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  حکومت زور در امور جهان.115-4-1

  یازدهم سپتامبرومسأله بن الدنامریکا  

خود را پای بند به هنجار  مانند ایاالت متحده امریکا ، فراخور دولت  های است که دولت های سرکش یا حکومت زور در امور جهان ،
میگوید که قدرمتند ترین کشور های جهان در جایگاه مهین تعریف قرار (سیاسیحاکم بر جهان)های بین املللی منیدانند. منطق 

  .دارند

 و موافقت نامه ها و معاهدات پس از جنگ جهانی دوم ، این هنجار  ها را منشور ملل ممتحد ، احکام دیوان عدالت بین املللی
از این به ویژه پس از پایان جنگ سرد خود را  –ت .ولی ایاالت متحده امریکا خود را از این گوناگون ، تا حدودی مدون شده اس

  ]1. [مستثنا میداند  یا طرزوقاعده ارهنج

هدین  رانده شده ه از کابل توسط شورای نظار وقوای جماحکمتیار ک ،اب قوایش از افغانستانپس از فروپاشی شوروی و انسح  خاصتًا
زمینه یک جنگ و بعدًا با ایجاد شورای  هم آهنگی  چهار آسیاب جنوب کابل بسر میربد خواست تا بکمک و تقویت پاکستانکه دربود 

                                                             
چامسکی نوام،دولت  ھای سرکش  حکومت زور درامور جھان،ترجمھ مھرداد وحدتی دانشمند،سازمان چاپوانتشارات وزارت فرھنگوارشاد   1 

  .9،  1380اسالمی ، تھران : زمستان 



 به  خرابی وزیر نظر داشت که نتیجتًا  زیرکانه  را این بازیها ،از فراز،نت د . این در حالی بود که  بیل کلینمدهش را در کابل مشتعل ساز
اهندام کابل و آوره شدن تقریبًا هشتاد فیصد  از باشندگان در کشور های جماور و هم چنان در داخل کشور خمصوصًا در صفحات 

کنه  خالی گردیده و کال آبادیهایی که در این شهر موجود بود ختریب و یا سدر آن ساهلا کابل از که گفته  میتوانیم  گردیدمشال 
با نفوذ روز افزون طالبان که امریکا در پشت سر شان در هنان آهنا را از طریق پاکستان پشتیبانی مالی و جتهیز  ردید ؛بکلی ویران گ

از  در انرواس سیاسی واقتصادی قرار میگرفت .حکومت جماهدین  ضعیف تر شده و دولت جماهدین  نیز هر روز نظامی میکرد ،
  یفعل و انفعاالت این  مقابلدر .کی می کشیدو از شهری به شهری رخت و چو تغییر میداد موقعیت خود را در داخل کشور روی اجبار،

توسط  چراغ سبز نشان داد و بانو  بوتوبرای طالبان که در حالت بسیج به افغانستان بودند ،ثباتی افغانستان شده بود امریکا  به بی که منجر
اکستان استخبارات امریکا تو سط پ نستان  مست و سو دادکه از کمک  های بال کیف نصر ا بابر زمینه تداخل طالبان را بداخل افغا

  فراهم سازد. امتویل و جتهیز گردیده بودند تا ذریعه  آهنا با استفاده از نام طالبان زمینه سقوط جماهدین را ذریعه آهن

  ؟اسامه بن الدن مشوق و محرك طالبان کی بود. 115-4-2

و منطقی جلوه دهیم در مورد اسامه بن الدن از قول تری میسان در کتاب دروغ بزرگ در ذیل می آوریم  وقایع را موجهدر اینجا برای اینکه 
متولد شد از دانشگاه  1957اسامه كه در سال  «که خالی  از مفاد نبوده و کنش  ها  و واکنش های اینده  امرریکائیان را توجیه  میکند: 

، 1979در دسامرب   گفته مي شود بازرگان باتدبريي است.   شاه عبدل عزيز در رشته مديريت و اقتصاد فارغ التحصيل شد. 
) از او خواست مديريت 2001تا اوت  1977استادش شاهزاده تركي ال فيصل ال سعود (رئيس سرويس هاي خمفي سعودي از سال 

ميليارد دالر براي كنرتل روسها در افغانستان  2سال، سيا  10در مدت   ايل عمليات سري سيا در افغانستان را بر عهده گريد. م
سرمايه گذاري كرد كه پرهزينه ترين عمليات در تاريخ اين سازمان (سيا) مي باشد. سرويس هاي خمفي عربستان و اياالت متحده 

ده، آموزش داده، مسلح منوده و آهنا را روانه جهاد منودند تا با روسها جنگيده و آنان را شكست جنگجويان مسلمان را استخدام كر



اسامه بن الدن نيازهاي اين گروه نامنظم را كه در يك فايل كامپيوتري به نام القاعده نامگذاري شده بودند را برطرف مي كرد  دهند. 
  مي باشد).  (به طور لغوي به معين پايگاه مانند پايگاه داده

بعد از شكست احتاد شوروي، اياالت متحده امريكا كامال عالقه خود به افغانستان را از دست داده و آن را به دست جنگجويان و 
جماهدين كه از سراسر جهان اسالم براي جنگ با ارتش سرخ استخدام كرده بودند سپرد. سپس اسامه بن الدن مهكاري با سيا را قطع 

، او به پادشاهي سعودي پيشنهاد كرد مردانش را در اختيار آهنا قرار دهد تا 1990در   ان را خود نگه داشت. و اين جنگجوي
صدام حسني مرتد را از كويت بريون برانند و هنگامي كه سعودي ها ائتالف به رهربي پرزيدنت بوش پدر، ديك چين (در آن زمان وزير 

جنگجويان مسلمان بر سر اين كه آهنا   د مشرتك) را به او ترجيح دادند خشمگني شد. دفاع) و كالني پاول (در آن زمان رئيس ستا
هم پيمانان يا دمشنان ائتالف سعودي امريكايي بودند به دو اردوگاه تقسيم شدند. اسامه بن الدن به گروهي تعلق داشت كه توسط 

آهنا در كنفرانس هاي معروف اسالمي و   يز يافت مي شود. رهرب سوداني حسن ال ترابي اداره مي شد كه در اين گروه ياسر عرفات ن
، اياالت متحده بنا به يك قطعنامه سازمان ملل به نام عمليات اعاده 1992عرب كه در خارطوم تشكيل مي شد شركت مي كردند. در 

سرباز  18آتش گشودند.  چند جنگجوي جنگ افغانستان به روي سربازان امريكايي در سومايل اميددر سومايل نريو پياده كرد. 
امريكايي كشته شد. اسامه بن الدن مسوول اين زد و خوردها شناخته شد. ارتش اياالت متحده آجنا را ترك كرد. در عامل خيال، بن 

  الدن امريكا را شكست داده بود، درست بعد از شكست روسها.

ميليون  300گزيد. هنگام قطع رابطه با خانواده اش تقريبا در آن زمان اسامه بن الدن از مليت سعودي اش خلع و در سودان اقامت 
او اين پوهلا را در اجياد چندين بانك، فعاليت هاي كشاورزي و توزيع كاال به صورت داخلي سرمايه گذاري   دالر به او ارثيه رسيد. 

د، در سودان چندين شركت، يك در ابتدا به كمك كلنل عمر حسن ال بشري، كه در آن زمان حسن التورابي ناميده مي ش  كرد. 
فرودگاه، جاده و يك خط لوله ساخت و توليد قسمت عمده صمغ عربي را حتت كنرتل درآورد. علي رغم اين پروژه ها، در سال 

از سودان اخراج شد، به دليل فشارهاي مصر كه او را متهم به توطئه در ترور پرزيدنت حسين مبارك منود سپس او به افغانستان  1996



سرباز امريكايي در محله اي به پايگاه نظامي كوبار در عربستان سعودي كشته شدند. اياالت  19، 1996رگشت.در ژوئن ب
در پاسخ، او جهاد را بر عليه امريكا و اسرائيل به كار گرفت، كه در رساله   متحده اسامه بن الدن را حمرك اين قضيه معريف كرد. 

او مهان منطقي را به كار برد كه با سيا در افغانستان مورد   راج كنيد به آن اشاره منوده است. معروفش مشركني را از جزيره عرب اخ
  استفاده قرار داد:

وظيفه مقدس مهه مسلمني است كه سرزمني هاي اشغال شده اسالم را آزاد كنند. اما مشكل بتوان اشغال نظامي افغانستان توسط   
موعظه   اياالت متحده در عربستان سعودي كه فرآيند يك قرارداد بني دو دولت است مقايسه كرد. روسها را با اجياد پايگاه هاي نظامي 

به وجود آورده كه به جبهه بني املللي  1998هاي ميليونر در بسيج توده هاي مسلمان كه او با كمك رهرب مصري آميان ال زواهري در سال 
محالتي سفارت خانه هاي امريكا در داراسالم  1998اوت  7ايي نرسيد. در اسالمي بر عليه يهوديان و مسيحيان معروف بود به ج

زمخي بر جاي گذاشت را در هم كوبيد.  4500نفر و زمخي شدن بيش از  299(تانزانيا) و نايروبي (كنيا) كه منجر به كشته شدن 
موشك كروز به اردوگاه هاي آموزشي در جالل  75د بيل كلينتون دستور دا   اياالت متحده اسامه بن الدن را به عنوان حمرك معريف كرد. 

آباد و خوست افغانستان شليك شود، مهچنني آزمايشگاه ال شيفا در سودان مورد محله قرار گرفت. اف.بي.آي اهتاماتي بر 
محله اي  2000اكترب  12در  ميليون دالر براي سر او جايزه تعيني كرد. كليه دارايي هاي او مسدود شدند.  5عليه بن الدن وارد كرده و 

) يواس اس كول كه در سواحل عدن (مين) پهلو گرفته بود منجر به كشته Uss Coleتوسط يك قايق پر از مواد منفجره به اژدرافكن (
، دونالد 2001مي  8در  نفر گرديد. اياالت متحده اسامه بن الدن را مسوول اين محله معريف كرد.  39ملوان و زمخي شدن  17شدن 

اخت سفلد فاش ساخت كه دمشن مشاره يك (اياالت متحده نه تنها داراي سالحهاي باكرتيولوژي و شيميايي بود، بلكه در شرف سرام
و يكي از چهره هاي سرشناس در عمليات  1980. ميلتون بردن (رئيس سابق سيا در سودان در نیز میباشدمبب امتي و پرتاب ماهواره 

  ) اظهار ترديد منود:PBS Frontlineاس (مصاحبه اي با برنامه فرانت الين پي بي خمفي سازمان در افغانستان) در 



ربط دادن اسامه بن الدن به مهه عمليات تروريسيت در دهه اخري ساده انديشي و توهني به شعور اغلب امريكاييان است و يقينا هم پيمانان   
موضوعاتي اجازه يافت در مورد چنني  1994ستگي اش در سال ميلتون بردن كه بعد از بازنش  ما، ما را جدي خنواهند گرفت. 

ختيالت زيادي در اين زمينه وجود دارد اما ما از آن خومشان مي آيد آن اسطوره بن الدن است. تقريبا به صحبت كند چنني ادامه داد: 
كه روسها زير موج توده ها دفن شدند هيچ دمشين نداشته ايم و من گمان مي  1991نوعي سرگرمي تبديل شده است ما از سال 

يسم بني امللل خومشان مي آيد در حاليكه آن تروريسم واقعي بشدت شخصيت ما از ترور  كنم ما به حنوي اين مساله را دوست داريم. 
سپتامرب متهم  11به هر حال منايش ادامه دارد: اياالت متحده امريكا اسامه بن الدن را به دست داشنت در محالت   خود را تغيري مي دهد. 

ه ان بي سي) و علي رغم ترديدهاي ابراز شده توسط وزراي وزير كشور ژنرال كالني پاول در برنامه مالقات با مطبوعات (شبك  كرد. 
خارجه ساير كشورها چنني اعالم كرد: ما سخت در حال فعاليت هستيم تا مهه اطالعات را يك جا مجع كنيم، اطالعات جاسوسي، 

را به محالت مرتبط مي سازد. با اطالعات اجراي قانون و من فكر مي كنم در آينده نزديك ما بتوانيم كاغذي يا سندي ارائه دهيم كه او 
اكترب، توني بلر خنست وزير انگلستان گزارشي به  4روز   وجود اين كه چندين بار اعالم شد، چنني سندي هرگز چاپ نشد. 

مهمرتين نكته اي كه جلب توجه مي كند اين است كه » مسووليت براي خشونت تروريست در اياالت متحده«جملس عوام ارائه كرد بنام 
در   سپتامرب را ندارد، به جز سازمان القاعده به رهربي اسامه بن الدن.  11چ سازمان ديگري انگيزه و ظرفيت اجنام محالت هي

مهان روز، وزير خارجه پاكستان، رياض حممدخان، اعالم كرد كه شواهد ارسايل به دولت او توسط امريكا براي حماكمه بن الدن كفايت 
اكترب، سفراي امريكا و انگلستان  7كلي سري طبقه بندي شده است هرگز منتشر نگرديد. در روز مي كند. اين مدرك كه بطور 

   به سازمان ملل اطالع دادند كه دولتهاي متبوعشان جنگ در افغانستان را آغاز كرده اند. 

