهيه را جذب منود که ايری سرمايبزرگ سراز

 ءمهان دهه جمموعه در. بلند رفت .م١٩٩٦سال  ارد دالر دريليم ١٥٠به  تا .م١٩٩٠سال  ارد دالر دريليم ٢٩ ها از توسط خارجی

 تا ٥٠٠ش داد که رقمی از يرا منا ها متيش قابل توجهی از قيک افزاي ) )Nasdaqای سهام مربوط به شرکت سهام نسداق ءنشانه
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. کرد ب میيتعق  مشخصی راريمس  )Nasdaq- telecomindex( لی کوميای سهام نسداق ت ءنشانه. داد نشان می را ٥٠٠٠به 

ن يا. االت متحده انتقال دادنديا در گذارهای خارجی پول سرسام آوری را هيسرما<داشت که  ن شرکت اظهاريکی از کارکنان اي

دی يده، صنعت جدين پديا >.های پرواز داد بال) dot-com- revolution( کام .ه، به انقالب داتيمجعی سرما هی دستريان سرازيجر

  .دينترنتی گرديهای ا نفع شرکت هم جمدد ثروت بين امر باعث تقسيد و ايزم غربی آفريتاليقلب کاپ را در

دار سابق  ک بانکي .بردند سوی احتادشوروی سابق رو گذارهای خارجی، به استثنای چند اقتصاد دوران گذار، به هيسرما

 احت. “ترک گفت را دان کارزاريادامه داشت، م رانی آن هنوزيکه و حالی غلبه منود و درق دولت شر غرب بر” :داشت اروپائی اظهار

 نفتی برتانوی مدعی بود که گر ليحتل. بودند هگذارهای غربی ن هيانه، قدرت جذب کننده برای سرمايای ميز آسيخ های نفت مجهوری

 در BP نيش پتروليتيمثال بر طور هب. سوختاندند کنند، انگشتان خود را را ن کاريکه جرئت کردند ا ای های اندک نفتی شرکت”

. بوده استزم يتاليبرابر کاپ تری در هبِ ءلهي وسريی، فساد فراگمي قدنيآهن ءآمد که نسبت به پرده می نظر هکه ب نيا دارتر خنده. “هيروس

 کردن بازارها و وکراسی، خفهريحال برای عنصر فساد، ب هب ات اانه، حتيای ميکنند که اقتصادهای آس د میيهای غربی تأئ پلماتيد

ها،  ن مجهوریيگر ا رهربان ستم. های خارجی، مساعد اند هيخاطر جلب سرما هان شان بياطراف منش ورکتاتويد روسای مجهور ءمداخله

ازبکستان،  مثال در طور. دستان خود متمرکز ساخته بودند در شکلی از مقررات و نوسازی را ک دهه هري از تر شيدرازای ب در

غربی زم يتاليكاپ. کند د، کنترول میيآ دست می هادی بيآن سود ز صدور مشول کتان را که از هب ،ها متيق اری ازيوف بسميحکومت کر

  اروپائی درريک سفيقول  هب. ستيکند، آماده ن تداعی می خاطرات قرون وسطائی راانداخنت مناطق اقتصادی که برای به خطر

گونه که  مهان. جمانی اجنام دهند کار کند تارا وادار  ها دارند که شرکت را هم حق آن دوشنبه مرکز تاجکستان، ماموران حکومت هنوز

 د بانک اروپائی اظهارنک کارمي. های بدون مزد را اجنام دهندخواستند تا کار ای خود میي از رعانيدر دوران فئودالی، مالکان زم

  “.دريدوش بگ هب ک پروژه رايت مالی يلوست که مسؤين کسی حاضر چيه ی دورمنائنيچن با”: داشت که

 برابر که در ارهای اقتصادیيهای غربی، مطابق مهان مع بانک ست که حضورين قابل انتظارريغ ب ويپس عج

ع يرشد سر غرب، با آزادسازی بازارهای اقتصادی در. رهربی گردد زين ريکشورهای فق خارجی وضع شده اند، درهای  گذاری هيسرما

مرزها از  ون ازريها در ب جائی بانک کي. باشد ها می برای گسترش ناآشنای بانک یئ زهيده است، که انگيهنگ گردآ سوداگری هم

آسا  ليشکل س احت .م٢٠٠٠تا .م١٩٩٢های   سالنيان بين جرينود بلند رفت و اهای  سال در تا ٢٠٠٠های هشتاد به  سال در ٣٢٠

، شرق نيکای التيامر دارای درآمد متوسط در یاستی برداشته شد،  بازهم کشورهائي سنيچن ن سودی که ازيتر بزرگ. خود گرفت هب

ه يسا در یئ اندازه تا .م٢٠٠٢تا به  .م١٩٨٩های  سال بالقان از خبشی از قفقاز و انه ويای ميقا، آسيافر. ا و اروپای شرق بودنديآس

 درصد و ١٣ا يکروش درصد، در ٢٦ا ينيدرصد، در بوسنی هرزگو ٤٨ ای سابق تايوگوسالويد ناخالص داخلی در يداده شدند، تول قرار

عنی يهای عربی،  و بانک رانيه، ايهای ترک طقه، بانکنن ميمند برای ا ههائی عالق گانه سازماني.  آمدنيدرصد پائ ٢٣ه يمقدون رد

ستی ي کمونريکمک به کشورهای فق ءهای غربی خود، در ارائه سان ادهای مالی اسالمی، به تناسب هم. های اسالمی بودند بانک

ن حساب با جهان مالی اسالمی با يشتاب داشتند، که بد شده بودند، عجله و های جنات مسکو رها ت رشتهياز حمور گريسابقه که د



- ١١٤ - 

 نيستی بياسالم ـکاری اقتصادی پان  برای هم ن پروسه راه رايم خواند، ايفصل بعدی خواه که در چنان. های قوی بسته شدند رشته

دار  دوام عنی حضوريها،  سازی مقررات بانک که ساده حالی در. ساخت مهوار ـدولت  درون ـ های های اسالمی و دولت بانک

های اسالمی در  بانک ءدهيپد ظهور ساز نهيا ادامه داشت، فروپاشی احتادشوروی، زميآس و شرق نيکای التيامر های غربی در بانک

  .ديانه، قفقاز و بالکان گرديای ميقا، آسيافر

گاه به ادهای مالی  چيخواستند ه های بزرگ، منی کتله ءم مراجعهيب کشورهای غربی که از ءلهيوس ههای اسالمی، ب بانک

های  اتين زمان صرفاً عمليا که تا ند، بليمناسب منا درست و ءهای عربی استفاده مقدار بزرگ ثروت از اسالمی اجازه دهند که

املللی را کسب  نيک اد مهم ادهای بيت يتوانستند موقع هها، ن ن بانکاي کدام از چيه. دادند املللی اجنام می نيب ءکوچکی را در عرصه

های اروپائی  شه مورد معامالت بانکيغربی مه های سعودی و خبش بزرگ ثروت” :ساخت که بانک برتانوی افشا ک کارمنديند، يمنا

ات شان در يد حيهای اسالمی از زمان جتد بانک ءدهيواقع برای پد ستم شوروی، دريفروپاشی س. “گرفتند می کائی قراريو امر

بانک در شرق  ءک کارمند سابقهيمطابق به اظهارات  .انکشاف شان فراهم ساخت رشد و ءنهيزم های بزرگی را در چانس .م١٩٧٦

که  ای های مادی كمک. گرفتند کار هندان مسلمان دارند، بمکه شهر هائی ساخنت دولت را برای مستعمره ها بانک ءدهيپد ها آن” انهيم

 مشار هانه در جوامع اسالمی بيادگرايهای بن پيل پرنسيئی برای حتم لهيواقع وس کردند، در ازمند، ارائه میيهای ن ها به مسلمان آن

طبق . رساند مصرف می هل اسالم وهابی بيدر راه حتم را های خود هير معتنابه سرمايمثال، عربستان سعودی ذخا طور هب. “رفت می

د آمده بود، يپدتفاوتی واشنگنت  فروپاشی احتاد شوروی و بی که با های اسالمی، شکاف مالی را املللی، بانک نيهای ادهای ب گزارش

کردند رپ.  

شدن  راه  فراقانونی سر اسی را ازيذات خود موانع س هن امر بيد سوداگری را فراهم ساخت، ايان جنگ سرد، امکانات جديپا

های اقتصادی، که تورم  تيم فعاليمنظور تنظ هش از حد پول، بيا روش وارد ساخنت بياست يس( زميله مونِتاريوس هب اقتصادی که مثالً

را  ها بانک ءدهيکه دورمنای پد نيا تا ؛ان برداشتيم وجود آورده شده بود، از هتاچر ب گن وير) ح مترجميتوض. آن است امديپولی پ

. جهان بگسترانند را بر های خود ت، توانستند باليهای غربی و اسالمی بدون حمدود بانک. ده باشديبود خبش هبِ یئ صورت گسترده هب

نظر  اه را ازيس قانونی و اقتصادريتری عمل کردند و سوداگری غ هالعاده بِ صورت فوق هب اماهای اسالمی در کشورهای خود  بانک

مرج و گاه هرج پرت ژه در کشورهای مسلمانی که دريو همالی، ب ورشگري املللی به استعمار نيب ءعرصه در ها آن.  منودندنيپولی تأم

  .مبنای آن عمل کرده بتواند اقتصاد بر آوردند که تا وجود هرساختی را بيآوردند و ز روگرفته بودند،  اقتصادی قرار
  

  :اقتصاد آلباني ني ازيشكل نو
  

ک ي خوبِ ءد، منونهنمشر مسلمان می ون نفر، که هفتاد درصد آن خود رايليسه م از تر شيآلبانی، کشوری با نفوس کمی ب

اساسی  عمل آورد و هد بيانا بازدريت ه، ازيأت بانک انکشاف اسالمی ترکيک هي .م١٩٩٢ سال در. رود می مشار هاسالمی ب ءمستعمره
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اوی داشتند، يميهای ترکی که جتارت کود ک تر، شرکت پساندک زمان . اد اديبن کشور را  دونيومند اقتصادی بريکاری ن برای هم

را  آن دادند و کنترل خود قرار ها بازار را در آن. کش کردند شيالبانی پهای  واردکننده ها و کنندهبه صادر العاده مناسبی را ط فوقيشرا

ک اد مشاورتی يکه ) International Fertiliser Development Center-IFDC(نام  هاملللی ب نياد ب داشتند که از وا

ن اد را دادن وام يهای ا تيفعال. کند ضابود، کمک تقا به اقتصاد بازار کائی برای کمک به جتارت کشاورزی برای دوران گذاريامر

های اسالمی  سوداگران ترکی که از کمک بانک تر تر شيفه را اما بين وظيا. داد ل میيصادرات تشک واردات و ءو نظارت بر پروسه

. ه کردنديرا ختل جا نآستی يهای ترور م محلهيب از )IFDC(كارمندان . دوش گرفتند ه مالی سوداگری فعال بودند، بنيتأم ءعرصه که در

  .گشت هن گاه به آلبانی بر چيه گريه منتقل شد و ديک گروپ کوچکی از ماموران آن به مقدوني

 یباالک پالن بلنديت به آلبانی رفت و يکو أت ازيک هيه، يأت بانک انکشاف اسالمی ترکيه داريد چند ماه پس از

 ها به اعمار تیيرفته شد و کوياد بالفاصله پذ شين پيا. کش منود شيچند باب مسجد، پ اعمار ءبدل اجازه در گذاری را هيسرما

های  نکی برای حقوق بشر، فرستادهيون هلسيسيبنابر اظهارات کم. کردند های آموزش قرآن در سرتاسر کشور آغاز مساجد و مدرسه

نوجوانان به . ی تعصبات افراطی سود بردندهای خارج اد مدلجيکشور، برای ا معنوی در ران موجود مادی وحب مسلمان به آلبانی، از

 ءلهيوس هات اسالمی را که بيجاها اهل آن در شدند تا ق میيمصر تشو بی، عربستان سعودی ويزی، ليه، اردن، ماليه، سوريسفر به ترک

  .اموزنديب د،يگرد س میيه اسالمی تدريريهای خ سازمان

عربِ جهاد ضد شوروی  ـ داران افغان گروپ بن الدن، سابقهشوی مغزی مذهبی، با ورود کشورهای و شست ءن سلسلهيا

های  دن کمکيها را رسان ف آنيک خبشی از وظاي. کردند ت میياسالمی فعال ءهيريهای خ چارچوب سازمان زمان اتفاق افتاد که در هم

نام جهاد  هستی مصری بيرورک گروه تيمتهمان مربوط به . داد ل میيستی تشکيهای ترور اسالمی به گروه ءهيريمالی مؤسسات خ

. ساختند آلبانی افشا افغان در ـ عربی ءشبکه ءباره در مطالب جالبی را .م١٩٩٩شان در قاهره در سال  ءان حماکمهيجر اسالمی در

کمک  >جهاد اسالمی<به  های خود رامزد درصد دست ٢٦داشتند و  انا قرارريت اسالمی در ءهيريها در خدمت مؤسسات خ ت آنياکثر

 گروپ نيبه مه ش گرفته ويپ در را ز راه مصري، نافتي عربی که برای کمک به آلبانی اختصاص می ءهيريهای خ پول. کردند می

م آلبانی ارسال يتيبود به کودکان  نظر را که در ها  پولنيک خبش چنيت، يه در کويريک کارمند سازمان خيمثال  طور. ديرس می

ها  آن. اد داشتيز ءت فاصلهيانسان ها از افغان ـ ن عربيا ءفهين وظيتر مهم. اسالمی فرستادهای اعضای زندانی جهاد  د، به خانوادهگرد

سر شاوکی  هان حسن، هميج. کردند  مالی و مسلح مینيوجذب، تأم وگوسالوی جلبي دن دريمنظور جنگ هب ان رايجو ست جنگيبا می

انا ريک حماکمه شهادت داد که شوهرش در تيان يجر آلبانی مربوط به القاعده بود، در ءحوزه ءمصر، که سرحلقه سالمه مصطفی از

 که در .م١٩٩٤را در سال  ها تين نوع فعالياو ا. ساخت های جعلی می ها و تذکره برد و پاسپورت ش میيهای جعل اسناد را پ تيفعال

حمل  ءرخانهيش را از زيها تيقانونی بود که فعالريشرکت غک يمالک  ، دوراننيشاوکی در مه. سودان اقامت داشت آموخته بود

بار تا  ها که هر ن پوليشد، ا کرد که گفته می افت میيپول در یئ ک شبکهي اش از مربوطه ءنظر مالی، حوزه از. برد ش میياقامتش پ

د النگار، عضو جهاد در آلبانی که با اسامه بن الدن در يم السيامحد ابراه. شد ز میيحساب آن وار هشد، از خارج ب بالغ می دالر دوهزار
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حاالتی  در” :گفت او. شدند خوبی مواظبت می هرهربان سعودی ب ءلهيوس هش بياش اعتراف منود که رفقا ان حماکمهيجر ، دربودمتاس 

افغانستان ] گی منتقل شدن به هکه آماد[عضوی  هره د، بن الدن گفته بود، که آماده است بيگرائ گی می دهيچيآلبانی به پ که اوضاع در

  “.بپردازد طالبان، ماهانه صد دالر ش بايها ق متاسيطر تواند به هر خانواده از بن الدن می ...منايدداشته باشد، کمک  را

 ستی مصریين گروپ تروريد اعضای ايبه تزا مهاجرت رو ءآلبانی، نشانه  جهاد اسالمی و بن الدن درنيکاری متقابل ب هم

 در .م١٩٩٨سال  دو گروپ در آغاز سراجنام هر. دست داشت الظواهری در نميا بن الدن، ءرا در درون شبکه سوق آن ت ويبود که هدا

 World Islamic Front for the Jihad( انيحيمس هودها ويضد  ی برای جهاد برممتحد جهانی اسال ءنام جبهه ريز

AgainstJews and Crusaders (های مسلح  ظهور گروپ. ساخنت جهاد بود جهانی ،دين گروپ جديهدف ا. شدند جا کيهم  با

 د رايجد ءدهيک پديش يزا د، روندی کهيگرد سريم اقتصادی اسالمی، ممکن و های مالی و  روزافزون سازمانريتأث رياسالمی ز

املللی  نيب ءبا شبکهرا شان  دادن کشور مطابقت ءفهيوان بن الدن در آلبانی، وظريپ. جهانی ساخنت اقتصاد ترور: ساخت تر سهل

 ه، بايخصوص در کوسوو و مقدون هها، ب آلبانی. دوش داشتند هشد، ب لح گردانده میهای مس سازمان ءلهيوس هدی که بياقتصادهای جد

اسلحه  خمدره و م شده بودند که مواديجتارتی سه نک دريکردند که ا ها متاس برقرار چنيچون چ های مسلح مسلمانی هم ر سازمانيسا

داری و پخش مواد خمدر را يت خريلو کردند که مسؤميا قايتاليای ايهای جتارتی با ماف آن متاس پس از. کردند به اروپا قاچاق می

  .ديافغانستان به اروپا مبدل گرد  انتقال مواد خمدر ازريب آلبانی به کشور مهم در مسيترت نيبد. دوش داشت هب

دند، که مؤفق به جذب يندان مسلمان مشغول گردم شهرنيجذب افراد در ب بن الدن در امر جلب و وانرين، پيا زمان با هم

ا يشد و در بوسن ها رهربی می افغان ـ نی که توسط عربيدر ارتش جماهد ه و آلبانی شده وياز کوسوو، مقدون یائيهزار آلبان شش

گر و يکال مربوط به کشورهای ديهای راد ستيگاه اسالم سب پناهک کشور مناين دوران آلبانی به يا در. دند شامل شدنديجنگ می

 اريخود اخت هرمسی ب ءجنبه .م١٩٩٨سال  د کشورهای بالکان وقتی درينقش جد. های مسلح، مبدل گشته بود اعضای فراری سازمان

گاه مهمی  پای ءمثابه هاز آلبانی و کوسوو بآن  هد تا مطابق بيرس امضاه ب یئ ران موافقتنامهيداران انقالبی ا  بن الدن و پاسنيد که برک

  .اروپا استفاده کنند در دهنيآ ءالت مسلحانهبرای مح

اقتصادی  ءبرای به مستعمره سال زمان را آن ران دريگردد، وقتی حکومت ا می بر .م١٩٩٧ران در آلبانی به سال يشدن اريدرگ

ک يعنی ي، >مسلمان ـ حمور<ه خبشی از يمقدون کوسوو و با جا کيست يبا ن کشور، میيا. افته بوديآماده  و ايدرآوردن آلبانی مه

بازسازی بازار آزاد که . ديپاش می هم فرو ن دوران اقتصاد آلبانی داشت ازيا در. داد ل میيتشک اروپا را رسالت اسالمی در برابر

ادهای  عوض آن فساد و دزدی را در هبود، بدست گرفته شده  برقراری دموکراسی روی منظور ههای نود ب سال غرب در ءلهيوس هب

های  که هفتاد درصد خانواده ناي از. گونه بود اری اهرمزگ هيزی پالن سرمايگی، فرور هن بازنديدرخشان ا ءمنونه. ديدولتی سرعت خبش

ده  از تر شيانه بيماه(درصد باالی ، ناشی از تعهد ندبود گونه اعتماد کرده ن پالن اهرميرا به ا خود انداز های پس ش پوليشاپيآلبانی پ

سال  که در( ناخالص آلبانی برابر بود ک سوم درآمديارد دالر، که با يليم ميون کيبزرگ  اريمبلغ بس. شد کننده می جيسود گ) درصد

 خود در کشور ران يهای ا ر، ثروتيناپذ زی اجتنابيفرور. ديد گردين پالن ناپديا با) شد  مینيارد دالر ختميليم ميچهارون .م١٩٩٠
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ستم خصوصی يکه س گذاشت، جائی جا هجوار ب هم ءهي در مقدوننيقوان  سقوطی، باعث نقض جدی مقررات وني چنريتأث. ديبلع

  .شد ی در پالن متذکره، به آلبانی فرستاده میريگ خاطر سهمه را مبالغ هنگفت بيته بود، زخير باً فرويداری تقر بانک

کرد و  داد میيدستی ب و تنگ فقر. ديرفت و خواهان کمک گرد حبران بزرگی فرو گونه، آلبانی در فروپاشی پالن اهرم پس از

ممنوعه، اختطاف و  ءآور، اسلحه زم، قاچاق مواد نشهيغارت، ترور. ساختند ات ستره متمرکز میيبرای دوام ح ستی خود رايندان بامشهر

نظر  از: افته بوديل يخبش تشک دو منظری، پالن ران از  پسنيچن با. گشتندن منابع درآمد مبدل يتر د به مهميهای سف جتارت برده

 های بشردوستانه و های مالی، سازمانها، اد کمک به بانک ءستم ارائهيک سي ادجيا ظورنم هستی بيهای اسالمی با ات، بانکيرمس

خفا  اما در. کردند اری میزگ هيسرما مبالغ پولی را بود، ازيهای اقتصادی ن تيادی که برای فعاليهای بن رساختيبرای ز زيه و نيريخ

خاطری که به  هن بيا نه گردد، وياد ن کشوريا ان اسالمی درينظام شبه ءک شبکهي ادجيران برای ايهای ا ن بود که برنامهيا منظور

خود  های کشور ران به بانکيمرکزی اس بانک يها، حمسن نورباکان، رئ ن برنامهيساخنت ا برای عملی. کرد می دايرسی پ اروپا دست

رانی يهای ا بانک. شنديانديتر ب های بزرگ سکير ايسود حداقل و  ءکه درباره اری کنند، بدون آنزگ هيداد که در آلبانی سرما دستور

های  واردکننده ها و صادرکننده نيها ب  ارتباطنيها به تأم ن بانکيا. دنديآلبانی مبدل گرد مراجع اولی برای اسعار قوی در هزودی ب هب

ه ب دست گرفته و رانی رویيمعامالت جتارتی را با سوداگران اه گی ب هديها رس کردند؛ آن گی می هديهای اسالمی رس حملی و شرکت

ران يحضور ا .شدند د ساختاريهای اسالمی جتد داشنت ارتباط با بانک خاطر هها و ادهای مالی حملی، ب بانک. دنديخبش آن سرعت می

ک خبشی يکه به  افت بليصورت عموم نه تنها گسترش  همالی آلبانی در ظرف چند سال حمدود، ب ءها و عرصه در جهان درونی بانک

  .دينظام ثابت مبدل گرد از

  

  :اسالم صدور ءلهيوس ءمثابه هها ب بانك
  

ها  دروازه. م١٩٩٨سال  سرنگونی سوهارتو در با. دياسالمی مبدل گرد مانند آلبانی، به هدف استعمار زيا نيزيچنان اندون هم

سال  در. افتي آغاز ن کشوريداخل ا هکشورهای عربی ب رشدن پول ازيان سرازيجر. روی ادهای بانکی اسالمی گشوده شد هب

ه  بنيانگيم طور هگذاشته شد، که هرکدام ب اجرا ءمنصه هت بيها از کو گذاری هيصادرات، واردات و سرما ء، صدها پروژه.م٢٠٠٢

ون دالر يليم ١،٩٥عربی با  کشور ٩ا و يزي اندوننيسوداگری ب .م٢٠٠٢شش ماه خنست سال  در. شد بالغ می دالر ٤٠٠،٠٠٠ارزش 

ک يحکومت  .م٢٠٠٢ماه سپتامرب سال  در. ديگرد های صادراتی می مربوط به فراورده دالر ٩٥٠،٠٠٠مجله  آن شد که از تر گسترده

ماه  در. داد ل میيا حتويزيعراده بس به اندون هزار ده ،سال ظرف ده ست دريمبنای آن مصر با د که بريرسان امضاه بمصر  قرارداد با

ون يليم ١٠،١( هيارد روپيليارزش صد م هاعالم داشت که ب) ايزياملللی تلفن اندون نيشرکت ب( INDOSAT  سال اندوساتنيمه اکترب

  .آن پرداخته شود ةنظر حقوق اسالمی زکا که از عنی سهامیي. کند شرعی را عرضه می سهام) دالر
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. “ست غ برای آنيتبل ها خدمت به اسالم و ائی بانک ءفهيوظ”ح داد که يک کارمند بانک عربی چند سال قبل توضي

مطابقت  باشد، در عنی اسالم میياسی يس ـ ومندساخنت فرهنگ اجتماعیرياش ن فهين وظيستمی که آخريمقررات آن با س زم ويتاليكاپ

دارای خصلت  رايدانند، ز اخالقی میريغ را نند و آنيب هنگ میآ زم را با فرهنگ غربی هميتاليها، کاپ مسلمان اکثر. دارد هن قرار

عنی يف کرده اند؛ يتعر  معنانيمهه ستی را بيتاليکاپ ءسو جامعه نيسال بد ها های شبه نظامی مسلمان از ده گروه. باشد استثمارکننده می

باوری  های غربی بی دموکراسی. اخالقیريآشام و غ خون: دهند ستی به اقتصاد بازار میيکال مارکسيهای راد فی را که جنبشيمهان تعر

را يز. ددار هجهان عرب وجود ن دار دموکراسی در های طرف اساس جنبش در”قول طارق مسعود  هب. آورند د میيگونی را پد هم

نفع غرب  هرا ب ها تيو ذهن شتهدا هشه نيهای عربی ر دموکراسی در گذشته. دارد هاحلال مفهومی ن سطک عرب متويدموکراسی نزد 

  “.کند ر میيختد

سازی  عصری دموکراسی و. ديگرد سر اری خدا میياسلحه و  زور هزم بيکنند که غلبه بر کمون می های افغانستان ادعا جهادی

 را در های غربی که خود پلوماتيد ءلهيوس هب ان برسد ويتوانست به پا تصور که جهاد مین يا. داشته است هن یآن دخل کائی، دريامر

 نظر هب بيتوانست، کمی عج ه تکزاس بسازند، معاوضه شده میيشب عراق را که افغانستان و نيا ـ ک ملت متمرکز بسازندياد جيا

، نه برای آوردن ميساز برقرار را  تا حکومت اوميديخدا جنگبرای  ما” :داشت که ن سابق اظهاريان جماهديجو جنگ کی ازي. ديرس می

دار  فکران عربی طرف ن روشنيد که ايگو د میيا به تأکيگاه کوملب د استاد ارشد دانشيگونه که ادوارد سع مهان“ .دموکراسی غربی

دالوصفی استقبال يشعف زا با شور و ـ ته، اقتصاد بازار غربی و رقابت آزاديعنی دموکراسی، مدرنيهای غربی  غرب بودند که از مثال

غرب اقامت داشتند،  ی که دريها کرده ليگرِ جنگ افغانستان، حتصيهای د هن بازنديتر عالوه بر احتاد شوروی، بزرگ. عمل آوردند هب

  .زنداده سايجهان اسالم پ اسی را دريزم سيداشتند دموکراسی و پلورال نظر فکرانی بودند که در مدارها و روشن استيس

 ر دور ازيک تصويون از جنگ سرد انداخته شود، ريب ءافتهي البته، وقتی نگاه جمددی به مناسبات غرب با کشورهای انکشاف

له يوس هت شده بيمحا زمِيب و تروريانه، قاچاق مواد خمدر، فساد، فري مالی خمفنيرا، تأم آن ءن مشخصهيتر د که مهميآ ون میرياخالق ب

کال يهای راد دن گروهيخبش تيری بر هويناپذدي تردريتأثنام دموکراسی غربی،  رياخالقی در زريبرخورد غ. بودل داده يدولت، تشک

تواند که  کرده می چه کسی انکار” :من گفت هش سعودی بيند دگراندمک شهري. رو داشته است انهيهای م نزد مسلمان مسلمان در

 خواهد را که هرچه دلش می حالی در ،ت کنديسازمان ملل تبع ءصلهيف د عراق ازيبا چراد؟ ريگ می کار برابر اعتماد به نفس دو غرب از

 کار هرانی بيبرابر سربازان ا را در اوی بسازد و آنيميد، اجازه داشت که سالح کيجنگ ها می رانیيه ايدهد؟ وقتی صدام عل اجنام می

  “.ده شديناک و خموفی نام مرد وحشت گاه برابر مشاوران خود قد علم منود، آن اما وقتی در. اندازد

رو يسند(مثال  طور هب. دارند ندی را از غرب ارائه میير ناخوشاي تصونيز مهيمسلمان در سرتاسر جهان نريهای مسلح غ گروه

ه اعتراف ب هحاضر ب ـ باشد اش می االت متحده پرابلم داخلیيا  درنيکه مصرف کوکائ رغم آن علی ـ ست که واشنگنتيمدع )نوسويالم

 ءلهيوس هکه ب خمدر را های مواد دا خبش بزرگ پوليفلور در یهائ بانک .تراشد ل اقتصادی میيکه برای آن دل بل ،ستيت نين واقعيا

دا ياقتصاد فلور کا وير پولی امريها به ذخا ن پوليا. آورند دست می هب ،گردد د مبدل میي به پول سفنيکای التيای مواد خمدر امريماف
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مصرف مواد  د ويبه حمدودساخنت تور های داخلی خود را وادار که شرکت عوض آن هکا بيامر ءت متحدهااليفلهذا ا. رسند مصرف می هب

 نيواقع چن در.  بربندنيب از ن مواد رايد ايزرع و تول سازد تا کشت و  فشار وارد مینيکای التيهای امر حکومت خمدر بسازد، بر

و وادار سازد که به خط ريکشور پ در ،زارعان را مثالً ی،گردد که خبش بزرگ هم داشته باشد، باعث میت يموفق اگر استی، فرضاًيس

  . خواهد کرد هخود جلب ن هب واشنگنت را گونه توجهی از چين هيند، و اريبگ ر فقر قراريز

  

  :كند اس اندازه مييمق غرب با دو
  

 های اسالمی و شود، پس چرا بانک سته میيهای اخالقی نگر فاقد ارزش استثماربرای  یئ لهيوس ءمثابه هزم بيتاليبه کاپ یوقت

های دارای  اری مسلمانين پرسشی است که درحال حاضر بسيبگذارند؟ ا کنار زم رايتالي و مقررات کاپنيها قوان رهربان مسلمان

د ين برهان تأکيا گرفته اند، بر کار هطالبان ب با االت متحدهيکه ا یا وهيک نگاه گذرا بر شي. خود مشغول ساخته است هشه را بياند

  :حاتی داردينه توضين زميا در ست مشهوريژورنال لگريجان پ. ورزد می

 را رهربان طالبان بايواشنگنت خاموش ماند؟ ز آوردند، چرا به تصرف خود در .م١٩٩٦سال  در که طالبان کابل را زمانی”

د يبا تأئ. رائي گردنديکال پذيونيهای شرکت نفتی  جانب مقام از جا آن بودند، که در هوستون تکزاس شهر رفنت به شتاب در راه

که  ای که از راه خط لولهرا  گازی از درآمد نفت وی العاده بزرگ فوقسهم  ت طالبان، شرکت مذکوريحاکم کا ازيحکومت امر ءانهيخمف

گاز  ر غنی نفت وينی که ذخايرزمي زرين مسيا. آوردند دست می هب، گذشت د و از افغانستان میيگرد کا احداث میيامر ءلهيوس هب

. گرفت دوش می هاالت متحده بيستی ايرا با عی بود که کنترل کامل آنيو طب ؛وستيپ هم می هترکمنستان را با سواحل پاکستان و هند ب

 >.را انکشاف دهند گذشته کردند، خود در ها گونه که سعودی احتمال آن وجود دارد که طالبان مهان<کائي گفت که يک دپلومات امري

نفتی  ءک مستعمرهي ءدهيده واشنگنت، افغانستان را ب. دارد طالبان را ارائه می د ازيسف انتظارات قصر ءذات خود خالصه هن بيکه ا

آن  زنان در حقوق نيفقدان دموکراسی و تأم کند، کشوری که بر  مینينگرد، که منافع بزرگی را برای غرب تأم کا میيامر

که احداث خط لوله  رغم آن علی. >ميت گذاره کنين وضعيا م بايتوان ما می<چنان گفت که   دپلومات همنيمه. گردد پوشی می چشم

. شد هن توافقات عملی نيهم ا آن بود، ولی با ت برخورداريو بوش از اولويع نفتی، کماکان برای حکومت جورج دبليل فشار صنايدل هب

سطح  نی دريرزميکافی مواد سوخت ز  بود که منبع بزرگ ونيکاسپ ءوگاز حوزه های نفت زرفيبوش مهانا استثمار رآجندای خمفی 

 تنها با احداث خط لوله و. ها بسنده است يیکايک نسل امريتاج انرژی برای حي برای مانيک ختميرود، که نظر به  می مشار هجهان ب

  “.دارند کنترل خود نگه رير نفتی را زيمهه ذخا نيا ،باشند دواريتوانند ام ها می کائیيامرامتداد آن از اراضی افغانستان است که 

چون افغانستان را با  دی هميبه تزا رو ـ درون دولت ـ های  دولتنينی شرق، مناسبات بيرزميهای ز برداری غرب از گنجسود

مبدل  ،های نفتی های سوداگری با شرکت متاس ءسؤ به مشخصه ءباوری و استفاده بی. مند ساخته است های غربی خساره شرکت
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 ،داس در ارتباط به احداث خط لولهينام بر هنی بيکال و شرکت نفتی ارژانتيوني نيمثال طالبان، از رقابت ب طور هب. ده شده استيگردان

کال بدون يوني تنها. دست آورند همبالغ بزرگ پول بساخته باشند و  شناخنت خود وادار تيرمس هسؤ استفاده کردند تا واشنگنت را برای ب

کتاتور يس مجهور ديازوف، رئين. مصرف کرد تا طالبان را راضی ساخته باشد ون دالريليست ميمبلغ ب یئ جهيدست آوردن کدام نت هب

ن شرکت پس از مدت ياانه شامل سازد، که البته ين رقابت سودجويداس را در ايتا بر ،ز نقش مشای بازی منوديترکمنستان، ن

  .منود کال واگذارنيويبرای  ن حق رايعوض کرد و ا مش رايکوتاهی تصم

 های اسالمی را  ادارات اطالعاتی و دولتنيهای اخالقی مناسبات اقتصادی ب اس خمتلف و فقدان نورميمق ی با دوريگ اندازه

تواند در  اش را می ات خمفی افغانیيت عمليوفققن شده بود که ميواشنگنت، پس از جهاد ضد شوروی مت. مند ساخت خساره

. اد منودجيا انه رايک شراکت خمفيا يوگوسالوي های مسلمان در با گروه .م١٩٩١سال  فلهذا پنتاگون در. ديمنا ز تکرارين ايوگوسالوي

 ران ويا ءاسلحه. ان آوردنديم هرا بکه برای افغانستان بود  یمثل مهان >ايکرواس ءخط لوله<ران يا ه ويکا، ترکيادارات استخباراتی امر

ن اسلحه و مهمات يعربستان سعودی ای ا. افتي انتقال میس ينوع هرکول ١٣٠ ـ ماهای سیيباز هواپ ر ويا رانيماهای ايه با هواپيترک

گی  هديمهمات رس ز برای تدارک پول، اسلحه ويه نيترک زی، پاکستان، سودان وير دول اسالمی مثل برونی، ماليسا. پرداخت می را

. ا نقض منوديبرابر بوسن در را های سازمان ملل ميکا حترياطالعات امر ءشد، اداره داشته می کردند تا آن خط لوله فعال نگه می

 .ا وارد شدنديجا به بوسن کين يو جماهد) رانيسازمان اطالعات ا VEVAK( واکيس ويراه با اسلحه، جواس ران هميداران انقالب ا پاس

ا ياالت متحده در کروشي اريسف )ديتر گالربيپ(و  )ايس(س يرئ )انتونی الک( ءاثر مشوره در .م١٩٩٨ل ياپر در )ننتيل کليب(دنت يزيپر

د يبدون ترد. برابر ساخت ن منطقه را دويا ران دريمی که حضور ايق کرد، تصميا تصديدر بوسن را رانيکاری با ا است هميس شخصاً

د واقع يا گردد، مفيق با حکومت بوسنين چانس که وارد مناسبات عميران به ايرسی ا ا برای دستيبوسن است ارسال اسلحه بهين سيا

حات سری با ادای سوگند يک توضيگی در  هدست وادار به دو .م١٩٩٦سال  در کانگرس را )ايس( ءهيپا د که مقام بلنديشد؛ باعث گرد

  .ساخت

ث واسطه يح هت داشت، بيبشری فعال امور سودان که در در )Relusf Agency  TRWA-Third World( ءهيريسازمان خ

خواه  ک گزارشی که حزب مجهوریيمبنای  بر. گرفت می ائی مورد استفاده قراريان بوسنيجو گان اسلحه و جنگ هدهند لي حتونيب

گذاری  مبب ء محلهنيکه با خنست ینائيخ نابيخ عمر عبدالرمحن، شيچون ش های مشهوری هم الذکر با مسلمان منتشر ساخت، سازمان فوق

ست که در  نيرسد ا نظر میه نه جالب بين زميا چه در آن. متاس بوده است جتارت جهانی ارتباط داشت و اسامه بن الدن در مرکز در

که با  نشان دهند را ن باوريکردند که ا ها سعی می سعودی ها و رانیيا .م١٩٩٥الی  .م١٩٩١ا از سال يوگوسالوي طول جنگ در

 ها آن: برد ش میيپ خفا هرکدام در واقع آجندای خود را اما در. کنند کمک می ن کشوريا ءدادن نقشهيريتغ ءنهيهای شان در زم پالن

طقه نن ميا ادی دريز ءغربی که جتربه ءهيک دپلومات بلندپاي. گسترش دهند ن منطقهيا در را خواستند که مستعمرات اسالمی خود می

چ شکی باقی يگونه که من خواندم، ه د، مهانيا را خبوانيس مجهور بوسنيچ رئيگوويهای عزت ب ادداشتيوقتی ”: داشت که دارد اظهار

. کند ی منیيرين تغيا. ماند باقی می ادگرايک بنيهرحال او  هادگرای مهربان، اما بيک بنيگرا است، اديک مسلمان بنيماند که او  منی
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های نود  اواسط سال در“ .دانند ما می از تر هبِ ن رايها ا کروات ها و باشد و صرب ا میيمسلمان در بوسنک دولت ي هدف او استقرار

های اروپا  دروازه ءاسالمی در آستانه ءحمدوده ردن، اشيخط لوله مطابق خواست ا: ب داده بودنديفر االت متحده رايد که ايگرد آشکار

گونه  مهان. ديخبش گريوسوی د است را مستي سنير شده بود که چنيد اريبس گريزمان د مدت نيطول مه در .گرفت مورد استفاده قرار

د که خود در مسلح ساخنت شان کمک کرده يجنگ ضد مهان کسانی می االت متحده بريج اتفاق افتاده بود، ايجنگ خل در )نيفبلرب(که 

  .بود

اسالمی خوب  ـ های مسلمان و دولت ـ درون دولت ـ های دولت نيرسد که مناسبات ب می نظر هک اختالف قابل توجه، بي در

خاطر  هد بيشد ءک مقابلهيد يهای نود د سال در اواخر. کند می داي دمشنان، شاخص پنيب گاهی در ااعتماد و حت ءلهيوس هب باشد که

ران يرهربی ربانی که ا ريافغانستان زبودند و ارتش  کمک پاکستان برخوردار که از ان طالبانیيچن ميف جتارت مواد خمدر چيتضع

 ـ شدند چن آموزش داده میيان چيجو که جنگ جائی را ـ خوست ءآن زمان مناطق حومه طالبان در. ديگرد داريکرد، پد تش میيمحا

 از یگان هنديمشول منا هدو جناح متخاصم، ب گان هر هنديمنا. ديگرد باز  انتقال مواد خمدرريجنگ در مس ءتصرف خود درآوردند، و جبهه هب

بدون  داشته شود تا مواد خمدر نگه  هردو گروه بازنيب از زيدهل ک جمرا ويدند که يران به مذاکره نشستند و به توافق رسيا پاکستان و

  .دادند کماکان ادامه می دگر هم عنی ائتالف مشال و طالبان به کشتاريجناح  ان هردويجو که جنگ حالی ابد، دريگي انتقال  هسکت

های  رساختيکاری اقتصادی را سوای ز ساحه، هم در ـ درون دولت ـ های استعمار اسالمی کشورهای مسلمان و دولت

اساس منابع  مثال، بر طور هب. دنديگرد داريی بود که مناسبات خاصی پدري تدابنيچن ءهيسا در. کردند  مینياقتصادی غربی تأم

های مسلح  گروه. چنی فروختيان چيجو ار نازل به جنگينگر را به ای بسيهای ست های نود، موشک روسی، پاکستان در سال

. کردند مبنای ترور را بذر می بود ختم اقتصاد بر شان ممکن میيکه برا جائی هر کاری اقتصادی، در استفاده از اصل هم مسلمان، با

. کرد  مینينظر مالی تأم از ،نيمشول چ ها بيآس در را، مسلمانهای مسلح   افغانستان، متام گروهنيجتارت هروئ ءکاری در عرصه هم

. ديرسان غورها در برابر حکومت پکن کمک میيام اويچنان به ق و هم شد ر میيانگ سرازينکيالت سي به انيوئريخشخاش و ه

گرفتند و سپس  آموزش نظامی میافغانستان  پاکستان در ).آی.اس.آی(کی يت مالی طالبان و کمک لوژستيمحا با غوريان اويجو جنگ

 ني چريتوانست به کشم مسلمان، می ندمت شهريدارای اکثر ءگانه منطقهيانگ، يکيکه س ناي  ازنيترس چ. گشتند می بر غوريبه او

ن منطقه است که در آن عالوه به يا ک خالفت اسالمی دريس يواقع تأس ، درنيچ ام دريهدف ق. ستی بودياليمبدل ساخته شود، ر

ک ينه را برای يچنان زم کاری اقتصادی اسالمی، هم پس هم. کند می ز احتواين زستان رايغريغورها، ازبکستاان، تاجکستان و قياو

ک سالح ي ـ ديم ديکه در فصل بعدی خواه چنان ـ کی کهيدئولوژيک دژ ايساخت،  م کشورهای مسلمان فراهنيد در بيجد یگ هبست هم

  .اد منودجيمسلح مسلمان در برابر غرب اهای  دی در دستان گروهنومرين
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  قسمت دهم

  

  اسالمي قدرت اقتصادي استعمار
 

  >ها سود جست مسلمان ها به نفع اسالم و آن توان از هائی وجود دارند که می گاه خالی] غربی[ کوالري سنيقوان در<

  .انهيم گروه املهاجرون در خاور بکری حممد، رهرب عمر -

 ـ BCCIـ (املللی نيجتارت ب دت ويبانک کر ءدهد تا خود را در مسأله اسالمی، اجازه می و استعمار زميتالي کاپنيتفاوت ب

Bank of Credit Commerce International( پرداخت بود  ـاست وام يهنگ سآ شين بانک پيا. ميق بسازيدگر عم بار کي

مبنای  تا بر ـ فردی بود هب منحصر ءوهيکه ش ـ هياز خود مبلغ سرما جز هنی بيکدام تضم چيارها بدون هزگ هيبه سرما که مبالغ بزرگی را

داران  ستم، مهانا سهمين سيا د شده ازين افراد مستفيتر مهم. اندازديستی راه بيتاليستم کاپيان مهم را در چارچوب سيآن معامالت مشتر

ژان (اثر   )The Forbidden Truth(کتاب  در که خود بانک بودند؛ اشخاصی چون خالد بن حمفوظ مالک بانک ملی جتارتی چنان

 لی بلند بود ويبانک، خ اش در ست درصدیيکه نسبت به سهم بدست آورده  هب هائی را آمده است، وام )لوم داسکویيزارد گيچارلز بر

های عربی و  خيشدارانی که متشکل از دوازده تن  مرکزی گروپ سهم ءاستخبارات سعودی و هسته ءس اسبق ادارهيا کمال ادهم رئي

  .داران پاکستانی بودند بانک

باعث شد که  ن امريبرد و ا داران سود می با سهم“ خاص”ز از مناسباتيکه بانک ن لببوده  هطرفه ن کيدست آمده  هسودهای ب

 Ghaith(ث فاراون يگا] ستيقرن ب[هشتاد  های هفتاد و  سالنيمثال ب طور هب. ن بانک در جهان سوم شناخته شوديتر ث مهميح هب

Pharaon   (جهت  ن پول دريا. دست آورده بود هده بيهای سرپوش ون دالر واميليصد م پنج ءاندازهه دار سعودی ب هين سرمايتر بزرگ

بانک  ـ ز شامل بودنديکائی ني شان دو بانک امرنيب ده شده بود که دريمصرف رسان هب )BCCI(هائی برای  شرکت داری سهام دريخر

 در ) Independence Bank of Encino(نو ينسيپاندانس ايو بانک اند )National Bank of Georgia( ايورجيملی ج

کرد، بانک خود  می فايها ا املللی برای ادهای بانکی و کنترل حساب نيبرابر مقررات ب در را ءپرده ک مانع ويت يثيفاراون ح. ايکالفرن

های  اد واميت زيمبالغ ا. افته باشديکائی جنات يهای امر ق کردن توسط بانکياز حتق ساخت تا عقب او پنهان می ها در را مدت

زمانی که پول داخل  هر ب تاين ترتيبد. ده شديگردان سريم ها ممکن و اریزگ هياد سرمايراه ازد داران بزرگ از ده به سهميسرپوش

که بانک را  زیيشد، چ پول ملی می ءهريمند شدن ذخ خساره استی باعثي سنيچن. بود هد، بانک با مشکلی مواجه نيگرد بانک می

  .داد سوی شکست سوق می هب

داران عربی و  جانب بانک د، ازريدوش بگ هاملللی را ب نيمالی ب مشکل انکشاف امور ريکه س )BCCI( های گونه ستراتژی نيبد

ن عملی برای سودبرداری يگز یک جايها  که آن نيد، با درنظرداشت ايابی گرديز ارزيآم تيجهان سوم موفق تاهای شان در هم
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 ن اشتباه ويا اها حت اریيبسد؛ يمبدل گرد ک مدل ادهای بانکی اسالمیيبه  )BCCI( تر پسان .کش کردند شيستی غربی پيتاليکاپ

ران آلوده به فساد يبه مدنه  کرده بود و های مالی غربی برقراردانند که بانک با اد به مناسبات و روابطی مربوط می ی راينارسا

ه، مردم يترک ان صدمه زد، دريجهان انظار را در) BCCI( ين، ورشکست شدنا<ک کارمند ترکی بانک يقول  هب. بانک متذکره

امتداد سواحل  ی دريهرجا در. دهد هکشاورزی اجنام ن های جتارت و بود که در عرصه هی نين اد چه کارهايآورند که ا خاطر می هب

ی ي گانه اد بانکیي )BCCI(د، چرا؟ چون يگرد گذراندند، اقتصاد شگوفا گی دشواری را می هزند که کشاورزان قبالً یيترانه، جايمد

  .>مالی کمک کند نظر ن مناطق ازيا در جتارت و کشاورزی را بود که آماده بود

)BCCI( از .کردند، امکانات گوناگونی عرضه کرد می گذارهائی که در کشورهای روبه انکشاف کار هيبرای تاجران و سرما 

های عالی  ستميان خود سين بانک برای مشتريکردند، ا انه کنترل میريگ خارجی را سخت ن کشورها جتارت با اسعاريا که اکثر جائی آن

 بر. را >دوست<ن دول های رهربا خصوص پول هند، بيقانونی از کشور خارج مناريصورت غ هها را ب مؤثری فراهم ساخته بود تا پول و

دارد و  درآمد نفت را نزد خود نگه های نقد از کمک منود که پول  رانيصدام حس )Kroll BCCI( پژوهشی کرول ق دفترياساس حتق

 تا. ده بوديز فراهم گردين هپانام س مجهوريگا رئي امکانات به جنرال نورنيمه. ديه مناريخواست ذخ جهان که می ءنقطه هر در را آن

  .قائی بوديکشورهای افر هند، پاکستان و ه ازيسرما های فرار ن منونهيتر ، بزرگ.م۱۹۹۱ سال عنی تايکه بانک فعال بود،  زمانی

ن يا. اسی مساعدت منوديهای س های اثرگذاری نهيپاکستان در زم در اس بزرگ، رهربان مسلمان را مثالًيمق بانک مذکور، در

ر يکه در ز ای ک البراتوار خمفیيبرای مصارف مالی ) ون دالريليحدود ده م در( هشتاد، مبالغ بزرگ پولهای  های سال مهيبانک از ن

ئی  کرد و به ساخنت سالح هسته می اءاحلق کاريهای جنرال ض کوشش ها و قياثر تشو شخص مهمی که در ـ عبدالقادرخان نظر داکتر

ده يس گرديتأس )BCCI( ءلهيوس هدهی معاف بود و ب هيمال ئی که از ک مؤسسهيواقع از جانب  ن پول دريا. پرداخت کرد ـ افتيدست 

پرداخت ن بانک يچنان ا هم. داشت پاکستان قرار س مجهوريرئ بعداً وقت و ءهيمال ريبود و رهربی آن در دست غالم اسحاق خان وز

عهده  هب ـ ئی پاکستان بود هسته زيجته ءل برنامهوشخصی که مسؤ ـ احلق جنرال انعامبرای  ات باالی مقاومت ريفيای فوالد دارای ک

  .گرفت

  

   :ها سعودي ءلهيوس هسازي مذهبي ب مستعمره
  

ن اد بانکی عربستان سعودی يتر ، بانک اسالمی برای انکشاف، مهم)BCCI(شدن مسدود از پس، چند سال .م۱۹۹۸ سال در

کمک  ـ پرداخت د میيش بايی خوي هشات هستيخاطر آزما هن کشور بيکه ا ـ پاکستانهای اقتصادی  همينه پرداخت جريزم بود، که در

گی اقتصادی که  هسازی مذهبی و مهبست استی بود در رابطه به مستعمرهيآن س ها، هدفی فته بود و ن سخاوت سعودیيپس ا در. منود

انه از اسالم را يادگراي بنريپخش تفس منظور هخود را ب سعودی، امکانات مالی ميرژ. روی دست گرفته شده بود >سعود ءخانه<توسط 
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قول رفعت ال  هب. م کرديل صحبت خواهيتفص ن مبحث بايازدهم ايفصل  آماده ساخته بود که ما در شود، زم شناخته میينام وهاب که با

به حکومت  .م۱۹۹۳ سال ها در سعودی) Progressif Union( نام وحدت مترقی هون مصری بيسيد سکرترجنرال حزب اپوزيس

ها با نفوذ  سعودی. اده کنديعمل پ مصر را در ءسازی جامعه ن بود که اسالمیيپول منود ولی شرطش ا ءاد عرضه شيحسنی مبارک پ

های  بانک ريکث مشار سيها به تأس آن. اسی مصر موفق شدند نفوذ کننديگی فرهنگی، اقتصادی و س هزند ءدر هر ساحه باًيشان تقر

را حفظ  بندی خود ی و رسوم اسالمی پانيها با قوان ندهريشد که وام گ ن شرط داده میيا هها ب وام. اری اسالمی اقدام کردندزگ هيسرما

که  شرط آن هپراخت، ب خرج می بيج) دالر ۵ باًيتقر( پوند مصری ۱۵جوهای زن، ماهانه  ، به دانش)انيال را(ها، ن اداي کی ازي. نديمنا

  .ديب گرديتعق زيمسلمان ن گريچنان در کشورهای د  تعامل همنيمه. کردند می سر هب چادر

کی پس از صدور حکم يهای پولی و لوژست کمک. دنديرس مصرف می هزم بيدرآمدها از مدرک نفت سعودی در راه وهاب

چن عملی يچی در کشورهای خمتلف اسالمی، مثل سازی مذهب ن شکل مستعمرهيا. افتندي عت اجنام میيق شريمذهبی و تطب ءحمکمه

اسی، يس ءدنبال آن در عرصه هب. ران شدنديو) .م۹۶-۱۹۹۴( چنيان جنگ خنست چيچن در جريمذهبی دولت چريادهای غ. شد می

 نيچن از برخی. شدند پول سعودی کمک می ان بود و بايدستان شبه نظام ها در آمدند که رهربی آن ديپد ـ دولت درونـ  های دولت

. نديق مناي شرعی را تطبنيفه داشتند تا قوانيهای اسالمی وظ د آمدند و دادگاهيپد زيها نها در شهرهای کوچک و روستا دولت

بود، ) کوالريس( مذهبیريومند غرين ءک عنعنهيچن دارای يکه چ رغم آن علی. داشتند  قرارنين قوانيطورکل، مردم در نقطه مقابل ا هب

کالی يبرابر راد شدند و در ت مالی میيها محا های مسلح مسلمانی که توسط سعودی برابر گروه لی اندک دريتوانست خ ن کشور میيا

ار يت بسيک اقليجنبش وهابی،  ـ انند اکثر مناطق جهان اسالمم هم ـ چنيچ در. دريبود، قرار بگ ها روس ءامد محلهيساخنت جنگی که پ

از  ...دوش داشت هب های مردم را قلب کتله در<بذر ترور  ءفهيداد، که وظ ل میيتشک حاتی رايتسل ت فراوان مالی وياما با محا ،کوچک

از  ...اده کردنديض خود از اسالم را پيقابل تعوريغ انه وريگ سخت ءوهيها ش ن گروهيقانونی، ا آوردن انارشی و بیديق پديطر

 و صندوق وجهی پول نيلتسيس يکه بور ای اقتصادی ءسخت و حمدودکنندهط يق شرايطر ئی از اندازه های شوروی تاکه اد جائی آن

ث يح هخ ابو عمر بيچن، شيدر زمان جنگ خنست چ. ديض گرديهای اسالمی تعو جانب دادگاه د، لذا ازه شديپاش وضع کرده بودند، فرو

ن يچن وارد شد و به جماهديبه چ .م۱۹۹۵ سال ک مسلمان سرسختی بود که درين شخص يا. دي گردينيالقضات و مفتی تع قاضی

ن بود که يگانه رسالت او ايداشت؛  هن کشور روابط و شناختی نياو با ا. ساخت زم آشنايبا اساسات وهاب را ها وست و آنياخلطاب پ ابن

  . شرعی وفق دهدنيکشور را با قوان
  

  :زم مذهبي عربستان سعوديياليت مالي امپريحما

  

: ن اجزای آنيتر شد، که مهم  مالی مینين کشور تأميستم بانکی ايتوسط س سعودی، عمدتاًزم مذهبی عربستان ياليامپر

انه يم گی در خاور هنديمنا ئی از دفاتر گسترده ءدو بانک شبکه هر .بودند.) ب.ا.د( الربکه و داال.) ا.م.د( االسالمی های داراملال بانک



- ١٢٥ - 

صل يس فعلی آن پرنس حممد الفيرئد؛ يس گرديصل تأسيالف برادر ترکیصل يتوسط حممد الف .م۱۹۸۱سال  بانک خنست در. بود

ادگرائی يت مالی گسترش بنيمحا خاطر هها ب ست که سعودی ای لهي وسنيبزرگ، خنست ءن مهرهيا. باشد ملک فهد می ءالسعود، برادرزاده

  .دهند می اسالمی مورد استفاده قرار

قابل نفوذ ريحدودی غ تا ده، گسترده ويچيک ساختار پيگر، ي های مالی د شبکه ءانند مههم های اسالمی، هم بانک ءشبکه

کا مدعی بود يامر ءاالت متحدهيا ءخارجه ر اموريوز. سودان است بانک اسالمی الشامل در) ا.م.د(های فرعی کی از ادي. باشد می

ت شخصی او درآمد و هم يملک هگرفت و ب او قرار کنترل ن بانک دريون دالر پرداخت منود، ايليم ۵۰که اسامه بن الدن  که از زمانی

ان يجر  شاهد درنيث خنستيح هک جتارتی اسبق بن الدن، بيک شريمجال امحد حممد الفضی، . دار آن بوده است ن سهاميتر بزرگ احتماالً

که بن الدن بانک اسالمی  بودند، افشا منود .م۱۹۹۸سال  کا دريسفارت امر اری در دوزگ افراد القاعده که متهم به مبب ءحماکمه

  .داد می سرتاسر جهان مورد استفاده قرار وانش درريارسال پول برای پ ءنهيصل را در زميالشامل و بانک اسالمی الف

 ءکردند، که هسته می ات را اجرايهای مالی عمل ادنيق مهيخصوص از طر هدارانش ب بن الدن و طرف .م۲۰۰۱ماه سپتامرب  تا

 خاور مند در جانب اشخاص ثروت خود از ءنوبه هن اد بيداد، که ا ل میيتشک اردها دالريليارزش مه مالی را بک سازمان يمرکزی 

ن بانک صاحل عبداهللا يگذاران ا کی از دابي. باشد صل میيس بانک اسالمی الفيصل السعود، رئيپرنس حممد الف. شد انه کمک میيم

صاحل  )ForbesMagazine(فاربس  ءمبنای گزارش جمله بر. پادشاه است ءسعودی و باجهمند  ار ثروتيدارد، که مرد بسکامل نام 

 از. باشد ارد دالر میيليم ۵۴ارزش ه ب ای هيدارد، که مالک سرما قرار ۱۳۷ ءن افراد جهان، در مشارهيمندتر برده در فهرست ثروت نام

گر بانکی يک اد ديعنی يد، يس گرديتأس )Dallah al-Barakah(ئی داالالربکه  هريشرکت زجن .م۱۹۸۱سال  برکت او بود که در

جهان  باشد که در پانزده کشور اری میزگ هيهای خمتلف سرما گی و شرکت هنديوسه منا ستين شرکت دارای بيا. عربستان سعودی

  .کنند ت میيفعال

شخص  هر بر هر تعرفه قرارداد و هر پرداخت درنی يد ءبهيک وجيث يح هب کنند، که ز مراعات میيهای اسالمی ذکاة را ن بانک

ا دو درصد دارائی شخصی و شود ب که برابر می ـ کنند می معامله مبلغ الزم را کسر هر ها در ن بانکيا. شود مسلمان فرض دانسته می

د؛ يرا د توان آن ز منیيحماسبات ن درگردند، و البته  ها درج منی النسيب انتقال مبالغ ذکاة در. دابي اسالمی انتقال می ءهيريهای خبه اد

انتقال پول را مورد  ءوهين شيست پاکستانی که ايک ژورنالي. گردند وقتی معامله صورت گرفت اوراق مربوطه باطل می عالوتاً

 نيئی برای تأم هارانيهای هوش وهيش ءمجله شوند، از ه انتقال داده میيريهای خ داده بود، مدعی بود که ذکاتی که به سازمان ق قراريحتق

ه يريک اد خياعانه برای  دست آورد که اصالً هوسف مبالغ پول بيمثال رمزی  طور هب. رود حساب می هستی بيهای ترور مالی گروه

مثال،  طور ـ باشد ک منبع بزرگی از درآمد میيواقع  زکاة در. منود بود از طرف شرکتی که آب زمزم را از مکه به پاکستان وارد می

ارد دالر يليم ۱۲د ذکاة شان را که ساالنه به يشان با ءارد درآمد ساالنهيليصد م سلطنتی سعودی، با شش ءهزار عضو خانواده شش تنها

  .نديپرداخت منا!  گردد بالغ می
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ون يليحکومت سعودی کشف منود که مبلغ سه م .م۱۹۹۹سال  در. های اسالمی بوده اند های اسالمی خط جنات شورش بانک

داد، انتقال  ل میيتشک بن الدن را ءقت خبشی از شبکهيه که در حقيرياد خ نام ءک موسسهيک بانک خصوصی سعودی به ي از دالر

 از ن مبلغ عمدتاًيشد که ا آشکار ـ االت متحده اجنام داده بودياستخبارات ا ءکه ادارهـ های دفتری سعودی  بررسی کتاب از. افته بودي

خاطر  همند آن مبلغ را ب ن افراد ثروتيکردند که ا کائی ادعايماموران امر. ها پرداخت شده بود ه شرکتيبلندپاجانب پنج تن صاحبان 

. داری ورزندعربستان سعودی خود های شان در شرکت ش به بن الدن پرداخته بودند، تا افرادش از محالت بريهای خو حفاظت شرکت

حات داد يئی توض جلسه ءدرباره ،املللی اسلحه نيک سوداگر بي< گر ست پژوهشيلک ژورناي )Greg Palast(گ پاالست يقول گر هب

که  ،س شرکت کرده بوديپار شهر در )Hotel Monceau( در هوتل مانسو .م۱۹۹۶سال  یاردر سعودی در ماه ميليآن م که در

 بر عموم باور طور هب >.پرداخت و چه مقدار ست پول میيبا ات بن الدن میيشد که چه کسی برای عمل م گرفته میيد تصميطی آن با

ل يتشک ها را بن الدن توسط سعودی ءشبکه ت مالی ازيمبنای اساسی محا ست که اعمالِ فشاريدست ن ست که شواهد چندانی در نيا

 طبقات اجتماعی نيبادی در يت زياز حمبوباو  رايدادند ز عربستان به بن الدن داوطلبانه پول می ها در صاحبان شرکت .است هداد می

  .بود عربستان سعودی برخوردار

ز شده بود، ي وارنيپيف اسالمی در فليلياملللی ر نيافته بود، به حساب سازمان بيون دالری که اختصاص يليک خبش آن سه مي

شد که  می ادعا. بودس شده يبن الدن تأس ءفه باجهيتوسط حممد مجال خل ۹۰های  ل سالياوا سعودی بود که در ءهيريک سازمان خيکه 

 فه دريه خلکن باورند ياه کائی بيگان امر هکنند قيحتق. اف مورد استفاده قرار گرفتي پولی گروه مسلح ابوسنيمنظور تأم هها ب اعانه

 شس،يزی، موريخود در مال ءست ادهای ترور را برای باجهاضمن به عربستان سعودی برگشته و بر بن الدن انتقادهائی وارد کرده 

مقابل  خبش مبارزه در ا درير اسبق سيمد )Vincent( Cannistraro( سترارويسنت کانيو. ار گرفته بودياخت  درنيپيفل سنگاپور و

کائی يت مبباردان کشتی امريلوت مالی ارتش اسالمی عدن رابطه داشت، گروهی که مسؤيز با محايفه نيداشت که خل زم، اصراريترور

  .دوش گرفت هرا ب )Cole(نام کول  هب

ادهای مالی اسالمی، برای  ءلهيوس هئی است که ب گسترده ءک شبکهيهای  ون دالر، خبشی از اعانهيليکردن سه مزيوار

ل ياسالم تشک ءانهيادگرايهای بن برداشت ءغ دربارهيها را تبل اساسی آن ءفهيجهان اختصاص دارد که وظ سرتاسر های مسلح در گروه

 .م۲۰۰۰ سال در. شود گرفته می کار هزم مذهبی در جهان اسالم بياليست که در راه امپر گری از جمراهائیيک مورد دين يا. دهد می

ک بررسی يمتوقف ساخنت ارسال پول،  ءنهيزم ت دريحسن ن ءاالت متحده و به نشانهيا ءعالقه درنظرداشت ابراز حکومت سعودی با

ان يی بر جرريچ تأثيه اي اندک و ريتأث واقع های پول در شدن کانالمسدود. منود داران سعودی را آغاز ها و بانک مشاری از بانک از

ه برای مسلح ساخنت يريز کماکان از ادهای خياسالمی ن گرياد ديهای ز بانک .داشت هشدند، ن پولی که از عربستان سعودی خارج می

 ون دالريليم ۲۶۷عربستان سعودی بالغ بر  در تنها .م۲۰۰۱سال  ها در مقدار اعانه. کنند جهان استفاده می سرتاسر در های مسلح گروه

 ک سوداگر سعودی دري. بودند ها می  جنگريها درگ جاها مسلمان آن شد که در ن پول به حمالتی فرستاده میيشد، خبش بزرگ ا می
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کرده  هچن کمک پولی ني و چريچه کسی برای کشم< اعتراف کرد که )Financiel Times( زمينشل تايخربنگار فان پرسش دو برابر

  .>ماست ءدهيعق دفاع از برادران هم سر جا حرف بر ينا است؟ در

 Wael(دان يوائل محزه جال ءلهيوس همالی بن الدن در عربستان سعودی ب ءمرکزی شبکه ءست که هسته حکمت بوش مدعی

Hamza Jalaidan( اريتأث .م۲۰۰۱سپتامرب  ۱۱. برده شده است شيطرح و پباشد،  جده می که مقر آن در ن يت اندکی بر اي

ن شبکه يافت، اي انتشار .م۲۰۰۲تابستان سال   مالی القاعده،که درنيتأم ءزمان ملل دربارهارش ساک گزيبر اساس . شبکه وارد منود

د که بن الدن يرس می نظره طور ب نيا. دست آورد هاز عربستان سعودی ب ون دالريليم ۱۶از زمان محالت بر مرکز جتارت جهانی، مبلغ 

 از. ابدين سوداگران مؤفق و مستقل دست يتر شيداخل عربستان سعودی توانسته بود، به جلب ب داران خود در های طرف ان گروهياز م

 کائی، اوياساس راپور ادهای امر بر .باشد های سعودی می نيمندتر ثروت کی ازي القاضی نياسيکی هم ي اشخاصی، نيمجله چن

. اده استباشد، انتقال د می )Blessed Relief(که نام عربی  )Muafaq- Foundation(ق فوند مؤفق يطر از را ها دالر ونيليم

های  تياملللی است که با ملک نيک سوداگر بيقاضی . گردند رهربی می های سرشناس سعودی کمک و ه توسط خانوادهيريهای خاد

کار پاکستان سرو ه، قزاقستان، آلبانی ويعربستان سعودی، ترک ادهای بانکی و دفاتر مشاورتی درائی، يميهای ک منقول، فراوردهريغ

درون  ـ های هائی در کشورهای مسلمان و دولت تيرود که فعال می مشاره اری از سوداگران مدرن سعودی بيمتام ع ءک منونهياو . دارد

شوئی  ات پوليعمل در .م۱۹۹۸سال  قاضی در. های نود مستعمره شده اند الس ، درميفصل م گفته آمد که در چنان ؛دارد ـ دولت

