
  سپتامبر۱۱های راهبردی در مورد رخداد  برخی مالحظه
   آرش برومند�عيسی پهلوان 

  
 ياسـ ي سيرهايت خـود را حفـظ کـرده و در مرکـز تفسـ          يـ ده فعل يـ ن پد يـ کا هنـوز ا   ي سپتامبر در آمر   ۱۱داد  يکسال از رو  يپس از گذشت       
  . قرار دارديالملل نيب

انـد؛ اعضـای يکـی از         ن فاجعـه بـوده    ي بن الدن عامل ا    ي مسلمان برهبر  يان عرب افراط   جو ۱۹االت متحد،   ي ا يت مقامات رسم  يبنا به روا     
  .های تروريستی اسالمی بنام القاعده گروه

 و پاسـدار عقـب      ي اسـالم  ي در کشـورها   ي و فرهنگـ   ي اجتمـاع  -يط مشـخص اقتصـاد    يده شـرا  ييـ  کـه زا   ی افراطی مسـلمان   ن گروهها يا   
در » يغربـ  «يکشـورها . افتنـد يامکان عرض انـدام     » سميه کمون ي غرب عل  يبيجنگ صل «تند، در متن    ها هس   ن جامعه يها در ا    ن سنت يتر  مانده

ق يـ  از طر  �م  ي، بطـور مسـتق    ي اسـالم  يدر کشورها » سميگسترش کمون «رقابل عبور بر سر راه      ي غ يجاد سدها ي ا يچارچوب جنگ سرد برا   
ژه يک بـو  ييـ  ال يروهـا يگـرد ن  يد پ ييـ ا تا يـ کوت در برابر سـرکوب و       ق س ي از طر  �م  ير مستق يا غ ي و   -ي مرتجع مذهب  يروهايکوچه دادن به ن   

  :ر را برشمردي زيها توان نمونه ين رابطه ميدر ا.  پرداختندي اسالمي افراطيها شيت گراي به تقو-ن کشورهاي چپ در ايروهاين

 ي بـ  يو ب يل شدن راد  ي، تبد )۱(ت بخارا   يزانه با مرک  ي م ياي در آس  ي اسالم يجاد جمهور يا  طرفدار يها  کا از گروه  يس و آمر  يت انگل يحما   
، )۲ (ي اسـالم يسـت ي تروريهـا  ات گـروه يـ ت عمليـ ل شـدن لنـدن بـه مرکـز فعال    يران، تبدي ايانقالب اسالمبنيادگرايان در  ي به بلندگو يس

 ي جمهـور  يسـت ي ترور يهـا   تيـ  در برابـر فعال    ي غربـ  ي، اغمـاض کشـورها    ين افغان ي از مجاهد  ي غرب ي همه کشورها  ي و نظام  يت مال يحما
، چچـن کـوزوو و     در   ي اسـالم  يهـا    گـروه  ي و نظـام   يت مـال  يکونوس، حما يران در خارج از کشور تا مقطع ترور در رستوران م          ي ا ياسالم
 در بـايرن    ۱۹۹۸بطوری که ممدوح سليم رييس امور مالی القاعده در سـال            ( طالبان و القاعده     يروهايگاه ن يپايکی از   ل شدن آلمان به     يتبد

  ...و ) ۳() اقامت داشت

.  را فراهم ساخت   ي مل ين گروهها، فراتر از مرزها    يان ا ي م يوند عمل ينه پ ي زم  به افغانستان  يشورونظامی  تجاوز  انقالب اسالمي در ايران و         
 که  � ي مرتجع اسالم  يها  ر دو َدم گروه   ي بود که شمش   يهيبد. د آمد ي پد ياناتين جر يالدن در رأس چن     نگونه امکان قرار گرفتن امثال بن     يبد
بـا خـروج    . ز خواهـد شـد    يـ  آنهـا ن   يان غرب ي متوجه حام  ي روز -ورزند  يت م ي مدرن ضد  ير شعار مبارزه با کفر با همه گونه مظاهر زندگ         يز
 شـده،   يباعـث شکسـت شـورو     » ن افغـان  يمجاهـد  «يرويـ ن تـوهم کـه ن     ي، ا ي اتحاد شورو  ي از افغانستان و سپس فروپاش     ي شورو يروهاين

ن يـ گـر ا  ي د ياز سـو  . خـت ي منطقـه برانگ   ير کشـورها  ي در سـا   يجاد حکومت اسالم  يت خود بمنظور ا   يرش فعال گست مزبور را در     يها  گروه
 يبه آمـاج اصـل     را   االت متحد يا خود ادامه دهند،     يتوانند به هست    ي م يک دشمن اصل  ي تنها با داشتن     ي و سازمان  يگروهها که از لحاظ نظر    

  .خود بدل کردند
ورک يـ وي در ن  ي و مرکـز تجـارت جهـان       يروبيکا در نـا   ي در سفارت آمر   ها  يگذار  گروهها از زمان بمب   ن  يکا و ا  يان دولت آمر  يچالش م    

ا و ژنـرال فرانکـز،      يس س يي در مذاکرات محرمانه ر    ي اصل يها  ش شرط ي از پ  يکيالدن     بن يده  لي که تحو  يا   شد، بگونه  يا  وارد مرحله تازه  
  ) ۴. (کا با طالبان بوديرامون بهبود روابط آمري پين پاکستانايانجي با م۲۰۰۰، در سال کاي آمري مرکزيس فرماندهيير

 از انشـ  يبخاطر منافع راهبـرد و ديگر متحدانش کا ي دولت آمر با ياریي که زمان»ارواحی«دهد،  ي سپتامبر نشان م۱۱ات ي   آنگونه که عمل 
  .اند  خارج شدههاخ فراخوانده شده بودند، از کنترل آنيقعر تار
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تـوان رد پـای       شود، بلکه در ايـاالت متحـد هـم مـی            های افراطی مسلمان در خارج از آمريکا ختم نمی          ای تروريستی به گروه   ه     اما فعاليت 
  .های تروريستی را پيدا کرد گروه
ن يـ بـه ا .  در اکالهمـا محـرز شـده اسـت    يآ ياالت متحد حداقل پـس از انفجـار مرکـز اف بـ    ي در ا  يستي فاش ي گروهها يستيت ترور يفعال

توان  ين رابطه ميدر ا . اند  نيکا بشدت خشمگ  يزه شده جامعه آمر   يد افزود که از سکوالر    يز با يکا را ن  ي در خود آمر   يون مذهب ي افراط گروهها
و بـوش داشـت، نـام بـرد کـه معتقـد اسـت        يـ ج انتخاب کنندگان بسود جـرج دبل ي در بس  ين گروهها که نقش مهم    ي از ا  يکياز فالول، رهبر    