كه سازمان القاعده كه توسط  جان نگرو پونته اينطور نوشت: دولت متبوع من اطالعاتي آشكار و غري قابل انكار بدست آورده است
اين اطالعات آشكار و غريقابل انكار هرگز   رژيم طالبان در افغانستان محايت مي شود نقشي اساسي در اين محالت داشته است. 

نوامرب ساندي تلگراف مطليب درباره وجود يك نوار ويديويي منتشر منود (كه  10روز   در دسرتس شوراي امنيت قرار نگرفته است. 



اكترب ضبط شده بود) كه اسامه بن الدن مسووليت محالت را پذيرفته بود: برجهاي دوقلو اهدايف مشروع بودند. آهنا ستوهناي  20وز ر
قدرت اقتصادي امريكا بودند. اين وقايع از هر جهت شاخص بودند آن فقط برجهاي دوقلو نبودند، بلكه برجهاي روحي آن كشور بودند 

ي شود بن الدن رئيس مجهور امريكا و خنست وزير انگلستان را هتديد كرده بود. بوش و بلر به جز قدرت كه نابود شدند. گفته م
اين گزارشات   نسيب چيز ديگري را درك مني كنند. هر وقت آهنا ما را بكشند ما نيز آهنا را خواهيم كشت تا تعادل برقرار باشد.

لس عوام رسانده بود كه او نسخه اي از نوار را ديده است. اين نوار اسرارآميز در نسخه مهان روز توسط توني بلر تاييد شد، كه به اطالع جم
 2002اين سخنان در مصاحبه اي با شبكه خربي اجلزيره عنوان شده بود و سپس در ژانويه   جديد گزارش بلر عنوان شده بود. 

ت در صفحه اول خود از وجود نوار ويديويي دسامرب واشنگنت پس 9با گردش حوادث، در روز   توسط سي ان ان پخش شد. 
سپتامرب ضبط شده بود، عكس العمل هاي  11جديدي خرب داد. نوار كه توسط يكي از مهدستان نزديك دمشن مشاره يك اجتماع در 

 و به نقل از يك رويرتبنا به گزارش   اسامه بن الدن را نشان داد و بطور يقني مسووليت او در طراحي محالت را مورد تاييد قرار داد. 
ي نمنبع ناشناخته رهرب القاعده اظهار منود كه اكثر هواپيماربايان كاميكازه (= محله كنندگان انتحاري) نبوده و حيت مني دانستند كه قربا

دي وجود اينجا مر  خواهند شد. پائول ولفوويتز، معاون وزير دفاع، در برنامه اين هفته (ا بي سي) اظهار داشت: مايه انزجار است. 
دارد كه از كشتار هزاران تن انسان بيگناه لذت برده و به آن افتخار مي كند. اين مساله دانسته هاي قبلي ما را در باره او تاييد مي 

اميدوارم اين موضوع نقطه پاياني به اين تئوري هاي جنون  كند. هيچ چيز جديد يا تعجب آوري وجود ندارد فقط وقايع را تاييد مي كند. 
توسط پنتاگون پخش شد.  2001دسامرب  13نوار در  ميز باشد كه امريكا يا شخص ديگري را گناهكار قلمداد مي كنند. آ

مي كند كه از هر حلاظ با گزارش رمسي مطابقت مي كند و ما مي دانيم كه دور از حقيقت است. » اعرتافاتي«اسامه بن الدن در نوار 
اسكلت آهين ساختمان[مركز جتارت جهاني] را ذوب كرده و فقط در قسميت كه هواپيما برخورد من فكر مي كردم كه آتش گاز هواپيما 

ما آن روز كارمان را متام كرده بوديم و   كرده بود مهه آن طبقات فرو خواهد رخيت. اين آن چيزي بود كه ما اميدش را داشتيم. 
در پايان   كرديم. اخبار ادامه يافت و تا پايان اشاره اي به محله نشد. ما راديو را براي دريافت اخبار از واشنگنت تنظيم  راديو.... 

اعالم كردند كه هم اكنون يك هواپيما به مركز جتارت جهاني برخورد كرده است. بعد از مدتي، آهنا اعالم كردند هواپيماي ديگري به 



برادراني كه عمليات را   اندازه خوشحال شدند ...  برادراني كه اخبار را شنيدند بيش از  مركز جتارت جهاني برخورد كرده است. 
يچ چيز اجنام دادند متام آنچه كه آهنا مي دانستند اين بود كه يك عمليات شهادتي دارند و ما از آهنا خواستيم تا به امريكا بروند اما آهنا ه

يات چيزي به آهنا نگفتيم تا اين كه آهنا به آجنا اما آهنا آموزش ديدند و ما درباره عمل  درباره عمليات مني دانستند، حيت يك كلمه. 
هنگامي كه اولني هواپيما به ساختمان برخورد كرد آهنا بيش از اندازه   رسيدند و فقط قبل از اين كه سوار هواپيما شدند ... 
بيست دقيقه بود و فاصله فاصله بني اولني برخورد و دومني برخورد به برجها  خوشحال شدند و من به آهنا گفتم: صبور باشيد ... 

نه تنها مامور بن الدن افسانه سقوط برجها را به احرتاق نسبت   بني اولني هواپيما و هواپيمايي كه به پنتاگون برخورد كرد يك ساعت بود. 
نوار ويديو درحقيقت   مي دهد، تيمهاي كاميكازه (انتحاري) و حيت سقوط هواپيما بر روي پنتاگون، بلكه حقايق را انكار مي كند. 

اگر دمشن مشاره   با اين تفسري دستيارش پايان مي يابد: امريكايي ها وحشت زده شده بودند، فكر مي كردند كه كودتا شده است. 
سپتامرب جاي ترديد وجود دارد چونكه  11بنابراين در گناهكار بودن اسامه بن الدن در محالت   يك اياالت متحده چنني بگويد ... 

تا  1987اما آيا واقعا بن الدن از امريكا منفك شده و دمشن امريكا شد؟ از  اعرتاف كرده است كه هرگز اتفاق نيفتاد. او به اعمايل 
در مهان حال، حممد مهچنني در   آموزش جنگندگان القاعده توسط علي حممد وابسته به ارتش امريكا صورت گرفت.  1998

مشغول تعليم بود، جايي كه او به آموزش سري ترين شبكه نفوذ اياالت متحده، » مركز و مدرسه جنگ افزار خمصوص جان اف كندي«
با توجه به مقررات امنييت سرويس هاي خمفي امريكا،   و مهچنني افسران نريوهاي خمصوص اياالت متحده پرداخت. » عقب مانده ها«

ور كرد كه علي حممد بني پايگاه نظامي در ايالت متحده كه مراقبت دائمي از كاركنانش الزامي است، آيا حيت براي يك حلظه مي توان با
امريكا و كمپ هاي القاعده در سودان و افغانستان بدون آن كه فورا شناخته شود رفت وآمد كند؟ دستگريي جنجايل علي حممد 

را تعليم داد و بنابراين  جنگجويان القاعده» عقب مانده«براي خمفي كردن اين حقيقت كفايت مني كند كه اين مامور  1998در پايان 
چگونه مي توان نفهميد كه كل داستان اسامه بن الدن توسط سيا ساخته و   براي سيا كار مي كرد.  1998اسامه بن الدن حداقل تا 

ريون جنگنده نريومندترين ارتش دنيا را از سومايل ب 20پرداخته شده است؟ آهنا حيت سعي كردند ما را متقاعد منايند كه بن الدن با 
مقتول حادثه  11يا به عنوان يك مثال ديگر، محالت نايروبي و دارالسالم ضدامريكايي جلوه داده شدند، اما هيچكدام از   كرد!. 



آهنايي كه اين محالت به دروغ   كشته شده امريكايي بودند.  213تن از  12دارالسالم امريكايي نبودند، در حايل كه در نايروبي فقط 
در حقيقت سيا به توسل به كمكهاي   ه راه انداختند دقت كايف منودند تا عواقب آن محالت متوجه ديگران شود. ضدامريكايي را ب

 اسامه بن الدن ادامه داد تا از وجود آهنا بر عليه نفوذ روسها استفاده كند مهانطور كه در زمان احتاد شوروي سابق چنني كرده بود. مشا
القاعده براي محايت از شورشيان كوزوو عليه ديكتاتوري » لژيون عرب«از  1999در سال   يد. هرگز يك تيم برنده را عوض مني كن

، مهانطور كه نيويورك 2001موجود در بلگراد استفاده شد. وجود آهنا در چچن هم مورد استفاده قرار گرفت، حداقل تا نوامرب 
» عمليات كثيف«واشنگنت امكان داد مسووليت خود در اين خصومت ادعا شده بن الدن با اياالت متحده به  تاميز گزارش داد. 

 14ايل  4بن الدن در حايل كه بشدت بيمار بود در مدت   به وخامت نگراييد.  1998را انكار منايند. روابط بني سيا و بن الدن در 
اقامتش در بيمارستان چندين عضو دبي (امارات متحده عربي) مراجعه كرد. در طول  -براي معاجله به بيمارستان امريكا 2001جوالي 

خانواده اش و افراد سرشناس ديگري از عربستان سعودي و امارات به ديدار او رفتند. در مهان روز مناينده حملي سيا در دبي كه 
فردي سرشناس است ديده شد كه از آسانسور اصلي اتاق بن الدن استفاده كرده است روزنامه فرانسوي فيگارو گزارش داد. 

اسامه بن الدن در پاكستان بود. » سپتامرب 11شب قبل از محالت تروريسيت «گزارش داد كه  )SBSاس (خربنگار سي بي يك 
بن الدن   بن الدن حتت معاجله ارتشي بود كه روزها بعد قول داد كه از جنگ اياالت متحده بر عليه ترور در افغانستان محايت منايد ... 

لپندي مورد معاجله دياليز كليه قرار گرفته و جان يافت. مردي كه بر عليه امريكا و اسرائيل جهاد به راه در يك بيمارستان نظامي در راو
ميليون دالر جايزه گذاشت، مردي كه اردوگاه هاي آموزشي اش در افغانستان مورد  5انداخت، مردي كه اف.بي.آي براي سرش 

دبي مورد معاجله واقع شد، با رئيس دفرت حملي سيا گپ زد و سپس  -ي محله موشكهاي كروز واقع شدند، در بيمارستان امريكاي
حتت محايت ارتش پاكستان در راولپندي حتت معاجله واقع شد. اين شوخي دوستان نزديك و جنگجويان القاعده را دچار سر در 

مشغول توليد سالح هاي شيميايي  براي مثال بنا به گفته امريكاييان، آزمايشگاه ال شيفا در سودان توسط بن الدن  گمي كرد. 
با وجود اين، ناظران بني املللي   مبباران شد.  1998كشتار مجعي بود. به مهني دليل، آن مركز توسط نريوي هوايي اياالت متحده در سال 

طور مشرتك به اسامه كه براي بازرسي خرابه ها آمدند دريافتند كه آن آزمايشگاه چيزي به غري از آسپريين توليد مني كرد. كارخانه ب



سيا ادريس را متهم به توطئه براي ساخت سالح هاي شيميايي و كمك مايل به جهاد اسالمي در   بن الدن و صالح ادريس تعلق داشت. 
درصد آي 75تروريست ادريس امروز    خمفيانه دارايي هايش آزاد شد. 1999مصر منود. دارايي هاي مايل اش بلوكه شد، اما در مي 

خارجي بنام را توسط يك شركت واسطه ) Protec( درصد پروتك 20و ) IES Digital Systemsز (جييتال سيستماي اس د
اكنون، آي اي اس دجييتال سيستمز مسوول مراقبت   كنرتل مي كند. ) Global Security Systems( مزگلوبال سكيورييت سيست

مهان گونه كه بارون كوكس به اطالع جملس عوام رسانيد، در حايل كه  ويديويي از تعدادي شركت دوليت و نظامي بريتانيا مي باشد،
در مورد حممد عطا، كه اف بي آي او را متهم  مسوول مراقبت و امنيت يازده نريوگاه امتي انگليسي مي باشد. ) Protec(پروتك 

سپتامرب هدايت و رهربي منود و حساب  11در به عضوبودن در القاعده مي كند و ادعا مي كند كه كماندوهاي كاميكازه (انتحاري) را 
بود كه به عنوان ) ISI( بانكي اش براي تامني بودجه عمليات مورد استفاده قرار گرفت، او مناينده سرويس جاسوسي داخلي پاكستان

ه حساب بانكي يكصد هزار دالر ب)، ISI( ژنرال امحد حممد، مدير آي اس آي 2001در جوالي  شاخه اي از سيا شناخته مي شود. 
در   حممد عطا در اياالت متحده حواله كرد، تاميزاينديا گزارش داد. اين خرب هيچ عكس العملي در اياالت متحده بوجود نياورد. 