واقع  )Quranic Literacy Institut(توت يتراسی انستيک ليورانينام ک هئی ب هيريق اد خيطر ز ارتباط داشت که ازيبرای محاس ن

 .م۲۰۰۱ سپتامرب ۱۱پس از . افتيکرد، اجنام  گی می هديهای محاس رس که به حساب کاگو که مؤسس آن حممد صاحل شخصیيدر ش

ل را که توسط رتمت آلبانی کار ساختمان دو بلند مانا، حکوريت در مثالً.  القاضی منجمد ساخته شدنياسيهای  اریزگ هيسرما سهام و

  .بالک منودگرفت،  اجنام می )Company Karavan Construction( نام شرکت ساختمانی کاروان هاو ب های کی از شرکتي

ه، يريبن الدن با ادهای خ ءرابطه به مناسبات شبکه  مردم عام سعودی درنيهای متناقض و متفاوت در ب نظرها و داوری

 Haramain( نيهای اد اسالمی حرم ساخنت اعانهحکومت سعودی با حمدود .م۲۰۰۳ماه مارچ  در. قوت ادامه دارده هم ب هنوز

Islamic-Foundation( اد خيا. ل موافقت کرديخالف م خ يز االشايخ صالح بن عبدالعزيه در مکه واقع بوده و توسط شيرين

نتقال کرده بود، ا ايش در سومالی و بوسن های  گی دهنيکه به منا را هائی ن کار، پوليا ءجهتين در .شد ر امور اسالمی رهربی میيوز

را در  های خود تيه فعاليريادهای خ ءهيسعودی گزارش داد که احتاد ءروزنامه .م۲۰۰۲ماه سپتامرب سال  در. منجمد ساخته شد

 بر در نه رايدالر هز ۵۳۰،۰۰۰کرد که  ک مرکز اسالمی را بازي )Sarajvo(وو يا گسترش داده بودند و در سارايسومالی و بوسن

 ، باه وضع شده بوديريهای خ بر سازمان اسالمی گريعربستان سعودی و کشورهای خمتلف د که در هائی تيحمدود ءرغم مهه علی. گرفت

 ن امريخاطری نگران بودند که ا هها ب ساخنت اعانهحمدود ها از حکومت. گذاشته بود جا هپول ب ءهيگذرا بر  هم اثرات مؤقتی و آن

ک يقول  هب. داد کردند، کاهش می های اسالمی را کمک و مساعدت می دئاليسرتاسر جهان ا  مردمی که درنيت شان را در بيحمبوب

خواهد  کس منی چيه حال حاضر در. تصرف خود درآورده استه ت را بيهای کو اسی، جادهياسالم س<: تي روزنامه در کوريدب
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 ۱۱از . کند شان مزامحتی منی کاره لذا کسی ب. ر داخله هم باشدين شخص وزياگر ا اتش بزند، حتآهای وصل شان به اسالم را  رشته

ان مسلمان مورد استفاده يجو فرستادن پول برای جنگ خاطر هد که بيخور می هائی بر وهياقسام ش انواع وه سو ب نيبد .م۲۰۰۱سپتامرب 

های  هوتل ها در آن. کنند می های مملو از پول به سوب پاکستان پرواز تی هستند که با بکسيکو کثريسوداگران  مثالً. گرفته است قرار

ش، يرا بدون ريند، زريگ هن ظن قرار نند، تا مورد شک ويگز حمالت مردم عادی، اقامت می از دور ءفاصله کراچی، در مت شهريق گران 

دهند تا در  ل میيانه حتويهای خمتلف اسالمی خمف را به گروه ها ها پول آن. کنند می تاپ در دست سفر لباس اروپائی و لپ ملبس با

  .دهند استفاده قرار شان مورد ءهای مسلحانه یريهای مالی درگ نهيزم

 ۱۶ پنج تا نيپوولی ب ءهريهای مسلح دارند، از ذخ که اغلب روابطی با گروههای اسالمی،  های خمتلف، سازمان نيمبنای ختم بر

نی يق وزارت امور ديارد دالر را از طريليده مانه مبلغ يان عربستان سعودی به تنهائی خود سالين ميا ارد دالر برخوردارند که دريليم

 های مالی کشورهای اسالمی طوری اند که کنترل و ساختار خبش. مانند ها ناشناخته می ن پولاي منبع خبش بزرگی از. پردازد می

 در. دارد ها مالی وجود ني دهی و هيستم ماليدر عربستان سعودی، س مثالً. ه را مشکل ساخته استيريهای خ نظارت بر سازمان

پردازند،  ها ذکاة می که شرکت رغم آن علی. ديدست آ هکند تا از خروج و ورود پول آگاهی ب کنترل منیرا  کسی دفترها چيهصورت  نيا

ن يا در. ستينی برای آن الزامی نيمع ءشود که اندازه داوطلبانه داده می ءآن اعانه دارند، اما از هرمسی ن ءهيها مال گونه پرداخت نيا

ک يقول  هب. شود های نقدی داده می برابر پرداخت ها در تعرفه اکثر. تواند کمکی کرده منیز يستم بانکی اسالمی نينه ساختار سيزم

که نفت  رغم آن علی >.وارد بانک گردندها با بکس مملو از پول نقد  ار معمول است که مشتریيانه بسيم خاور در<کارمند اسبق بانک 

لی مانده يقبا ءک جامعهين کشور پادشاهی کماکان يآورده است، اما اخود  ثروت فراوانی برای کشورهائی چون عربستان سعودی با

  .کند می فايآن پول نقد نقش مهمی را ا است که در

  

  :ستم پولي اسالمييس

  

 که از هائی ل پولياالت متحده، سيا ءخارجه تمعاون وزار )Janathan M. Winer(نر يوا.  جاناتان امنيختم بنابر

مبنای آن  که بر هائی وهيش کی ازي. دهند ل میيانه را تشکيم خاور های پولی در درصد تعرفه ۳۰تا ۲۵ مانند، کردن خمفی می دنبال

 گريد آن در کشور ءندهريک کشور برای گي آن پول نقد از ستم حواله است که به اعتباريند، مهانا سريگ ها صورت می گونه تعرفه نيا

 برده نيب دست آورد، اوراق مربوطه از هگر بيکشور د در را نده آنريحواله فرستاده و گق يکه پول از طر جمردی هب. شود فرستاده می

) کننده پولِ پرواز( )-fei qian( انيرا فای ک افته بود که آني رواج ميهای قد ها در ازمنه نائیيچ ءلهيوس هب ستم اساساًين سيا. شوند می

. ندبتوانی کرده ريشم جلوگي راه ابرريشدن در مس د تا از غارتيب گرديتوسط سوداگران عرب تعق ها پسانوه ين شيا دندينام می

ت رمسی باالی يرفنت از ممنوع ستم و خواست طفرهيهای شصت و هفتاد قرن ب سال کشورهای درحال انکشاف در ها از های مهاجرت موج
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ائی و يها مهاجر آس ونيليم ءلهيوس همدرن ب ءامروزه حواله. گردد ايدگر اح بار ،ستم حوالهيس تا ا باعث شديشرق آس انتقال طالی جنوب

ت خود يکردن هو آن جمبور به ثابت ءندهريپول و گ ءفرستنده. دريگ می شان مورد استفاده قرار های خانه هخاطر ارسال پول ب هقائی بيافر

ده يدار نام را به شخص معتمد حواله دهنده که حواله پول آن ءندهريشود که گ برده می کار هکلمات ب ک کود سری ازي<. ستندين

 ک متاس تلفنی ويساعت در روز و هفت روز هفته فعال بوده و  وچهار ستيستم بين سيا. دارد اخذ می پول خود را دهد و شود، می می

باشد و  می )Western Union( نيونياز وسترن  تر وه بهين شيا<. ک استقامت برسديست که پول به يکاف ،ام تلکسیيک پيا ي

ک يبرای  دار حواله. >ابدي سرعت اجنام می ار اندک است و بايبس زيشن آن نيت کسی افشا شود و کميماند که هو لزومی برای آن منی

قانونی ريهای غ خبش بزرگ انتقال پول نوسانی ای اسعار و از سود از. کند شن حساب میيک درصد کميفقط  مکمل، ءحواله

  .ديآ دست می ههای مسلح ب اسلحه، قاچاق و گروه سوداگران مواد خمدر و

. ت دارديار جذابيستی بسيهای ترور ستم حواله بوده که برای گروهيت سيفيگر ک انيها ب کاری و سرعت عمل در تعرفه خمفی

دارهای  گونه حواله نيمه کی از ي. کنند میستم استفاده ين سايمداوم از  طور هون مسلمان بيهای فراوانی وجود دارند که افراط گزارش

حکومت هند در سال . بوده است قاياالت متحده در افريهای ا در سفارت .م۱۹۹۸گذاری سال  مبب ءمالی محله ءکننده نيپاکستانی تأم

  را ازريکشم مسلح در های پاکستان که گروه ).آی .اس .آی( ءلهيوس هن دفاتر بيا: حواله را کشف منود ئی از دفاتر ک شبکهي .م۲۰۰۱

که در دستان  داشته بل هن ها قرار کنترل عرب ريهای حواله در ز ن شبکهيست که ا نيجالب ا. شدند کرد، کمک می  مینيپولی تأم نظر

شده ستم مؤفق ين سيساخنت ا را گاندی در فلجينديکه ا نيرغم ا علی. ندشتدا ج مهاجرت کرده اند، قراريهای پاکستانی که به خلهندو

پاکستان ساالنه  در ستم تنهاين سيد که ايآ می از ارقام رمسی بر. ان داشته استيمهان روال جر ههم ب پاکستان هنوز بود، اما در

ت شده بودند که يدار تثب نفر حواله ۱۰۰۱ دبه تعدا ۹۰های  سال در اواخر. دهد ارد دالر را اجنام میيليارزش مبلغ پنج مه معامالتی ب

صد  ءانهياساس گزارش سازمان ملل صنعت حواله سود سال بر. شد ون دالر بالغ میيليبه ده م کردند که بعضاً را معامله میهائی  تعرفه

  .دهد را نشان می ارد دالريليم

 شوئی ادعا پول ءکارشناسان عرصه. ز وجود دارندين حمسوس پول ريگری از انتقال غياد ديهای ز وهيستم حواله، شيجز از س هب

 ومندی درريدار و ن سابقه ءک عنعنهيدارای   ن شهريا. دشو ها انتقال داده می در صندوق احت ،ژه از دوبیيو ههای نقد ب کنند که پول می

رانی که در يا ءک خانوادهي. کنون حفظ کرده است ران را تايا جتارتی با ءوستهيهم پ ههای ب متاس طال بوده و سوداگری پول و ءعرصه

 پرواز وار دو هفته .م۲۰۰۱ل سال يبه اوا ساخت که تا باشد، آشکار معامالت پولی مشغول می ءنهيکند و در زم گی می هدبی زند

کنند تا  ق میيگون را تطب های هم کيتکن جوامع غربی، اغلباً. شد اجنام می های دالر به کندهار نوت بانک از های پر ما با صندوقيهواپ

قا يطبی در افر ءهيک شرکت ادوير سابق يمد .انکشاف برده شوند داشته شده به کشورهای روبه نگههای نقد خمفی  گذارند که پول هن

ع يآن تطم از شد که منظور م میيشد، تسل ش ارسال می برای راه هوا را که از های پول نقد ش ماهانه صندوق اقرار منود که شرکت

 پسني که ماه ميکرد ما را ما چارتر میيک ماه هواپي<گفت که  می او. اردد را فعال نگه دات خوديان و کارمندان بود تا تولويج جنگ

  .>.رفت ش میيما خوب پ گونه کار نيکرد و ا می ب مقابل مهان کار رابجا



- ١٣٠ - 

 شکننده، آغاز و احت بازارهای ساده با مقدار دوران پولی اندک و در اهای اسالمی مؤفق شدند تا مناسبات مالی را، حت بانک

 طور. ژه دشوار بوديو هان آمدند، بيم هسال جنگ ب ها از ده پسکه  ـ دولت درون ـهای  در رابطه با دولت ان امر حتيا. نديمنا برقرار

سال  اواخر در. افتي حواله اجنام می امور پولی با ءدارد و مهه هداری وجود ن ستم عنعنوی بانکيسومالی س افغانستان و مثال در

 های افغانی در نوت چهار نوع خمتلف بانک) از واحد پولی ائتالف مشال بود تر شيبار ب که ای آن دو( پول طالبان کنار در .م۲۰۰۱

 گر پول دوران حکومت ربانی، که مهان ارزش رايپول دوران سلطنت حممد ظاهر، شاه سابق افغانستان، نوع د: وستد معمول بودندداد

صف ن د دوستم که ارزش آن برابر باينام رش هازبک ب ساالر ها برای جنگ روس ءلهيوس ههای چاپ شده ب نوت نوع سوم بانک داشت، و

 ءوهيش نياعتبارتر رداخل افغانستان طال پ در. کرد هائی که ائتالف مشال استفاده می نوت نوع خنست بودند و نوع چهارم مهانا بانک دو

دار  حواله. است تر را ملموسيآن باور دارند ز بر ها شناسند، آن را می مردم طال< ک کارمند ملل متحد گفتي. آوردن پول بود دست هب

را برای معامالت  برند طال ش میيحواله را پ که امور برند؛ اشخاصی می کار هش بيهای خو م درست امور حسابيخاطر تنظ هرا ب طال

حکومت  کشور ها در که کی نيا تقاضا وطال ارزش خود را فارغ از . دهند سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می خود در اسعاری

 فراره ب وقتی طالبان پا. افغانی ارزش داشت هزار ۶۰ک دالر يه طالبان،ي، قبل از جنگ عل.م۲۰۰۱سال  در. کند کنند، حفظ می می

ارزش طال ثابت   دوراننيهم در مه آن با شد، اما افغانی تبادله می هزار ۲۵برابر  در دالر رفت و هر گذاشتند، ارزش پول شان باال

  .مانده بود

وستد ها و داد ن معنی که پول در بانکيستم حواله برخوردار است، بديهای س اسالمی در جهان مسلمان، از سهولت استعمار

. گردد م میيعت تنظيعنی قانون شريدو، توسط قانون مشترک  های اسالمی و حواله هر بانک. شود انداخته می کار هاموال در شرق ب

ون يسيکم<باشد که  ها و موسسات اسالمی می عت بانکينظارت شر ءکند، مهانا اداره کنترل می که جهان مالی مدرن اسالمی را ادی

املللی مسلمان عرضه  نيشان را به جوامع ب ت دارند که خدماتيسرتاسر جهان فعال های اسالمی در امروزه بانک. نام دارد >عتيشر

جمموع . ا فعال هستنديقا، کشورهای عربی و آسياالت متحده، هزارها بانک در اروپا، افريا بانک درتر از دوصد  شيب. دارند می

ها چقدر هست، الزم است  نيکه ا نيشد و برای دانسنت ا ارد دالر میيليم ۱۴۸بالغ به  .م۱۹۹۸های موسسات مالی اسالمی در سال  وام

  . ديگرد ارد دالر میيليم ۱۳۸ سال بالغ به نيمه بستان سعودی درد ناخالص ملی عريکه تنها عا نيم به انيکه اشاره ک

مانند اعتماد  ؛باشد می ست که بر اعتماد استوار نين حرف ايمعنای ا. ستا الزم برخوردار اعتبار ستم پولی مدرن غربی، ازيس

در . کنند را خرج می ها ست که آن هائی بسته به اعتماد بر حکومت ،کل طور هب ،ها نوت ارزش بانک. های شان ندان بر حکومتمشهر

ه يشود که پرداخت مال خوبی واضح می هق خواست طالبان بين مسأله از طريا. ستيئی موجود ن  رابطهنيچن ـ درون دولت ـهای  دولت

طال  راه را با ءهيستی ماليموترهای باربری هند و پاکستان با. کردند که با طال تقاضا می نه با پول بل ،بر حمصول خشخاش را

های طال از دوبی با  صندوق. گرفت طال صورت می با افغانستان اکثراً دارانش در ها برای بن الدن و طرف اعانه. پرداختند می

گزارش حمققان اروپائی و پاکستانی، القاعده، در اواخر سال  بنابر. افتي انا به کندهار انتقال میيمائی آريماهای شرکت هواپيهواپ

نی ده يارزش ختنه طالبان ب. از افغانستان خارج کرد ر از طال را قاچاقینر پيشد، چند کانت  طالبان ساقط میميکه رژ گاهی آن .م۲۰۰۱
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داد، آقای  هزار دالری را به دوبی انتقال می ۶۰۰ ءک حممولهيکه  کی از اشخاصیي. خود بردند با کشور را از ون دالر طاليليم

ش از آغاز يخبش بزرگ طالها و اسعار خارجی خود را پ دوبی حملی بود که طالبان،. ی بودطالبان در کراچکاکازاده، جنرال قنسل 

  . جا منتقل کردند آنه ب .م۲۰۰۱جنگ در 

 ء طالبان و شبکهمين مرجع مالی رژيتر دوبی از مهم مثالً. بودند تر ل اسالمی فعاليغ مسايبرخی از کشورها در رابطه به تبل

 کشوری بود که در کنار عربستان سعودی و پاکستان نيث سوميح هانه، بيم درد سر بانکی خاور کی از مراکز بیيدوبی، . بن الدن بود

 که در هائی ک خبش از پوليکائی، يگران امر ق پژوهشيقول حتق هب. ت شناختيرمس هافغانستان را ب  طالبان درميگرفت و رژ قرار

ها،  حممد عطا، رهرب اختطاف کننده. رس گذاشته شده بود دست هق دوبی بيده بود، از طريمصرف رس هب سپتامرب ۱۱اندازی محالت  راه

دوبی با معامالت  ءرابطه. افت کرده بوديز شده بود، دريعرب وار ءق امارات متحدهينامش از طر ههزار دالری را که ب ۱۰۰ک مبلغ ي

وارد روابط تنگاتنگ شده  (BCCI)املللی  نيدت و جتارت بين کشور با بانک کريکه ا های هشتاد، زمانی قانونی بانکی به سالريغ

  . گردد می بر بود،

. شد داشتند، حمدود منی هستم را نين سيگاهی ا چيا هي بود و هستم بانکی نيها س آن که در های اسالمی با کشورهائی نقش بانک

م و حمفوظ شگوفائی اقتصادهای عنعنوی ي مستقنيمنجر به تأم ـ درون دولت ـهای  های مسلح و دولت ها با گروه های آن متاس

گرفته بودند،  انکشاف قرار سطح بلندی از رشد و ها در آن< :داد که ح میيه توضيبانک در روس ءک کارمند بازنشستهي. ديگرد می

کشورهای  ا دري انتقال گردد و ز ويجهان وارستی در سرتاسر يهای ترور تي مالی فعالنيتوانست برای تأم که پول می جائی تا

ساخنت  توانند، در پنهان می مثالً ـ شود  مینيها روابط جتاری تأم آن ءلهيوس هکه ب هائی بانک >.دست آورند هآن سود ب ستی ازيتاليکاپ

ها  بانک معموالً. نديدارند، استفاده منا هگی ن هنديکه دفاتر منا کشورهائی له درين وساي توانند از ها می بانک ـ نديها کمک منا پول

 ايقانونی دارد  ءشان جنبه های تيباشند، تا بدانند که فعال کنند که در معامالت جتاری مصروف می را کنترل می هائی ش بانکيشاپيپ

آورند که آن بانک  دست می ههائی را از بانک سومی ب گونه روابط داشته باشند، پرداخت نيهائی که ا  بانکنيکه چن زمانی. ريخ

طور  هب. سازد ف میيناتوان و ضع ستم کنترل راي حالتی سنيافت داشته است، که در چنيگر دريک بانک ديخودش آن مبالغ را از 

 )Barclay(در بانک بارکلی  ـ دارد شود بن الدن در عقب آن قرار که گفته می عنی سازمانیيمشاورتی و اصالحات،  ءتهيمثال کم

. کند افت میيها معامالتی دارد، در آن سودان، دوبی و امارات متحد عربی که با هائی در هائی را از بانک حساب جاری دارد که پول

 خالد الفواذ، شخص با. گردد م میيلندن تقس کاگو ويو، شيستی در شهرهای غربی چون ژنيهای ترور جا به حوزه ناي ها از ن پوليا

اران يکی از يست که  نياو متهم به ا. نامش ثبت است هباشد که حساب جاری فوق ب مت دارد، مهان شخصی میلندن اقا نفوذی که در

ها از  کائیيضد امر که بن الدن بر ست که اسناد اصلی مربوط به فتوائی ای آنيئی وجود دارند که گو اسناد حمکمه. باشد بن الدن می

اش در بارکلی به مراکز خمتلف  ق حساب جاریيفواذ از طر. ق فکس فرستاده شده بوديطر  الفواذ ازنيسودان صادر کرده بود، به مه

بن الدن طی . بالغی را انتقال داده بوده استآلبانی م ا، کوسوو وياسالمی در سرتاسر جهان، منجمله بوسن ءهيرياسالمی و موسسات خ
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ا مثل  آلبانی، يزده کشور دنيتر از س شياش در ب و اقتصادی های مالی گاه پای ساخته بود که آشکار .م۱۹۹۶اش در سال  ک مصاحبهي

  . ج وجود داشته استيه، لبنان، عراق و کشورهای خمتلف خليه، ترکيا، روسي، رومانريکب يایزی، هالند، برتانيپاکستان، مال

خاطر  همسلمان بداران  سوداگران و بانک انکشاف را برای قشر دی از رشد ويفروپاشی احتاد شوروی امکانات جد

 را مبنی بر د متشکل شدند تا احساس شانيوی جدرين نيدور ا هکوالر بيهای س مسلمان. د آورديهای شان پد تيابی فعالي گسترش

های اسالمی بود که  نوظهور بانک ءدهي پدنيکمک مه هب .شان گذاشته است، ابراز بدارند انت منوده و تنهایيخ ها که غرب به آن نيا

د آمده و برای يدر امتداد مرزهای احتاد شوروی سابق پد ـ درون دولت ـهای  های مسلح و دولت نظامی مسلمان، گروه شبههای  جنبش

. سود برداری کردند >د جهانیينظمی جد بی< بار از نيها بودند که برای خنست نيدند و مهيش به تالش افتياسی خويت سيت هويتثب

  .   دنديج و متشکل گردين بسيد در چارچوب جهاد نويوهای جدريح داده خواهد شد، نيوضت ۱۲و  ۱۱های  گونه که در فصل مهان
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  قسمت يازدهم

  

  مساجد ءشبكه

  
هلای  که پو ـی شان بق سناتورهای انتخاياز طر ـ کنند ها متاشا می کنند، آن ل میينظر مالی متو را از ها محالت بر ما کائیيامر<

  >.شود ده میيرسانمصرف  ههای شان چگونه ب هيمال

  .م۲۰۰۲نوامرب سال  ـ فست القاعدهياز مان

پاکستان ) صوبه سرحد(غربی  الت مشاليا عجله خود را به مسجد جامع مردان واقع دره روز مجعه، هنگام ظهر، مردها ب هر

آوری  خواند و اعانه مجع به برای منازگزاران خطبه میينام لشکر ط ه بريکی از اعضای گروه اسالمی کشميجا  آن در. رسانند می

هم در داخل  ه است، اما بازدان را ممنوع قرار دايشبه نظام ءلهيوس هنوع اعانه ب آوری هر که جنرال مشرف مجع نيرغم ا علی. کند می

ها در  نهگان اعا هکنند مجع. ابدي های خمتلف مسلح مسلمان بدون ممانعت ادامه می نفع گروهه ها ب تيگونه فعال نيمساجد پاکستانی ا

زی يد ناچحواقع وا در. داده است هآوری پول کاهش ن امکانات شان را برای مجع سپتامرب توانائی و ۱۱کنند که  پاکستان اعتراف می

. را متوقف ساخته باشند ها دن در صفوف آنيهای مسلح و جذب داوطلبان برای جنگ ل مالی گروهيوجود دارند که مساجد کار متو

های  موثر برای سازمان ءلهيوس ءمثابه هحفظ کرده اند و ب ت خود رايچنان موثر که در گذشته بود هم ای همهان اندازه مساجد ب ءشبکه

ها و اجنام معامالت  حفظ متاس ءنهيها در زم گان آن هل کننديهای مسلح و متو ، گروهـ درون دولت ـهای  اسالمی، کشورها، دولت

  . مانده اند کماکان باقی

اولی هم به  دومی بوده و ءکننده ليشود؛ که اولی تکم ستی مشرده میيمالی ترور ءک شبکهيدئولوژيک ايمساجد، شر ءشبکه

ن دو، با کشور پادشاهی عربستان سعودی يهای ا کل درآمد. باشد بزرگ می ده ويچيقدر پ خود مهان ءنوبه هتناسب آن دومی ب

  . گردد هنگ میآ هم

  

  :ارخاصيك شراكت بسي
  

متحد گرداند و از برکت اشتراک مساعی  دان سعودی مؤفق گشت تا کشور را هستم، خانيوسی قرن ب ستيهای ب سال نيب

سلطنت را  ءشود، اداره اد میينام اسالم وهابی  هکردند و ب غ میيوی و تبلريپ اسالم را ءانهريگ ره، که نوع سختيجز رهربان مذهبی شبه

های اساسی که قدرت شاه  هيکی از پاي .ديسلطنتی استقامت خبش ءت خانوادهيمذهبی برای هواسی و يشراکت رهربان س. دريدست گ هب
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ن هم است يچنان ا زم هميهدف وهاب. است > عربستان سعودی و سرتاسر جهاننيگسترش اسالم وهابی در ب<کند، مهانا   مینيرا تضم

ت بزرگی ياست خارجی عربستان سعودی از موثريشراکت در سن يا يريقدرت تغ. آن بازسازی گردد ءهيکه اسالم مهان اساسات اول

اند،  ن کشوريمند مذهبی ا مراجع قدرت مند سعودی که از قرن گذشته علمای قدرت ۹۰های  های سال مهين در مثالً. است برخوردار

ن شراکت يا. ت بشناسديرمس هبافغانستان  ث حکومت قانونی دريح هدادند که گروه طالبان را ب قرار فشار ريز سلطنتی را ءخانواده

گان مذهبی  هگاه خنب جای خصوص در موضع و هها، ب است سعودیيچنان نوعی خصلت ذواجلوانب داشنت را در س فرد، هم هب منحصر

آغاز جنگ  ها، در که سعودی زمانی. مهراه داشته است هاالت متحده، بي عربستان سعودی و انيب >خاص<مناسبات  ءنهيوهابی در زم

را بلند  مردان خمتلف مذهبی صدای اعتراض خود را دادند، بزرگ ورود به خاک شان ءکائی اجازهيج، به واحدهای نظامی امريخل

ت يک واقعيث يح هها را ب آن جا مستقر بودند ولی علما حضور کائی کماکان در آنيده سال پس از آن واحدهای نظامی امر. کردند

چالش   سعودی را بامياد و اساسات رژيخواهند بن گردد که منی افراطی علمای مذکور ناشی میکاری  ن امر از حمافظهيا. رفتنديپذ

  . سازند رو هروب

د ناشی از نقشی باشد که اسامه بن يمذهبی عربستان سعودی، شا اسی وي رهربان سنين مناسبات ناکارآمد بين مثال ايتر هبِ

اسی يگان س همقابل خنب توانائی دارد، الکن او در از استعداد و ءالعاده خارق ءسابقهک ين مرد يا. کند می فايها ا است سعودیيالدن در س

را  ت شانيانه عاجز ماندند، هلذا هوريگ زم سختيم وهابيها در گسترش و تعم سعودی به مبارزه برخاست و ادعا منود که چون آن

گان  هئی شد که اختطاف کنند اسیيادعائی سراجنام منتج به اقدام س نيعی چنيطب ءجهينت. دست داده اند دان سلطنتی از هخان ءمثابه هب

از حضور  سعودی را به سقوط مواجه کنند و کشور را ميخواستند که رژ ها می آن: دنديسپتامرب شرکت ورز ۱۱سعودی در محالت 

 ز دريسلطنتی ن ءخانواده. داده بود ررهربان سعودی را مظنون قرا۱۹۹۰د، بن الدن حتی در سال يبدون ترد. کا جنات دهنديامر نظامی

ده يبه حماکمه کشان شد که او هخرج داده ن ه متهم ساخت، اما کوششی بميضد رژ به توطئه بر را سلب منود و او را ت اويمقابل آن، تابع

ز يمذهبی در جهان اسالم و ن ءهيپاون بلنديت منود، عبارت بودند از علمای سعودی و روحانيمحا چه که بن الدن را حمافظت و آن .شود

 در ست که بايجای تعجب ن. کنند رهربی می دان سعودی کشور را قانوناً هچارچوب خان هم در رمسی هنوز ءگونه هکه ب ت علمائیيمحا

سعودی،  قول حلقاتی در هب. برد  خانواده از شهرت خود لذت مینير نام مهيز در زيسعودی، بن الدن ن ءبودن خانواده نظرداشت بزرگ

 ءهيريهای خ سازمان. باشد ش جاری میيسو هل پول بيافته و سي تر شيش بيسپتامرب افزا ۱۱شهرت او در عربستان سعودی پس از 

ستی يترور ءها نشان داده اند که شبکه کنند و برخی از آن کمک می های مسلح مسلمان را چنان گروه سعودی و سوداگران بزرگ هم

  . نديمنا مساعدت میموارد خمتلف  بن الدن در

  :زميوهاب نِاعال
  

 دو قطار ن و دارائی هريد. کند دا میيهای اسالمی پ شباهت کلی با بانکوهابی  ده شود، شکل استعماريکل اگر د طور هب

نفوذ و انتشار  ،هم ده ازيرو احتادشوروی فروپاش ق در قلميطور عم هزم بيستم، وهابيقرن ب ۹۰های  ده اند در آغاز ساليموازی کش
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غ يکمک پول سعودی مالهای سعودی مصروف تبل هب. گرفته بود  بودند و آزادی مذهبی ممنوع قرارنينش که مناطق مسلمان افت، جائیي

 کال دريزا و راد ام خشونتين پيا. داً اعمارشده اعالم کردنديهای جد اسالم را در مساجد و مدرسه ءانهيجو دگاه جنگيک ديشدند و 

وپنجه نرم  کاری دستيکی و سطح باالی بيوگرافميالعاده د ک رشد فوقيکه با  ندانیممنود، شهر باز شهروندان مسلمان راه خود را نيب

 ۶،۴ها  کی نفوس مسلمانيوگرافميد ءرشد ساالنه ۹۰های  سال ءمهين در: جهان است ع دريسر ءابندهي ن رشديک دياسالم . کردند می

  . ديرس می ۱،۴۶ان به يحي مسنيکه رشد مشابه در ب حالیداد، در  درصد را نشان می

 ها به مساجد و آن. ت واکنش نشان دادنديام وهابيمند مسلمان با پ هاقتصادی، جوانان عالق ـمنظر اجتماعی  ن پسيبرابر ا در

دئولوژی يا ءاسالم وهابی، به بستهگونه،  نيبد. وستنديد مسلح پيهای جد حا به گروه مهان ها از ر گشتند و برخی از آنيمدرسه ها سراز

دنبال  هت بيغ وهابيدر ازبکستان تبل. ها بوده است ستيزم برای کمونينيزم لنيکه مارک گونه ای مانه د، بهيان مسلمان مبدل گرديجو جنگ

ن مرد، يهدف غائی ا. ر بودياش از اسالم وهابی اثرپذ اسیيهای س دگاهيافت، که دي رهربی مجعه مننگانی آغاز هب .م۱۹۹۸شورش سال 

 انهيای ميروهای آس زمان قلم های زمان قرن پانزدهم بود که در آن نينش ک ازبکستان به خانيدموکراتري حکومت فاسد و غيريتغ

بی با اهداف مننگانی را يخوانی عج اسی اسامه بن الدن شباهت و همياهداف س. کرد را احتوا می) زستانيزغيازبکستان، تاجکستان و ق(

دارانش  که او و طرف عنی دورانیياسالم برگردانند،  ءهيدوران اول هست که کشورهای اسالمی را ب نيهدف ائی او ا. دهد می نشان

که  نيتا ا ؛کردند زده حکومت میيغمرب که از قرن هفت تا سيوان پريپ عنی ازيدانند و آن مهان دوران خالفت  قی میياسالم حق را آن

نظر  گردد، که در ادجيافغانستان، ا  اسبق طالبان درميچون رژ د همينظر بن الدن، خالفت با از. ران کردنديورا  ها ون متدن آنيبيصل

  . اده سازدي خداوندی را پنيداشت قوان

ب يا اشکال مشابه را تعقيشرق آس ز در جنوبين قا ويخارج از مرزهای احتادشوروی سابق، هم در افر استعمار وهابی در

ن ين پروسه بازهم ايجه اينت. کرد ل مالی میيبود را متو ازيغ اسالم وهابی نينی که برای تبليهای د رساختيهای سعودی، ز پول: کرد می

زی که ياالسالم اندون مجاعة رهرب( نيرضوان حسام الد. داد ل میيهای مسلح مسلمان را تشک گروه ءافتهيوی تشکل ريزم نيبود که وهاب

غ منود که يکه با روش بن الدن و مننگانی شباهت داشت ده سال متام تبل ای وهيبه ش زين) بود ۲۰۰۲در سال  گذاری در بالی متهم به مبب

که  دولتی ـ دياد مناجي و سنگاپور را احتوا کند، انيپيليا، فيزيزی، ماليک دولت بزرگی که اندونيگرفته شود تا  کار هد بيزور و قوه با

  . عت رهربی گردديشر نيپرتو قوان فه دريخل ءلهيوس هب

  

  :غرب در) مساجد( ءشبكه
  

 ءهيريهای خاد. ش گرفتيپ در تری را خصوص در غرب، استعمار وهابی عمل حمتاطانه همسلمان، بريکشورهای غ در

 وکار جذب افراد  ژه دريو همساجد ب ءغرب، شبکه در. کردند های آموزشی را در مساجد آغاز س و کورسيها را تأس اسالمی، مدرسه
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ها مبدل  ستيت تروريظرف واقع به مرکز جتمع با ئی که مساجد گوناگون در فهيچنان وظ ها با نيا. آوری پول مشغول بودند مجع

. خود داشتند روز کار اسی را در دستوريدئولوژی مذهبی و سيا ادی داشته اند، مردان جوانی که خملوطی ازيت زيگشتند، مؤفق

 هارا در اریيهای بس دگاهيباشد، د کند، و متهم به جذب افراد برای القاعده می گی می هدر انگلستان زندنی مردی که يالقتاضی، فلسط ابو

د حکم يجهاد با...] [ فه داده استيرا وظ امرب آنيست که پ برند، دستوری ش میين پيجنگی را که جماهد<: ح منوديموارد تشر ناي

   >.نامند می مین را جهاد اسالياده سازد، ايعمل پ خداوند را در

 رو ناي ورزند و از اد میيد زينی تأکيهای د زهين ادعای القتاضی، بر انگياه کشورهای غربی، با باورکردن ب ها در چی غاتيتبل

بربادرفته جوامع غربی  در را تر کسانی که خود شيعنی بيسن جوانی، : سازند  فردی متمرکز مینيات معيتوجه  خود را به خصوص

کی از يقول مردم  هفرانسه و ب ا موسوی، متولد دريذکر. روند می ای مسلمانی فرويآورند و در رو می ن رويکنند، به د احساس می

جوی و جست داشت، در هب نيج ک پول دريموسوی، که . رود می مشار هگونه جوانان ب نيکی از مهيسپتامرب،  ۱۱ ءست اختطاف کنندهيب

. ئی کمک منود د و او را از نظر مالی و عاطفهيآغوش کشه ب را مساجد او ءشبکه. لندن رفتک مسلمان، به يث يح هت خود بيهو

گی  هجوی هدفی در زندو درجست<) MIـ٥( ءک مامور ادارهيقول  هدهند که ب ح میيترج را خاطر جذب افراد کسانی هها ب چی غاتيتبل

شان  ها برای آن از تر را که مردان مسن اسالم دارند و راهی اندک از اريدرک بس اغلباً ها آن< .داشته باشد وآمد رفتبه مسجد  >خود

 ءلهيوس >.شود پرخاش نشان داده می رفنت به سوی خشونت و ها راه آنه ب]  راهینيعوض چن هب[ الکن. کنند می دهند، باور نشان می

های  یريزای جهاد و درگ ار وحشتيهائی بسدئويدادن و داغ و نشان ز ويانگ جانيه اريهای بس وجذب، وعظ ومند جلبريمؤثر و ن

فروش گذاشته شده اند،  هسو در مساجد لندن ب نيبد .م۲۰۰۲که از سال  هائی دئوي ونيچن. باشد ان مسلمان میيجو بار جنگ خون

. باشند طالبان می انيجو جنگ ءلهيوس هدن افراد ائتالف مشال با کارد بيهای سربر صحنه ءدهنده شوند و نشان ده میينام >جهاد ءنهيآئ<

د حاصله از فروش يعا. ار گذاشته استياخت مرکز لندن در در )Paddington( نگتونيک سازمان اسالمی در پاديدئو را يگونه و نيا

  . شود های مسلح مسلمان انتقال داده می ها به سازماندئوين ويا

 کاری و ژه جوانان از بیيو هافته و بي کاهش ريگ چشم ءگونه هها ب کشورهای مسلمان، رشد نفوس مسلمان ز درين غرب و در

طور  هب. معنوی برند تا می های مادی به مساجد رو مساعدت خاطر هتر ب شيها ب اریيرو بس ناي از. رفته اند عذاب فرو رنج و فقر در

داری کند، يجعلی خر تيهای هو ها وکارت تواند پاسپورت لندن هرکسی می در )Finsbury Park(نسبوری پارک يمسجد ف مثال در

ده شد، يقتل رسان هری که در مسجد مذکور بيست اجلزاي ژورنالنيقول رضا حس هب. های مالی اجنام دهند ها تقاضای مساعدت آن تا با

ا اپارمتان در يک اتاق ي ءهيکرا که اکثراً حالیدر افت کند، ي، درپوند مساعدت ۵۰وار  ت جعلی هفتهيتواند با کارت هو ک شخص میي

  . گردد دی میيطرف حکومت سبسا از های شهرداری، کالً گاه شيدارای رها ءهيک ناحي

به صفوف جهاد  گردند که واقعاً ها مؤفق می تنها بعضی  اند وريگ دن و جذب افراد سختيگز طبعاً مساجدی هم هستند، که در

که موتر مملو از مواد انفجاری را در  )Birmingham( نگهميساله از برم وچهار ستين افراد حممد بالل بود، باي کی ازي .وندنديبپ

ن شهر يمساجد ا هاست و ستيکی از حمالت منوی اسالمينگهم يبرم. ساخت نگر داخل منوده متفجريک قرارگاه نظامی در سري ءحموطه
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 ، با مشارريای کبيبرتان. باخته اند جان ريهای انتحاری در کشم اتيگان آن عده از جوانانی به القاعده هستند که در عمل هدهند ليحتو

ادگذار يحممد بن ـ خ عمر بکریيش. رود می مشار هوجذب در جهان غرب ب ن کشورهای جلبيتر هک از بِيبزرگی از مهاجران مسلمان، 

طور  هه ساالنه بيها در برتان گاه کند که مساجد و دانش می کند، ادعا وجذب می لندن، که برای جهاد جلب املهاجرون، گروه مسلمانی در

رزمند،  ها می آن های مسلمان در که گروه کشورهائی  را برای خدمت نظامی درريای کبيتن افراد متولد در برتان ۱۸۰۰۰ نيانگيم

 ن گروه اسالمی دريکی از مشهورتري ـ ش حممديادگذار گروه جيبن( هر هر برادر موالنا مسعود از م ازيحممد ابراه. دهند ل میيحتو

کار حملی را که  نياو برای ا. ديمقابل هند جذب منا کرده است، تا افراد را برای جهاد در نگهم سفريک بار به برميحداقل ) ريکشم

او . ديکرد، برگز داد می آن بی کاری در نگهم بود، و بیي برمنينشريفق ءهيک ناحيزمان  آن کردند و در گی می هآن زند ها در یريکشم

 .کرد جذب می را ها منوده آن برقرار ها جوئی متاس ط جنگيکرد و با افراد واجد شرا می وگذار آزادانه گشت مساجد، ءق شبکهيطر از

اما . شوند سودان فرستاده می ا ويريجين، ناميپاکستان، افغانستان،  های آموزشی در کنند و به کمپ افت میي جوانانی پول درنيچن

ن يهای خمتلفی، ا قول مسلمان هب بنا. کنند می های انتحاری را اجرا اتيها عمل ناي کوچکی ازار يت بسيک اقليها بازهم  نيرغم ا علی

ش يدهد؛ الکن بندرت پ ها می جبنگند، به آن گی کنند و همبنای آن زند دئالی که بريواقع ا مساجد در ءست که شبکه خاطر آن هحالت ب

  . شدن خودشان داشته باشند برای کشته دئالیيها متقاعد شوند که ا د که آنيآ می

 افراد نه تنها با دقت و.  افرادی اندنيجوی چنو صورت متوالی در جست هفدا دارای ارزش فراوانی اند و مساجد ب افراد جان

نظر  ز ازيات کوچکی نيشود و جزئ داده می ل و بررسی قراريحتل رياد زيدقت ز ز بايها ن آن ءکه سابقه گردند، بل  مینيچ اط دستياحت

ی خشونت رينی، معنوی و فراگيم اوقات ديک تقسينظر مناسب برسد، شستشوی مغزی شده و  هدا بيک کانديوقتی . ماند منی دور

های انتحاری، توجه  اتيساخنت افراد برای اجرای عمل  گروه مسلح در آمادهنيب روشنی در ءمحاس منونه مثالً. گردد  میينيش تع برای

ت ين حلظات ماموريگردند و تا به آخر ها قبل شناسائی می مدت ت ازيفداهای دارای ظرف جان .دارد معطوف میادی را به آموزش يز

که  نش فردیيگز ءن القسم، پروسهيالد نام عزة هنظامی محاس ب ءشاخه ءصالح شهادت فرمانده. شونذ ج آماده ساخته میيتدر هشان ب

  :کند ح میي تشرنيچن شود، را انتحاری آماده ساخته می ءبرای محله

د که جوان يد ديقدم دوم، با در. ن استيار در نظرگرفنت دي معنيخنست. دريگ ار صورت میيدرنظرداشت چهار مع نش بايگز<

] منفی[ رياش تأث گی هگی خانواد هزند ا شهادت او برياو حمبت داده است و ه اش ب سازد و خانواده مادر را برآورده می آرزوهای پدر و

: سوم اريمع. ستيزش ما نيگانه فرزند باشد مورد پذيگر هم دارد، و اگر يست و برادران ديل نيس فاميکه او رئ نيکند و ا منیوارد 

ع، يآن طرز فجه که شهادت او ب نيبودن آن و چهارم هم ا فهم از ناگواری و خطرناک درک و فه ويهای او برای اجرای وظ ارزش

. ميده ح میيترج شه افراد جمرد رايمه ما .قلوب افراد راه بدهد د و جهاد را دريق منايای تشو قربانیبرای اجرای چنان  زيگران را نيد

دا يرش کانديمورد پذ صالح دريکند و مقام ذ د میيرا کاند مورد نظر) زن ايمرد (رهربی حملی سازمان نظامی جنبش محاس، فرد 

  >.دريگ م میيتصم
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ن علما اعالم داشتند که يا. ت شناختيرمس هب ب ويتصو شهادت را ءمسأله .م۲۰۰۱سال  نی دريعلمای مذهبی فلسط ءهياحتاد

وحشت  هترس ب کنند و قلبش را از ران میيدمشن را و< ها دهد، چون آن ل میيتشک ک جنگ عادالنه رايمحالت انتحاری خبشی از 

مشاری  ها آن. دي را ترک بگونيکنند که فلسط آورند و کاری می می لرزه در هادهای دولت را بيدهند، بن ب میيفر اندازند، دمشن را می

  >.ها وارد خواهند ساخت ها خساره لیي را کاهش خواهند داد و به اسرائنيهود در فلسطياز مهاجران 

با  ار زودتر ويشوند محالت انتحاری را اجنام دهند، نسبت به محاس بس راکه حاضر می یورزد که افراد مساجد سعی می ءشبکه

ل مالی نشان يمسا ءهيجتز ل ويک حتلي. اقتصادی قابل توجه است معنای شرکت خصوصی انتحار از نظر. تر آموزش دهد پول کم

 بزرگ از ءجهياندک ولی نت فن کار مصريا: باشد ن شکل ترور میيمؤثرتر نظر نظامی اساساً ات انتحاری از نقطهيدهد که عمل می

جهاد  قول رهرب هب. آگاهی دارند ها کامالً ن نوع سهولتاي وانش ازريبن الدن و پ. مراه دارده وارده بههای  خساره زمخی، و نظرکشته و

برای  رساند و ان میياست که به دمشن ز ءوهين شيتر ات انتحاری، مؤفقيعمل متود شهادت در<ن ظواهری، ميداکتر ا اسالمی مصر

که  ک شخصیيستی با استفاده از يترور ءک محلهيت يسپتامرب نشان داد که مؤثر ۱۱. >گردد ن  قربانی میيتر ن باعث کميجماهد

ستی يمحالت ترور ءمجله ن محالت ازيا. بزرگ باشد تواند گسترده و می دهد و برای کشته شدن آماده است، چقدر اجنام می ئی را محله

شد، برای  بالغ می هزار دالر ۵۰۰به  ناًيکه ختم ءک بودجهي نزده تن اختطاف کننده و صرفاً: آوری بود که باری اتفاق افتاده است سود

  . گذاشت جا هخود ب غربی از ءداری در جامعه گرفته شد و زخم دوام کاره حدود سه هزار تن ب بردن در نياز ب

مدرک نگ از يون پوند سترليليم به دويلشکر ط .م۲۰۰۱سال  در. کند می ز در کمک مالی جهاد سهم ادايمساجد ن ءشبکه

ز سهم يها امحد ناشر از شرق لندن ن ن اعانهيا استخبارات هند، در ءبنابر اظهارات اداره. افت منوديه دريهای برتان های مسلمان اعانه

 ريکب ءهيبرتان. را برای امور رفاهی پرداخته بود ها ن پوليکرد که او ا ناشر اما ادعا می. کرد پوند کمک می ۱۵۰۰۰انه يداشت که ماه

رسی دارد؛ مساجد پول مجع آوری  ها دست خبش بزرگ پول مساجد بر ءشبکه. باشد  مسلمان میريکننده به کشم  کشور کمکنيدوم

ن شبکه امامی يعقب ا در .شان نظر به گروه مسلح مورد: عنیي ءهای درستی ارسال گردند کنند و مواظب هستند که به استقامت می

خ ابومحزه يپورت شد و شيآوری اعانه برای لشکر د جرم مجع هکه ب )Oldham( اولدهامامامی از  ؛دارد الرمحن قرار قيچون شف

گران يد آن از در شرکت داشت و ريکب ءهيبرتان ئی در جلسه لمی ثبت شده که دريانه فيوی خمف کال مشال لندن که ازيروحانی راد

  >.خوبی است ن کاريا و ديبکش را ها آن< :گفت می دئوياو در و. ده شونديقتل رسان هها ب کائیيدعوت منوده بود تا امر

  

  :اهللا در كردستان حزب
  

خصوص در مناطق  هساخنت خود، ب گسترده کار چنان در شوند، هم آوری می مساجد مجع ءق شبکهيطر هائی را که از پول

ق کرد تا ياسالمی و مساجد را تشو ءهيريه، ادهای خيهای هشتاد، حکومت ترک در سال. رساند به مصرف می کوالريهای س مسلمان
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 نينه چنيزم اسی کردی در لندن دريس ک مهاجري. نديمساجد اقدام منا ه به اعماريدر منلطق کردستان ترک آوری کنند و پول مجع

  :ح داديتوض

توجهی های سپورتی برای کودکان  دانيشود، الکن به ساخنت مکاتب و م دو مسجد ساخته می اروستاها هرکدام حت در<

ات در کشورهای عربی ياهل ءعرصه لی دريهای حتص سالمی بورسا ءهيريهای خمتلف خان جوان از جانب اديجو برای دانش. شود منی

م چنانست که يمعلوم تصم قرار. دارد هک وجود نيختن های طب و های آموزش رشته نهيزم نوع بورسی در چيشود، ولی ه داده می

ن مناطق يا که در حالی درـ  ک مستعمره استفاده کننديک حربه، برای مبدل ساخنت کردستان به ي ءمثابه همساجد، ب لی ازيس ءلهيبوس

  >.باورداشتند) حزب کارگران کردستان( )PKK(بوده و به  کوالري سميقد ءازمنه مردم از

مذهب بودند،  مناطق کردهای سنین ياهالی ا. ن مناطق منوديظهور در ا شدن واهللا اقدام به وارد ک دورانی، حزبي نيچن در

اسی در يهای نظامی و س چنان آموزش هم ها دند؛ برخی از آنيلبنان آموزش د ران ويعه در اياٍهللا ش حزب ءلهيوس هها ب آن که اکثر

 آغاز در. نديمناغ بپردازند و افراد را برای جهاد اسالمی جذب يبه کردستان آمدند تا به تبل ها آن. اجنام رساندنده افغانستان را ب

متام به  سرعت هها ب نيا. ران کمک شدنديا از اری موارد احتماالًيهای مالی اسالمی و در بس ه و صندوقيريهای خدا ءلهيوس هب

از . وجذب افراد استفاده کردند خاطر جلب ههای شان و ب مساجد برای سازمان اهللا از حزب. اندوزنديبردند تا ثروت ب اتی رويجنا

ک يه را به ين بود که کردستان ترکيها ا عنی هدف غائی آني: ها با مننگانی، بن الدن و مهدالی توافق نظر داشتند نياسی، ايدگاه سيد

شد  هه نياسی اما مانع ارتش ترکين هدف سيا. عت داشته باشديت مطابق به شريک رهربي فه ويک خليدولت اسالمی مبدل سازند، 

ق يفا. های جنگی اسالمی مبدل شدند مساجد به قرارگاه. ک گردديشر مان ويپ اهللا هم حزب با ).ک .ک .پ(که برای تارومارساخنت 

  :کند ح میي تشرنياهللا افتادند، چن انه، نقش مساجد را وقتی در دستان حزبيم خاور ءنهيزم ک کارشناس ترکی دريبولوت، 

واقع  ها در نيا. جذب شدندو کار، به مساجد جلب ناقص و بیآموزش  سال، با ستي پانزده و بني سننيجوان، ب اريافراد بس<

 هرست يها معلوم ن ن سازمانيمنابع مالی ا. ئی مبدل گشتند کشان توانا و به قاتالن حرفه شان به آدم ءهای خوبی بودند اما مهه آدم

د از مدرک دزدی موترها، يا شاي گردد و خارج واردتواند از  ها می ن پوليا. گردد مند می وندد، بالفاصله ثروتيپ ها می آنه که ب فردی

  >.دست آمده باشد هبری ب هم قاچاق اي ها و بدل رهای اختطاف شده د شهروندان، پول دريد

گونه  جنات دهد، مهان ).ک .ک .پ(دست خود بسازد تا کردستان را از  ءاهللا را طوری آله ن بود که حزبيه ايهدف ارتش ترک

ن يمانی چند سال ادامه کرد و در طول ايپ ن هميا. افغانستان کرد برابر احتاد شوروی در ن دري کار را با جماهدنيمهاالت متحده يکه ا

ه اهللا ب گرفته و توسط حزب طور متداوم مورد محالت قرار هندان کردی بمجا با شهر کي ).ک .ک .پ(مندان  هگان و عالق هنديمدت منا

  . ده شدنديقتل رسان

های  گروپ. اقتصادی مساعدت کردند ديجد ءدهيک پدياد جيا های اسالمی، در کاری با بانک مساجد در هم ءشبکه

جهاد ضد شوروی،  ءنهيشان در زم های تيخاطر مؤفق ههای اسالمی و سپانسرهای شان، ب ، دولتـ درون دولت ـ های ستی، دولتيترور
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 برای اقتصاد عنعنوی جهانی >ف غارت کنندهيالترنات< ءمثابه هاقتصادی و مالی را باملللی مناسبات  نيب ءک شبکهير چتر اسالم، يدر ز

  . باشد جهاد می هن، مهانا دعوت بين اقتصاد نويا ءوهای وصل کنندهريکی از نيم خواند، يخواه ۱۲که در فصل  طوری. اد کردندجيا
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  بخش سوم

  

  اقتصاد نوين ترور
  

  قسمت دوازدهم

  

  زميهاي ترور گاه پرورش: فيهاي ضع دولت

  

تواند باشد که  ن میاي از تر چه جائی به. گردد ساالران پر می جنگ ک خال بايجا  آن د باشد، دريک دولت ملی بايکه  جائی<

  >.شه دوانده بتواندياملللی ر نيقانونی ب زم و بیيآن بذر ترور در

  وزارت خارجه قا دريافر ت امورينيار معينر، دستيکانشتا. والتراچ -

د وگی خ هوگذار در بازار حمل زند هنگام گشت ـ سودان حی دريک نوجوان مسيهفده ساله،  )Francis Bok(س بوک يفرانس

ها  وقتی آن. مردان مسن را کشتند ءمحله کردند و مهه ها های سودانی، بر روستای آن مسلمان. زندانی شد ک برده بازداشت ويث يح هب

که را کودکانی. خود بردند های شان بستند و با را در عقب مرکب ها ک حمل مجع کردند، آني در که زنده مانده بودند، را کودکانی

 سربازان سودانی به بوک که اکنون آزادی خود را. بستند ها تواتستند، در تکری ارکوچک بودند و در پشت مرکب نشسته منیيبس

اد يگونه  نيداد ا بوک خودش از آن روی >.ديوانات هستيچون ح مانظر  مشا در<: کند، گفتند گی می هزند مصر دست آورده و در هب

من . دنديفروش رسانه گان ب هچون برد وانات کشتند و به چه تعداد کودکان را هميدم که به چه تعداد مردان را چون حيمن د< :کند می

زهر  کردند تا قطع می شان را ا پاهایيها  ک شده بود و مرده بودند، در حضور کودکان شان دستيسوی شان شله دم که بيد کسانی را

  . کم استيو ستيسودانی قرن ب ءک بردهيخ يکه تار ست، بليقرون وسطی ن از ءک قصهين يا >.گران نشان داده باشنديد هچشم ب

ست که  گرفته و جائی گر داخلی قرار رانيو انه ويک جنگ وحشي ءچنربه شود که در ف کشورهائی مشرده میيرد سودان در

 طور هب. شده اند جو رها مدارهای منفعت استيس و گر ساالرهای غارت کرم جنگ  رفته و مردمش به رحم ونيب آن از قانون و نظم در

اسی ي کشورهائی از نظر سنيچن. بود ندان خودش استوارماستثمار شهر سودان، بر اث مانده از حسن ال ترابی درريمثال، دولت به م

ها  هائی در نارسائی  دولتنيالبته چن. فيهای ضع های نارام اند، دولت ها دولت نيداشته باشند؛ ا قوط قرا میگاه س پرت در ثبات و بی

تواند  هم کنترل را برقرار کرده می آن هنوز ا، که حکومت مرکزی دريکشورهائی چون کلمب. گر متفاوتنديد کي کمبودهای شان از و
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 فش رايرفته، وظا شين جهان پيک دولت ملی در ايچو  دارد که همه را ن گی آن ها آمادي توانائی و< گريتا سودان که قدرت مرکزی د

  . فرماست صورت مطلق حکم هاسی در آن بيهائی چون سومالی که خالی س تا به دولت >اجنام دهد

ط يگونه حم چيده، هيک دولت فروپاشي. های مسلح مبدل گردد تواند به حمل رشد گروه ف، میيهای ضع ن دولتاي نوعی از هر

، سازمان مسلح )ITTE( ليهای تامالنکا بربيسر در. تواند های مسلح فراهم کرده منی روهگری را نسبت به دولت ناکام، برای ت هبِ

دولت  است، حتيده نيک دولت فروپاشيالنکا يسر. سازد رقرار ن کشور کنترل خود رابيرو ا درصد قلم ۱۵طلب، مؤفق شد بر  جدائی

 زم دريترور. کند کند و معتقد است که دولت نسبتا خوب کار می ت میيمحا درصد نفوس آن دولت را ۸۰. ستيم نناکام ه

آن ناموفق  ثبات باشد، مناطقی که رهربی مرکزی در اسی بیينظر س  کند که از کشورهائی دارای متاطق کوچک هم سر بلند می

 را در کنترل خود دارد مشرف کشورزيدارد که جنرال پرو هدی نيکس ترد چيه ظاهراً. باشد ن مورد مثال خوبی میيا پاکستان در. است

های مسلح اسالمی   مناطقی است که گروهنيچن در. تواند که رهربی مرکزی کاری کرده منی جائیـ  لیيخصوص در مناطق قبا هبـ 

  . نديآ د میيپد

  

  :رنگ ئي قهوه مناطق نامؤفق و

  

 ءمثابه هب ا فاقد رهربی مرکزی رايف و ياالت متحده، کشورهای دارای رهربی ضعياسبق ا ءخارجه ريت، وزيمادلن الربا

. گردند های عنعنوی ناشی می اقتصادی دولت اسی ويعدم مطابقت س های ناکام، اکثراً از دولت. سازد مشخص می >های ناکام دولت<

ک دولت ناکام، اکثراً ي در. نديک حکومت ملی عمل منايارچوب چ داشته باشند که در را منی ها کشورهائی اند که توانائی آن نيا

 کشورهائی نيفلهذا چن. کنند منائی می ت دولتی قدرتيحاکم ون ازريها در مناطق ب انواع گوناگون حکومت ب ويحاکمان گوناگون رق

ت از دولت ناکام يکه خامن الربا مثالی را. برند حقوق بشر عذاب می ءشدن گسترده امل و پامال ومرج، خشونت و رنج و هرج ءلهيوس هب

 ءارهکه اد ف گسترش داده شود، جائیيهای ضع به دولت تا >های ناکام دولت<ف يتعر اگر. باشد سومالی می آورده است، کشور

معروف  >ناکام مناطق<نام  هدولت خارج باشد که ب ءاداره ءطهيکه از ح ائیيجغراف ءساحهـ  دارند هن قدرت را ليتوان تعم گريمرکزی د

توت ير انستيمد )Gguillermo O` Donnell(مو اودانل ريليگ. افته استيآن به قوت رشد  زم دريمساعدی که ترور ءساحهـ  اند

که  ده است، جائیينام >ئی رنگ مناطق قهوه<گونه مناطق را  نيس، ايپار املللی در نيبرای مطالعات ب )Helen Kellogg(الک يهلن ک

 ءو، ساحهريپ مناطق مرتفع کشور. داشته باشد هطور کامل وجود ن هب ايرو، اندک و  کردش و هم از نظر قلم نظر عمل دولت هم از

 در نيپيليزی و فيزی، مالياندون ای مرکزی و مناطق مشخصی دريفرغانه در آس ءچنان دره هم وای جنوبی يل و کلمبيبراز آمازون در

های  چنان بعضی مشخصه رنگ هم ئی منلطق ناکام و قهوه. روند می مشار هرنگ ب ئی قهوههائی از مناطق  ا منونهيشرق آس جنوب

های   گروپنيد بيجمادالت شد ءلهيوس هکشند، ب های داخلی عذاب می جنگ ها از ن دولتيا. دهند های ناکام را نشان می دولت
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 مندان گردند، قدرت حمافظت منی ست ويت نيشان تثب مرزهایشوند،  پارچه می پارچه) چه در کوسوو اتفاق افتاد مانند آن( ندانمشهر

 کنند؛ رشوه و ندان خود را غارت میمشهر) اسی حاکم، مانند طالبانيهای س ا خنبهيکتاتورهائی چون مبوتو و يا دي ساالرها و جنگ(

کند و  می دايت رواج پيو جنا ابد؛ زورگوئیي سرعت کاهش می هدو ب د ناخالص داخلی ملی و حملی هريکند؛ تول داد می فساد بی

ندان از دولت مگرفنت شهر دشدن فاصلهيناپد هائی از منونه< مناطقی نيف اودانل، چنيمبنای تعر بر. شود ک نورم مبدل میه يانارشی ب

واقع خبشی از   مناطق درنيچن ست که در دهد که متشکل از ادهائی زی تبارز میيچ ءمثابه هدولت را ب ءبرجسته ءآن مشخصه بنابر و

ک ي گونه مناطق ناکام در نيندان امشهر. >دهد باشد، نشان می های سلطنت استوار می هيکه اغلب بر پا سازی قدرت را روند خصوصی

گی  هبست اد هميبن مندی هستند که بر های مسلح قدرت ا گروهي ساالرها و رهربان، جنگ مانده اند و چشم انتظار رياسی گيخالی س

توان از  مند را می سوی دستان قدرت هگونه کشش ب نيا. اورنديدست ب هندان را بمئی، کمک و مساعدت شهر فهيطاا ي قومی و

گونه  نيوضع ا اگر" :گفت او می. دانست .م۲۰۰۲سال  اکترب گذاری در بالی در فروشی در جاکارتا، پس از مب ک روزنامهياظهارات 

خراب بود،  اريزمان اقتدار سوهارتو اوضاع بس ، گرچه در(...) کنند نظامی استقبال میک حکومت ي صورت مردم از آن د، دريدوام منا

ومندی نگاه ريچون افراد ن های مسلح هم ناکام، به رهربان گروه ءک منطقهي در. >بود هداتی مواجه ني دنيچن ات ما باياما حداقل ح

هودی يندان مشهر. کنند اجتماعی و اقتصادی جامعه مسبول سازی میـ  استيافنت سيها اقتدار را در چارچوب انقطاب  کنند؛ آن می

را يکردند، ز را کمک می )Stern(و شترن  )Irgoen(رگون يهودی چون ايستی يهای متعدد ترور گروه .م۱۹۴۶سال   درنيفلسط

. کردند ان آمده بود، جربان میيم هائی شان بيان برتانيدادن حام ستد از ءجهينت ها خالئی که در ن سازمانيمعتقد بودند که ا ها آن

نوسو اعتماد يوميرو ليگی شان را به گروه سند هز دارند که زنديو نريدر پ )Silva Ata(لوا آتا يندان سمن را شهرياه احساس مشابه ب

ائی يتاجران مواد خمدر کلمب ءز سؤ استفادهين و وريمقابل استثمار شان توسط حکومت پ را هم در ت شاني امننيشنهاد تأميکردند که پ

  . کش کرد شيپ

ت يتوانند خود را تثب سهولت می آن جاها با های مسلح در ند که گروهيآ د میين حلاظ است که مناطق ناکام در جاهائی پديبد

ند، يآ میان يمه زی قدرت مرکزی بيفرور ءجهينت گاهی که دريرساخنت خالق پيطر ت خود را ازيجاسازی کنند و اقتدار و هو و

عنی ي، ـ درون دولت ـمبنای آن دولت  ست که بريک پروسه اين ي، اميدين حبث ديگونه که در فصل پنجم ا مهان. ومند سازندرين

. کنند ض میيهای خود شان تعو های اقتصادی دولت سابق را با مدل رساختيهای مسلح، ز گروه. ديآ د میيک دولت، پدي ءنطفه

. ندريگ دست می هها ب آوری آن ها و مجع اتيق وضع ماليطر مثال از ءگونه هاقتصادی اقتدار مرکزی را، بها نقش  ب آنيترت نيبد

. های قاچاق از دست داد تيخاطر فعال هات بر واردات را بيون دالر حق ماليليم ۶۰۰مبلغ  .م۱۹۹۸ و ۱۹۹۷های   سالنيپاکستان، در ب

سوی بنادر پاکستان  هکه از کابل ب )ATTA(ت يترانز ءجتاره از مال مربوط به طالبانکارمندان  احت ساالرها و های مسلح، جنگ گروه

د يرس مصرف می ههائی ب ن مبالغ در راه کمک به گروپيا. کردند عبور مطالبه می شدند،حق داخل پاکستان عرضه می هانتقال و دوباره ب

  . ر کنترل خود داشتنديز های انتقال اموال قاچاق را درريکه مس
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نظر به اصطالح <چه که  های مسلح، آن گروه. زدير هم فرو می ک دولت ازيکند که  مشابه، زمانی عمل می ء پروسهنيچن

 مناطق دست نيها بر کنترل چن آن. >کنند می رگردد، را پ د میيناکام پد ءک منطقهيشود و در آن  ده میياه ناميس ءجغرافی حفره

ف يهای ضع ورزند تا با دولت دهند و سعی می جتارتی را رونق می آورند، بازارها و امور وجود می ههای خود را ب رساختيابند، زي می

قاچاقی اسلحه برای فارک  ءدهی اسلحه ليک ماجرای حتويو در ريحکومت پ .م۲۰۰۰در اگست سال . مرز مناسباتی برقرار سازند هم

داری سالح يهزار دالر برای خر ۵۰ک سفارش قانونی به ای يوئی ريد که ارتش پيرس می نظر هان طوری بيجر. شد ريائی درگيکلمب

AK-ـروسی  ءنی با عملهيمای باربردار اوکرائيک هواپيداری شده توسط يجنس خر. دست آورد هائی از حکومت اردن را بيبلغار ٤٧ 

آمدن در کرد، سراجنام اندکی قبل از فرود می پروازنادا يا وگريتانيب، مورير کارائيما که از فراز جزاين هواپيا. دينی انتقال گردياوکرائ

که در  ل، حملیيبراز ال ويجواری با مرز ونزو هم ، در)Guainia(ا يوانيگ ءرا از فراز منطقه ها و، حممولهريپ )Iquitos(توس يکيا

مواد خمدر را که مقدار آن  ءبرگشت خود حمموله در پرواز مای مذکوريهواپ.  پرتاب کردنيار فارک قرار داشت، به پائياخت ءطهيح

آن به احتاد  گريل داده شد و خبش دين حمموله به سوداگران اردنی حتويک خبش اي. د، انتقال داديرس  مینيتن کوکائ ۴۰ناً به يختم