  )۵. ( سپتامبرند۱۱ر ي نظييها زه شدن جامعه مستحق مجازاتيسم و سکوالريني، فمييگرا ن، همجنسيل سقط جنيان بدلييکايآمر
 ي از ژرفاي اسالمييادگرايبر بن] يستيمبارزه ضد ترور[تمرکز « :  گفته استينسکي است که برژيين گروههايد با توجه به وجود چن   ي   شا
  )۶. (» کرده استز النهي متحد ناالتيسم در ايورست، چرا که تري برخوردار نياديز

 از مسئولين - (von Bülow) سپتامبر که به تعبير فن بولو ۱۱ات ي عمليکي و لجستي، سازماندهيز دقت زمانيو ناين نکات با توجه به    
اه زخم يب سکريبا م يستي تروريها ن ضربهيو همچن )۷ (بوده» شاهکار سازماندهی و لجستيکی «-سابق کميسيون امنيـت در پارلمان آلمان

د، ي از بـرون بگشـا  هـا  سـت ي تروري را بـرو ييهـا  ه کـه از درون روزنـ  ييهـا  ا بدون دست ين پرسش مطرح است که آ     يات، ا ين عمل يبدنبال ا 
  رد؟ياالت متحد صورت بگي ايتي امنيروهاي پرتوان نيها ن و گوشيزبير چشمان تيت در زي با موفقين تروريک چنيتوانست  يم

 ي و خـارج ياسـت داخلـ  ير سيله آن مسـ  يسه کرد کـه بوسـ     يتوان مقا   ي م ي ترور جان اف کند    يخينه تار ي را تنها با قر    يدادن رخ يک چن ي   
  . شدآغازجهان  در يگري از نظاميديو دور جداالت متحد دگرگون يدولت ا
ن يـ  ا ي اجمـال  ير بـه بررسـ    يـ در ز .  اسـت   بـوده  ي و ملـ   يا   منطقـه  ،يرات مهم در ابعاد جهان    يي بود که منجر به تغ     ي رخداد  سپتامبر ۱۱   ترور  
  .ميپرداز يها م يدگرگون

  
  ي جهانيها يدگرگون   
   آمريکااالت متحدي ا  

ن يا. کا استيآمراياالت متحد  سياست ير آتياالت متحد، روشن شدن مسي سپتامبر در ا۱۱ يامدهاين پيتر  از مهميکيد بتوان گفت ي   شا
  :ديان بخشير پاي زي از راههايکير بر سر انتخاب ن کشوي درون ايها به بحثفعال رخداد 

 سـده حاضـر وجـود       االت متحـد در   ي ا ي برا يبيرا رق ي؛ ز يگانه قدرت جهان  يکا بعنوان   ي آمر يالملل  نيب» تيمسئول«گسترش نفوذ و     -۱
  .ندارد

ن کشـور  يـ ت ايـ ظ موقع بمنظـور حفـ  يالملل ني بيها »تيمسئول «يق صرفنظر از برخ ياالت متحد از طر   ي ا يالملل  نيم مواضع ب  يتحک -۲
ان يـ توانـد بز    ي مـ  يالمللـ   نيحساب نفوذ ب    ياالت متحد، گسترش ب   ي ا يها  ز ضعف يبان و ن  ي رق يل وجود برخ  ي؛ بدل يگانه قدرت جهان  يبعنوان  
 .کا تمام شوديت آمريموقع

د يـ گـر تهد  يکـه د  کـا؛ چـرا     ي جامعـه آمر   ي درون ي و توجه بداخل بمنظور استحکام بخش      يالملل  ني ب يها  »تيمسئول« از   يپوش  چشم -۳
ن کشور لطمه وارد    يت ا يکسو به اعتبار و محبوب    يش از   ي سده پ  يکا در سراسر جهان ط    ي آمر يروهاي وجود ندارد و حضور ن     ي بالفعل يخارج

 . باز داشته استين کشور را از پرداختن به مشکالت داخليگر دولت اي ديکرده و از سو

 گفتـه اسـت،   ۲۱االت متحـد در سـده   ي ايتياست امنيکا در آلمان درباره س  ير آمر يسفدهد و     ي دولت بوش نشان م    يها  استيآنگونه که س    
  )۸. (اند ش گرفتهين کشور، راه حل اول را در پيمحافل صاحب قدرت در ا

ن کشـور  يـ ست که اي نيتصادف. االت متحد استي ايش توان نظاميش از پ ي، گسترش ب  ين راه يش گرفتن چن  ي است که الزمه در پ     يهي   بد
افزون بر اين دکترين نظـامی ايـاالت   . شود يب مي با شدت تمام تعق»جنگ ستارگان«ه را لغو کرد و طرح      ي با روس  ABMقرار داد   انبه  کجي
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در واشنگتن ايـن دکتـرين را چنـين         » دانشگاه دفاع ملی  «وزير دفاع آمريکا در     . های جديد راهبردی تغيير کرده است       متحد متناسب با نقشه   
بايسـت    بعـالوه مـی   .  ميدان جنگی توانايی هراس افکنی بازدارنده داشته باشيم        ۴ما بايد دست بعمل بزنيم، تا بتوانيم در         « :تشريح کرده است  

قادر باشيم بر دو متجاوز در آن واحد غلبه کرده و در اين ميان بتوانيم دست به يک ضد حمله بزرگ برای تصرف پايتخـت يـک دشـمن                             
  )۹. (»ر کنيمزده و در آنجا رژيم نوينی را مستق

  .نيز در چارچوب همين دکترين قابل بررسی استمانند آسيای ميانه، قفقاز و خليج فارس  در نقاط حساس جهان يم نظامي   حضور مستق
د يـ افتن دشـمن و تهد يـ ان جنـگ سـرد بـا        يپان کشور پس از     يک ا ي بروکرات -ين نظام ياالت متحد آنست که ماش    يامد مهم در ا   ين پ ي   دوم
 امنيتي عظيمي در اياالت متحد ايجاد شد که هزاران نفـر در  -در طول جنگ سرد دستگاه نظامي . ت شده است  يدا واجد حقان   مجد يخارج

افـزار   بعالوه هستي بخش مهمي از صنايع آمريکا وابسـته بـه توليـد جنـگ    . بلعد آن مشغول بکارند و ميلياردها دالر بودجه اين کشور را مي    
  .بوده و هست

هاي نجـومي نظـامي و     جنگ سرد اين پرسش در آمريکا مطرح گرديد که چه نيازي به اين دستگاه عريض و طويل، بودجه                    پس از پايان  
ای آسماني براي اين دستگاه، جهت اقناع افکار عمومي آمريکا بـراي ادامـه                 سپتامبر همچون هديه   ۱۱افزارهاي جهنمي است؟      توليد جنگ 
  .تواند موجوديت چنين دستگاه و صنايع تغذيه کننده آن را توجيه کند هاست که ميها و خطر تنها وجود بحران. حياتش بود