هنايت، از ژنرال حممود خواسته شد بعد از معريف جانشينش بازنشسته شود. احرتامات صورت گرفته توسط اياالت متحده امريكا 
كروز شليك شده بر روي كمپ هاي آموزشي القاعده و كارخانه ال شيفا منجر به كشته  موشك 75  قاعدكننده نبود. عليه بن الدن مت

شدن فقط بيست ويك مبارز اسالمي گرديد، كه متناسب به نظر مني رسد، چه از نظر اقدامات صورت گرفته، يك نفر كشته شده 
ي استاد دانشگاه اوتاوا در اين ارتباط مي نويسد: از دوره جنگ سرد، پروفسور ميشل چوسوروفسك  در نايروبي و دارالسالم. 

واشنگنت عمدا از اسامه بن الدن محايت كرد. در حايل كه مهزمان نام او را در اين فهرست افراد حتت تعقيب اف.بي.آي نيز 
وي سابق به نفع امريكا مي باشند، گنجانده است. در حايل كه جماهدين درگري قيام هاي مسلحانه در بالكان و مجهوري هاي شور

متامي شواهد گوياي آن است  اف.بي.آي ماموريت دارد كه او را به اياالت متحده آورده و جنگ عليه تروريسم را به اجرا درآورد. 
ز زمان زيرا ا  كه اين موضوع نه تنها حكايت از اقدامات متناقص دارد بلكه حاوي سياست دروغگويي به شهروندان نيز مي باشد. 

از سويي   از طريق عمليات خمفي خود مهواره از تروريسم بني املللي محايت كرده است.   CIA  ،جنگ احتاد شوروي سابق با افغانستان



بن الدن نه تنها يك دمشن نيست، بلكه عامل اياالت متحده مي باشد و از سوي ديگر او هرگز ارتباط خويش را با خانواده اش كه يك 
ما پيشرت نشان داديم كه سرمايه هاي مايل گروه سعودي بن الدن توسط   ي خانواده بوش بشمار مي روند، قطع نكرد. شريك جتاري اصل

ميليارد دالر نظارت  12بوجود آمد، امروزه بر دارايي هايي به ارزش  1987گروه كارليل كه در سال   گروه كارليل اداره مي شود. 
ون آپ (كه براي شركت كادبوري شوئپس نوشابه توليد مي كند)، شركت اطالعات فدرال اين گروه خبش اعظم سهام شركت س  دارد. 

(كه براي مثال سازمان فدرال هوانوردي را به سيستم نظارتي ترافيك هوايي غرينظامي جمهز ساخت)، و شركت صنايع دفاعي متحد 
گروه كارليل از طريق شركتهايي كه در  در اختيار دارد.  (تامني كننده عمده ماحيتاج ارتش هاي امريكا، تركيه و عربستان سعودي) را

، گروه كارليل درگري يك ماجراي 1990در سال  كنرتل دارد، در رده يازدمهني شركت بزرگ تسليحاتي امريكا قرار مي گريد. 
گي امريكا اخذ منوده بود تا يك مبلغ حزب مجهورخيواه به نام وين برمان مقداري پول از صندوق هاي بازنشست  اخاذي منابع مايل شد. 

براي مبارزات انتخاباتي خانواده بوش هزينه منايد. يكي از اين صندوق ها موافقت كرده بود تا يك ميليون دالر به گروه كارليل در ازاي 
ت دفاع معاون رياست اين گروه به عهده فرانك كارلوچي است كه قبل از پست وزار يك قرارداد دوليت در ايالت كانكتيكت بپردازد. 

مشاور او نيز جيمز بيكر مي باشد كه رئيس سابق كاركنان كاخ سفيد در دوره پرزيدنت ريگان، سپس وزير   بود.   CIA  نسازما
خزانه داري و سراجنام وزير امور خارجه در دولت جرج بوش (پدر) بود. گروه كارليل براي منايندگي خود در ساير كشورها، جان 

و رئيس مجهور وقت اياالت متحده) را به استخدام خود   CIA  قق بريتانيا) و جرج بوش (پدر) (رئيس سابميجر (خنست وزير ساب
درآورده است. در ميان ساير مديران گروه كارليل مي توان به سامي مبارك بارما كه عامل خالد بن حمفوظ مي باشد و طلعت عثمان 

   كنوني اياالت متحده مرتبط هستند.  اشاره كرد. هر دو اين اشخاص مستقيما به رئيس مجهور

البته جرج.دبليو. بوش منافع شخصي خويش را از جتارتي سودآور در زمان رياست بر شركت انرژي هاركن مهچنان حتصيل مي منايد. 
ردادهاي اين شركت كوچك نفيت تكزان، برنده امتيازهاي نفيت از دولت حبرين گرديد كه توسط جرج بوش (پدر) به عنوان پاداش قرا

درصد سهام شركت  5/11يقينا اين امر، يك عمل كامال غريقانوني مي باشد. خالد بن حمفوظ   مورد مذاكره با دولت كويت، اعطا شد. 



سهام او توسط يكي از نزديكانش به نام عبدا طاها خبش اداره مي شد. در حايل كه طلعت عثمان مدير  هاركن را در اختيار داشت. 
ادر بزرگرت اسامه بن الدن توسط عامل امريكايي خويش به نام جيمز بث در هيات مديره شركت هاركن حضور بود، سامل بر

در ) CIA  فۀ (شركاي سياسي و مايل آنان به اضا اعضاي اين حلقه كوچك و تنگ (حمدود) (خانواده بوش، وابستگان و  داشت. 
(بانك بني املللي اعتبار  BCCI  ، يعين ورشكستگي1990رسوايي مايل دهه آهنا در مركز بزرگرتين   امر توطئه تازه كار نيستند. 

كشور حضور داشت و در مالكيت سه خانواده  73اين بانك، يك موسسه انگليسي پاكستاني بود كه در   و جتارت ) قرار داشتند. 
اين بانك مهچنني توسط  (ابوظيب) بود.  بزرگ يعين خانواده هاي گوكال (پاكستان )، بن حمفوظ (عربستان سعودي) و نيز گيت فاران

رونالد ريگن براي فاسد كردن حكومت ايران مورد استفاده قرار گرفت تا آزادسازي گروگان هاي امريكا در سفارت اين 
كترب) كشور در هتران را به تعويق انداخته و بدين ترتيب منجر به پايان دوره رياست مجهوري جيمي كارتر (به اصطالح شگفيت ا

براي انتقال كمك   BCCI    و معاون رئيس مجهور بوش (پدر)، دولت ريگن جمددا از CIA  س سابقسپس به تشويق رئي  گرديد. 
به جماهدين در افغانستان استفاده   CIA  يهاي مايل عربستان سعودي به شورشيان كنرتا در نيكاراگوئه و نيز هدايت منابع مال

يحاتي دالل سوري يعين سركيس ساركناليان، رسوايي كيتينگا در اياالت متحده، امور مربوط اين بانك مهچنني در معامالت تسل  كرد. 
سراجنام، اين بانك به دليل اثبات اين امر كه   به مارك ريچ كه يك متخصص مسائل پويل است و تامني مايل گروه ابونضال دست داشت. 

هنگامي كه درهاي اين بانك بسته شد حدود يك ميليون سپرده    در تطهري پول كارتل مدلني فعاليت داشته، ورشكسته گرديد. 
نباشد،   CIA  هحيت اگر ساخت  BCCI  شگفت آور نيست كه بانك   گذار جزء، پس اندازهاي خويش را از دست دادند. 

توسط   OSS  اما مي تواند حتت نفوذ و سيطره اين سازمان قرار گرفته باشد. در ميان سرويس هاي خمفي امريكا از زمان تاسيس
يعين ريچارد هلمز   CIA  بقدو رئيس سا  ني وجود داشته است. وكالي جتاري و دالالن سهام وال اسرتيت، يك سنت بانكداري طوال

و ويليام كيسي، به مهراه دو عامل بانفوذ ديگر يعين عدنان خاشقي (مناينده گروه سعودي بن الدن در امريكا) و منوچهر قرباني فر 
از ديگر افرادي كه براي اين بانك كار مي   كار مي كردند.   BCCI  ماجراي ايران گيت)، مهگي براي(بازرگان اصلي در 

)، شاهزاده تركي الفيصل آل 1977كردند مي توان به كمال ادهم (برادرزن شاه فيصل رئيس سرويس خمفي عربستان سعودي تا سال 



و معلم اسامه بن الدن و عبدالرئوف خليل (معاون سرويس  )2001تا  1977سعود (رئيس سرويس خمفي عربستان سعودي از سال 
در فرانسه نيز   BCCI  خمفي عربستان سعودي) اشاره كرد. البته به منظور ثبت در سوابق، الزم است توجه منود كه به نظر مي رسد

اي رانسوي به پاكستان و پرداخت پول براين بانك عمدتا به منظور پنهان ساخنت انتقال فناوري امريكايي ف  نقشي خمفيانه ايفا كرده است. 
دومينيك سانتيين يك بازرگان و دوست نزديك شارل پاسكا كه به دليل نقش    آزادي گروگان ها به خدمت گرفته شد. 

-Elf    ، در خارج از كشور حمكوم گشت و اين جدا از اهتاماتي است كه عليه او در فرانسه در ماجرايBCCI  خود در

Thinet  سه سال پس از ورشكستگي بانك، روساي سابق آن به عنوان مياجني در مذاكرات موسوم به قرارداد    د. مطرح گردي
وارد شدند و پرداخت نوعي حق و حساب را ترتيب دادند كه گمان مي رفت به تامني مايل مبارزات انتخاباتي ادوارد  2ساواري 

ده در فروش ناوهاي كوچك توپدار از سوي فرانسه به عربستان سعودي اهبامات مطرح ش  باالدور خنست وزير فرانسه كمك مي كند. 
موجب شد كه ژاك شرياك پس از انتخاب شدن به رياست مجهوري فرانسه و ورود به كاخ اليزه دستور دهد كه فرانسوا لئونارد وزير سابق 

ايه گذاري سوئيسي كه خبشي از (يك گروه سرم   SICO  بانزديك  در مهكاري  BCCI  . دفاع فرانسه را اسرتاق مسع كنند
خالد   گروه سعودي بن الدن مي باشد) عمل مي كرد كه در ميان مديران آن، سامل يكي از برادران اسامه بن الدن نيز حضور داشت. 

با اين وجود او موفق   در اياالت متحده حمكوم شد.   BCCI به دليل مسووليت خويش در ورشكستگي 1992بن حمفوظ در سال 
اگر مهان طور كه    از اهتامات وارده مربا شود.  1995ميليون دالر، در سال  245پس از معامله با طلبكاران بانك و پرداخت شد 

بسياري از مقامات امريكايي ادعا مي كنند اين امر حقيقت داشته باشد كه خانواده بن الدن به روابط خود با اسامه ادامه داده و فعاليت 
نظر مايل تامني مي كنند، پس گروه كارليل كه سرمايه گذاري هاي مايل گروه سعودي بن الدن را اداره مي  هاي سياسي او را از

بدين ترتيب جرج بوش (پدر) يكي از افراد ذي نفع از   كند نيز ضرورتا در معامالت دروني كه پيشرت مورد اشاره واقع شد دخالت دارد. 
و مي باشد تا  IOSCO و  FBI خواهد بود. اين امر به تنهايي دليل خوبي براي 2001تامرب سپ 11حتوالت بازار بورس به دنبال واقعه 

، جورج دبليو بوش سخنراني قاطعي را در تلويزيون ايراد 2001روز هفتم اكترب     جنبه هاي مايل حتقيقات خويش را متوقف سازند.
ه از اتاق معاهدات كاخ سفيد پخش گرديد: جنگ آغاز شده ك )Oval office(نطق تلويزيوني او، نه از دفرت بيضي شكل    كرد. 



بود. نريوهاي نظامي اياالت متحده امريكا به دستور من محالتي را عليه اردوگاه هاي آموزش تروريسيت القاعده و تاسيسات نظامي 
ستفاده از افغانستان بعنوان يك رژيم طالبان در افغانستان آغاز كرده اند. اين اقدامات به دقت هدفمند به منظور متوقف ساخنت ا

پايگاه عمليات تروريسيت و محله به توان نظامي رژيم طالبان طراحي گرديده است. ما در اين عمليات با دوست و هم پيمان نزديك 
را به اين  ند كه نريوهاييخود يعين بريتانياي كبري پيوسته هستيم. ساير دوستان نزديك ما از مجله كانادا، اسرتاليا، آملان و فرانسه قول داده ا

بيش از چهل كشور در خاورميانه، آفريقا، اروپا و سرتاسر آسيا اجازه عبور هوايي و نيز فرود در خاك خود را    عمليات اعزام دارند. 
محايت بسياري ديگر اطالعات حمرمانه خود را با ما درميان گذاشته اند ما از سوي اراده مجعي جامعه جهاني   صادر كرده اند. 