تر  شيرسوائی به را ب بری رابطه داشتند، ماجرا ن قاچاقيا با ءرتبه های عالی قت که مقامين حقيا. شوروی سابق انتقال داده شد

  .ديگرد .م۲۰۰۰نوامرب سال  ۲۰و در ريپ س مجهوريرئ )Fujimori(وجی موری يد که سراجنام به استعفای فيکشان می

   

  :است خارجي در قفقازيبي نظمي س
  

نی خود و مناسبات با يب های ذات متاس ءنهيزم قانونی در های منظم و که برای دولت توانستند از مشکالتی های مسلح می گروه

مناطق . نی، سؤ استفاده کننديب است خارجی قابل اجرای ذاتيک سيانکشاف  عنی ازيدند، يگرد می داريپد ـ درون دولت ـهای  دولت

پان  ءدره های مسلح مسلمان حمل، آزادانه در راهی با گروه هم ان عرب دريجو جنگ. باشد ده میين پديئی از ا ک منونهيجنوبی قفقاز 

اخبازی واقع  ءمورد منازعه ءمنطقه  گرجستان ونيب که در را )Kodori(کودوری  ءچن، گرجستان و درهيکه چ )Pankisi(سی يک

برآورده اند، از  های احتاد شوروی سر که از خرابه ـ درون دولت ـگر دولتهای ياد ديا مانند مشار زياخباز. گردند م وصل میه است، به

 انتقال اسلحه که از قفقاز به رين مسيتر مهم ءسی و کودوری از مجلهيهای پان ک دره .ستين ک دولت قانونی برخورداريت يموقع

ها و  روس .دريگ می سوی اروپا مورد استفاده قرار هانتقال مواد خمدر از افغانستان ب زيث دهليح هچنان ب رد، همگي چن صورت میيچ

ان يش را بدهند تا جر ا برای حفاظت مرزهایيبه اخباز تيصالح ض حق ويق تفويطر دو نوع سوداكری را از توانند هر ها می گرجی

ک دولت جمزا يث يح ها بيتوانست منجر به شناسائی رمسی اخباز می، میي تصمنياختاذ چن. سی را متوقف سازديپان ک ءورود به دره

شکل بالقوه  هسو ب نيبد .م۱۹۹۳سال  هم از آن شده، اما با هت شناخته نيرمس هاملللی ب نيبه حقوق ب ا نظريکه اخباز نيرغم ا علی .گردد

ناک  مين باي دهد، از ل میيتشک ش را ن منطقه خبشی از دولتيدارد ا گرجستان، که ادعا .کند روسی عمل می ءهيمحا ک حتتيمانند 
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هم است که ل ي دالنيمهه ب. گردد ت ازضی گرجستان میيا برای مستقل اعالم داشتنش، باعث نقض متامياست که دادن اجازه به اخباز

رو گرجستان به  داخل قلم ان عرب دريجو جنگ چن ويهای مسلح چ هبرابر گرو شود تا در ه اجازه داده منیيتی روسيهای امنبه واحد

 ها دالر ونيليتی، از مدرک سوداگری اسلحه و مواد خمدر به ارزش مي وضعنيچن سو از ءهای مسلح با استفاده گروه. ات بپردازنديعمل

  . کنند میبرداری  نفع

  

  :فيهاي ضع د دولتيفوا
  

 خاطر هب. است ـ درون دولت ـک دولت ياد جيامن برای ا تر طی کميده، حميک دولت فروپاشيک دولت ناکام، ينسبت به 

 نظر باشد؛ از است خارجی میيک سيگر ندارد و فاقد حکومت و فاقد يت خود را ديگونه عنصری از هو چيده، هيکه دولت فروپاش آن

پاشد،  می ک دولت ازهم فرويوقتی . شود ت نگاه میيکلی فاقد هو ها بيف و يت ضعيث کشوری با هويح ه دولتی بنياملللی به چن نيب

 هائی از کشور را در شوند و خبش اد وارد عرصه می داران نام گاه حکم الئون واقع شد، آنيريلبنان، سومالی و س گونه که در مهان

 ءواضح مهه ءگونه ههای ناکام ب برخالف، دولت. شوند ت شناخته منیيرمس همانند و ب قانونی میريگونه غ نيها مه ند؛ آنريگ خود می ارياخت

ت ارضی يمتام اگر مرزهای خود را حفاظت هم کرده بتوانند، مثل سودان و افغانستان که از اباشد، حت ک دولت را دارا میي عناصر

ن علت است که چرا يگردد؛ بد واقع اعالن جنگ تلقی می قدرت خارجی، در ءلهيوس هبها  آن رو نقض قلم. کنند ش حفاظت میيخو

 ک دولت ناکام پنهان سازد، مهان کاری را که بن الدن دريچارچوب مرزهای  را در سادگی خود هتوانند ب های مسلح می گروه

ادی، يهای ز طول سال در. ديمنا ريگ مه بن الدن را دستمحله منود تا اسا ن کشوريا االت متحده بريرو ا ناي از. افغانستان اجنام داد

قانونی سالح، ريخاطر جتارت غ ه، ب)Durres(س يآلبانی بنام دور بندر های مسلح اسالمی، از کاری با سازمان هم ای آلبانی، دريماف

گی  واقع آماده کشورهای اروپائی درکدام از  چيه. صورت آشکاری استفاده کرد هبن به اروپا يخمدر و عبوردادن قاچاقی مهاجر مواد

برند  ش میيپ های ناکام، اما دپلوماسی را حفظ و دولت. انی بگذارديپا ءن جتارت نقطهيا بر ورش برده ويآلبانی  دارد که بره ن را آن

سرقت برده  هجلد پاسپورت ب صد هزار کيتعداد ه ، ب.م۱۹۹۷آلبانی در سال  هنگام نارامی بزرگ در. کنند می و پاسپورت صادر

داخل اروپا  ههای مسلح اسالمی ب اعضای سازمان >قاچاقی<ورود  ءنهيها در زم ن پاسپورتيم داشت که مبادا اين باي انترپول از. شد

توانند  داری کنند و میيشان خر قانونی برای ءتوانند اسلحه هائی اند که می ف دارای ارتشيهای ضع دولت. ندگري مورد استفاده قرار

های   ماهنيکار ب تيهای مسلح و جنا قول انترپول سازمان هب. سرقت برده شوند هب ها توسط آن ايهای مسلح بدهند و  به گروه را آن

دارها و  نيها هزار قبضه اسلحه، ماش تاراج بردند که شامل دهه البانی را ب ر دولتی سالح دريذخا .م۱۹۹۷مارچ سال  جنوری و

  . شوند اندازها می راکت
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های  ها حمالتی را برای کمپ آن. دارند ستی عرضه میيهای ترور تری را به اعضای گروه شيهای ب ف سهولتيهای ضع دولت

ه، ياسالم نام مجاعة هائی بيزيستی اندونياعضای گروه ترور ۹۰های  سال اواخر در. کنند های مسلح را فراهم می قرارگاه وآموزش 

 ـ های دولت. دندي آموزش دنيپيجنوب فل در )Mindanao(نداناو يم ءرهيکمپی در جزک يآزادی اسالمی مورو در  ءتوسط جبهه

خمدر، اسلحه،  مواد امور قانونی درريهای غ تيگاه به حمالت فعال کردند، آن جاه ف جابيک دولت ضعيدر  خود راوقتی  ـ درون دولت

ها در  تين حمالت فعاليتر کی از مهميه، آلبانی يتالياستخبارات ا ءقول اداره هب. گردند قانونی مبدل میرين غياه و مهاجريهای س پول

نظم خربی  فی که در آن ازيهای ضع دولت .دارد ت راي موقعنيز البته مهيچن نيد و چيآ حساب می هخمدر برای اروپا ب رابطه به مواد

سودان اقامت داشت،  وقتی اسامه بن الدن در. هستندبری  های قاچاق تيدئالی برای فعاليهای ا نظم اندکی دارند، عرصه ايست و ين

ساخت که  املللی در ساجق عربی برقرار نيب احنصاری را در جتارت بيترت نياه ب د ويخر بعد راه آن زمان ب از درختی و ءک شاخهي

  . شد برده می کار هنوشابه ب باب و نیيريد شيتول ساخنت و اساسی در ءث مادهيح هب

ها مراکزی در خارج اند که  نيا. باشد داری می بانک ءعرصه در >رنگ ئی مناطق قهوه<ف، مهانا يهای ضع برابری مالی دولت

 ءلهيوس هقانونی را که بريهای غ شوئی پول ئی روند پول ن مناطق قهوهيا. ستندين تعامالت مالی برقرار چ کنترلی بريه ايکنترل اندک و 

از شصت  تر شيگونه خدمات کشف ناشدنی مالی در ب نيا. خبشند ند، سهولت میيآ دست می ههای جنائی ب سازمان های مسلح و گروه

اصطالح ه ک زمان چهارصد تا بي در )Nauru(نام ناورو  هک بيفيکوچک پاس ءرهيمثال در جز طور هب. رسی اند دولت قابل دست

ان آورده يم هطی را بيسل قانون شرايش چنان در هم. پنهان ساخنت پول بود صرفاً شان فقط و کردند که کار ت میيفعال >ها بانک< نيچن

تواند  هرکس می.  شوند داده منیر گرد قرايپ ب ويتعق سل مورديش رو قلم خارج از ی درميصورت اجنام جرا گذارها در هياست که سرما

نه ين زميا گانه شرط دري. گذاری کند هيآورده باشد، سرمادست  هقانونی هم بريرا ولو اگر غ آن از باالتر ون دالر ويليمبالغ ده م

  .  تواند اجنام داده منی قانونی راريهای غ تيسل فعاليدر خود ش گذار هيست که شخص سرما نيا

  

  :رعادييكاري غ هم ءك رابطهيزي، ياندون
  

 رو ههای ناکام روب ا دولتي ده ويهای فروپاش مبدل شدن به موقف دولت ديف، که با ديهای ضع توان گفت که دولت پس می

 اقتدار د دريهای روبه تزا گی هنظمی و آشفت ان بیيجر در. دهند ل میيتشک زم رايدئالی برای رشد و گسترش تروريهای ا اند، عرصه

ک يکه تشرابند ي می را توانائی آن ها  ستي ادهای روبه زوال دولتی، ترورنيب روبه گسترش قدرت دران جنگ يجر در مرکزی و و

 ءرابطه<ن اي زی، مثال خوبی ازيها در اندون ستياسالم ان ارتش ويکاری م هم .ل دهندين خود تشکيمتحد کی را بايمساعی ستراتژ

د؛ يزم گردي کموننيبه سرکوب خون های هفتاد که منجر سال کتاتوری جنرال سوهارتو دريد ءوهيش. رود می مشار هب >عادیريکاری غ هم

ن مهان يا. گرفت واشنگنت قرار يداستی طرف تأئي سنيچن. های افراطی اسالمی شد کاری ارتش و سازمان باعث هم حال نيع در
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ا يکه س حالی پس در. آغوشی داشت های اسالمی هم ساخنت نفوذ احتاد شوروی، با گروهسد خاطر هاالت متحده، بيدورانی بود که ا

)C.I.A( راه انداخته بود که  هرا ب ز مساعی خودين افغانستان مشغول بود، سوهارتو ن دريدست قراردادن جماهد ءهچه و آليبا باز

ک مساعی و احتاد، مهانا گروه ين تشريکی از حمصوالت اي. ش بربديزی به پياندون ها در ستيئی را با اسالم گونه بازی نيمه

 .م۲۰۰۲بالی در ماه اکترب سال  ءرهيگذاری در جز مبب داديی در روريگ ها متهم به سهمعنی مهان گروهی که بعديه بود، ياسالم مجاعة

های  اتيعمل<های  در شبکه ستی اسالمی حفظ ويهای ترور با گروه را های شان ها متاس  نظامینيها اجزای مع سال گذر در. ديگرد

دفاع از  ءجبهه[ Front Pembela Islam) ( ).آی .پی .اف( .م۱۹۹۷سال  در. ون سوهارتو عمل کردنديسي، در برابر اوپوز>ژهيو

ن گروه به يا. دموکراسی اساس گذاشته شد دار های طرف جنبش منظور سبوتاژ در هکمک ادهای نظامی، ب هزی بياندون در] اسالم

ش يبرای حمافظت خو س پوليساختند تا به پل می جمبور را ها ن کار مالکان آنيا با بردند و ورش میيها و بارها  های شبانه، کافی کلوب

  . بپردازند

گونه عمل  نيز مهيزی نياندون بردند، در ورش میيگران جهاد ضد شوروی  تيهواخواهان و محا جوانب بودن که بر  ذونيمه

روحانی  ـ ريکردند، رهربان مطرحی چون ابوبکر بش افت میيهای اسالمی از ارتش کمک در کسو گروهي که از حالی در. کرد

توسط سوهارتو  ـ عت اداره شوديشر ءانهريگ  سختنيستی طبق قواني بانيپيفل زی ويزی، ماليبود که اندون ن نظرياه مسلمانی که ب

ک دولت خالص ي ءندهيآن رهربان آ کرد و در رهربی می را جاوا ئی در مدرسه .م۱۹۷۸سال   که درريبش. زندان انداخته شد هب

 ک دولت اسالمی دري ادجيراه ا ک گروه مسلحی که درياش با کوماندوی جهاد،  ام و رابطهيشدند، به ق ده میياسالمی پرور

علمای  ءجا او به جرگه آن در. زی رفتيد و به ماليگرد زندان رها از .م۱۹۸۵سال   درريبش. کرد، متهم شد ت میيزی فعالياندون

عهده  هه را بياسالم محبالی شهرت داشت و رهربی مجاعةن که به نام يها رضوان اسالم الد آن ءمجله در. وستيائی پيزيدی اندونيتبع

های  انی برای حتقق آرمانيجو غ کرده و جنگيپرداختند تا تبل زی به سفريدرون مال اتفاق محبالی در ه بريبش. داشت قرار زيگرفته بود، ن

  . نديج منايش را بسيخو

توالر يار وميقول و هب. به خارج منتقل ساختند د راخو ءهای نظامی شبکه انداخته شد، خنبه قدرت بر وقتی سوهارتو از

)Wimar Witoelar( کن يگاه د استاد ارشد دانش)Deakin( آن  ون ازريهم در ب درون ارتش و ونی دريها افراط ا، آنيآسترال

های  ن خنبهيا. کردندا ياسالمی اح ءهای خود را با شبکه ک متاسيهای تار ن قدرتيا. شدند ده میينام >کيهای تار قدرت<بودند که 

 يرير پوشش ارتش تغيت خود را از زيرشد روزافزون دموکراسی، موقع ءلهيوسه نابودی قدرت شان ب ی ازريخاطر جلوگ هنظامی ب

ن يق ايطر ها از آن. های اسالمی بودند گروه ان مهاناين حاميان شان تبارز دادند؛ که ايپشت حام از گريد را بار شان داده و حضور

تری را  شيط تسلط نفوس مسلمان، اراضی بين بود که در شرايا برر دست داشتند قرايساخنت کشور را رو ثبات بی ءهای برنامه گروه

 های مسلح مسلمان اما از سازمان. کال مورد استفاده قرا دهنديهای مذهبی و راد را برای تشنج جاها به مناطق ناکام مبدل ساخته و آن

  . ک دولت خالص اسالمی بوده استيس يکردند که مهانا تأس ب میيخود را تعق هبرده و آجندای خمتص بک مساعی سود ين تشراي
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دند که خطی از خون، يدارگرديباری پد دارهای خشونت ن کشور رویيکنارخمتلف ا سو در گوشه و نيبد .م۱۹۹۸از سال 

 در. هزارنفر کشته شدند از تر شيجاکارتا، ب در .م۱۹۹۸های ماه می سال  هنگام آشوب. گذاشت جاه ب خود دی را ازيامان أس وي

 نيآن که ب داخل ساخت و مشاجرات ناشی از )Moluks(ها   ملوکنياعضای لشکر جهاد را در ب ارتش هزاران تن از .م۲۰۰۰سال 

تن  هزار ۵۰۰واره شدن هزار تن و آ شدن چهار منجربه کشته کرد و دايادامه پ .م۲۰۰۱ سال ريان رخ داد تا اخيحيها و مس مسلمان

ل يتشک ت رايحلاظ نفوس اکثر ها از آن مسلمان که در رفتند جائی )Papua ( ها به پاپوا از مناطق ملوک ان لشکريجو جنگ. ديگرد

 )Sumatra(، مشال سوماترا )Atjeh(چنان در اچه  ان مسلمان، هميجو جنگ. جان هم انداختند هز مردم را بيجا ن آن دهند، و در منی

هم در پوسو  هنوز ن مبارزه تايا. رزمند، فعال هستند سو برای استقالل خود می نيبد .م۱۹۷۶طلبان مسلمان از سال  که جدائی جائی

)Poso( س يبيمرکز سل در)Celebes( ه ياسالم و لشکر جنداهللا، قدرت اجرائی مجاعةاسالم دفاع از ءکه لشکر جهاد، جبهه عنی جائیي

 ان دريهزارتن فرار ۸۰تن کشته شدند و  ۲۵۰۰تعداد ه ب .م۱۹۹۹از سال  .ان وارد شدنديحيناگواری با مس اريی بسريک درگيبه 

د شرعی وضع و يآورده شده اند، مقررات شد ان مسلمان دريجو ر کنترل جنگيز در ساحاتی که در. کنند گی می هره زندين جزيا

  . اجباری شده است ها ت آنيرعا

می از عدم يد آمدن اقليکرده بودند، باعث پد دايکه پس از سرنگونی سوهارتو آزادی عمل پ ای سازی ثبات وهای بیرين

چارچوب  در ها جمبور به کار آن. توانستند های جمدد اقتصاد مؤفق شده نيهم به اح س مجهور پشت سريسه رئ. دينان اقتصادی گردياطم

 د ناخالص داخلیيهم از مدرک تول ءژهيکه وام بزرگ و حالی بودند، در زد، می لر ارد دايليم ۲۳۰کوهی از قروض خارجی، که سر به 

اد ينان اقتصادی، منجر به کاهش زيزش با عدم غطميآم اسی، دريثباتی س بی. ز مطرح بودين) .م۲۰۰۱ سال درصد در ۹۰از  تر شيب(

دم يک کارمند بانک اروپائی شنيکردم، از  د میيبالی بازد از .م۲۰۰۰سال  ار که من در زمانی. ديهای خارج گرد گذاری هايسرم

را يست، زي ننيچن گرياما اکنون د. گذاری کرد هيآن سرما شد در ئی بود که می مانده های حمدود باقی کی از مکانيره ين جزيکه ا

ه ب .م۲۰۰۲سال بالی در ماه اکترب  ک کلوب شبانه دريدر  گذاری را ات مبيک عمليهای مسلح مسلمان مؤفق شدند  که گروه زمانی

 Dewi Fortuna(ونا انور يوی فورتيد ءتبصره بنابر. زی وارد کردندينی بر اقتصاد ناتوان اندونگيسن ءضربه آورند؛ در اجرا

Anwar( املللی  نيک حمل بيبالی . >زی بوديرناف اندونيز واقعی بر ءک محلهيواقع  محله بر بالی، در<ائی يزياسی اندونيس گر ليحتل

انور ). د ناخالص داخلیيدرصد عا ۵( سازد زی میيد را وارد اقتصاد اندونيارد دالر عايليانه هفت مياست، که به تنهائی سالستی يتور

ن يا. ز بودين >زیيرفاه اقتصادی اندون<که محله بر  ها بود، بل ستينه اضافه منود که آن محله نه تنها متوجه تورين زميا چنان در هم

 ءهيروپ ءتر در تبادله شيخود باعث کاهش ب ءنوبه هن امر بيوارد کرد که ازی يسهام اندون بر سقوط بازارادی يگذاری اثر ز مبب

ن اثرگذاری منفی بر يا. ديار ناتوان بود، گرديهم بس ن بدون آنيکائی که قبل بريامر خصوص دالر هخارجی ب اسعار برابر زی درياندون

فساد و رهربی  ز ازين و .م۱۹۹۷ائی سال يکه هنوز از حبران بازارهای آس حالی ساخت، در ز ناتوانين ستم بانکی رايجمموع اقتصاد، س

  . کرده بود هن دايناتوان جنات پ
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ن خاطر ياه قانونی را ب ها اقتصاد رمسی و آن: کنند ب میيک ستراتژی شناخته شده را تعقيزی ياندون ستی دريهای ترور گروه

لبنان،  در.) او .ال .پی(مبحث  گونه که در مهانده باشند يمرکزی را سرعت خبش ساخنت اقتدار ثبات دهند تا روند بی می هدف قرار

های  د، گروهيپاش بار اقتصاد ازهم فرو کيوقتی  ـ ميديدر السلوادور د ).ان .ال .ام .اف(و و ريهای پ نوسو در کوهستانيوميرو ليسند

  .  کنند می ران آمده را با اقتصاد جنگی پيم همسلح خالی ب
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  قسمت سيزدهم

  

  سوي اقتصاد نوين تروره از جهاد مدرن ب

  
گادهای خود را يها بر ستيکمون. املللی اسالمیِ جهاد مدرن است نيگاد بي برنين خنستي، و اميبر ش میيما جهادی را به پ "

  ,, دهند؟ هل نيمشترک را تشک ءک جبههيا توانند خود را متحد سازند و چر هها ن غرب ناتو را دارد، پس چرا مسلمان. دارند

پس از شکست .) آی .اس .آی(س استخبارات نظامی پاکستان يگل رئديتورجننرال مح ۰

  . افغانستان احتاد شوروی در

، >عنعنوی< های مسلح سازمان. کرد، دگرگون شده است آن عمل می  درريزم در طول پنجاه سال اخيماحولی که ترور ط ويحم

 اکشوري ک منطقه ويمهان  ل به جدائی داشته و دريمتا )PKK(ا حزب کارگر کردستان ي و )رلنديخواه آ ارتش مجهوری( )IRA(مثل 

ف يف به دولت ضعيک دولت ضعي آزادی متام از ده باين پديا. زم، فرامرزی شده استيترور حال حاضر در. کردند ت میينی فعاليمع

القاعده <: ح داد کهيالن توضيالقاعده در م ءعضو حوزه )Essid Sami Ben Khemais(س يد سامی بن مخيسي. آورد می گر رويد

  . >دارند حضور مهه جا در ها آن.  موجود استنيپيليبه ف ر تاياز اجلزا

 اشتباه خواهد بود که به القاعده در. شود ک انکشاف کامالً تازه پنداشته میيهای مسلح مسلمان،  ت فرامرزی گروهيخصوص

ش و ين تنها حمالت زايا. سته شوديومند نگررين ءافتهي املللی ساختاری و تطابق نيب ءک شبکهي ءمثابه هتی، بي چندملميبا جراسه يمقا

 خوش حتول و ز دستيها ن آن که ساختار دهند، بل  میيريرا تغ ت خوديفعال و جاها کار آن ستند که دريهای مسلح ن رشد سازمان

بن الدن . "ده استيک پديالقاعده "دهد که  ح میيسعودی توض ءشده ت شناختهيک شخصيه، يال فق سعد دکتر. ده استيانکشاف گرد

القاعده  ءت سازمان ملل دربارهيمبنای گزارش شورای امن بر. ريک سازمانده و مديک است تا به يزماتيشوای کاريک پيقبل از مهه 

گاهی برای کمک  گذاری وري، برای تأث>ن شورايتر عالی<نوع  کيا ر اسامه بن الدن و جملس شورای او افراطی، ن عناصريا اکثر<

. موافق است نظر و ی همري تفسنياالت متحده با چنيته در کنگرس ايک کميس يوسف بودانسکی، رئي. "دانند کی میيلوژست مالی و

که به  جائی کارانش، تا ن هميتر مهمبن الدن و ": وی اجراکنندهريند تا نيب گذار میريک تأثيث يح هتر ب شياو نقش بن الدن را پ

ها رهربی  های مستقل و حوزه گروه. "د، دارای معنای خاص هستندريگ دارانش ارتباط می ک طرفيتأثرگذاری اخالقی و تئولوژ

  . دوش دارند هستی را بيکی محالت تروريلوژست
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  :جهاني ءدهيك پديالقاعده، 
  

 ان عرب به پاکستان سفريجو آغاز جهاد ضد شوروی، جنگ در. کند ق میيتصد ود ي را تأئرين تفسيگاه القاعده، ا خاست احت

داشت که  هسازمانی هم وجود ن داشتند و هن راجستر ها دفترهای ثبت و ونين پانسيا. ن شدنديها اقامت گز ونيپانس که در کردند، جائی

بود  کم ک نقص وين يا. شدند گونه کشته می هکردند و چ گی می هزند کجا آمدند، در کجا می ان را که ازيجو ن جنگيفهرستی از ا

های متعددی  ونيآن زمان بن الدن بر پانس در. رفت می مشار هان بيهای قربان معلومات مهم، برای اعضای خانواده ءنهيزم زی دريانگ غم

او  ل بود که چراين دلياه ب. ساخت سرسام می ج ويرا گ شدند، او ها متاس تلفنی افرادی که طالب معلومات میکنترل داشت و صد

گرفتند،  استفاده قرار که مورد راجستری را نند و دفترهای ثبت ويها اقامت گز ونين پانسيا ها در د کیيم گرفت که دقت منايتصم

بود که  .م۱۹۸۸سال  ن دريا. آمد ديراجستر پد اي باشد و می >اساس<معنای  هب القاعده که بين ترتيبد. ده شديالقاعده نام راجستر

ش يستی جهاد را به پيان آورد که بايم هب ارتشی را ها آن کند و از سازماندهی داوطلبان مسلمان بازی را آغاز ءشهيبن الدن با اند

  . بربند

 Movement for Islamic Reform in)(س جنبش برای اصالحات اسالمی در عربستان يه، رئيقول دکتر ال فق هب

Arabia)  اد يکه ءشبکه<ا يو  >گروپ بن الدن<م يخواهد بود که بگوئ تر باشد، امروزه درست ه میيم در برتانيضد آل سعود مقک 

 هر هرا ب که او دارانش، افرادی کوچکی از طرف ءحلقه ک هسته دارد که عبارت اند از خود بن الدن وين شبکه يا. تا القاعده >بن الدن

انواع و نای  های مسلح با هزاران گروه کوچک، سازمان ن هسته بايا. روند ش می دنبال هب د،ريگ می قرار اي رود و می که او جائی

های هرکدام فقط مرجع رهربی  ن گروهيا. دريگ می بر عی را دريوس ءافراد متنوعی از کارشناسان گستره ها و با گروه گوناگون، و

آن بن الدن  ست که در ای ار باز و گشودهيبس ءک شبکهين يا .شناسند خود را می هک و اهداف خمتص بيرا، لوژست خود ءکننده

د يرا تأئ ها دارد، اجرای آن ريبار تأث های خشونت اتيعمل ءمهه که بر ث کسیيح هخورد، ب چشم می هک بيزماتيکار ءک چهرهي ءمثابه هب

ک پالن محله انفجاری بر يمحبالی و گروپ او از  .م۱۹۹۹سال  ءمهين در .رساند کمک می ها  مالی آننيکند و به تأم رد می اي و

را به بن الدن  ه منودند که باز آنيدئوئی يرهای ويگرفتند، تصو کائی قرار میيان امرينظام ءسنگاپور مورد استفاده که در هائی بس

سال  دئو در اواخرين ويا .آورنددست  ها پول بيشرق آس ستی شان در جنوبيهای ترور تياو برای فعال که از نيد اينشان دادند به ام

اش صدها  بن الدن و شبکه .م۱۹۹۹سال  در. دست آمد هت بن الدن در کابل بيباصالح ءمرتل حممد عارف فرمانده در .م۲۰۰۱

ک يواقع  محبالی اما در. گرفته بودنده ن د قراريتأئ ن نوع تقاضاها مورديا ن مشاريتر شيدست آورده بود که ب هنی بين چنيتقاضای ا

عارف نامربده . افت داشته بوديدر د و وجوه مالی راياش تأئ ادی شيش صاحب نام بود و البته پالن پ های تيشخص در راستای فعال

بود، پول انتقال  ازيانفجاری ن ءتراتی که برای آن محلهيوم نيتن امون داری چهاريمنظور خر هسعودی، ب ءهيريک اد خياستفاده از  با

 سال  در ماه اکتربنيپيليزمان در ف که هم مشول انفجاری ها، بيشرق آس بعد، در رابطه به محالت گوناگونی در جنوب هزمان بآن  از. داد
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 داد انفجاری در ائی، چند روز پس از رویيزيک متهم مسلمان اندوني. شد وست، مهواره از محبالی نام برده میيوقوع پ هب .م۲۰۰۲

  .  مالی کرده بودنيشده بود، اعتراف منود که آن انفجار را محبالی تأمال بازداشت يبالی، که در مان

ت ين واقعيکند، ا گی می هآن زند ت بزرگ مسلمان دريکشوری که اکثر ءمثابه هزی، بيک اندونيت ستراتژيدرنظر داشت امه با

راه  هم .م۲۰۰۰سال  ءمهين ن ظواهری، درميا دکترکردند، از مجله  ا سفريزيد منود که اعضای مهم گروه بن الدن به اندونيشود تأئ را می

د، ظواهری با رهربان ين بازدي انيح. کرد زی سفري به اندوننيپيليکی از فعاالن بن الدن در فيق، ينام عمر فر هتی بيک جوان کويبا 

هائی برای محالت مطرح  بن الدن پالنان جلسات با معاون يجر در احتماالً. ساخت برقرار هائی را متاس  ريبش اسالمی، منجمله با ابوبکر

ان ملوک رخ يحيساهای مسيک سلسله انفجارات در کليتر  چندماه پس. ده بوديتقاضا گرد وا های مالی از و برای اجرای آن کمک

اظهارات  بنابر. شود سته میيبالی نگر انفجاری در داد ث اقدامات مقدماتی برای اجرای رویيح هن انفجارات، بياکنون به ا. دادند

 خ ابو عبداهللا که نام مستعار بن الدن بود، قرارينام ش هکنترل شخصی ب ق حساب بانکی که درياز طر ريدالر را بش هزار ۷۴، مبلغ )ايس(

  . ده بوديمصرف رس هزی، بيانفجاری از نزد افسران ارتش اندون داری سه تن موادين مبلغ برای خريا. افت کرده بوديداشت، در

داشتند، فرقی  هن متاس قرار ک باو درينزد اعتماد و های مورد ا گروپيماً با بن الدن و يکه مستق هائی گروه<ه يفققول ال  هب

های  گروه: برد ش میيراه با رشد دورانی خود پ ات خود را هميکه شبکه ح نيا. خطر به غرب بود ادجيت داشت ايچه که امه کرد، آن منی

ستی يهای ترور ر سازمانيسا با دگر و هم کنند و سپس با رشد می ـ درون دولت ـند، به دولتی يآ د میيف پديهای ضع مسلح در دولت

کردند، خود را در  سپتامرب ظهور ۱۱گان  هنديهائی که از آن ربا حوزه. شوند هائی می جوی برقراری متاسو جست کار در جنائت و

شود،  ده میيها د زميتی ارگانيفرامل ءگوناگون زنده عناصر ازبی يک ترکيامروزه جهان مثل . کنند می ريشهرهای غربی تکث

آن ه ماند؟ پاسخ ب ستم چگونه زنده میين سيا: ست نين پرسش ايتر مهم. اندازد های ترور که در مهه نقاط جهان دست می مستعمره

  . دريگ نفس می ن تروريستم، از اقتصاد نوين سيبدن ا: ساده است

  

  :ي تروريزم اسالميصلهدف ا
  

 طور هز بيچ د دويم، بايکن آغاز زم مدرن و اقتصاد مربوطه اش صحبت راي ترورنيت بامهی بياستقالل ءکه درباره نايش از يپ

  ونيد در مناطق معيزم جديدنبال آن اشتباه غرب در دادن نفس تازه به ترور هفروپاشی احتاد شوروی و ب: خنست. روشن مطرح گردد

 ايکشورهای مسلمان و  غرب در دار های طرف ميکه رژ بوده بل هاسی اسالمی، غرب نيخشونت سن هدف يتر مهم: دوم. مشخص

های مسلمانی  حکومت) امربشيپ خدا و هب(نان ين خايتر نظربن الدن، بزرگ هب<. ت نفوس مسلمان بوده استيکشورهای دارای اکثر

 چون که او، هم را هائی دهند، آن نشان می خود از "سقوط اخالقی" که[...] هائی  ميورزند، رژ کاری می االت متحده هميهستند که با ا

بن  .م۱۹۸۸سال  در. است الذکر  دو عامل فوقنيد حمصول مهيالقاعده بدون ترد. داند می "کنند دروغ دفاع می" که از "کارانی بيفر"
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بن الدن که اغلب ": ديگو حممود می ابو. ديبگوک يلب" د صدای جهاديارتشی از مردان جوان با"ستی يکرد که با می ن فکرياه الدن ب

برابر  قاً تنها به مبارزه دريداشته است؛ او دق ههای غربی ن ميضد رژ ت جهاد بريگاهی ن چيکرد، باری گفت که ه می من تبادل نظر با

ای يآس  وري، کشمنيپيلي، فنيدهند، مثل فلسط می قرار را حتت فشار ها سرتاسر جهان مسلمان د که دريشياند های ملحدی می حکومت

ج، دمشن يافغانستان، فروپاشی احتاد شوروی و جنگ خل وزی درريپس از پ. دارند توسط احتاد شوروی قرار انه که حتت اقتداريم

ک مساعی يده است؛ که ناشی از تشرين پديمنطقی ا ءجهيمقابل فرهنگ غربی نت بار در خشونت ءمبارزه. کرد دی ظهوريجد

های مردم تلقی  گان کتله هاستثمارکنند ءمثابه هکه ب هائی ميباشد، رژ های غربی می ميهای رژ دنبال کمک ههای مسلمان، ب ميگارشی رژيال

 شرطی برای از د ويل تصادم با غرب، بدون قيدل ـ جان دوران پسا شورویيبائذرانند عربستان سعودی، پاکستان و آم ـ شوند می

ت استثماری را يخصوص. ديگشا های مسلمان را می ون دولتيک فدراسيس يکه راه برای تأس ای دهيپد باشد، ها می ميبردن آن رژ نيب

 ی درريگ ر انتقاميناپذ انيک منبع پايدهد،  می تبارز خود های مسلمان از گارشیي غرب و النيعمل ب ک مساعی ويتشر ءکه مشخصه

  . رود می مشار هجهان ب های سرتاسر  مسماننيب

  :کرد ت میي شکانيجان چنيخمالفان در آذربائکی از ي

 تی ناتوی پس از زمان جنگ سرديهای امن استيبندی س االت متحده به فورموليکه ا ، زمانی۹۰های  های سال مهين در"

  ازنيخنستهای  نيبود که ختم آور تعجب اريبس. کرد دايش پيافزا زيجان نير نفت آذربائيهای ذخا نيگی ختم هبار که يآغازمنود، ب

تر  شين مقدار هربار بيشد، اما ا نی میيب شين پون تيليم ۵۰تا  ۳۰ها از  مقدار آن سه شده ويانوس مشال مقاير اقير با ذخاين ذخااي

 جه مشارينت در .ديابی گرديطراز ارز ر نفتی عربستان سعودی هميذخا راه با برده شد و هم ن باالارد تيليشد و تا به صد م می

خاطر گرفنت قرارداد  هجا ب آن ر شدند و دريسراز ها به باکو آن ءکننده های رهربی کائی و مقاميهای نفتی امر از شرکتی ريکث

  ".کردند آغاز استخراج نفت، مذاکرات با حکومت را

رابطه به استخراج نفت  ک قرارداد دري .م۱۹۹۴سال  در )BP-Aramco(آرامکو   .پ .ب(رهربی  ريومی زيک کنسرسي

که کنترل آن در دستان  )SOCAR(ک حملی آن، شرکت نفتی سوکار يشر. ديرسان امضاه باکو را ب ءحومه چاروغ در در

 های مالی غربی ون قرارداد از کمک اديا. داشت جان بود، قراريآذربائ س مجهوريوف رئي چ علیيووي علی دريح >دوستان<

شدن آن، به اعضای حکومت  اجرائی امضای قرارداد و خاطر هبرده ب نفتی نامشرکت . بود املللی منجمله بانک جهانی برخوردار نيب

 ۶۰۰که  حالی شوند، در های نفتی دعوت می حساب شرکت ها از جان به صرف شام و نوشابهيرهربان آذربائ<. پول پخش منود

  >.کنند گی می هباری زند رقت طيشرا های حمقری در جان در کلبهيباکو و سرتاسر غرب آذربائ ون از شهرريب آذری در هزار

چنان دارای خصلت  مدت و دراز مدت هم انياهداف م. امان مناند در ۹۰های  زم سالياز ترور >تب جهانی شدن<

ل يهای اسالمی تشک ونی از دولتيد و فدراسيهای مسلح اسالمی را مهانا جهاد، خالفت جد اما اهداف برای گروه. املللی اند نيب

باشد، ندای  ازيها ن آنه که ب رجائیه ان مسلمان، بهيجو جنگ: "ح دادي توضنيمن چنه ری ده سال قبل بيجماهد اجلزاک ي .دهند می

 داران جهاد ضد شوروی وارد بوسنی شدند تا در سابقه. م۱۹۹۲سال  که در نيالبته ا و. "شتابند سو می ک گفته بدانيلب جهاد را
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خاطر جهاد  هکه اغلب ب ای جتربه های بی متظور آموزش جوانان، مسلمان هاهللا لبنان، ب حزبکال مثل يهای راد گروه. جا جبنگند آن

  . سپرد شدند، آموزگاران را می می سوی بالکان رهسپار هب نينو

وقوع  ه، چند جنگی که بميگونه که در فصل م و دهم حبث کرد مهان. وسته استيوقوع پ هب گاهی گاهزمان جهاد  آن از

ستم يدر امتداد مرزهای س. مدآ ديدنبال آن پد هاسی بود که بيس نظمی اقتصادی و فروپاشی احتاد شوروی و بی ناشی ازوستند يپ

اطق ناکام مبدل شدند نسرعت به م ها با ن دولتيمناطق بزرگی در درون ا. وجود آمدند هف بيهای ضع احتاد شوروی سابق دولت

گانه ابرقدرت يث يح هاالت متحده، اکنون بيواقع کشورهای غربی و ا در. افتادندهای نوظهور مسلح اسالمی  و به دست گروه

ن يکه ا ناي قبل از: اما. زم فراهم ساختنديرها کردند و امکانات مناسبی برای گسترش ترور امان خداه ن مناطق را بيمانده ا باقی

  . ئی مسلمان ساخته بودند های عنعنه  ميرژ را متوجه غ خوديز تيت ءهای مسلح اسالمی، لبه ده عمل کند، سازمانيپد

  

  :ها افغان ـد عرب يتهد
  

ها  آن. دادند شد، به واشنگنت هشدار ها ناشی می افغان ـ عرب که از یدي، از درياجلزا رهربان مصر و .م۱۹۹۲سال  در

 سر آن متطقه از خاطر آوردن صلح در هب ک با افغانستان رايکردند تا مناسبات دپلومات االت متحده با تضرع تقاضايحکومت ا از

جهاد ضد  ری دريسابقه داران اجلزا ءپی آن شد تا درباره در ري اجلزاميان، رژين ميا در. ن تقاضای شان رد شدياما ا. دريگ

ماه  در. داد ل میير را تشکياجلزا اسی دريد ثبات سيب، دين ترکيا. کند دايشان با اسامه بن الدن آگاهی پ ءشوروی و رابطه

افته بود يوزی دست ريجنات اسالمی به پ ءانتخابات جبهه در ـ اعالم داشت اعتبار ارتش انتخابات را فاقد .م۱۹۹۳جنوری سال 

ها و ارتش  ستي اسالمنيد بيک تقابل شديم به ين تصميا. ديردگ حکومت نظامی برقرار شيجاه ب وـ  )ها درصد کرسی ۶۰(

کال اسالمی، که يجنات اسالمی سراجنام توسط جهاد راد ءجبهه. ذاشتگ جا هکشته ب. م۱۹۹۹سال  هزار نفر در ۷۰منجرشد که 

 .عده گرفت هجهاد ضد شوروی ب دار ک سابقهيوست و رهربی آن را يافت، پي يريبه گروه مسلح اسالمی تغ .م۱۹۹۵سال  در

ت اسالمی ين باعث گسترش افراطيقا بود و ايساخنت مشال افر ثبات الن بن الدن برای بی گروه مسلح اسالمی مذکور، خبشی ازپ

ها به اروپا  ق آنيطر زم را ازيتوانستند ترور کشورهائی که می ءمثابه هر و آلبای را بيها اجلزا ستياسالم. ديگرد زيفرانسه ن در

  . کردند ابی میيکنند، ارز صادر

افغانستان، به  داران جنگ در سابقه ۹۰های  ل سالياوا در. ث هدف انتخاب کردنديح هب چنان مصر را ها هم افغان ـ عرب

 ر اموريوز بار نامؤفقی را بر مرگ ءک محلهي .م۱۹۹۳سال  ها در آن. دنديد و خون تازه خبشيگی جد هزند جهاد اسالمی مصر

س و يفرد پل رسوم اما مؤفق شدند که چهار با. ر اجنام دادندينامؤفق بر خنست وز ءک محلهيهم  آن باز از سال بعدتر داخله و دو

  . بربند نيب انفجاری از ءک محلهي در )Luxor(وکسور ينام ل هی بحيدر ساحل مشهور تفر .م۱۹۹۷گرد را در سال  جهان ۵۸
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ک يمعمرالقذافی  .م۱۹۹۸سال  در. دنديها برای مقاصد خود برگز افغان ـ کشورهائی بود که عرب کی ازيز يا نيبيل

توسط  ۹۰های  ل سالياوا نام املقاتله که در هک گروه مسلح اسالمی بي ءلهيوس هست بيبا او می. ه خود را کشف منوديتوطئه عل

د تا يه منايتصف ن بود که حمالت و افرادی رايبرده ا ستراتژی گروه نام. شد اد شده بود، کشته میجيداران جهاد ضد شوروی ا سابقه

 جهان عرب، قرارگاه مرکزی خود را گرياد مشابه ديهای ز سازمانچون  ز همياملقاتله ن. ک کودتا فراهم سازديت را برای يوضع

ا، يبيدر ل ۹۰های  سال ز دريشخص بن الدن ن. کرد افت میيز از اسامه بن الدن درين های مالی را کرده و کمک ادجيدر سودان ا

قدری  ه قذافی بميحمبوب بودن رژنا. کرد گی می هبن غازی زند ک روستائی نه چندان دور ازينام جالله الرد،  هب  ئی ک حملهي

ر، برای ياجلزا مصر و  دو کشورنيب ا دريبيت ليموقع. ديگاه خود برگز ث خمفیيح هرا ب اردر سعودی آنيلين ميجاذبه داشت که ا

 ءقذافی، پس از محله. دئال بوديار ايشان، بس ءبودن شان با قرارگاه مرکزی شبکه کيهای مسلح اسالمی به تناسب نزد گروه

ن يا تا. به انترپول ارائه کرد بازداشت بن الدن را ی وريتقاضای دستگ .م۱۹۹۸ل سال يپانزدهم اپر نامؤفق برای کشتنش،  در

ن تقاضا صحه گذاشت يا ماه پس از تقاضای قذافی، انترپول بر کي. داشت، آزاد بود ب جدی قرارين شخص که حتت تعقي، ازمان

  . را صادر کرد املللی بازداشت او نيب و امر

کاری  قبل هم گروه مسله اسالمی املقاتله از و )۱۵ـ  ام(ه ياستخبارات خارجی برتان ء ادارهنيدهانی است که باديقابل 

ه ياستخبارات برتان ءقا اعتراف منود که ادارهريمشال اف در )۱۵ـ  ام(مامور اسبق  )David Shayler(لر يد شايداو. وجود داشت

ا يبين پالن طوری بود که رهرب ليا. دست داشت کاری با املقاتله برای کشنت قذافی روی هم پالنی را در. م۱۹۹۶سال  در نوامرب

 دار خنده. شد هگاه عملی ن چيگرفت که اجرای آن ه می د مورد محله قراريبا گريد به شهر ک شهري رمسی از ک سفريان يجر در

معلومات درباره املقاتله  ءا تقاضای ارائهيبياستخبارات ل ءاز اداره .م۲۰۰۱سپتامرب  ۱۱ه پس از ياستخبارات برتان ءاست که اداره

  . معلومات ارائه بدارد )۱۵ـ  ام(منود تا به  ا به لندن سفريبيل از مذکور ءاداره ءرتبه أت عالیيک هي رابطه نيمه د که دريگرد

  

  :جهاد مدرن
  

واقع فقط حمصول جانبی  ستم اقتصادی درين سيا. زم استيبه ترور ن ترور، مهانا کمکيهدف اساسی و ائی اقتصاد نو

سازی ترور  ها، تا به خصوصی زم کمک شده توسط دولتيترور از: شود دانسته می ريقرن اخ مياسی در طول نيحتول خشونت س

های  فستين مانيتر مهم کی ازيگر جهاد مهان زمان است و ين، نوع ديامروزه جهاد نو.  ـ درون دولت ـهای  دآمدن دولتيو پد

توت مطالعات يبنابر اظهارات انست. رود می مشار هن ترور بين موتور اقتصاد نويتر  و مهمنياسی در روی زميخشونت س

ها  ان داشته است، مسلمانيسرتاسر جهان جر که در ای ی مسلحانهريو دو درگ سی ءدر دوسوم حصه ۲۰۰۰سال  ک، دريستراتژ
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قدم خنست برای درک . باشد ن و رزمنده میيت نويک هويت جهاد مشغول انکشلف يمحا ريز مان، درمسل ءجامعه. شامل بودند

  . برد ن پی میيبه مفهوم جهاد نو ست که انسان نيچنان ا ن ترور، هميدرست اقتصاد نو

اما يس فوکويو فرانس )Samuel Huntington (گتون يهای مشهور هرکدام ساموئل هونت لسوفيتن از ف دو

)Francis Fukuyama( های  یرينگتون، علل درگيهونت. د ارائه کننديوی جدين سناريحی برای ايسعی کردند که توض

 دو ابرقدرت در است برای هريتا به زمان فروپاشی احتاد شوروی، س. کند جو میو است را جستيس ها در روزافزون مسلمان

شدن مقدار ريدنبال آن سراز هحبران نفت و ب احت. کردند گی می زندهها  آن ءهيداشت و کشورهای مسلمان در سا ت قرارياولو

فکران عرب  سازمان ملل که گروپی از روشن ءک گزارش تازهي در. برهم نزد ن موازنه رايبزرگ پول به کشورهای عربی، ا

مند شده  ابند، ثروتي] ذهنی[ که رشد ناي ش ازيپ<ش يم نفتی خوي، گفته شده که جهان عرب با ثروت عظ را پخش کرده اند آن

قابل تصور پول از غرب ريانتقال غ. ثروت ءم دوبارهيعدم تقس: تر هبه عبارت بِ اياورد، يخود ن با شدن را زهيمدرن پترودالر. >اند

 های اکثر چشم ان جنگ سرد، در جلويپا. مساعدت منود "شدن شان منجمد مرز"های عربی را تابه  ميبه کشورهای عربی، رژ

زمان با آغاز روند آزادی کشورهای مسلمان از  دا، هم ن رویيا. حد فرهنگ غربی را تبارز داد ش ازينی بينش ها، عقب مسلمان

  نقطه آغازنيمه ف کرد، ازيآن تعر با ت مسلمان رايدی که بتوان هويجد ءک مشخصهيجوی و جست. ن فرهنگ اتفاق افتاديا

مهان آغاز  های اسالمی، از سازمان. ديسرعت متام وارد عرصه گرد ن مأخذ بايتر مهم ءمثابه هب جابود که اسالم نيا افت و دري

اجتماعی، رفاه، صحت عامه،  های اخالقی و ها کمک آن: ک نفوس روبه رشد معطوف کردنديازهای ي ننيتوجه خود را به تأم

های مسلمان از اتباع  جانب حکومت اکثراً از که ای خدمات دولتی ـه يريهای خ کاری، مساعدت های بی آموزش، کاهش شاخص

های  چنان توسط گروه ها هم ازمندیين ناي د اضافه منود که برخی ازيجا با نيا در.(را برآورده ساختند ـ شد غ میيش دريخو

اشغالی و گروه لبنان، محاس در مناطق  در ).او .ال .پی(ل يل داده بودند، از قبيرا تشک خود ـ درون دولت ـمسلحی که دولت 

ها، هر  خاطر ارتقای آگاهی مسلمان ههای اسالمی، ب تاجکستان سازمان در). ديگرد  مینيدره، تأم لياسالمی ازبکستان در حتو

ون در برابر يسيگانه اپوزيکال اسالمی، يهای راد گر، گروهيازجانب د. دهند آن برآمده بتوانند، اجنام می ءعهده کاری را که از

  .   سازند حاکم را می های ميرژ

نی و خصومت وجود يمادی غرب بدب فرهنگی و برابر استعمار جهان اسالم، در ورزد که در سرتاسر د میيگتون تأکيهونت

مردان  دولت خشم اسالمی در برابر ک حمصول فرعی غضب ويانند م جوئی، هم ن انتقامياست که به ا رت تيواقع اريبس. دارد

های جوان، غرب را   نسلنيخصوص در ب هب. شود ده میيون مستقل ناميسيچه که اپوز شود، نسبت به آنده يکشورهای خود شان د

نگتون از دو يهونت. بارز آن است ءدانند، که عربستان سعودی منونه ک و مستبد مسلمان میيدموکراتريهای غ ميل تداوم رژومسؤ

 نيفرهنگی در ب اسی ويس کی،يپارچه شدن مذهبی، قومی، اتنازهم : برد زم اسالمی نام میيگر برای گسترش تروريعامل د

 ءش گستردهيافزا زيسازد و ن نه فراهم میيها زم مسلمانريغ برابر ها هم در  خود مسلماننيب جوامع مسلمان، که به خشونت هم در

. گردد غرب می  اسالم ونيخصوص ب هها ب اش، باعث تصادم متدن جهيعامل، نظربه نت ن دويل اين حتليآخر در. کی نفوسيوگرافميد



- ١٥٧ - 

که  ای دادهای تازه که از روی راه اندازد و تاجائی هرا ب بار ی مرگرين درگيست که ا نينگتون، هدف ائی بن الدن ايهونت ءبگفته

نام  ها بيتاليس خاص ايک گزارش پليبنابر  .رود شده می تر کينزد روز هن هدف، روزبيدن به ايافتد، رس دارد مهه روزه اتفاق می

 اروپا را ءده است، مههيسپتامرب کشف گرد ۱۱دادهای  الن که پس از رویيم حملی القاعده در ءست که هسته گر آن انيگوس بيد

شده بودند،   اعضای شبکه که ضبط نوارنيهای تلفونی ب ئی از صحبت ی بر سلسلهريگ جهين نتيا. حمراق توجه خود داشت در

الن يم ءائی جهاد ضد شوروی و عضو هستهيبيداران ل کی از سابقهي )Lased Ben Heini(نی يبن ها قول السد هبود، ب استوار

  . "دستان ما قرار داده است را اروپا را دريمهربان است، ز ما خداوند بر"

سازی  خبشی از روند عصری ءمثابه هحاضر را ب های عصر یرينگتون، درگيی هونتريگ اما مگر، خالف موضعيفوکو

گی از مردم  هنديهای مبتنی بر منا ميجهان، جمبور به برقراری رژ ءهيانند بقم هم وئی که کشورهای مسلمان راريعنی نيند، يب می

عوض  هاما ب ،ساخت دن چادر جمبورينی زنان را به پوشيکه مخ رغم آن ست که علی نياما ايل فوکويدل. عنی دموکراسیيکند،  می

نگاه  زم اسالمی، ازيدر روشنی گسترش ترور احت .بدهد زيمهان زنان حق رأی ن هداند که ب میهم  ن اجباريآن خود را تابع ا

  . کند جلو حرکت می هراستای جهان دموکراسی ب چنان بدون سکتگی در خ همياما تاريفوکو

حاضر، از  عصر تفکر طرز ءهمثاب هب: زمين دو نوع متدن جهانی، چه نوع موضعی دارد؟ اسالميبرابر ا زم اسالمی، دريترور

کال يالبنا، گروه راد  حسننياملسلم اخوان ت خود را ازيزم، جذابياسالم. ده استيگرد دارياسالمی پد ءهای گذشته بطن جنبش

 ءنوبه هالبنا ب. دست آورده استه ش ب داران طرف ءاعتقاد کورکورانه از زيد و نيگرد ادجيدر مصر ا .م۱۹۱۸مسلحی که در سال 

مرکزی  ءجسم هسته شدن روح وکجاي، نياملسلم فست اخوانيمان در. ا اهلام گرفته استيتاليسم ايز فاشا خود را فکر ن طرزيخود، ا

اسالمی  کرده اند، تا به موالنا مودودی بانی حزب مجاعةريرا جهاد تعب های مسلح اسالمی، آن که گروه ای شهيسازد، اند می را

برابر غرب و اسالم  ان جهاد ضد شوروی که دريجو مثال جنگ طور هان اسالم که بيشوايپ ءشهين انديچهل با ا ءپاکستان در دهه

پرداز  هيبودن خود، به نظر د قطب که در زمان زندانیينام س هفکر مصری ب ک روشني ؛د قطبيبه س رزمند و تا کوالر میيس

رنگی را با دولتی که  کيک ملت واحد و ي او. ل آمديخصلت جهانی جنبش اسالمی نا ءشهيد و به انديجنبش اسالمی مبدل گرد

کاربردن  هاتش بين اهداف و حتقق نظريدن به ايل رسيد قطب وسايس. نی کرده بوديب شيد، پيرا رهربی منا گرا آن ک حزب اسالمي

  . دانست حق و موجه می بر خشونت را شکلی از زور و هر

مندان  شيات اندياد نظريانقالبی اسالمی گذشته باشد، که بر بنهای  عی جنبشيدار طب اثريم ادگرائی اسالمی، احتماالًيبن

  :گردد ف میيوضاحت با فرهنگ غربی تعر همدرن آن ب ت کنونی ويهم هو آن با. چپ مسلمان استوار بوده است راست و

ها  که مسلمان ده شوديئی د چون نشانه ستی هميضد جهان اسالم، با ها بر حیيمس ها و هودیي ءموازنه بی و ديغات شديتبل<

ت مهم است يبرای ما ا. بسازند گر متمرکزيهای د عرصه بردن دمشن نظامی، اقتصادی، مذهبی و نيبرای ازب وی خود رارين ءمهه

ده ياز عق ت خنست، بعديم که اولويگاه باشآ تين واقعاي از عاًيکاری منوده و وس ن و قانون هميهای د عرصه در م ويباش بايکه شک

گونه که  تی را مهانيچ اولويده هيسازد و بعد از عق و جهان را فاسد میده يدادن دمشن منفعلی است که عق مهانا شکست
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م و صفوف خود نيکه ما عدم تفاهم خود را فراموش کارمهم است يرو بس ناي ست و ازيهای ما اعالم داشته اند، مستحق ن کرده ليحتص

  >.ميوزگردريبزرگ پ دادن کافر  تا در امر شکستميتر ساز را فشرده

اما و يگونه که فوکو ها مهان هم حامل تصادم خشن متدن سازی بوده و زم، هم دارای بذر عصریيد گفت که اسالميپس با

انقالبی،  گريوی درين انند هرم زم، همين تروريا. است گريد واقع طور ز دريزم اسالمی نيترور. باشد ح داده اند، میينگتون تشريهونت

واقع عکس  در. اندازد حرکت می هن بيعنی جهاد نويت خاص انرژی، يک منبع ايرا  است که آن  اقتصادی برخوردارنيک ماشي از

های  مبنای آن جنبش ک است که بريدئولوژيمنظر ا های مسلح اسالمی ناشی از پس در نزد گروه >اقتصاد<خواهد که مفهوم  ه میيقض

د يبا البنا را گاه حسن تقدس جای ارزش و. دئولوژی غربی دارديهای ژرف در ا شهيمنظری که ر پسد آمدند، يانقالبی اسالمی پد

ان يشوايستی، در تفکر پيگذاری مارکسريتأث. ا سنیي عه ويبود تا به اسالم ش يايیتاليی و اي هفرانس ءهای قرن نزده ستيون انارشيمد

ز يقطب ن ديالدن و برومند نوشته اند، خواست س کدام رانی هريمندان ا دانشگونه که  مهان. ومندی داشته استرين انقالبی حضور

 فرد از استثمار"شوند و  آن طرد می ربال ازيهای ل دموکراسی "افراد خودخواه"بدون طبقات بود که درآن  ءدئال و جامعهيا ءجامعه<

زم است در ردای ينيمهان لن ن انعکاسی ازيا. کند ق قانون اسالم حکومت میيق تطبيطر خداست که از تنها. رود  مینيب از "فرد

  >.اسالم

 کنند؟ تا ه میيزم را تغذيک قرن، اسالميباً پس از يتقر حال حاضر زم، دريزم و بلشويزم، نازيا امکان دارد که ختم فاشيآ

 ستم موجود اجتماعیيئی س شهي ريريها، تغ ن جنبشيهدف متام ا. رسد که پاسخ مثبت باسد می نظر هد، بريگ که به اقتصاد رابطه می جائی

. داد م جمدد ثروت را وعده میيرا تعهد تقسيچسپ بوده است ز ار دليا مذهبی برای مردم بسيک يدئولوژيغات ايتبل. اقتصادی است ـ

ران يجهانی و شاه اان جنگ اول يها در جر انند رومانفم هم. ديگرد بانی مردمی برخورداريران از پشتي اساس است که انقالب انيمه به

 که در ای های اقتصادی گی هوابستريل غيدل هکه ب برای مردمی حال حاضر در زيسلطنتی عربستان سعودی ن ءهای هفتاد، خانواده در سال

چون  وان شان همرينی و بن الدن را پي، مخنيلن. گردد، به هدف مبدل شده است م میيهای خودشان تنظ ميرژ ءلهيوس هکشورهای شان ب

 نيچن. دهند گان نشان می هبه مه ئی را شهيات ريريتغ ونی که راه رهائی ويانقالب "ومندريمردان ن". دانند رهربان حمبوب و جذاب می

ف يتعر "نيگوارای نو چه"چون  هم د که بن الدن او رايتوان د الظواهری رهرب جهاد اسالمی مصر می نميمشخصاتی را در وجود ا

  . کرد می

، که معنای واژهن يا. کند خود را کسب می هک حمتوای خمتص بيشود و  ون میريمعنای سنتی خود ب از >جهاد< ءنجا کلمهيا در

جهاد  سازد که بودهای اخالقی معطوف می کم ها و ها در مقابل نارسائی سوی مبارزات متداوم مسلمان هرساند، توجه را ب می مبارزه را

ف يتعر. دهد یدفاع از خود اجنام م خاطر هز وجود دارد که انسان با نفس خود و بين جهاد اصغرها  آن کنار در. شود ده میياکرب نام

م يط اخالقی تنظيک سری از شراي ءلهيوس ه ملحوظ بنيمه هاسی است و بينظامی و س حمتوای عناصر ءندهريبرگ جهاد اصغر در

اسی يل واقعی سيد با داليند، اما باريکه مورد محله قرار بگ زنديخ ها تنها زمانی به جهاد بر می مثال مسلمان طور هب. گردد می

ل، ين، دولت اسرائيجهاد نو. گردد اجنام آن فراهم می ءنهيست که زم ط اخالقیي شرانيف مهياثر تضع جهاد در. خته شونديبرانگ
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ان پنهان يحيها و مس هودیيپشت اعتقادات مذهبی شان،  که عمداً در ای اسیيهای س دهيعنی پدين غربی آن، يکا و متحديزم امرياليامپر

گونه  نيمه های مسلمان اند، به واقع مهانا دولت ن هدفی که مطرح است، دريتر مهم. دريگ می نظر هدف در ءمثابه هشود را، ب ساخته می

ک مگاواتی يومت دموکرات و حکريسازد، مانند دموکراسی هند در کشم می ک دولت اسالمی را سديل يتشک هر حکومتی که جلو

)Megawati( ها،  مسلمان ـکتاب  های مندرج در  کافرها و انساننيفرقی ب گرين نوع مدرن خود، ديا پس جهاد، در. زیيدر اندون

 اسی ويگاه مناسبی برای عوامل س ن خمفیيد. مقابل شان منع شده است که جنگ در عنی آائیي. گذارد منی ـ ها حیيمس ها و هودیي

 که در کننده، بل ک محلهيمقابل  شود که مبارزه نه در  برود، روشن مینيب ونی ازرين پوشش بيکه ا زمانی. رود می مشار هاقتصادی ب

 در. کنند می نظر اقتصادی و فرهنگی استثمار های مسلمان را از نقطه ابد که کتلهي ئی اجنام می خارجی وهای داخلی ورين برابر

م، يآورد، محله کن ورش میيما  که بر کسی  برميما حق دار<: داد، آمده است انتشار. م۲۰۰۲سال  در نوامربفستی که القاعده يمان

ران يرا و هائی آن  اقتصادميحق دار. ميران کنيده اند، ويوخون کش خاک هرا ب شهرهای ما راکه روستاها و هائی روستاها و شهرهای آن

جا به مارکس  نيا گی در هگاندو. >را کشته اند وطنان ما م که هميقتل برسان هکشوری را ب دزدند، اتباع را می های ما م که ثروتيکن

شه ين انديمجعه، ا مناز ء خطبهنيح .م۱۹۸۹سال  ران دريس پارملان مجهوری اسالمی ايهامشی رفسنجانی، رئ. است تا به حممد تر کينزد

 ترا ها بگذار آن[...]  عمل بربی هتوانی دست ب بساز، می کنی، منفجر می آن کار که در را ای کهيفابر<: بندی کرد  مجعنيرا چن

را  ما آن. نامند را حقوق بشر می شود و آن خطاها می مرتکب جرم و] غاتيزم اطالعات و تبلياليامپر[ ها آن[...]  ست بنامنديترور

[...]  س پارملان فراخوان رمسی برای تروريگفت که رئخواهند  ها آن[...]  مينام دارند، می قرار دفاع از حق و مردمی که حتت فشار

  >.نديبگو ن رايها ا آن بگذار

ست نه  شود، مهانا منع کامل کشنت افراد عادی ملکی ت دانسته میيجهاد قابل رعا گری که دريادی ديت بنيک حمدودي

ها  آن نظر از. کنند ت منیيت را رعايممنوع نيدهند، مانند محاس، ا ن را اجنام میيهای مسلحی که جهاد نو اما گروه. انيجو جنگ

 نيمبنای مه ز بريبن الدن ن. شوند ث هدف شناخته میيح هز بين ها رو آن ناي اند، از رهربان شان مقصر ءاندازهه لی بيندان اسرائمشهر

ک مشات واضح با يهم  باز جا نيا در. کند باشد، حکم می سريکه امکان آن م هر زمانی هرجا و ان دريکائيکشنت امر ل، بريدال

 ون بد وي اشرافنيد که تفاوتی بيگرد می ري طبقات تعبنيخورد که مبارزه، به جنگ ب چشم می هها ب کيانقالب فرانسه و انقالب بلشو

ف دمشن يرد شد، کافی بود که در گری مربوط میيد ءعنی اگر فردی به طبقهيبودند،  هل نيمردانه قا خورده، زنانه و سال خوب، جوان و

  . دريقرار گ

شوند  دانسته می گارشی مسلمان برابريال کوالريهای س ميرژ که با ـ خودی ءدهنده ستم فشاريشکسنت س ل، درهمين حتليآخر در

زد، مطرح ين برانگيی در جهاد نوريگ ها را به مبارزات مسلحانه و سهم که مسلمان ای اقتصادی ـ ن اجتماعیيستم نوياد سجيو ا ـ

 نيد به قوانيبا ما" ديگو پرداز گروه مسلح اسالمی انصاراالسالم در مشال عراق که می هيقول ابومصطفی الشافی، نظر هب .گردد می

نی برای يای معاسالم دارای اد ." ميان بگذاريپا ءنی که جاهالنه اند، نقطهيقوان اي گر ويد ءدهيعق زم و هريکوالريدموکراسی و س

تأسی از قران و ه د بيم، بايق منائيگی خود تطب هزند که ما در  رانيقوان"د که يگو ن رابطه میيا الشافی در. باشد د میيستم جديک سي
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. داده اند برابر خود قرار هدف در ءمثابه هاد خالفت اسالمی، که بجيادگراها در رابطه به ايهای بن دگاهي است دنيچن ."باشد امربيسنت پ

ادگرای اسالمی يک دولت بنيدارند که هدف شان مبدل ساخنت کشور به  می چون محبالی آشکارا اظهارا رهربان مسلمانی يزياندون در

س يتأس ريهای هفتاد که توسط ابوبکر بش ئی از گروه مسلح اسالمی سال شاخه )Ngruki-network(نگروکی  ءهدف شبکه. است

 گريا و ديزياندون ا نوعی از خالفت دريهای اسالمی،  دولتجمموع  ئی از انهريگ ون سختيک فدراسيز برقرارساخنت يشده بود، ن

  . بوده است نيپيليف ا، سنگاپور ويزيا مثل ماليشرق آس کشورهای جنوب

 ک ساختاريجذب  ت ويها برای هو جوی مسلمانو جست خاطر هدئولوژی انقالبی اسالمی بيئی از ا زهين، آميپس جهاد نو

های مسلحی که  گروه ءلهيوس هکند که ب اقتصادهای ترورعمل می ئی از چارچوب شبکه جهاد، درگونه  نيبد. اقتصادی استـ  اجتماعی

های  کارها، انتقال ثروت تيجنا کاری با خمدر، هم قاچاق مواد: گردد اد میجي کنند، انيهای خود را تأم ازمندیيورزند ن سعی می

ک يی ريگ ن ناشی از خواست و امکانات سهميگسترش جهاد نو. هريشوئی وغ ه، پوليريق ادهای خيطر مند از های ثروت مسلمان