هـاي    بهمـين دليـل گـروه     . اي نيسـت       در اينجا صحبت از منافع عيني قدرت و ثروت است که پايبنـد هـيچ معيـار اخالقـي و انساندوسـتانه                     
وقفه بياري عاملين خود در کشورهاي ديگر براي ايجاد بحران و            اي بي   شان در انگليس بگونه     مقتدري در حاکميت آمريکا بهمراه متحدين     

هـا سـاخته و از خطرهـاي      هاي تبليغاتي خود و نيز هاليوود افکار عمومي را متوجه اين بحـران              کنند، بوسيله دستگاه    گذاري مي   تشنج سرمايه 
  .کنند ها و سياست خود را تکوين مي ين بحرانهاي نظري ا پردازان از همه رقم، پايه هراسانند و به کمک نظريه احتمالي آنها مي
» هـا   برخـورد تمـدن   «پوپر و   » جنگ براي صلح  «ها پس از جنگ سرد بر آن استوار شده، نظريه             هايي که سياست اين گروه         از جمله نظريه  

 اين نظريه اخير را     -)۱۰(ها در خارج بود       که در زمان رياست جمهوری جانسون کارشناس سرکوب جنبش        -هنگامي که هانتينگتون  . است
 سپتامبر اتفاق افتاد به يکباره اين       ۱۱اما هنگامي که    . به چه معناست  » تصادم«توانست تصور کند که اين        کرد، شايد هيچکس نمي     مطرح مي 

. ي شـد  شـان جـار     و متحدين ) ۱۱(نظريه بر زبان جنگ طلبان در حاکميت آمريکا نظير پرله، ولفوويتس، رامسفلد، اشکرافت، خانم رايس                
و آشکارتر از همه برلوسـکوني، نخسـت وزيـر ايتاليـا اعـالم        راند  » ه به شيوه زندگي آمريکايي    حمل«و  » جنگ صليبي «جرج بوش سخن از     

هـاي ديگـر      در اين ميان نيز مواجهه بـا تمـدن        . بايست بر همه ملتها چيره شود، همانگونه که بر کمونيسم چيره شد             تمدن غربي مي  «کرد که   
  )۱۲. (»سالمي اجتناب ناپذير استمانند تمدن ا

شـود، امـا بـراي     ديگر از زبان مقامات رسمي اين گروهها شنيده نمي» ها برخورد تمدن«المللي، نظريه     هر چند زير فشار افکار عمومي بين      
  .شود تحقق بخشي اين نظريه بشدت تالش مي

 که  �برد    اي بسر مي    گيريم اقتصاد اياالت متحد در وضعيت بحراني ويژه       شود که در نظر ب      تر مي   ها از جمله زماني روشن         معناي اين تالش  
داننـد کـه    ر مـي  و گروههـاي قـدرت در ايـن کشـو    -هاي آن است هاي پي در پي در بازار بورس از نشانه هاي مالي و ورشکستگي    رسوايي

يعنـي رقابـت در فضـاي       (در نتيجه، تداوم رونـد فعلـي        و  دشواری روبرو است     با رقابت اقتصادي با اتحاديه اروپا و ژاپن         اقتصاد آمريکا در  
  .اندازد موقعيت اين کشور بعنوان يگانه قدرت جهاني را بخطر مي) آميز صلح

االت متحـد فهرسـت     يـ  جنگ طلب ا   يها  را گرفته است و جناح    » يمني اهر يامپراتور «يجا» محور اهريمنی «نک  يا   با توجه به اين نکات      
ن کشـورها خـط و نشـان    يـ  ايه کـرده و بـرا  يـ نـد، ته يآ يکا بشـمار مـ  ي آمري برايديه بطور بالقوه و بالفعل تهد   ک يي از کشورها  ييبلندباال

  .کشند يم
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ن گروههـا در کـار      يا.  است يکارت  به سبک دوران مک   » يسيدولت پل « گروه طرفدار    يريروگياالت متحد ن  ي مهم در ا   ين دگرگون ي   سوم
سـم  يده شد با زدن برچسب ترور     ي سپتامبر کوش  ۱۱از جمله بالفاصله پس از      . اند   شهروندان کي دمکرات يها  يمحدود ساختن حقوق و آزاد    

  . شوديري از تظاهرات آنان جلوگيبرالي شدن نولين جهانيبه مخالف
 يمايش سي آراي بخود برا  ياالت متحد توسعه طلب روبروست که زحمت چندان       يک ا يکم جهان با    يست و يب در آغاز سده ب    ين ترت ي   بد
 يهـا  ان در سـازمان ملـل و مصـاحبه   يـ  بوش خطاب بـه جهان  يتوان در لحن دستورمآبانه سخنران      يت را م  ين واقع يا. دهد  يش نم يال خو يپرام

  .دي دي در مورد مسئله عراق بروشني ويبعد
  هيروس   

، يالمللـ  ني بـ  ي همبسـتگ  يان بـه فضـا    ييـ کاياز آمر يـ ها آن بود که توانستند بـا اسـتفاده از ن             روس ي سپتامبر برا  ۱۱ده رخداد   ي فا  يتر  ي   فور
  .ه کنندي توجيسم در افکار عموميش در چچن را تحت عنوان مبارزه با تروري خويات جنگيجنا
ن بنظر  يش گرفته، چن  ياالت متحد در پ   ي و ا  ي غرب ي در ارتباط با اروپا    ياست پاندول يه که س  ي حاکم بر روس   ي امنيت -ينظام-ي نفت يگارشي   ال
  .افته استيل يکا تمايشتر به سمت آمري سپتامبر ب۱۱ع رسد که از مقط يم
 موفق شده بر سـهم خـود        - از وجوه آن هنوز روشن نشده      ي که بسيار  � و انگلستان    کايک با دولت آمر   ي در معامله استراتژ   يگارشين ال ي   ا

 ي آتالنتيک شمال  � روسيه   يعضويت در شورا   بازگردد و به     يالملل   به صحنه سياست بين    يد، تا حد معين   يفزايافزار  ب     جنگ يدر بازار جهان  
  . عضو ناتو بعالوه روسيه است۱۹ متشکل از ي درآيد که مجمع جديد)۱۳(

ه يل اسـت کـه روسـ   يـ االت متحد مايا. رديکا بعهده گي آمري انرژ ياست راهبرد ي در س  يا  ژهيه وزن و  يها، قرار است که روس      ني   افزون بر ا  
 بـر   ي وعده خود به اپک مبن     يه سال جار  يي ژو ۱ه در   ين اساس روس  يبر هم ) ۱۴. (ردي نفت بعهده گ   يان را در بازار جه    ين سعود انقش عربست 
د يـ ه قصـد دارد کـه تول  ين کشور اعالم کرد که روسـ ي اير انرژير پا گذاشت  و وزيهزار بشکه را ز۱۵۰زان  يد روزانه خود به م    يکاهش تول 