مي شويم. بيش از دو هفته قبل من به رهربان طالبان جمموعه اي از درخواستهاي روشن و مشخص را ارائه كردم: اردوگاه هاي آموزش 
تروريسيت را تعطيل كنيد، رهربان شبكه القاعده را تسليم مناييد و كليه اتباع خارجي از مجله شهروندان امريكايي كه در كشور مشا به 

نه در بازداشت هستند را بازگردانيد. هيچيك از اين درخواستها اجابت نشد و اينك طالبان هباي آن را خواهد طور ناعادال
در مهان حال كه ما اهداف نظامي را    پرداخت. مردم رنج كشيده افغانستان سخاومتندي امريكا و متحدان ما را درخواهند يافت. 

و كودكان گرسنه و در رنج افغانستان دارو، غذا و ماحيتاج ضروري نيز ارسال خواهيم مورد محله قرار مي دهيم، براي مردان، زنان 
كرد. اياالت متحده امريكا دوست مردم افغانستان و نيز دوست حدود يك ميليارد نفر در سراسر جهان است كه اعتقادات اسالمي 

كنند و نيز آن دسته از جنايتكاران وحشي كه با ارتكاب  اياالت متحده امريكا دمشن كساني است كه به تروريست ها كمك مي  دارند. 
 در  ما به دنبال اين ماموريت نبوديم، اما آن را به اجنام خواهيم رساند.   قتل به نام اسالم، اين دين بزرگ را مورد بي حرميت قرار مي دهند... 

او تاييد كرد كه سربازان ملكه انگليس    اب قرار داد. داونينگ اسرتيت مورد خط 10لندن توني بلر مردم انگلستان را از خانه مشاره 
ساعته اجلزيره كه متعلق  24در مهان حال كه آتش بر سر كابل مي باريد، شبكه خربي   دوش به دوش سربازان امريكايي جنگيدند. 

يب پذيرترين نقطه خود مورد به قطر است پاسخ ضبط شده اي از اسامه بن الدن را منتشر ساخت: اكنون اياالت متحده امريكا در آس
محله خداوند قرار گرفته و به لطف اهلي باشكوه ترين ساختماهناي آن ختريب شده است و ما بدين سبب خداوند را 
سپاسگزاريم. اكنون وحشت سرتاسر امريكا را از مشال تا جنوب و از شرق تا غرب فراگرفته و ما به خاطر آن خداوند را شكر 



گام هاي گروهي از مسلمانان را هدايت كرده است، پيشگاماني كه امريكا را نابود كرده و ما از  خداوند   مي گوييم. 
پس از آنچه اتفاق افتاد و پس  درگاه خداوند استدعا داريم كه مقام آنان را رفيع ساخته و پذيراي ايشان در هبشت موعود باشد ... 

داشته اند و پس از آن كه آهنا سربازان و لوازم جنگي خود را يكپارچه كرده و از آنچه رهربان امريكا و در صف مقدم آن بوش اظهار 
اكنون آهنا براي نزاع با گروهي كه به دين خود پايبند بوده و در اين جهان متفرق   عليه كشورهاي مسلمان لباس جنگ پوشيدند... 

اين حوادث متامي جهان را به   ه هبانه تروريزم به ميدان آمده اند... هستند به ميدان آمده اند، آهنا براي مبارزه با اسالم و محله به مردم ب
 دوخبش تقسيم كرده است: آنان كه اميان دارند و منافق نيستند و آنان كه به خداوند باور ندارند، كه خدا ما را از شر آنان در امان نگه

م اميان و حتول وزيدن گرفته تا بي عداليت را در شبه جزيره دارد. هر شخص مسلمان بايد بپاخيزد و از دين خود دفاع منايد زيرا نسي
حممد (شبه جزيره عربستان كه پيامرب اسالم درآجنا زاده شد) كامال نابود سازد. من خطاب به امريكا، به خداوند سوگند مي خورم 

تش هاي ملحد غربي سرزمني مقدس كه امريكا هرگز دوباره روي امنيت را خنواهد ديد مگر آن كه فلسطني امنيت يابد و متام ار
اسامه بن الدن كه از طريق وسايل ارتباط مجعي صورت   CIA  اين گفتگو ميان پرزيدنت بوش و عامل   اسالم را ترك گويند. 

سپتامرب بود، حاكي از امكان آغاز ماجرا بود.  11گرفت و به دنيا ثابت كرد كه جنگ در افغانستان در واقع پاسخي سريع به محالت 
اين اصطالح كه    روپاشي احتاد مجاهري سوسياليسيت شوروي و استقالل كشورهاي آسياي مركزي بازي بزرگ را جمددا راه انداخت. ف

خنستني بار به نام رودياردكيپلينگ در قرن نوزدهم به ثبت رسيد، بوضوح نشانگر تالش براي نفوذ در منطقه از سوي قدرهتاي بزرگ و 
اين منطقه در بردارنده ذخاير مهم نفت و گاز بوده و در    يارويي مستقيم آهنا تا سرحد امكان مي باشد. در عني حال اجتناب از رو

جرج دبليو بوش به حمض راه يافنت به كاخ سفيد   كوه هاي آن مي توان سنگ هاي قيميت يافت مهچنني ترياك در اين منطقه كشت مي شود. 
مشاور امنيت ملي بوش يك مدير سابق  5بدين ترتيب، كاندوليزا رايس   بي نفيت تشكيل داد. تيم دوليت خود را از اشخاص عالريتبه در ال

تكزاكو مي باشد و گيل نورتون وزير كشور امريكا، حافظ منافع شركت نفت انگليسي و آموكو و نيز كمپاني  -شركت نفيت شورون 
ئيس مجهور امريكا كه سابقا رئيس كمپاني هاليربتون (بزرگرتين ، ديك چين معاون ر2001ژانويه  29از   سعودي دلتااويل مي باشد. 

   يا مهان توسعه ملي سياست انرژي را پايه گذاري كرد.   NEPD هتامني كننده جتهيزات نفيت جهان) بود، گرو



جلسات اين گروه حتت تدابري شديد امنييت برگزار شده، فهرست شركت كنندگان در آن از اسرار دوليت حمسوب گرديده 
 و هتيه گزارش مكتوب از آن ممنوع مي باشد. هر آنچه در حول و حوش اين گروه قرار دارد آنچنان اسرارآميز است كه روزنامه 

بر اين موضوع  -، بزرگرتين كمپاني جتاري انرژي بي اطالع بودند Enron  انران كه در آن هنگام از ورشكستگي قريب الوقوع -
هبره جويي از ذخاير هيدروكربن درياي كاسپني (خزر) مي باشد. اكنون سوال اين است   NEPD  اتفاق نظر داشتند كه هدف اصلي

ان از آجنا محل كرد. خط لوله اي براي اتصال درياي كه چگونه مي توان نفت و گاز اين منطقه را بدون نياز به مذاكره با روسيه و اير
   كاسپني با درياي واشنگنت پست نوشت كه آن نوعي اجنمن سري بشمار مي رود. 

جيهان) تاسيس  -تفليس  -خمفف باكو   BTC  هحتليلگران مديرتانه از طريق گذر از آذرباجيان، گرجستان و تركيه (پروژ
نيز براي وصل كردن درياي كاسپني به درياي سياه ساخته شده است اما متاسفانه اين خط ضمنا خط لوله ديگري  خواهد گرديد. 

 27لوله از ميان روسيه مي گذرد كه در نتيجه از عوايد آن كاسته مي شود. اين خط لوله تنگيز را به نووروسيسك متصل كرده و در 
شنرتي است، درياي كاسپني را به اقيانوس هند وصل خواهد كرد افتتاح گرديد. خط لوله سومي نيز كه داراي آينده رو 2001نوامرب 

اما اين پروژه داراي مشكل بزرگي است اين خط لوله نه   (اين پروژه به سرپرسيت شركت يونوكال و با مهكاري دلتااويل اجنام مي شود. 
وري كه پس از شكست كامل روس ها و از ميان تنها از ميان پاكستان مي گذرد كه باالجبار از ميان افغانستان نيز عبور مي كند، كش

، شركت نفيت 1997در دسامرب   رفنت هرگونه دولت سازمان يافته در آن، صحنه مناقشات و درگريي هاي داخلي بوده است. 
راي يافنت راه حلي يونوكال ناگزير شد پروژه خود را به دليل عدم تفاهم با رژيم طالبان به حالت تعليق درآورد. كليه اقدامات بعمل آمده ب

به    در مورد اين وضعيت ناكام ماند هر چند حيت معاون كمپاني يونوكال يعين جان مارسكا به عنوان سفري امريكا در افغانستان تعيني شد. 
نت كشت ميليون دالري را به رژيم طالبان براي جايگزين ساخ 43منظور آغاز جمدد مذاكرات، كالني پاول، وزير خارجه امريكا يك كمك 

خشخاش توسط روستاييان به تصويب رسانده پس از كسب موافقت سران اجالس گروه هشت در ژنو (كه هند نيز در آن به عنوان 
ناظر شركت جست) مذاكرات چند جانبه در برلني سازماندهي شد و منايندگان كشورهاي امريكا، انگليس، پاكستان، 



ان به واسطه رياست بر گروه متاس سازمان ملل با افغانستان، ميزبان اين اجالس بود. آمل  افغانستان و روسيه در آن حضور يافتند. 
با دولت قانوني پرزيدنت رباني كه به رغم شناسايي بني   اما سوال اين بود كه مذاكرات با كدام يك از افغاهنا صورت خواهد گرفت؟ 

سالمي كه حتت حاكميت يك فرقه قرون وسطايي به نام طالبان بود؟ املللي ديگر كنرتيل روي خبش اعظم كشور نداشت، يا با امارت ا
گردانندگان اجالس تصميم گرفتند كه گروه دوم را دعوت منايند كه البته اين نقض آشكار قطعنامه شوراي امنيت سازمان 

نت رواديد معترب به آملان سفر كردند بدين ترتيب مقامات طالبان با در دست داش  ملل مبين بر ممنوعيت پذيرش مقامات رژيم طالبان بود. 
تا در هامبورگ موعظه كرده و به مجع آوري منابع مايل بپردازند. طالبان يك گروه برادري نزديك به هم هستند، فرقه اي از مذهب تسنن 

هنگام كه بازگشت به شكل صدر اسالم را تبليغ مي كند. رهربان آن كهنه سربازان جنگ بر عليه روسها هستند كه مهگي 
آهنا يك مالي دهاتي به نام عمر را به رهربي برگزيده اند كه هرگز به خارج مسافرت ننموده و حيت يك سوم   جنگ معلول شده اند. 

كشورش را مني شناسد. در هرج و مرج هاي ناشي از عقب نشيين روسها، طالبان از مزيت روابط نژادي سود جست: مانند اكثر سران 
مالعمر خود را امیراملومنین ناميد و يك امپراتوري تشكيل داد كه فقط توسط    آهنا پشتون هستند.  )،ISI(ستاني سرويس هاي خمفي پاك

به دليل فقدان مهارت در روابط بني امللل، آهنا به دوستان   پاكستان، عربستان سعودي و امارات متحده عربي به رمسيت شناخته شد. 
سها آهنا را ياري كرده بودند روي آوردند. بنابراين ليال هلمز، خواهرزاده ريچارد هلمز، (مدير سيا امريكايي خود كه در جنگ بر عليه رو

) به طور غريرمسي منايندگي آهنا در سازمان ملل را بر عهده گرفت. در سياست داخلي در ميان مردم نظمي 1973تا  1966از 
بعد از اين كه براي مدتي اجازه دادند تا   ز اعمال المذهيب جلوگريي كردند. آهنني برقرار كردند، بر عليه زنان تبعيض روا داشتند و ا

ترياك كشت شود، سپس آن را قدغن كردند و بعضي از روستاييان از هر درآمدي حمروم شدند. طالبان خبش وسيعي از كشور را در 
جتربه اي نداشتند، در صدد برآمدند در ازاي به رمسيت طالبان كه در ريزه كاري هاي ديپلماتيك    اختيار اسامه بن الدن قرار دادند. 

شناخته شدن رژميشان از طرف دولتهاي خارجي اجازه دهند خط لوله از افغانستان عبور كند. وقيت كه ديدند اين غريممكن است چون 
طبق گفته  كه سازمان ملل دولت ديگري را به رمسيت مي شناخت دولت سست بنياد رباني به گفتگوها پايان دادند.