اسالمی  ـ درون دولت ـهای  دولت ءگی آن شبکه برای برعهده گرفنت مهه هگی به آماد ه زمان بستنيع گردد و در ئی می  شبکهنيچن

 ءهيه احتادياقتصاد ترور، شب ءشبکه"ان گذاشتم گفت که يم در  که با اومينظرها ست به پاسخ اظهاريک ژورنالي. دريگ ارتباط می

 م به شرکت دريگونه که دولتی تصم مهان. باشد افنت میيحال گسترش  که در هائی ون دولتيک فدراسيعنی ياست،  اروپای ترور

نت و افي ن بر گسترشين نوع اقتصاد نوياد اساسی ايبن. ."آورد دست می هی از بروکسل بريگ ه را داشته باشد، کمک های چشمياحتاد

سوران  ءهيد و احتاديهای التوح با ادغام سازمان.م ۲۰۰۱سال  که انصاراالسالم در اول سپتامرب زمانی. است وحدت مذهبی استوار

که از  ابتدائی ءهيک سرمايبه رهربان آن حتفه دادند،  هزار دالر را ۳۰۰داران جهاد ضد شوروی، مبلغ  د، سه تن سابقهياد گردجيدوم ا

د يستم مورد تأئيد در داخل سيمعنای آن بود که ورود سازمان جد هن پرداخت بيا. افت داشتنديستی اسامه بن الدن دريسازمان ترور

  . گرفته بود قرار

ف، يهای ضع دولت ـ اعضای آن.  خود استنيگر دارای مقررات و قوانيستم اقتصادی دين ترور، مانند هر سياقتصاد نو

ن اقتصاد را، با الاقل سر يهای ا د در حد چنان توانائی باشند که چرخيبا ـها  های مسلح و هسته ، گروهـ درون دولت ـ های دولت

 نيتأم د با حفظ ويگر بايعبارت د هرا با درآمدها مطابقت دهند، ب د مصارف شانيها با آن. دارند حرکت نگه داشنت خود، در پانگه

  . مصارف آشنائی داشته باشند موازنه در
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  چهاردهمقسمت 

  

  ستد قانوني ترور داد و
  
  ".رود می مشار هک حرمت بزرگ برای من بين يشود، پس ا ده میيزم ناميآزادی کشورم ترور اگر"

  .م۱۹۹۶سال  سک دريروبرت ف اسامه بن الدن، با ءمصاحبه از ـ

 و های بانکی جتار کا، حسابيامر ءاالت متحدهيروزافزون ا اثر فشار ن، درميحکومت  .م۲۰۰۱سال  ماه نومرب در

ئی  جهيم فوق، کدام نتيتصم. بن الدن متهم بودند، منجمد ساخت ءهائی برای شبکه كان عسل را که به فراهم ساخنت سهولت هفروشند

های  سازی حساب ن اقدام منجمدينام ال شفا ا هعسل ب ءک فروشندهيقول ه ب. داشت هخود ن را با کشور کاهش جتارت عسل در در

گرمای معتدل زمستان عربی،  در. ."ض شدنديگری تعوياری از صادرات ما با حمصوالت ديکرد، بس هوارد ن ما ی برريتأث کدام"بانکی 

  . ماند باقی می اتريگر حمصوالت، پوينی، مانند دميجتارت و فروش عسل 

عربستان سعودی،  در ها خانواده. ج استيانه رايم صورت عموم در خاور هز مصرف آن بين عسل حمصولی است که جتارت و

 ن، پاکستان وميعسل از . کنند ک ماه مصرف میي گرام عسل درلويک کي اوسط مقدار طور هکم، ب  حمصولی با مقدارنيکشوری با چن

 Steven(فن امرسون يست. انه استيم ن عسل در خاورياترن و بلنديتر نی، خالصميعسل . شود می ن کشورياز افغانستان وارد ا احت

Emerson(  های حمکم بن  متاس کند، از داری می های مسلح مسلمان را نگه گروه ءکی در بارهيوی الکترونريک معلومات ذ خيکه

. کرد، آگاهی داشت ت میي، شرکتی که در صنعا فعال)Al-Nur Honey( مجله عسل النور نی حمصول عسل، ازميهای  الدن با شرکت

اش نوشته شده  عربی درباره ءک روزنامهيدر .م۱۹۹۲افغان اسبق است که در سال  ـ عربک ينام حممد احدال  همالکان آن ب کی ازي

اام ه ب .م۱۹۹۸موصوف در سال (  ده بوديجهاد ضد شوروی شرکت ورز هائی بوده است که در  عربنيکی از خنستيبود که او 

 های عسل، مشاری از شرکت در). ديبازداشت گردمقابل حکومت سعودی  ستی دريهای ترور تيهای فعال برنامه داشنت در دست

کائی ادعا ياستخبارات امر ءاداره. کنند می خارجی القاعده کار ده، مسؤل خبش اموريدارهای بن الدن، مانند ابوزب ن طرفيتر مهم

انه دسترسی يم ر خاورها د گاه ئی از فروش ک شبکهيکاران خمفی، به  ها و هم ق مشاری از شرکتيطر کنند که بن الدن خودش، از می

  . داشت

ش  های شرکت کی ازي. به سودان رفت ۹۰های  ل سالياوا در که او ست د عسل، برابر به زمانیيبرآمد بن الدن در صنعت تول

بن . کند د میيباب تول نیيرينام کومن، عسل و ش هئی ب کهيک فابري در )Al-Ikhlas Company(نام کمپنی االخالص  هجا ب آن در

 زياسالمی مصر، ن مثال جهاد طور هانه، بيم خاور در گريهای مسلح د ست؛ سازمانين استقامت نيگانه شخص در ايالدن البته 

ک حمصول ي ءمثابه هچنان ب عسل هم. دهند ش مورد استفاده قرار میيستی خويهای ترور تي مالی فعالنيهای عسل را برای تأم گاه فروش
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های عسل  بشکه ک و پول نقد اکثراً دريمواد خمدر، اسلحه، طال، حمصوالت الکترون: رود می مشار هباندها ب کاری خوب برای خمفی

نی ميگمرک  ک ماموري. کردند می >دفن< عسل نيقا در بيرا دق ها ن نوع جنسيها، ا خاموش فروشنده ءها با اجازه آن. گردند قاچاق می

خواهند  ها منی عالوتاً بازرس. سازند می ايساخنت مواد خمدر و اسلحه مه مناسبی برای پنهان ءنهيبوی و غلظت عسل زم"گفت که  می

عنی يمراه دارد، ه چون جتارت عسل، سود دوگانه به ئی هم قانونی پس کاروبار ."شوند را مهه آلوده میين حمصوالت را کنترل کنند، زيا

  . بری قاچاقک پوشش مناسب برای ي زيهم نوعی از سود قانونی و ن

خواه  ارتش مجهوری( )IRA(. شوند ئی پنداشته منی تازه ءدهيهای قانونی مصروف اند، پد تيهای مسلحی که در فعال گروه

 زي، فالس تکس).آ .ار .ای(های تکسی رانی  شرکت. ساخته بود خود را برقرار ک احنصاريمناطق کاتول های هفتاد بر سال ، در)رلنديآ

)Falls Taxi (ز يتکس پلزيو پ)Peapele’s Taxis(  ن يا. داشت خدمت شان قرار راننده در ۸۰۰عراده تکسی بودند که  ۳۵۰دارای

 دوران، نيمه در. قصابی داشت ءک مغازهيها و  تيها، سوپرمارک چنان مغازه هم )Andesonstown( وناندرس ءسازمان در حمله

کرده  تی را برقراريامور امن ءعرصه احنصار بر) Ulster Defence Association( ).آ .دی .وي(نام  هها ب گروه مسلح پروتستانت

 )Leader Enterprises(زس يولدر انترپرا )Task Point Security(تی يکورينت سيئی چون تاسک پا تیيهای امن شرکت. بود

. های قانونی هستند دادند که شرکت میکرد و چنان نشان  را پرداخت می ها ات آنيت، ماليريک مديکردند که  ت میيبلفاست فعال در

های هفتاد برابر   در سالريکب ءهيبا شرکتی در حد متوسط در برتان شد که نگ میيهزار پوند سترل ۳۰۰ها بالغ به  ساالنه آن ءهيسرما

که هزاران نفر س شده بود يتأس ).او .ال .پی( ءلهيوس هب )Martyrs Work Society(نام  هنی بيشرکت فلسط )Samed(سامد . بود

 ل بر لبنان، تنهايدوران محالت اسرائ در. کرد می به سرتاسر جهان صادر د ويتول خدمت خود داشت و حمصوالتی را در

های  آن، شرکت ن ناشی ازياقتصاد نو سازی ترور و خصوصی. شد ون دالر بالغ میيليجده ميصنعتی به ه ءاش در عرصه گذاری هيسرما

تی يهای کوچکی هم در موقع حوزه اامروزه حت. ساخت تر داشتند، گسترده های مسلح قرار ه در دستان سازمانک ای را گوناگون قانونی

عنی ي ـ >روها دنباله< حال ه حالتی بنيچن. سازند م میيسه را قانونی خودريهای قانونی و هم غ تيفعال ءقرار دارند که در عرصه

 ءساله ۲۴مانند حممد االواحالی جوان  ـ شدن شان باشد حلظه امکان فعال شود که هر می د واقعيتنها مف ا افرادي متحرک وريهای غ حوزه

اش را اعاشه  هم خانواده ا خود وينيماهی در مومباسای ک بازار نام االواحالی در هفروشی اشن ب ماهی ءق مغازهيسعودی، که از طر

  . طرف بن الدن بود که هر حلظه منتظر فراخوان از حالی کرد، در می

نر يقول جاناتان وا هب. آغازکرده بتوانند کار هدارند، تا ب افت میياری حاالت مبالغی نقدی دريبس در >روها دنباله<

)Jonathan Winer( ان يابتدائی را از حام ءهيستی سرمايهای ترور املللی، حوزه نيامورحقوق ب معاون وزارت خارجه در اريدست

شود  برده می  اشخاصی انتظارنياز آن از چنپس ند؛ يگری آغاز منايد ک کاروباری را در کشوريآورند تا  میدست  هش بيمالی خو

 هنگام عبور از مرز وم شامل بود وينيليم ءتوطئه که در امحد رسام، کسی. نديخود مواظبت منا و از >آن کشور زنده مبانند در<که 

ش داده شده  برای هزار دالر ۱۲آموزشش در افغانستان مبلغ  ءاز دورهپس د، اعتراف منود که يکانادا با مواد انفجاری بازداشت گرد

  . ش مصروف گردديگی عادی خو هال به زنديبود که پس از بازگشت به مونتر
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ها  ونيليکنند که دارای م سؤ می ءهای قانونی استفاده چنان از شرکت های مسلح هم کمان، گروه  نين رنگيانی اياجنام پا در

. شود اداره می )Nada Management group( ندا منجمنت گروپ/  الربکات و التقوا ءلهيوس هارزش اند، مانند شرکتی که ب

. دهند جهان اجنام می سرتاسر در) ل داده شده استيآن تفص ءفصل دهم درباره که در( را ها حواله املللی مالی، کار نين ادهای بيا

. ها دارد گی هنديکا منايامر ءاالت متحدهيمنجمله ا جهان و چهل کشور سومالی است که در در املللی مستقر نيمالی بک اد يالربکات، 

شده بود، ساالنه مبلغ  هکائی منجمد ساخته نيطرف مقامات امر ش از های که پول زمانی االت متحده، تايا ن اد دريگی ا هنديمنا تنها

 از. داد بود، انتقال می عربی مستقر ءکه در امارات متحده اسعار ءمرکزی تبادله ءاملللی را به اداره نيب ءون دالر سود مجع شدهيليم ۴۰۰

التقوا، . شد می ون دالريليم ۲۵داشت که مبلغ  افت میيدرصد بود را در ۵صدی ثابت که يک فيبن الدن  ءن درآمد شبکهيجمموع ا

ون دالری در ناساو يليم ۵۰ ءهيک سرمايبا  .م۱۹۸۷ن بانک در سال يا. اسالمی داردهای  ک با گروهيبانکی است که مناسبات نزد

)Nassau( داران آن سازمان  کی از سهاميمجله  ادگرای اسالمی تعلق داشت؛ ازيهای بن د که دوسوم آن مبلغ به سازمانيس گرديتأس

گرا برای  داهای اسالمين انتخاباتی کانديمنجمله مصارف کمپان بانک يا. ت بوديکو در )Al-Islah(نام االصالح  ه بنيِاملسلم اخوان

کند  حرکت می قدری مرموز هت دارد، بيفعال سی کشور از تر شيب ن بانک که دريچنان ا هم .کرد  مینيانتخابات شهرداری مصر را تأم

ن بانگ در لوگانوی يی اگ هنديمنا سپتامرب ۱۱پس از . د هستنديترد شک و ت آن دريموجود از اهای اطالعاتی حت که اداره

)Lugano( گرفت ق قرارينام بن الدن مورد بازرسی و حتق وستد سهام ازداد ءداشنت در عرصه ل ظن سهميدل هس بيسو .  

ستی، به يهای ترور تيفعال. ديرا سهولت خبش مرزها ون ازريب زم دريگسترش ترور ن ترور، امريانکشاف اقتصاد نو رشد و

تری که وجود  افتهي های انکشاف رو شرکت ن نوع قلميتر ان بهين ميا در. ديسطح کل جهان مبدل گرد ک شرکت خصوصی دري

نه بر مبنای  های جتارتی و وهيش ها بر ن شرکتيهای ا تياساس فعال. کنند ت میيکش فعاليکاران نزد رهربی بن الدن و هم ريدارند، ز

هم  دارد، آن هک مرد مسلمان را نيپيت ءک چهرهينوعی شباهت به  چيهه سعودی ب اهل ونريلين ميا. اند های مذهبی استوار یريگ سخت

ای چون مال  روحانی ک مردياو : شود ده منیيمذهبی د ءکننده وجود او مشخصات رهربی در. باشد زيچنان مردی که رهرب مذهبی ن

جرم اقدامات خنست  هکه ب خیيست، شين زينا نيخ نابيش ايعبدالرمحن  خ عمريای چون ش مبلغ مذهبی چنان او ست، هميطالبان ن عمر رهرب

سنتی اسالمی بوده و نقش  رهرب اسامه بن الدن متفاوت از. برد می سر هزندان ب االت متحده دريا جتارت جهانی در انفجاری در مرکز

  . سازد می اريزم عياسی و پراگماتيمبنای معامالت س را بر ف خوديو وظا

ورود واحدهای نظامی  ءسلطنتی سعودی مبنی بر اجازه ءخانواده ءصلهياو در برابر ف. دارد های اوعااد است نقش بزرگی دريس

 ؛کائی را دعوت به آمدن کرده استي سعودی که واحدهای نظامی امرمين اشتباه بزرگ رژيا" :عربستان سعودی، گفت کائی دريامر

. جنگند ها می ضد مسلمان دارند که عمالً بر هائی عرضه می خود را به دولتهای  کمک) ها سعودی(ها  آن. را فاش منود کاری شان بيفر

که  بوده بل ه نريک درگيدئولوژيک جنگ اي بن الدن در. "ن جنوبی کمک کردندميهای  مقابل مسلمان نی را درميهای  ستيها کمون آن

 رمسی جهاد بر ءهياعالم او در. باشد ک میيپراگماتکند، تاحد ائی  دارانش صحبت می مبنای آن با طرف روشی که بر وه ويدر ش

  :ابی کرده استيارز ل ويگونه حتل نيانه را ايم مورد خاور کا درياست امريان، سيحيمس هودها ويضد 
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ن هم يصورت مقصد شان ا آن باشند، در ادهای مذهبی و اقتصادی استواريبن ها بر ن جنگيها در قبال ا کائیياگر مقاصد امر<

لم را اشغال منوده و يقت که آن دولت، اوروشين حقيهودی خدمت کرده باشند و اذهان عامه را از اياست که به دولت کوچک 

ن دولت يران ساخنت عراق، ايو نه کوشش شان درين زميا در شاهد آشکار. برد، مغشوش سازند  مینيب از جا آن در را ها مسلمان

ن منطقه مانند عراق، عربستان سعودی، مصر و سودان يکشورهای ا ءمهه چنان سعی دارند که در ا همه عربی بود، آن ومند هم مرزرين

  . > کرده باشندنيل را تضميات اسرائيها و ناتوانی شان، دوام ح  آننيب نبود وحدت در ند تا دريمنا نشانده برقرار های دست دولت

گر مذهبی يستی بن الدن، برخالف رهربان ديهای ترور تيفعال. کل است ک خبشی ازين فقط يشود که د طوری معلوم می

کائی از خاک سعودی و شناسائی ياستعفای ملک فهد، خروج واحدهای نظامی امر های مشخصی، مانند اسالمی، مبتنی بر خواست

الدن، اعالم داشته است که مثال بن  طور به. ل اقتصادی انديدال ها متکی بر ن خواستاي برخی از. اند  طالبان استوارميرمسی رژ

 ادعا او. ده انديآشکاری دزد طور هآمده ب دست ههای بن درآمديا از دست آورده اند و هب ن سود رايتر ها از نفت عربی، بزرگ کائیيامر

ان وارد يز جمموع. ب زده انديج هدالر ب ۱۳۵ده است، يفروش رس هسال گذشته ب ۲۵که در ظرف  ای بشکه هر ها از کائیيامر کند که می

ن مبالغ يزدن ا بيج هد که بيگو او می ـ.خين دزدی تاريتر عنی بزرگي ـ شود ارد دالر در روز میيليم ۴،۰۵ه، مبلغ ين ناحاي شده از

کا يون دالر جربان خساره از امريليم ۳۰ها  آن دهد که هرکدام از  حق مینيزم ءکره ارد مسلمان دريليم ۱،۲به  "کاری بيفر"ناشی از 

ادآور مهان يام ين پيا. دهد ل میيرا تشک اسی و اقتصادی اويدی استدالل سيکل ءام انقالبی بن الدن که نقطهيست پ نيا. کند  تقاضا

است، ياو، س ءهيهای اول زهيانگ. ساخت  میريدارهای غربی را متهم به غارت کشورهای فق هيستی است که سرمايهای مارکسادعا

  . دهند ل میيرا تشک او ءک شبکهيدئولوژيمرزهای ا ها نيا. نیينه اعتقاد د وزم اند يوناليناس اقتصاد و

  

  :شركتهاي قانوني بن الدن
  

 مالی نيک ماشيسازند،  اقتصادی و مالی امپراتوری بن الدن را می ءچنان مشخصه زم، هميوناليناس است، اقتصاد ويس

 در: ها مشتمل است بر ئی از شرکت ن جمموعهيا. شود گی می هنديمناهای قانونی  شرکت ءلهيوس هفرامرزی ترور، که خبش بزرگ آن ب

داری  نگه ءمزرعه )،Al-Hiraj(ج رينام اهل ه، شرکت ساختمانی سودانی ب)Wadi al-Aqiq(ق ينام وادی العق هقا، شرکت سهامی بيافر

اروپا و  ه؛ دريترک ع دريک جنگل وسيل، يانه سهامی در بانک اسالمی ال مشيم ا؛ در خاورينيک گو دريم شترمرغ و کشتی شکار

. باشند صادراتی می های وارداتی و ها و شرکت مشاورتی اسهام و کارشناسان جتارتی، بانک های سهامی، دفاتر شرکت االت متحدهيا

 دادهائی دريجاتر، مانند  شيهای بش سوديها و افزا انيمنظور جربان ز همنقول در متام نقاط جهان بريهای غ تيگذاری در ملک هيسرما

 ازين سات مورديکاغذ در ناروی، تأس ع چوب ويدمنارک، صنا ات دريد لبنيهای تول فرانسه، شرکت گريهای د س و خبشيلندن، پار

ارانش توجه خود را به بازار يچنان بن الدن و  هم. شوند مالی می بزرگ اقتصادی و ءن جمموعهيدن که شامل ايسو در ها مارستانيب
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ن درآمدها يد که خبشی از ايآ دست می هها ب آن ها دالر درآمد از ونيليز معطوف داشته اند که ميعراق ن. مصر، اردن و صحت عامه در

  . رسد مصرف می هش ب های بزرگی از هسته ء مالی شبکهنيتأم در

 نيب  هدان هوائی و جاديمالی احداث م ءنهياو هز. ده بوديسودان اقامت گز افتند که دري وستد قانونی بن الدن زمانی آغازداد

 اج، که متعلق به او بود و کارريحکومت سودان به شرکت ساختمانی اهل. کرد  مینيد را تأميشهر خرطوم در سودان جد دان وين ميا

انداخته  کاره سطح جهان ب معامالت جتارتی در ريسا در تر پسانن مبالغ يپرداخت، که ا عهده داشت، پول هنگفتی می هب احداث را

زام، يپرست و ختم س گل آفتاب ءن حمصوالت صادراتی سودان که عبارت بودند از جواری، خستهيتر مهم آن، او بر ازپس . شد می

شهر  ءکه در حومه )Al- Mubaraka(نام ال مبارکة  هک شرکت کشاورزی بين نوع جتارت توسط يا. ساخت برقرار احنصار خود را

که در کاروبار اسعار مصروف بود، اداره  )Taba Investment(ستمن يکرد و تابا انو ت میيفعال )El-Damazin(ن يدامازـ  ال

ترک  که سودان را مهان زمانی در. ديز گرديگری در خرطوم ن سازی، مالک صنعت چرم احداث جاده الدن در بدل کار بن. شد می

ک حمل ذبح يکی، يالوجيای جياش ک بانک اجزا ويسازی،  مبل ءکهيک فابري پزی، نان ءکهيک فابريگفت، امپراتوری سودانی او  می

ن يا کنار در. کرد می را احتوا )Laden International(نام الدن انترنشنل  هاملللی ب نيصادرات ب ک شرکت واردات ويوانات و يح

هائی  سهم زيی بود، نريگ های ماهی که مالک کشتی )Qadarat Transport(د چرم بز و قدرت ترانسپورت يتول ءکهيمهه، در فابر

  . داشت

) Gum Arabic Company Ltd(دست آورده بود، شرکت ساجق عربی  ههائی که بن الدن ب ن شرکتيآورترکی از سودي

 احنصار در ران کمپنی مهم ياو توانست که ا. کرد  مینين حمصول را تأميجهان به ا گان دره کنند نام داشت، که هشتاد درصد تقاضا

د رنگی که ين حمصول در توليا. ديرو شود که در سودان می گل درخت آکاسی ساخته می ءساجق عربی از عصاره. اورديب خود در

ک روپوش حمافظتی يث يح هشود که ب د میيئی تول ک مادهيآن  ز ازين رود و می کاره های سرد ب های نوشابه قطی ءبرای بسنت دهنه

های  رات اقتصادی وضع سده بود، شرکتيسودان تعز چون بر. گردد ه استفاده میيهای ادو باب و کپسول نیيريداشنت ش برای تازه نگه

وارد  را کرده بود، آن ومندی برقرارريهای خبش ترکی قربس که بن الدن روابط ن ق بانکيطر ن حمصول مهم ازيا ءواردکننده

کرد اعتراف منود که  می ل مالی بن الدن کاروث مسؤيح هکارشناس مالی سعودی که بک ي )Sidi Tayyed(د يدی تائيس. کردند می

پول برای  ءهيمنود که بق  چنان افشا او هم .انه افتتاح کرده بوده استيای ميقا، پاکستان و کشورهای آسياروپا، افر هائی را در او حساب

ر يق به قربس ترکی سرازياز آن طر تر پسانافت که ي انتقال میانه يای ميهای آس هائی در مجهوری سک، به بانکير ی ازريجلوگ

ن يها با ا  متاسنيک عده سوداگران ترکی که با حکومت ترکی قربس روابط داشتند، خنستيد مذکور، يشهادت تائ بر بنا. شد می

  . کرده بودند را برقرار ها بانک

را  ).او .ال .پی(گذاری عرفات برای  هيهای سرما با پالن ادیيقانونی جتارت و معامالت جتارتی بن الدن، شباهت ز ءشبکه

ها را  ن شبکه پوليا. دا کرده استيخوانی پ ستی هميتاليئال کاپ دهيپولی ا ءده است که با مدل بستهيگرد اريشکلی ع هعنی بي. رساند می

 در مورد نظر ءبسته. کنند ه میرياروپائی ذخسلطنتی بورونی گرفته تا به کشورهای  جهان از کشور سرتاسر های خمتلف در در بانک
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سهام  بن الدن به بازار .م۱۹۹۸سال  در. باشد های گوناگون و سودهای گوناگون می سکيهای مالی با ر گذاری هيسرما ءندهريگ بر

توانند برای  ها می گونه پول نيا. دوخته بود رود، نظر می مشار هغرب ب آوری پول در مؤثری برای مجع مناسب و ءوهيک شياروپا که 

  . شوند داده می کشورهای اروپائی مورد استفاده قرار ها در حوزه و >روها دنباله<مساعدت با فعال شدن 

  

  :روزي از راه تروريد پيام سپتامبر، 11

  

ستی که يتاليهای کاپ شرکت ءجهانی سهام، با جمموعه بازار اش برای واردشدن در دارائی بن الدن و عملی بودن شبکه ءهيتصف

در چنان  )World Com(مانند ورلد کام  قاًيدق. کند می دايخوانی پ سطح عالی هم ت ورود برای اطالعات دريبه داشنت صالح

های سوداگری يز مؤفق شدند متدکاران بن الدن ن ها، هم وپاش کردن کتاب تخيچون ر داری را هم های حساب کيتی بود که تکنيموقع

ش از محالت، يک هفته پي. وزی داشته باشندريد پيسهام ام سپتامرب در بازار ۱۱ساختند تا اندکی قبل از  فيها ظر را برای کارشناس

 ءروز ششم سپتامرب، پنجشنبهه ب. ديمه رسيب مجله ترانسپورت هوائی، انرژی و نی، ازيهای مع  به خبشنيسنگ ءک معاملهي گزارشی از

گری يدستان د هدست داد و ب لندن را از سهام در ون دالريليم ۳۲ارزش ه ب ) British Airways(ز يرويش ايتيقبل از محالت، بر

  .حد نورمال بود از تر شيد که سه برابر بيرس
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  قسمت پانزدهم

  

  ها و درآمدهاي ترور نهيهز موازنه در
  

زم عمل يا، تروريسرتاسر دن انتقال آن در بدون امکانات برای تدارک پول و. دارد زم رايژن برای تروريپول جای اکس رايز<

  >.تواند کرده منی

  االت متحدهيا ءخارجه امور ري پاول وزنيکول

 نيبروکل ک رستورانت دريشدن در آلبانی برای وارد دوصد تن مهاجر .م۱۹۹۹ک شب سرد زمستانی ماه فربوری سال ي در

سوی  هب ها که آن حالی در. شان رهنمائی کردند ءشده ينيتعجاهای  را در ها های سنتی بالقان، آن مردهای ملبس در لباس. شتاب داشتند

بود،  هت غذاهای کشورهای بالقان نيتثب د ويئی برای تأئ جلسه جا  نيا. ها دادند ش راه افتادند، مهمانان پول به گارسونيهای خو چوکی

. مالقات کنند )UCK( خبش کوسوو زادیآارتش  ءندهي، منا)Dina(نا يده بودند که با ديم رسانه به ن جلسه حضوريا که افرادی در بل

که  احترام قهرمانان پدروطن، افرادیه زند و بيخ نا حاضران را دعوت منود به پايه شدند و دريها اندک خ شد، چراغ وقتی رستورانت پر

ئوئی نشان داده شد که از ديبه مهمانان و پساندکی . قه خاموش مباننديک دقيدست داده اند، برای  در راه آزادی از ات شان رايح

  . برداری شده بود لميکوسوو ف ها در اعمال وحشتناک صربی

: داشت هادی برای گفنت نيزهای زين نظامی چيا. بود هدهنده ن جانيار هيدئو اجنام داد، بسينا، که پس از متاشای ويرانی د سخن

ـ  چیـ  کی، هو ـ چی-هو<و ناگهانی حضار که يهربار با غراش  مجالت کوتاه و ساده. مدار استيک سينه  جو بود و ک جنگياو 

مشول  ههای غربی ب قدرت ءلهيوس هت که ارتش آزادی کوسوو بين واقعيا. شد زدند، قطع می اد میيرا فر) UCK(های  عنی حرفي >کی

ها اجنام  وحشتی را که صربیقاً مهان ين ارتش دقين که اعضای ايگرفت و ا ستی قراريهای ترور االت متحده در فهرست سازمانيا

ش يک جنگ عادالنه را پيها که آن ارتش  اعتقاد آن بر توانست و را سد کرده منی جان شانيداده بودند را مرتکب شدند، جلو تبارز ه

دوست را  هن شانيدانستند که م پرستانی می هنيش و خود را مينا، رفقايآن جلسه د حضار در. کرد ی وارد منیريبرد، کدام تأث می

چه اناظاری  ها آن" :ديپرس جنگ از دست داده بود، می ش را دريکه عمع، عمو و فرزند عمو )Izet Tafilaj(الج يعزت تاف. داشتند

 نيمه ح داد که دريگاه او توض آن. "ميکمک کن ما خود را خود را کمک کنند، پس الاقل بگذارند که ما خواهند ما دارند؟ وقتی منی

سوی کوسوو آماده سازد و در  هخود را برای حرکت ب ده است تايفروش رسان هوجرسی را بيمای معامالتش در نها دفتر رهن تازگی

  . م گردديوطنانش سه مبارزه با هم

ارتش . گردند می آوری پول برگزار منظور مجع هر کشورهای غربی بياالت متحده و سايا ز درين رگيجتمعات مشابه د

 های شان در  مالی برای سازماننيخاطر تأم ههای مسلحی اند که ب ئی از گروه منونه ).او .ال .پی(رلند، محاس، حزب اهللا و يخواه آ زادیآ
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های شان  کافی پول برای هدف آوری مقدار آورد آن مجع هائی اند که ره تين نوعی از مشغوليا. دارند ی با مهاجران قرارميمتاس دا

های  برای کمک به گروه ون دالريليم ۴مبلغ  )Bronx(هائی که در برونکس  ک گروپ از آلبانیي .م۱۹۹۷سال  دسامرب در. است

ارتش آزادی کوسوو  .م۱۹۹۹سال  در. شان انتقال دادند ک بانک به کشوريق يطر ن پول را ازيها ا آن. آوری کردند اسالمی مجع

هزار  ۴۰۰دست آورد که دوسوم تعداد  هدادند، ب االت متحده اجنام میيا از نزد مهاجرانی که کارهای شاق در ون دالريليمبلغ ده م

ومندی با ريهای ن هم ارتباط هنوز شده اند و شود که مهاجر ادی منیيمدت ز ها نيت اياکثر. دادند ل میيکائی را تشکيهای امر آلبانی

 Home Land(نگ ينام هوم الند کال هرا بخود دارد که حسابی  دارهای ارتش آزادی کوسوو صندوق کمک از طرف. کوسوو دارند

Calling( نام  هدر بانکی ب)Peapele’s Bank( در )Bridgeport( ا، يتاليس، ايدن، سويهائی را در سو گونه حساب نيمه و به

های  کمک ساخت که مردم را برای اروپا منتشر های آلبانی زبان در در روزنامه هائی را اعالن. کانادا افتتاح کرده است ک ويبلژ

   .خواند می برده فرا های نام بانک زکردن آن دريپولی با وار

  

  :نامهاجر ءلهيوس هانتقال پول ب
  

م هستند، يمق خارج کشور وطنانی که در هم ءلهيوس هز کردن پول بيق وارينه و درآمد ترور، از طريهز ءک خبش مهم موازنهي

رلند يبرای ارتش آزادی آ )Noraid(د يچون نورا های خاصی همق اديطر از ميمستق به طور را ها ن کمکيها ا آن. گردد  مینيتأم

گونه که در فصل  کنند، مهان گی می هخارج زند هائی که در نیيفلسط ءات بر درآمد مههيدرصد مال ۵اما  ).او .ال .پی(. دهند انتقال می

س وضع کرده يآملان و سو ات بر درآمد را دريسه درصد مال منوال، نيمه ز بهيمهاجران آلبانی ن. ، وضع کرده استميپنجم گفته آمد

ن آلبانی، منبع مهم برای يکه انتقال پول مهاجر نيالرغم ا علی. کمک کنند )Pristina(نا يان مسلمان در پرستيجو برای جنگ اند تا

های  مثال آلبانی طور هب. پول نقد مناند ءهای مهاجران تنها در حمدوده ن کمکيدهد، بازهم ا ل میيتشک واحدهای ارتش آزادی را

ق شرکت پستی ياز طر های ضد گلوله را های شبانه و جاکت نيو، دوربيل راديلی از قبيکائی برای ارتش آزادی کوسوو وسايامر

  .فرستند داری کرده میيخر

ست که قانون  نيت مسأله ايواقع حال حاضر در. ستنديقانونی نرياغلب موارد غ کی، دريدگاه ختنيها، از د ن نوع کمکيا

االت متحده يا در. ل گردديهای مسلح تفاوت قا ابی گروهيان انتقال قانونی پول و رديدارد که بتوان م هساخنت ن برای مستثنی يیاجزا

شناخته  ز جرمين عمل نيبوده و ا ههای مقاومت ممنوع ن ها و ارتش ها، گروه شده برای سازمان ها و کاالهای وقف آوری اعانه مجع<

جانب  از >ارتشی<ا يکه چنان سازمان، گروپ و  زمانیه البته تا ب ـ چنان ادهائی شامل گردد ها گروپی بيشود که اگر فردی و  منی

د افزود که يبا. >شده باشند هستی درج نيهای ترور سازمان ها و در فهرست گروه] مترجمـ  االت متحدهيا[ ءخارجه وزارت امور

ت در مورد ارتش ين واقعيا. دي منايريز تغي فهرستی ننيتواند چن االت متحده، میياست خارجی ايس ات دريريواردشدن تغمتناسب با 

مجالت  )Joe Liberman(ربمن يکه سناتور جو ل ماه پس از آن که وقتی چند طوری آن کند و می دايز مصداق پيآزادی کوسوو ن
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کائی يهای امر ارزش دن برای حقوق بشر ويواقع جنگ برای ارتش آزادی کوسوو، دردن يجنگ" داشت ل اظهاريحمتوای ذ مثبتی با

  . ده شديستی کشيهای ترور سازمان ءگاه اسم ارتش آزادی کوسوو از فهرست وزارت خارجه درباره ، آن"است

  

  : هيريهاي خ سازمان
  

های اسالمی، جمراهائی  ژه سازمانيو هب. ابدي میه اجنام يريهای خ وستد پولی با خارج در وجود سازمانگر داديک منبع مهم دي

شود که خبش بزرگی  شته میان آغاز مناسبی پنديا. گردند ر میياسالمی سراز ءها دالر به شبکه ونيليانه ميها سال ق آنيطر اند که از

کند،  می داياز پياسالم که به پول نای يكروه مسلحی در دن د که برای هرريخود بگ هاملللی را ب نيب ءهريه نقش ذخيريهای خ از پول

که  گردد، زمانی می های هفتاد بر های مسلح به سال ه و گروهيري ادهای خنيگونه رابطه ب نيا ءسابقه. فرستادن باشد ءآماده

دوران جهاد ضد  مفکوره در نيهای اسالمی با مه دند؛ سازمانيس گرديک تأسيافراد کاتول و ها وهيکائی برای بيامر ءهيريهای خ سازمان

های کشورهای اسالمی به  مشول اعانه ههای مالی ب نوع کمک االت متحده هريآن دوران، ا در. دنديدارگرديپد جا هر در شوروی

کشورهای  در را ها هائی مهان نوع جنگ ه برای مسلمانيريهای خ افت، کمکيکه جنگ خامته  زمانی. کرد ت میين را محايجماهد

کال يهای راد اعضای گروه ايمند و  ههای عالق ها خمتلفی از مسلمان سازمان. افتيبردند، ادامه  ش میيچن پيچ گری مانند بوسنی ويد

برای  هائی را گاه های مسلح اسالمی که خود پناه های مالی به گروه ن به موقف مساعدتيج از مواضع کمک به جماهديتدر هاسالمی، ب

  . دنديساختند، گرائ ستی فراهم میيهای ترور اعضای سازمان

ئی و  شهيصورت ر هن مسأله که وضع بيت ايودل باز، اکثراً از واقع گان دست همضحک است گفته شود که کمک دهند

ک سوداگر سعودی صندوق کمک ي )Adel Battarjee(عادل بطارجی  .م۱۹۸۷سال  در. داشتند هافته بود، آگاهی ني يريکال تغيراد

ن يز ايها ن س کرد و سعودیيرا تأس) Benevolence International Foundation- BIF(شن يفوندفوالنس انترنشنل ينام بن هب

از  .م۱۹۹۳ن سازمان در سال يا. کردند بانی میيپشت ن بود، کمک ويهای پولی جماهد ازمندیي ننياش تأم فهيه را که وظيرياد خ

 را که از )Enaam Arnaut(نام انعام آرناوت  هزمان شخصی بمهان  در ،االت متحده معاف ساخته شديا ات دريپرداخت مال

 افغانستان کار های مربوط به بن الدن در کی از کمپي ن شخص دريا. خدمت خود گرفت داران جهاد ضد شوروی بود، در سابقه

های درآمد  متحده، آرنوت مذکور پولاالت يدر ا ها های مقام افتهيمبنای  بر. کرد د و پخش میيخر جا سالح می آن در کرد و ضمناً می

دقت متام از نظر اعانه  ها البته با تين نوع فعاليکرد و ا های مسلح اسالمی ارسال می د ساخته و به گروهيبرده را سف نام ءهيريسازمان خ

چن به خدمت يه در چيريسازمان خ ءندهيث منايح هاالسالم املصری را ب فيچنان س ن شخص هميا. شد داشته می گان پنهان نگه هدهند

کند که  کاگو، ادعا میيش االت متحده دريا ءهيجزای وزارت عدل ءل شعبهومسؤ )Michael Chertoff(تف ريل چيخائيم. گرفت

چن يان چيشان با شورش ءانوس انتقال داده اند که احتماالً رابطهيهائی در ماورای اق صد هزار دالر را به حساب کي< آرنوت و املصری
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ون يليم ۲،۷آوری کرد و  ون دالر مجعيليم ۳،۶از  تر شيب .م۲۰۰۱سال  بنفوالنس در ءهيريسازمان خ. >دهد تان را نشان میگرجس در

اند که  ن نظرياه کائی بيهای امر اما مقام. چن فرستاديافغانستان، بوسنی، پاکستان و چ ان جنگ دريبه نام کمک به قربان را آن

  . دادند ل میيتشک ان جنگ رايهائی که قربان نه به مسلمان و استده يهای مسلح رس گروه دست هن پول بين مبالغ ايتر شيب

ت يداری اسلحه و محايخر ز دريها و ن مساجد، مدرسه های چون اعمار پروژه ه دريريادهای خ ءلهيوس ههای بشری، ب کمک

 ءهيريادهای خ ءژهيو ءقانونی، مشخصهريتهای غيفعالهای بشری با  ب کمکيترک. شوند ستی اختصاص داده میيهای ترور مالی جرم

های  است، دوره کمک بن الدن برخوردار طور آشکاری از هسعودی، که ب ءهيرياد خ )Muafaq (مؤفق . دهد ارائه می اسالمی را

خوراکه به  سازمان موادن يچنان ا هم دهی منوده و س قرآن را در بوسنی سازمانيتدر وتر ويکمپ آموزش زبان عربی، استفاده از

های مسلح مسلمان در  واقع مؤفق، به گروه خدمات اطالعاتی، در ءک کارمند اسبق کرواتی ادارهيقول  هب. کند ه میيازمندان ين

  . ز کمک کرده استيبوسنی و آلبانی ن

  

  :هاي پنهاني و قانوني خارجي كمك
  

ث يح هها ب ت دولتيهای ترور، مهانا موجود نهيهز مصارف و توازن در ءنهيزم خارجی، در اسعار گريک منبع اضافٰه دي

ون يضدانقالب( االت متحده به کانتراسيهای خمفی و قانونی ا کمک ءمثال، ارائه طور هباشد، ب می) سپانسرها( گان مالی کننده تيمحا

معمول  اريبس ءوهيک شيکنند؛  می فاي مالی ترور انيتأم ءنهيها صرف نقش کوچکی در زم بودن دولت امروزه سپانسر). کاراگواين

باشد  ها می های شرکت دول خارجی، مهانا واگذاری جمموع داشته املللی و نيهای ب ق سازمانيطر خارجی از دست آوردن اسعار هبرای ب

ها  واگذاری شرکت ايانتقال و  .گردد ف میيهای مسلح تعر نفع گروه هها ب های شرکت ا داشتهيهای خارجی و  م کمکيتقس که به باز

ن يا. دهد ل میيکشورهای جهان سوم را تشک در ـ درون دولت ـ های های مسلح و دولت ن منبع درآمد برای گروهيکی از سودآورتري

جنگ  زاآغ ش ازيپ هنوز. منتظره هستندريغ اپردازی وياز رو اغلب اوقات هم سرشار ار کند ويخود اخت هتواند اشکال گوناگونی ب می

 نفت برای مواد ءچارچوب برنامه ها در را عراقی ها دند که آنيد باربری را کائی هزاران عراده موتريهای امر که ماهواره عراق بود

 نيکول. داده شده بودند ارتش مورد استفاده قرار های اندازها و عراده نک اکنون برای انتقال موشکيا داری کرده بودند ويغذائی خر

حاضران  هصحبت تلفنی را ب ت سازمان ملل، نواريشورای امن اش در رانی ان سخنيجر االت متحده، دريا ءخارجه امور ريپاول وز

را  " داده شدهيريموترهای باربری تغ"بازرسان ملل متحد،  کرد که اگر ک عراقی ناشناسی طی آن تقاضای رهنمائی میيشنواند که 

درصد از  ۵کننده متوجه  داکرد که کشورهای کمکيت پيقدری عموم هها ب واگذاری شرکت. نديشان چه بگو برابر کشف کردند، در

  .دست دادند ا جنسی را ازي های نقدی و کمک
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رو  ، در قلمـ دولت درونـ  های های مسلح و دولت واردات است؛ گروه ات بريگذاری، اخذ مالاو ءاستفاده کی از انواع موردي 

بر  ات رايدرصد مال ۲۷های بوسنی  بوسنی، کروات زمان جنگ در مثال، در ءگونه هب. کنند وضع می عبور حق ءهيکنترل شان مال ريز

ا يهای دزدی  ورشيگر اخاذی، مهانا يک نوع دي. املللی به سوی بوسنی مرکزی وضع کرده بودند نيعبور مواد کمک های ب

 های آن در سودان و پول خود بوده است که منونهدف ای بلند برای ه اسعار، به ء ای بلند برای تبادلهينيچنان تع هم گری، و غارت

  .ده شده استيسومالی د

  

  :رييگ گروگان
  

لذا هرکسی، به ) مانند مواد خمدر، نف، طال و املاس(شوند،  ها صرفاً متاع يا کاالی جتارتی پنداشته می که گروهان جايی از آن

گونه  نيا در. اد کنند گی آا پيش يک قيمتی را برای زنده توانند های ـ درون دولت ـ می های تروريستی و دولت مشول سازمان

ها،  که خارجی ان زمانیيشورش. اسی باشديس ءدهيچيک حکم پيتواند  دن مرگ شخص، میيگی افراد، خر هزند سخت اريجتارت بس

خصوص وقتی  هباشد، ب وخرج ترور تواند منبع درآمدی برای توازن دخل شوند، می ها به گروگان گرفته می رسان گردها و کمک جهان

ک جنرال وزارت يجنبش اسالمی ازبکستان،  .م۱۹۹۱سال  در: مثال. شده با اسعار قوی پرداخته شود شخص گروگان ءپول تبادله

 بر. گروگان گرفته زستان را بيغري در قريفق ءطقهنک ميبارکن،  ءحومه ستان جاپانی را دريالوجيز پنج تن جيزستان و نيغريق ءداخله

انه به جنبش اسالمی يبدل رهائی آن پنج تن خمف نقد را در ون دالريليم ۶تا  ۲ نيک غربی، حکومت جاپان مبلغ بيمبنای منابع دپلومات

  .ازبکستان پراخت منود

ستی يهای ترور مشول سازمان ههای مسلح ب کاالهای جتارتی برای گروه ـ املاس چون نفت، طال و هم ـ ها که گروگان جائی آن از

ک ي ند برتانوی ومسه تن شهر .م۱۹۹۸سال  چنی دريگی مسلمان چ هخاطر زند ههستند، هرکدام شان ب ـ دولت درونـ  های و دولت

ک شرکت برتانوی که برای ي )Ganger Telecom(يلی کوم های کارمند شرکت گاجنر ت نيسيد را که تکنيالند جديند زمشهر

ها  بدل رهائی گروگان ون دالر دريليم ان برای اخذ چهاريشورش. کردند، گروگان گرفتند میهای ارتباطی را نصب  ستميها س نیيچيچ

قات کانال چهارم يک حتقي. ده شدنديبر ها سر که پول انتقال داده شود، گروگان آن ش ازياندکی پ. شدند مذاکره با شرکت گاجنر وارد

 ءطی برنامه. برداشت مذاکرات مذکور شرکت بن الدن در پرده از ها، گی گروگان هن ساعات زنديه درباره آخريون برتانيزيتلو

که آن  سی را به کسانیيون پوند انگليليم پرداخت چهار ءسعودی، وعده ونريلين ميکانال چهارم، ا )Dispatches(سپاتچس يد

چن معلوماتی به يت اقتصادی چيوضع ءست دربارهيبا شد که آن مردان می چنان معلوم می. د، اعالم داشتيرا اعدام منا ها گروگان

ه به شرکت گاجنر فرستاده يبرتان ءطرف وزارت خارجه از .م۱۹۹۸سال  ماه اکترب که در ای نامه در. کردند ه ارائه میيحکومت برتان

از معلومات دست اول  وارتباط اند،  چن دريچ حمدود مراجعی است که با اريچون شرکت مشا از بس< :شده بود، نوشته شده بود
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 های نفتی و شرکت. >ميبدان چن رايچ ه گذاری دريهای سرما تيظرف ءمشا درباره  که نظرميمند هد، عالقيگروزنی برخوردار ءدرباره

ن يا کمک دولت دره سعی کردند ب ها فروپاشی احتاد شوروی، آن پس از. فعال اند اريانه بسيای ميقفقاز و آس خدماتی برتانوی، در

ذات خود  هدست آمد، که ب هچن بيچ ئی در جاده ريمس های قربانی شده از گودالی در تن گروگان ای آن چهاره کله. مناطق نفوذ کنند

ن منطقه يهای ا از ثروت د ويقفقاز خارج شو معنی که از نيشد، بد ه حمسوب میيناک بن الدن برای حکومت برتان وحشت ک هشداري

  .ديدست بردار

  

  :ها تيجنا ها و جرم
  

وخرج آن بوده است که درآمدی  دخل ء موازنهنيتأم گری از درآمد ترور ويز منبع دين کشور خارج از جنائی درهای  تيفعال

 ءلهيوسه حا ب نآ حنوی از همالی، که ب ء کنندهنيجا کدام متد عملی تأم نيا در<. قبال خود دارد افته دري  سازمانميانند جرام سانی هم هم

و  )Ontario( ويدن موترها، که در اونتاريستم دزديمثال، س ءگونه هب. >د، وجود نداردريگ استفاده قرارمورد ] ستیيی ترور[ ها گروه

گردند، که ده درصد درآمد  ها به لبنان ارسال می کشتی ءلهيوس هشده ب سرقت های عراده صورت گرفته و )Quebec(وبک يک

های  ها با کارت کاری ت انواع گوناگون جعلياالت متحده و اروپا موجوديا قات دريحتق. دهد ل میيهای مسلح مسلمان را تشک گروه

ده شده را يهای دزد ها متام معلومات داخل کارت آن. دهد نشان می شوند را ده میيگردها دزد ت که از جهانيهای هو اعتباری و کارت

کار سازماندهی  تيجنا های مسلح و اعضای گروه ءلهيوس هها ب ن گونه جرميا. دهند می های جعلی ساخته مورد استفاده قرار داخل کارت

 نی و امحد رسان ازيامحد غنی مسک. شوند ها داخل کشورهای غربی فرستاده می انه برای اجنام آنيکه خمف) ها بعضاَ غربی( گردند می

گرفت، اعتراف کردند  >ومينيليم ءتوطئه<دادی که بعداً نام  سازند، روی آجنلس منفجر فرودگاه لوس ر که تالش کردند مببی را درياجلزا

ز ين توطئه نيسومی شامل ا کار ک هميچنان اعتراف منود که  نی هميمسک.  کنندنيتأم تاج خود راحيله ماين وسيخواستند بد که می

 پرداخت نيح ران را ديهای مشتر کارت های رمز آن، مشاره دئوئی دريهای و نصب کمره داری کند و بايخر نی رايپالن داشت پمپ برت

  .ديی مناريگ لمين فيپول برت

چارد رود ينام ر هشخصی ب. سهل است های اعتباری ساده و کارت دست آوردن پول نقد از هاالت متحده، امکان بيا در

)Richard Rode( سال ماه فربوری  زم جملس سنا، دريترور ضد ءتهيکا برای کمياطالعات امر ءقاتی ادارهيحتق ار معاون دفتري دست

دام چهل تا ک های اعتباری کرده بودند که هر انه، تقاضا کارتيم خاور ستی ازيهای ترور شاهدی داد که اعضای خمتلف گروه. م۱۹۹۸

قول ه ب. متام شده بود ون دالريليم ۴،۵مت مبلغ يق ههای مالی مربوطه بني پالنی برای اداضافه کرد که چن او .دست آوردند هآن ب از

ت انفرادی يهای جعلی هو آوردن برگ دست هسهولت در ب<) .آی.بی.اف( مالی ميجرا ءشعبه ريمد )Dennis Lormer( س لورمريدن
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ه برای ب چسپ و درخشانی های دليگر، متدت اشخاص دير هويز های اعتباری در آوردن کارت دست ها افتتاح حساب بانکی و بي و

  .>دست آوردن پول بوده اند

  

  :قاچاق

  

آوردن پول از راه قاچاق، که  دست ههم ب آن رود، با می مشار هرسی به پول ب ی برای دستريگ تقلب منبع چشم که رغم آن علی

کاالهای قاچاق از . داشته است توجه قرار ها مورد ستيت ترورين فعاليتر ث مهميح هشود، ب ک جرم پنداشته میيذات خود  هب

ت ژورنال، زمانی يستر ست واليژورنال )Daniel Pearl(ل ريل پيدان. کند ت میاملاس تفاو های الکلی گرفته تا به سگرت و نوشابه

برده  نام. داد قات اجنام میيحتق) رجوع شود به فصل ششم( )ATTA(جتارت اتا  ءپاکستان کشته شد که درباره ش حممد دريدست ج هب

کننده  های رهربی چهره ءلهيوسه درآمدهائی از راه قاچاق، بت که ين واقعينظرگرفنت ا در با<: شدنش نوشته بود ش از ربودهياندکی پ

. >فراهم ساخته است را کار ءنهيلی امتداد مرزهای افغانستان زميدرآمد برای اهالی مناطق قبا ءوهين شيدا کرده است، اما ايم پيتعم

های مسلح،  صنعت است، اما گروهک يقاچاق . فوق خالصه شده است ءقاچاق، در مجله اد مربوط به اقتصاد ناشی ازيزهای زيچ

وخرج ترور را  دخل ء حلاظ خبش بزرگ موازنهنيمه کند و از را مساعدت می ـ درون دولت ـهای  کار و دولت تيهای جنا سازمان

آوردن قاچاقی  دسته قول سوداگرها، ب هب. تواند ده بوده میين پداي پاکستان، مثال روشنی از لی دريمناطق قبا. دهد ل میيتشک

گونه جتارت  نيا. دهد ل میيتشک ابند، هشتاد درصد جمموع واردات پاکستان راي که به پاکستان انتقال می )آتا(کاالهای شامل جتارت 

م وصل ه سوی مرز انتقال شده و دوباره به آنه شوند و ب افغانستان پرزه می که در ها ز عرادهين ا، ويکور  ونيچ باب از شامل تکه

ن بازار ششصد تن جتار که يا در. ت دارديپشاور موقع دارد که در ن بازارهای پاکستان، کارخانو ناميتر مهمکی از ي. گردند می

يق ک حتقياساس  بر. م۱۹۹۹سال  دارند  در ارياخت گی از حمصوالت خارجی را در ر بزريافغانستان هستند، ذخا ن شان ازيتر شيب

ران يشد و واردات ا بالغ می ارد دالريليک مياز افغانستان به پاکستان به  >قانونیريغ<شد که ارزش واردات   میسازمان ملل، ختمني

 نيصادرات بود، بنابر ختم ات بريگونه جتارت، که نوعی مال نيا سهم طالبان در. داد ون دالر را نشان میيليم ۱۴۰افغانستان رقم  از

ون را نشان يليم ۷۵ن رقم يا ن رقم قبل بريکرد که ا می انی ادعاکه بانک جه حالی شد، در بالغ می ون دالريليم ۳۶به ملل متحد 

  .داد می

مرکز شرکت  ن مراکز قاچاق دريتر کی از مهمي، )Ciudad del Este(سته، يوداد دل ايس شهر ، درنيزم ءگر کرهيسوی د در

ل يت دارد، که با برازيپاراگوای موقع شهر در نيا. گردد بالغ می ارد دالريليم ۱۲از  تر شبيآن به  ءقاچاق واقع است که درآمد ساالنه

ای برای  ات و مکهيپراخت مال ک بندر معاف ازيسته يوداد دل ايس. شاخه شهرت دارد سه ن هم مرز است که به مثلث مرزياتو ارژان

 نفر هزار ۱۰۰آن  که نفوس حالی د درريگ ساالنه دوصد قتل صورت می جا نيا در. باشد می کار تيهای جنا ها و سازمان ستيترور
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 نيراه زم هم از تر شيب اريبس گردند ولی مشار قانونی وارد پاراگوای میريصورت غ هق فرودگاه بيطر خارجی از نفر ۱۶ ءهفته. است

 ک پاسپورت جعلی وي. بود هان نيم سپتامرب حرفی از کنترل مرزها در ۱۱ تا. شوند دالر به آن داخل می هزار ۵پرداخت مبلغ  شيپ با

. کند ت میيدالر کفا ۵۰۰تاً يک کارمند گمرک ايساخنت  که برای راضی حالی مت دارد، دريهزار دالر ق ۵ها  جاده شده در دهيدزد اي

 ده شده ازيامی و موترهای دزديم از وتريا تا کمپياز کلمب آور گردد، مواد نشه قاچاق می ن شهريا هرگونه جنسی که امکان دارد در

 ده شده و ازيل دزديبراز دارند، از ذاروگ های پاراگوای گشت جاده که در کنند که برابر به نصف موترهائی  مینيختمماموران . ليبراز

دهند و مبالغ  ل میيتشک قاچاق رايستی خبشی از اقتصاد مبتنی بر های ترور سازمان. رسند فروش میه سته بيوداد دل ايق سيطر

 دست آورده است هب ندی پاراگوای رامک سوداگر متولد لبنان که شهريل مهری يعلی خل. آورند دست می هق بين طراي معتنای را از

آمده برای کمک  دست هپول ب ده است، که ازيفروش رسانه اه بيصورت س هب وتری رايکمپ ءشده دالر معلومات کاپی ها ونيليارزش مه ب

از محالت انتحاری  دئوهايها و و .دی .ورش برد، سیيسته يوداد دل ايس او در ءخانه س بريکه پل زمانی .اهللا استفاده منوده است حزب با

 دست آمده ازه س، از اسناد بياظهارات پل بنابر. س افتاديدست پله های پولی ب غ و جذب کمکيتبل ظورنم هاش که ب خانه از

کرد،  آوری می پول مجع >انيشهدا و زندان< های سازمانی که برای خانواده ن شخص بايشد که ا می جوی مرتل مهری، آشکارو جست

 زيلبنان ن االت متحده ويلی، ايمجله به کانادا، ش از انتقال پول به کشورهای گوناگون و ءدهنده چنان اسناد  نشان هم. روابطی داشت

اهللا  حساب حزب هسته بيوداد دل ايس ون دالر از شهريليم ۵۰طول هفت سال سپری شده، مبلغ  رسد که در می نظره چنان ب. بوده است

  .انتقال شده بوده باشد

 ن شهريا. ک تن مسلمان استيند م سی شهرنيب عنی دريکنند،  گی می ههزار مسلمان زند ۲۰سته يوداد دل ايس شهر در

ئی بوده که  کند، احتماالً شبکه ات میيعمل شهر اهللا که در حزب ءک هستهي .داده است خود جا در کال رايهای خمتلف مسلمان راد گروه

به تعداد  .م۲۰۰۱سال  در.  دست داشته استنيارژانت هودان درياجنمن  ل و مرکزيسفارت اسرائ. م۱۹۹۲داد انفجاری سال  روی در

ون دالر مربوط به چهل يليم ۲۲ها حکومت مبلغ جمموعی  ن بازداشتياا زمان ب هم. اام متاس با محاس بازداشت شدنده ست نفر بيب

 حضور. شده است انه استفاده میيم خاور های خمتلف مسلح در برای انتقال پول برای گروه ها منجمد ساخت که از آن حساب بانکی را

) Mato Grosso(وجذب حملی را در ماتو گروسو  اهللا و جهاد اسالمی جلب مثال حزب طوره ست؛ بيهای اسالمی پرابلم ن گروه

مسجد شهر فوز دو  در. دريگ های حملی استفاده صورت می ه از کمک مسلماننين زميا در. کنند رهربی می) ليبراز شهری در(

 ءآشکارا درباره طور هکنند و ب جا عبادت می کيسنی  عه ويهای ش ل، مسلمانيمرزِ جانب براز واقع در )Foz do Iguaco(گواچو يا

سته اعالم داشت يوداد دل اي فاضل، مالامام سريمن خيش. کنند اجنام دهند، صحبت می جا انفجاراتی را خواهند آن االت متحده که میيا

 مردم را. برد ش میيگران را پ برابر اشغال ی عربی درخيجوی قانونی است که مبارزات در مناطق تار ک گروه جنگياهللا  حزب<

کمک  بانی وياهللا پشت بها از سازمانی چون حز داد، وقتی آن خ و دشنام قراريزم مورد توبيمندی شان به ترور هتوان برای عالق منی

  .انه و مسلماً نه در پاراگوایيم خاور د مرزبندی کرد، نه دريباه گی ن هن سادياا ب. کنند می
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مواد خمدر  دست آمده از هد بيشوئی عوا های اسالمی روابط دارند، احتماالً با پول انه، که با گروهيم گران پولی از خاور معامله

سته يداد دل ايوکای جنوبی، مهه به سيکشورهای امر ريا و سايو، کلمبريباندهای مواد خمدر از پ. دارند رابطه نيکای التيامر از

های بانکی  ق حسابيطر قانونی خود را ازريها درآمدهای غ آن. نديشوئی منا بزنند و پول ها بار کشتی روند تا مواد خمدر را در می

دارد، اجنام  سته عرضه میيوداد دل ايدر س را ها خدمات بانکی به خارجی توح اند ول مفيبانک مرکزی براز که در) CC٥( ۵ـ  سی .سی

ل اسعار و انتقال پول پاراگوای به يتبد ءساخنت پروسه عيظور سرنم هالذکر بانکی اساساً ب فوق ءژهيهای و ن حسابيا. دهند می

بری و  قاچاق آن ريغ در. دريگ می بر در را ک روزياز  تر ن خدمات کمياجنام متام ا ءهيعمل. ل افتتاح شده بودنديهای براز بانک

 چنان مرکز هم ن شهريا. داده است چسپی قرار دل توجه و قدر مورد نيسته را ايداد دل ايوبوده اند که س هگانه مواردی نيشوئی  پول

ن قرار يبد. رود می مشار هوستد شان بضمن آن اجنام معامالت داد  برای استراحت و درنيکای التيهای مسلح امر مهمی برای سازمان

  .آمد دارندو رفت ن شهرطور متظم به اي هبFARC و  IRA ETA اعضای

ک منبع قابل توجه درآمد است، يکه  نينه تنها ا. خود فته دارد های مسلح در ازهای فراوانی برای گروهيقاچاق، امت کاروبار

ک ي از. خبشد ن امر گسترش اقتصاد جنگی را سهولت میيرود و ا می مشار هز بيهای اقتصاد سنتی ن رساختيکه چالشی هم برای ز بل

 ن بازاريتر ، بزرگ)San Andresino(نو يسيد که رقم فروشات در سان اندريآ دست می ه بنين ختميا ايگاه ملی کلمب دانش ءآموزه

آن  از تر ز کمين .م۱۹۹۶ن رقم در سال يداد و ا ل میيتشک را .م۱۹۸۶سال  دات ناخالص ملی کشور دريدرصد تول ۱۳ا يقاچاق کلمب

چنان  قاچاق هم. کشاند سوی تباهی می روز به هبهای وارداتی را روز شرکت پانامه جتارت تنباکو و ا قاچاق ازيکلمب در. بوده است هن

 .م۱۹۹۶سال  ارد دالر دريليم ۱،۷باً يجمموع تقر ارزش واردات از پانامه در. گذاشته است جا هب ات بر درآمد کشوريمال اثر منفی بر

ارد دالری، که يليم ميون کين تفاوت يا. ون دالر را ارائه داشته استيليم ۱۶۶ارزش ه ا گزارش واردات بيکن گمرک کلمبيبود، ل

  .دهد نشان می د خالص مالی دولت رايشده است، کاهش عا قانونی وارد کشورريغ

های مالی های اد گزارش بنابر. آوردن پول است دست هی برای بريگ العاده چشم فوق ءلهيک وسيچنان  قاچاق، هم کاروبار

ن و يصورت مؤثرتره را ب ائی آنيکلمب های مواد خمدر باشد؛ که کارتل شوئی می مرجح پول ستم ابتدائی ويک سي<کائی، قاچاق يامر

ائی يسوداگران مواد خمدر کلمب: کند ساده عمل می اريبس. دهند می غربی، مورد استفاده قرار ءکره ميشوئی در ن ستم پولين سيتر عملی

ها  رو آن ناي از. ندينقد منا )Peso’s(زو يبه پ را د مبدل ساخته و آنيد به پول سفيآورند که بعداً با دست می همبالغ بزرگ دالری را ب

 ۷۵۰را  ون دالريليک مي ها آن. رسانند فروش می هزو بيهای پول پ تر باالی صراف مت نازليق االت متحده بايدر ا ش رايدالرهای خو

کنند که به  د اموال استفاده میين پول را به غرض خريسوداگران ا. کنند افت میيزو دريبه پول پ را هزار دالر حساب کرده و معادل آن

داری يه را خرريکی وغيالکترونهای الکولی، حمصوالت  ل سگرت، نوشابهيها اجناس خمتلفی از قب آن. ابندي سرعت به پول نقد دست می

های نقد را  های مملو از پول ا صندوقي دارند و ات برای پانامه ارسال میيمال آزاد از ءعنی منطقهي )Aruba(کرده به سوی اروبه 

کاالهای . کنند داری میيها از سوداگران حملی خر آن پول جا کاالهای خمتلف را با آن فرستند که بعداً در ماً به اروبه میيمستق

 اها حت متيرسند که اغلب ق فروش می هاد بيف زيختف با جا آن شوند که در ا برده میيها به کلمب شده از پانامه توسط کشتی داریيخر
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پس . باشد ل کردن میيد تبديپول سفه سرعت ب هاه را بيهای س تر بوده و هدف اساسی البته پول ز نازليصادرکننده ن نسبت به کشور

داشته  را در بازار عادی می ها د آنيترقدرت خر د و برای مردم عادی که کمريگ می بر النوع را در کاالها و اجناس خمتلفقاچاق، 

  .کن گردد شهياقتصاد ر ء نوع جتارت از عرصهنياست که چن دشوار ارياست بسيدگاه سيد از. سازد سر میيرا م ها د آنيباشند، خر

  

  :)Susurluk (وك يماجراي سوسورل
  

با اقتصادهای  ـ درون دولت ـ های رود که اقتصادهای دولت می مشار ههای اقتصادی ب کی از عرصهيچنان  قاچاق هم کاروبار

داد تصادم يک روي ه ازيسرتاسر ترک .م۱۹۹۶در سوم نوامرب سال . ندريگ می متاس قرار ت و اقتصاد سنتی دريجنا ناشی از جرم و

گروه مسلح  عضو )Abdullah Chatli(های گوناگونی چون عبداهللا چاتلی  اشخاصی از گروه. وک تکان خورديموتر در سوسورل

 Hosseyin( کوچاداغ ني، حس)Gunca Us(نام گونچا اس  ههای خاکستری و دوست دخترش ب نام گرگ هدست راستی ب

Kocadag( ب بوچاک ياستانبول و اد ت دريامن س اموريمعاون رئ)Edip Bucak( ورک يگروه حمافظت روستاها در س ءفرمانده

)Siverek( گانه ي. ساحنه شد شان دچار مجعی بودند، که موتر هدست قت در راه سفريه از حزب راه حقيگان ترک هنديو عضو جملس منا

نان يمعلوم شد که متام سرنش افت،يداری که اجنام  قات دامنهيان حتقيجر در. سالمت برده بود، بوچاک بود هن ساحنه جان باي کسی که از

ه يق ترکيطر شود، از هشتاد درصد مواد خمدری که به داخل اروپا قاچاق می هفتاد تا. موتر با قاچاق مواد خمدر به اروپا رابطه داشتند

ارد يليم ۵۰باً بهيه تقريای ترکيمواد خمدر ماف ءساالنه ء، بودجه۹۰های  سال در اواخر دبان حقوق بشريگزارش د بنابر. ابدي انتقال می

های بلند و  قانونی، مقامرين جتارت غيا در). ارديليم ۴۸،۴(ه يحکومت ترک ءساالنه ءاز بودجه تر شيعنی اندکی بيشد،  بالغ می دالر