زان فراتـر از مجمـوع   يـ ن ميون بشکه در روز، که ا يلي م ۱۲ش از   يون به ب  يلي م ۴/۷ از   يعني سابق برساند،    يد اتحاد شورو  يزان تول يخود را به م   
  )۱۵. (ران و عربستان استي ايعني دو کشور مهم اپک يد کنونيتول
  
  ي غربياروپا   
 ي و برخـ   يسـ ي پل  طرفـداران دولـت    يت البـ  يـ  فعال يريـ  اوجگ ي غربـ  ي اروپا ي از کشورها  ياري بس ي سپتامبر برا  ۱۱ عام   يامدهاي از پ  يکي   

 نسـبت بـه     ي غربـ  ي اروپـا  يست که روشنفکران آگاه در کشورها     يسبب ن   يب.  است )۱۶) (ايتاليس و ا  يژه در انگل  يبو(طلب     جنگ يها  جناح
  .دهند يسم هشدار مير نام مبارزه با تروريک شهروندان زي حقوق دمکراتيمحدودساز

س و  يک محافـل صـاحب قـدرت در انگلـ         ي اسـتراتژ  ييس و اروپـا و همسـو      يانگلـ ان  يگر فاصله م  ي سپتامبر بار د   ۱۱گر رخداد   ي د ي   از سو 
 تندتر از دولت   يسم حت يس در کارزار ضد ترور    ي موردها برخورد دولت انگل    ينجاست که در برخ   يجالب ا . کا را آشکار ساخته است    يآمر
خـواه  يس بـا حـزب جمهور     يحزب کـار انگلـ    ک بخش غالب در     ي مواضع استراتژ  يين رابطه همسو  يگر در ا  ينکته قابل تأمل د   . کاستيآمر
 يهـا  يس ضـمن رقابـت بـا گروهبنـد      يب محافل صاحب قـدرت در انگلـ       ين ترت يبد.  است -اند   متفاوت ي که ظاهرا دو گروهبند    �کا  يآمر

 ي را پـ   يا ژهياسـت خـودو   يتـر س    قيـ ا بعبارت دق  ي و   يکي ماوراء آتالنت  ياستي داشته باشند، س   يي اروپا ياستيش از آنکه س   يکا ب يقدرت در آمر  
  .رنديگ يم

 و محافـل    ي غرب يان اروپا يک م ي استراتژ يها  ي سپتامبر مرزبند  ۱۱،  ي غرب ي اروپا ي از کشورها  ياريان بس ي فراوان م  يها  يرغم همگون ي   عل
 يا اروپـ  يکا از طـرف کشـورها     يبا آمر » حد و مرز    يب« گاه   يها  يبا وجود ابراز همبستگ   . تر کرد   ن را روش  ييکاي آمر -يسيطلب انگل   جنگ
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 در  يرامـون برلوسـکون   يبجـز محافـل پ    .  سپتامبر سخن گفـت    ۱۱ يامدهايدر مورد پ  » غرب«توان از موضع واحد       يدر حال حاضر نم     ،  يغرب
 کشورها بـه خـوب   ييکاي آمريبند مياند؛ با تقس س به عراقيکا و انگل  ي آمر ي حمله نظام  ي مخالف جد  ي غرب ي اروپا يا، اکثر کشورها  يتاليا

االت متحـد   يـ است ا ياند؛ س   ا معترض ين کشور در سراسر دن    يان ا ي نظام ييت قضا ي بر مصون  يکا مبن ي؛ نسبت به خواست آمر    ستنديو بد موافق ن   
  . اند مخالف» جنگ ستارگان«کنند؛ با طرح  يد نمييل را تأييدر برابر اسرا

داننـد در صـورت       ي مـ  يي اروپـا  ي کشـورها  اراناسـتگذ يس.  دارد ياسـ ي و س  يشه در منافع اقتصاد   يز ر يش از هر چ   يها پ   ين مخالف خوان  ي   ا
س قـرار  يکـا و انگلـ  ير سـلطه آمر يـ  زي طـوالن  ي مدت يق تصرف عراق، برا   يج فارس از طر   يس در خل  يکا و انگل  ي آمر ي پا يمحکم شدن جا  
  .خواهند گرفت

  
  يا  منطقهيها يدگرگون   
 محافـل   يهـا   اسـت ي س يکش بـه عرصـه مقـدم اجـرا        يتراتژت اسـ  يـ  که کشور ما در آن واقع شده، بنا بـه اهم           يا   سپتامبر، منطقه  ۱۱پس از      

  . گداخته بدل شده استيها ها سراسر منطقه به کوره بحران استين سيجه ايدر نت.  بدل شده استيسي انگل-ييکايطلب آمر جنگ
 مـردم  يده را بـرا يـ ن فايـ اسـم  ير عنـوان مبـارزه بـا ترور   يشان به افغانستان ز   س و متحدان  يکا، انگل ي آمر ي نظام ي   هجوم و استقرار واحدها   

  از آن جهـت    ي نظـام  يروزيـ ن پ يـ  ا .ديـ  ائتالف شمال سـرنگون گرد     ي افغان يروهايافغانستان داشت که حکومت بربرمنشانه طالبان بدست ن       
 دسـت از    - که زمانی بخاطر فعاليت شرکت نفتی يونيکـال بطـور غيرمسـتقيم بـا طالبـان ارتبـاط داشـت                    � دولت آمريکا    د که يممکن گرد 

   . از آنان کشيد و دولت پاکستان را ناگزير به قطع کمک رسانی به طالبان ساختحمايت
ل دولـت افغانسـتان بـه     ي تبـد  يکـا و انگلسـتان در افغانسـتان، تـالش بـرا           ي توسـط ارتـش آمر     يا   خوشه يها   مانند بمب  ييها     کاربرد سالح 
 اعـالم  ي از آنسـت کـه لشگرکشـ   ي، حـاک )۱۷( در افغانستانيرنظاميزان تلفات غ ي بدون توجه به م    يات نظام يه و عمل  يالحما  حکومت تحت 

ر از  يـ  غ يگـر ي د يهـا    دولت وحشت طالبان بوده، هـدف      ياش سرنگون    مثبت  يسم، هر چند عارضه جنب    يه ترور يشده توسط دولت بوش عل    
در ايـن  . هـای اسـتراتژيک   قشـه کند، که از آنجمله است استقرار درازمدت در منطقه بخاطر ن          يب م يدر برابر توحش را تعق    » تمدن«دفاع از   

) ۱۸. (»بيايند، برای هميشه خواهند مانـد     ] افغانستان[اگر آمريکاييها اينجا    « :نويسد  رابطه روزنامه زوددويچه بنقل از يک ديپلمات هندی می        
 طرف انگلستان اعالم شده     و نشريه دی ولت نيز به نقل از وزارت دفاع آلمان در مورد محدوديت زمانی استقرار نيروها در افغانستان که از                    