ديپلمات پاكستاني نياز نائيك شروع به هتديد منود و در اواسط جوالي اعالم كرد كه مساله را با سالح حل خواهند كرد. اياالت متحده 



طرحي رخيت تا رهربان اساسي افغانستان را حذف كند، چه مالعمر باشد چه فرمانده مسعود (كه احساسات ضد امريكايي اش مثال 
مي خواستند با دعوت از ظاهر شاه، پادشاه اسبق افغانستان يك   به جاي آهنا يك حكومت دست نشانده سر كار آورد. زدني بود) و 

پادشاه فراموش شده كه روزهاي آخر زندگي اش را در روم در تبعيد مي گذراند، به حكومت دست نشانده قدري مشروعيت 
جوالي بني هربرت  17بنابراين آخرين اعالميه در مالقات روز    موافق كردند.  ببخشند. در اواسط جوالي، قدرهتاي بزرگ با اين نقشه

ودرين وزير خارجه فرانسه و فرانس وندرل رئيس هيات ويژه سازمان ملل براي افغانستان به اين صورت قرائت شد: اين دو مقام راههاي 
ن نكته اميدواركننده كه جامعه بني امللل ممكن است به پادشاه موجود را بررسي كردند و در پايان به نتيجه مطلوبي رسيدند، خبصوص اي

عالوه    در مجع آوري منايندگان جامعه افغان به او كمك كند. آهنا مهچنني موضوع تقويت گفتگو با پاكستان را مطرح كردند. 
بازیچنان ادامه یافت که ایاالت متحده  ولی   .  بر اين، طبيعتا الزم است به موضوع بازسازي افغانستان پس از پايان جنگ پرداخته شود

لبان و بدست قسمیکه در منت باال آمدهاست با احتاد انگلستان و فرانسه وآملان و کانادا بیرق جنگ را در افغانستان برای اخراج طا
  ]2[وب می شود، بر افراشتند.معامله داران بر حال واشنگنت حمس وستان وآوردن اسامه که از د

اعده والقد که طالبان ر کرده بون اظهاوتبار ها بل کلین ،بودبان والقاعده  طرفداری غیز مستقیم ایاالت متحده از این گروه البته بازی طال
یف وامریکا بعد از اشغال مزار شرو القاعده .ولی رویهمرفته مناسبات طالبان وآهنا از دوستان ما هستند دنبه  هیچ کشوری آزار منیرسان

دارالسالم بود میرفت که به سردی گراید  تا اینکه  انیا در یک فابریکه دارو سازی در تانز مهزمان با محلۀ ایاالت متحدهتوسط طالبان که 
در یک محمله انتحاری کشته امحد شاه مسعود توسط گروه فلمربداران عربی   و دو روز قبل از آن   واقعه یازدهم سپتامرب بوقع پیوست

  واهبام باقی مانده است .  ید شاه مسعود در هالۀ از تاریکهنوز واقعه قتل امح شد که 

پاکستان با افغانستان ادامه دارد و در طی ساهلای متمادی نیز –و گربه امریکا  ولی قسمیکه گمان برده می شود این بازی موش
وز ادامه داردو در واقع به سطح تا امر ع کهت ویکمی ابراز نظری منایند.این وضادامه خوهد یافت بدون اینکه درمورد آن جامعه قرن بیس
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ش  ها نیز رسیده است از قبل نیز قابل تصور  بود.شایدروزی برسد  که مردم افغانستان را نیز مانند ویتنامی ها ملزم قرار ه ای از تنتاز
یمز آمده است : ویتنام موافقت دهند که  ما بکمک آمدیم اما مشا توانایی جذب آنرا نداشتید.در خصوص ویتنام در صفحه اول نیویارک تا

ورده بودیم . به مهین سر کار آ برای محالت خود در ویتنام جنوبی کرده است بدیهی  های رژیم وابسته ای را بپردازد که ما بعنوان پوششی
جنام جمرمان به گناه ، سر ا»ینددر تاریخ امریکا را جشن بگیریمفصل جنگ نا خوش آپایان «علت ، به ادعای نیویارک تایمز ، میتوانیم 

صدیق میکنند.ما نیز می پردازندو گناه خود را ت ه اجنام داده اند خود اعرتاف کرده اند و به مهین علت که دست کم هبای آنچه را ک
 هنا رامی خبشیم، هر چند  هیچگاه منی توانیم آنچه را بر ما روا داشته اند، فراموش کنیم.مهان گناهانی که جورجبزرگوارانه  آ

  بدان اشاره کرده اند. ودیگران بدون هیچ نرمشی اندرزگویانه بوش

یم دست نشاندۀ را باز پرداخت کند که شوروی بعنوان پوششی برای دولت جدیدافغانستان بدهی  های رژ وب ممکن است روزیخ
پایان دهدو در کابل بر سر کار آورده بود، تا شوروی بتواندبه فصل ناخوش آیندی در تاریخ خود  1978هتاجم خود به افغانستان در 

در گناه  ؛ و ممکن است افغاهنا سر اجناماحتماًال حتی بر این حقیقت فایق آید که روس  ها از حلاظ عاطفی چقدر بی رمق شده اند
ر مت دربرابر هتاجم روسیه که احتماًال موجب مرگ یک ملیون نفر شد و کشور شان را ویران کرد ، اعرتاف کنند.این دمقاوخود در مورد 

تر کنند. در هر حال  از افغانستان جبا مانده، اوضاع آنرا خراب  و های تروریستی مورد محایت امریکابا اهندام آنچهحالیست که نیر
و اندکی بعد تا حدودی در نتیجۀ آثار این شکست  وسیه پرداخت خنواهد شد.علت این است که روسیه این جنگ را باختغرامتی به ر

یر قانونی و غیر اخالقی بوده و اینکه باچف رمسًا پذیرفت که محلۀ روسیه به افغانستان غر، دولت گو1998، فروپاشید.در اکتوبر  
روسی  که در افغانستان کشته شدند و مشار زیادی که در زنداهنای افغانستان جبا ماندند، در گیر نقض  هنجار  های   13،000

–مد ده  در آروزنامه های ایاالت متح  ، بصورت عناوین  خربی صفحات اول1989در  رفتار وقوانین بین املللی بوده اند. این اعرتاف
هر چند  –وشانه  در بارۀ کمونست های نا بکار خدا نشناس که سر اجنام شروع به احلاق جمدد به متدن غرب کرده اند های زهد فر لفاظی 

در مورد شاید روزی را جهان شاهد باشد که ایاالت متحده امریکا  پیامهای زشت تر و بد  تری را بیگمان راه دارزی در پیش دارند. 



 کینیا،ایی ، قاملللی و خالف کاریهایش در تعرضاتس در هند و چین و کشور  های افری وانفعاالت و دستکاری  های خالف موازین بین فعل
  ]3[مصر ولیبا وافغانستان را پس بدهد و  رسوا تر  از شوروی سابق از آب در آید. تانزانیا، 

یان که از طرف ل ششم کتابش (دروغ  بزرگ)در موردجنگ مقدس آمریکائدر این قسمت  میخواهم موضوعی را که  تیری میسان در فص
  جورج بوش اعالم گردیده بود، اذعان بدارم:

  

  از مجلس سوگواري تا جنگ مقدس. 115-4-3

سپتامرب واعظان امريكايي از  11بندرت كسي وارد جنگ مي شود و خدا را طرف ديگر معامله قرار مي دهد ويل پس از حوادث  «
    طرف اسرتاتژيست هاي نظامي به استوديوهاي تلويزيوني يورش مي برند.

خداوند «را نشانه اي آمساني تفسري مي كردند كه امريكا را به تغيري و دگرگوني فرا مي خواند.  (یازدهم سپتانرب) مهه آهنا هتاجم
) رهرب احتاديه كليساهاي مسيحي Pat Robertson جناب پات رابرتسون (عايل» متعال محايت خود را از ما دريغ كرده است

)Christion Coalition :زيرا ما در لذات دنيوي و جنسي غوطه مي خوريم«) نوشت.«    

كلوپ (كانال فاكس ) به گرمي  700) را در برنامه معروف خودJerry Falwellپيشوا رابرتسون دوست خود پيشوا جري فالول (
    د. دو مبشر اجنيلي تلويزيون حوادثي كه امريكا را در سوگ فرو برده بود، مورد جتزيه و حتليل قرار دادند.پذيرا ش

     ».خداوند پرده ها را كنار مي زند و به دمشنان امريكا اجازه مي دهد تا آنچه شايسته اش بوده ايم، بر ما ارزاني بدارند«فالول گفت: 
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س من اين است. من فكر مي كنم كه تنها پيش درآمد ترور را ديده ايم، ما هنوز خنواسته ايم ببينيم كه رابرتسون پاسخ داد: جري ! احسا
    ».در حق اين ملت چه مي توانستند بكنند

خدا را از جامعه طرد مي «سپس فالول احتاديه آزادي هاي مدني امريكا (اي.سي.ال.يو)، دادگاه هاي فدرال و كليه كساني را كه 
رد سرزنش قرار داد و گفت: كساني كه دست به سقط جنني مي زنند، از اين حادثه مسوولييت بر دوش دارند، زيرا خداوند مو» كنند

ميليون نوزاد بي گناه را مي گرييم، خدا را ديوانه مي كنيم. من در واقع بر اين باورم كه كفار،  40استهزا خنواهد شد. وقيت ما جان 
)، مهجنس بازاني كه فعاالنه در تالشند سبك زندگي ديگري را Feministsري زنان و مردان (ساقطان جنني، طرفداران براب

خطاب قرار مي رف جايگزين كنند و اي.سي.ال.يو. مهه كساني كه تالش كرده اند امريكا را به دنياپرسيت سوق دهند مهه را ط
    دهم و مي گويم مشا كمك كرديد اين اتفاق بيفتد.

ادبيات مذهيب در خدمت خواسته هاي نظامي و سياسي قرار مي گريد رئيس مجهور بوش با به عهده گرفنت نقش در فضايي كه 
   مقام روحاني امريكا و جهان متمدن فرمان زير را صادر كرد:

  

   :بمناسبت یازده سپتامبر فرمان رئیس جمهوربوش. 115-4-4

    جاهناي بي گناه داغدار است. قلب مهه ما به خاطر گرفته شدن ناگهاني و دور از احساس

ما براي التيام اين قلبهاي داغديده و به دست آوردن توان خدمت و تشويق مهديگر به داشنت اميد واميان دعا مي كنيم. كتاب مقدس 
    ».قديسني كساني هستند كه شيون و زاري مي كنند، زيرا در دنياي ديگر تسلي خواهند يافت«مي فرمايد: 



اده هاي امريكايي و خانواده امريكا را دعوت مي كنم روز ملي نيايش و يادمان را به احرتام ياد و خاطره هزاران قرباني اين من تك تك خانو
هتاجم وحشيانه و تسلي خاطر آهنايي كه عزيزان خود را از دست داده اند، زنده نگه دارند. ما به واسطه اين تراژدي ملي و فقدان 

    خواهيم داد.فردي به حيات خود ادامه 

در حال ما التيام و هببودي به دست خواهيم آورد و به رغم وجود مهه شياطني، قدرمتند و متحد خواهيم ماند: يك ملت حتت قدرت 
    خدا.

حال، من، جورج دبليو بوش، رئيس مجهور اياالت متحده امريكا به اعتبار اختياري كه قانون اساسي و قوانني اياالت متحده عطا كرده 
 2001سپتامرب  11را به عنوان روز ملي نيايش و يادمان براي قربانيان محالت تروريسيت  2001سپتامرب  14است، بدين وسيله مجعه 

اعالم مي كنم. از مردم اياالت متحده و اماكن مقدس مي خواهم روز ملي نيايش و يادمان را با آيني يادمان نيمروزي، نواخته شدن ناقوس 
ها در آن ساعت و روشن كردن مشع هنگام شب و براي دعاي شب به ثبت رسانند. من كارفرمايان را تشويق مي كنم به كارگران 

    عطيلي وقت غذاي نيمروزي در اين آيني شركت كرده، كشورمان را دعا كنند.خود اجازه دهند هنگام ت

    من از مردم جهان، آنان كه خود را در رنج ما شريك مي دانند، دعوت مي كنم در اين مراسم رمسي به ما بپيوندند.

و هزار و يك و از سال استقالل اياالت براي شهادت دستامن را بلند كرده ام در روز سيزدهم سپتامرب، از سال خدايان عيسي مسيح د
    متحده امريكا دويست و بيست و شش.

  

     .در کلیساي جامع فدرال بر گزاریی آیین بی سابقه . 115-4-5

رئيس مجهور و خامن بوش، چهار رئيس مجهور پيشني (بيل كلينتون، جورج بوش بزرگ، جيمي كارتر و جرالد فورد) و تقريبا مهه اعضاي 
كنگره در مراسم نيايش شركت كرده بودند. يك كاردينال، يك خاخام و يك امام مجاعت مسلمان كه به نوبت جلسه را رهربي كردند. 



سال پيش جورج دبليو بوش را ارشاد كرده بود، موعظه رمسي خود را ايراد  15لويزيون پيشوا بيلي گراهام، كه مشهورترين مبشر اجنيلي ت
    كرد:

از مجله چيزهايي كه بسيار به آن نيازمنديم ، جتديد حيات روحي در اين كشور است. ما نيازمند جتديد روحي در امريكا هستيم. 
يد از گناهان توبه كنيم و به سوي او بازگرديم و او به شيوه اي تازه به ما بركت خواهد خداوند در جاي جاي كتاب مقدس مي فرما

داد. ما در حال حاضر يك راه بيشرت براي انتخاب نداريم؛ يا به عنوان يك ملت از جنبه روحي و عاطفي از هم بپاشيم و نابود شويم، يا 
م تا بر شالوده اي استوار جتديدبنا كنيم. من بر اين باورم كه در مرحله آغاز جتديد بنا بپذيريم كه در جريان مهه اين تالشها بايد قدرمتند شوي

    بر آن شالوده قرار گرفته ايم.