 ريوز) Tansu Ciller(لر يد تانسو چيبرابر بازد در .م۱۹۹۷ا در سال يتاليای ايون ضد مافيسيکم. ک هستنديز شرياسی نيس ءبرجسته

آمده از مواد  دست ههای ب پول. ه دارد، اعتراض کرديای ترکيکی با مافيشد مناسبات نزد که گفته می ا کسیيتاليا ه ازيترک ءداخله امور

سال  از قی رايات آملان حتقيضد جنا مبارزه بر ءاداره. شوند دوران انداخته می هب خارج از کشور های ترکی در بانک ءلهيوس هب خمدر

ارد مارک يليم ۱۵۰ ءمجله آمد که از عمل هشف بک ءيجهنت راه انداخت که در هحساب بانکی ب هزار ۵۰۰ ءدرباره .م۱۹۹۵تا  .م۱۹۹۱

 در ها ن پولين خبش ايتر شيب حال حاضر در. ه انتقال داده شده بوديآن از مدرک جتارت مواد خمدر، به ترک ادتريآملانی، خبش ز

  .گردند ر میيه سرازيداخل ترک هابند، بي انتقال میها  رسان که توسط پست هائی بکس
  

  :قاچاق نفت
  

واکنش نشان  دگر هم برابر در  هم ونيجنائی و قانونی ب ـ ز مهان نوع جتارتی است که اقتصادهای تروريقاچاق نفت ن

افتند و بالفاصله وارد  میراه  هجنوب عراق ب ها دارند که از بران عراقی عادت به چارتر گرفنت بارهای کشتی قاچاق. دهند می
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 ءهيدالر مال ۵۰گرفنت فی تن  برابر پردازند، در به گزمه می ها ن آبيا ران که دريداران انقالبی ا پاس. گردند ران میيروهای آبی ا قلم

راه هرمز به  نفت خام از. کنند ه میيشان  برای زين را عبور ازيکه اوراق جعلی مورد ن دهند، بل عبور می ءرا نه تنها اجازه ها نفتی آن

ن يا. گردد املللی برای فروش عرضه می نيب جاها به بازار آن رسد و از می ه کشورهاريعربی، عمان وغ عربستان سعودی، امارات متحد

 رو ق قلميطر نفت عراق که از ءمهه ران عمالً ازيرا ايم است، زيآن سه ز دريران نيبران بوده که ا برای قاچاق ک جتارت سودآوري

عرضه  دالر ۹۵عنی فی تن ينازل،  اريای بس بران با به قاچاق نفت را] ها عراقی[<. دارد ه اخذ میيگردد، مال اش قاچاق می آبی

ب آن نفت يبه تعق پردازد و دالر می ۵۰ها فی تن  رانیيدارد، برای ا ن ا راياه د نفت بيگر که توان خريبر د ک قاچاقيکنند،  می

دست  هک تن سود بيب مبلغ شصت دالر در ين ترتيرساند و بد فروش می هدالر فی تن ب ۲۰۵در حدود  بازار بر در قاچاق مذکور را

قول  هب. شد داری میيقانونی خر طور هک خبش نفت بيست که فقط  نيگر قاچاق نفت عراق ايد قابل ذکر ءوهيک شي. >آورند می

ک شرکت انفرادی ي، )Essex(نام اسکس  هائی بيريبيتان کشتی نفتکش اليکاپ )Chiladakis Theofanis(س تئوفانوس يالداکيچ

ه گرفته يکراه ب چارتر طور هبود، دوبار کشتی اسکس را ب هالند ثبت و راجستر که در کشور )Transfigura( گوراينام ترانس ف هب

 )Ibex(شرکت ای بکس  ءموافقهه ب غذائی و بدل مواد نفت در ءعرضه ملل متحد مبنی بر ءصلهيچارچوب ف بود تا نفت عراق را در

هردو بارترانس  در. ديداری مناي، خر داشت زيه نيفرانسه و برتان هائی در بود و شعبه راجستر ثبت و )برمودا( ک شرکتی که دري

 آن بار نفت بر ترتر شيب گفتند، مقدار عراق ترک می نا البکر دريبندر م بررسی بار، کشتی را در ها پس از گورا، وقتی بازرسيف

 انتقال نيکاراب ءنظر به منطقه کشتی حامل نفت مورد هردو بار در. ديگرد قاچاق انتقال می طور هب ماند و شد که کشف ناشده می می

و  )Koch Olie(ل ينام کوچ او هکائی بيها شرکت جتارتی امر ن نفتيدارهای ائی ايخر. شد ده میيفروش رسان هب جا آن افته و دري

شد، که  ز قاچاق میيه و اردن نيق ترکيطر نفت عراق از. بودند) PVDSA() .آ .اس .دی .وی .پی(نام  هالئی بيشرکت نفتی دولتی ونزو

گونه فروش  نيانواع ا ءمهه. ديرس فروش می هه بيق سوريطر ق خط لوله ازيطر از اي دند ويگرد قال میتموترهای باربری ان ءلهيوس هب

کنترل  را توانست آن ارد دالر درآمد داشت، که سازمان ملل منیيليم ۳تا  ۲ ءانهيصورت عمومی قاچاق نفت سال هب .بود سودآور  نفت

ا ي شد و داری میيد خريها سالح جد ن پوليرا با ايبود، ز رو سود از مدرک قاچاق نفت از ارزش استثنائی برخوردار ناي از. کند

کنترل رهربان عراقی بودند،  هائی که در مت نفت قاچاقی به حسابيمبالغ ق. افتي ل میيآن متو د ازيجد ءقات برای اسلحهيمصارف حتق

ل نفت عراقی ريب هزار ۵۰۰بدل مقدار ون دالری را دريليک پرداخت ده ميگورا ي شرکت ترانس فنيمثال مه طور هب. شدند ز میيوار

  .افته بوديس انتقال يسو ک حساب بانکی خمفی دريق ای بکس به يطر اجنام داد که از
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  قسمت شانزدهم

  

  ـ درون دولت ـاقتصاد دولت 

 

  >.گرد  می افنت مبارزه و انتفاضه منجريان يم شدن، به پايرا تسلي، زريقت را مبيراه حق مقاومت کن، در<

  عرفات اسري رهرب محاس به نياسيخ يسخنان ش از -

 جا در آن در. بت شهرت دارد، واقع استينام کمربند مص هکه ب ای شده بيختر ءهيک ناحيوت، ريب های جنوبی شهر در خبش

ن يا در. دهد ل میيع تشکي اهل تشريرا زارعان و کشاورزان فق ت آنينی ساکن اند، که اکثريگان فلسط آواره نفر از حدود صد هزار

فی از يهای درهم برهم افتاده بر رد بليانبوهی از کهای چراغ با  هيپا فرش و ها فاقد سنگ خورد، جاده منی نظر هها ب ه لوح نام جادهيناح

ل يتکم ن منظره رايچ، ايدرپ چيهای پ های متروک و کوچه ساختمان ؛متر واقع اند لويوهشت ک ستيامتداد ب کاره که در مهيهای ن خانه

های  وارها با رنگيمسنت د ها و نواخت خشت کيمنای . باشد اهللا می وجذب برای حزب ن حمل جلبيتر ه مناسبين ناحيا. کنند می

ارکرده است؛ يخود اخت هگری بيرفته است، رنگ د کار هاهللا ب نی و شهدای حزبيواری سرتاپای مخيهای د ريمتنوعی که در تصو

ت از يها افراشته شده اند، حکا ها و پنجره کنار رنگ سبز و زرد اسالم که از بالکن مامت، در منادی از ءمثابه هاه بيهای س درفش

عده افراد حمل اند  های آن ها نام نيها نام گذاشته اند، و ا آن ندان برمکه شهر ءچند تا جاده: ندانمسرنوشت شهر های ناخوانده در مهمان

ک کودک يک مرتل حمقری ي در. دارند هبت نيون از کمربند مصريب که کدام شهرتی در افرادی .اجنام داده اند که محالت انتحاری را

 را ها ف ساختمانيک ردي ءزی، پشت صحنهيانگ و حالت غميديو در. کنند دئوئی را متاشا میيخواهرکش و نام حممد مهراه با هچهارساله ب

يون ناگهان با زيتلو ءصفحه .تواند وجود داشته باشد جهان سوم می هرجائی از ک مکانی که دري عنی منادی ازيدهد،  ل میيتشک

 ها در رساند که پسربچه بازی شباهت می ن صحنه به آن آتشيا. شود انفجار انباشته می کي های آتش ناشی از شعله وغبار وگرد

  >!پدرجامن، پدرجامن<: زند می اديجان فريه با برداشته و زير خين تصويدن ايحممد چهارساله با د. دهند ن اجنام میياديم ها و کیکوچ

ک ياو در . اجنام داد انتحاری را ءک محلهي ناشی از انفجار، پدر حممد بود که آن )Saleh Ghandour( ن صاحل غندوريا

ساخت که باعث  لوگرام مواد انفجاری منفجريک ۴۵۰با  را خود .م۱۹۹۵می  ۲۵خ يتار هلی بيکاروان نظامی اسرائ محله انتحاری بر

ن قربانی، به اي مسبولی از ءمثابه به را برداری کرده و آن لمياهللا ف حزب داد را ن رویيهای ا صحنه. ديلی گرديتن اسرائ ۲۱مرگ 

رسد، اما  نظر میه معمول ب ريک پدر، غيک مرد متأهل و يانتحاری  ت انفجاريکه مامور رغم آن علی. انتحارکننده سپرد ءخانواده

قت مبدل يبه حق ش را ن آرزویياهللا را متقاعد ساخت تا ا د گردد و سراجنام موفق شد که رهربی حزبيشه آرزو داشت شهيصاحل مه

اتی جان ي عملني اجنام چننيح وقتی او" :گفت )Maha(سر او مها  هم. موافقت کردند م اوين تصميا اش با خانواده سر و سازد، لذا هم

که باعث شده است که ما با  زیيم؛ چيکن آن افتخار م بريتوان ست که ما میيزين چيشادمانی شد، ا از شعف و داد، وجودم سرشار
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که  نيا زتريبرانگ تعجب. "سازد ش به وحشت دچار ن عمليا ل را بايکه موفق شد اسرائ نيا خاطر هژه بيو ه، بميراه بروسرهای افراخته 

  .نقش قدم وی گام بردارد ب کرده و بريتعق ز راه پدرش راين بود که پسرش حممد نين خواست صاحل ايآخر

گان  هن آواراي خصلت اخالقی برخی از تبارز ءشهادت، نشان دهنده ءدن به درجهيشدن و رس بار، کشته ی مرگري درگنيچن در

گان دارای  هآوار. دست رفته بود آن ازه اسی وابسته بيت سيهائی است که  با کشور و هو ای آن ارزشيمرگ، موازی با اح. باشد می

گی  هن برهنيزی اند که ايی چوجو جست دانه دريامکه نا ،يدهئی کامالً پوش جامعه در ،ئی اند ه اشخاص برهنهيها شب ارزش اند، آن

 ءبدخبتی شان نقطه گی مملو از هعنی به زندياورند، يدست ب هتوانند ب ئی است که می ن پوشش و حمفظهيتر هشهادت، بِ. را بپوشاند شان

  .ديمنا آن افتخار تواند بر خانواده می ءزی که مههيدهد، مهان چ لی بلند اجتماعی میيموقف خ ها آنه ان گذاشته و بيپا

  

  :ها نه و سود انتحارييهز لي ازيتحل

  

خواهی  ئی است که می ن مرحلهيگی در آخر هشوند، زند گونه کشته می نيحممد که ا چون پدر  مرگی برای کسانی همنيچن

ادی به جهاد يمردمان ز" :داشت صاحل اظهار. اش معاوضه منود جامعه ءندهيز خود را با آيک چيز مهان يدست بدهی؛ صاحل ن زی را ازيچ

های  برای گروه. "دارند ارياخت شان است که در ءن داشتهيتر ن باارزشيکه ا حالی حاضرند که روح خود را قربانی دهند، در روند و می

وب متام دارائی در چارچ ءمثابه هبئی چون راکت، محالت انتحاری  ست، اسلحه ک عمل اخالقیيگام خنست  شهادت، در ءمسلح، مسأله

ن يمحاس ا" :غزه طی صحبتش گفت نوار رهربان محاس در کی ازيسی يز رنتيعبدالعز. گردد ان ترور عنوان میيز سود و ءموازنه

 کوپترهای آپاچی و نه تانک و نه هلی دارند و ۱۶ـ  های اف برد که نه جنگنده می کار هخاطری ب هل مبارزه را بيها و وسا کيتاکت

اشغال شده اند  ،خاطری است که هکه ب ، بلستيغلمان ن دن به شت و حور ويخاطر رس هب تنها] ها انتحاری[ ها ن عمل آنيا ...راکت

 تر شين هنر باي ل، گروه مسلحی که ازيبربهای تام. است زيقهرآم ءمحالت انتحاری نوعی از اسلحه" .ن عمل ناتوان انديبرابر ا و در

 حالت نيچن در. کرده است ت عددی و ناتوانی رزمی شان استفاده میيجربان اقل خاطر هوه بين شاي ازيرد که پذ میست، ا برخوردار

گان، کاالهای  هانتحارکنند" :ح داد کهيلی توضياسرائ ءهيک مقام بلندپاي. گردد چون نوعی کاال عرضه می گی افراد هم هناگواری، زند

تان  موتر د و کسی را بايدار اللحم قرار تيستی در بيترور ءهستهک يدر  د که مشايکن تصور. شوند دست می هب جتارتی اند که دست

 ءد با هستهيزی که دارين چيتر صورت باارزش نيا در. انتحاری آماده است ءکه برای محله د يآ سوی مشا می ها کسی بيد و يگرفت ريز

  ".ديکن اسلحه معاوضه می اي اهللا با پول و گری مثالً در راميد

 ءدن به درجهيهای رس نهيهز. رسانند فروش می هرا ب ها گان شان محالت آن هنديالتجاره هستند، پس منا گان مال هاگر انتحارکنند

داکردن يپ. د دست کم گرفته شونديبا هکی نيهای لوژست نهيهز. کند تفاوت می گريد شهر تا ک شهري ار متنوع اند که ازيشهادت بس

فدای  گادهای جانيبر ان محاس وينظام شبه. سهل اند زي ننيمناطق اشغالی فلسط در احتها و مواد انفجاری  گری چون مببيلوازم د
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 کود است عبارت از ازيکه برای ساخنت آن ن ائیياش. شود پنج دالر متام می ک مبب حداکثريساخنت  ءنهيکنند که هز االقصی ادعا می

د ياهداف با: اد دارديانتحاری ارزش ز ءزی برای محلهير برنامهاما  و. کی انديهای پالست های فلز و قطی اوی، شکر، پارچهيميک

 ن کار به افراد ويبرای اجنام ا. داده شود ات مورد بررسی قرارين جزئيزم محله تا به آخريناميد و دبرداری گرد لميص و فيتشخ

انتحاری در  ءک محلهيک يحاضر ای بلند لوژستحال  در. اند اد بلنديه که زيط نقليوسا ءهيهای  نهيسراجنام هز. است ازيزات نيجته

شدن  ديافرادی که برای شه تر شيرا بيد، زريگ می بر در را دالر ۲۰۰تا  ۱۰۰شود که از  فرد انتحاری می ءهينقل ءلهيل، شامل وسياسرائ

 نياد کرده است تا چنجيهای کنترل ا اد پستيز ل مشاريکه اسرائ حالی کنند، در گی می هدهند، در مناطق اشغالی زند گی نشان می هآماد

  .ديمنا ريافراد را دستگ

سال  از کی را که قبالًيدگر تکن بار کيها  لیياسرائ. گرفته شوند نظر ز درين گريجانبی د های جزئی و نهيد هزيآن، با عالوه بر

گی  هزند ها آن گان را که در هانتحارکنند های های خانواده که خانه نيآن ا آورند و در نو به اجرا از بردند، سر می کار هب .م۱۹۹۹

است ين نوع سيا ءمهان آغازِ، مثره از. دهد ل میيتشک گانه دارائی خانواده راياغلب موارد، خانه  که در حالی ران سازد، دريکنند، و می

 شهادت از ءدن به درجهيکه راه رسا به فرزندان خود اجازه بدهند يشه شدند که آين اندياه ها ب ن بوده که خانوادهيظاملانه، صرفاً ا

ها  پرداخنت جربان خساره به خانواده ،در رابطه به محالت انتحاریرا نه ين هزيتر عملی کنند؟ مهم ب ويق محالت انتحاری را تعقيطر

در . کن استمم رين غيض منود؟ ايپول تعو با ک فرزند رايگی  هتوان زند چگونه می. دهد ل میيز شان تشکيدادن عز دست خاطر از هب

ها از طرف  ن پوليا. آورند دست می هدالر ب هزار ۳۰مبلغ  ـ شان پسر ايدختر ـ بدل قربانی فرزندان  ها در مناطق اشغالی، خانواده

های اندکی  چون عربستان سعودی و تا سال های خارجی هم ميرژ اي مند و ههای عالق ه، گروپيريسپانسرهای خارجی مثل ادهای خ

شود  هائی پرداخته می پول ها، اغلباً از که مبالغ جربان خسارت به خانواده جائی آن از. گردد ل میيعراق متو  ازنيصدام حس طرف قبل از

آوری  را خود شان مجع ها ن پوليگان محالت انتحاری ا هماند که سازماندهند ن منیياه ازی بيگردند، فلهذا ن آوری می خارج مجع که در

  .گردد گان را متقبل می ههای انتحارکنند حج خانواده ءضهيعربستان سعودی مصارف ادای فرآن،  کنند، عالوه بر

گونه محالت،  نيهم ا گرفته هم شود، با آن نظر های اصلی و جانبی در رابطه به محالت انتحاری در نهين هزياگر متام ا احت

اسی بربهای يس رهرب )S.Tamilchelvan(لفان يچ ليتام  نظر اس از. روند می مشار هستی بيمحالت ترور ءوهين شيتر صرفه کماکان با

 نيبد سپتامرب ۱۱مثال از  طور هب. >کند  مینيمحالت انتحاری حداکثر خسارت را با حداقل قربانی تضم< النکا،يسر ل دريآزادی تام

که گراف  حالی افته دريدرصد کاهش  ۴۰ل ين به اسرائيده اند؛ ورود مهاجريناکی ترس وحشت طوره ل بيندان اسرائمسو شهر

چنان به اقتصاد دمشن  ها محالت انتحاری هم نيا کنار رفته است، در ی بلندريگ چشم ءگونه هآن ب ل به خارج ازياسرائ ها از مهاجرت

های  به خانواده، مبلغ پرداخت جربان خساره ميريبگ نظر در را سپتامرب ۱۱محالت انتحاری  اگر. سازد می خسارات بزرگی وارد

دادن  جمموع خسارات مالی اعم از، از دست برابر ، درن مبلغيقبال داشت که ا نه دريدالر هز هزار ۵۰۰ماها صرفاً يگان هواپ هنديربا

، دوش دولت فدرال افتاد هکه ب ارد دالريليم ۱۳۵از  تر شيها ب ن رابطهيا ل مالی دريها و متو های شخصی، مجع وجورکردن خرابی تيملک

  .ز بوديت ناچيا
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های  نهيکرده است، هز دايهای جنگ دوم جهانی شباهت پ سدن پس از مبباری ، شهری که به در)Grozny(گروزنی  در

ازی برای پرداخت جربان يانفجاری پرداخت شود، چون ن ستی ای مواديقدری که گاهی تنها با هار نازل اند، بيها اما بس انتحاری

 داشنت خانواده حمروم اند و گردند که از ان کسانی جذب میيم ها از انتحاری را اکثريشود، ز ده منیيها د های انتحاری خساره به خانواده

ک يوقتی : کند، ساده است ب میينه تعقين زميا ه دريکه روس استی رايس.  برده اندنيب ه قبالً ازيهای نظامی روسها را واحد آن

برند،   مینيب از شان را رفته، مردهای زيهای شان ن سراغ خانواده هان بيرسد، نظام قتل می ها بي شود و جوی خمالف زندانی می جنگ

را خود شان حل  گردند که مشکالت شان می جمبور کودکان شان آواره گشته و زنان و سازند و رانه مبدل میيو ههای شان را ب خانه

های مسلح  برابر گروه صدهزار نظامی در کيکه در آن از شصت تا  چن، پس از ده سال جنگ، کشوریيچ حال حاضر در. کنند

 Zoelicha(خا باگالووا يذل. آن کشته شده اند ژه زنان و نوجوانان دريو هاد قربانی داشته است، بيجنگند، مشار ز مسلمان می

Bagalova( در اواخر مسکو در تئاتری ريگ ح داد که زنانی که در ماجرای گروگانيتوض مسکو چن دريس مرکز فرهنگی چيرئ 

ند، که ريگ ن زنان جوان به نسلی ارتباط میيا. داشتند ست سال عمريحدود ب شان در ءده بودند، مههيشرکت ورز .م۲۰۰۲ سال اکترب

ترس  م ويساخته و در ب می گی شان را هآموزش حمروم بوده اند، افرادی که جنگ زند شان از زمان جنگ رشد کرده اند و اکثر در

 برای افرادی در. رو استند هروب کشتار شدن و راه با جتاوز، شکنجه، ناقص های مرگ هم ها مهه روزه با جوخه آن. کنند ست میيی زميدا

شناسم که  ادی را میيمن شخصاً زنان ز"د که يگو باگالووا می. شود شته میاگی پند هگونه زند نيا از تر  حالت، مرگ راحتنيچن

کشته  ايگونه اعمال  ني زنانی، پس از انيچن. داده اند قرار سران شان مورد جتاوز برابر پدران، برادران و هم ها را در ان آنينظام

ادی هستند که حاضرند يهای ز زهيدوش. گردند ها مبدل می هم خود به انتحاری اي گردند و ماری روانی مبتال میيا به بيشوند و  می

تواند  شان می گی چه ارزشی برای هگر زنديگردند، د هائی مواجه می خشونت ها وريحتق ني نوعچن وقتی زنان با. گردند ن کاريا وارد

  "داشته باشد؟

  

  :گرانه ك جنگ غارتيئي از  نمونه: چنيچ

  

. گرانه شده است ک جنگ غارتيچن اما قربانی يده از اقتصاد ترور، چيبار زائ ماللت و زيانگ احوال غم گونه اوضاع و نيا در

شدن  کاليکه به راد ای دهيده است، پديپاش ش اقتصاد سنتی را فرويپ از تر شيه بيهای نظامی روسطول ده سال گذشته، واحد در

ئی  ک پروسهين يا. ساخته است های مسلح مسلمان مساعد آمدن گروه ديبرای پد سراجنام هم راه را نه فراهم ساخته ويها زم یريدرگ

مبارزه، وادار ساخته شدند که به  م قرن جنگ ويها پس از ن چنیيکه چ زمانیه گردد، ب می بر .م۱۸۶۲آن به سال  است که سرآغاز

ک دوران کوتاه عمالً از استقالل يبرای  .م۱۹۱۸سال   درنين سرزميان اين ميا در. ه مبدل گردنديجزئی از امپراطوری روس

 در. های احتاد شوروی مدغم ساخته شد مجهوری ءمنود و به جرگهچن را اشغال يچ .م۱۹۲۰سال  د، ولی ارتش سرخ دريگرد برخوردار
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 منود و روستاها و صادريربی دند، به مناطق سيرس ون تن میيليم ميزمان به ن آن که در را ها چني فرمان انتقال چنياستال .م۱۹۴۴سال 

های  استيساخنت س حمکوم ءجهينت های پنجاه در سال که زنده مانده بودند، دردم ن مراي آن تعداد از. دنديران گرديشان و شهرهای

 ازهم فرو. م۱۹۹۰سال  که احتاد شوروی در زمانی.  شان برگردندنيافتند که به سرزميخروشچف، اجازه  تايکين ءلهيوس ه بنيستال

م را رد منود و يصمن تيه ايروس. چن را اعالم کرديگرفت، استقالل چ می بر در اسی رايهای س چن که مهه گروهيد، جملس ملی چيپاش

  .ديروشن گرد .م۱۹۹۴سال  چن دريچ های جنگ در  شعلهنيخنست

تر  پسکند و اندکی  ه بازی میياست روسيس چن دريه با نقشی که چيروس ءداشنت سلطه نگه های اقتصادی برای برقرار زهيانگ

ن يورش برد و ايچن يدگر بر چ بار .م۱۹۹۹ سال ه دريروس. وند دارديگذرد، پ چن میينفت که از چ روسی انتقال گاز و ءبا خط لوله

مسکو و  ها در چنیيستی چيد تروريتزا محالت روبه ی ازريشدند و جلوگ جنگ ناشی می هائی که از خشونت ل مقابله بايدل هبار ب

: بود بار دهشت اريسجنگ پرداخت ب دوبار چن برای هريائی را که چ. هريچن باالی داغستان وغيچ ءز محلهيی افراد و نريگ گروگان

 فرار هزار نفر ۲۰۰از  تر شيب. دريگ می بر جنگ را در ش ازيعت زمان پين تعداد ده درصد مجيکشته شدند که ا ندمشهر صدهزار

ان يم هخالئی که ب ده و ازيپاش که دولت فرو نيا مؤجز. است افزار جنگ مملو از اسلحه و  فرش شده ونيم کشور سراسر در کردند و

 چن حضوريچ ها در عرب اندکی از ن زمان البته مشارياه ب تا. ديهای مسلح مساعد گرد گروه ان ويجو ط برای رشد جنگيشراآمده، 

  .بوده است برقرار کوالريعت مسلمان اند، دولت سيت مجيکه اکثر وجود آن سنتی، با نظر جا از نيا را دريداشتند ز

خود مبارزات  ءنوبه هها ب وان بن الدن گشود و آنريمشول پ هاسالمی، بهای مسلح  روی گروه هب فروپاشی دولت، درها را

منابع  از ک زمان سرشاريه کشوری دارند که يواحدهای نظامی روس.  دادنديريکال تغيادگرائی راديرا با بن ها چنیيمذهبی چريغ

گاه جتارت مواد  هريبه حمل و ذخ کرده و بلند سر ـ درون دولتـ  های هائی از دولت آن اکنون گروپ نک دريعی بود که ايکمکی طب

برده  سره ات بيجنگی ح گر غارت اد اقتصاد ناتوان ويبن چن، بريدر دوران ده سال گذشته، چ. افزارها مبدل گشته است خمدر و جنگ

. مکند چون زالوها می ن کشور را هميا مانده در عت باقیيه، مجيهای مسلح اسالمی و واحدهای نظامی روس ان، گروهيجو جنگ. است

ی ريگ شوئی و گروگان بری و پول عنی جتارت مواد خمدر، قاچاقيابد، ي ت گسترش میيجنا طور روزافزون از راه جرم و هاقتصادی که ب

  .مرگ سرکوب، قحطی و: ز بوده استيانگ غم عت کشوريمج ها بر نياثرات ا. شت مبدل شده انديادهای معين بنيتر ه، به مهمريوغ

ل يتشک را ديهای جد اند، خبشی از جنگ الها و جتارت استواريگرانه دارند و بر گر دهای جنگی که خصلت غارتاقتصا

های قانونی  و هم دولت ـ درون دولت ـهای  آن هم دولت شود که در ش برده میيهای مسلح پ گروه ءلهيوس هن جنگ بيا.دهند می

برابر خود  هائی، هدفی در  جنگنيگرفنت چن شيپ اکثراً در. ابدي برای جنگ اجنام میاملللی  ني بنينظرداشت قوان اند و بدون در ريدرگ

واقع  عادالنه است و در ـ های مسلح نظر گروه البته از ـزی واقع شد ي چنيکه چن هنگامی. افغانستان داشته باشند، مثل جنگ در می

 را ابند و آنياسی دست يکنند تا به اهداف اقتصادی و قدرت س باری استفاده می ابزارهای وحشت ل ويوسا هائی از  جنگنيچن در

برابر  م شده بود که دريتقس ـ دولت درون ـکشوری فاقد ساختار دولتی بود و به دو دولت  ۹۰های  سال افغانستان در. حفظ کنند

آور، قاچاق،  حمصوالت نشه مبتنی برک اقتصاد جنگی يچارچوب  عنی دولت طالبان و دولت ائتالف مشال که دريدند، يجنگ دگر می هم
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د يت را پديمصئون ل سود، اقتدار ويهای بد ستمين حساب جنگ، سيپس بد. کردند خارج، حکومت می جتارت اسلحه و کمک از

 ).آی.اس.آی(کمک  هضد شوروی، ب دوران جهاد بر جهان است، اساساً در ن نوع دريتر خمدر افغانی، که بزرگ صنعت مواد. آورد می

لوا آتا انتقال يس ءونوسو به درهيميرو ليکه سند زمانی. آمد گردش دره ب برابر مسکو ل جنگ دريظور متونم هن، بيکاری جماهد هم و

دست آمده از حمصول کوکا،  هن گروه از سود بيا. د آورديکنترل خود داشت، پد ريز که در ای طقهنم ک مدل اقتصادی را دريافت، ي

  .کرد ل میيرا متو وريمقابل حکومت پ جنگ در

  

  :ض الماس براي اسلحه تعو
  

منظور  هواقع ب ها در ن ثروتيعی، مانند طال و املاس، ايهای طب از ثروت کشورهای سرشار در ـ درون دولت ـهای  دولت

 در )Revolutionary United Front(متحد انقالبی ءجبهه. شوند داده می داشنت جنگ مورد سؤ استفاده قرار جاری نگه

 ريز در .م۱۹۹۱سال  ن جبهه دريا. داشت  حالتی قرارينيک چي جهان، در گان املاس در هدکنندين توليتر بزرگ کی ازيون، يالريس

خود  ارياخت ءطهيح ون هجوم برد و معادن املاس را دريالريس ا بريربياستقامت ال از )Foday Sankoh(رهربی فودای سان کوه 

چنان کمک  جتارت املاس، هم. دهد نشان می را ون دالريليم ۱۲۵تا  ۲۵ نيانه بيسال ).اف .وي .آر(درآمد حاصله از املاس برای . گرفت

 )Charles Taylor( لوريچارلزتا: ز منوديهای سابق مسلحی که اکنون سران کشورها هستند، وار ب رهربان گروهيج هکرد که پول ب

آغاز  لور و کومپواری، دريتا .)Burkina Faso( نافاسواز بورکي) Blaise Compaore( ز کومپواریيا و باليربيال س مجهوريرئ

ضد شوروی شرکت  جهاد ن دريصفوف جماهد سنگالی که در ندمک شهري )Ibrahim Bah(م باه يراه با ابراه هم ۹۰های  سال

ک جتارت ي  اتفاق همه ن سه تن بيا. اورديب به تصرف خود در ون رايالريس ده بود، سان کوه را کمک کردند تا معادن املاس دريورز

 افزار جنگ معتنابه سالح و متحد انقالبی و دوستانش صاحب مقدار ءجه جبههينت راه انداختند که در هقانونی املاس برای اسلحه را بريغ

انقالبی  متحد ءقاچاقی به دست جبهه طور هب جاها آن که ازشدند  ا انتقال داده میيربيا الي نافاسو ويافزارها به بورک ن جنگيا. شدند

وی هوائی از ريک افسر سابق ني )Victor Bout(کتور باوت يافرادی چون و. شد املاس پرداخته می ها با مت آنيد و قيرس می

قا به خارج يافر قا و املاس ازيده سال متام مصروف قاچاق اسلحه به افر از تر شياسلحه مبدل شده بود، مدت ب احتادشوروی که به تاجر

  جمرا صادرنيق مهيطر ون دالر املاس ازيليم ۷۵به ارزش  .م۱۹۹۹سال  مثالً در. کننده اند جيقانونی گرين جتارت غيارقام ا. آن بود از

  .کردندداری يه خريافزار، مواد غذائی، مواد سوخت و ادو ش اسلحه، جنگ شرکای متحد و ءها جبهه پول آن شدند که با

 در ش را کل جای طور هکه ب ون حمدود باقی مناند، بليالريقائی سيافر جوار متحد انقالبی در کشورهای هم ءاقتصاد جنگی جبهه

 )باه(. رساند بن الدن به امضا ءبا اعضای شبکه ک قراردادی راي .م۱۹۹۸سال  م باه دريابراه. ن ترور اشغال منوديچارچوب اقتصاد نو

کی از ي شهرت داشت و )Mosquito(تو ينام موسک که به )Sam Bokerie(ی ريامحد عبداهللا را به سام بوکعبداهللا  مذکور
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با اسلحه و پول نقد معاوضه  ها دالر ونيليهای خام به ارزش م ق املاسيطر ناي از. انقالبی بود، معرفی منود متحد ءفرماندهان جبهه

لبنانی املاس،  ک تاجرينسور،  زيعز. ساخت د مبدل میيفروش مواد خمدره را به پول سفاه يهای س قرار القاعده پول نيبد. شدند می

 ماه دسامرب سال نيب ن شخص دريا. فروش برسانده املللی ب نيب بازار ون دالر دريليم ۶مت يرا به ق ها ن املاسيک خبش ايمؤفق شد 

انتقال . وجود آورد هدالر ب هزار ۳۰۰ارزش ه داری املاس بيستم انتقال را برای خريک سي .م۲۰۰۱سال  به سپتامرب تا .م۲۰۰۰

جان  از ابی ها آن. کردند می سفر )Sabena(نا يماهای سابيهواپ ءعهيذر )Abidjan(جان  به ابی )Antwerpen( گان از انتورپن هدهند

 را شان سفر )Weswua Airlines(وا يسويمائی ويماهای کوچک شرکت هواپيا با هواپيربيال در )Monrovia( ايسوی مونروو هب

  .کردند می داريبودند، د ها می که حامل املاس ون رايسرال ها فرماندهان آمده از ا، آنيمونروو در. دادند ادامه می

های بن الدن را  های غربی حساب شدند، برای حاالتی که حکومت داری می اط نگهياحت شدند، بار هائی که فروش منی املاس

 ون دالر را صرفاً بهيليمبلغ ده م سپتامرب ۱۱ش از يکاران بن الدن اندکی پ می، همياساس اظهارات منابع بلج بر. تندساخ منجمد می

برابر اقدامات  ت دريث مصئونيح هبوده که ب هن دارائی نيآخر گانه ويالبته املاس . به اختصاص دادنديهای جن ل برای سنگي دلنيمه

های  داری سنگيم به خريست که افراد بن الدن تصم آن ءکننده ديها تأئ گزارش. گرفت می قراراستفاده  های غربی مورد حکومت

 تنها در ستند وياد به املاس دارند اما مانند املاس سخت نيه بوده و شباهت زريها دارای رنگ آمسانی ت ن سنگيا. ائی گرفتنديتانزان

ه ريا ذخي فروش برسانند وه املللی ب نيب بازار را در ها ن سنگيخواستند ا ها می آن. افت استنديا قابل دريک خبش کوچک تانزاني

 ادداشت وي ءکتابچه .م۱۹۹۷سال  در ).آی .بی .اف(. شود قاچاق می ن کشوريائی از داخل اين حمصول تانزانيدرصد ا ۹۰. دارند نگه

دست ه د، بيرسان فروش می هلندن ب در ائی قاچاقی رايهای تانزان بن الدن را که سنگ کار ک همي )Wadih el Hage (ع ال هاگه يد

ها و  د ساخنت پوليسف ءنهيبه چه نقشی را در زميمه جنيهای ن ن سنگيداد ا ن کتابچه شواهدی وجود داشت که نشان میيا در. آورد

  .کردند بن الدن بازی می ءل شبکهيمتو

  

 :ـ سودان ءنمونه ـ هاي بشردوستانه سؤ از كمك ءاستفاده

  

های  عی، به سؤ استفاده از کمکيهای طب رسی به سوداگری بر ثروت بود دست هن ، درـ درون دولت ـ های های دولت اقتصاد

 ءلهيوس ههای مسلحی که ب ابد که گروهي ن کار وقتی اجنام میيا. پردازند د، میريگ زمان جنگ صورت می که در ای بشردوستانه

 ها با استفاده از احوالی، گروه  اوضاع ونيچن در. شوند جنگ می ريدگر درگ هم گردند، با جنگی مساعدت می گر اقتصادهای غارت

ه ندان جنوب بمهای شهر سودان، دارائی در. ان گردندياملللی به قربان نيهای ب دن کمکيکنند تا مانع رس ط جنگی، سعی میيشرا

را  ها های بزرگ دارائی مدارها خبش استيس سوداگران وارتش،  ک ائتالف متشکل ازيکه  حکومت مشال غارت شد، طوری ءلهيوس

ها و اموال کمکی  دن پوليعمل آمد که از رس هسعی ب دست گرفته شد، وی علت قحطی رو هها ب جائی دارائی هاست جابيس. غصب کرد
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 های مستحقان را ازمندیيکه برای جنوب اختصاص داده شده بود، تا ن ای ل کمکی اقتصادیيوسا<. ی شودرينظر جلوگ به مناطق مورد

خبش مردم  ارتش آزادی ءگونه طعمه نيز بدين ندان جنوب کشورمشهر. >گرفتند قرار گر های غارت دست گروه هخالف ب  کند، برنيتأم

مسلح سودانی  گريچون گروه د است، هم  )John Garang( ر رهربی جان گارنگيک گروه مسلح زين يا. دنديگرد) SPLA( سودان

بوده  هخبش ن واقع  ارتش آزادی در )SPLA(. گردد ت مالی میيکا محاياالت متحده امريا ءلهيوس هجنگ بوده و ب ريخرطوم درگکه با 

مثال علت  طور هب. کند برد، استفاده می می کار ههائی را که خرطوم ب کين گروه مهان تاکتيا. باشد می گر ک قدرت اشغاليکه اصالً  بل

جناب يعال. االت متحده بوديت مالی ايمحا با )Bahr al-Ghazal(حبرالغزل  ءمنطقه بر )SPLA( ءسودان محله در .م۱۹۹۸ قحطی سال

 ۶۵ ءرا به مصادره )SPLA(جرئت متام  ک، باياسقف رومن کاتول ) Monseigneur Caesar Mazzolari(سزار مازوالری 

مانده بودند، اختصاص  ريسودان جنوبی گ ان درينترل شورشک ريهای مردمی که در مناطق ز درصد موادغذائی کمکی که به کتله

ان قحطی در مناطق يون قربانيليک مي از تر شيتر اموال کمکی که به ب شيب< ز اعالم داشتند کهيها ن رسان کمک. داشت، متهم ساخت

  >.گرفت قرار )SPLA (تصرف  ءطهيح سودان جنوبی، در ان درير تسلط شورشيز

 اتوانند حت مردم، می تر شيمنظور غارت هرچه به کنند، ب ت میيجنگی فعال گر که اقتصاد غارت ـ دولت درون ـهای  دولت

حد ممکن موثر  چپاول مردم تا د تا غارت ويآ ان میيم هها ب ان گروهيک نوع توافق مي حالتی نيچن در. کاری اقتصادی کردند وارد هم

ک روستا خارج يجا چنان توافق شده بود که وقتی ارتش از  آن در. اتفاق افتادون يالريس چه که در افته بتواند، مانند آنياجنام 

خاطر  هرا ب ها شهرک ها روستاها و نيکردند، سپس ا می ستی رهايهای ترور جنگ افزارهای خود را برای گروه د، اسلحه ويگرد می

پناه  کشور در گريجاهای ده های شان شده و ب به ترک خانه ان مردم جمبورين جريا کردند، در های نقد غارت می ابی پوليدست

 گاه ارتش دوباره سر گشتند، آن می بر فارغ شده و کار ناي های مسلح از که گروه زمانی. شدند سکنه می خالی از شهرها بردند و می

ن وضع يا. کرد آورند، مصادره میدست  هتوانسته بودند ب هان نيرا که شورش هائی را غارت کند و دارائی روستاها دگر بار د تايرس می

ن يا. برند ش میيپ را گی خود هچارچوب آن زند در ـ دولت درون ـهای  ت جنگی است که دولتيری از وضعيتصو ءدهنده انعکاس

قانون جنگ به سربازان . ها بود تجزای جنگيچپاول جزء ال د که غارت ويمنا اذهان تداعی می در را های قرون وسطا وضع جنگ

  .ضروری دانسته باشد را ط جنگی آنيتوانند به تصرف خود درآورند که شرا های عامه را زمانی می داد که دارائی وزمند اجازه میريپ

  

  :پردازند؟ ها بهاي جنگ را مي كي
  

 کتاب خود در )Mary Kaldor(گونه که ماری کالدور  مهان. ندان ملکی اندمان انواع اقتصاد جنگی، شهرين قربانيتر مهم

ان يدرصد قربان ۹۰تا ۸۵ستم يآغاز قرن ب در: روشن ساخته است )New and Old Wars(های امروزی و گذشته  نام جنگ هب

حال حاضر  در. ان جنگ، مردمان ملکی بودنديبانباً نصف قريان جنگ دوم جهانی تقريجر در. دادند ل میيان تشکيجنگ را نظام
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کی يقراردادن فز فشار ريز ءجهينت ک منطقه، اکثراً دريتصرف درآوردن  ءطهيح در. اند ندان عادیمان شهريدرصد قربان ۵۰از تر شيب

رواندای جنوبی،  در )Nyakizu( زوياکيحمالتی چون روستای ن در< :ديگو دبان حقوق بشر میيد. تواند شده می سريجانب مقابل م

شد،  ها وقتی روزکاری شان متام می آن. قتل برسانند هب را )Tutsi’s( ها یرفتند تا توتس >کار<گر برای يکشان د ماموران حمل و آدم

ن يکه تا آخر نيعنی اي ـ اجنام دهند شان را آمدند تا کار روز می هر >ماموران<ن يا. گشتند می های شان بر خانه هب >کنان زمزمه<

  >.دنديرس قتل می هز بيها ن توتسی

 ءق موازنهيطر ت ازين واقعيبرند و ا ش میيهستند که جنگ را پ ئی های اقتصادیـ واحد دولت درونـ  یها دولت

قول  هب. دهد را نشان می ها شان ن خبش پرداختيتر الست و مهماب اريافزارها بس جنگ ای اسلحه و. ابدي های شان انعکاس می پرداخت

ستاکهلم و   املللی برای پژوهش صلح درنيتوت بيبرای انتقال اسلحه وابسته به انست ءر اسبق پرژهيمد )Aaron Karp( آرون کارپ

نفری  ک ارتش ده هزاريسبک برای  ء فقط اسلحهنيتأم منظور هب<های مسلح  دن اسلحه به گروپيگی رس هامور چگون کارشناس در

ها  نهين هزاي خبشی ازک ياست تا  ازيها اغلب ن ت قانونی و پنهانی دولتيمحا. >است ازين ون دالريليم ۷۵ان، ساالنه به مبلغ ينظام شبه

قانونی ولی  طور ههای مسلح کماکان ب ست که گروه نيا بر هم مشعر االت متحده، هنوزياست خارجی ايحمتوای س. پرداخت گردند

. رأی داد )SPLA(ها دالر کمک به  ونيليم نفع واگذاری هب .م۲۰۰۱سال  طورمثال کنگرس در. داده شوند ت قراريپنهانی مورد محا

 از تر شيارزش به ب .م۱۹۹۶سال  ننت دري کلميرژ. شد کمک می ت ويهای پنهانی محا اتيق عمليطر ن گروه ازين البته اآ قبل بر

  .ارسال داشت )SPLA(ا و اوگندا برای يا، اتوپيتريق اريطر از رايزات نظامی ون دالر جتهيليست ميب

ق پانامائی ريک کشتی با بي .م۱۹۹۳سال  در. داشته است هائی شامل نگه تي فعالنيک چني ست که خود را در ران کشوریيا

محل  ون گلوله رايليدار و هفت م نيقبضه ماش هزار ۲۵، نيزم هب نيهای زم ن کشتی موشکيا. ديترانه بازداشت گرديهای مد آب در

ک يداد،  ن رویاي ش ازيسال پک ي. داد ان مسلمان در بوسنی انتقال میيجو به جنگ زات راين جتهيآمد و ا ران میيکرد که از ا می

 در.  آن موجود بودندنيب راه با چهل تن داوطلبان در هم دار نيملش ءرا هزارها قبضه اسلحهيد، زيرانی مصادره گرديمای بوئنگ ايهواپ

اختصاص داشت و در راه انتقال به  ).او.ال.پی(رانی که برای يا ءاسلحه ئی از شده اموال باربندی .م۲۰۰۲سال  دادی در ن رویيتر تازه

های  های دولتی، مجع گروه ون از گروهريان بيجو رابطه به جنگ جتارت اسلحه، در< کارپ نيختم بنابر. مناطق اشغالی بود، کشف شد

 >ارد دالريليم تا سه مياز دون تر شيانه بيسال(...)  های کوچک با گروه(...)  ستیيهای ترور های قومی، حوزه ستيوناليشورشی، ناس

داری اسلحه يهای مالی برای خر تيکه با محا را  هائی تيز خبشی از فعاليها و ادهای مالی ن بانک. شد بالغ می ۹۰های  سال آغاز در

 در )Credit Lionnais( زيونيدت ليداری شده، از کريخر ءپرداخت ای اسلحه ظورنم هها ب عراقی. دهند ل میيدر رابطه اند، تشک

ا استفاده يتاليا وياالت متحده ا در.) ال.ان.بی Banca Nazionale del Lovoro( )BNL( الفورو دل ونالهيفرانسه و بانکا ناز

ش به  افزارهای جنگ ر اسلحه واياد ذخجيا خاطر ها، بيورجياتالنتا، ج در ).ال.ان.بی(بانک  ءعراق، شعبه ران ويزمان جنگ ا در. کردند

استفاده  افزار های جنگ ث منبع پنهانی مالی برای برنامهيح هن بانک باي االت متحده، ازيجانب ا. وام دادند پول به نيصدام حس

  .دست آورند هب ).ال.ان.بی(ارد دالر از بانک يليجمموع حداقل پنج م ها توانستند در ن حساب عراقیيبد: کرد می



- ١٨٧ - 

  :اهيتاجران س
  

داری يجا خر آن زات خود را ازيجته های مسلح، اسلحه و و گروه ـ دولت درونـ  های ست که اکثر دولت اه، جائیيس بازار

که تقاضا باشد، پس عرضه هم وجود  و جائی] برای اسلحه[ که جنگ است، تقاضا وجود دارد جائی در< قول آرون کارپ هب. کنند می

های فراوانی از  مثال. باشد اه میيس در بازار ]اسلحه[گان  هدهند لين حتويتر کی از مهمياالت متحده يست که ا نمضحک آ. >دارد

تعداد  هک شرکت جتارتی در لوس آجنلس، بيمثالُ . وستدهائی رابطه دارندني معامالت و دادچن کائی وجود دارد که بايهای امر شرکت

ران يزمان جنگ ا در. ل داديوای مشالی حتيشوند، به کور می اريهای جنگی ع اتيگی برای اجنام عمل هساده را که ب کوپتريهل فروند ۸۷

ه ون دالر بيلياز ده م تر شيجات آن به ای ب کائی را با پرزهيامر ۱۴ـ  ماهای افياالت متحده، هواپيا بر در ک باند قاچاقيعراق،  و

قبضه  ۶۰۰۰تعداد  هب .م۱۹۸۸ و .م۱۹۸۲های   سالنيب ربط در ادهای ذی ريو سا ).آی.بی.اف(کا، يگمرک امر. ل داديران حتويا

خارج کنند،  کشور قاچاقی از طور هخواستند ب را که افراد خمتلف می ارد دالريليم ميارزش نه کا بيزات نظامی ساخت امريجته اسلحه و

  .مصادره کردند

شوروی را بر  ءاسلحه ر کاملی ازياملللی قاچاق اسلحه، ذخا نيب ءک شبکهي متفکر چون مغز کتور باوت، هميو ۹۰های  سال در

متحد  ء، جبهههای دوران احتاد شوروی می، کشتیيهای بلج قول مقام هب. ديفروش رسان هدر سرتاسر جهان ب ـ دولت درون ـهای  دولت

اندکی  ءگذشته در. کرد نظر اسلحه اکمال می ان افراطی هوتو در روواندا را ازينظام انگوال و شبه تا دريونيون، يالريس خواه در مجهوری

 اه اسلحه، به جتارت تبادله باوريباوت، مانند اکثر تاجران س. گان اسلحه برای طالبان مبدل شده بود هدهند لين حتويتر او به مهم تر شيپ

  .افغانستان با مواد خمدره شد و در املاس پرداخت می ون به او بايالريس داشت، در

  

  :نياوكرائ ءقاچاق نفت عراق، مواد مخدر افغانستان و اسلحه
  

 نه، ازيزم کاری در ا همي ث سپانسرها ويح هها ب فقدان حضور دولت در يستی،های ترور و گروه ـ درون دولت ـهای  دولت

شود، استفاده  جهانی وضع می ءجامعه ءلهيوس هراتی که بيها و تعز ميآوردن ای بلند اسلحه و اجتناب از حتر دست هقاچاق برای ب

 ۳انه يمت ساليقه کی و متعارف را بيالوژياوی، بيميهای ک ر سالحي ذخانيه، صدام حسيحکومت برتانمبنای اظهارات  بر. کنند می

اسالمی قاچاق  عربی و جوار نفت، از راه کشورهای هم. اد منوده بودجيآورد، ا دست می هقانونی نفت بريفروش غ که از ارد دالريليم

 ـ درون دولت ـهای  اقتصادهای جنگی دولت. ل بوده انديدخ >برابر اسلحه نفت در< ءصد شرکت در معامله پنج از تر شيب. شد می

 سو از نيست سال متام بديمثال افغانستان از ب طور هب. قاچاق را انکشاف دهند امور >سال<ک صنعت ياکثراً وابسته به امکاناتی اند تا 

قانونی، امکان درآمد کافی ريقرار جتارت غ نيبد. دين صنعت داخلی و صادرات گرديگز قاچاق جای. کند گی می همدرک قاچاق زند
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 سريم مندشدن را افراد چانس ثروت لی کوچکی ازيهای خ دارد و به گروپ های بزرگ مردم عرضه می به گروه گی را هبرای زند

  .سازد می

 رانی ويت ايک بانديشهاب،  ئی چون منصور کشورهای خارجی ءان باجتربهيچ  اقتصادی، توجه قاچاقنياساس قوان بر

ک فرد ي .م۱۹۹۶سال  شهاب در. ديجلب گرد خمدر سوی جتارت افغانی مواد هاهواز، ب عربی از ءشهيئی با ر چی حرفه قاچاق

و دعوت ا آن مرد از. ش فروخت، مالقات منوديکوف بااليقبضه کالشن ۱۵۰آوردن  دست هبدل ب در عرب را که مواد خمدر راـ  افغان

ت ي فعالريمس. منود ک جتارت مبتنی بر قاچاق برای طالبان را آغازي کرد و سفر ن کشوره آشهاب ب. دن کنديافغانستان د کرد که از

خمدر گرفته تا به لوازم  ا را از مواديش هرنوع اشيها تيباند ءامتداد آن او با دسته گذشت که در عراق می ران وي انيب مرز از او

  .کرد مهمات قاچاق می کی و اسلحه ويالکترون

از  خاطر عبور هب مثالً. بندند می کار هب ارانه رايت هوشيهای ا کيشوند، تکن ه نريگ که دست نيا خاطر هان، بيچ قاچاق

بدون  قانونی خود راريوانات بارهای اموال غين حيا. اک انديکنند که معتاد به تر از شترهائی استفاده می ها ران، آنيصحراهای ا

 دار و ها با انتقال دوام آن. دهند ل میيتشک را ن تروريهای اقتصاد نو بری شاهرگ های قاچاقريمس .دهند رهنمائی افراد انتقال می

 شم دريچون راه ابر ان، هميچ قاچاق. سازند مان میيپ ر ورا پ ها ستيهای بانکی ترور ها، حساب های نقد، اموال و انسان نقطع پوليال

 جهان متمدن سفر های بزرگ و از جاده دور اريفواصل بس مناطق مربوط به دمشن و در های شان از کاروان های دور، با گذشته

  .کنند می

 طوره سطح جهانی ب در د گفت که فروپاشی احتادشوروی، قاچاق اسلحه رايد، باريگ انتقاالت ارتباط می چه که به نقل و آن

کرد، سه  آهنگ می را هم ارسال آن برای اسلحه و تقاضارفنت حکومت مرکزی شوروی، که  انيم از با. ی شگوفان ساختريگ چشم

يارد دالر ليم ۵ارزش ه ب. م۲۰۰۱سال  ن سه کشور دريا. آوردند ديپد دی رايجد د، بازاريسف ءهي و روسنيه، اوکرائيکشور روس

ه کشورهای بزرگی چون را طرف معامالتش برای اسلحيداشت، ز تری قرار هت بِيک موقعي ه اما دريروس. دنديفروش رسان هباسلحه 

 درون ـهای  آوردند و فروش شان وابسته به تقاضای دولت دست می هتری ب پول کم گريکشور د که آن دو حالی هند بودند، در  ونيچ

بوده ون يالريس انقالبی در متحد ءگان اسلحه به جبهه هدهند لين حتويتر کی از مهمي نيتوان گفت که اوکرائ رو می نيمه بود، از ـ دولت

قاچاقی به  ،جا آن از کرد و قانونی ارسال می طوره نافاسو بيابورکي ا ويربي بارهای اسلحه را توسط کشتی به النياوکرائ. است

قانونی ريغ اه ويکه از دوران احتادشوروی باقی مانده بودند، به بازارهای س مهماتی ر اسلحه ويعالوتاً ذخا. افتي ون انتقال میيالريس

که  امد، بلين وجود همهمات ب اسلحه و ءهيناح بودی از گونه کم چين ترور، هيت اقتصاد نويسال، در موجود طول ده در. عرضه شدند

پرداخت  نه ويالنس هزيل بيحتل ه ويجتز .ش استيافزاه ب برای آن رو هم تقاضا اسلحه باز ءوجود ارسال گسترده برعکس، با

های گوناگون اقتصادی وجود  تيهای مسلح فعال و سازمان ـ دولت درون ـهای  دولت نيب های مسلح نشان داده است که در سازمان

گر يبرخی د دارد، و می زم را جاری نگهيم با اقتصادهای جنگی در رابطه هستند که تروريمستق ءگونه هها ب آن برخی از. داشته است

 ها هرکدام در نيا. گردند می های قانونی بر تيهم به فعال صدی کوچکیيک فيدهند و البته  های جنائی را ادامه می تيرابطه با فعال
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. کند قانونی موازی عمل می اقتصاد سنتی و ءستمی که با جمموعهيدهند، س ل میيتشک را ن تروريهائی از اقتصاد نو ک کل، خبشي

بزرگ است و اقتصاد جهانی  چقدرقانونی اقتصادی ريغ ستم ممنوع وين سيا: ست نيابد، ايد پاسخ خود را بيپرسشی که سراجنام با

 رود؟ کدام سو می هب
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  مهفده قسمت

  

  اقتصاد نوين ترور شدنِ جهاني

 

تنام جتربه کرده بود، فراموش يو که در کرده است، پس وحشتی را آغاز را فرزندان خدا مقابله با] االت متحدهيا[حاالکه "

 ".ش خواهد آمديش پيداند که چه برا می خدا.  خواهد شدنيچن خواست خدا هالبته ب. کرد خواهد

 .ره پخش شديونی اجلزيزيتلو ءق شبکهيطر از .م۲۰۰۱ دسامرب۱۲خ يتار هازسخنان بن الدن که بـ 

شده بود، حامد  افغانستان برگزار ءندهيرابطه به آ بن املان در شهر در .م۲۰۰۱سال  ماه نوامرب املللی که در نيکنفرانس ب در

 ءوهيش احت مقابل طالبان و اش در پرستانه وطن ءمبارزه ءبعد، درباره هخ بيآن تار از. ده شديحکومت مؤقت برگزس يث رئيح هکرزی ب

آورند که حامد کرزی  می خاطر هاندکی هستند که ب ارياشخاص بس ها نيالرغم ا الکن علی. نوشته شد زهايچ اريدنش بسيلباس پوش

 انه ويای ميآس گاز ءاحداث خط لوله خاطر ه طالبان بميرژ با ۹۰ ءهای دهه سال بردن مذاکرات در شيپ مهان شخصی است که در

مشاوران مهمی  کی ازيآن زمان او  در. ل بوده استيبه پاکستان دخ های غربی افغانستان تا ق خبشيطر ترکمنستان از آن از امتداد

بود که مشغول طرح احداث  ايفورنيکال در نفتی مستقرکال، شرکت بزرگ يونيکمپنی . کردند می کال کاريونيبود که برای کمپنی 

 کی ازيث يح ه کرزی بنيدانستند که مه چنان اشخاص اندکی هم خواهند بود که می هم. ق خاک افغانستان بوديطر نی ازيال پيپا

برکت  از ٩٠ ءهای دهه الن سيآغاز در او. ه احتادشوروی بوديعل زمان جهاد ن دريجماهد کی ازي زين بزرگان مربوط به قوم درانی و

 ءدهيان پديبه جر ادامه داد و کاری را هم .)آی.اس.آی( و ايسازمان س با جا آن در رفت و کايبه امر .)آی.اس.آی(اش با  رابطه

 .)۱(دينام طالبان مدد رسان هئی ب اسیيس

باشد، مردی که زمانی  زاد می لينام زملی خله شخصی ب ،س افغانستانيزدنت بوش برای حکومت نوتأسيپر ءژهيو ءندهيمنا

رابطه به خطرات احتمالی احداث  در ئی را جانبه لی مههيک گزارش حتلي. م١٩٩٦ سال ن شخص دريا. کال بوديونيکارمند کمپنی 

های  سال در. )۲(کرزی داشت آشنائی خوبی با و کال بوديونيگذاردر ريشخص تاث زاد ليخل. ه منوده بوديانه يای مين آسيال پيپا

وزارت  در ،ژهيو ث مشاوريح هب را زاد لياالت متحده، خليا س مجهوريگن رئير شوروی، رونالد ه احتاديعل زمان جهاد هشتاد، در

  .ديسرعت خبش ن رايبه جماهد های نظامی خود االت متحده کمکيا او، های مؤثر برکت تالش از تر پسانمنود؛که  خارجه مقرر

 :انهياي ميآس ءخط لوله

  

مصروف  عمر گردد که مال می زمانی بر ءکال، به آن برههيونيکمپنی  گی از هنديبه منا طالبان، کرزی با زاد و ليروابط خل

های بزرگ  بسنت جمسمه به توپ ءبرنامه افغانستان حذف کرده و گی فعال اجتماعی در هزند ءصحنه از زنان را عت بود ويق شريتطب
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پوشی  طالبان چشم بار وحشت انه ويگرا ن حرکات عقبيا ئی، غرب بر دهيل عديه دالب. ان روی دست گرفته بوديبام دررا  بودا

 نی دريگرفته بود که فصل نو گاهی قرار جای در ،کاليوني. داشت ن قرارداد قرن مطرح حبث قراريتر موضوع بزرگ رايکرد، ز می

 .)۳(شد نوشته می ـ ساخته است ريفناناپذ را پلنگ آنيارد کياصطالحی که رود ـ> بازی بزرگ< خ طوالنیيتار

. )۴(دارند نفت جهان قرار و گاز رين ذخايتر د، بزرگريگ می بر در  که مناطق مشال افغانستان رانيکسپ ءهريخبش شرقی حب در

 ريمس ازن يال پياملللی، احداث پا نيبازارهای ب با ها ن راه وصل آنيتر انه هستند که ارزانيای ميهای آس تين مناطق مهانا مجهوريا

که  جائی آن از اما. منود صادر ها ی توسط کشتیريبارگ با را وگاز توان نفت ران میياه سواحل مربوط ب در. باشد ران میيا کشور

 منع شده اند، فلهذا کشور ن دويا برقرارساخنت روابط جتاری با ا، ازيبيل ران ويه ايعل ها ميمبنای قانون حتر کائی بريهای امر کمپنی

ساحلی  به بنادر ق افغانستان تايطر از تر طوالنی ريمس گرچه استفاده از. دارند هن ارزان را کوتاه و رين مساي استفاده از ءاجازه

ازی برای ين گريد رو ناي از. ابی شده استيارز تر ئی مناسب اندازه تا رين مسياالت متحده ايهم برای ا آن با است، اما تر متيپاکستان ق

 اي مذاکره شود و دارد، وارد سر در وا انتقام از آن فکر هر ران که باعث انزجارش بوده ويکشوری چون ا گذارد که با آن باقی منی

افت کردند يدر گری رايحل د راه  ها کائیيامر سو نيبد ٩٠ ءهای دهه مهين از. دريدست بگ در را ق آنيطر نفت از صدور ريکنترول مس

رابطه به  مدارهائی دروکرده بودند، قرار آماده ساخنت جنبش طالبان که تازه ظهور قراردادن و فشار ريز با"د يقول امحد رش هب و

برای  دند تايپاکستان باهم به توافق رس ).آی.اس.آی( و کايامر ءگذاشته شد، فلهذا وزارت خارجه نظر ن مورديال پياحداث پا

پول  از کايحکومت امر. م١٩٩٩ به سال گونه تا نيبد. اسلحه فرستاده شود های مشال پول و کيائتالف تاج تدارکات جنگی طالبان با

 .)۵("کرد پرداخت می طالبان را ءاداره مامور هر ءانهيمکمل سال مزد کائی، دستيگان امر هدهند هيمال

. شد د، تلقی میينام می >شميستراتژی راه ابر< را که واشنگنت آن چه را تاج آن دی دريمروار ءمثابه هکال، بيوني با مدارهاوقرار

 ءهرين از حبيال پيپا ريکه مس ای گونه هب .شد میائی ين آسيال پيق پايطر نفت از صدور ه ازيساخنت روس است، باعث حمرومين سيا

داشت  نظر االت متحده دريکه ا نيسراجنام ا و. داد می يريشرق تغ سوی جنوب وه انه بيای ميآس را از سوی غرب جهت خود ه بنيکسپ

واشنگنت  راين خبش از جهان عقب براند، زيجتارت منابع انرژی ا از زين  رانيچ ران وين منطقه، ايا ش دريرقدرت خوپ حضور با

های قبل  ماه در. کرد های خودی مساعدت خواهند احداث شرکت در انه رايای ميهای آس مجهوری ن کشورهايآن داشت که ا هراس از

های  قدرت با پلوماسی خاصی رايا، ديجنوب آس امور در کايل، معاون وزارت خارجه امري رافائنيدن طالبان، روبيقدرت رس هب از

ل يحکومت افغانستان که رافا ماموران اسبق در کی ازي. ش برديشده بودند، به پ مند هکال عالقيونيهای  به برنامه بزرگی که احتماالً

معطوف  کال تنهايوني ءبرنامه ...کال بوديونين يال پيپا ل مظهري رافائنيراب" : مذاکرات مالقات کرده بود گفت کهنيح در بار چند را

ران ياش ا نهيريد دمشن ديبود که هدفش جتر کايک امريمهم ستراتژ ءکه خبشی از برنامه بود، بله د انرژی نيمنابع جد برداری از به ره

 .)۶("دياحداث آن کمک منا داشت در نظر دربی بود که ران ين رقيال پيگون برای پا هم ءدورزدن برنامه و

 ش پاکستان و متحدان مسلمان با کاياالت متحده امريجه مساعی مشترک اينت افغانستان در دن طالبان دريقدرت رس هب

آن  ءداد که درباره ل میيتشک اسالمی را است استعماريمهان س اض خبشی ازير واردشدن اسالم آباد و. ديگرد سريعربستان سعودی م
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ام يليو( روگونه که پروفس مهان. اقتصادی داشت ءن برنامه کامالً جنبهياه چسپی واشنگنت ب ل دليدل. فصل م صحبت شده است در

ل يمسا طالبان با با ها کائیيمساعدت امر"د، يورز می ديانه تأکيشرق م امور کارشناس در و )براون(گاه  دانش ، انتروپولوگ)مانيب. او

 م داشت که تايآن ب کال ازيونيوم يکنسرس. )۷("نفتی بوده است شان اقتصاد نظر که صرفاً منظور داشته، بله تی ربطی نيمل مذهبی و

 سريگاهی م چين هيال پينه برای احداث پايداشت، زم ساالران وجود می  جنگنيزدوخوردها ب اثر گی مملکت در هکه چندپارچ زمانی

ن يتر ه طالبان بِميآن بود که رژ بر االت متحده معتقديا قبال داشت و نه دريهز ارد دالريليم ٤،٥ازمند ياسی ني ثبات سنيمأت. ديگرد منی

 سال کابل در دن طالبان دريرس قدرت هزمان ب در. ابدي اسی استقراريک ثبات سيتوانست باشد تا چنان  داری می نه برای حکومتيگز

جای  هب د ويداری ورزخود، کنترول درآوردن کشور ريهای طالبان برای ز وهيش نکوهش االت متحده ازيا ء، وزارت خارجه.م١٩٩٦

 نيمه. ش گرفتيپ افغانستان در عت توسط طالبان دريق شريتطب برابر در >داشنت اعتراض هن< مبتنی بر ی راميآن موضع مال

ن کلمات يا با ايجنوب آس ک ويشرق نزد خبش سنا در ءخارجه فرعی امور ءتهيس کميهنک براون رئ چنان سناتور هم ی راريگ موضع

گرفته  چنان حدی قرار الاقل در] طالبان[ ن گروهيست که ا نيدست آمده است ا هب دادها ن رویيا مطلوبی که از زيچ": کرد تکرار

 .)۸("ان آورنديم هافغانستان ب دی دريک حکومت جدياست که 

که  نام طالبان حمدود مناند، بل هنش گروهی بيچارچوب آفر اسالمی درادگرائی يبن کائی ويزم امريتالي کاپنياشتراک عمل ب

 خاطره کال بيوني. افتيادامه  ها آن بود، با زيد ني جدميهای رژ دن خواستيوزی رسانريها به پ آن که هدف از ای های رمسی متاس

شود،  شناخته می گاز وم سنتينام کنسرس که باشن عربستان سعودی، يکارپور )لياو دلتا(کننده، به کمک  مقام مذاکره قرارگرفنت در