هـا ابتـدا      کـه بـدين معناسـت، انگليسـی       . اسـت » تيپيـک انگليسـی   «در وزارت دفاع معتقدند که محدوديت زمانی يک امر          «: نويسد  بود، می 
   )۱۹. (»بينيم وضع چگونه است و احتماال به ماندن ادامه خواهيم داد گويند، نخست سه ماه خواهيم رفت، سپس می می

ن ي متحـد ي بـرا -»سميکمون« در نبرد با يروزين همرزمان دي ا� يکال اسالمي راديروهاي در رابطه با ن ييکاياست محافل آمر  ي   چرخش س 
. ت پاکستان اشاره کرد   يتوان به وضع    ي نمونه م  يبرا. روها را دچار بحران ساخته است     ين ن ي از ا  ي بوده که بخش بزرگ    يکا چنان ناگهان  يآمر
 -ي دسـتگاه نظـام  ي طـوالن يهـا   سـال يکـرد، طـ   يفـاء مـ   ينقش پشـت جبهـه را ا      » سميکمون«ه  ي غرب عل  يبيلن کشور که در جنگ ص     يدر ا 
.  آن نفوذ کردند   های  ن مقام يتر  ياش، مسلمانان متعصب از نوع طالبان در عال         ي غرب ي همتا يها   شکل گرفت که بر خالف دستگاه      يا  يتيامن
، بـا   ييکـا يان آمر يـ اسـت حام  يد، بـدنبال چـرخش س     يـ د  ي خود را مصون م    يويو دن  يات اخرو يه مذهب و دالر ح    ين دستگاه که بر دو پا     يا

  .ت مواجه شده استيبحران هو
 ي در دگرگـون سـاز     يده و سـع   يـ کـا گرد  ياست آمر ير س يي ژنرال مشرف موفق به درک تغ      يندگي به نما  ي از دستگاه نظام   ي   هر چند بخش  

ل يت پاکستان بدليس سازمان امنيي از جمله کنار گذاشتن محمود احمد، ر�رده   گست يها  هيق تصف ين کشور از طر   ي ا يتي امن -يدستگاه نظام 
 يراتـ يين تغ يانـد در برابـر چنـ        ش از دو دهه شکل گرفتـه      ي ب ي که ط  يي را دارد، اما ساختارها    -ک با طالبان و سازمان القاعده     ي نزد يها  تماس
  .شود يتر از آنند که تصور م جان سخت
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 و  ي شده طالبان  ي مخف يروهاي به ن  يرسان   بدست طالبان، ادامه کمک    يان به داخل افغانستان واعدام و     ييکاي آمر    لو رفتن عبدالحق، فرستاده   
ن سـاختارها  يـ  اير دال بر قدرتمنـد    ي پاکستان و هند بر سر کشم      يها  يري از جمله باال گرفتن درگ     ي اسالم ي افراط يها  شيدامن زدن به گرا   

  .هستند
ن يکسو ا ياز  .  شده است  يريگ   بر سر جبهه   ياالت متحد دچار مشکالت اساس    ياست ا يجه چرخش س  يز در نت  يه ن يران، ترک يگر ا يه د ي   همسا

کـا در آن دسـت بـاال را    ي کـه آمر � پـول  يالمللـ  نيصندوق ب ميليارد دالری ۱۳ات اقتصاد ورشکسته خود محتاج وام       ي ادامه ح  يکشور برا 
پا ه ارو يکا سد ورود آنان به اتحاد     يس و آمر  ي بسود انگل  يريگ  دانند که جبهه    يه م يان در حکومت ترک   يگر اروپاگرا ي د ياز سو .  است -دارد

س يه بسود انگلي ترکيريگ  ترمز کنده در جبههيها گر عاملين هراس از باال گرفتن مشکل کردها، از د  ي افزون بر ا   .تر خواهد کرد    را مرتفع 
  .کاستيو آمر
کسـتان،  ي ازبکسـتان، تاج   يهـا  دولـت . انـه و قفقـاز اسـت      ي م ياياالت متحد در آسـ    ي ا يظام ن ياستقرار واحدها  يا  گر تحوالت منطقه  ي   از د 
انـد،    ه بـوده  ير فشـار روسـ    ي خروج از ز   ي برا يرومندي ن ي حام ي در جستجو  ي شورو يجان و گرجستان که پس از فروپاش      ي آذربا زستان،يقرق
ه ي روسـ  -ريش نـاگز  ي کمـاب  �ن نفوذ که با توافـق       يالبته ا . تند خود هس  ير ساختار دستگاه نظام   ييمت شمرده و مشغول تغ    يفرصت را غن  نک  يا

 يه، واحـدها يرغم حضـور ارتـش روسـ     يـ هـا عل     چچن ي و جنگ  يستيات ترور يادامه عمل . فزوده است يت منطقه قفقاز ن   يصورت گرفته بر امن   
  .ت استين واقعي نشانگر اي و گرجييکايآمر

م ين تصميا. ه استيحان ترکي خزر از راه باکو به ج      يايحد در مورد انتقال نفت در     االت مت ي ا يريگ  مي تصم يا  گر منطقه ي مهم د  يدگرگون   
 خـزر قابـل     يايـ ه در مورد نفت در    ياست روس ين رابطه چرخش س   ي در هم  .است ياسي س يمي داشته باشد، تصم   ي اقتصاد يش از آنکه مبنا   يپ

 خـزر را دنبـال      يايـ  حـوزه در   ياگانـه دوجانبـه بـا کشـورها        جد يکجانبه و انعقاد قراردادها   ياست استفاده   ين کشور اکنون س   يا. ذکر است 
  .کند يم

انـه را در آسـتانه      يج فـارس و خاورم    ي است که خل   يا   تصرف عراق از جمله تحوالت مهم با ابعاد منطقه         يس برا يکا و انگل  ي   تدارکات آمر 
  . ژرف قرار داده استيها بحران
قتـل اسـحاق   (نند با توسـل بـه تـرور    يب يع خود را در تدوام تشنج و جنگ م که نفيني و فلسطيليي اسرا يروهاي ن ي سپتامبر برخ  ۱۱ش از   ي   پ
موفق شده بودند که روند صـلح را متوقـف          ) ينيون فلسط يتوسط افراط عليه غير نظاميان     يات انتحار ي و عمل  يليياسراافراطيون  ن توسط   يراب

ل شـارون  يـ دولت آر. ک شدنديار نزدياالت متحد به هدف خود بسينفعل ا با سوءاستفاده از موضع م     روهاين ن ي سپتامبر ا  ۱۱ ياز فردا . کنند
ک يسـتمات يب س يـ  دست بـه تخر    يني جنگ خواه فلسط   يها  م جناح يرمستقي غ يکا و با همکار   يبا چراغ سبز جناح جنگ طلب در دولت آمر        