آن شالوده اعتقاد به خداست. ما نيك مي دانيم كه خداوند مي خواهد آگاهي، شجاعت و قدرت به رئيس مجهور و اطرافيان او 
     عنوان روز پريوزي در يادها حفظ خواهيم كرد. عطا فرمايد. امروز روزي است كه با

     پس از آن رئيس مجهور بوش بر باالي منرب قرار گرفت و خطابه اي ايراد كرد.

    ) هتيه كرده بود:Michael Gearsonاين خطابه را مشاورش اجنيلي اصولگرا ميكاييل گريسون (

    جم و پاك كردن جهان از لوث وجود اين شياطني.مسووليت ما در برابر تاريخ روشن است پاسخگويي به اين هتا

جنگي پنهان، مهراه با نيسيت بر ما حتميل شده است اين ملت مساملت جو در عني حال بي رحم است، آن گاه كه به خشم حتريك 
او مهيشه با نيات ما  شود. نشانه هاي خداوندي مهيشه مهان هايي نيستند كه ما در پي آهنا هستيم. ما در تراژدي مي آموزيم كه نيات

    يكي نيست. نيايشگران صرب فردي، خواه در خانه ها و خواه در اين كليساي جامع شناخته شده اند، آهنا شنيده اند و فهميده اند.

نيايشگراني كه به ما در گذراندن روز و حتمل شب ياري مي كنند، نيايشگراني آشنا يا غريب كه در اين سفر به ما دلگرمي و 
    مي دهند و نيايشگراني كه آرزوهاي ما را به آرزوهايي بزرگرت از آرزوهاميان تغيري داده اند...قوت 



    امريكا كشوري خبت يار است، آنقدر كه از اين بابت به خداي بزرگ شاكر است، لكن رنج از ما دريغ نشده.

كا محله كردند، چون ما خانه آزادي و مدافع آن هستيم و در هر نسلي، جهان دمشنان آزادي بشر را به وجود آورده است. آهنا به امري
تعهد پدرامنان فرياد عصر ماست. در اين روز ملي نيايش و يادمان، از درگاه خداوند متعال مي خواهيم به كشور ما نظر كند و به ما 

     صرب عطا كند و مشكالت پيش روي را بردارد.

دارند، تسلي خاطر و آرامش عطا فرمايد، براي جاهنايي كه حال بايد براي خاطر آهنا دعا مي كنيم كساني را كه در اندوه گام برمي 
    شيون كنيم و وعده جاهنايي كه خواهند آمد، او را سپاس مي گوييم.

نه  اطمينان داريم نه مرگ و نه زندگي؛ نه فرشتگان و نه ارواح خبيثه و قدرهتا؛ نه اشياي موجود و نه اشيايي كه پيدا خواهند شد؛
بلندي و نه ژرفا؛ هيچ يك مني توانند ما را از عشق خدا جدا كنند. خدا ارواح رفتگان را بيامرزد و به ما آرامش دهد و مهيشه 

    راهنماي سرزمينمان باشد. خداوند به امريكا خري و بركت عطا فرمايد.

    واشنگنت پست بعدها دگرديسي جورج دبليوبوش را جتزيه و حتليل كرد:

بار پس از آن كه حمافظه كاران مذهيب به جريان سياسي نويين تبديل شدند، رئيس مجهور اياالت متحده رهرب بالفعل آن شد؛  خنستني
    موقعييت كه رونالدريگان هرگز شايسته آن نبود، گرچه از سوي حمافظه كاران مذهيب مورد ستايش قرار گرفت.

متجيد به منايش در مي آورند، در حايل كه واعظان بر باالي منابر رهربي او را فضل  نشريات مسيحي، راديو و تلويزيون بوش را مكرر با
اهلي تلقي مي كنند. مجعي از رهربان مذهيب كه با او مالقات كرده اند، به اميان او شهادت مي دهند؛ در مهان حال وب سايت ها مردم 

    را براي دعا و روزه داري به خاطر رئيس مجهور تشويق مي كنند.



كشور عضو شوراي اروپا از مجله روسيه و بسياري از  43سپتامرب، پس از مراسم نيايش، رئيس مجهور اياالت متحده در  14ظهر روز 
دقيقه سكوت كردند. بنابراين مهگي به طور ضمين رهربي مسيحي دوباره تولد يافته  3كشورهاي ديگر جهان براي قربانيان محله 

    اعالم كرده بود پذيرفتند.» مبارزه تارخيي خري عليه شر«براي رهربي آهنا در  اصولگرا را كه عزم خود را

آيا غوغاهاي سياسي و صويف گرانه مبشران اجنيلي تلويزيون سرايت كننده است؟ نه شوك روان شناخيت، نه حرميت كه فرد ممكن 
ذهيب را توجيه كنند. گرچه اياالت متحده است نسبت به درگذشتگان احساس كنند، هيچ يك مني توانند اين اشتياق شديد م

در اصل كشوري خداساالر بوده است كه شالوده هاي آن را پيورتني هاي فراري از دست پادشاهي حتمل ناپذير بريتانيا بنا هناده اند، با 
    اين حال آهنا هرگز ملت فوق العاده پارسامنشي نبودند.

    اتژيست هاي نظامي ايفاي نقش مي كنند.در آجنا مبشران اجنيلي تلويزيون در نقش اسرت

    هرگز پيشينه تارخيي وجود ندارد كه رئيس مجهور امريكا خطابه رزم خود را در كليساي جامع ايراد كند.

    ».مردم دنيا، آنان كه در رنج ما شريكند در اين مراسم رمسي به ما به پيوندند«خطاب جورج دبليو بوش به 

    هوري غريمذهيب فرانسه نيز اجابت شد.از مراسم مذهيب حيت در مج

     سپتامرب فرماني به شرح زير امضا كردند: 12به مهني دليل سران اجرايي فرانسه، رئيس مجهور ژاك شرياك و خنست وزير اليونل جاسپني در 

    در اياالت متحده امريكا اعالم شده است. 2001، روز عزاي ملي براي قربانيان محله يازده سپتامرب 2001سپتامرب  14مجعه 

آهنا شب قبل از مراسم به مهراه مجع كثريي از مسووالن و وزراي منتخب براي شركت در مرامسي جهاني در كليساي امريكاييان پاريس 
    را به آواز خواندند.» خدا به امريكا بركت دهد«حضور يافتند و سرود معروف 



نار جهان و به وسيله اعالميه ها و بعضا جمادالتي زنده حمكوم شد. خمالفان مي گفتند كه اين دست اين نيايش ها، در گوشه و ك
نوشته هاي گسرتده به نظر مي رسد، به طور ضمين بيانگر آن است كه هزاران قرباني امريكايي به حنوي بيش از قربانيان نژادي اخري 

هنا چنني احرتامي را كسب نكرده بودند. ما بايد اين جمادله را نوعي خودداري از ارزش و اعتبار داشته اند، در حايل كه هيچ يك از آ
پذيرفنت اغواي سياسي احساسات مذهيب تلقي كنيم. سه دقيقه سكوت براي پروراندن اين بصريت كه درگريي ها را مي توان به طور 

ورت عاملگري پذيرفته شود، اما دعا تنها براي قربانيان مساملت آميز و بدون كمك گرفنت از تروريسم حل و فصل كرد، ممكن بود به ص
تروريسم در قلمرو امريكا پذيرفتين نيست. اين آيني ها بيانگر شوق مجعي براي دستيابي به صلح نبود، بلكه تالشي براي توجيه انتقام 

    گريي هاي آتي بود. اين حلظه نيايش نقطه عطفي در تاريخ به مشار خواهد رفت.

    نگنت پست نوشت:بعدها واش

به حمض اين كه سرود ملي در كليساي جامع نواخته شد، اياالت متحده جنگ را آغاز كرد. اين مجله مي توانست بسط يابد. جهان با 
پيوسنت به سوگ امريكا وارد جنگ شد. در اين حال هبرت است از خود بپرسيم كه چرا چنني يكديل بنده واري سازمان يافت؟ بي شباهت 

يج هم پيمانان نظامي، هيچ پيمان بني املللي مني تواند چنني اجباري را حتميل كند كه براي نيايش كنار هم مجع شويد كه اياالت متحده به بس
    سوگوار است.

     است.با مهه اين احوال به بازي كشاندن هم پيماناني چون ناتو، اي ان زد، يواس وا اي اس سهل تر و سريعرت از فرمان سوگ بني املللي 

سپتامرب به امضاي ژاك شرياك و ليونل جاسپني رسيد، پيشرت  12اگر اندكي دقت به خرج دهيم، در مي يابيم كه فرمان فرانسويان كه در 
    از آن بود كه جورج دبليو بوش روز عزاي ملي اعالم كرد.



كه بتواند تقريبا مهه دولتهاي دنيا را حتت فشار  چنني عملكردي در مقياس جهاني نيازمند به كارگريي شبكه اي از تفوق و برتري است
قرار دهد. افزون بر مهه اينها، اين عمل يك هدف سياسي داشت: با اغواي احساسات ديين، دولت امريكا نه تنها قربانيان محالت، كه 

    تفسري خود از حوادث را نيز تقديس كرد.

ه مقدسات تلقي خواهد شد. ترتيباتي كه براي حتميل سوگواري بني املللي به از آن پس هر سوايل از واقعيت اين واالمقامان توهيين ب
خمفيانه اساسي رمسي تر يافت. دفرت تاثريات اسرتاتژيك در درون پنتاگون به وجود آمد و حتت امر ژنرال  2001كار رفت در اكترب 

ر گرفت. اين عضو ) فرمانده اسبق فضايي اياالت متحده قراSimon PPete Wordenسيمون پت وردن (
)International Information Programs در دپارمتان اياليت، و از طريق گروه اطالع رساني نظامي بني املللي با (

) برعهده Colonel Brod Wardبرنامه هاي اطالعرساني بني املللي ارتباط داشت. مديريت اين گروه را نيز كلنل برد وارد (
  براي اغواي افكار عمومي غرب و حكومت هاي غربي تالش مي كند. داشت. اين دفرت در حال حاضر

  

  دهاختیارات فوق العا. 115-4-6

 عليه بر نياز مورد و مناسب قهريه قواي كليه از تا داد اختيار بوش جورج پرزيدنت به متحده اياالت كنگره سپتامرب 14 روز صبح در 
 آن اجنام در يا داشتند دست 2001 سپتامرب 11 تروريسيت محالت در او تشخيص به كه اشخاصي يا ها سازمان ها، ملت متامي

 متحده اياالت عليه بر تروريسيت محالت اينگونه تكرار از تا گريد، كار به دادند، پناه اشخاص و ها سازمان آن به يا منودند، مساعدت
    .آورد عمل به جلوگريي اشخاص يا ها سازمان ملل، اينگونه توسط

  



 باربارايل، نام به كاليفرنيا از ها دمكرات مناينده به بود متعلق كه يكي، جز به آرا اكثريت با منايندگان جملس دو هر مشرتك قطعنامه اين
    .شد تصويب حبثي و جر هيچگونه بدون تقريبا

 »العاده فوق اختيارات« اما دهد، مي كامل اختيارات دوليت غري تروريسيت هاي سازمان با مبارزه در بوش پرزيدنت به قطعنامه اين منت
 عليه بر اي خصمانه عمليات هرگونه شروع از قبل است ملزم بوش جورج پرزيدنت. نيستند »جنگي اختيارات« كامال شده داده

    .منايد مطلع را كنگره ديگر كشور

 پرستانه وطن حركيت يك در. منود دالري ميليارد بيست اعتبار يك درخواست كنگره از بوش پرزيدنت عمليات، اولني اجنام منظور به
 اين، بر عالوه. منودند تصويب دالر ميليارد چهل حبث ساعت 5 از پس و منايندگان جملس دو هر و كرده شك مبلغ اين كفايت به

    .كرد صادر نيز را ذخريه نريوي هزار پنجاه حداكثر بسيج دستور بوش پرزيدنت

 دريايي نريوي نفر 3000 هوايي، نريوي از نفر 13000 ارتش، از نفر 10000( منود احضار را نريو 35500 رامزفلد، دونالد دفاع، وزير

Navy، 7500 دريايي نريوي نفر Marines ساحلي گارد از نفر 2000 و).    