 . روی آورد

 ءبوش آماده ءک به خانوادهياشخاص نزد گاز با ق سنتيطر د ازيکان بن الدن باينزد ن بود که افرادی ازياساسی ا منظور

 سال کائی که دري، مالک شرکت بزرگ نفتی امر>انرون<دوش  هرابطه به پالن فوق ب پژوهش در و ها تالش. شدند کاری می هم

گی بوش بود؛ دونالد  هی خانوادميک دوست قدي >کنلی<نام  هشخصی ب >انرون<ن يمافق ا گرفت؛ آمر ورشکست شد، قرار. م٢٠٠٢

س يت معاون اسبق رئيتوماس وا بود و >انرون< نزد داران بزرگ در سهم کی ازياالت متحده، يدفاع ا رين زمان وزيا لد که دريرامسف

 توافقات با که از هائی ن چهرهيتر مهم از گريکی دي" .کرد می حکومت بوش کار ارتش در امور  آن وزارت درنيمقام مع در >انرون<

ای ينفتی آس ريبود که به ذخا ها نيال پياحداث پا امور ک شرکت بزرگ دريمالک  لی برتون،يمند گردد، ه توانست ره گاز می سنت

 حبث ما زمان مورد نی بعداً دريک چين ديا. )۹("نی بوديک چيآن زمان د ن شرکت دريس ايرئ. چشم دوخته بود ها مدت انه ازيم

 .کرد فه میيفای وظياالت متحده ايا س مجهوريث معاون رئيح هب

 ءحفظ تعهدات شان، به اضافه های طالبان در ناتوانی. شد هده نيزی فهميگاهی چ چيمورد ه نيا در گاز های سنت پالن البته از

کمپنی  دو ن سال بايطالبان چند. خودی خود باعث ناکامی شان شد هافته بودند، بيمستبد  و ريگ  سختميث رژيح هب را که مردم آن نيا

به  ها ن کمپنیيتای ا دو هر. مذاکرات بودند گو وو گاز، مصروف گفت سنت / کاليوني نی ويداس ارژانتيهای بزرگ، بر تيدارای ظرف

 دارها، گروپی ازين داي کی ازي در. بردند می رفتند و االت متحده میيهای شان به ا أتيدنبال ه هب دادند و پول می و ايطالبان هدا
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دن يهای د برنامه جملل و ار ها، صرف شام و دعوت ها برای آن. تکزاس مالقات کردند در کال رايوني ءهيمقام بلندپا طالبان، دو

 با را ها دست< ديورز تالش می کرد و می نتون کاريزاد برای حکومت کل ليزمان زملی خلن يا در. ديد سازماندهی گرديبازارهای خر

هائی  رهربان افغانستان گزارش کائی وي ماموران امرنيب >رمسیريغ<دارهای ين داي برخی از ءدرباره ها رسانه. )۱۰(>طالبان وصل کند

واشنگنت شرکت  کنفرانسی در در. م١٩٩٦های سال  مهين طالبان در ءهيرهربان بلندپا" :ن نوشتيگارد ءروزنامه. کردند می منتشر

روزنامه   مطالبی درنيآن زمان چن الکن در. )۱۱(کردند فرماندهی طالبان سفر طور منظم به مقر هکائی بيهای امر دپلومات دند ويورز

 .کرد جلب می خوده ب ندرت توجه راه ب

د يسف  شان توسط قصرميشناخنت رژ تيرمس هب طالبان خواستار: اسی داشتيخصلت سدن به توافق مهانا يرس ن مانع دريتر بزرگ

د جممع يشد فشار. ممکن بودرين غيا. ديخبش ت میيهو را ها تری که حکومت آن ی مشخصريگ ک موضعيرمسی بود،  طور هب

افغانستان  زنان در انسانی باريغ برخورد بر زيمردم ن شد، و کنگرس اعمال می گان آن در هنديق منايطر کا، که ازيهای امر ستيفمن

گزارش  در .)ان.ان.سی(. ی کندريگ  طالبان موضعميانسانی بودن رژريغ برابر در ها کائیيد که امرياعتراض داشتند، باعث آن گرد

دوبند يق و فشار ريزنان زکه  زمانی تا را کار نيا بودند، اما] طالبان با[پی برقراری مناسبات خوبی  االت متحده دريا" :خود گفت که

ی که خيمهان تار عنی تاي. م١٩٩٨ سال حنوی تا هطالبان ب مذاکرات با ها نيرغم ا علی اما. )۱۲("توانست عملی گردد داشتند، منی قرار

 زمان بود که نيمه در. دوام کرد اجنام دادند، را قايافر االت متحده دريهای ا سفارت در ها گزاری ات مببيافراد مربوط به بن الدن عمل

رفت  افغانستان را که احتمال می حمالتی در بر ها ک موشکيشل ننت دستوريکل. ديطالبان متوقف گرد االت متحده ويان ايمناسبات م

 گرين ديال پياحداث پا ءمتقاعد ساخت که برنامه باعث شد که سوداگران نفت را ن امريا منود و گاه بن الدن باشد، صادر اقامت

  .ق گردديتطب ـ الاقل برای مدتیـ تواند  منی

  

  :  اقتصاد نفت
 

های  کمپنی. داشته قبال ن در است راي سيريتغ ئی از  طالبان نشانهميرژ مقابل بن الدن و ننت دريکل ءطلبانه موقف جنگ

وجود  ژه صنعت نفت، دريو هب. کردند، ادامه دادند کمک می معاونت و طالبان را ءدهيکه پد کائی به معامالت شان با اشخاصیيامر

ها عبارت  لين فاميا. ماند سعودی متمرکز کائی ويهای امر ليفام ک گروه کوچکی ازيدستان  چنان در هم های تنگاتنگ مالی؛ متاس

 مناسبات وهم  قبل با ها مدت ها از لين فاميافراد ا. ل اسامه بن الدنيگران سعودی فام تيمحا ل بن الدن ويل بوش، فاميبودند از فام

 ۵۰مبلغ  تکزاس نفوذ کند، لذا  گروه سوداگران نفت درنيب در د تايتالش ورز .م۱۹۷۹ سال و بوش ازيجورج دبل. روابط داشتند

ه ب را )انرژی وستويارب(نام  هازای آن پنج درصد سهام شرکتش ب در افت داشت تايمزبات درينام جه لی بيک دوست فامياز  دالر هزار

ل بن الدن يبزرگ فام برادران اسامه و کی ازيبردن معامالت جتارتی سامل بن الدن،  شيپ آن زمان امور ن شخص دريا .ديمنا او واگذار

 در ل گروپ، بانکی مستقريکارل. بود )ل گروپيکارل(مشاوران  کی ازين سال يچند) پدر( جورج بوش. دست داشت در را کايامر در
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بوش هرکدام  ـ گنيهای ر اعضای اسبق حکومت. فضائی داشت دفاعی و امور در ها داری شرکتيخر واشنگنت بود که ختصصی در

 ريفرانک کارلوچی وز اسبق خارجه و ريکر وزيب مزيج: ليقب فه کرده بودند ازيفای وظيل ايکارل ن دريث مشاوريح هب هائی را سال

اسبق  ريچون خنست وز ارايآنند پان  ونيپيليف مجهور سيدل راموس رئيمانند ف زين ايتانياسبق بر ريجر خنست وزيجان م. اسبق دفاع

ل بن الدن، که يد، مانند فاميد زين گان سعودی را ههای خنب توان نام ل میيداران کارل سهام ءمجله در. ل بوده استيکارل لند مشاوريتا

 .ده شديفروش رسان هش ب سهام سپتامرب ١١دادهای  روی پس از

ب يداس، رقيآرامکو، شرکتی که بر ).پی.بی(کال و يونيد، يانتخاب گرد س مجهوريث رئيح هکه جورج بوش ب آن جمرد هب

 حکومت نفوذ و در نو از کارمندان سابقش، سر ق مشاری ازيطر صدد آن شد که از داری کرده بود، دريتازه خر را اش آن نیيارژانت

 ماه جنوری در. گرفت سر از را ها زنی چانه مذاکرات و دانست که بوش برای مساعدتش آماده بود، لذا کال میيوني. رخنه کند

معاون وزارت خارجه، شخصی  تاژيچارد ارميمجله ر از کمک اعضای حکومت بوش و هطالبان ب روند مذاکرات با گريد بار .م۲۰۰۱

س يهلمس قبالً رئ چاردير باگی  هکه نسبت خانواد الهلمس رايطالبان ل. ديگرد آغاز کرد، می کال کاريونيآن برای کمپنی  که قبل از

اهللا  مؤفق شد که رمحت .م۲۰۰۱ ماه مارچ هلمس در الين ليا. گرفتند خدمت خود ران بود؛ دريا االت متحده درياسبق ا ريسف و )ايس(

طالبان برای  رهرب ءث حتفهيح هخود ب با ای هنچيک قالي ان شخص حتيا. به واشنگنت دعوت منود را مشاوران مالعمر کی ازيهامشی، 

کی ي در. ديگرد پاکستان برگزار سال در ماه اگست مهان ن دريال پيپا ءمذاکرات درباره گريد ک دوري. )۱۳(جورج بوش آورده بود 

عبدالسالم  وزارت خارجه با ائی دريآس ل امورومسؤ )روکا نايستيکر(اسالم آباد،  خ دوم اگست دريتار هن مذاکرات بيجلسات ا از

 .پاکستان مالقات منود طالبان در ريف سفيضع

. ديافغانستان محله منا کرد که بر نی میيچ برنامه خفا االت متحده اما دريگونه مذاکرات ادامه داشت، ا نيکه ا نيا کنار در

انه يم ایيآس ن گازيال پياحداث پا خواستند که کار می آمده بود و سر هب گريای نفت ديدن گرانش در تيمحا بائی حکومت بوش ويشک

 فکران بر روشن ها و ستيکائی، ژورناليمندان امر دانش. ای دوباره بوديحال اح در >شميستراتژی راه ابر<. ابدي آغاز چه زودتر هر

 .م۲۰۰۰ سال در )رتيجان هاپک(گاه  دانش انه دريای ميتوت آسيس انستيرئ ک ستاريدريفر. کردند می د انتقاديسف قصر ءاقدامات تازه

 ءه معطوف داشته بود که خواهان محلهياعضای حکومت روس های برخی از قيبه تشو را توجه خود خفا االت متحده دريا: "نوشت

 اورنديدست ب هدرون افغانستان ب از ک هجوم ناگهانی بن الدن رايکرد که طی  بررسی می را ای همفکور افغانستان بودند، و نظامی بر
ک يد که يباعث گرد ن امريا دست داد و هافغانستان ب نظامی بر ءبرای محله نه رايزم انتظارخالف  سپتامرب ۱۱دادهای  روی.)۱۴(

 اد شيآن محله، پ هفته پس از گرای پاکستانی دو حزب اسالم که رهربان دو هنگامی. ديان آيم هآن ب در کايامر دار حکومت طرف

مذاکراتی  عمر مال با سپتامرب ١١ رابطه به محالت پاکستان برای حماکمه دربردنش به  و ها آنه می بن الدن بيتسل ءکردند که درباره

 در دفاع سودان را ريمشابه جنرال الفاتح وز اد شيکا پيحکومت امر احت. )١٥(رد منود را اد شين پياالت متحده ايرا اجنام دهند، ا

. رفتيپذ هم کند، نياالت متحده تسليبه ا) اقامت داشتسودان  آن وقت در که در( که وعده داده بود، بن الدن را. م١٩٩٦ سال

 سفارش کرد که از رواين کار، به جنرال ايعوض ا هکردند، برعکس، ب هنه اعتنائی نيزم ادهای آن زمان در شيکائی به پيماموران امر
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 سال چون در". که به سومالی بروددهند  هاجازه ن" خارج شود ولی اضافه کرده بود که فقط آن کشور د که ازيمنا بن الدن تقاضا

ناکی  وحشت ءگونه هب کائی رايان امريسومالی، هژده تن نظام داران بن الدن در له طرفيوس هک آشوبی بيان برپائی يجر در .م١٩٩٣

آن  در ها کشور نارامی آن در او بن الدن به سومالی برود، حضور آن داشت که اگر م ازياالت متحده بيا رو ناي کشته بودند، از

 در". برود بگذار" ش گفته شد روا اعالم داشت که بن الدن به افغانستان رفت، برایيوقتی جنرال ا. افتي خواهد تر شيش بيافزا

خواست که بن الدن به حماکمه  االت متحده منیين امکان وجود دارد که ايا ايمطرح کرد که آ ن پرسش رايتوان ا صورت می نيا

 خود داشت؟ نزد ادی برای گفنت دريهای ز حرف بود که او هن احتمال آن متصور ايده شود؟ آيکشان

 ئی برای کنارزدن طالبان از صرف انه او. داشت هاشغال آن به اسامه ارتباطی ن افغانستان و محله بر" )داليگورو( نظر از

نی يچ ـ کمک خونتای بوش هشد که ب می قادر) کاليوني( )ايفورنيل آف کالي اونيوني( آوردن حکومت باثبات بود تا انيم هب قدرت و

نقش حامد کرزی  رايباشد، ز هت نيواقع از هم دور قدر دال آنيو ن نظرياحتمال دارد که ا. )١٦("دريروی دست بگ ن رايال پياحداث پا

 روشن و اريکرد، بس عمل میکائی يهای نفتی امر ن مطابق به خواست کمپنیيال پيرابطه به احداث پا که در نيا حکومت مؤقت در در

 انرژی نيکاسپ( و )انرژی چاز(کدام  نفتی هر تر شرکت کوچک در. کرد بازی می گونه نقشی را نيمه زيزاد ن ليچنان خل هم. واضح بود

 دست هن بيال پياحداث پا ءی مذاکرات دربارهريسرگ برای از پاکستان را های ترکمنستان و حکومت ءقبل اجازه از )نگيکانسولت

. شدند مذاکرات می داشته شده بود، وارد ت شان خمفی نگهيم نفتی که هويهای عظ کمپنی گی از دهنيبه منا ها ن شرکتيا. آورده بودند

برای  را )١٧(انه يای ميآس مورد مشورتی در امور که کار )نگي سی آ کونسولتنيکسپ(س شرکت يرئ )روب سبحانی.اس(واقع  در اما

  .اندازديروشنی ب زين موضوع اسرارآميا ءدرباره ئی اندازه تواندتا داد، می اجنام می آرامکو ).پی .بی .ار(

 

 :االت متحدهياست خارجي ايس اقتصاد در

  

 سطوح باال هم مذاکرات در آن وجود با ده بود، اماي طالبان خودداری ورزميشناسائی رمسی رژ االت متحده ازيکه ا رغم آن علی

کردن  المي نسبت به زنان، پاميکرد خشن رژ عمل برابر حکومت آماده بود که در. داد انه ادامه میيای ميپ آسياحداث پا ءدرباره را

 ماند که طالبان با گونه باقی می نيمه صورتی به ن دريا اغماض کند و و حلقات حاکم، مدارا ءبرخورد سبعانه ندان ومحقوق شهر

 منافع اقتصادی، پس از. دادند ساخت، توافق نشان می کائی میيهای نفتی امر نفع کمپنی هب را >بازی بزرگ<امضای قراردادی که 

مبنای آن  که بر ای املللی نيب ءاد موازنهجيا استی که مبتنی بريداد، نه س ل میيتشک کائی رايع امريصنا افنت جنگ سرد، خبشی ازي خامته

غات يتبل اصول و ئی از عقب پرده در. بود می استوار ـ درون دولتـ  هائی در دولت برابر االت متحده درياست خارجی ايس

منافع  هائی از بودند، اساساً نطفه ها آن ستی مظهريهای ترور های درون دولتی که گروپ دولت  واشنگنت ونيک، روابط بيدئولوژيا

 .خصوصی فته بود
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. م١٩٩٧ سال در. دهد ارائه می را استيس بر گذاری اقتصادريتأث خوبی از ءسودان، منونه ننت وي حکومت کلنيروابط ب

های  کمپ جا آن داد که در االت متحده کماکان اجازه میيا نظر ی که ازمي خرطوم وضع کرد، رژميرژ بر رات اقتصادی رايواشنگنت تعز

کردند،  می وارد کائی که حمصوالت رابری عربی رايهای امر شرکت مشاری از. های مسلح مسلمان مفتوح باشد آموزش نظامی گروه

م جتارتی يهای عظ ن شرکتيا. ارائه داشتندبرای شان  را تائشدن برخی استثنا ليتقاضای قا رات اعتراض کرده وين تعزيا برابر در

نشنل فود پروسسورز (، )کاينکس اف امرينشنل سافت در(، )کايشن اف امريپراسوسيپ وزين( کننده عبارت بودند از اعتراض

به  ها ن شرکتيا ءمهه. )١٨()شنيپشن دراگ مانوفاکتررز اسوسيناون پرسکر(و  )کايمانوفاکتررز اف امر(سری ه ، گرو)شنياسوس

داشت که  اسامه بن الدن قرار ءاداره ريز خرطوم که در در ها شرکت کی ازي. وابسته بودند >ک کمپنیيگوم اراب<حمصوالت رابری 

کائی يگان امر هاست که واردکنند گان رابر هن صادرکننديتر بزرگ کی ازي سودان،. دولت سودان بود صرفاً سی درصد سهم آن از

 در ف راي ردنيدوم کايامر ی که پس ازا هگان فرانس هواردکنند از تر هان بِين مشتريا با. دادند ل میيتشک را ان آنين مشتريتر بزرگ

شده برای  رات وضعيعواقب تعز. پرداختند می ای بلندتر ها ن بود که آنيهم ا ل آنيدل شد و می گان داشتند، برخورد ه واردکنندنيب

چندان   کاالنيت پائيفيل کيدل هه، بيريجينا کشورهای چاد و که واردات از جائی آن از. شد تلقی می بار االت متحده فاجعهيا در ها شرکت

گان  هعنی واردکننديرقبای خود،  از را ازين شده بودند که کاالی مورد کائی جمبوريگان امر هواردکنند آمدند، لذا حساب منی هب

 ها باعث آن شد که اعتراض شرکت کايامر د به کاالی سودانی دريازمندی شديسراجنام ن. داری کننديخر تر ای گزاف ی باا هفرانس

ه يتوج خاطر هب. ديمنارات اقتصادی خارج يفهرست تعز از را کاال ن قلم ازيکردن ا د که وارديگرد ننت واداريحکومت کل جه بدهد وينت

 سودان در ست تا ثابت بسازد که صادرات رابرين دست ما شواهدی در<: ارائه داشت حات راين توضين عمل، وزارت خارجه ايا

 در. م١٩٩٨ تابستان سال در ااالت متحده حتيا خرطوم و در >ک کمپنیيگوم اراب< نيجتارت ب فلهذا. )١٩(>دارد دستان بن الدن قرار

 .افتيمانند گذشته ادامه  زيننت نيکل دستوره ب های کروز ک موشکيان شليجر

به نفت  کايد امريگی شد هوابست. شد م میيهای توافق شده تنظ تيحمدود است واشنگنت نسبت به عربستان سعودی بايس

مسلط  مبنی بر کايهای امر حکومت) حبران نفت از بعد( ميتصم اختاذ در مهمی را ل اساسی وياندک زمان قبل، دل تا عربستان سعودی،

 ساخت که بر می وادار م، مهواره حکومت راين تصميا. داد ل میينفت جهان تشک رين ذخايتر آل سعود بر بزرگ ءداشنت خانواده هگن

های مسلح مسلمان  گروه گان سعودی و  خنبهنينده بيهای فزا کیينزد و وندهايپوشی کند که طی آن پ چشم تعامالتی اغماض و

 مدت زمان قبل از در. ماند خورده باقی هاست دست نين نوع سيبود، ا ت برخورداريامن از کايکه امر زمانی تا. شد می ومندتررين

 ـ جهانی جوانان مسلمان ءنام اسامبله هب گرا سازمان اسالم ءدرباره را مثری قات بیيحتق.) آی.بی.اف(  س فدراليسپتامرب پل ١١ داد روی

: داشتند شک قرار نه موردين زميا اسامه بن الدن در برادر دو. اجنام داد ـ ستی بوديهای ترور گروه که متهم به داشنت روابط با

د يس گرديتأس. م١٩٧٢سال  جهانی جوانان مسلمان در ءاسامبله. برادرش عمر ه هواخواهان ويکائی احتاديس امريعبداهللا بن الدن رئ

 اجيجهان ا کشور ٣٤ سازمان در ٤٥٠به تعداد .م٢٠٠٢ سال ه تاين احتاديا. غرب بود فکر اثرات منفی طرز ی ازريجلوگ<که هدفش 

عهده داشت،  هکال اسالمی بيهای راد به گروه ها های سعودی برای سپردن مساعدت نود، نقش عضو رابط را ءل دههياوا در دمنود و
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عنی گروهی که يبود، ) ايک موومنت آف انديستودنت اسالم( مسلمان هند انيجو دانش شونده جنبش های کمک گروه ءمجله کی ازي

 اواخر ، درنيپيليارتش ف. )٢٠( کرد کمک می ـ هند بود ک دولت اسالمی درياد جيکه هدف شان ا ـ را ريگرای کشم های اسالم گروه

قات يحتق االت متحده ازيحکومت ا. کردان مسلمان يهای مالی به شورش مساعدت ءمتهم به ارائه را مذکور ءاسامبله ٩٠ ءدهه

اظهارات  بنابر. عمل آورد هجهانی جوانان مسلمان با عربستان سعودی ممانعت ب ءآشکارساخنت روابط اسامبله ءنهيزم در ).آی.بی.اف(

 بسازد، الکن از رسوان رابطه يا در را ها سعودی خواست که مشاری از می ).آی.بی .اف(ت داخلی يامن امور کارشناس در )نتويجو تر(

 د تايانتخاب گرد س مجهوريث رئيح هافت که جورج بوش بيش يوقتی افزا ها تي حمدودنيچن. )٢١(>ممانعت صورت گرفت ن کاراي

 .شدند ن رابطه سرزنش میيا مهواره در ).آی.بی.اف(که ماموران  جائی

اسی ياست که خشونت س االت متحده قادريکه ا تصورن يا. ديآ حساب منی همصئون ب ک کشوري گرياالت متحده ديامروزه ا

 را گرا های مسلح اسالم تواند گروه ن مفکوره که واشنگنت میيچنان ا هم.  رفته استنيب ش متوقف سازد، از مرزهای ون ازريب را

گی  هوابست برجاست مهانا پا قت هنوزيث حقيح هکه ب زیيچ. دست داده است از اعتبارش را گريدارد، د نگه های خود مشت کماکان در

است خارجی واشنگنت يابد، سيت ادامه ين وضعيکه ا زمانی تا. باشد به نفت می ها کائیيامر دياد شديعنی اعتيسوخت،  ومند به موادرين

 گان هست که خنب نيا ،قتين حقيروشن آشکارساخنت ا ءمنونه. زی خواهد شدير تکزاس طرح در جو های منفعت گروه ءلهيوس هب زين

جهانی جوانان  ءهای بانکی اسامبله شدند، حساب برخوردار ديسف ت قصريمحا از ازدهم سپتامربي داد روی سعودی، بالفاصله پس از

عنی يزادگاه  شخصی به کشور ءماهای چارترشدهيهواپ ءلهيوس هسرعت ب بن الدن با ءمتام اعضای خانواده د ويگرد همسلمان مسدود ن

از  ک سال بعدي. کنند دايرسی پ دست ها آن توانستند بر کائی منیيکه ماموران جتسسی امر ه شدند، کشوریعربستان سعودی انتقال داد

ش گرفته شد که يپ ن روش هم وقتی دريا د وريبگ انتقاد به باد  سعودی راميم گرفت که رژياالت متحده تصميداد بود که ا آن روی

بوش بازهم  ءاداره. بود هممکن ن گريهای مسلمان د ستيترور عربستان سعودی باداشنت  شواهد دست از انکار پوشی و چشم گريد

می هم زمانی ي تصمنيچن د ويمنا اختاذ عربستان سعودی را کائی ازيم به خروج واحدهای نظامی امريتصم تأمل کرد تا گريسال د کي

  . تصرف خود درآورده بود ءطهيح نفت عراق را در ريذخا از گرفته شد که ساحات سرشار

 

 :ايآس ك دريقاچاق لوازم الكترون

  

 طور هب" قانونیريغ امور" در ـ دولت درون ـ های دولت و های اسالمی دولت ،کايامر رمسی نی منافعيالب گی ذات هوابست

تی که برای ين مليهای چند برای شرکت چسپی را دل ، بازارـ دولت درون ـ های مثال دولت طور هب. گسترده است بزرگ و استثنائی

، عرضه د وابسته هستنديبازارهای جد برداری از  رفاه مالی به رهنيکه برای تأم هائی شرکت پردازند، د میيگان به تول هکنند مصرف

 )Wijlen Daniel Pearl(ل ريل پيدان لنياقول و هب. دهد نه ارائه میيزمن اي در العاده خوبی را ک مثال فوقيقاچاق، . دارند می

 ن خبشی ازيا ش دريابی خويث خبشی از ستراتژی عمومی بازاريح ها بيآس کاالهای قاچاقی در ءک شبکهي از )Sony(کمپنی سونی 
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ون يزيگاه تلو ک دستيپاکستان  در. ات بلند متکی بوده استيپرداخت مال ز ازيگر قاچاق، بر اقتصاد مبتنی بر. کرد جهان استفاده می

شده  طور قاچاقی وارد هون اگر بيزيگاه تلو  نوع دستنيمه امت دارد؛ اميدالر ق ۵۰۰قانونی وارد شده باشد، مبلغ  طور هسونی که ب

هم از  گان قانونی و ههم از فروشند) دالر ۲۳۰با يتقر( سانی سونی، اما سهم هم. شود دست آورده می هب تر درصد ارزان ۲۵باشد، 

 ءرا مههيرسند، ز فروش می هتر ب هست که اجناس قاچاقی بِ عیيطب. آورد دست می هون بيزيلوگاه ت ن دستاي گان قاچاقی از هفروشند

ون وارد يزيگاه تلو دست صدهزار تعداد پنجه ب .م۱۹۹۶سال  در. باشد تر می شيها ب برای آن رو تقاضا ناي از اند و تر ها ارزان آن

 هر برابر کی پاکستان دريگان حمصوالت الکترون هدکننديتول ءموسسه قوله ب. د سونی بوديها تول درصد آن ۷۰د که يپاکستان گرد

ن اقالم قاچاقی لوازم يتر شيب. وارد شده است گر، قاچاقی به کشوريگاه د قانونی، دو دست طور هونی واردشده بيزيگاه تلو ک دستي

های  گاه ج در دوبی، دستيخل حمصوالت سونی درفروشان قانونی  عمده<. گردند داری میيج فارس خريفروشان خل عمده کی ازيالکترون

ن يا. کنند می ران صادريا عباس در ن کاال را توسط کشتی به بندريها ا فروشند که آن گان طرف مقابل می هبه فروشند ون رايزيتلو

سپس به  و هراه به کندهارق شايطر شرق از ب آن به جنوبيشوند و به تعق غربی افغانستان فرستاده می به مرزهای مشال جا آن کاال از

د کرده اند که يپاکستان تأئ جتار در. گردد پاکستان می وارد کی پشاورينزد رب دريخ ءراه دره عادی از طور هجا ب آن آباد و از جالل

که  رغم آن علی. کنند  مینيهای مکمل تأم راه با گرانتی حمصوالت قاچاقی هم دوبی، بازارهای پاکستان را با فروشان سونی در عمده

 ءن کمپنی عرضهيهم ا آن با کرده است، اما هم نيترم اي گونه حمصولی را به داخل پاکستان عرضه و چيشخصاً ه .م۱۹۹۷سال  سونی در

 است، در ماتی سونی برخورداريترم ءشده از خدمات گرانتیيکی الهور از امتيمرکز الکترون. رديپذ برابر گارانتی را می خدمات در

 طور هن شرکت بيا. دهد می پاکستان مورد استفاده قرار ولی دريداری منوده انه خرياز شرق م ی راسون ءداشته حمصوالت دستکه  حالی

  .عهده گرفته استه ز بين را های قاچاقی آن ونيزيه تلوريماتی وغيرا خدمات ترميباشد، ز خساره مصئون می منظم از جانب سونی از

  

  :تيراه جنا درآمد پولي از
  

وجود  ـ دولت درونـ های  های جرمی و قانونی دولت تي فعالنيکه ب تنگاتنگی را ءک استقامت رابطهيقاچاق کاالها، فقط 

. سازد را می آن گريجنائی، استقامت د های جرمی و تيفعال ريسا دهی و هيمال از ه، فراريقانونی سرماريغ فرار. دهد ل میيدارد، تشک

 را ند و آنياد مناجياملللی را ا نيهای اقتصادی ب رساختيز ساخت تا مساعد را های مسلح فرصت آن گروه کاران و تيشدن، به جنا جهانی

ح يکه در فصل قبلی توض گونه  مهان ـ درون دولت ـهای  اقتصاد دولت اتی خارجی ويهای مال های اسالمی، شت م کنند؛ بانکيتقس

 اه در غرب رايهای س شوئی پول پول ءفهيکه وظ مورد ادهائی ن امر دريچنان ا هم .دهد ل میيتشک را آن خبشی از زيداده شده است، ن

  .املللی استند نيقانونی بريعنی اقتصاد غيواحد،  ءدهيک پديدی يها مهه عناصر کل نيا. کند ز صدق میيدوش دارند ن هب
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اقتصاد <را  توان آن سازند، که می می اقتصاد ران يآور، اسلحه، کاالها و افراد خبش بزرگ ا مواد نشه ءشده جتارت سازماندهی

آن از مدرک  ارد دالريليم ۱۰۰ن مبلغ اي دهد؛ که از دست می هد بيعا ارد دالريليم ۴۰۰باً يانه تقريسال مواد خمدر. ف کرديتعر >جنائی

از . شود دوران انداخته می همبدأ ب کشورها خارج از  ن پوليدرصد ا ۹۰باشد و  املاس می گر مثل نفت ويمواد د قاچاق افراد، اسلحه و

د يآن تول داخل کشوری که حمصول در ارد دالر آن دريليم ۱،۴گردد، فقط  د میيارد دالری که مثالً از جتارت مواد خمدر عايليم ۴۰۰

 Center for(املللی  نياست بيار اول مرکز برای سيدست )Raymond Baker( وند باکرميرا. ماند گردد، باقی می می

International Plicy(     راه  که از هائی پول تر شيده است که خبش بين عقيشوئی، به ا واشنگنت و کارشناس ارشد در امور پول در

د يگو برده می نام. شوند دوران انداخته می هاالت متحده بيا خصوص در هغرب و ب ند، دريآ دست می هجنائی ب بار های خشونت تيفعال

 ،"پرس هسوالی ن"ني مواقع از روش چن کائی در اکثريهای امر کردن مبالغ بزرگ از خارج مطرح باشد، بانکيزواروقتی حرف از "

های  بانک ت که دريجنا های آمده از درصد از پول ۹۹،۹ ااالت متحده حتيا ءهي وزارت مالنيبه ختم. کنند استفاده می "گو هزی نيچ"

کائی، که يهای امر کن بانکياست، ل ن دردآوريا. گردند داری می های کامالً مصئون نگه حساب شوند، در االت متحده گذاشته میيا

شک هم داشته باشند  اگر ارند، حتيپذ می خارج را ها از ن پوليگردند، ا کائی حمافظت میيض امريونقني و مقررات ضدقوان ءلهيوس هب

  .امده انديدست ن ههای درستی ب راه که از

  

  :هيسرمارقانوني يغ فرار
  

ک ي که از هائی ن موضوع با پوليا. دهد ل میيه تشکيقانونی سرماريغ املللی را فرار نيقانونی برياقتصاد غ گريک جزء دي

. دريگ گردند، رابطه می ت منیيچ جا تثبيه کشف ناشده باقی مانده و در شوند و قانونی انتقال داده میريغ طور هب گريد کشور هب کشور

 دهی، درآمدها از قانونی و رشوهريها برای کارهای غ دهی، پرداخت هيمال از زيق گريطر تواند از قانونی پول میريرشدن غيسراز

 ها در ن پوليشدن اقتصاد کشورهائی که ا جهانی ءدهيپد ءمثابه هه، بيسرما ن فراريا. ديد آيهای پولی پد ر تعرفهيسا های جعلی و حساب

 کشورها نيهای چن که ثروت نينظرگرفنت ا در کند، با باری را وارد می انيالعاده ز فوق گردند، اثر میمصرف  ند ويآ دست می هجاها ب آن

ارد يليم ۵۰۰ارد تا يليم ۲۰۰ نيب ۹۰های  سال ده شده و دريخارج کش هقا بيدرصد کل ثروت افر ۴۰قول باکر،  هب. گردند غارت می

 دهد؛ خبش بزرگ اسعار ارائه می ه رايسرما منفی فرار اثر ءنهيزم مثالی خوبی در ون،يالريس. ه برده شده استيروس ون ازريبه ب دالر

داری اسلحه يخر منظور هگردد و ب سال بالغ می ون دريليم ۱۲۵ون تا يليم ۲۵ نيد، بيآ دست می هخارجی که از جمرای فروش املاس ب

م يتقس داخل خود کشور باز ها در ن پولاي کوچکی ازخبش . رسد مصرف می هانقالبی و شرکای قاچاق شان ب متحد ءبرای جبهه

  .گردند می
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 در. گردد شده دولت منتج می دهد که به ناتوان ل میيتشک ه رايسرما فرار گری ازيک شرکت، استقامت ديهای  انتقال دارائی

کنند، و  می ديخمدر تول کمک به کشورهائی چون افغانستان که مواد ءنام ارائه ريارد دالر زيليوهشت م مبلغ شصت .م۲۰۰۱سال 

کن يد، ليرس هگاه به مستحقان ن چيها ه ن پوليخبش بزرگ ا. ، واريز گرديددهد چن که مواد خمدر را انتقال میيکشورهائی چون چ

انکشاف و درحال  اکر اقتصادهای روبهقول ب هب. ديمصرف رس هزم بيع قاچاق و تروريصنا خمدر و مواد منظور مساعدت به امور هب

االت متحده و ياز ا( های خارجی سال از مدرک کمک در ارد دالريليم ۵۰رقم  های سرشاری با هيسرما ۹۰های  سال اواخر گذار در

 شدند، که درخارج ساخته   کشورهانيچن قانونی ازريصورت غ هکه ب هائی پول  دوران، مقدارنيمه در. دست آوردند هب) بانک جهانی

عنی يشد،  ارد دالر میيليفساد بالغ به صد م مدرک رشوه و د ازيمدت و عوا های کوتاه های خودسرانه در جتارت گذاری جه با نرخينت

  .شده بود دوچندان مبالغی که داخل کشور

  

  :تيمحصول ناخالص جنا
  

ن مبلغ يا. گردد ون دالر بالغ میيليم بين به باًيتقر ساالنهيه قانونی سرماريغ وند باکر، مبلغ جمموعی فرارميرا ءاساس حماسبه بر

 تر تر شيه بيد ناخالص ملی برتانيتول دهد که از نشان می سال را ارد دالر دريليک بي ءکننده جيت، رقم گيهای جنا پول ءبه اضافه

م يون کيارد دالر و يليم ۶۰۰ نيگردد، ارزشی ب می ادي >کاری حمصول ناخالص خالف<نام  هکه ب ای وستد مالیداد ريسا ءاندازه. باشد می

ارد يليم ۵۰۰تا ۳۰۰خمدر از  از مواد ديدهد؛ عا ل میيد ناخالص جهان را تشکيدرصد تول ۵تا  ۲باشد که از  را دارا می ون دالريليب

ق يطر کاری از د از خالفيو عا ارد دالريليم ۴۷۰تا ۱۵۰ نيگر، بيکاالهای د های جعلی و ها، پول انسان قاچاق اسلحه و د ازيدالر، عا

  .دهد نشان می را دالر ارديليم ۱۰۰وتر مبلغ يکمپ

گونه  نيا. گردند ر میيسوی کشورهای غربی سراز هحال گذار، ب در انکشاف و های روبهکشورهای اقتصاد ها از ل پولين سيا

ستم يق سيطر است و از د ناخالص جهانی برابريتولکند که با پنج درصد  گی از ارزش قابل توجهی می هنديپول، منا ءق ساالنهيترز

 .م۱۹۹۵سال  در. دهند اجنام می گونه خدمات را نياد مالی ايادهای ز. گردند ل میيد تبديهای سف شوئی، مرتباً به پول املللی پول نيب

 )Austrac(نام اوستراک  هب )Australian Financial Intelligence Unit(ائی يگی مالی استرال هنديونت منايک گزارش ي در

ها را  ن پولاي ک درصد ازيدند که تنها يد مبدل گرديا به پول سفيق استراليطر ائی، ازيارد دالر آستراليليم ۳،۵آمده است که ساالنه 

باً يتقر انهيجا ماه آن های مالی دراد ها و شود که بانک شوئی دانسته می  شت پولنيک چنيز يقربس ترکی ن. س مصادره کرديپل

خط  های مورد عالقه در کی از استقامتيز به يلند نيها تا ن تازگیيا در. سازند د میياه روسی را سفيهای س پول از ارد دالريليک مي

 نيبانکوک ختم در )Chulalongkorn-University(گاه چواللونگ کورن  دانش .م۱۹۹۶سال  در. ده استيشوئی مبدل گرد پول

  .کرد لند برابری میيدرصد حمصوالت ناخالص ملی تا ۱۵که با . شوئی شده بود پول ن کشوريسرتاسر ا دالر درارد يليم ۲۸،۵کرد که 
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ورزد که  د میيباکر تأک. االت متحده استيهای آلوده، ا دوران انداخنت پول هن بازار برای بيتر مهم ن ويتر رصورت بزرگه به

کاری  تيآمده از راه جنا دست ههای ب پول. گذرند کائی و اروپائی میيراه ادهای امر د گردند، ازيد سفياه که بايهای س ن پوليا اکثر

شوئی  پول ءکا دربارهي امرنيکه قوان رغم آن علی. گردند ستم میيدهی، وارد س هيمال از زيا گريهای رشوه و  استتار پول ريز ترور، در و

االت ياست ايه، بارها اعالم داشته اند که سيماموران وزارت مال<هم  آن باکند،  زکردن پول نقد حکم میياه، بر ثبت واريهای س پول

ن پرسش يچ توجهی به ايه اي تر و ان کمين جريا کنند، که بر می فرار گريکه از کشورهای د هائی هيمتحده مبتنی است بر جذب سرما

رابطه  ست که قانون در گریيد ءفساد پولی، عرصه .>ديه باشمال شده از زدهيرهای ز ن مهان پوليگردد که ممکن است ا معطوف منی

داشتند، اما  هن دهی به ماموران خارجی را کائی حق رشوهيامر چ تاجريه .م۲۰۰۱سال  به آخر تا. دارد دولو ءکلی جنبه هآن ب هب

 باکر. نديآورند، کمک مناعمل ه پرسشی ب ها آن دست آمدن پول از هب ءکه از سرچشمه کائی اجازه داشتند بدون آنيهای امر بانک

 نيند، ايد بگويکائی بايداران امر بانک جتار، مشاوران مالی و برابر کائی دري امرنيرسد که  قوان می نظر هکه ب چه را آن< :سدينو می

کی که يمشول آن  هگشت، ب رو همند خارجی روب ماموران ثروت کی ازيکدام  کسی با د؛ اگريده هبه ماموران خارجی رشوه ن: ست کها

ک پالن يرابطه به  ارک دريويمثال بانک ن طور هب. کنند االت متحده برای شان آرزوی پول میيگاه ا مظنون به گرفنت رشوه باشد، آن

ای روسی، تاجرها ياعضای باند ماف .گرفت ق قراريک حتقيه خارج ساخته شده بود، مورد يروس ارد دالر که ازيليشوئی مبلغ ده م پول

صندوق  ءلهيوس هبرای اموال کمکی که بهائی  هم پول تر شيب ـ دست آوردند هب ل پول راين سيا رابطه داشتند، ايماف مورانی که باو ما

آمده از راه  دسته د بيانداخنت عوا کار )Patriot Act(دوستی  هنيم ءهحيال در .م۲۰۰۱سال  اکترب در. املللی پول داده شده بود نيب

های فساد  تيفعال ءهحيکه ال آن وپنج سال پس از ستيشود، ب دساخنت پول، جرم پنداشته میيسف ءکا دربارهيقانون امرفساد، مطابق به 

دهد   منیيريتغ ت راين واقعيواقع ا راه فساد، در د حاصله ازياندازی عوا کار هشدن ب جرم پنداشته. گرفته بود خارجی مورد اجرا قرار

  .کرد قانون فرار اند که از موجودگری هم يهای د وهيکه ش نيا

ن يا ۹۰های  سال د، در اواخريرس های هشتاد فقط به شش درصد می سال در. مت خود را دارديدساخنت پول، قيسف پولشوئی و

ن درصدی يا<قول باکر  هب. کند طی می هم گراف صعودی را دوران انداخته شده، بلند رفت که هنوز هدرصد رقم ب ۲۰به  درصدی تا

 مت مواديق. ديآ دست می هگی ب هساد همت بين قيمواد خمدر، ا ده است، برای جتاريشده حماسبه گرد شوو برای رقم جمموعی پول شست

منای  متام ءنهيک آئين يا. شده است تر کم ارفته، حت اه بلنديهای س دساخنت پوليمت سفي دورانی که قنيمه االت متحده دريا خمدر در

گی قابل  هساده اه بيهای س دساخنت پوليمت سفيآن ق اثر دهد که در نشان می بری را های قاچاق نهيهز مواد خمدر وال انتقال يان سيجر

وند ميقول را هب. باشد ز میيتری ن فيهای ظر کيکه خواهان تکن ده بليتر گرد متيلذا ق رخطرتر وشوئی نه تنها پ پول. گردد پرداخت می

 در. شود خته میيم آمه به >پول آلوده< ارد دالريليم ۵۰۰تا  ۴۰۰گردد، با  د میيشوئی عا  پولنياز ماشارد دالری که يليم ۱۰۰باکر، هر

شوئی غربی به  ادهای پول ءلهيوس هارد دالر بيليم ۲۰۰باً يون دالر تقريليک بيگاه ساالنه هر  ن ارقام درست باشند، آنيکه ا صورتی

  .گردد می ر پولی جهان بريدوباره به ذخا >پول پاک<ن يشود و جمموع کل ا د مبدل میيپول سف
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  :ن ترورياقتصاد نوهاي آمد پي
  

 ز درين آوردن پول را دست هها منابع قانونی ب که آن کنند، بل  منینيتأم قانونی خود راريهای غ های مسلح، تنها با پول گروه

های قانونی،  سود از شرکت. های پاک پرداخت شده بود پول از سپتامرب ۱۱های مالی محالت  نهيمثال هز طور هب. رس دارند دست

 ـ گردند های مسلح می گروه هائی وارد مستقل به مسلمان های افراد اسالمی و مساجد، اعانه ءهيريادهای خ ءلهيوس هکه ب هائی پول

 اعانه و<نام  هانه، بيای ميآس ءقرارداد خط لولهکال در رابطه به يونيکه  ون دالری رايليم ۲۵. ستندين >های آلوده پول<کدام  چيها ه نيا

ات و يهای جنا  پولنين تفاوت بيتر ن مهميت ايواقع در. رمسی شرکت مذکور پرداخت شده بود ءبه طالبان داده بود، از بودجه >حتفه

توانند  دهی، می هيه ادارات مالگزارش شده ب اهای قانونی و حت راه دست آمده از هها و سودها، ب دارائی: بوده است  مالی ترورنيتأم

 نين منبع تأميا املللی، از نيقانونی بريسه با اقتصاد غيمقا ن ترور، درياقتصاد نو. ندريگ  مالی ترور مورد استفاده قرارنيمنظور تأم هب

  .دهد نشان می ون دالر رايليم بيک سوم تا ني نينی ساالنه مبلغی بيختم طوره است که ب مالی برخوردار

درصد اقتصاد  ۵ از تر شيعنی بيمبتنی است،  ون دالريليب ۱،۵مبلغی تا  قانونی برريغ اختالط با اقتصاد ن ترور، درينو اقتصاد

ل يشدن س باعث جاری ن امريا. رود ش میيموازی پ طوره دهد که با اقتصاد قانونی ب ل میيتشک املللی را نيستم بيسيک ن يا. جهان

ستم يابد و لذا سي ش میيقانونی پول افزاريگی منابع غ هوابست. گردد شده و اصالً باعث زهرآلودشدن آن میسوی اقتصاد سنتی  هپول ب

ها  آن ها از ثروت تر شيرا که ب کشورها گذار رشد و ءها، پروسه رشدن پوليسراز. شود لطمه وارد می زيشوی پول نو کنترل بر شست

ن يا. گردند می ترريومندقانونی و ترور نريهای غسوق شده و اقتصاد له به فقريوس نياقتصادهای قانونی بد. کند ف میيد، تضعيآ می

امون اقتصاد ريپ ئی در عنی جمموعهي، ـ درون دولت ـهای  دآمدن دولتينه برای پديزم کرده و ها وارد دولت ناگواری بر ريپروسه تأث

شود،  ن پروسه باعث رشد خود میيکه ا جائی آن از. سازد میکند، فراهم  کمک می را های مسلح آن های مسلح را که گروه یريدرگ

  .افتيش خواهد يآن افزاه گی غربی ب هچنان وابست هم ل اقتصادی ويستم بدين سيا ءاندازه

کند،  ه میيقانونی جهانی را تغذريغ که اقتصاد ای کننده منابع کمک ريذخا: ست نيستی پاسخ داده شود، اين پرسشی که بايآخر

ر يد، مهانا تصوريگ چه به پول ارتباط می نآاست؟  کند، چقدر ستم دوران میيچارچوب س پولی که در رياندازه بزرگ اند؟ ذخاچه 

 خارج از در گريعبارت د ها بيشوند،  داری می االت متحده نگهيا کائی است که خارج ازيدالرهای امر ت مقداريت زشت موجوديا

باشد، لذا  قانونی میرياقتصاد غ ءعرصه تبادله در ءلهيکائی، وسيامر که دالر جائی آن از. ندريگ می قراراستفاده  االت متحده مورديا

ست  آن ءقات تازه نشان دهندهيحتق. اقتصاد داشته باشد سهمی در ن کشوريا خارج از دالر در ريرفت که خبش بزرگ ذخايتوان پذ می

شصت  باًياالت متحده وجود داشته، تقريا خارج از دار در صورت دوام هب .م۱۹۹۸ تا .م۱۹۶۵سال  کائی که ازيکه مقدار پول امر

 ءدوسوم حصه حال حاضر در. دهد نشان می ن دوران رايا قانونی درريغ های ابتدائی رشد اقتصاد ن امر نشانهيا. شده است برابر

ندی از يناخوشا ريان تصوين جريا رود و شده می تر بزرگهم  ن رقم هنوزيا دارد و آن قرار ون ازريب االت متحده دريپولی ا ءهريذخ
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های صد دالری از سال  نوت ست که نشر بانکا نيسوی ايمقا نظر. دهد دست می هب قانونی جهانی راريغ رشد روزافزون اقتصاد

اد يز مقدار. بوده است داخل کشور هاالت متحده نسبت بيا خارج از ها در ش آنيسرعت باالی افزا ءنشان دهنده .م۱۹۹۸تا  .م۱۹۶۵

های خارج  بانک زشدن دريها، وار نيها، تضم های پرداخت نهيزم ها در ن پوليا. گردد منی گاه بر چيه گريخارج گشته و د کشور از دالر

اقتصادهای ست که  آن ءدهنده بوده و نشان ريگ االت متحده چشميا آن برای اقتصاد یاهند که اثرريگ می استفاده قرار مورد ه امورريوغ

  .م وابسته انده قانونی چه اندازه بهريغ قانونی و

 زين و متیيفلزات ق گذاری از هيسرما حلاظ سودی که دولت از شوند، از داری می نگه کشور خارج از کائی که دريامر اسعار

االت يخارج از ا که در هائی مقدار پول اگر. رود می مشار هب کايدارائی پولی امر ءک منبع قابل مالحظهيآورد،  دست می هب اه از سکه

 درصد باشد، در ۵،۳دارائی پولی  ءسه ماهه ءم و حماسبهيحساب کن) .م۱۹۹۶رقم سال (ارد يليم ۲۰۰متحده وجود دارند را 

ده  از تر شيب دهد، بالغ بر می رقم را ن دويخارج، که حاصل ا حال دوران در های در از پول) دهنده هيانداز مال و پس(صورت سود  نيا

  .گردد می ارد دالريليم

 فکر ها رابطه ءشکسنت مهه به درهم ـ فقطحتا ـ ش رفته است که يقدری پ هستم بيس دو  هرنينی بيالب گی ذات هوابست ءاندازه

نفت کشورهای  توان بدون می ايبدارد؟ آ روا برخود را ون دالريليب ۱،۵ق ساالنه يدادن تزر دست تواند از زم غربی میيتاليکاپ ايآ. کرد

گسترش  را خود جاها بستر آن اسالمی در که ترور به مستعمره درآوردن مناطقی. منفی است گی کرد؟ پاسخ برای فعالً همسلمان زند

. ده استيان رسيغربی به پا دوران استعمار گرياکنون د. خواهد اجنام دهد که حکومت بوش می زی رايست، چيدهد، قابل اجرا ن می

ثباتی  عراق، بی رابطه به محله بر در کايت امريرهربان جهان برای محا ءگردند، عدم عالقه که مانع بازسازی افغانستان می هائی دشواری

 هائی از مهه نشانه مهه و ـ د آمدهيسابقه پد د وياروپای جد االت متحده وي انيب  حاال درنيکه مه ای د، فاصلهيعراق جد اسی دريس

 هر خاطر هدارد، ب سازان غربی حضور استيطور متداوم در ذهن و دماغ س هد ترور، بيد. دارند ما قرار انتظار خطراتی اند که در

. ستيجای ن هب جنگ انتخاب درست و. مربم موجود است ازيهای خارجی غربی ن استيس بزرگ در يريآورد که به تغ کدام می

 وضع نيشود، مه ه میيها تغذ یري درگنيمه ده ازين پديرا ايبرد، زش خواهد ين ترور را به پيی، اقتصاد نوريمضحک است که هر درگ

. د خواهد آمديز پديکنند، ن پنهان می نظرها ستی را ازيهای ترور های جتارتی که گروه تياحتماالً حمدود های اقتصادی و ميحتر در

ستم يبرابر س دی دريگاه تنها جمراهای جد آنگردند،  املللی مسدود نيستم قانونی اقتصادی بيهای س استقامت که جمراها در زمانی

  . قانونی گشوده خواهد شدريغ
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  قسمت هژدهم

  

  جهاني شدن، متحد ناخواستهZ تروريزم
  

  .>زند مدارهای تان صدمه می استيرا س] غرب ندان درمشهر[ مشا  وميشو برحق دانسته منی ما<

  ـ اسامه بن الدن ـ

 ريمنودی ترور را ز د رهيجد ءک رسالهينترنت يق ايطر القاعده از .م۲۰۰۴مارچ سال  ۱۱د در يپس از محله بر مادر چند روز

شوند، که از  خون نوشته می گونه محالت، اکثراً با نيا<. پخش منود > شهرها شکلی از دپلوماسی نظامی استنيب محالت در<نام 

دادهای  روی لی است که چرا پس ازيمهان دال ءخاطرآورنده همنود، ب ن رهيا. >گردد  مینيباروت عج عطر اعضای بدن جاری گشته و با

محالت مفهوم <. ش بوده استيافزا شدت روبهه شهرهای غربی ب کشورهای اسالمی و ستی دريسپتامرب، محالت ترور ۱۱ بار بتيمص

هائی  اميپ ءمثابه هب] محالتی نيچن[گونه است که  نيبد. دئولوژی رابطه دارديا ی درريداشته باشد که با درگ قبال خود می اسی دريس

ق يصورت دق هشود که انتخاب اهداف ب برده می کار ه حلاظ سعی بنيمه شوند، از گروهی فرستاده می ردسته وه گردند که به تلقی می

اد يدقت زه چنان ب ـاض يشرق ر در )CIA( ايس ساختمان دفتر ات بريان عمليچون جر هم ـ محالت انفجاری. نشانی گردند مشخص و

های مسلح اسالمی، با اعمال  زبان گروه. >ديگرد کاريپ ءان جوان آمادهيجو داری جنگيهای آن باعث ب افته بودند، که جرقهياجنام 

 بار مرگ  ونيخون های دوگانه هستند و عبارتند از هشدار اميمحالتی با پ شود که مبتنی بر شهرها شناخته می ستی شان دريترور

  .وان شانريپ ومند انقالبی برای رهروان وريک فراخوان نيآن  کنار اسی به دمشنان و دريس

چنان < ست که نيهدف ا الذکر، منود فوق طبق ره. ست ران کردن اقتصاد کشورهای غربیيالقاعده مهانا و ءهياهداف اول کی ازي

د ي مبناست که بانيمه بر. >ترتل دهدانکشاف  لی نازلی ازيسطح خ اقتصادی را در د آورد که بتواند سکتوريد پديبا ثباتی را بی

اساس آن  ها خطوطی اند که بر نيا. دريگ ه قراريجتز ل ويهای انتقال نفت مورد حتل لوله کردن منابع نفتی و رانيب و وياست ختريس

 ارياخت ءطهيح ردرآمدهای نفتی عراق د. مند سازد های نفتی غربی را خساره صدمه وارد منوده و منافع شرکتمنافع اقتصادی غرب  هب

ون نظارت يسيک کميخود توسط  ءنوبه هدارد که ب قرار )Fund for the Development of Irak(FDI)(اد انکشاف عراق يبن

أت يدارد؛ ه ر قرارمياد انکشاف عراق، پاول بريگردد؛ در رأس بن کنترل می )Provisional Coalation Autority(ائتالفی 

 دو ون، هريسيس کميعراق است و رئ ءخارجه ريوز ءائی به اضافهيک آستراليک برتانوی، يکائی، يرهربی که متشکل از هفت امر

مثال با محالت  طور هب. شود هحملی اجازه داده ن بازار خارجی در ءهيست که به سرما نيا گريهدف د<. گردند  میينيتع رميتوسط بر

. > بودنيخمالف ها و هودیيها،  بیيهای صل محله ذواجلوانب بر اقتصاد دولت کين يا. د، اقتصاد کل اروپا زخم برداشتيمادر موفقانه در

 مقصر را )ETA(اساساً اتا ـ  که) Aznar( د و عدم اطالع درست حکومت ازناريبازارها پس از محالت بر مادر ءست که مهه یعيطب
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 آمد، نيپائ گريمهم د اسعار ءبرابر مهه ورو دريارزش : ن رابطه واکنش منفی نشان دادنديا در ـ دانستند اصلی محالت انفجاری می

 دار ا را خدشهياقتصاد اسپان املللی بر نياعتماد جتارت ب نان ويشدت سقوط کرد و فضای عدم اطمه ا بيسر دناسهام اروپائی در سرت

 نيتبادله ب ءنهيزم  مهمی را دريريک تغيکه  گرفته باشد، بل بر در را بود که چند روز هموقتی ن ءدهيک پديورو يل ارزش يترت. ساخت

  .شکل داد دالر ورو وي

  

  :سپتامبر 11 دادهاي اقتصادي روي آمدهاي پي
  

ها نه تنها  آن. کند، شناخت کامل دارند داری غرب عمل می هيمبنای آن سرما که بر ای وهيمورد ش های مسلح اسالمی در گروه

 را بار بتيدادهای مص  روینيچنان واکنش درازمدت چن که هم بل ـ کرده بودند مارچ را مؤفقانه تصور ۱۱ز ين سپتامرب و ۱۱محالت 

معنای  هجتارت جهانی، ب های مرکز زی ساختمانيک فرورين محالت، عالوه بر داشنت مفهوم مسبوليا. نی کرده بودنديب شيخوبی پ هز بين

االت متحده يهژمونی اقتصادی ا باری بر هدف ائی القاعده وارد کردن ضربات مرگ. بود زيدمشن نومندی بر رين ءواردکردن ضربه

شدن بازارها عواقب مثال مسدود طور هب. االت متحده بودند تکان داديکه وابسته به ا را چنان کشورهائی ن محالت هميا. بوده است

دست دادند، اما  ارد دالر ازيليم ۲۴ه ين ناحاي ها از تنها سعودی. داشت راه مه به ارگز هيهای شخصی و دولتی سرمابزرگی بر اد

ارزش  سپتامرب ۱۱دهد که  گران نشان می قات گروهی از پژوهشيک حتقي. دياالت متحده متحمل گردين ضربه را اقتصاد ايتر نيسنگ

 برابر  واکنش درنيگرچه خنست. ديج گردتمن کشورن يخود به کندی رشد اقتصاد ا ءنوبه هب ن امري برد که انيکائی را پائيامر دالر

مدت و درازمدت منفی  انيهای م د که واکنشيرس می نظر هاما ب ـ بلند رفت ارزش دالر اکه حت ـ زم مثبت بوديه تروريجنگ بوش عل

ت و کاهش ي عصبانميعالبازار، <که  .م۲۰۰۱سال  مهان ماه نوامرب در ات، حتيوالستر ک کارشناس امور سهام دريقول  هب. بوده اند

  >.اری شدندگز هيگری برای سرمايجوی کشورهای دو جست داد و سوداگران در خود بروز از االت متحده راياقتصاد ا اعتماد بر

االت متحده يا ءبودجه که کسر ناي ها قبل از مدت احت شدن دالر، ست که ناتوان نيدارند ا آن باور ها بر اریيکه بس زیيآن چ

است يس دارشدن اعتماد بر خدشه. افته بودي املللی مبدل شده بود، آغاز نيبازارهای مالی ب کننده در مشکل مضطربک يخود به 

خود تقاضای جهانی  ءنوبه هب ن امريا و  ديسرعت خبش را ن کشوريپولی ا بازار ءعرصه ها در تياالت متحده، کاهش فعاليخارجی ا

تبارز  های خود را نه نگرانیين زميا  کسانی بودند که درنيف خنستيد نفت در رديتول ءعرصهداران  هيسرما. برای دالر را کاهش داد

اقتصاد  گر برين افراد ديا<داشت که  اظهار .)سی .بی .بی(مصاحبه با  کرد، در می اض کارير مالی که در ک کارشناس اموري. دادند

است که  ن فکريا ران روشن ساخت که برين، حکومت ااي ش ازيماه پچند . >دارند هن است خارجی آن باوريا سي االت متحده ويا

 .م۲۰۰۲سال  در. ل کنديورو تبدين واحد پولی به پول يا در تر شيم تورم بيب افت، ازي دالر اجنام می حال با فروش نفت خام را که تا

  .کرد درصد کل درآمدها از خارج برابری می شد که با هشتاد ارد دالر بالغ میيليران از مدرک فروش نفت بر حدود ده ميدرآمد ا
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. دگر آگاهی دارند مه جهانی به تنگاتنگ اقتصاد ءرابطه نی ويالب های ذات گی هچنان از وابست ستی اسالمی، هميهای ترور گروه

ن يتر مهم شود براست گفته  تر هبِ ايشرکای جتاری  برخی از بر د که اثرات منفی رايگرد ئی منجر هريبه واکنش زجن ف دالريتضع

. گرفته بودند ها قرار ستيقبل هدف اسالم از ـ ايزيمانند اندونـ  ن کشورهااي برخی از. وارد منوداالت متحده يا ءشرکای صادرکننده

هم باعث کندی رشد  ذات خود باز هن بيا افت ويکاهش  تر بودن دالر فيضع خاطر ها بيشرق آس جنوب االت متحده ازيواردات ا

 نيچن با. وجود آورد هب ن منطقه رايا ها در اریگز هيسرما ءعرصه ی درريگ جنگ عراق کاهش چشم عالوتاً .ديگرداقتصادی 

ست که  ای انفجاری، خبشی از ستراتژی جهانی ءن محلهيا. رفتيبالی اجنام پذ در .م۲۰۰۲سال  انفجاری ماه اکترب ءمنظری، محله پس

ها و  ستيازی بود که اسالمياقتصادی مورد ن ـدآوردن خالی اجتماعی يمبتنی بر پد زی ويمبتنی بر فروپاشی اقتصاد اندون

 انفجاری بر ء اقتصادی محلهريتأث. ندريدستان خود بگ در ـ دولت درون ـاد دولت جيبا ا توانستند قدرت را آن می سپانسرهای شان در

ک ي آمدن ده درصدی در بورس سهام جاکارتا و نيداد مهانا پائ روین يم ايمستق ءجهينت: دهد می د قراريتأئ ل را مورديل ذيحتل بالی

چنان باعث کاهش  داد هم ن رویيا. شد ارد دالر درآمد از آن حاصل میيليم ۵گردی بود که ساالنه  صنعت جهان ی درريگ کاهش چشم

ن گزارش يآخر ...را نشان دادک درصد يکاهش  .م۲۰۰۲در سال  د که تنهايدرازمدت گرد زی دريناخالص ملی اندون ديدر تول

 ۱۱ست که از  آن ءکنندهيدافت، تأئي انتشار .م۲۰۰۳سال  مالی القاعده که در ماه دسامرب امور ءت سازمان ملل دربارهيشورای امن

 شد، منجمد ها می ستيهای ترور مربوط به صندوق ون دالريليم ۱۵۰جهان جمموعاً  سرتاسر سو مبالغ گوناگونی در نيسپتامرب بد

 گرفتند، در می استفاده قرار های مسلح مورد ث پوششی برای سازمانيح هکه ب ای هيريها توسط ادهای خ ن پوليهفتاد درصد ا. ديگرد

 ستی که دريهای ترور درنظرداشت پول شدند، با همنجمد ن .م۲۰۰۳سال  ها در ن پوليشده بود؛ البته کل ا زيهای غربی وار بانک

های  ابی پوليرديم گرفتند که برای های کشورهای غربی تصم که مقام مهان زمانی در. داشتند  غربی قرارنيکنترل قوان ريمناطق ز

نام حواله مورد  هرمسی بريستم بانکی غيرا به کشورهای جهان اسالم انتقال داده و س ها ند، سازمان خبش بزرگ پوليالقاعده اقدام منا

  .بودند هرسی ن دست ابی ويقابل رد گريگی د ه سادنيمه های ترور، با داده شد و پول استفاده قرار

های گوناگون خود در  که حساب م منود، طوریيگری تنظيشکل د ههای خود را ب حساب دفتر سپتامرب ۱۱ ش ازيالقاعده، پ

حمصوالتی مانند املاس و خبش  اری درگز هيهای خود را برای سرما پول االت متحده را مسدود کرد ويا ژه دريو هب های غربی و بانک

های خارجی خود را به اروپا  تيده و فعاليحالت متمرکز کش اتی خود را ازيعمل مالی و ءن سازمان شبکهيا. طال به دوران انداخت

 دالر از زاره ۵۰مبلغ . راه انداخت هجهان، ب کنار جمرای مناسبی برای انتقال پول در گوشه و ءمثابه هحواله را ب سازمان امور. انتقال داد

رسانی  ک جمراه پوليجانب  وست، ازيوقوع پ هه بيترک در .م۲۰۰۳سال  ماه نوامرب انفجاری در ءدالری که برای محله هزار ۱۵۰جمموع 

که  هائی صندوق ءبرای استفاده زيمانده ن ل داده شده بود و مبلغ باقیيکرد، حتو اده میيعمل پ را در مذکور ءکه محله ای القاعده به هسته

مقابل  د دريهای سازمان با پول ـک ي: خبش است ن بازسازی ساختاری دارای دويهدف ا. قبل وجود داشتند، باقی ماند ه ازيدر ترک

آمده  ديات پديريتغ از ـ دو. د، حمافظت گردنديب گرديتعق ريناپذ اجتناب طور هب سپتامرب ۱۱زم، که با اجنام محالت يمقررات ضد ترور

 ءمحله از منظور(عراق  افغانستان و جنگ در محله بر. ميروش آگاهی دار يرين تغاي ما از ءالبته مهه. برداری گرددسود  بازار در
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 وروي سه بايمقا در ده شده است، سقوط ارزش دالريزم ناميضد ترور نام جنگ بر هکه ب) مترجمـ  است کشور ن دويا االت متحده بريا

واره حرف از  هم .م۲۰۰۳تا مارچ  .م۲۰۰۱سال  از اواخر. ديوستد را سرعت خبشداد ءعرصه گر پول درينوع د سی، دويفرانک سوو 

مت طال و ارزش ي قني رابطه بني دوران عنيمه ز دريگر و نينوع پول د  کاهش ارزش دالر و بلند رفنت ارزش دونيکاملی ب ءرابطه

مالی جهان، عواقب اقتصادی جنگ بوش  بازار د کامل ازيشناخت و دبرکت  توان گفت که القاعده، از می ايآ. وجود داشته است دالر

ياً امکان آن وجود هم قو آن دانند، با ندی میيناخوشا ءک مفکورهي را ها آن اریيگوئی کرده بود؟ گرچه بس شيزم را پيضد ترور بر

  .ده باشديل گردي و حتلنيدول غربی سبک سنگ ءلهيوس هکه بدارد 

به  دارد که سود جتارت قانونی را که توجه را هن را که غرب توانائی آن دارد می تأسف اظهارگزارش سازمان ملل با 

که توسط  هائی  شدن فوند هائی افتاده است که با بالک مآن دنبال پرابل ابی کند و عالوه بريسازد، رد ست معطوف میيهای ترور گروه

ن مشکالت با يا. گردد وسف ندا رهربی میيزم اسالمی مانند يمندان ترور هعالق ءلهيوس هگردد که ب د رهربی مینم سوداگران ثروت

س اقامت دارد و ملل يسو مصر، که در ک ستراسبورگی برخاسته ازيندا . داشتند شده سروکار مالی جهانی مشخصات برجسته بازار

بدون موانع  .م۲۰۰۳سال  ده تا ماه دسامربيگرد برابر) ت سفريمجله ممنوع از(راتی يتعز و بايزم ترور ءکننده ليث متويح هرا ب متحد او