ن يـ خواهان ا   که اعتراضات صلح  (ل  يياسرا ارتش   يات جنگ يجه جنا يدر نت . زند  ياسر عرفات زده و م    ي ين برهبر يته دولت موقت فلسط   ياتور
خواهـان    کـه از طـرف صـلح      (عليـه غيـر نظاميـان اسـراييلی          ينيخواه فلسط    جنگ يروهاي ن يانه انتحار يات وحش يو عمل ) ختهيانگبرکشور را   

  .تر شده استافروزان هموار  آتشيتر و راه برا هديچي بمراتب پج فارسيانه و خليت در خاورميضعو) شود ي بشدت محکوم مينيفلسط
  
  ي مليامدهايپ   

 با ي پنهاني راه همکاريسيگران انگل يانجيه مي به توصي اسالميکا، سران جمهور ي سپتامبر و بر اثر ترس از واکنش دولت آمر         ۱۱   پس از   
ملـه بـه طالبـان،       ح ي برا ييکاي آمر يها  افکن   بمب ي برا يي هوا يش گرفتند که از آنجمله است گشودن مرزها       ياالت متحد را در پ    يدولت ا 

ک در کنفرانس بن بر سر مسـأله افغانسـتان و           ي نزد ي و همکار  ي در نبرد با طالبان، همگام     يني به هنگام عقب نش    ييکايرفتن سربازان آمر  يپذ
س در سفرش ير خارجه انگلي جک استراو، وزيها هي توصبدون شک. انييکاي مذاکرات پشت پرده با آمر   ي مختلف برا  يها  فرستادن گروه 

  . ا داشته است. جيها  مقاميها يريگ مين تصمي در ايير بسزايران تأثيابه 
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ا کـه قهرمـان از دسـت دادن         .حکومـت ج  . ران بهمـراه نداشـته اسـت      يـ  ا يک بـرا  يچگونـه سـود اسـتراتژ     ي پنهـان ه   يهـا   ين همکار ي   اما ا 
د، از يـ االت متحـد بهـره جو  يـ ک با ايپلماتي ديد روابط عاي برقراريجاد شده برا يت ا ي است، نتوانست از موقع    يخير تار ينظ  ي ب يها  فرصت

د، يـ فزاي کشـور مـا ب     يا   بکاهـد، بـر وزن منطقـه       - ما را همه گونه بخطر انداخته      يت مل ي که امن  �ران  ين کشور بر ا   ي ا يدهاين تهد يفشار سنگ 
ج يجـان بـه خلـ   ياز ترکمنستان و آذربا نفت و گاز يها  عبور لوله ير برا ين کند و با عرضه مس     ي خزر را تأم   يايران در در  يک ا يمنافع استراتژ 
  . رشد کشور فراهم آوردي برايران را باال برده و امکانات مهم اقتصاديت ايب امنيفارس، ضر
انـد، بلکـه بـا      را از دست دادهيي طاليها تي سپتامبر نه تنها موقع۱۱ پس از يالملل ني بي فضاي در درک دگرگون   يل ناتوان يا بدل .   سران ج 

 يا از فـردا .م جيـ رژ. انـد   کشـور مـا را در معـرض خطـر قـرار داده     ي ارتجـاع ياسـت داخلـ  ي و سي متناقض و ضـدمل   يخارجاست  يادامه س 
گـر  ي د يکرد، از سو    ين کشور تالش م   ي در ا  ياسي س يروهاين ن يتر  مانده  ت عقب يکسو در تقو  يکه از   ي طالبان در افغانستان در حال     يسرنگون
را مطـرح  » کـا يه آمريـ کـاربرد سـالح نفـت عل   « مانند ي توخاليکسو شعارهايا از .حاکمان ج. د اعالم نمويکرزات خود را از دولت  يحما

گر سران القاعده را به ي ديزنند، و از سو ي دست ميات انتحاري عمليجاد مراکز ثبت نام برايز مانند ايآم کي تحريها ا به حرکتيکرده و 
 از يدهـ  ت بـاج يـ ان و در نهاييـ کاي مذاکره بـا آمر ي براي رنگارنگ مخف  يها  أتيکسو ه يم از   يسردمداران رژ . دهند  يل م يان تحو ييکايآمر

 يهـا و برقـرار رابطـه عـاد          ن مـذاکره  يـ  شـدن ا   ي را کـه خواسـتار علنـ       ي ملـ  يروهـا يگر بشـدت ن   ي د يفرستند و از سو     ي م يوزگيموضع در 
  . کنند ياند سرکوب م يه منافع مليک بر پايپلماتيد

 ي از کشـورها   يکـ ي بعنـوان    ي جرج بوش در کنار عراق و کره شمال        يران از سو  ي چند پهلو آن است که ا      رشفاف و ياست غ ين س يجه ا ي   نت
  .مان بهمراه خواهد آورد هني مي براي بزرگيها انيشک ز يقلمداد شده که ب» يمنيمحور اهر«

     
   ممکنيخالصه کالم و دورنماها   

  : کرديبند توان جمع ين مي   آنچه که در باال گفته شد را چن
م و  ين محافـل قصـد تحکـ      يا. اند  دا کرده ياالت متحد دست باال پ    يطلب در ا     بوش، محافل جنگ   -يچن» ينه جنگ يکاب« کار آمدن    ي   با رو 

  .اندازند، دارند ي را بخطر مين سروري که ايباني در سده حاضر و کنترل رقيگانه قدرت جهانياالت متحد بمثابه ي ايگسترش سرور
  .د هندوستانين، ژاپن و شايه، چي متحد، روسيبان عبارتند از اروپاين رقياالت متحد اي اياتژهاد استري    از د

 يم نظـام يرمستقيا غيم يق اشغال مستق ي از طر  ي حفظ و گسترش سلطه خود را در کنترل منابع انرژ          يها   از راه  يکيطلب    ن محافل جنگ  ي   ا
 يهـا   کـا هـدف   ين رقابـت بـا آمر     ي خود برخوردار است که در عـ       يسيده متحدان انگل  ت گستر ين تالش از حما   ياالت متحد در ا   يا. ننديب  يم

  .کنند ين کشور دنبال مي را با ايمشترک
. ده اسـت  ي را سـرعت بخشـ     يسـ ي انگل -ييکـا ي آمر يگـرا   يطلبانه محافل نظـام      توسعه يها   تالش يزاتوري سپتامبر همچون کاتال   ۱۱ت  ي   جنا
امکان  -نديآ ي بشمار ميه صلح جهانيت و توطئه عليه بشريت عليرند، جناي صورت گيم و با هر هدفر هر ناي که ز� يستي تروريها تيفعال

کـه قـرار    ن حضـور    يـ  ا .انـد   انه و قفقاز را فراهم کـرده      ي م يايج فارس، آس  يس در منطقه حساس خل    يکا و انگل  ي آمر يتر نظام   حضور گسترده 
  .ک منطقه را دگرگون سازديژ استراتيمايرود تا س يل شود، مياست با تصرف عراق تکم