 ودب بيشرت برابر پنج شده احضار نريوهاي تعداد بار اين. شد مي مربوط خليج جنگ به گرفت صورت نريويي بسيج چنني كه باري آخرين
 ايراد مهمي نطق كنگره به خطاب مشرتكي جلسه در سپتامرب 20 در بوش جورج. بود نياز نريومندتري جنگي ناوگان به كه چون
    .منود

    .منود مي مهراهي را او بلر توني انگلستان، وزير خنست مجله از متعددي شده شناخته هاي چهره نطق اين در

: داد اولتيماتوم طالبان رژيم به و منود اعالم محالت اين مسوول را سازمانش و الدن بن اسامه رمسي طور به سراجنام او هنگام اين در
    .دهيد حتويل متحده اياالت به اند شده خمفي مشا سرزمني در كه را القاعده رهربان متامي



 در مددكاران و ها ديپلمات خارجي، نگاران روزنامه از. كنيد آزاد ايد منوده زنداني كه را امريكايي شهروندان مجله از افراد متامي
یعنی که تا سال و تا (كنيد تعطيل را افغانستان در ها تروريست آموزش اردوگاه نوع هر مهيشه براي و فورا. مناييد محايت كشورتان

بمنظور آموزش  امريكائيان از جانب2001این اردوگاههاتااردگاههای اموزش تروریستهافروپاشیدن مرکز جهانی نیویارک 

 هاجاز. مناييد حتويل مربوطه مسووالن به را آهنا تشكيالت در شخصي هر و )بوده است.ترورستی در خاک افغانستان داير
 مني صورت فعالييت آهنا در ديگر شود مطمئن تا باشد داشته ها تروريست آموزش اردوگاه به كامل دسرتسي متحده اياالت دهيد

 بايد آهنا. دهد اجنام سريع را كار اين بايد و منايد اجابت را ها خواسته اين بايد طالبان باشند مني مذاكره قابل مطالبات اين. گريد
    .گردند شريك سرنوشتشان در يا دهند حتويل را ها تروريست

 هادار اين. كرد اعالم را او خود مستقيم نظارت حتت و وزير يك سرپرسيت به »ملي امنيت اداره« يك اجياد) بوش پرزيدنت( او آن بر عالوه
 بر را ها تروريست محالت و هتديدات از متحده اياالت داشنت نگه امان در جهت ملي اسرتاتژي اجراي مهاهنگي و اجياد جديد
    .داشت خواهد عهده

 به. است گمارده مركز اين اداره جهت را ريج تام پنسيلوانيا، اسبق استاندار و (Marian) دريادار او كه منود اضافه مجهور رئيس
    .منود اختاذ نظامي اسرار حفظ تقويت جهت متعددي تصميمات بوش حكومت اقدامات، اين منودن تكميل منظور

  

 امهيت حائز نكته اين ذكر: كه بود منوده اظهار پنتاگون در اش مطبوعاتي مصاحبه در رامزفلد سپتامرب، 12 يعين محالت، از بعد روز
 شانس دهند، مي قرار غري افراد اختيار در را شده بندي طبقه اسرار اين و دارند كار و سر نظامي اسرار با افراد كه هنگامي كه است
    .دهد مي كاهش بشدت اند كشته را امريكاييان از بسياري و محله كشور آن به كه كساني تعقيب در متحده اياالت دولت



 آن به نبايد كه گريد مي قرار كساني دسرتس و اختيار در نظامي عمليات به مربوط شده بندي طبقه اطالعات كه هنگامي ،1ثانيا
 آهنا كه چون افتد مي خطر به نظامي زنان و مردان زندگي كه است آن عمل اين ناپذير اجتناب تاثري باشند، داشته دسرتسي اطالعات

    .برسانند اجنام به را عمليات آن بايد

 رامزفلد نه، يا است گفته هم دروغ اسرار حفظ براي او آيا كه كردند سوال او از سپتامرب 25 روز در خربنگاران كه هنگامي
 خود سعي هنايت او مهكاران بايد اما بيابد، اسرار حفظ براي ديگري راههاي تا هست باهوش كايف اندازه به شخصا او كه داد پاسخ

    .آورند عمل به را

    .نكنيد قول نقل من از گفت كه هنگامي منود اشاره چرچيل وينستون معروف عبارت به بايد البته: رامزفلد دفاع وزير

    .نكنيد قول نقل من طرف از بنابراين كنيد، قول نقل من طرف از را اين كه خواهم مني من

 تاريخ درباره كردن صحبت منود حمافظت آن از دروغ از لشگري با بايد كه گرانبهاست چنان واقعيت وقتها بعضي كه گفت او
 ساحل به خواستند مي آيا اصال نگفتند، سخن آن حمل يا نرماندي محله تاريخ درباره تنها نه آهنا حقيقت، در و محله زمان و محله

 ارتش يك. كنند گمراه محله مكان مورد در را ها آملاني كه كردند طراحي طوري واقع در نه، يا كنند محله بلژيك مشال يا نرماندي
    .بودند آورده وجود به پنت ژنرال فرمان حتت ساختگي

    .باشيد داشته نظر در را آن مشا خواستم و است تاريخ از خبشي اين

. ندارد وجود گفنت دروغ براي هم دليلي و ندارم هم را كار اين اجنام قصد باشم، گفته دروغ مطبوعات به آورم مني خاطر به هرگز
    .كنم مني را كار اين من و كرد اجتناب گفنت دروغ از بتوان كه دارد وجود زيادي راههاي

    شود؟ مي دفاع وزارت در افراد مهه شامل اين: خربنگار



 كليه به خطاب اي نامه پسر، آلدريج پيت دفاع وزير معاون اكترب دوم روز در) حضار خنده( كنيد مي شوخي حتما: رامسفلد
    .نوشت اسلحه فروشندگان

 مقادير تواند مي اطالعات ترين امهيت كم حيت شود، مي داده قرار آهنا دسرتس در كه نظامي اطالعات كه منود خاطرنشان اش نامه در او
    .بود ضروري بسيار غرينظاميان طرف از احتياط بنابراين منايد فاش را دفاع وزارت اسرار از توجهي قابل

 توليدكنندگان متامي به درويون دارلني نام به متحده اياالت ارتش هوايي نريوي خريد مدير توسط الكرتونيكي نامه يك اكترب 4 تاريخ در
 روزنامه با صحبت و حبث از اسلحه سازندگان متامي. گرديد بيان وضوح به آن در آلدريج نامه پيامدهاي و ارسال اسلحه

 منع. بودند شده منع بودند شده اعالم عمومي افكار به و شده امضا قبال كه قراردادهايي و مذاكره حتت قراردادهاي درباره نگاران
 يافتند مي حضور آجنا در فروشندگان كه خارجي كشورهاي متامي بلكه نبوده حمدود متحده اياالت به تنها موارد اين در گفتگو

    .شد مي شامل نيز را

 انتقال از تا داد دستور اش كابينه عضو چندين به منود مي نقض را متحده اياالت اساسي قانون كه اقدامي در اكترب 5 روز در بوش پرزيدنت
    ).شود مراجعه ضمايم و اسناد به( منايند خودداري كنگره اعضاي به اطالعات

 عتوزي ها دپارمتان پرسنل و كارمندان بني در تا فرستاد ادارات روساي براي يادداشيت اكترب 18 روز در ولفوويتز، پائول دفاع، وزير معاون
    .گردد

 دفاع وزارت از كه سازماهنا ساير در افراد مهچنني دفاع وزارت كارمندان كه است حياتي بنابراين: نوشت چنني افراد به خطاب او
 صرف منايند، اي مالحظه قابل احتياط دفاع وزارت هاي فعاليت به مربوط اطالعات درباره گفتگو هنگام كنند، مي محايت

    .دارند عهده بر وظايفي چه كه اين از نظر



 يا كار حمل و منزل بني آمد و رفت هنگام مهچنني ندهيد، اجنام كارهايتان به مربوط گفتگوي هيچگونه عمومي اماكن در
 خاصي نياز كه افرادي با و جماز اماكن در فقط شده بندي طبقه اطالعات درباره. اميين فاقد الكرتونيكي وسايل روي بر مكامله هنگام

 طبقه اطالعات از مهچنني. كنيد گفتگو باشند داشته وجود مناسب امنييت وسايل كه شرايطي در و دارند اطالعات آن دانسنت به
    .منود آهنا از حساسي هاي گريي نتيجه توان مي آهنا شدن افشا با كه چون منود مراقبت بايد نشده بندي

 اطالعات اين چون شوند داشته نگه خمفي عموم اطالع از بايد كنيم مي استفاده دفاع وزارت عمليات اجنام براي ما كه اطالعات اغلب
    .باشند مي خاصي حساسيت داراي

    .مناييد خودداري دفاع وزارت پرسنل ديگر با دفاع وزارت رمسي اطالعات درباره گفتگو از داشتيد، شكي اگر

    .مباند سري محالت درباره حتقيقات تا منودند اقداماتي فدرال مقامات زمان مهان در

    .ننمايند گفتگو مطبوعات با تا منود درخواست هوايي شركتهاي از (FBI) آي بي اف سپتامرب 11 روز در

 مشخص را نبودند مسافران ليست در هواپيماربايان چرا و نشدند مسافر از پر هواپيماها چرا كه موضوع دو هر آهنا شهادت وجود اين با
 به هواپيماها برخورد زمان در كه بودند آهنا منتظر نادت جيدئون و ژولز برادران خانه در آي بي اف ماموران روز مهان عصر. منايد مي

 مركز برجهاي داخل از نگار روزنامه دو توسط كه ويدئويي فيلمربداري ساعت پنج آي بي اف ماموران. بودند منهنت در ها ساختمان
 ساختمان به هواپيما اولني برخورد كه فيلمربداري از دقيقه 6 فقط. منودند مصادره را بود شده هتيه ساختمان خارج از و جهاني جتارت

    .شد برگردانده آهنا به داد مي نشان را

 اديگو شركت از مهچنني آي بي اف. شد موم و مهر فهميد هبرت را جهاني جتارت مركز سقوط شد مي آن كمك به كه سند اين

(Odigo) ننمايند گفتگو مطبوعات با تا خواست.    



 صورت روز آن در ها برج در افراد تعداد كردن حمدود براي اقداماتي چه و شد اخطار آهنا به چگونه دقيقا بدانيم تا است توجه جالب
    .منودند منع را مطبوعات و كارمندانشان بني گفتگويي نوع هر نظامي مقامات عينا،. گرفت

 حتقيق »آفوت« يا »ديل باركز« در هوايي نريوي هاي پايگاه پرسنل يا ها جنگنده خلبانان از توانند مني نگاران روزنامه بنابراين
    .منايند

 اسرار شدن برمال به منجر تواند مي محالت از ناشي غرامات براي حماكمات كه اين از آگاهي با خود، نوبه به امريكا، وكالي كانون
 خود قضايي ليست از را بزند قانوني اقدامات به دست قربانيان خانواده نام به منايد سعي كه قاضي هر كه كرد اعالم بينجامد، رمسي
    .منود خواهد خارج

 رهربان با شخصا بوش پرزيدنت. باشند مني مقدور ها بررسي و آزمايشات بعضي آن از پس كه كشيد طول به ماه 6 فقط ممنوعيت اين
 خاطر به. نيندازند خطر به را ملي امنيت سپتامرب 11 حوادث درباره حتقيقات كميته اجياد با خواست آنان از و گرفته متاس كنگره

 دو هر از مشرتك حتقيقات گرفتند تصميم كنگره رهربان (turning the page) صفحه زدن ورق مهچنني و ظاهر حفظ
    .جملس

    .شود جلوگريي جديد تروريسيت محالت از تا آورند عمل به سپتامرب 11 زمان از گرفته صورت اقدامات مورد در ..