 ءلهيوس همسافرت ب ت برين ممنوعيمعلوم ا قرار. رسی داشت های خود دست کرد و با آزادی متام به دارائی می اروپا سفر سرتاسر در

 ءندهيث منايح هاستفاده کرد تا با معرفی خود بمالی  ری بازاريپذ انعطاف ندا از. شد هق نيکرد، تطب می جاها سفر که ندا بدان هائی دولت

. آورد ادت خود دريرسی ادارات دولتی را حتت ق ون از دستريگر و بيفوندهائی د نابود سازد و های خمتلفی را حمکمه، شرکت

مان چون ساز هم )Financial Action Task Force (FATF)( ) اتی مالیيگروپ عمل(ننشل تاسک فورس ينام فا هسازمانی ب

 ريد، تقصيی منارياقتصادهای قانونی جلوگ های آلوده در شدن پولآن دارد که از وارد سعی بر س است ويپار آن در املللی که مقر نيب

ستی های تروري راکد ساخنت پول ظورنم هب ،ان کشورهاياطالعات م ءراستای تبادله های ناکافی در تيفعال کاری و بود هم هدوش ن هرا ب

تبادل اطالعات  تر واقع کم زم دريهای ضد ترور تيفعال ءعرصه ها در اغلب کارشناس. اندازد ستم مالی غرب میيق سيطر از

ن امر با يا در الذکر اد فوق. شدند دوران انداخته میه ستم بانکی خارجی بيق سيطر ها از ن پوليکه ا زمانی خصوص در هکردند، ب می

برخی د که افتا اکثراً اتفاق می. آمد می نظر هب اسالمی دشوار ءهيريهای خ توجه به سازمانملل متحد موافق بود که معطوف ساخنت 

ال . بود گری منتقل شده میيد د به کشورينام جد ريز ولی چند ماه بعدتر در شد مسدود می کشورها کی ازي های بانکی در حساب

ماه  بوسنی و سودان متهم شده بود، در پوشش برای القاعده درهای حتت  تيبه فعال .م۲۰۰۲سال  که در )Al Harumain( نيهاروم

های  داشت که سازمان اظهار اتی مالیيکی از کارمندان گروپ عملي. در جاکارتا گشوده بود را ئی مدرسه .م۲۰۰۳سال  دسامرب

. گردند مهان سرعت منتقل می هز بيدهند، خود ن انتقال می گريد به شهر ک شهري سرعت از را با ها گونه که پول اسالمی، مهان ءهيريخ

. معمولی بودن استريغ شدن و آشکار جهانی ءجهيگردند، نت منتقل می گريد به کشور ک کشوري مبنای آن از سرعتی که بر

  .ستی بوده استيهای ترور ابی پوليراستای رد واقع مانعی در شدن در رسد که جهانی می نظر هب بيترت نيبد
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ه يريهای خ شدت متام ادامه دارد و سازمان هم با مذهبی اسالمی هنوز سپتامرب، استعمار ۱۱سال از باً سه يتقر نک پس ازيا

ن يد ايجد قا مرزيحال حاضر افر در. دارند دستش قرار د، دريبازارهای جد در تر شينفوذ ب ءنهيزم له درين وسيومندتررين ءمثابه هب

ا کشورهائی اند که يا وتانزانينيسومالی، ک: ابدي قا با سرعت گسترش میيافر شرق و غرب زم، دريدهد؛ وهاب ل میيتشک را استعمار

. درس مصرف می همساجد و مدارس ب ثاحدا ادی دريهای ز پول. گان مالی سعودی انتخاب شده اند هکنند ليجانب متو ث هدف ازيح هب

صورت منظم  هنی بمي سعودی و ءهيريهای خ داشت که سازمان ز اظهارتامي ءبرابر روزنامه ا دريتانزان ت دريو وهابريک پيحممد مادی، 

ه شوند، که ب ما داده می هواقع ب رسند، اما در مصرف می هه بيداری ادويها برای خر ن پوليات ايرمس در< .فرستند کشورش پول میه ب

های  برکت پول از. سپانسرهای مهم هستندقا، عربستان سعودی و سودان يغرب افر در. >داری گردديآن خر ما کمک شود و اسلحه با

طقه نک مي عت ازي شرنيا اجرای قوانيرجينا در. راه افتادند ها و چاد بيتانيا، موريرجيا، نايها در سنگال، گمب امي کشورها بود که قنيمه

  >.گی دارد هبرای جنات آماد< ن کشوريافت؛ بن الدن خود اعالم داشت که ايگسترش  گريد ءطقهنبه م

اسی يهای سيق فروپاشی اقتصادطر را از وهای استعماری بسترهای شگوفائی خودريا، نيشرق آس چون جنوب قا، هميافر در

ئی اند  ها مهه عوامل شناخته شده نيا ـثروت  م نابرابريکاری، کندی رشد اقتصادی، فقر، تقس ستانی، بی فساد و رشوه. افتنديداخلی در

 ءوی حمرکهرين ءلهيوس ها، بيشرق آس مذهبی اسالمی، مانند جنوب قا، استعماريافر در. سازند فراهم می ام اسالمی رايها برای ق نهيکه زم

زم يل اقتصادی ترورينی از متوميگان مالی عربستان سعودی و سوداگران  هکنند ليمثال متو ءگونه هشود؛ ب ش برده میياقتصادی عربی پ

ش، اسالم، از مناطق جنوبی يها پ توان گفت که قرن ی میخيتار ءنگاهی به گذشته با. کنند گی می دهنيا منايشرق آس اسالمی در جنوب

 صورت روابط مذهبی با جتارت و ناي پس در. افتيا گسترش يشرق آس جنوب هده شده است، بين نامميعربستان که اکنون  ءرهيجز شبه

ا يشرق آس جنوب قوت در گونه با نينی اميدهد که چرا سوداگران  ن امر نشان میيا. بوده است  برقرارميقد ءازمنه سوداگری از

 کيشوند؛ جای تأسف است که  طقه دانسته مینآن م ارها درگز هين سرمايتر مهم ءمجله ها از چرا آن کنند و ل میيمتث گی خود را دهنيمنا

  .کنند می فايبرای القاعده ا ها نقش پوشش را آن ئی از عده

  

  :دوستي هنيقانون م

  

 قانون دارای مقررات نيد که خنستيب رسانيبه تصو دوستی را هنياالت متحده قانون ميکانگرس ا .م۲۰۰۱سال  ماه اکترب در

زم يل مالی تروريت مالی، متويبود شفاف هاه و نيهای س ساخنت پوليدده استوار است که سفين عقيا ن سند بريا. ستی بوديمالی ضد ترور

ستی يهای ترور ساخته شده که گروه ستم مالی متمرکزيس ءسه عرصه دوستی بر هني قانون منيِب ذره. ديمنا ل میيسطح جهان تسه را در

ح ين قانون با تشريا. ارتباط اند العاده، که با جتارت و خدمات بانکی افراد در داران فوق بانک: دهند می استفاده قرار مورد را آن

ت مهان ادهائی ين ممنوعيا در. معمولی ممنوع ساخته استريغ ءدت دهندهيهای کربا اد ياالت متحده را از معاملههای ا مفصل، بانک
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های خارجی را  بانک ءدهين پدياديبن ءدهنده هسته دتيادهای کر. دارند هچ کشوری وجود نيه کی دريفز طور هگردند که ب شامل می

دوستی  هنيقانون م. واضح اند های مشخص و هم فاقد آدرس موارداغلب  در ب ويقابل تعقريغ معمولی وريها غ نيدهند؛ ا ل میيتشک

رفنت افتتاح يکائی از پذيهای امر را بانکيکرده، ز هد نياالت متحده تبعيستم بانکی ايس صورت بالفعل از هب دهنده را دتيادهای کر

ده ينه ادها معامله داشته باشند، ممنوع گردگو آن که با ای های خارجی های جعلی و داشنت روابط با بانک نام های مشکوک با حساب

  .اند

 ءپس از افشای تکان دهنده. م منوده استيهم تنظ را داخل کشور ها در نان معامالت انفرادی بانکچ دوستی، هم هنيقانون م

رابطه  قات کاملی دريها حتق کائیي، امرهای اتومات بانک برای اخذ پول نيسپتامرب، از ماش ۱۱و محالت  ماهايپگان هوا هنديربا ءاستفاده

صورت جمموعی ه االت متحده، بيا گان در هندين بود که نزده تن ربايقات ايحتق ءجهينت. های بانکی شان اجنام دادند به حساب

گاه  چيها البته ه ن حسابيا در. کائی افتتاح کرده بودنديبانک معروف امر های بزرگ چهار گی هنديمنا حساب بانکی در وچهار ستيب

 در ).آی .بی .اف(های مالی  ر خبش جرميمد) Dennis Lormer( س لورمريدن. داشته است هن وجود دالر هزار ۵از  مبالغی باالتر

 کردند مبالغ موجود در گان مهواره سعی می هنديداشت که ربا گان اظهار هنديخدمات مالی جملس منا ءتهيکم شهادت در ءان ارائهيجر

 های بانکی شان، در خاطر افتتاح حساب هها ب آن. ابی رادارهای مالی مصئون مباننديدارند تا از رد  نگهنيپائ و تر های شان را کم حساب

شان داده  عربی برای ءا امارات متحدهي که عربستان سعودی و هائی زهيو اجتماعی مالی و آدرس ثابت بودند، از ءکه فاقد مشاره حالی

 از ها افتهي. ندنها استفاده ک ن حساباي توانستند از می ،چهار تن کی بودند و سه تايها، شر ن حسابيا ءمهه. بودند، استفاده کرده بودند

 ات را مشتری<ت يمکلف د بريراه با تأک کائی هميستم بانکی امريس ها بر تيحمدود ئی از ی آن شد که سلسله زهيقات، انگين حتقيا

ت يرابطه به هو ن نوع کنترل دريکند، چند االت متحده بازيا خبواهد حساب بانکی درکسی  اکنون اگر. وارد ساخته شود >بشناس

  .گردد آمده است، اجنام می کجا از کدام مدرک و دارد، از می حساب نگه که در که پولی را نينظرداشت ا در حساب با ءدارنده

ت ينوع حمدود دادن به هر املللی که خواهان خامته نيمالی ب معمولی شدن بازارريهای غ شهيبه ر دوستی توجه خود را هنيقانون م

 آغاز معمولی ساخنت فاصله گرفته که اقتصاد غربی ازريقانون از روح جهانی شدن و غ. باشد، معطوف کرده است انتقال پول می بر

عمل  هن قانون استقبال بيا حرارت از شعف و جهان، با ها در رو جمموع کل بانک ناي کرده بود از دايآن شناخت پ با ۹۰های  سال

االت متحده يا خارجی در ءهای راجسترشده کائی و بانکيهای امر بر بانک نی رايسنگ ارين قانون، برای آغاز، فشار بسيا. اوردندين

را به حکومت گزارش  >مشکوک<های  ها و تعرفه تيکه فعالاالت متحده يا جی راجسترشده دررا خايکائی و يبانک امر هر. کرد وارد

را  مصرف خود کارمندان خود هد بيها با ست، بانکيگی ن هن سادياه شدن قانون ب اجرائی. گردد ب میان قانون جرم حسيا نظر دهد، از هن

مقررات، کنند که برخی  دارها احساس می اغلب بانک. ف شان مطابق به قانون شونديها قادر به اجنام وظا که آن نيآموزش دهند، تا ا

عواقب . دانند شان می اني شخصی مشترميکردن حر الميد را باعث پايگر قانون جديبرخی د نه دارد وياد و پرهزيالعاده ز فوق به کار ازين

 نيب در ءابندهين اعتقاد رشديواقع ا سازد، در حمدود می های خارجی را آزادی بانک ءدوستی که اندازه هنينی مانند قانون ميم قوانيوخ

ق اجرای يطر د ازين تأکيا. دهد ابت دارد، انعکاس میياران خارجی غگز هيبرابر سرما کا دريهای خارجی را که امر بانک ءجمموعه
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ه يات بوش که ماليمثال قانون مال ءگونه هل شده است، بيض قايطور روشنی تبع هاران خارجی بگز هيمورد سرما گری که دريمقررات د

ان باشد، يم اران انفرادی خارجی درگز هيسرما دهد، اما وقتی حرف از کائی را کاهش میيگان امر هدهند هيه برای ماليبر سود سرما

د آمده يپد سپتامرب ۱۱محالت  ءجهينت االت متحده دريا بود اعتباری که در ه با ننين قوانيا. گردد سطح بلند حماسبه می ات دريمال

 تر فيهم ضع خود باز ءنوبه هز بيل دالر ني دلنيمه کاهش داده و به کائی رايبا دالر امرهای خارجی  اریگز هيق شده که سرماياست، تلف

 از تر شيکه اقتصاد جهانی ب جائی آن از. برد ها سود می ن دگرگونیاي م ازيطور مستق هورو است که بين يب ايترت نيبد. ده استيگرد

 دايالن پيطرف اروپا م هز بياران خارجی نگز هيافته است، سرمايش يورو گرايعنی دالر و ينوع اسعار  ش به ستاندارد معامالت با دويپ

قا يافر ا ويآس های جتارتی خمتلفی که در داشتند که بانک من اظهار هب .م۲۰۰۳سال  ماه دسامرب دارهای برتانوی در بانک. کرده اند

معامالت شان طفره  در کاربرد دالر ان آمده که ازيم هب کششی اران قانونی عالقه وگز هي سرمانيب ت دارند، درک کردند که دريفعال

ک واحد پولی يتواند  ورو میيرسد که  می نظر هزم بيجنگ برضد ترور نان ناشی ازيفضای عدم اطم در .آورند ورو رويرفته و به 

  .داشت ه را حمفوظ نگهيزرفی باشد که بتوان سرماير

 دوستی انتقال پول با هنيها قانون م ستيهای مربوط به ترور ه و تعرفهيسرما اه، فراريهای س ساخنت پوليدسف ايبرای مقابله 

قانونی ريغ ءهايل سرميس سپتامرب ۱۱ پس از دارند، لذا هاروپا وجود ن گونی در  همنيچون قوان. کند جهان را کنترل می سرتاسر دالر در

ن ضمن من يا در. کنند می اقتصادهای قانونی غربی فشار مضاعف واردها بر  هين سرمايکه ا کرده است، جائی دايان پيسوی اروپا جر هب

های خارجی عملی  پول قای جنوبی بريهائی داشتم که عادت داشت کنترل افر صحبت ن باريقای جنوبی چنديافر از ک سوداگريبا 

ئی حمفوظ گذاشته بود که  گوشه ائی درکيپول دالر امر هحمل، مبالغی را ب در >دوست<های  کمک بانکه داشت که ب او اظهار. گردد هن

ح ياو توض. دارد هامکان ن گريدوستی د هنيشدن قانون م اجرائی ن کار پس ازيشد که ا االت متحده آشکاريا های بانکی در در حساب

م ياد بيکنترل ز ن نوعاي قای جنوبی ازيهای افر کند، بانک داً کنترل میيشد االت متحده رايکا ورود دالر به ايحکومت امر< داد که

حال حاضر  در. >ورزند سازند،  اجتناب می ون منتقل میريبه ب کشور از را کاری با سوداگرانی چون من که اسعار هم از دارند و

 ده شده و دريون کشريقاچاقی ب طور هب کشور داری املاس و طالست که ازين نوع کنترل مهانا خراي از زيگری برای گريد ءوهيش

 زياروپائی برای جتارت خارجی وار مراکز وروئی دريهای  حساب ن فروشات دراي سودهائی از. شوند ده میيفروش رسان هب اروپا

. ب کنديتعق سانی را ز ستراتژی همياحتمال دارد که القاعده ن اريبس. ابندي را به اقتصاد اروپا می جا راه خود آن از گردند، که باز می

  .مساعدت منوده است .م۲۰۰۴مارچ  ۱۱به  ورو تاي ظهورده با ين پديواضح است که ا
  

  :اه بورس پزويس بازار
  

اتی مالی يجانب گروپ عمل شده از ح وضعيستی مانند لوايمقررات مالی ضد ترور  ونير قوانيسا دوستی و هنيقانون م

)FATF (ستم يق سيطر ستی ازيهای ترور خمدر و هم گروه های هم سوداگران مواد تيافنت فعالي کاهش ئی از جهيچ نتيه ايج اندک و ينتا
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 ق آن پول ازيطر شود که از معمولی پنداشته میريف و غيهای الترنات ئی از شبکه ث جمموعهيح هستم بين سيا. داشتند هرمسی نريبانکی غ

 بازار. گرش حواله نام دارندياه بورس پزو و آن ديها هم بازار س ن شبکهاي کی ازي. شود انتقال داده می گريد کشوره ب ک کشوري

 کای جنوبی موردير کشورهای امريائی و سايکلمب سوداگران مواد خمدر ءلهيوس هتر ب شيست که ب ای شوئی ستم پولياه بورس پزو، سيس

استفاده ستی اسالمی يهای ترور توسط گروه تر شيخصوص به اد دارد، بيجهان اسالم شهرت ز حواله، که در. دريگ استفاده قرار می

کی پول يانتقال فز جا حرفی از نيا را دريهای پولی سنتی کنترل کرد، ز وهيبتوان با ش دو شبکه را است که هر دشوار اريبس. شود می

معمولی ساخنت ريغ شدن و جهانی سانی از هم ريستم تصويدو س ست که هر نيا دار خنده. ستيان نيم در گريد ک کشور به کشوري از

 واقع در دهند و سرعت عمل دارند، حواله در اجنام می خود را کنند، مهه امور تی عمل میيستم فرامليس ن دويا: دهند را ارائه می

  .کند ها عمل می قهيدق

کای مشالی يبه امر مائی که مواد خمدر رايمهان هواپ پول نقد را در )Medellen(های خنست، کارتل مواد خمدرِ مدلن  سال در

 ءک پروسهيواقع  ن دريا. شد ل میيخوار به پزو تبد داران رشوه به کمک بانک ستی دالريا بايباری در کلمب. فرستاد داد، می انتقال می

 مه به هائی را ن امر پرابلميا. کنند جا هجاب ها گاه خمفی در اد پول نقد رايز ست مقداريبا می سوداگران مواد خمدر بود و ريراه با تأخ هم

خاک پنهان کرده  ريش زيت خويملک ءحموطه در ائی مواد خمدر، مبالغ هنگفت پول رايسوداگران کلمب کی ازيمثال  طوره ب. راه داشت

های آب  ن باعث مسدودشدن لولهيا خود بردند و با کائی رايهای جاری شده دالرهای امر دن گرفت، آبيد باريوقتی باران شد بود و

 نيا، مهيکلمب دوش داشت، دره ب را کايگمرک امر قات مالی دريت حتقيلوکه مسؤ )Marci Forman(قول مارسی فورمن ه ب. ديگرد

برای کارتل مواد خمدر . ل گردنديتوانند با پزو تبد کائی مشبوع اند که میيدالرهای امر هائی وجود دارند که از هم گدام هنوز حاال

تی يديچ مفيکائی هيو، دالرهای امرريپ در )نوسويوميرو ليسند(برای  اي کند و نظامی آن عمل می ث شبهيح ها فارک که بي ا ويکلمب

گاهی هم  چيه برند و می کار هب داخلی را جاها اسعار آن کنند که در گی می هحمالت دورافتاده زند ها در ن سازمانياعضای ا. دارند هن

 برای کار س رشوه دهند، افراد رايبپردازند، به پلدارند تا به زارعان  ازيهای داخلی ن ها به پول آن. کنند منی سفر کشور خارج از هب

  .نديداری منايمواد انفجاری خر جلب کنند و اسلحه و

 ان پول حملی، بازاريترشدن جر شيهای پول و ب پرابلم گدام خالصی از منظور هستی، بيهای ترور گروه سوداگران مواد خمدر و

. ش اجنام دادنديرمسی خوريغ قانونی وريستم بانکی غيرا با س ن کاريها ا آن ساختند وفعال  اد وجيات يمؤفق را با ايکلمب اه اسعار دريس

آور را  سوداگران مواد خمدر، مواد نشه. ط استيبس لی ساده ويستم خين سيا کار. ده شدياه بورس پزو ناميس ستم، مهانا بازارين سيا

 ن دالرهايا ها آورند و آن دست می هکائی بيعوض آن پول نقد به دالر امر رسانند که در فروش می هب جا آن االت متحده انتقال و دريبه ا

 ۴۰اکثراً هم  نرخ رمسی و از تر نيرا پائ ها کنند که آن پول ها موافقت می صراف. دهند ل میياالت متحده حتويدر داخل ا ها فابه صر را

به پول پزو  ايکلمب در هفته بعدتر به دالر چند را شده افتيمبالغ درد که معادل ريگ دوش می هگاه او ب ند و آنيتبادله منا تر درصد کم

های  طول بکس در احت ها و ها، بکس صندوق را در ها اکثراً آن مات کرده وين پول نقد را تقسينظر ا مورد سوداگر. دهدبل يحتو
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. ديمنا کنند، پخش می می زينام خود واره ب های بانکی هزاران حساب در ش که مبالغ کوچکی رايکاران فراوان خو  همنيب موترها در

  .اند >ها ستره پول<گر آن يگاه د شدند، آن زيها وار بانک ها در که پول زمانی

کاالهای  کرده و وآمد آن رفت که سوداگران قانونی در ا دارد، جائیيکلمب در ک دفترينظر  مورد ن، سوداگريا زمان با هم

را  ها مت آنيکنند که ق داری میيخر جا آن حمصوالت از ريسا ون ويزيهای تلو گاه به دست گرفته تاکائی يهای امر از سگرت خارجی را

های  صراف. ابدي نرخ رمسی اجنام می از درصد باالتر ۲۰اکثراً با  متبادل و ای اسعاره ها ب داریين خريا. پردازند می با پول پزو

منابع  که از هائی نزد شرکت کنند که سوداگران اکثراً در داری میيپول مواد خمدر خراالت متحده با مهان يا را در کائی، کاالهايامر

جا  آن دارد که در ارسال می ايش در کلمبيخو درس دفترآکشتی به  را با ها ن کااليگذارند؛ متعاقباً او ا ها آگاهی دارند، می اصلی پول

  .ندريگ می استفاده قرار ها به سوداگران مواد خمدر مورد برای پرداخت ها پسانن پول پزو يا. شوند ده میيفروش رسان هپول پزو ب با

 از ده هزار تر مرز کم شه دريها مه داریيهای بانکی و خر کائی، سپردهياتی امريهای مال رفنت از مقام طفره منظور اجتناب و هب

ده  از تر های کم چند حصه ساخنت مبالغ بزرگ به تعرفه کيتکن. ابندي  منوده است، اجنام میينياتی تعيمال ءعنی مبلغی که ادارهيدالر، 

  .رود می مشار هاالت متحده بيا قانونی درريک عمل غي دالری اساساً هزار

کنند تا پول دالر را برای فرزندان خود  استفاده می اه بورس پزويس بازار چنان از مدارها هم استيس زين گان شغل آزاد و هدارند

 چون حواله را سانی هم د هميستم فواين سيا. کند مانند حواله عمل می زيستم نين سيا .کنند، بفرستند ل میيمتحده حتصاالت يا که در

  .رود اتی طفره میيهرنوع کنترل مال ع، ارزان و ازيسر: داراست

 و .م۱۹۹۹های   سالنيدر ب اه بورس پزويس ق بازاريطر اهی که ازياالت متحده، مبالغ پول سياتی ايمال ءمبنای اسناد اداره بر

ل ومسؤ )Raymond Kelly(لی يوند کميقول را هب. رفته است ارد بااليليم ۶ارد به يليک مي ل شده اند، ازيد تبديبه پول سف .م۲۰۰۳

  >.دهد ل میيجتارت تشک  جرم ونيی را برين زجنيتر اه بورس پزو، بزرگيس بازار<االت متحده، يگمرک ا

  

  :حواله
  

ن يا. شد انتقال داده می زيافغانستان ن بزرگ طال از د مقداري، با.م۲۰۰۱سال  بازنگری ساختاری مالی القاعده دران يجر در

پاکستان به دوبی  افغانستان و ت ازيمؤفق القاعده، طالهای خود را با. افتيستم حواله اجنام يق سيطر هم از هم توسط افراد و کار

 انتقال پول و. ديگرد های جهان ارسال می ه خبشيسازمان، به بق ريرسی ناپذ دست ءمساعدت به شبکهخاطر ه جا ب آن انتقال داد که از

 ک کشوري داری خود از حساب خاطر حفظ توازن در هطال ب ها از آن: داشت هبر ن مشکلی در) دار حواله( حواله ءطال برای اجراکننده اي

 واقع بر ستم حواله دريس. اند های طال برخوردار زرفير جهان از سرتاسر ها در ب آنيترت نيبد کنند و استفاده میيگر د کشور تا

 طال در. گردد  میينين فلز تعياساس ارزش ا تبادله، بر بازار ای اسعار در کند؛ مثالً طال عمل می ومندی ازريک ستاندارد نياساس 
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دارها مناسبات تناتنگی با سوداگران دارند، مثالً  حواله رو ناي از .رود می مشار هله تبادله بين وسياعتبارتر انکشاف با کشورهای روبه

 ک سوداگريچ مرزی در مقدار طالئی که يباً هيتقر. کنند عنی الل چوک عمل میي، ريکشم نگر درين بازار طالی سريتر مهم ها از آن

کی ي )ARY Gold(بدالرزاق، مالک اری گولد قول ع هب. دارد هکند، وجود ن آن کار ستم حواله بريق سيطر تواند از بزرگ طال می

ظرف  طال داشته باشی، در لويوقتی خبواهی که صد ک<دوبئ  طالی ضرب ناشده در ءعرصه ن سوداگران پاکستانی دريتر ازبزرگ

  >.ت بدهميتوامن برا هرجائی که خبواهی، می دوازده ساعت در

ل ينوع پولی تبد به هر يت کوتاهدر مدت زمان ا که ای ع، مادهيمات يا ءبه ماده طال گرفته تا ستم حواله، ازيق سيطر از

د تا طال را هم يگرد تر ستم سادهين سيبودن ا عملی ءلهيوس هب زيل گردد، نيم که خبش بزرگ پول القاعده به طال تبدين تصميا. گردد می

ستم ين سيا گريبزرگ د ءدهيفا. دياری رساني ق حواله رايطر ها از انکشاف تعداد تعرفه خود با ءنوبه هن امر بيا .ل کنديبه پول نقد تبد

 حواله در. شود داری ناتوان می ستم بانکيکند و س می زم اسالمی ظهوريمناطقی است که ترور عمومی آن در رمسی طبعاً حضورريغ

 مرکز در )Ermita District(تا يارم ءهيست؛ در ناح خارجی اسعار ها با ستم برای انتقاليس ينتر از قابل استفاده ،ايشرق آس جنوب

ارد يليم ۱،۴که معادل به  ون دالر حواله رايليم ۳۵۰باً يانه مبلغ تقريدارهائی وجود دارند که سال کوچه حواله هرجاده و ال دريمان

 راگاندی جانش رايکه اندهند، کشوری  در. گردد می کرده اند، اجرا آن کار انه که بايشرق م شود، در می) نيپيليواحد پول ف(و نيپيليف

هائی  توان گفت که ارزش تعرفه راه انداخته بود، می هدن بساط حواله بيچيومندی را برای درهم پرين ءک جمادلهيدست داد،  آن از در

  .داد ل میيتشک درصد حمصول ناخالص ملی را ۴۰ستم ين سيق ايطر از

 بع اسعارنن ميتر د، حواله مهميمنا ه را سديسرما که جلو فرارآورد  در زی کنترلی را به اجرايحکومت مال .م۱۹۹۸سال  در

  .داد ل میيتشک خارجی را

تابستان سال  در. نديهای اسالمی مسلح پول ارسال منا بردند تا برای گروه غرب، به حواله رو زم دريداران ترور چنان طرف هم

 رينام جنبش جهانی آزادی کشم هی برتانوی ب هيريخ ک سازمانيآن ه پالنی پرده برداشت که مطابق ب س هند ازيپل .م۲۰۰۲

)World Kashmir Freedom Movement( دار، به شخصی  ک حوالهي. فرستاد ی پول میريستی کشميهای ترور به سازمان

بزاز . ل داديتش در دهلی کهنه، مبالغ پول حتويستی در هوتل ملکيتور ءک ناشر روزنامهي )Imtiaz Bazaz( بزاز ازينام امت هب

ن يکه او ا آوردند، جائی در  سرريکشم ک بانکی دريسراجنام از  ها ن پوليا. منود زيگر واريهای بانکی د حساب ن پول را دريبرده ا نام

  .م کرديتسل ريکشم های اسالمی در عنی گروهيمورد نظر،  ءندهرا به گري ل گرفت و آنيآن بانک حتو از پول را
  

  :زميكي تروريلوژستد مالي و يمكان جد: اروپا
  

جهانی  ءشبکه راه با عکس هم که بر برداشت، بل هئی هم ن زخم جدی ارفت، و حت ه ننيب سپتامرب نه تنها از ۱۱القاعده، پس از 

زم اسالمی نشان داد يترور. رسی شده است قابل دستريغ گريزمان د دارانش رشد منود و نسبت به هر سابقه ها و دارانش، هسته طرف
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 ک واکنش دري مثال، القاعده در طور هب. باشد می ستی برخورداريامکانات قابل توجهی برای مطابقت خود با مقررات ضد ترور که از

حتقق  منظور هب. حلاظ نظری بپردازد دارانش از بالکان، به آموزش طرف افغانستان، سودان و های آموزشی در شدن کمپمقابل مسدود

نی از يتوانند تنها در ساعات مع ها که می ساخنت انواع مب ءنهيزم هائی در نامه ق درسيطر از را های آموزش نظامی ن هدف، کورسيا

ز، که کارشناس ميتا ست کارآگاه سندیي، ژورنال)Nick Fielding(نگ يلديقول نک ف هب. راه انداخت هنترنت دانلود گردد، بيا ءشبکه

ک ي نيباشند، اما مه نترنت منیيا رسی در ک ساعت قابل دستياز  تر شيبگاهی  چين مواد درسی هيا< زم اسالمی استيترور امور

ها متام اطالعاتی را که برای آموزش افراد در  نامه ن درسيا. نديرا دانلود منا ها ست که آن جهان کافی ساعت هم برای هزاران تن در

نگ يرا سيقول اند هب. اند زينده نياهداف آ ءاطالعاتی دربارهچنان دارای  ها هم نامه درس. کند می از است، احتواين >ترور هنر< ءنهيزم

ل يمعمول مورد حتلريدادهای غ های روی سکيآن ر کند که در های اقتصادی طراحی می های بزرگ، مدل گری که برای بانک ليحتل

. شود ها پنهان ساخته می اکثراً در نقشهابد، يد اجنام يئی با کجا محله ن پرسش که چه زمانی و دريا ءهائی درباره اميد، پريگ می قرار

های  کلمات از منت ها و عنی حرفيشود،  ده می گانوگرافی زبانی نامیيگانوگرافی، ستيک ستين تکنيا<دهد که  ح میيرا توضياند

ئی اجنام  ژهيافزار و مک نريق يطر ق و اختالط ازين روند تلفيا ابد، وي ق میيم تلفه ها به نقشه ها کاپی از ونيليم راه با گوناگون هم

  >.شود می

ها  آن زم ازيل مالی ترورينظر متو از االت متحده و اروپايکه ا را های گوناگونیمتود که از  داشت تی قراريموقع القاعده در

های  به سازمانئی نسبت  انهريگ ت سختياالت متحده برخورد ايکه ا حالی مثال در طور هب. ندريبگ کار هب کردند، خوبی استفاده می هب

کردند،  های بشردوستانه ارائه می را که کمک ای های اروپائی ستی وصل بودند، سازمانيهای ترور جائی با سازمان ه داشت که دريريخ

ل يواقع به متو سود بزرگی که اروپا در. های ارزمشند شان صدمه وارد گردد تيرا نگرانی آن وجود داشت که به فعاليز ؛ديحمافظت منا

  .باشد دوستی می هنيچون قانون م نی هميک رشته قوانيت يدارد، مهانا عدم موجود ی ترورمال

زم گرفته که برخی کشورها يمجعی اروپائی برای ترور هف دستيت تعريعدم موجود زم اروپائی، ازياست ضد تروريمرزهای س

مطابقت به  دی دريضوابط جد ا مقررات ويهای بانکی،  حسابآوردن به اجنام کنترل  آورند، تا به روی را به اجرا در د آنيهم با هنوز

  .داده شود قرار اجرا مورد اروپا، روی دست گرفته و داری از جانبه هائی ب بازداشت ءنهيزم دوسال قبل، در ءاحکام صادرشده

زم برای انتقال يسپانسرهای ترور ءلهيوس هن جمراهائی اند که بيتر گر، مهميهای د سهولت ريسا های جعلی و اروپا بانک در

کنند،  ات میيا عمليتاليا های فعاالن مسلمانی که در ائی کشف کردند که هستهيتاليقضات ا. ندريگ می استفاده قرار ها مورد پول

الن، يم شهر ک مسجد دريدرون  هائی در ک شنود صحبتي. دارند افت میيه دريهای خارجی برتان ق بانکياز طر های خود را پول

 ن رشته ازيا" :گردد، به امام مسجد گفته بود تش افشايخواسته بود هو هک شخصی که ني. ديگرد ت سپانسرهايباعث آشکارشدن هو

 واقع پول خود را پول عربستان سعودی، دريد، زيداشته باش هشی نيپول تشو ءرو درباره ناي ابد، ازي می عربستان سعودی آغاز

. هرجائی برداشت کرد ا دريرجائی فرستاد و ه به را توان آن می گريشد، د ستم بانکی اروپائی وارديبه سبار پول  کيوقتی . "مشاست

کنند، تا  های اتومات استفاده می گاه دست سپتامرب از ۱۱گان  هنديانند ربام ت دارند، هميفعال اروپا ستی که دريهای ترور اعضای گروه
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بالی، استانبول و  داد محالت انفجاری در روی که در هائی چنان آن هم.اورنديدست ب هسازند، ب شان فراهم می که سپانسرهای هائی را پول

  .پول استفاده کرده بودندهای اتومات  گاه  دستنيچن د سهم گرفته بودند، ازيمادر

زم يسپانسرهای ترور ها و شوئی اروپا برای پول  کننده سه با دالر، قدرت جذبيمقا ورو دري، ارزش پول پسه سپتامرب ب ۱۱ از

 نيمه دارد، در ازيک سال زمان ني ماه تا شش اه ازيهای س د ساخنت پوليوند باکر برای سفميقول راه ب. ساخت تر کالن و تر شيرا ب

د، ياي بنيشان پائ ءهای دست داشته ارزش آن پول خود دارند که اگر نزد اه دريهای س مدت زمان افرادی هستنند که وجوه نقدی پول

مبنای  دست داد، بر ی ازريگ چشم طوره ورو ارزش خود را بي ءسهيدالر به مقا .م۲۰۰۳در سال . گردد اضافی شان می ءنهيباعث هز

به دالر  ها کردن آن لياه و تبديهای س ساخنت پول ديسف ءهيعمل ديبه تزا مت رويق دوستی، وقتی مصارف اضافی در هنيقانون م

قانونی ريهای غ تيمنفعت از فعال خودی سود و هبسبب کاهش خود ن امريکه ا ،رود ها چنان باال می نهيهزن ي، حماسبه گردد، ايکائیامر

  .گردد جنائی می و

سال  ار ا دريتاليگمرک ا. دياروپا سهولت خبش اه را دريهای س شوئی مبالغ بزرگ پول دن پول واحد اروپائی، پوليگرد جيرا

که متشکل  )ndrangeta( تاينام ندراجن هائی بير ک گروه کاالبريات را ين عمليا. ساخت اخنث شوئی را ات بزرگ پوليعمل .م۲۰۰۴

 از مواد خمدر را آمده از دست هاه بيهای س داشتند مبالغ بزرگ پول نظر راه انداخته بود که در هبود ب کار تيجنا ءافتهيافراد سازمان  از

جاشده  هجاب نرهايهای را که در کانت ن پوليداشتند ا نظر در. د سازنديبروکسل سف منقول درريهای بزرگ غ تيهای ملک ق تعرفهيطر

ن يا د را بايهای جد ساختمان ا اعماريند و يداری منايخر ها با آن پول هائی را جا ساختمان آن بودند، به بروکسل منتقل سازند و در

بروکسل  در مکملی را ءهيک ناحين روش، يساخنت ا ق عملیيطر ذکور از منوده بود که باند منيا ختميتاليس ايپل. نديل منايها متو پول

گران متام  اريورو بسيشدن  جيرا های مواد خمدر، قبل از گونه پول نيائی، به دوران انداخنت ايتاليهای ا قول مقامه ب. آورد دست می هب

کارهای  تيطور مثال گروه جناه ب. ديگرد ل میيگوناگونی تبد پول به اسعار ن مقداريد ايآن زمان خنست با را دريشد، ز می

کردند تا اسعار خمتلف اروپائی را به دالر  اسعار در شهر روم استفاده می ءک دفتر تبادلهي ائی، خنست ازيتاليا ءدهی شده سازمان

زمان  اسعار ءتبادله ءهيدن عمليرس انين کار تا به پايشد؛ عالوتاً ا متام می ک دالريهر  ه درريل ۵۰ه ين عمليکائی تبادله کنند که ايامر

ح يا تصريتاليس ايپل. ی گرددريهای مربوطه جلوگ شدن مقام شد که از مشکوک برده می کاره سعی ب زين گرفت و می بر در ادی رايز

د مبدل يپول سفمواد خمدر را در اروپا به  تر شيمراتب ب ههای ب سپتامرب پول ءازدهي تا پس ازيهم ندراجن ا ويمنوده است که هم ماف

جمموع کل درآمد چهار سازمان جنائی هرکدام . جاها اتفاق افتادند آن در ها نين کشورهائی اند که ايتر م مهميبلج هالند و. ساخته اند

صد ( ايتاليده درصد حمصول ناخالص ا )Sacra Corona Unita( تايونيساکراکورونا  تا وي، ندراجن)Camorra( ا، کامورايماف

  .دهد ل میيتشک را) ورويارد يليم

گردد،  ورو استفاده میياوقات از پول  تر شيب برای جتارت مواد خمدر ءعرصه ائی دريتاليشده ا ات سازماندهیيجنا درچه  چنان

روشن "ح داد که يائی توضيتاليس خمفی ايک پلي. رسد مصرف می هورو بيز يکند ن آن انتقال می در ی که مواد خمدرريمس فلهذا در

 فروش مواد در آمده از دست ههای ب ساخنت پول فروش مواد و مبدل شود، اما با دالر پرداخت می ،گان مواد هکه به انتقال کننداست 
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شود، از  ده میيفروش رسانه اروپا ب د کرد که خبش بزرگ مواد خمدری که دريس خمفی تأئين پليا. "ابدي ورو اجنام میياروپا به 

 مثال در طور هب. گردند م وصل میه به ت و تروريست که جنا ای عرصه گردد و قاچاق مواد خمدر وارد میانه يای ميافغانستان و آس

وقتی کشتی بازرسی . ف منوديکرد، توق می ج فارس عبوريخل ريمس کائی کشتی باربری را که ازيائی امرريوی درين .م۲۰۰۳سال 

بوجی  ۵۴مواد خمدر در . القاعده بودند ءشکل از اعضای مظنون شبکهکشتی هم مت ءعمله د ويافت گرديشد، مقدار دو تن چرس باز

قاچاق مواد . ديون دالر حماسبه گرديليده م تا ۸بازار از  پوند وزن داشت که ارزش جمموعی آن در ۷۰ها جاشده بود که هرکدام آن هجاب

که به  ).آی .بی .اف(گزارش  که بنابر شود، بل پنداشته منیافته ي های سازمان تيزم اسالمی و جناي ترورنيجتاری ب ءگانه رابطهي خمدر

های  چنان قبل از اجنام محالت بر ساختمان د، بن الدن همياالت متحده ارائه گرديا در سپتامرب ۱۱دادهای  قاتی رویيون حتقيسيکم

  .مراجعه کرده بود )Cosa Nostra( کائی به کوسا نوسترايهای جعلی امر داری پاسپورتيخر ظورنم هدوقلو، ب

  

  :مساجد اروپائي ءشبكه
  

ها و  بانک  ه سودان و مشاری ازيگان سعودی، عل هخنب مقابل برخی از در ،سپتامرب ۱۱ان يشاوندان قربانيخو گان و هبست

 قبل از آغاز روز چند. کردنداندازی دادگاه را  تقاضای راه ل مالی القاعده متهم بودند،يکه به متو ،ج فارسيه در خليريهای خ سازمان

اروپا  ها سپس در ن پوليا. االت متحده خارج ساخته شديا شد، از ارد دالر میيليم ۲۰۰ها که بالغ بر  های سعودی دادگاه دارائی کار

های سعودی  های سازمان ملل، پول بنابر گزارش. دوران انداخته شده منقول بريهای غ تيها و ملک سهام، قرضه ءنهيدر زم نو از سر

  .کند ب میياروپا تعق ستی جهان اسالم دريهای ترور مساعدت به گروه ءعرصه در راه خود را ،هم هنوز

ل مالی ياروپا، متو های بزرگ سعودی در اریگز هيسرما ن شده اند که حضورياه زم اروپا معتقد بيهای مبارزه برضد ترور مقام

ل مالی و يجذب، متو ن عنصر جلب ويومندتررين ءمثابه همساجد ب ءشبکه. ده استين قاره را سهولت خبشيا ها در مدرسه مساجد و

. باشد آن رابطه دارند، می خارج از اروپا و زم اسالمی دريترور های مسلحی که با ها و گروه های هسته تيفعال ءکننده هنگآ هم

ادارات . کنند ف میيتعر >آوردن پولحمالت آزاد برای القاعده و برای گرد<ائی، مساجد اروپائی را يهای خمفی اسپان سيپل

مساجد اروپائی،  ءد، به نقش شبکهيمادر شهر قبل از محالت انفجاری در زم هستند، تايترور ضد مبارزه بر ريکه درگ ای استخباراتی

س خمفی يپل. بودندسپتامرب، کم ا داده ۱۱ها برای محالت  گی همراحل آماد زم اسالمی دريل پولی تروريدرنظرداشت متو ژه بايو هب

 از .م۱۹۹۴سال  در های خود را تيکه فعال >سربازان خدا<نام  هائی بياسپان ءک هستهيکشف منود که . م۲۰۰۴سال  ار ا درياسپان

 م بود، کمک ويسه سپتامرب ۱۱دادهای  روی هامبورگ که در مشای در ءکرده بود، به هسته د آغازيمادر در مسجد ابوبکر

  .بودمساعدت کرده 
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گان  هکنند تن محله دو. کند جذب می ق ويبرای محالت انتحاری تشو های اروپائی را چنان مسلمان اروپائی مساجد هم ءشبکه

گی  هزند )Derby ( و داربی) Hounslow( هاونسلو ب اجنام داده بودند، دريتل اب ئی که سال گذشته محالتی را در هيانتحاری برتان

 و عراق آماده ساخته ائی افراد متعددی را غرض اجنام محالت انتحاری دريتاليکردند که مساجد ا ائی افشايتاليقضات ا. کردند می

 خبشی از .يد سهم گرفته بودندمحله بر هوتل الرش کشور در آن چ ازيد پاول وولفوويروزهای بازد هائی که در مشول آن هل دادند، بيحتو

ق يطر جانب سپانسرهای عربی ارسال شده و از ده بود، ازيمصرف رس هو طرح پالن محله ب که در جذب افراد انتحاری هائی پول

  .ورو بوديها مهه به  ن پوليا. ده بوديا رسيتالي به اريکب ءهيبرتان

نام . عهده داشت، مال فواد نام داشته عراق را ب های اروپائی در انتحاری توسط انتحاری ءمردی که رهربی اجرای محله

قبل  او. القاعده داشت نام انواراالسالم بود که روابطی با هعضو گروه مسلح اسالمی ب ،عراقی ک کردي ،دين شخص حممد جمياصلی ا

ان انتقال قاچاقی يجر او. کرد گی می هزند )Parma(در پارما  سالی را کند، چند ه فراريبه سور .م۲۰۰۳سال  که در ناي از

 )Jean-Louis Bruguiere(ر ياظهارات جان لوئی بروگو بنابر. کرد ه نظارت میيسور را ازهای محالت انتحاری به عراق  انتحاری

اروپا به عراق وارد  د جذب شده دريها تن افراد جد سو ده نيبد .م۲۰۰۳زم فرانسه از تابستان سال يضد ترور قاضی اد مبارزه بر

منود که به  ائی تقاضايتاليا ءک عضو هستهيبرده از  بودند، مال فواد نامائی شنود کرده يتاليان صحبتی که مقامات ايجر در. شده بودند

ک مرد يفواد دست راست ابومصب الزرقاوی است،  مال. بفرستد زيفرستاده بود، به عراق ن >مهان تعداد افرادی که به جاپان< ءاندازه

 ها و ئی از هسته مرکزی شبکه ءچهره ءمثابه هاروپا ب رزم دينظر ادهای مبارزه برضد ترور مردی که از ـ متولد در اردن ءساله ۳۷

ضد  متفکر محالت در کازابالنکا، محالت بر است که الزرقاوی مغز آشکار. شود شناخته می ستی در قاره مذکوريهای ترور گروه

محالت انفجاری  داد روی که در افرادی چنان او با استانبول بوده است؛ هم انفجاری در ءمحله وعراق  ب سرخ درياالت متحده و بر صليا

 پاول در ماه فربوری سال نياز زبان کول  بارنيقابل ذکراست که نام او خنست. تهائی داشته اس د سهم گرفته بودند، متاسيمادر در

 در. القاعده بوده است  وني صدام حسنيرا متهم ساخت که شخص رابط ب های خود او ضمن صحبت ده شد که دريشن .م۲۰۰۳

رهربان مسلمان تلقی  دی ازينسل جد ءندهيمنا و مظهر زم،يترور ءعرصه ک معماريکه  بوده بل هاجنی نيک ميکه الزرقاوی  حالی

  .گردد می

کشورهای  اسی ازيگی س هپناهند ازيسال گذشته امت اساسی مبلغان اسالمی هستند که در ده چنان مراکز اروپائی هم مساجد

 کاريمشول مال کر هن افراد، باي از اديز مشار. دست آورده اند هاصلی خود، ب کشور داشنت در قرارب يل حتت تعقيدل هاروپائی را ب

ترس جالدان  زده سال قبل، ازيافته و سيکردستان عراق تولد  کار دريکر مال. الزرقاوی روابط دارند مؤسس گروه انصار االسالم، با

 ءمشول اسلحه هآالت جنگی ب سامان ءهريداری ذخ جرم نگه هرا ب حکومت هالند او. ديناروی پناهنده گرد به کشور کرد و صدام فرار

شد، اما  زم حماکمه میياام تروره ناروی ب د درياو با. بازداشت کرد .م۲۰۰۱سال  انفجاری مربوط انصاراالسالم در دستی و مواد

ن يا. دينام زم منیيترور گريد را کرد، عملی که کسی آن صدام شرکت ميضد رژ جنگ بر را او دريبرائت گرفت، ز تر پساندک زمان 

  . گون باشد، ارائه گردد ت هميواقع زم که بايترور ف درستی ازيد تعريکرد که با د میين ضرورت تأکيا ت، بريوضع
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  :اروپاي شرقي
  

بود  هن در. کند استفاده میش  های تيث قرارگاه فعاليح هکشورهای اروپای شرقی ب از ،ستی اسالمی اروپائیيترور ءشبکه

شان  ءخوبی برای حترکات آزادانه ءنهيهنگی مرزهای بازگذاشته شده، زمآ هم زم، دريعنی فقدان مقررات موثر ضد تروريکنترل، 

که در  )ابزرور(ق توسط يک حتقي. تری بوده است شيد بياروپائی دارای فوا های شرق احتاد کناره در ها اتيعمل. فراهم ساخته است

 منظور ههائی را ب جاشده اند، متاس هاروپای شرقی جاب های اسالمی که در افت، نشان داد که هستهي شارتان .م۲۰۰۴جنوری سال 

 انفجاری در داری مواديرا خريمهم است، ز ارين مسأله بسيدرک ا. ساختند ای بالکان برقراريماف انفجاری، با مواد داری اسلحه ويخر

استفاده  د مورديمحالت مادر انفجاری که در مواد. گردد تلقی می دشوار اريق، کاری بسيت کنترل دقيخاطر موجود هاروپای غربی ب

. سال گردآورده شده بود کيدرازای  ا دريات اسپانيوال کی ازي )هياوستور( ک کارگر معدن ذغال سنگ دريگرفته بود، توسط  قرار

ن مواد يبدل ا او در. ديدزد معدن می انبار ن مواد را ازيا کمی از روز مقدار ی، هرميکنترل دا از زيگر منظوره مذکور ب کارگر

  .آورد دست می هد بيمادر ئی در ک هستهي ه ازريخمدر، چرس وغ انفجاری مواد

 ءئی که محله هيند برتانمتن شهر دو. آسان ساخته است سهل و زين به کشوری چون عراق را مرزهای باز اروپای شرقی، سفر

 ءهريگر هم حبي دريک مسي. ل شده بودندياسرائ جا وارد آن از کرده و ه سفريبالقان به سور ب اجنام داده بودند، ازيتل اب در انتحاری را

انتحاری  متاس بودند، افراد ائی که با الزرقاوی و انصاراالسالم دريتاليهای ا ا، هستهيتاليهای قضائی ا مقام ءگفته بنابر. ترانه استيمد

های  ها را به خبش جا آن آن از ه انتقال داده ويقاچاقی به سور طور هترانه بيمد ءهريق حبيطر عراق را از وامل محالت انتحاری درع

  .غربی عراق داخل کرده بودند مشال

موتررانی های  سنسيها و ال پاسپورت. باشد های جعلی می تيهو ءهي ءنهيزم ن حمل فعال دريتر چنان مهم اروپای شرقی هم

فروش ه کنند، ب ت میي فعالريای کبيبرتان کاری از اروپای شرقی که در باندهای تبه ءلهيوسه شوند و ب ا ساخته میيبلغار جعلی در

اصل  رسند؛ که با چاب میه اروپای شرقی ب هائی در کهيفابر ن اسناد جعلی درينظران ا اظهارات برخی صاحب بنابر. شود ده میيرسان

ک يکه هرفردی برای  حالی رسد، در فروش می هپوند ب ۶۰۰آن  جلد عنی هرينازل  اريای بسه شود و ب ده منیيد ها آن درچ تفاوتی يه

  .پوند بپردازد ۷۰۰۰د ياه بايس بازار پاسپورت جعلی در

  

  :اروپائي ءل مالي شبكهيتمو
  

ک سازمان يکه  نيها قبل به عوض ا مدت ازمساعدت مالی القاعده مانده است،  ل وياروپائی، که وابسته به متو ءشبکه

زم مصروف جتارت بوده است، يترور ءعرصه که در ای ک شرکت سهامیيچون  ستی بوده باشد، برخالف هميمحالت ترور ءاجراکننده
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. گرفته شدسه يمقاه د بيبالی، استانبول و مادر سپتامرب با محالتی در ۱۱د که محالت يگرد ده زمانی آشکارين پديا. کند عمل می

که محالت  حالی شده بود، در م آن اجرايل مالی شده و حتت نظارت مستقياری، متوگز قبل پالن سپتامرب توسط القاعده از ۱۱محالت 

ر يچون سا القاعده هم. فی با القاعده داشتنديگری بود که روابط ضعيهای خاص د گروه فوق کار ءبرده های نام مکان در پس از آن

امون ريقات پيحتق گونه که از کرد؛ مهان  مینياعمال نظارت را تأم ل مالی ويمتو ا خبش بزرگی ازي ک خبش ويی، های سهام شرکت

 ءنهيمورد هز جا، خنست در آن اي جا و نيا مورد اجرای محله در ی درريگ ميد، القاعده، قبل از تصميبالی روشن گرد گذاری در مب ءمحله

ت اجرا يک محله با مؤفقيکه  زمانی. داد ات آن اجنام میيجزئ ئی را با مهه جانبه ق ويل دقيحتلک يگی اجرای محالت  همالی و چگون

ک ياسامه بن الدن در  .م۲۰۰۴ل سال يدر ماه اپر. ديگرد ق میيتصد د ويصورت رمسی تأئ هطرف رهربی القاعده ب گاه از شد، آن می

  .القاعده اشاره منود ءمحله ءمثابه هد بيمشخص به محالت مادر طور هببس  ک آتشيبرای  ها ضمن فراخوان اروپائی يدئوئیو ريتصو

 ل مالی خود بايمتو خاطر ههای خمتلفی را ب کيسرتاسر جهان، ختن های مسلح اسالمی در سپتامرب، گروه ۱۱دادهای  پس از روی

ل يگان آن متو هاجراکنند ءلهيوس هطور کل ب هد، بيمادر محالت بر. باشند ههای القاعده ن وابسته به پول گريد ت به جتربه گرفتند تايمؤفق

مساجد  ءشبکه. کردند ات خوديبرد ح شيپ ت ويوی از مثال القاعده، خود شان آغاز به هداريستی اسالمی، با پيترور ءشبکه. شده بود

م از جانب يمستق طور هگری که بيهای د چنان کمک رود، هم می مشار هنه بين زميا ومندی درريبانی نيکننده و پشت ک کمکياروپا  در

. کنند ق میيتلف هنگ وآ م همه کارانه را به های قانونی و تبه تيها فعال گروه. دارند افت میيش دريمندان عربی خو هسپانسرها و عالق

از   کرده ونيرا تأم خودتاج حيکنند تا ما می ها کار ا نظافتچیي کار وريث تعميح ههای مسلح اسالمی ب ا اعضای گروهيتاليا ا وياسپان در

بی يالريد بيفر. شوند هائی مشرده می  سازماننيبع درآمد برای چننن ميتر ث مهميح هها ب کاری هم تبه آن با. سازمان خود بکاهند بر فشار

)Farid Belaribi( ءشهيفسادپ ءک شبکهيق يطر زانگلستان زندانی بود، ا در .م۲۰۰۳ تابستان سال ری که درياجلزا ک مهاجري 

ب داده و يهای اعتباری را فر های کارت ها و شرکت او اعتراف منود که بانک. اورديدست ب هب دالر هزار ۲۵۰املللی مساعدت شد تا  نيب

ق آن يطر کی که ازيعنی ختني ـ )Skiming( >منگيسک<نام  هئی ب لهيکاربردن وس هراه ب های اعتباری از کارت با را ها کاری جعل

دوبی مورد  ز درياروپا و ن رمزی در مهه جاها در ءن مشارهيا. ـ اجنام داده است کاپی کرد های اعتباری را کارت رمز ءتوان مشاره می

ون دالر بالغ يليم ۴۲۴های اعتباری به  کارت ها با کاری بيفر کاری و راه جعل دست آمده از همبالغ ب. م۲۰۰۱در سال . کاربرد دارند

  .آورند دست می هزم پول بيهم ترور کاران و ها هم تبه کاری جعل ن نوع فساد وين اند که با ايا بر معتقدها  کارشناس. ده بوديگرد

گان  هد، محله کننديمحالت مادر گونه در گردد، مهان  مینيراه قاچاق مواد خمدر تأم حلاظ پولی از از زياروپائی خودش ن ءشبکه

 الزرقاوی و انصاراالسالم که در نيرابطه ب.  کرده بودندنيتأم تاج خود راحيدزدی ما خس مواد خمدره و با ريراه فروش چرس و سا از

 قانونی درريغ فروش مواد خمدر های اسالمی اروپائی از ست که گروه آن ءد کنندهيدست هستند، تأئ افغانستان هم قاچاق مواد خمدر از

  .برند می اروپا سود

کردهای نظامی  شباهت عمل. را رشد داده است جهان خود سرتاسر اسالمی درستی يترور ءشبکه سپتامرب ۱۱سه سال پس از 

 کرده بتوانند و نيتأم را تاج مالی خودحيکنند تا ما هائی استفاده می کيختن از سانی است و سپانسرهای هم ءدهنده القاعده، نشان
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گردد و  ل میيهای عراقی متو توسط صراف مقتدی صدر. گردد گی خودش مبدل می هزمی جهانی با زنديک ارگانيگونه به  نيبد

خواهد  اوشان واگذاره اسعار را ب ءتبادله گاه احنصار بازار د، آنريدست خود بگ هاماکن مقدسه را ب ند که وقتی او کنترل برا دواريام

 ءشبکه. ب بزننديج هکالنی ب توانند سودهای می ها آن کنند، و می ن اماکن مقدس سفرياه عه بيران شيها زا ونيليانه ميرا ساليز. کرد

  .گردد ه مساعدت میيريهای خ مساجد و سازمان ءاروپائی مربوط به الزرقاوی توسط شبکه

دادن  توقف امر که در دارد، بله ن زم رايل مالی تروريدادن متو ست که توانائی کار توقفيزم غرب نياست ضد ترورين تنها سيا

زم اسالمی يگسترش ترور امر دی دريکل ک عنصرين شبکه يکه ا حالی ناتوان بوده است، در زي شبکه ننيب ها در پخش پول ع ويتوز

ن اسامه بن الدن خواهند شد، مهه از يگز عنی افرادی که سراجنام جایيست، ين رهربان ترورينسل نو گونه  نيمه به. شود پنداشته می

های  ني، ماش)نترنتيا( ای جمازیيق دنيطر عنی آموزش ازيآن آگاهی دارند، ه ل کمکی مربوط بيوسا استفاده از از شدن و جهانی

چون  های فرهنگی و مذهبی هم اثريی خود مثل مميار سنتی قديل بسيمهه را با وسا نيا ها آن. های بانکی خارجی اتومات پول، حساب

 قی ازيعم ومند ورين ريک تصوي که ميگرفته ا مندی قرار ک دمشن قدرتيمقابل  حال حاضر در ما در. کنند ل میيذکاة تکم ايحواله و 

  .ميشده ا آن آشنا هنوز تازه با جهان ما دارد، دمشنی که ما

  

  :ها رييگ جهينت
  

های نه چندان دور   مدتنيلندن تا به مه در )Finsbury Park- moskee(نبوری پارک يمسجد ف ءون از حموطهريب در

گی افراد انتحاری  هن ساعات زنديآخر ريآن تصاو که در هائی لميف. ديداری منايخر غاتی اسالمی رايدئوهای تبليتوانست و هرکس می

مسجد، چندتن  تر از طرف نی چند جاده آنيرزميک زي در. ن وجه فروش داشتنديتر هکردند، به بِ می اجرا که محالت انتحاری را

آوری  ل پول مجعياسرائ ان محالت انتحاری دريق برای قربانيآن طر تا از دهی کرده بودند سازمان شی رايهود منايگران آماتور  بازی

برای . رود ش میيخشونت پ های زور و استيه سيما در سا ءگی روزمره هزند. ميکن گی می هآن زند ست جهانی که ما در نيا. کنند

گری يقتی ديروند، حق د میيگاه برای خر ک فروشيبه  کنند و گی می ههم زند کنار مشال لندن در دو که در هود هريجوامع مسلمان و 

  .ديسرتاسر جهان گسترش خبش قت را درين حقيا سپتامرب ۱۱. دارد هوجود ن

اسی، محله بر يزور برای اهداف س ءاستفاده ،اسیيمسلحانه، خشونت س کاريزم، ترور، پيترور ـ ميبنام را آن نامی که ما ره به

شود که خبشی از  پنجاه سال می از تر شيها از ب نيا ءمهه ـ گردد ها مستولی می آن وحشت بر تی که از ترس ويندان و وضعمشهر

مشال  در. گرفته است اد مورد سؤ استفاده قراري احساسی آن، با قوت زنيسنگ ل باريدله ده بين پديا. ل داده استيتشک را جهان ما

ک يد و يک شهي ايانتحاری  ءک انتحاری آماده برای محلهيد يروی، شا میداری و راه  کدام مست جاده قرار ن که درياه لندن، بسته ب

ممکن  ريدو جانب غ هر امل در مهه رنج و نيگان و ا هشد کشته ن مشاريبا ا. رود راه می زيکش ن ست و آدميک تروريهم  ايقهرمان و 
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مند  جوئی خساره حس انتقام انتقام و ءلهيوس هاسی بيل سيحتل. اد کردجياسی اي پل سرينوع تفس ن دوي اني حالتی بنيچن است در

نی يع ءلهيک وسيتواند،  داده می وسو مست د آورده ويهای مسلح را پد قدرتی که سازمان ءنهيزم ق درياقتصاد برای حتق. گردد می

  .بدهد دسترس قرار ک راه حل عملی را دري اتواند حت اقتصاد سراجنام می. کند کش می شيپ

ش و انکشاف يدايبرم تا پ کار هب ل اقتصادی رايک حتلي دهم و يرياسی را تغيگاه س ام که جهت پرت کردهن کتاب سعی يا در

ست، يد شده نيجتر ءک شبکهين يا. است کاری استوار بيفر کاری، فساد و ترور، تبه که بر ای شبکه .دريصورت گ ن ترورياقتصاد نو

ست که هم با سکتورهای  املللی اقتصادی نيستم بيک سين يد آمده است، ايپد کار تبه های مسلح و کرد سازمان عمل ءلهيوس هکه ب بل

ات يکه بتواند ح ناي ستم اقتصادی، قبل ازيس هر ءمثابه هن ترور، بياقتصاد نو. گی دارد ههای سنتی بست قانونی اقتصادريهم غ قانونی و

بودن  دوران جنگ سرد؛ سپانسر ها، قدرت کامل، از چون جنگ گذرانده است که مراحلی هم سر از حتوالتی را يش بربد،خود را پ

  .برگرفته است د را دري؛ و جهاد جدـ دولت درون ـهای  ش دولتيدايسازی ترور؛ پ های مسلح؛ خصوصی های خارجی گروه دولت

 ءلهيوس هن ترور، بيحال حاضر اقتصاد نو در. ها را نشان داد رماجرای آنهای مسلح، رشد پ ق راجع به اقتصاد سازمانيحتق

ا و سه بار ياز حمصول ناخالص ملی برتان تر بزرگ شده و حرص معمولی، دو بار دهی های سازمان کاری خشونت، تبه است زور ويس

د است، يدرحال حاضر جهاد جد ،نين ماشيتر مهم. است تر شيکا بوده و هنوز هم در حال رشد بيپولی امر ءهريچون ذخ هم تر بزرگ

  .اقتصادی جهان اسالم ـ ت شان و آرزوهای اجتماعیيها برای هو جوی مسلمانو های انقالبی اسالمی، جست دئولوژیيبی از ايترک

و  ـ دولت درون ـهای  های اسالمی، دولت دولت ءلهيوس هد که بيگشا ئی از اقتصادها ره می ک شبکهيسوی  هد بيجهاد جد

تفاوت  کار های تبه های قانونی تا به گروپ شرکت صادی غنامند بوده و ازهای جنات اقت گردد؛ راه های مسلح رهربی می سازمان

شوئی  ه، قاچاق اسلحه و مواد خمدر و پوليريهای خ ق سازمانيطر مند از های ثروت صادرات ساجق عربی، انتقال پول مسلمان. کند می

کنند  د میياسالمی ام ـ دولت درون ـهای  دولت. ست گی اقتصادی هسوی عدم وابست هها ب شيها مهه خبشی از گرا نياه، ايهای س پول

  .ستم، خود را گسترش دهديس دست آورند و هن شبکه را بيهای اکه درآمد

که با معتقدات  ای اسیيوحدت س ـن دولت يستی غربی اياليل و شرکای امپريزی دولت اسرائي، فرورديامروزه هدف جهاد جد

چون آل سعود  هائی هم ميکه رژ نيو آن ا يگری هم هستد تر هم اهداف اصلی آن با. گردد ت مشخص میيحيت و مسيهوديعنی ينی يد

د ممانعت ياد خالفت جدجيراه ا چنان در های خالص اسالمی هستند و هم ل دولتيا که مانع تشکيبيل قذافی در عربستان سعودی و در

 مذهبی از ن سپريباری ا اگر. مسلمان را تصاحب خواهد کردمند  خالفتی که بازهم منابع کمکی کشورهای ثروت. آورند عمل می هب

 ريهای مسلمان را ز خودی اند که کتله های خارجی و گردد که عبارت از قدرت می گاه دمشن اصلی آشکار ان برداشته شود، آنيم

  .دهند می قرار استثمار

دادن خود  حال انطباق گری دريدارد و آن دکی تسلط کامل يم که يستم اقتصادی هستيشاهد تصادم دو س حال حاضر ما در

قدرت متنوع واقعی را  های مسلح، اقتصاد سازمان ءق دربارهيحتق. زم اسالمی و غربيان تروريی مريئی درگ شهيست علت ر نيا. است

اقتصاد جهانی حمکم  ءهيحاش ها در رقبای غربی آن ءلهيوس هکه ب ای مالی عنی وحدت جتاری ويسازد،  اسالمی را برمال می قبال ترور در
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زم، يمالی با وهاب ن وحدت جتاری ويشراکت ا ءلهيوس هستم شوروی، بيس ءهای سابقه مالی اسالمی خبش استعمار.  شود داشته می نگه

  .اسالم، ممکن ساخته شده است ئی از انهريگ سخت ريعنی تفسي

برابر اقتصادهای غربی  در ن ترورياقتصاد نو هائی از خبشد، واکنش ريگ می بر در که جهان را ای املللی نياقتصاد ب ءدر دهکده

 ها فقط چند تا از نيا ـ  خواهیريهای مسلح، خ دستان سازمان های قانونی در ت شرکتيها، موجود شوئی پول. ر استياجتناب ناپذ

ن يتر غرب، مهم. آوری بزرگ است تريصورت ح هها ب نی آنيالب گی ذات هوابست ءدرجه. دهند ل میيتشک ستم رايس دو  هرنيها ب متاس

را  ها ن پرداختيتر بزرگ ن درآمد ويتر خود بزرگ ءن دو به نوبهيکه ا ،اسلحه است ن سوداگريتر بزرگ مواد خمدر و ءکننده مصرف