سـت کـه   ي نيتيا در چنـان مـوقع   .سـت؛ چـرا کـه ج      يران ن يـ  محاصـره ا   ين حضور گسترده نظام   يا هدف از ا   .غات حکومت ج  ي   برخالف تبل 
 از  سـپتامبر ۱۱ پـس از  س بوده ويک با انگليار نزدي مناسبات بسيران داراين همه لشگر فراهم آورد، بعالوه حکومت ا       يکا بخاطر آن ا   يآمر

  .رقصداالت متحد بي عمال به ساز ا مجبور شدهجمله در مورد افغانستان
  .بان استي مهار رقين حضور گسترده نظامي   هدف درجه اول از چن
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االت يـ ا. ن دو کشور خواهـد بـود  ير کنترل ايزو منابع انرژی     نفت   يها   بالقوه و بالفعل عبور لوله     يرهاي   در صورت تصرف عراق اکثر مس     
، های راهبردی جديد خـود       برای اجرای نقشه   يه در عرصه نفت   ي روس يز با جلب همکار   يق و ن  ين طر يس موفق خواهند شد از ا     يانگلمتحد و   
ب از لحـاظ  ين ترتيز بهمين و ژاپن نيچ. ج فارس است مهار کنندي وابسته به نفت خليک قدرت اقتصاديه اروپا را که در درجه اول        ياتحاد
  .ن دو قدرت قرار خواهند گرفتيز اير مهمي در زياقتصاد
 ياي آسـ يعنـ يک يس قصد دارند از افغانستان بعنوان خط مقدم جبهه که با سه منطقه اسـتراتژ           ياالت متحد و انگل   يرسد که ا    ين بنظر م  ي   چن

االت متحـد و  يـ رسد کـه محافـل جنـگ طلـب در ا     يگر بنظر مي د ياز سو . استفاده کنند  ارتباط جغرافيايي دارد،     اين و جنوب آس   يانه، چ يم
ن در برابـر  يج فـارس زهـر چشـم گرفتـه و آنـان را بـه تمکـ       ي خلـ ي عربـ يه، مصر و کشـورها يس قصد دارند با تصرف عراق، از سور     يانگل

  . گشوده شوديديز خط جبهه جديد منتظر بود که در عراق نيب باين ترتيبد.  وادار سازنديلييطلب اسرا  جناح جنگيها خواسته
شـگفته  يان دو جبهـه پ    يـ ران کـه در م    ي ا .شود  يتر م   س برجسته ياالت متحد و انگل   ي ا يا  در محاسبات منطقه   کشور ما     نقش ين وضع ي   در چن 

توانـد   ي در منطقـه اسـت، مـ   يانـه و قفقـاز متصـل و صـاحب نفـوذ فرهنگـ      ي ميايگر به آس ي د يج فارس و از سو    يکسو به خل  يواقع شده، از    
  .س باشديالت متحد و انگلاي اين مکان بمثابه پشت جبهه برايتر مناسب

تـوان    يس باشد، مـ   يکا و انگل  يد آمر ي جد ي راهبرد يها  استي س يرد و مجر  يد بعهده گ  ين نقش را با   يران ا ي در ا  ييروينکه چه ن  ي   در مورد ا  
وابـط  کوشند کماکـان از ر      ي م سيکه محافل صاحب قدرت در انگل     يدر حال . س مشاهده کرد  ياالت متحد و انگل   ياست ا ي در س  ييها  تفاوت

االت متحد در برخـورد بـا   ي اياسين سير در دکترييتوان شاهد تغ ين هدف استفاده کنند، مي ايران، در راستاي در ادگرايان خود با بنيا   يسنت
ن پـروژه  يـ ا.  را دارندي افراطيگرا دن به پروژه استفاده از اسالم     يان بخش ي بوش قصد پا   -يرسد که دولت چن     ي بنظر م  . بود ي اسالم يها  نيرو

 ي بـرا  ي اسـالم  ي در کشـورها   -ي طرفـدار شـورو    يهـا   ژه گروه ي بو � چپ   يروهاي از رشد ن   يريکه در دوران جنگ سرد در جهت جلوگ       
 بـه عامـل   يت خود را از دست داده و حتـ   يگر موضوع ي، د ي دولت يدئولوژيبعنوان ا » سميکمون«ار پرثمر بود، پس از شکست       يطراحانش بس 
وه و يبا شـ و خ فراخوانده ياز قعر تارکه ن پروژه ي ايروهايرا نيل شده است؛ زيرود، تبد يش ميشدن پ ير جهاني که در مسييايمزاحم در دن  
 بنيادگرايـان شـيعه کـه در درون حکومـت اسـالمی النـه               .، با الزامات دنيآی جهانی شده همخوانی ندارنـد        اند   مدرن مخالف  يمظاهر زندگ 

  .اند از اين امر مستثنی نيستند کرده
 با يران را بطور جدي ايت مليامنبينند،  بزيان خود مین چرخش را يا که ا. جانساالر ني ديا  و منطقه يالملل  نيت حساس ب  يوقعن م ي   در چن 

کا و  يطلب آمر   ل، کشور ما را به آماج محافل جنگ       ييکا و اسرا  يه آمر يز عل يک آم ي با دست زدن به حرکات تحر      آنها. کنند  میخطر مواجه   
و ) از جملـه در عرصـه انتقـال نفـت و گـاز             (ي مهم اقتصـاد   يازهايران را از امت   ين محافل ا  ي ا يها  يجه کارشکن ير نت ل بدل ساخته و د    يياسرا
ن يمتحـد «ه  ين و سور  يه، چ ي روس يمايکوشند درس   ير م ي به ناگز   يا  خود ي و انزوا  ياسي س يا بخاطر تنگنا  .سران ج . زندسا می محروم   ياسيس

ت کشـور مـا را دچـار    ي و وضـع  ران معامله کـرده ياالت متحد بر سر اي با ا  يخي مهم تار  يها   در بزنگاه   که بارها  ينيابند؛ متحد يب» کياستراتژ
هـا و     فرستند و مذاکره    يان م ييکاي با آمر  ي پنهان يها   مذاکره يبرا ييها  أتي ه يهيت فق ي حفظ نظام وال   يز هر جناح برا    و يا ا   .اند  تزلزل کرده 

  .دارند پنهان نگاه میموضوع آن را نيز از افکار عمومی ايران 
 قدرتش لرزان است،    يها  هي که پا  ي، فرستادگان حکومت  ياسيد س يا و اختناق شد   .م ج ي رژ ي اقتصاد يت ورشکستگ ير وضع  است د  يهي   بد
  .اند يده ها حاضر شده و مجبور به باج ن مذاکرهين موضع در ايتر فياز ضع