 بي سي سي، ابي( خواند فرا سفيد كاخ به را مهم تلويزيوني هاي شبكه مديران رايس، كاندوليزا ملي، امنيت مشاور اكترب، 10 روز در
    .منايند برخورد مسووليت با موضوع اين با تا خبواهد آهنا از تا) سي بي ان و ان اس ام نيوز، فاكس فاكس، ان، ان سي اس،

  



 چيزي هر پخش از و منوده قضاوت اطالعات مورد در آمد عمل به دعوت نگاران روزنامه از ، است اصل يك مطبوعات آزادي اگر
 ران« بالفاصله. منودند دريافت روشين و وضوح به را پيام اين نيز مطبوعات. منايند خودداري باشد مضر امريكا مردم امنيت براي كه

    .شدند اخراج كنند انتقاد بوش از بودند كرده جرات كه) كورير ديلي سردبري( »گوتري دن« و) سان سييت سردبري( »گاتينگ

 پيشي رمسي هاي برنامه به خدمت در امريكايي مطبوعات از تا بودند فشار در سخت سابق شوروي احتاد دوران در ايزوستيا و پراودا
 دهكر فراموش را منود حبث را مشكالت آجنا در بتوان كه حملي منودن فراهم حيت يا و هناده كناري به را وقايع به پرداخنت مساله آهنا. جبويند

    .اند

 ادوارد. سازد مي برمال را دمكراتيك جامعه يك در واقعي و جدي مطبوعات يك نه و تبليغات سيستم يك وجود كه است افتضاحي اين
    .منود اظهار پنسيلوانيا دانشگاه در سياسي علوم استاد هرمان،

  

 نياز مورد مناسب ابزارهاي منودن فراهم با را امريكا ساخنت نريومند و كردن متحد قانون كنگره ، مباحثه هفته سه از پس سراجنام،
 قانونگذاري اين  .(دهد مي ما به را USA PATRIOT قانون اختصاري نام كه( منود تصويب را تروريسم از پيشگريي براي

 با موثر مبارزه جهت الزم ابزار متحده اياالت دولت به تا آورد درمي تعليق حالت به سال 4 مدت به را مدني هاي آزادي انواع استثنايي
 دور از قبل انتخابات دوره انضمام به بوش دبليو جورج زمامداري دوره متام سال 4 كه نيست پوشيده كس هيچ براي. بدهد را تروريسم

    .گريد برمي در را مجهوري رياست انتخابات دوم

  

  .»دهد مي قرار فشار حتت را آهنا حاميان و ها تروريست« عام و كلي خيلي تعريف يك به بنا قانون اين

  



 مدت طول. است فدرال جرم يك اند شده زنداني درانگلستان كه IRA اعضاي هاي خانواده براي پول آوري مجع بنابراين،
 دونب دليلي، هر به( اهتام منودن وارد صورت در. است يافته افزايش هفته يك به تروريسم به مظنون خارجيان براي اهتام بدون بازداشت

 كه صورتي در مبانند، بازداشت در ماه 6 تا خمفي صورت به است ممكن مظنونني ،)تروريسم از بودن مظنون به الزم ارتباط گونه هر
 بالفاصله،. است متديد قابل حمدوديت بدون »اندازد مي خطر به را اجتماع يا ملي امنيت« آهنا آزادي كه باشد باور اين بر كل دادستان

 اساسي حقوق نقض از خارجي هاي كنسولگري. شدند بازداشت نشده افشا اهتامات با نامعلومي مدت به مهاجر 1200
 نه ما موارد اغلب در: داشت اظهار نيويورك در پاكستان سركنسول كه گونه مهان اند، كرده شكايت متبوعشان كشورهاي شهروندان

    .دهند مي اطالع را شده بازداشت افراد تعداد ما به شرايط، هبرتين در. مطلعيم كشورمان افراد بازداشت مكان از نه و هويت از

 غريقابل كامال اين نگريند متاس وكاليشان و كنسولگري منايندگان با تا دهند مي قرار فشار حتت را آهنا هم امريكايي مقامات
    .است قبول

 يك حضور بدون افراد گفتگوي مانع دهد مي اجازه (F.B.I) آي.بي.اف به هنايت در USA PATRIOT قانون
 تعليق حالت به را وكاليشان با تنهايي به گفتگو از را زنداني افراد حق دادگسرتي وزارت اكترب 31 روز در. شوند قاضي

 از كه ، شود استفاده آهنا برعليه بود ممكن مظنونني اظهارات و داشت وجود ها مالقات اين ضبط و نظارت امكان بنابراين،. درآورد
 داد دستور بوش پرزيدنت نوامرب 13 روز در. آورد مي بعمل جلوگريي دفاعي اسرتاتژي طرح براي موكلش با وكيل مشاركت امكان

 ارتكاب براي) ندانسته بطور حيت( كردند كمك كه افرادي و القاعده سابق اعضا و اعضا انضمام به »تروريسم به مظنون« خارجيان كه
 دادگاه توسط حيت نه و شد خنواهند حماكمه فدرال هاي دادگاه توسط) نشد اجنام كه آهنايي حيت( كردند توطئه تروريسيت اعمال

    .نظامي هاي كميسيون توسط بلكه نظامي، هاي

 بسته درهاي پشت توانند مي حماكمات اين. منود خواهند تعيني راسا را خود رويه و شده منصوب دفاع وزير توسط ها كميسيون اين
 آهنا مدافعان و متهمني به باشند داشته اختيار در است ممكن كه مدرك ارائه به ملزم »نظامي كنندگان حماكمه. «شوند برگزار



 در). باشد مي جنايي موارد در امللل بني نرم كه آرا كل با نه و( شد خواهد اخذ اكثريت دوسوم آراي با ها كميسيون تصميمات. نيستند
 مهاجرتشان اوراق آهنا متامي خمصوصا كرد، بازداشت بازجويي براي را اي خاورميانه مظنون 5000 دادگسرتي وزارت روز، مهان
    .نداشتند پليس نزد اي سابقه هيچ و بوده كامل

 كشور وزارت ملل، سازمان امنيت شوراي در) 2001 سپتامرب 28( 1373 قطعنامه توسط شده تصويب تروريسم ضد كميته از استفاده با
    .برسانند تصويب به مشابه قوانيين تا آورد فشار متحدانش به ملل سازمان طريق از

 را USA PATRIOT قانون از هايي خبش) منود تصويب را روز به روز امنيت قانون كه فرانسه انضمام به( كشور 55 امروز، به تا
    .اند منوده اضافه شان داخلي قوانني به

 دنيا بقيه به را خود فعاليت دامنه دهند اجازه متحده اياالت پليس به بلكه نيست، تروريسم برابر در شهروندانشان از محايت آهنا هدف
 حمدود را مطبوعات آزادي دهد، مي افزايش را تروريسيت موارد در مظنونني بازداشت مدت طول اساسا قوانني اين. دهند گسرتش

    .سازد مي جماز را قضايي كنرتل بدون گفتگو از جلوگريي و سازد مي

 اروپا بشر حقوق اعالميه اين كه سازد، مي ممكن قضايي رويه بدون را خارجي مظنون بازداشت ضدتروريست قانون انگلستان، در
    .كند مي نقض را

 زنداني خطر يا كند افشا را خود منابع قاضي دستور صورت در سازد مي ملزم را نگاران روزنامه ضدتروريست قانون كانادا، در
. است منوده مبدل سياسي پليس به را آهنا كه شده داده قضايي اختيارات جاسوسي هاي سرويس به آملان، در. خبرد جان به را شدن

 مقامات به كه اين بدون ، ملي دفاع نفع به شوند، مرتكب جنايتكارانه اعمال نوع مهه كشور در شده داده اجازه ايتاليا خمفي هاي سرويس به
    .غريه و باشند پاسخگو قضايي

  



 به اداري تشريفات بدون را اطالعاتشان ملي پليس نريوهاي كند حاصل اطمينان تا آمد اروپا به پاول كالني كشور وزير سراجنام،
    .بگمارد) اروپا پليس( پول يورو دفاتر در هايي تيم دهند اجازه آي.بي.اف به و كنند منتقل (F.B.I) آي.بي.اف

 واننيق با كه است منوده هايي مشي خط از استفاده به هتديد و كرده، اختاذ هايي روش منوده، تصويب قوانيين دولت بعد، به سپتامرب 11 از
 موهوم، پرسيت وطن شكوه در غرق. نوشت بوكز و ريويوآ نيويورك نبود، ممكن نيز آهنا تصور اين از قبل و نبوده سازگار ما هاي ارزش و

 مسير تغيري. يافت مي بسط جامعه سطوح متام به كه بود افتاده نظامي و سياسي دليل دامن در سياسي شفافيت و بيان آزادي سرزمني
    .منود مني توجيه را ناگهاني تغيري چنني سپتامرب 11 وقايع

  

 ديواري چهار در گفتگو از مهگان بايد چرا بودند، شده خمفي افغانستان غارهاي در كه بودند اي درمانده افراد دمشن اگر
 فروش مورد در پراكنده اطالعات آوري مجع با بتوانند تروريست مشت يك كه است درك قابل چگونه هبراسند؟ بايد پنتاگون
 از و درآورده تعليق حالت به بايد را موسسات عادي عملكرد بايد چرا يابند؟ دست متحده اياالت ارتش هاي نقشه به تسليحات
 اگر كرد؟ جلوگريي بايد است دمكراتيك حكومت الزمه كه اطالعاتي از بسته، درهاي پشت حيت كنگره، اعضا دسرتسي

 مطبوعات و كنگره حتقيقات مانع بايد چرا باشد، صحيح شد، مي داده نسبت خارجي هاي تروريست به محالت كه مقامات، داستان
 سعي سيا اخري قرن نيم در مرتبه چندين بود؟ شده طراحي سپتامرب 11 از قبل خيلي كه نيستيم سياسي تغيري يك شاهد ما آيا شد؟

 نگاران روزنامه و جامعه خدمتكاران و آورد عمل به جلوگريي دولت اعمال منودن برمال از كه برساند تصويب به قوانيين است منوده
    .دهد قرار تعقيب حتت برمالسازي اين خاطر به را

  



 درخواست داشت، برعهده را سنا جاسوسي كميته رياست زمان آن در كه شليب، ريچارد مرجتع هنايت بي سناتور ،2000 نوامرب در
    .شد وتو كلينتون بيل پرزيدنت توسط كه داشت را دولت اعمال بودن سري قانون تصويب

 مواجه بوش پرزيدنت طرف از مساعدي العمل عكس با بود اميدوار و ورزيد مبادرت اقدام اين به 2001 اوت در دوباره شليب ريچارد
    .شود

  

 احلاق 2001 دسامرب 13 جاسوسي قانون در آن از هايي خبش و داد روي سپتامرب 11 محالت ناگهان كه بود مذاكره حتت الحيه
 درز از جلوگريي هاي راه بررسي آن وظيفه كه آورد وجود به جديدي واحد اشكرافت جان كل دادستان بالفاصله،. گرديد
    .بود سري اطالعات

: بودند شده حذف متعددي رمسي (Web sites) هاي سايت وب قبال اما گردد ارائه گزارشي ماه 6 مدت در بود قرار
 اطالعات آهنا از ها تروريست كه شود اين به منجر توانست مي آهنا حمتويات كه اين دليل به بودند شده حذف افراد به مربوط اطالعات

    .منايند استنتاج سري

 خودش براي اختياراتي جمريه قوه كه حايل در اند، شده عقيم و خنثي مفيد نريوهاي مهه يعين مطبوعات، و كنگره حتقيقات قضاييه، قوه
 داخلي امنيت اداره تاسيس. اند شده آزمايش خارج در ارتش و سيا توسط قبال كه شده داخلي هاي سياست وارد كه است شده قايل

(OHS) يك اين. يافت مشروعيت اكترب 8 تاريخ در فقط گرديد اعالم كنگره به سپتامرب 20 تاريخ در بوش پرزيدنت توسط كه 
    .بود امريكا حكومت سيستم اساسي تغيري يك از حكايت بلكه نبود، باشد شرايط حاصل كه موقت اقدام

  



) رايس كوندوليزا( ملي امنيت مشاور مهطراز داخلي امنيت اداره مدير. شد مي قايل تفاوت خارجي و داخلي امنيت بني دولت بنابراين،
 موارد در آهنا وظايف. ملي امنيت شوراي و داخلي امنيت شوراي: داشت خواهند برعهده را شورايي رياست كدام هر. بود خواهد

    .كرد مي پيدا تداخل متعددي

 اگر است، گمارده ضدتروريسيت هاي فعاليت بر نظارت جهت ملي مشاورامنيت معاون عنوان به را نفر يك بوش پرزيدنت مهچنني
    .بگريند قرار هم ريج تام دردسرتس بايد گزارشات اين اما فرستد، مي رايس كاندوليزا براي را هايش گزارش شخص اين چه

 نريوي مسوول دانينگ مسائل، ساير ميان در. دارد قلدرمآبي سابقه خمصوصا كه شد واگذار دانينگ. آ.وين ژنرال به كليدي پست اين
 كه كرد، خواهد نظارت اسرتاتژيك نفوذ اداره در شورا دو بني مهكاري بر مهچنني او بود مانده عقب شبكه براي خمصوص عمليات

    .بود خواهد خارجي هاي دولت و افكار بر گذاشنت تاثري آن مسووليت

    .يافت خواهد تكامل زمان گذشت با كه دارد اي گسرتده اختيارات داخلي امنيت اداره

 كنرتل ملي سياست اداره يا جهاني دوم جنگ دوران در (OWN) «جنگ بسيج اداره« با مقايسه قابل نقشي: گفت بتوان مشكل
    .دارد نظارت التني امريكاي در نظامي عمليات بر كه باشد داشته (ONDCP) خمدر مواد

    .هستيم مردم زندگي بر جاسوسي هاي سرويس و ارتش تسلط شاهد ما حال، هر در

 اعالميه« و آفرينندگان توسط كه آنگونه دمكراسي، ،2002 فوريه و 2000 نوامرب بني كه كرد خواهند ضبط چنني نويسان تاريخ
(ظاهرًا به  دولت دمكراسي، مرگ با. رسيد پايان به عمال بود، گرديده جتسم متحده اياالت اساسي قانون و »استقالل

 اظهار این موضوع ر  مد وين و استنتون جان هاي بنام برجسته روزنامه دو.  شد متولد امريكا فاشيسيت خداساالرياصطالح)
   .]4[منودند
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