 قيطر را که از هائی های مالی غرب خبش بزرگ پولاد. دهند ل میيهای مسلح را تشک های سازمان النس پرداختيب در توازن و

يک  که من از زمانی. گردد بالغ می ون دالريليب ۱،۵ اندازد، که ساالنه بر دوران می هند، بيآ دست می هقانونی جهانی برياقتصاد غ

د گردد، چه خواهد شد، يستم ناپديس صورت ناگهانی از هها ب انداخنت پول دوران هن بيدم که اگر ايسی پرسيانگل ءشده دان شناختهاقتصاد

  .ق خواهد شديک حبران عمي ريسرعت درگ هدادی، ب  رخنيچن های غربی باني حالتی، اقتصادچن اعتراف منود که درپاسخم  او در

 ءدهد که گام خنست در عرصه های غربی، نشان میين ترور و اقتصاد اقتصاد نونينی بيالب گی ذات هل اقتصادی وابستيحتل

ف ساخته و يد ضعيبا های غرب راتصاداق وستد باداد ريق کدام جمراها تأثيطر که پی بربد از ،ن باشديد ايزم بايضد ترور مبارزه بر

می است ين تصميا. ده شوديکلی مسدود گردان هد بيزم بايتاليآزاد و جهان کاپ ت هم وارد شدن به بازاريا را کامالً توقف داد و در آن

 ءمثابه هزمانی عملی است که ما، ب ن کاريد و اريادی صورت گيبن طور هها اختاذ گردد، اما اجرای آن ب سطح حکومت ستی دريکه با

آن آگاهی  ءچانسی که درباره ـ ميما داده است، استفاده کنه باز ب ءک از حقوق بزرگ خود که جامعهيهای دموکرات ندان دولتمشهر

  .باشد یدهد، م شکل می گی ما هکه به زند ای های اقتصادی یريگ ميم در تصميشود و قابل تقس داده می

را بدون  ها دا وارد گردد و آن پوليفلور پول نقد به بانکی در از ک بکس پري کسی با که اجازه داده شود که هر زمانی تا

م يکن گی می ههائی که زند وهيکه ما به ش زمانیکند، تا  زيکدام حسابی وار ها آگاهی داشته باشد، در که کسی از منبع اصلی آن پول آن

م که ياری کنگز هيهائی سرما شرکت در که ما زمانی افته برود و تايش يگی ما به نفت خارجی افزا ه که وابستنيکن می گی راننده ايو 

 دارند، در می ها سود بر آن ت ازيعذاب بشر ها و کردن به رنجکنند و بدون اعتنا های مستقل مداخله می های دولت استيدر س

  .ميکاری کرده ا خود هم صورت ما با نابودی و غرق شدن آن

مجعی رابطه  ههای دشوار فردی و دست گی برای انتخاب هآماد  خودی و بانيها با دسپل نيهای اقتصادی اند، اما ا معضله ها نيا

است، تر  کند، مبهم د میيد را چه که اکنون ما نآ. ميمواجه بوده ا های دشوار گونه انتخاب نيمه ما با زيدوران جنگ ن قبالً در. دارند

  .برخواهد گرفت خ، جهان را دريگر تاريهر دوران د تر از شيب ،ن باريباشد، و ا بارتر بتيتواند مص کردن، می هچ اقدامی نياما عواقب ه

  

  انيپا
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  :ها گروپ

  
  :افيابوس

ل مالی يا متويبيل ءلهيوس هافت و بيس يتأس. م۱۹۹۱سال  اف دريابوس. ه شهرت داردياالسالم نام احلرکة چنان با ن گروپ هميا

. عهده داشت هرا عبدالرازق ابوبکر جنجاالنی ب ملی آزادی مورو بود که رهربی آن ءک گروه جداشده از جبههياف يابوس. شد می

اعضای آن متشکل از چند صد تن . باشد  مینيپيليجنوب ف ئی واقع در رهينداناو، جزيک دولت اسالمی در مياد جيهدف آن ا

کشی  ها و آدم ربائی ن گروه را زورگوئی، محالت انفجاری، آدميهای ا تين فعاليتر مهم. هواخواه است هزار نيجوی فعال و چند جنگ

  .دهد ل میيتشک

  :Euskadi ta Askatasunaـ  ETA ـاتا 

اين . کند ها مبارزه می معنی پدروطن و آزادی باسک، يک گروپ مسلحی است که در راه آزادی سرزمني باسک اين نام به

فعاالن گروپ در آغاز در کار گذاشنت مواد . تغيري داد ETAبه اتا . م۱۹۵۸يک گروپ ناسيوناليستی بود که نام خود را در سال 

خنستني عمليات نظامی خود را پس از مرگ جنرال . م۱۹۶۱در سال ) اتا. (مصروف بودند) بيلباو(انفجاری در شهرهای باسک مانند 

تر  های رزمی خود را با هدف قراردادن واحدهای امنيتی و پليس بيش های پسني فعاليت در سال. اجنام داد )فرانسيسکو فرانکو(

اين . داشته است های مسلح در سرتاسر جهان برقرار نگه های خود را با گروه اين گروپ هنوز هم در اسپانيا فعال بوده و متاس. ساخت

قرارگاه اين گروپ در ايالت باسک در بني مرزهای اسپانيا و . ن و چند صدتن هواخواهگروه زياد عضو نه دارد، شايد بيست تن فعاال

  .باشد فرانسه واقع می

. سی .يو .های دفاع خودی کلمبيا ـ آ اتحاد گروپ(اتوديفينساس يونيداس دی کلمبيا 

AUC:(  

سوداگران  ءوسيله در ارتش دارد و بهکند که ريشه  سو اين احتاد، يعنی يک سازمان مسلح فعاليت می بدين. م۱۹۹۷از سال 

. قرارگاه اين احتاديه در کلمبيای مشالی واقع است و رهربی آن را کارلوس گوستاويو در دست دارد. خدمت گرفته شد مواد خمدر به

ی های مرکزی و وسطی کلمبيا و برخ عمل خود را گسترش داده و واحدهای آن در خبش ءهای پسني ساحه اين احتاديه در سال

اين . رود تر شده می روز بزرگ نفری بوده که روزبه ۸۰۰۰دارای يک ارتش ختميناً .) سی .يو .آ. (کند شهرهای ديگر عمليات می

بنابر . کند های چپی را متويل مالی می احتاديه مالکان زمني را در اختيار خود دارد که برخی خدمات اجتماعی و مبارزه بر ضد پارتيزان

  .باشد مبارزه با مواد خمدر اياالت متحده، اين گروه با جتارت مواد خمدر و سودبرداری از آن در ارتباط می ءاداره اظهارات کارمندان

  :المسلمين اخوان
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اجياد . م۱۹۲۸در سال  ءنام عبدالرمحن البنا اين يک سازمان راديکال مسلمان است که توسط يک آموزگار مصری به

ها در  احلسينی مفتی اروشيلم برقرار داشته و در قيام فلسطينی هائی را با حاج امني سو متاس بدين .م۱۹۳۵املسلمني از سال  اخوان.شد

اين جنبش . فلسطينی اين سازمان توسط سيد رمضان در اروشيلم اجياد گرديد ءشعبه. م۱۹۴۵در سال . سهم گرفت. م۱۹۳۶سال 

وزير مصر  که متهم به کشنت خنستء البنا. شرکت کردند. م۱۹۴۸ دست آورد و اعضای زياد آن در جنگ هائی به بسيار زود پريوزی

وسيله مجال  به. م۱۹۵۷اين سازمان در سال . شناخته شده بود، خودش احتماالً توسط ماموران خمفی دولت کشته شد. م۱۹۴۸در سال 

هزار نفر برادران اخوانی زندانی  ۲۰عبدالناصر غريقانونی اعالم گرديد، زيرا بيم داشت خودش نيز توسط اين سازمان کشته شود، 

فلسطينی، جممع اسالمی را در مناطق  ءشاخه. املسلمني، نريومند ساخنت متدن اسالمی در کشورهای اسالمی است هدف اخوان. شدند

ن فلسطني از املسلمني در هدف غائی خود يعنی آزادکرد که اخوان رغم اين علی. جا هم محاس پديد آمد وجود آورد که از مهني اشغالی به

املسلمني عمدتاً  مالی اخوان ءپشتوانه. دهد هم به امر نريومندسازی و گسترش اسالم اولويت می اشغال اسرائيل مصمم است، با آن

  .عربستان سعودی است

  :Irish National Liberation Army ارتش ملی آزادی آيرلند 

راندن  يک گروپ افراطی چپ کاتوليک بود که در جهت بريوناين . گذاری شد پايه. م۱۹۷۴اين ارتش در دهم دسامرب سال 

اين سازمان نظامی خبش جداشده از ارتش مؤقت . رزميد آيرلند می ءواحدهای نظامی برتانيه از آيرلند مشالی و احتاد دوباره

خواهی مردم  آزادینام ارتش  ها به باشد که پسان می) Irish Provisional Republican Army-PIRA(خواه آيرلند  مجهوری

خواه سوسياليست  نظامی حزب مجهوری ءحيث شاخه اين ارتش به. شد رهربی می) هيوگ تورنی(ناميده شد و توسط .) آ .ال .پی(

کرد که تأسيس مجهوری سوسياليستی در  دانست، عمل می آوردن اهداف سياسی روا می دست خاطر به آيرلند که استفاده از زور را به

خبش آيرلند به يک بازسازی ساختاری دست زد و  های هشتاد ارتش ملی آزادی در اواخر سال. گرفت در بر می آيرلند را نيز

های اين  فعاليت. شود خود جذب منود که اکنون با نام سازمان آزادی خبش مردم آيرلند شناخته می های کوچک ديگر را به گروه

کش و  ها تن آدم شود که اين سازمان ده گفته می. دهد رگوئی و غارت تشکيل میربائی، زو کشی، آدم سازمان را محالت انفجاری، آدم

  .افرادی برای اجنام محالت گوناگون و نيز صدها نفر هواخواه دارد

  :ELNم ـ . آ.بخش ملی ا ارتش آزادی

او يکی از . گرديدتأسيس . م۱۹۶۴در سال ) فابيو فاسکيز کاستافيو(اين يک گروپ مارکسيست کلمبيائی است که توسط 

های نفت  اين گروپ با اجنام محالت بر خطوط لوله. کرد الگو برداری می) چه گوارا(و ) فيدل کاسترو(فکران شهری بود که از  روشن

محله از اين نوع  ۶۹۱. م۱۹۹۹تا به . م۱۹۸۲از سال . کرد های نفتی استفاده می و ادهای نفتی، از ترور اقتصادی در مقابل شرکت

های اين  ترين فعاليت مهم. خارج، خود جمبور به واردکردن نفت گرديد عوض صدور نفت به آن کلمبيا به ءاجنام داد که در نتيجهرا 

هزار نفر  مشار اين گروپ از سه تا پنج. های گريالئی تشکيل يافته بود ها، محالت انفجاری، زورگوئی و يورش ربائی گروپ از آدم
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های گوناگونی را  سو حکومت مرکزی در بوگوتا تالش بدين. م۱۹۹۹از سال . نامعلوم هواخواهان عبارت استاعضای فعال و مشار 

  .داده است ئی نه  راه انداخته است تا با اين گروپ وارد يک ديالوگ گردد، اما تا کنون نتيجه به

  :  KLAبخش کوسوو ـ  رتش آزادیا

های کوسوو، مقدونيه و آلبانی در چارچوب  گريالئی برای متحد ساخنت مسلمانحيث يک حرکت  ها اين ارتش را به بسياری

که در شکل واحدهای کوچک و نسبتاً مستقل عمل  حيث يک سازمان سرتاسری نه، بل اين ارتش به. شناختند يک آلبانی بزرگ می

ارتش . بندی شده اند فاوت از هم تقسيمهای مت ها و مشخصه ن ارتش، در نوعی از ساختار نظامی با يونيفورم اعضای آ. کند می

کاری با  های سياسی حملی در کوسوو را که اام هم پوليس صربيا و چهره. م۱۹۹۸و . م۱۹۹۵های  خبش کوسوو در بني سال آزادی

و چپاول  اين ارتش از برکت غارت. م۱۹۹۸های سال  از نيمه. حيث اهداف خود مشخص ساخته بود ها وارد بود، به پليس صربيا بر آن

تروريستی بن الدن،  ءهای مالی کشورهای مسلمان و غربی و تعامالت با شبکه ها و آلبانيائی، کمک افزارهای صربيائی جنگ

در اوج قدرت خود در دوران جنگ در کوسوو، اين ارتش . تری مسلح ساخته شد حنو مطلوب دهی شده و به تری سازمان صورت بِه به

  .جوی مسلح بود هزار جنگ ۲۰تا  ۱۲طورختمينی دارای  به

  :ارتش سرخ جاپان

. فراکسيون ارتش سرخ کمونيستی جاپان پديد آمد/ شدن شکافی در ليگ  پس از وارد. م۱۹۷۰اين ارتش در حدود سال 

حيث يک حنبش  اين ارتش در اصل به. باشد رفنت اشرافيت دولت جاپان و پريوزی انقالب جهانی کمونيستی می هدف آن از ميان

در زمان . آموزش ديده اند) لبنان(بيک  ءاعضای آن در دره. قرار دارد) فيساکوشيجينوبو(کند و رهربی آن در دست  اجريان عمل می

ها را  کرد اما پس از فروپاشی احتاد شوروی اين کمک جنگ سرد، ارتش سرخ جاپان از احتاد شوروی و آملان شرق کمک دريافت می

دار پليس جاپان و  با کار دوام. ثبات بسازد پاسيفيک اين کشور را بی ءترين رقيب جاپان در منطقه مهم حيث دهد تا به چني اجنام می

ها در افغانستان، لبنان،  آن ءناپذيری که مهه ترديدهای ايدئولوژيک، اعضای اين گروپ کاهش يافت تا به بيست، سی تن افراد آشتی

در حال حاضر به سازمانی شبيه شده . گذرانند گی در تبعيد را می حتا در کلمبيا زندهقول برخی افواهات  رومانی، کوريای مشالی و به

  .وجوی شان است هنوز هم فراری اند و پليس جاپان در جست) کونيو باندو(و ) فيساکو شيجينوبو(بوده و رهربانش  که فعال نه

 Provisional Irland Republic.آ.) ار .آی .پی(خواه آيرلند ـ  ارتش مؤقت جمهوری

Army-PIRA:  

. م۱۹۱۶خواه آيرلند که از سال  فرعی از بطن ارتش مجهوری ءحيث يک پديده به. م۱۹۶۹گروپ مسلح راديکال که در سال 

آيرلند بوده  ءهدف آن بريون راندن نريوهای نظامی برتانيه از آيرلند مشالی و متحد ساخنت دوباره. سو فعاليت دارد، پديد آمد بدين

ها  ها در اولستر بر سر زبان ها و پروتستانت ها و تصادم ميان کاتوليک پس از آشوب. م۱۹۶۹روپ در تابستان سال اين گ. است

ده تن از اعضای ارتش . م۱۹۸۱در سال . قرارگرفت، از آن پس در مقابل نظاميان برتانوی و پليس به عمليات گريالئی روی آورد

در مشال آيرلند جان داد ـ زندانی ) ماز(تر در اثر اعتصاب غذائی در زندان  ود ـ که پساندر رأس شان ب) بابی ساندز(خواه که  مجهوری



- ٢٢٧ - 

آورد و برخی از  دست می مندان و هواخواهان خود در اياالت متحده به های مالی از عالقه خواه کمک ارتش مؤقت مجهوری. شدند

های محالت انفجاری،  خواه از شيوه ارتش مجهوری. کردند دريافت میآموزش نظامی .) او .ال .پی(اعضای آن از ليبييا اسلحه و از 

بس سال  اهداف ارتش مذکور را تا پيش از آتش. کرد آوردن پول استفاده می دست خاطر به زورگوئی و غارت، قتل و کشتار به

پس از . داد ها تشکيل می ادار به آننظاميان وف ها و پليس در آيرلند مشالی و شبه برتانوی، نظامی ءرتبه های عالی ، مقام.م۱۹۹۴

های مترو و  گاه های آهن و ايست خواه محالت انفجاری را در راه ارتش مجهوری. م۱۹۹۶بس در ماه فربوری سال  يافنت آتش پايان

به مشول کبري و محالتی را بر ارتش برتانيه و ديگر ادهای وابسته به آن در آيرلند مشالی  ءمراکز خريد و فروش در برتانيه

 ءمجعه ءنامه طور رمسی پس از موافقت مسلحانه را به ءخواه آيرلند، مبارزه ارتش مجهوری. های نظامی برتانيه در اروپا اجنام داد گاه پای

  . ترک گفت. م۱۹۹۸مقدس در سال 

  :Abril ١٩ Movinentoابريل ـ  ۱۹ـ مووی مينتو  ۱۹ام 

سفارت مجهوری دومينيکن . م۱۹۸۰موجوديتش از وقتی آشکار شد که در سال . تأسيس گرديد. م۱۹۷۴اين گروه در سال 

نام حزب  را به ای سال مبارزه مسلحانه را ترک گفت و حزب سياسی ۱۶اين گروپ پس از . م۱۹۹۰در سال . در بوگوتا اشغال گرديد

  .وجود آورد به ۱۹ائتالفی دموکراتيک ـ ام 

  :Ulster Defence Association- UDAانجمن دفاع اولستر 

که حکومت برتانيه بنا بر  فعاليت داشت تا اين. م۱۹۹۲اين گروپ قانونی بود و تا به سال . ميان آمد به. م۱۹۷۱در سال 

اين گروپ . را ممنوع قرار داد های آيرلند مشالی، فعاليت آن های خودساخته و اجنام محالت بر کاتوليک مب ءوسيله اش با محالتی به رابطه

  .نظامی فعال بوده اند های شبه مجله چند صد نفر آن در عمليات عضو داشت که از آن ۵۰۰۰تا  ۲۰۰۰ختمينی از طور  به

  :ائتالف شمال

رهربی مال  طالبان به ءوسيله به. م۱۹۹۶های شورشی مسلمان افغان تشکيل يافت، که در ماه سپتامرب سال  اين ائتالف از گروه

جويان بود که صرف بر پنج واليت افغانستان کنترل داشتند، در  اين يک ائتالفی از جنگ. شدندحممد عمر از قدرت بر انداخته 

. م۲۰۰۱سپتامرب سال  ۷رهرب اين ائتالف، امحدشاه مسعود، خود نيز در . های کشور در دستان طالبان قرار داشت که بقيه خبش حالی

اميان امريکائی در ماه نوامرب مهني سال طالبان را شکست داده و وارد ائتالف مشال، به کمک نظ. توسط افرادی از القاعده کشته شد

  .شهر کابل شدند

  :الفتح

. عرفات رهربی منود اسريرا  های سال آن افت، ساليل يت تشکيکو در .م۱۹۵۷سال  ها در نیين گروپ که توسط فلسطيا

 ءخاطر اعاده هل، بيم نظامی با اسرائيروئی مستقياهدف، رو. بودها معطوف داشته  نیيبه استقالل فلسط توجه خود را مهان آغاز الفتح از

راه  هب .م۱۹۶۵ماه جنوری  ل را درياسرائ برابر اش در  اقدام مساحانهنيالفتح خنست. هودها تصرف کرده بودنديهائی بود که  نيسرزم

های آواره در کشورهای  نیيفلسط از بزرگی ل، مشارياشغال مناطق متصرفه توسط اسرائ پس از جنگ شش روزه و پس از. انداخت
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جنگ  به آغاز الفتح، تا. ديمبدل گرد .)او .ال .پی( ءمسلحانه ءبرده به شاخه ن گروه مساعدت کردند و گروپ ناميجوار، به رشد ا هم

صدام  عرفات و نيکی بينزد. شد ل میيمالی متو نظر ت ازيکو مند عربی چون عربستان سعودی، و کشورهای قدرت ءلهيوس هج، بيخل

های مادی از احتاد شوروی سابق،  گونه الفتح، کمک نيمه به. های مالی را صدمه زد ن مساعدتيج، ايزمان بروز جنگ خل  درنيحس

شصت دست  های پنجاه و های نظامی سال تي از فعالريهای اخ سال الفتح در. آورد دست می های مشالی بي و کورنيچکوسلواک، چ

 دوم، برخی از ءدوران انتفاضه در. اسی روی آورديگوهای سو نی به گفتيک فلسطيک دولت دموکراتياد جيراه ا برداشت و در

عضو فعال  هزار هشت تا ۶ت يظرف شود که الفتح از  زده مینيختم. ل برگشتندياسرائ های الفتح دوباره به محالت مسلحانه بر خبش

  .باشد می برخوردار

  :المهاجرون

س يجده تأس ضد سعودی در ک گروپ فشاريث يح هب .م۱۹۸۳سال  ن گروه را دريبکری حممد، ا عمرنام  هائی بيخ سوريش

مبنای  املهاجرون بر. لندن است ن گروپ دريحال حاضر قرارگاه ا د، دريترک بگو را ساخته شد کشور جمبور .م۱۹۸۶سال  در. کرد

ات و يد حيگانه راه جتديسان اسالم،  ها و تصورات هم مفکورهق يدارد که تلف است و باور دئولوژی جنبش اسالمی استواريک اي

  .ست معتقدات فرهنگ اسالمی

  :المقاتله

اسامه  ءکه با شبکه هائی عربـ افغان  ءلهيوس هجهاد ضد شوروی، ب های پس از سال ست که در ادگرای مسلح اسالمیيگروه بن

  .دانند می را کافر ن گروه اويرا اعضای ايمعمرالقذافی بود، ز د و هدف آن کشنتيس گرديا تأسيبيل بن الدن متاس داشتند، در

  :القاعده

توسط اسامه بن الدن و  .م۱۹۸۸حوالی سال  ن سازمان دريباشد، ا ا اساس و داب میين لغت، نقش ياللفظی ا معنای حتت

داوطلبانه برای  طور هب را که خود هائی عربعده  د که فهرست آنيس گردينظامی بن الدن تأس ءن فرماندهيتر ی، مهمريده ال بنشيابوعب

ل مالی، جذب افراد و يمتو ءنهيزم چنان القاعده در هم. کرد داری می ب و نگهيکردند را ترت نام می شرکت در جهاد ضد شوروی ثبت

 ءزکنندهيرستاخک سازمان يسرعت به  هالقاعده ب. کرد مساعدت می کمک و ،ها های سنی مذهب برای جنگ افغان آموزش افراطی

اد خالفت اسالمی جين هدف القاعده را ايتر مهم. به ختم جنگ افغانستان فعال باقی ماند د که تايتی اسالمی سنی مبدل گرديمل نيچند

ست، تا  های مسلح اسالمی گروه ريکاری سا جوی جلب همو جست در رو  نيمه از. دهد ل میيجهان تشک های سراسر برای مسلمان

ون ريکشورهای اسالمی ب از را ها مسلمانريها و غ ستند، سرنگون ساخته و غربیيالقاعده اسالمی ن نظر کنونی را که ازهای  ميرژ

 نفر هزار صد تا چند چند شود که القاعده از می ادعا .شد کجاي) اجلهاد( با گروه جهاد اسالمی مصر. م ۱۹۹۸سال  القاعده در. برانند

  .عضو دارد

  :ديالتوح
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ه ب نام حممد سرکاوی و هشودکه توسط شخصی ب گفته می) القاعدهء  شبکهنيب غالباً گروه فرعی در(نی ياسالمی فلسط ن گروهيا

 آغاز ان القاعده که دريجو تن از جنگ از صد تر شين گروه برای بيا. گردد گر توسط ابومصب الزرقاوی رهربی میيمنابع د ءگفته

) ران ءحومه در(گاه  پناه  افراد پول ونيمه چنان به هم. ه کرديکرده بودند، اسناد جعلی  افغانستان فرار از .م۲۰۰۱ سال جنگ در

  .غرب بروند اي انه ويشرق م گری دريران خارج گردند و به مناطق ديا از فراهم ساخت تا انتقال شان را ءنهيعرضه داشت و بعد زم

  :انصاراالسالم

شرق کردستان، مشال  لمشا در. م۲۰۰۱سال  سپتامرب ست که در گروه مسلح اسالمی .های اسالم زانيداران و پارت عنی طرفي

امستردام بازداشت  در .م۲۰۰۳ ماه جنوری سال کار بود که دريکر دست مال ن گروه دريآغاز رهربی ا در. ديس گرديعراق، تأس

   .کردستان است اسالمی در ک دولتيس يافغانستان، تأس  طالبان درميد از رژيتقل هدف انصاراالسالم، با. شد

  : Irgoenايرگون 

. م۱۹۳۱يک سازمان مسلح زيرزمينی يهودها بود که در سال ) Irgoen Zvai Le`oemi-IZL(يا سازمان ملی نظامی 

ها بر فلسطني که برای  برتانوی ءنظامی يهودها در زمان سلطه نام تشکيالت شبه) (Haganah(توسط مشاری از فرماندهان هاگانه 

. م۱۹۴۴ايرگون در سال . در اروشيلم ساخته شد و در رأس آن ابراهام تيهومی قرار داشت) جنگيدند دفاع از منافع عربانيان می

. ها خواست که اين سرزمني را هر چه زودتر ترک گفته و دولتی يهودی برقرار گردد ها رهربی منود و از آن قيامی را بر ضد برتانوی

اين گروه به محالت تروريستی روی برده و خبشی از هوتل کينگ داويد در . م۱۹۴۶جوالی  ۲۲رتانيه در با نااميدشدن از سياست ب

شدن رهرب  جنگی پس از بازداشت ءاحتاد جبهه. ها مستقر بود، انفجار داد اروشيلم را که در آن حکومت فلسطني و فرماندهی برتانوی

های  ها و پرسونل دولتی و ملکيت خود را بر نظامی ء، اما ايرگون محالت مسلحانهسان از هم پاشيد گی يهوديان در اگست مهان مناينده

استقالل اسرائيل، فرمانده عمومی اين سازمان، از اعضای سازمان خواست تا از ايرگون جدا شده و به  ءپس از اعالميه. شان ادامه داد

يکی از رهربان ايرگون ميناخم بيگن بود که . رخ داد. م۱۹۴۸سال داد در ماه سپتامرب  اين روی. ها بپيوندند ارتش دولت جديد يهودی

  .صلح نوبل گرديد ءجايزه ءجا با ياسر عرفات برنده ها به خنست وزيری اسرائيل رسيد و يک پسان

  :Barbagia Rossaبارباگيا روسا 

وقتی . م۱۹۷۸مارچ سال  ۲۷ شد که برای خنستني بار در بريگادهای سرخ در ساردين شناخته می ءحيث شاخه اين گروپ به

بعداً در مهان سال اين گروپ، بر مرکز . کشيدن موتر حامل زندانيان را به دوش گرفت، شهرت يافت مسؤوليت به آتش

به فعاليت ضد نظامی ساخنت . م۱۹۷۹از ماه جنوری سال . گرديد که انواع اسلحه انتقال می راديوگونيومتريک ارتش محله منود، جائی

   .های نظامی اجنام داد دين پرداخت و محالت زيادی را بر قرارگاهرو سار قلم

  :ببرهای تاميل

باشد، که گروه  می  (Liberation Tigers of Tamil Eelam-LTTE)خواه تاميل ايالم  نام اصلی آن بربهای آزادی

سو در اين  بدين. م۱۹۴۸بوده و از سال طلب در مشال سريالنکاست که هدف آن جدائی مناطق مشال سريالنکا  مربوط به جنبش جدائی
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تن عضو  ۸۰۰۰شود که  ختمني می. جنگ گريالئی را در سريالنکا آغاز منود. م۱۹۷۷اين گروه در سال . عرصه فعاليت داشته است

نيز که  ها در جنوب هند يعنی ايالت تاميل نلدو های گريالئی دست برده و حتا اين فعاليت مسلح دارد و در سريالنکا به عمليات

بربهای تاميل محالت بسيار خونينی از  ءترين شاخه بربهای سياه، يعنی خشن. دارد، گسترش يافته است جا  داران زيادی در آن طرف

الليت (نيز گرديد، کشنت . م۱۹۹۱خنست وزير هند در ماه می ) راجيوگاندی(شدن  قبيل محالت انفجاری، که منجر به کشته

رئيس مجهور سريالنکا در ماه می سال ) راناسينگه پرمياداسا(و کشنت . م۱۹۹۳سيون سريالنکا در اپريل رهرب اپوزي) اوالمودالی

وسيله موترهای باربری را بر بانک مرکزی کوملبو در  انفجاری به ءچنان دو محله بربهای سياه هم. راه انداخته است را به. م۱۹۹۳

بربهای سياه خنستني گروپ مسلحی است که . اجنام دادند. م۱۹۹۷اکترب سال  و مرکز جتارت جهانی کوملبو در. م۱۹۹۶جنوری سال 

نام بربهای دريا نيز است که وظيفه دارد برای  چنان بربهای تاميل دارای يک واحد حبری به هم. محالت انتحاری را به کار بردند ءشيوه

بربهای واحد دريائی، يک . هائی اجياد منايد گردند، پرابلم ل میهای ارتش در مشال سريالنکا که تنها از طريق دريا و هوا اکما قرارگاه

مندان تاميلی که در  ثروت ءهای داوطلبانه های بربهای تاميل با پول اعانه مصارف عمليات. نام بربهای سياه دريا دارد واحد انتحاری به

 .گردد اروپای غربی و اياالت متحده اقامت دارند، پرداخت می

  :های سرخ بريگاد

ايدئولوژی . جوئی و کارگری نشأت کرد اين تشکل از جنبش دانش. ميان آمد در ايتاليا به. م۱۹۶۹های سرخ در سال   بريگاد

کند  جا عمليات می گاه اين گروپ در ايتاليا بوده و از مهان پای. داند ها خشونت و زور را در راه مبارزات طبقاتی و انقالب روا می آن

ترين عمليات ترور سياسی  اين بريگادها بزرگ. دهد مدارها و سوداگرها تشکيل می کاران بزرگ، سياست صنعتو اهداف محالتش را 

که  داشتند تا اين ها، او را تقريباً دوماه زندانی نگه آن. وزير اسبق ايتاليا اجنام داد خنست) الدو مورو(با اختطاف . م۱۹۷۸را در سال 

 ۴۰۰مرکزی بريگادهای سرخ از ءتاميز گزارش داد که هسته در مهان سال نيويارک. پيداشدجسدش در يک موتر در مرکز شهر روم 

گردی  بريگادهای سرخ با يک عقب. م۱۹۸۰های سال  از نيمه. های متام وقت تشکيل يافته بود تن اعضای با وقف با فعاليت ۵۰۰تا

چهار تن از . م۱۹۸۴در ماه اپريل سال . ان مردم جتريد گرديدندکارگر و اذه ءگاه شان يعنی طبقه تر از پيش از پای دچار شدند و بيش

را در چارچوب  مسلحانه را رد کرده و آن ءئی را منتشر ساختند که طی آن مبارزه سرگشاده ءرهربان زندانی اين گروه نامه

  .هوده اعالم داشتند های جديد اروپا زايد و بی سياست

  :Fenian Brotherhoodها  برادری فين

در اياالت ) جان اوماهونی(توسط . م۱۸۵۸های انقالبی امريکائی بود که در سال  برادری يک شراکت پنهانی آيرلندیاين 

  .های جهان در برابر قدرت برتانيه در آيرلند تشکيل يابد هدف اين بود تا ليگی از متام آيرلندی. وجود آمد متحده به

  : جنبش اسالمی کردستان
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شود که به سه قسمت منشعب گرديده است که هرکدام به عربستان  ر حلبيه قرار دارد و گفته میاين گروپ در مشال عراق د

  .رسد نفر می ۱۵۰۰جمموع کل افراد اين هر سه به سختی به . سعودی، ايران و ترکيه وابسته هستند

 :جنبش اسالمی ازبکستان

های آسيای ميانه که  مسلمان ازبکستان و ديگر مجهورینظاميان  اجياد شد و متشکل است از شبه. م۱۹۹۹اين گرود در سال 

 ۲۰۰۰هدف اين گروپ اجياد دولت اسالمی در ازبکستان بوده و دارای . جنگند بر ضد رژمي سيکوالر اسالم کرميوف در ازبکستان می

ها را  ترين آن ه مهمهای اين گروپ بر ضد حکومت ازبکستان جريان داشت ک فعاليت. م۲۰۰۱تا قبل از سال . نفر عضو فعال است

بسياری از اعضای آن يا کشته و يا به هر سو . م۲۰۰۱پس از اکترب سال . داد گريی تشکيل می ربائی، محالت انفجاری و گروگان آدم

ان های هوائی در مهني سال در افغانست رهرب نظامی اين جنبش مجعه مننگانی نام داشت که قرار افواه در جريان مبباران. پراگنده شدند

  .شد اين جنبش از پول قاچاق و جتارت مواد خمدر متويل می. کشته شده است

  :نجات اسالمی ءجبهه

تأسيس گرديد و تا هنوز هم که در زندانی در اجلزاير . م۱۹۸۹که توسط عباسی مدنی در دهم مارچ  ای يک جنبش اسالمی

که در انتخابات  زمانی. گروه اپوزيسيون در اجلزاير بودترين و مؤثرترين  اين جنبش بزرگ. کند را رهربی می زندانی است، آن

کرسی را به دست آورد، انتخابات باطل اعالم گرديد و قدرت در کشور را  ۱۸۸به تعداد . م۱۹۹۱پارملانی اجلزاير در جنوری سال 

ارتش مقدس اسالمی نام  نظامی اين گروپ به ءخونتای نظامی در دست گرفت که اين امر باعث گسترش خشونت و اجياد شاخه

های اسالمی، مانند گروپ اسالمی اجلزاير اعالم داشت و به  جنات اسالمی، عفو عمومی را برای ساير گروپ ءبعداً جبهه. گرديد

  .مبارزه مسلحانه ادامه داد

  :مردمی برای آزادی فلسطين ءجبهه

اين گروپ خنستني . وجود آمد بهتوسط جورج حبش . م۱۹۶۷اين يک گروپ مارکسيستی ـ لنينيستی است که در سال 

اين سازمان مشار زيادی از محالت . ش را در پيش گرفت های سازمان فلسطينی بود که از خشونت سياسی برای جلب توجه به ايدئال

 ءلحانهمبارزه مس ءپس از فروپاشی احتاد شوروی از عرصه. راه انداخت املللی را به بني ءها در عرصه اختطاف ءخصوص در زمينه را به

مردمی در يک کوشش، ابتکار  ءجبهه. های اسالمی چون محاس در مناطق اشغالی گرفت ها ناپديد گرديد و جايش را گروه فلسطينی

نامرئی متشکل از ده نفر پيوست که  ءاجنام داد و به يک جبهه. م۱۹۹۳ابتدائی در سال  ءرا با امضای موافقتنامه ای عمل موفقانه

در فلسطني . م۱۹۹۶گريی در انتخابات سال  اين اقدام باعث ممنوع شدن اعضای جبهه در سهم. رار داشتگاه آن در دمشق ق پای

تر با ياسر عرفات مذاکره کند و در  سه سال پس، ابوعلی مصطفی جانشني جورج حبش به قاهره سفر کرد تا برای شرايط بِه. گرديد

رو دفتر مرکزی جبهه از دمشق به  خودخمتار فلسطينی فعاليت منايد از اين اجازه يافت که در مناطق. م۱۹۹۹نتيجه در سپتامرب سال 

اکترب مهان سال  ۳تارخ  اسرائيل کشته شد و به ءابوعلی مصطفی در يک محله. م۲۰۰۱اگست سال  ۱۲در . اهللا منتقل گرديد شهر رام

  .حيث سکرترجنرال جبهه اعالن گرديد امحد سعادت به
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  :جيش محمد

از بطن . م۱۹۹۹گروپی که پس ربودن هواپيمای شرکت هواپيمائی هند در کتمندو در دسامرب سال يا لشکر حممد، 

شود که هدفش سرنگونی حکومت کشمري  در پاکستان رهربی می) مسعود ازهر(اين گروپ توسط موالنا . ااهدين پديد آمد حرکت

  .هند است

  :العلمای اسالم جميعت

پس از انشعاب در . م۱۹۴۵اين گروپ در سال . کند الرمحن رهربی می موالنا فضل را يک گروپ سياسی پاکستانی که آن

ملی را  ءبرای اسامبله. م۱۹۷۷اين گروپ انتخابات سال . العلمای هند تأسيس گرديد که هدف آن کشور مستقل پاکستان بود مجيعت

های  گرفت و با گروپ احلق عالقه نه ساخنت جنرال ضياء میاسال ءالعلما با برنامه مجيعت. حيث رقيب ائتالف ملی پاکستان حترمي کرد به

دست آورد و در انتخابات سال  ملی را به ءشش کرسی اسامبله. م۱۹۹۰در انتخابات . ديگر پيوست که خواهان انتخابات آزاد بودند

دست آورد و موالنا  حيث خبشی از متحده جملس عمل به ترين رقيب حماذ مجهوری اسالمی که چهار کرسی را به مهم. م۱۹۹۳

  .شد و به عضويت اپوزيسيون شامل گشت او برنده نه. وزيری قرار گرفت الرمحن در موقعيت نامزد کرسی خنست فضل

  :Revolutionary United Front-RUFمتحد انقالبی ـ  ءجبهه
ميهنی ملی اليبرييا به ميان آمد که در سرياليون قرار  ءبه کمک جبهه. م۱۹۹۱اين يک گروپ انقالبی است که در سال 

دهد که در حال  کند و هدفش را سرنگونی دولت موجود سرياليون تشکيل می های گريالئی استفاده می اين گروپ از تاکتيک. دارد

ن جبهه از طريق فروش خبش بزرگ درآمدهای مالی اي. حاضر کنترل بر مناطق حمصوالت تزئينی املاس اين کشور را در دست دارد

) چارلز تايلور(ست که رئيس مجهور  يک گزارش سازمان ملل مشعر بر اين. آيد املاس سرياليون در مناطق زير کنترل آن به دست می

  .کند متحد انقالبی کمک می ءبه جبهه

  :جهاد اسالمی مصر

اسالمی توسط عبدالسالم فرج در سال جهاد . املسلمني است اين گروپ، يک حرکت تروريستی نشأت کرده از اخوان

ترين گروپ  االسالميه، بزرگ کند، اما بنابر اظهارات مجاعه رهربی می) عبدل الزاومر(را  تشکيل يافت که در حال حاضر آن. م۱۹۷۹

مجهور  ترين عمليات اين گروپ، کشنت انورالسادات رئيس بزرگ. باشد نظامی مصری، شيخ عمر عبدالرمحن رهرب مذهبی آن می شبه

نفر عضو فعال است  ۳۰۰۰اين گروپ دارای . بود که توسط دگرمن خالد االسالمبولی اجنام يافت. م۱۹۸۱مصر در ماه اکترب سال 

   .ها در جهاد ضد شوروی جنگيده اند که بسياری از آن

  :  Farabundo Marti National Liberation Frontبخش فارابندو مارتی  ملی آزادی ءجبهه
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باشد که  های کوچک زارعان سلوادوری می اين گروپ متشکل از دسته. اجياد گرديد. م۱۹۸۰در دهم اکترب سال  اين گروپ

اين . گريی خربه بودند گرم و کمني ءکاربردن مواد انفجاری، اسلحه ها در به بسياری از آن. های گريالئی ديده اند آموزش جنگ

  .بردار شد و به يک حزب سياسی مبدل گرديد های گريالئی دست از فعاليت. م۱۹۹۲گروپ در سال 

  :بخش اسالمی مورو آزادی ءجبهه

ملی  ءتوسط هاشم سالمت ساخته شد که جبهه. م۱۹۷۸اين گروه مسلح که در ميداناو مستقر است، وقتی در سال 

 ۲۹۰۰مشار اعضای آن تقريباً  .از آن خود را جدا ساختند) ماگينداناوهای مينداناو(خبش مورو دچار انشعاب گرديد که گروه  آزادی

خبش  آزادی ءتر از جبهه در واقع راديکال) آزادی اسالمی بانگسامورو ءجبهه(نام  نظامی اين گروه به ءشاخه. گردد نفر ختمني می

   .شناسد های گذشته به امضا رسيده بود، به رمسيت منی اسالمی مورو بوده و پيمان صلح را که توسط حکومت حاضر و حکومت

  :ملی برای آزادی ليبيا ءههجب

اجياد شد . م۱۹۸۱اين جنبش در اکترب سال . وجود آمد اين يک جنبش سياسی است که در مقابل رژمي معمرالقذافی در ليبيا به

قدرت قذافی و برقراری يک حکومت مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات آزاد و دموکراتيک در ليبيا بوده  دادن به و هدف آن پايان

  .است

  :Movimento Revolucionario Tupac Amaru( MRTA)جنبش انقالبی توپک امارو ـ 

نام اين جنبش  ءدنباله اسم توپک به. اجياد گرديد. م۱۹۸۳جنبش انقالبی پريو با معتقدات مارکسيستی ـ لنينيستی که در سال 

ليما  ءعمليات اين گروپ در حومه ءترين منطقه مهم. رساند می را. م۱۷۸۰ها در سال  ها در مقابل اسپانيائی اشاره به رهرب قيام انديان

نفری کوماند سفارت جاپان را اشغال منود  ۱۴يک واحد . م۱۹۹۶دسامرب سال  ۱۷در . باشد هائی از ژونني و سان مارتني می و خبش

شد،  هور رهربی میرئيس مج) فوجيمورو(که توسط  وگوهائی در دوران گفت. تن مهمانان سفري را گروگان گرفت ۴۰۰و 

اپريل  ۲۲رئيس مجهور با مؤفقيت عمليات را در . گری فيدل کاسترو را مطرح کردند خصوص تقاضای مياجنی گريان به گروگان

زورگوئی، خمافظت ) توپک امارو(ترين منبع درآمد  مهم. رهربی منود ولی در اين ميان يک گروگان جانش را از دست داد. م۱۹۹۷

  .شود که اين گروپ صد نفر افراد فعال دارد گفته می. ها و غريه هستند ربائی خمدر، آدم از سوداگران مواد

 : LNM   Libanons National Movementجنبش ملی لبنان

بازسازی سياسی در کشور را .) او .ال .پی(راه با  توسط کمال جنبالط در لبنان اجياد شد تا هم. م۱۹۷۶اين جنبش در سال 

بازسازی سياسی خود را ادامه داد و در سال  ءقتل رسيد، جنبش مذکور برنامه به. م۱۹۷۷جنبالط در سال  وقتی. اجنام دهد

بر لبنان، هم بر . م۱۹۸۲يورش نظامی اسرائيل در سال . شده با رهربان سنتی اسالمی را فرو رخيت های موجود وصل پل.م۱۹۸۰

  .ا وارد منودضرباتی حمکمی ر.) او .ال .پی(جنبش ملی لبنان و هم بر 

  :جهاد کوماندو
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های اسالمی  آوری افرادی که در گذشته با خيزش در اندونيزی اجياد گرديد که هدف آن مجع. م۱۹۷۷جهاد کوماندو در سال 

کرد تا  های خود تالش می جهاد کوماندو در فعاليت. ها استفاده منايد دولت اسالمی از آن خاطر يک رابطه داشتند، برای رزميدن به

  .اعتبار بسازد حزب اسالمی سياسی اندونيزی را بی

  :اسالميه جماعه

ست که در کشورهای خمتلف آسيای جنوبی  اين يک گروه نظامی اسالمی. سو فعال است های هفتاد بدين اسالميه از سال مجاعه

گريد و يک جنبش  از دارالسالم میاش را  اين گروه ريشه. باشد هدفش اجيا يک دولت بنيادگرای اسالمی در منطقه می. فعاليت دارد

االصل  ابوبکر، يک اندونيزيائی مينی. کند خاطر برقرارساخنت قوانني اسالمی در اندونيزيا مبارزه می گرائی است که به راديکال خشونت

شرق آسيا  جنوباين گروه در . گردد نفر ختمني می ۲۰۰۰اعضای آن تنها در ماليزی . شود حيث رهرب مذهبی اين گروه شناخته می به

خاطر  را به پليس اندونيزی مشاری از اعضای آن. کند و از مجله در اندونيزی، ماليزی، سنگاپور و احتماالً در فيليپني و تايلند فعاليت می

شدن حدود دوصد تن گرديد، به زندان  ئی در بالی که باعث کشته در يک کلوب شبانه. م۲۰۰۲انفجاری در اکترب سال  ءاجنام محله

  . افگند

  :حزب انقالبی آزادی مردم

حيث گروپ منشعب از حزب  به) ديفرميسی سول(  Devrimci Solدر ترکيه، با نام ترکی . م۱۹۷۸اين گروپ در سال 

. اين حزب دارای ايدئولوژی مارکسيستی بوده و ضديت عميقی در مقابل اياالت متحده و ناتو دارد. ميان آمد آزادی مردم ترکيه به

  .باشد ترين منبع درآمد مالی آن می لحانه و زورگوئی مهممحالت مس

  :Hamasحماس 

فلسطينی جريان اخوان املسلمني با  ءحيث شاخه به) پنج روز پس از آغاز انتفاضه. (م۱۹۸۷دسامرب سال  ۱۴اين سازمان در 

ترين رقيب سازمان  مهم ءمثابه بهکند که  محاس تالش می. عوض اسرائيل تشکيل يافت هدف برقرارساخنت دولت اسالمی فلسطني به

خصوص پس از  املللی، به بني ءدر عرصه  آوردهای ياسر عرفات در مناطق زير اشغال اسرائيل، از دست.) او .ال .پی(خبش فلسطني  آزادی

مستقيم وجود دارد که هر نوع  ءبه نظر محاس، بني اسالم و آزادسازی مناطق زير اشغال يک رابطه. جنگ خليج فارس جلوگريی کند

محاس در برابر هر نوع مذاکرات با اسرائيل مبارزه . پندارد کنارآمدن و سازش در اين زمينه را حمدود ساخته و يا هم کامالً مسدود می

زه و مناطقی از های اين سازمان در نوار غ فعاليت. شود مشول محالت انتحاری بر اسرائيل شناخته می محالت، به ءکند و عامل مهه می

درج شده است، در کنار آزادی فلسطني و اجياد . م۱۹۸۸اگست سال  ۱۸ ءنامه اهداف محاس که در مرام. های غربی متمرکز اند کناره

گرائی و غريمذهبی ساخنت  چنان زدودن رنگ و رونق غربی در کشورهای مسلمان و مبارزه عليه غرب دولت اسالمی فلسطني، هم

  .گريند در بر میکشورهای عربی را 

  :حرکت االنصار
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در شهر کراچی پاکستان . م۱۹۸۰ست که در سال  اين يک سازمان سنی مذهبی. ااهدين بود نام اين گروپ در ابتدا حزب

کرد تا به شورشيان افغان در جنگ بر ضد واحدهای نظامی شوروی،  اجياد شده که در قدم خنست داوطلبان را به افغانستان اعزام می

  .کنند کمک

  :المجاهدين حرکت

االنصار است که در سال  ئی از حرکت اين گروپ شاخه. يک حرکت راديکال اسالمی است که در کشمري فعاليت دارد

االنصار توسط فضل رمحان خليل  حرکت. ساخت آهنگ می های جماهدين افغان هم های اسالمی پاکستانی را با فعاليت عمليات. م۱۹۹۳

در . باشند می. م۱۹۹۵معاونش فاروق کشمريی است که عامل ربودن افراد گوناگونی از غرب در کشمري در سال رهربی می شود و 

حيث  ااهدين به حرکت. ماهيت يک سازمان تروريستی اختيار منوده و به حرکت ااهدين تغيري نام کرد. م۱۹۹۷اواخر سال 

. م۱۹۹۸اگست سال  ۲۰ها بر خوست در  های امريکائی پس از مبباران ترين حرکتی در کشمري شناخته می شود و حمبوبيتش مهم

  .شدت افزايش يافته است به

  :حزب اهللا

. وجود آمد به. م۱۹۸۲اسرائيل بر لبنان در سال  ءاين يک سازمان راديکال اهل تشيع در لبنان است که در واکنش عليه محله

ها  کشورهای اسالمی و بريون راندن غريمسلمان ءايران، آزادی مهه ءمطابق منونهاين سازمان برای اجياد يک دولت اسالمی در لبنان 

. کند بقا در جنوب بريوت فعاليت می ءخصوص در دره گردد و به اين حزب از جانب ايران متويل می. جنگد از کشورهای مسلمان می

) ۲۱بی ام (های  جنگ افزارهای ثقيلی چون راکت باشد و از سالح و هزار عضو و چند هزار نفر هواخواه می ۴۰حزب اهللا دارای 

اهللا که  جويان حزب تعداد جنگ. امريکائی سهيم بوده اند شود که اعضای اين حزب در بسياری محالت ضد گفته می. برخوردار است

کنار محالت ديگر از قبيل  اهللا در حزب. ردندگ هزار تن هواخواه بالغ می نفر و پنج ۴۰۰برند به  ها در جنوب لبنان را پيش می عمليات

اين سازمان سعی کرده است تا از طريق . پردازد های متظم ارتشی در مقابل ارتش اسرائيل می چنان به عمليات ها و يا انتحاری هم قتل

رخيته شده های فرو اهلود، يعنی اقدامات در جهت متويل مالی امور بازسازی ساختمان های اجتماعی، از قبيل جهاد روآوردن به فعاليت

های افراد  چنان اين سازمان برای فاميل هم. وجود آورد گاه اجتماعی در بني شهرمندان لبنانی به توسط ارتش اسرائيل، برای خود پای

 .پردازد دالر می ۲۵۰۰۰دهند، مبلغ  انتحاری که محالت انتحاری را اجنام می

  ):ک .ک .پی(حزب کارگر کردستان ـ 

بنياد . های شصت، تأسيس گرديد سال ءجوئی در ترکيه های دانش با اهلام از سازمان.م۱۹۷۸سال نوامرب  ۱۷اين حزب در 

شرق ترکيه  را اجياد يک دولت مستقل کردی در جنوب های عبداهللا اوجاالن که هدف اساسی آن ايدئولوژيک آن بر نظريات و فعاليت

ها را سران قومی در واليت اورفا  در حمل مصروف بود که هدف آن حزب در محالتی ۸۰های  تا به سال. داد، استوار است تشکيل می

بقا که کنترل آن در دست سوريه بود،  ءرهربان اين حزب به دره. م۱۹۸۰سپتامرب سال  ۱۲پس از کودتای نظامی در . تشکيل می داد

ا، کمک و پشتيبانی سياسی های مالی سوداگران و کارگران کردی در ليبي در پرتو کمک. م۱۹۸۲در سال .) ک.ک.پ. (رفتند
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. م۱۹۸۰های بني  وقتی اوجاالن در سال. های خود را گسترش خبشيد های آموزشی در لبنان و سوريه، فعاليت کردهای عراقی و دوره

های خود پرداختند،  رزمانش در درون حزب او را ترک گفتند و با اجياد سازمان تر ساخت، برخی از هم قدرت خود را وسيع. م۱۹۷۴و 

  .هزار نفر عضو و هواخواه بود ۱۰حزب کارگر کردستان دارای . م۱۹۹۲در حدود سال ). تيوگر(خبش کردستان  مانند جنبش آزادی

  :Rote Armee Fraktion RAF) ون ارتش سرخيفراکس(کشن يرد آرمی فر

 های اندرئاس بادر نامتن به  توسط دو آملان و های شصت در ان در ساليجو جنبش اعتراضی دانش ءلهيوس هن گروپ بيا

)Andreas Baader( نسلن يو گودرون ا) Gurdun Ensslin (کاربردن زور و هن گروپ را بيدئولوژی ايا. ديس گرديتأس 

عنی يمندان چپی،  هعالق و الهای شهرينام گر هنی بيرزميز ءک شبکهي ين گروپ،ا. دهد ل میيطبقاتی تشک ءنفع مبارزه هخشونت ب

دند، نفرت يد آملان می ءستی جامعهيالت فاشيمتا معنا و زم بیيالينام ماتر ريچه که ز آن کردند از می بود که ادعا افتهيل يافرادی تشک

ن گروپ يافراد ا. کرد کرد، اما برای اختفای خود از آملان شرق استفاده می ات میيآملان غرب عمل ون ارتش سرخ دريفراکس. داشتند

سال  دولت آملان در. ها گری غارت ها و ربائی ل انفجارات، آدميقب کردند، از ناتو اجرا کائی وياهداف امر محالت گوناگونی را بر

ل ياپر ارتش مذکور در. دهد ل منیيرا تشک ای ستی جدیيد تروريکدام د پس از اينون ارتش سرخ ياعالم داشت که فراکس. م۱۹۹۷

   .متوقف ساخته است ش را های تيفعال گرياعالم داشت که گروپ د زيخود ن .م۱۹۹۸سال 

  :PLO.) او .ال .پی(بخش فلسطين  سازمان آزادی

اين سازمان در . شود های فلسطينی شناخته می ها و سازمان گروه ءاين يک جنبش ملی فلسطينی و سازمان مرکزی برای مهه

شده در ماه می  تدوين ءنامه گونه که در مرام هدف آن مهان. به محايت مصر توسط امحد شوکايری تأسيس گرديد. م۱۹۶۴سال 

شود و يا الاقل در مناطق اشغالی يعنی نوار غزه و  ده می سال درج است، اجياد دولت مستقل فلسطني در مناطقی که اسرائيل نامی مهان

است  تر اکنون که ياسر عرفات درگذشته است، رهربی سازمان يا بِه(در رهربی سازمان ياسر عرفات قرار دارد . های غربی کناره

های فرعی خمتلف تقسيم شده  اين سازمان به گروپ). شود گفته شود دولت خودگردان فلسطني در زير رهربی حممود عباس اداره می

در اساس هدف فروپاشی . دموکراتيک مردم برای آزادی فلسطني و سازمان الفتح ءمردم برای آزادی فلسطني، جبهه ءجبهه: است مثل

تصميم گرفت که به ميدان  ۹۰های  اين سازمان در سال. راه انداخته شد ارزار ترور نيز در کنار آن بهاسرائيل بوده که در ضمن ک

های جداگانه به اسحاق رابني خنست وزير اسرائيل و هولست وزير  عرفات طی نامه. م۱۹۹۳در م سپتامرب . سياست گام بگذارد

 ءاما در جريان انتفاضه. دهد آميز و تروريستی خود را توقف می های خشونت فعاليت ءمهه.) او .ال .پی(ناروی وعده سپرد که  ءخارجه

  .سر از نو به محالت مسلحانه روی برد.) او .ال .پی(دوم، برخی عناصر 

  :سنديرو ليومينوسو

مارکسيستی اقتباس شده که گفته بود، ) مارياتيگوی(های  معنای راه روشن است، و از گفته اين گروپ که نام آن به

تبعيض نژادی و  ءهای شصت، در واکنش به سيستم بسيار کهنه اين گروپ در اواخر سال. >سوی آينده ست به راه روشنی<مارکسيزم 

ميان  نام ابيمائل گومسن در پريو به کردند، توسط يک آموزگار سابقه به گی می که اکثريت شهرمندان کشور در فقر زنده طبقاتی و اين
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شدن ده تا دوازده  های تروريستی اين گروپ منجر به کشته تاکتيک. کرد گونی حکومت موجود مبارزه میاين جنبش برای سرن. آمد

از رهربان فعلی اين ) جودت راموس کيوادروس(و ) اوسکار رامريز دوراند. (گرديد. م۱۹۷۰هزار نفر از تاريخ تأسيس آن در سال 

ترين منبع  شود، گرچه مهم ها و جتارت مواد خمدر تأمني می کاری تاراج، تبهامور مالی اين گروپ از راه . روند مشار می تشکيالت به

اين گروپ به طور ختمينی از . آيد دست می های حملی و اشخاص انفرادی به درآمد آن از راه وضع ماليات جنگی بر شرکت

  .است بزرگی از هواخواهان برخوردار ءنظاميان مسلح و يک عده شبه ۲۵۰۰صد تا به  هزاروپنج يک

  :Sterngroupسترن گروپ ـ 

خصوص در دوران  هر دو گروپ به. ميان آمد از درون تشکل ايرگون به. م۱۹۳۹اين يک گروپ افراصی بود که در سال 

هر دو گروپ دارای چند هزار تن افراد مسلح بودند تا . کردند های برتانوی در فلسطني فعاليت می جنگ دوم جهانی در برابر مقام

  .مدغم شدند. م۱۹۴۸نريوهای نظامی اسرائيلی در سال  ءمههکه  زمانی

  :Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARCفارک 

فارک يک . مرکزی حزب کمونيست کلمبيا اجياد گرديد ءو بقيه اعضای کميته) مانويل ماروالندافيلز(توسط . م۱۹۶۴در سال 

های فقري روستاها  فارک مدعيست که از توده. سازمان مسلحی با نظريات مارکسيستی است که هدف آن سرنگونی دولت بوده است

های  ضور شرکتهای طبيعی و ح سازی ثروت در مقابل طبقات مرفه کلمبيا دفاع کرده و بر ضد تأثري امريکا در کلمبيا و خصوصی

  .کند چندين مليتی در کلمبيا مبارزه می

املللی و ملی معطوف داشته  بني ءرتبه های عالی های خارجی و مقام سوی مالکان بزرک زمني، توريست فارک، توجه خود را به

چون يک ارتش  و هم پوشند اين سازمان دارای يک ساختار نظامی بوده و هفت هزار نفر در آن بسيج هستند که يونيفورم می. است

 ۴۰۰تا  ۲۰۰ها ساالنه بني  قول کارشناس کند، به که اين ارتش از سوداگران مواد خمدر محايت می جائی از آن. کند معمولی عمل می

نيم بقيه درآمد آن از طريق . باشد آورد که الاقل نيمی از آن از مدرک جتارت غريقانونی مواد خمدر می دست می ميليون دالر به

  .آيد دست می کند، به ها، زورگوئی و ماليات غريرمسی که بر مناطق خمتلف وضع می ربائی آدم

  :Fretilinفرتيلن 

هدف . به وجود آمده است. م۱۹۷۴شود که در سال  انقالبی برای استقالل تيمور شرقی شناخته می ءنام جبهه اين گروپ به

ترين گروه مبارزه در زمان تسلط اندونيزی بود که سراجنام  اين گروپ مهم. آن استقالل کامل تيمور شرقی و جدا از اندونيزی بود

  .اين سلطه به پايان رسيد و تيمور شرقی استقالل خود را حاصل کرد. م۲۰۰۱در سال 

  :لبنان حی دريمس فالنژ

ن سازمان مذهبی يتر ن مهميا. ديس گرديتأس )لي مجايريپ(توسط  .م۱۹۳۶سال  ب، دريزبان عربی کتاه ب ـا فاالنکس يفاالنژ 

شبه . اسی غربی بوديوسو داده شده و س ن سازمان، حقوق مستياست ايس. افته بودنديها شهرت  ستينام فالنژ هوان آن بريبود که پ
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 نينش حیيهای مس خبش لبنان، در .م۱۹۷۵دوران جنگ داخلی  بود، در ل برخورداريمساعدت اسرائ مند آن که از ان قدرتينظام

 دند، بايحی غالب گرديمس گريواحدهای د  بريري پسر پريرهربی بش ريان زينظام که شبه های هفتاد، زمانی سال اواخر در .دنديجنگ می

کاهش ، يري و درگذشت پريشدن بش های هشتاد توانائی فالنژ، پس از کشته های سال مهيحدود ن در. افتيجنگی لبنان شهرت  نام ستاد

  .دست داد ز ازيجنگی لبنان نبر ستاد  افت و کنترل خود راي

  :کنتراس

ل ياوا در کانتراس،. يدجنگ ها می ستيمقابل حکومت انتخابی ساندن کاراگوائی بود که دريانقالبی ن ک گروپ ضدين يا

که  )ليو ساموزا دی باياناستاز( ءراستی برکنارشده داران حکومت دست طرف د که ازياد گردجياالت متحده ايهای هشتاد، توسط ا سال

ملی  گارد ءافسران سابقه تن از ن گروپ را چند هزارياعضای ا. افته بوديل يبرد، تشک می سر هد بيتبع کا دريکوستار هندوراس و در

به چند خبش منشعب  ها پسانشد که  کاراگوا شناخته میينام ارتش مسلح انقالبی ن رين گروپ زيا آغاز در. داد ل میيساموزا تشک

 پنهان از و طور آشکار هاالت متحده بود که بيل مالی اين گروپ وابسته به متويا. ادامه داد ش را های تيکانتراس فعالد و به نام يگرد

ل يگری اسرائ اجنیيم با )ايس(بود که  >تيگ رانيا<کانتراس مهانا رسوائی  های مشهور اتيعمل کی ازي. گرفت صورت می )ايس(ق يطر

  .داده شد استفاده قرار ل مالی کانتراس مورديمتو منظور هن فروش، باي آمده از دست هک خبش سود بي. ديفروش رسان هران بياسلحه به ا

  :Kopassus Groupـ ۴کوپاسوس گروپ 

ترور مصروفيت  ءاين گروپ در زمينه. در اندونيزيا اجياد شد. م۱۹۵۲در سال ) milsus(نام واحدهای خاص  اين گرود به

زمان سوکارنو و  حيث يک ادی در  اين گروپ به. رسيد نفر می ۶۰۰۰تعداد افراد مسلح آن به  ۹۰ای  در اواخر ساله. داشت

های استخباراتی سهيم شد و اعضای آن در  طور خاصی در فعاليت گروپ منرب چهار به. های خمتلفی جتزيه شد سوهارتو به گروه

  .کاری آموزش ديدند خراب های گوناگون کوماندوئی و آوری اطالعات، ختنيک های مجع زمينه

  :گروپ ابونضال

تن  ۲۰۰توسط ابونضال که يک نام مستعار است، تأسيس گرديد که از . م۱۹۷۴نوامرب سال  ۲۲گروپ در  اين

هدف اين گروپ را آزادی فلسطني و اجياد يک دولت جديد . های مقيم فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و اطريش تشکيل يافته بود فلسطينی

که به  ابونضال در اساس عضو سازمان الفتح بود که بعداً در دورانی. داد عوض دولت صهيونيستی اسرائيل تشکيل می بهفلسطينی 

  .را اجياد منود خود گی از اين سازمان در عراق اقامت داشت، گروپ خمتص به مناينده

  :’GIA Group Islamique Armeـ  گروپ ارتش اسالمی

 ريجنگ افغانستان به اجلزا هائی که پس از افغان ـ شود توسط عرب که گفته می ک گروپ مسلح اسالمی استين يا

 زينام جعفراالفغانی ن دارد که با  ابوعبد امحد قراررينام ام هن گروپ شخصی بيرأس ا در. دياد گردجيا .م۱۹۹۲ماه مارچ  برگشتند، در

ک دولت اسالمی ي ادجيا است، و ان برخورداريت نظاميمحا ن گروپ را سرنگونی حکومتی که ازيهدف اساسی ا. شود شناخته می
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سال  ماه دسامرب از. باشد نفر هزار پنج ست ويب ست تايشود که اعضای آن از ب  مینيختم. دهد ل میيعت اسالمی، تشکيشر مبتنی بر

  .ری اجنام داده استيندان اجلزامشهر ز برين ر وياجلزا در ها خارجی ن گروپ به محالت بريا .م۱۹۹۳

  :بهيط لشکر

جنوب  های مشال و اد دو کشور مستقل برای مسلمانجيهند و ا  به سرتاسرريکشم مجو و جهت گسترش جهاد از به دريط لشکر

زات يجته ريمهمات و سا ز اسلحه ويبوده و ن آموزش نظامی برخوردار است و اعضای آن از پاکستان مستقر ن گروه دريا. هند است

 ش از های تيست بودن حمکوم شده و فعالين گروه به تروريا ۲۰۰۲ماه جنوری سال  از. گردد می ايمه شان فراهم و کی برایيختن

  .داده شده است پاکستان ممنوع قرار جانب حکومت، در

  :لشکرجهاد

 منطقه و ان دريحيضد مس نظامی که جهاد بر ک سازمان شبهيگردد،  می اديز يزی نيان مقدس اندونيجو جنگ نام لشکر هکه ب

دست داشته که  )اريهلماه( ءرهيجز مشال شبه محالت گوناگونی در ن گروه دريا .م۱۹۹۹سال  از. برد ش میيها را پ  ملوکنيب ژه دريو هب

  .گذاشته است جا آن زمخی بر از تر شيب مشارحد اقل دوصد و 

  :واحد سوران دوم

ن يتر بزرگ کی ازيشد،  حممد حسن رهربی میتوسط اسد  افراد مسلح بود، و نفر ۴۰۰تا  ۳۵۰ن گروپ که دارای يا

شصت تن  نی از پنجاه تايختم طور هن گروپ بيصفوف ا در. مشال عراق بود ان جنبش اسالمی کردستان دريم های نظامی در واحد

 اسی رايس ءک جبههي .م۱۹۹۸واحد سوران دوم در سال . ده بودنديفغانستان آموزش دا در ها آن اری ازيبس دند ويرزم عرب می

وجود  هون مرکزی اسالمی بينام فراکس ه، ب)ابو خوبائی باراچوک(نام  هترک ب ک نفري، چند تن عرب و )یريآسو هاول(حتت رهربی 

تر  پسانقدم خنست مستقل بود ولی  جنبش واحد اسالمی، واحد سوران دوم در جنبش اسالمی کردستان و پس از انشعاب در. آورد

  .وستيد پياسالمی توح ءجبههبه 

  :UNITA  تايوني

 مبارزه در خاطر هب .م۱۹۶۶سال  زارعان در داری از جانب مبنای قومی و انگوالست که بر اسی درين خمفف نام حزب سيا

شکست  .م۱۹۹۲سال  مبارزه مسلحانه دوری جست اما وقتی در انتخابات در تا ازيوني پس از آن. ان آمديم ه انگوال بميبرابر رژ

رسد که  می نظره کشور بوده اما ب ءندهيآ ءتابا حکومت مشغول مذاکرات دربارهيونيحال حاضر  در. خورد، دوباره دست به اسلحه برد

  . گردد هن سريسادگی م هبس ب ک آتشيابی به يدست

  