  : است کهيازمند حکومتيد، کشور ما نگذر ي که در سطح جهان و منطقه مي   با توجه به تحوالت مهم
   سازگار باشديالملل ني متعارف بي زندگيارهايبا مع -
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ک يـ پلماتي د يل مناسـبات عـاد    ييکا و اسـرا   يا از جمله آمر   ي دن ي کرده و با همه کشورها     يي زدا يدئولوژيران را ا  ي ا ياست خارج يس -
  برقرار کنديه منافع مليبرپا

 ينيت شناختن دو دولت فلسطيان و برسميني فلسطيندگان قانونيت شناختن نمايق برسم يمله از طر   از ج  يا   منطقه ييدر راه تشنج زدا    -
 . در کنار هم، بکوشديلييو اسرا

 تالش ورزدت منطقه ي و امنيدر راه آبادانبويژه تقويت همه جانبه اکو، ، يا  منطقهيها مانيپو تقويت جاد ي ايق تالش براياز طر -

های فردی و اجتماعی شهروندان ايرانـی،   از جمله از راه رعايت حقوق بشر و محترم شماردن آزادی   ي مل ج همه امکانات  ياز راه بس   -
 .ای را استحکام بخشد در شرايط متحول جهانی و منطقهکشور ما مواضع 

چـه  ي را از در   يتنوع امـروز   پر يايت بنا شده، و دن    يشه و جنس  يها بر اساس اند     ان انسان ي م يض حقوق يه تبع يا که برپا  .ساالر ج   ني   حکومت د 
پيام اخير جرج بوش مبنی بر      . نداردبصورت يک مجموعه     را   يين انتظارها يکند، استعداد برآورده ساختن چن      ير م يمان تفس يمبارزه کفر و ا   

 پـس از  احترام به آرای مردم ايران در تعيين سرنوشت خود نيز حکايت از آن دارد کـه دسـتگاه رهبـری آمريکـا در ميـان مـدت، و شـايد                            
ی پيشـبرد  بـرا ) بـه احتمـال زيـاد احيـای سـلطنت پهلـوی        (ا  .روشن شدن وضعيت عراق، در جستجوی نيروی ديگـری غيـر از حکومـت ج              

   .های استراتژيکش است طرح
های دمکرات و همه نيروهای ملـی، آزاديخـواه            چپ تالشدولت آمريکا   جديد  سياست  بحران همه جانبه حکومت اسالمی و          با توجه به    

و ای،  موقعيـت جهـانی و منطقـه   رويارويي با رويدادهای احتمالی در گستره دگرگونی قدرت در ايران بـا توجـه بـه    خواه برای     جمهوري و
  .يابد و استقرار دمکراسی اهميتی فزاينده میاز استقالل و منافع ملی دفاع 

  
  ها نوشت    پی
 ۶۹۳، ص »)۱۹۷۸ -۱۹۸۹(اسناد سري شوروي در رابطه با جنگ افغانستان ک به . ن -۱

های ترور اسـالمی در       دهد مرکز بسياری از گروه      ای چاپ کرده، که نشان می        نقشه ۲۰/۱۱/۱۹۹۷روزنامه ديلی تلگراف در تاريخ       -۲
 .لندن است

 ۱۰/۱۰/۲۰۰۱تونگ، يچه تسايدهند، زوددو ي اطالعات را درز نمييکايق آمريمأموران تحق -۳

 ۳، ص ۱۹۱، شماره ۱۸/۸/۲۰۰۱تونگ، ينه تسايهارد هائوبلد، فرانکفورتر آلگما است، اريک قهرمان مليبا يدر پاکستان تقر -۴

 ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۸ترور مجازات برحقي بخاطر سقط جنين است، دي ولت،  -۵

 ۲۰۰۱ سپتامبر ۲۱نويه تسوريشه تسايتونگ در اينترنت،  -۶

 ۸، ص ۱۷۶۴۵۰، تاگس اشپيگل، شماره ۲۰۰۲ ژانويه ۱۳اينها رد پاي يک گله فيل است، فن بولو،  -۷

 ۲۰۰۱ اکتبر ۲۴ سپتامبر، دان کوتز سفير اياالت متحد در آلمان، دي ولت، ۱۱سياست امنيتي اياالت متحد پس از  -۸

 ۲۰۰۲ ژانويه ۳۱فرانس پرس،  -۹

 اکتبـر   ۱۳ تـاتس،    يه آلمـان  يمه نشـر  يک، ضـم  يـ پلماتي، لوموند د  يانات تلخ، طارق عل   يجر:  سپتامبر هم جهان روبراه نبود     ۱۱قبل از    -۱۰
۲۰۰۱ 

 ۲۰۰۱، سال ۵۰ت، شماره ي تسايه ديو حاال بر ضد صدام، نشر -۱۱

 ۲۹/۹/۲۰۰۱ ولت، ي، ديرهنگام نسبت به برلوسکونيخشم د -۱۲

 ۱۶/۱۱/۲۰۰۱ ولت، يکند، د يشنهاد مي را پيک شمالي آتالنت-هي روسي بلر شورايتون -۱۳
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 ۹، ص ۲۰۳تونگ، شماره ينه تساينر هرمان، فرانکفورتر آلگماي عراق، اپک و نفت؛ را -۱۴

 همانجا -۱۵

س کـل نـاتو اشـاره کـرد کـه بـه             يـي توان به سخنان لـرد جـرج رابرتسـون ر           يگرانه م ي نظام يها  شيبعنوان نمونه در مورد رشد گرا      -۱۶
 ين به معن  يو ا . ا کنند ي مه ي مدرن نظام  يروهاي داشته و قادر باشند، ن     ي آمادگ يد بطور جد  يبا  يان م يياروپا«: کند  يه م يدولتمردان اروپا توص  

د يـ ن نگـاه کن   ي؛ همچن )۲۰۰۱ اکتبر   ۶نترنت،  ي ولت در ا   يهشت پاسخ به ترور، د    .( »نه شود يارانه هز يد هش يشتر است، که با   يباختصاص پول   
 ۲۰۰۱ اکتبر ۶نترنت، ي ولت در ايات، دي، ژنرال هارالد کو»ستاديم ايه نخواهيتفاوت در حاش يما ب«به 

آباد در منطقه کندوز  فقط در خان. اند  را کشته يرنظامي غ ۵۰۰ه هفته    س ي ط ييکاي آمر يروهايپندنت ن ينديه ا يبر اساس گزارش نشر    -۱۷
 )۲۰۰۱، سال ۵۰ت، شماره ي تسايبه نقل از د. (اند  جان باختهيا  خوشهيها  نفر بر اثر ترکش بمب۱۰۰ش از يب

 ۹/۱۰/۲۰۰۱عطر خوش نفت؛ زود دويچه تسايتونگ،  -۱۸

 ۲۰۰۱ دسامبر ۱۹هی اياالت متحد، تيسی برونس، دی ولت،  برلين در رابطه با واحدهای صلح زير فرماندقيد و شرط -۱۹

  


