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  دوشي چي:تدوين کننده وپژوهشگر

 :تاريخ  ازصفحات
 حوادث درافغانستان چگونه شکل گرفت؟

 »قسمت هفتم  «
  دام ها چگونه چيده شد؟ 

 

   
 

دراين نبشته هاي تاريخي زيباترين اشعاروناياب ترين تصويرها تهيه وبه پيشگاه شما عزيزان تقديم  تا تالش کردم(( 
مزين شدن با اشعارشيوه ي جديد ي است  هدف ازانتخاب تصويرمستند سازي وحقيقت نگاري را افاده مينمايد و.گردد

  )) …تا ازيکطرف بحث هاي تاريخي را باشعرصيقل داد وازجانب ديگرخواننده را ازيک نواختي بيرون کرد
  

  با صدای ناله اش از دور 
  با دو چشم کور 
  باد می ايد  
  سنگها را سخت می سايد  

  تن بهر خاکی می آاليد 
  می زند بر هر دری انگشت  
  ی زنده را هر آن برگها 
  می گرداند اندر دست و  
  می چرخاند اندر مشت  
  خشم تو از کيست  
  اينهمه غوغا برای چيست ؟ 
  از چه می بالی به خود يا از چه می نالی ؟ 

  النه ی موری به هم خورده است 
  بچه ی پروانه ای در راه تو مرده است  
  دشمنيهايت برای چيست ؟ 

  بی قراريها برای کيست ؟
  باد بازيگوش خاموش است  
  چون ياديست کز خاطر فراموش است  
  به خود می خواند از هر گوشه  
  با رازی اسيری را  
  و اندر پيش می گيرد  

  هراسان هر مسيری را 
  چه ناآرام می کوبی ؟ 
  چرا اينسان می آشوبی ؟ 
  پيامی هست در نجوای امروزت  

  نجوای بد آموزت ؟
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  نمی بينيد چشمم را 
   هم بيدار و هم باز است ؟که 
  نمی بينی افق در پيش من گسترده ، دلباز است ؟ 
  نمی بينی مرا هر لحظه آغاز است ؟ 

  برای من به خود باليدن از هستی 
  و يا رنج تهی دستی چه ناساز است ؟ 
  دل باد از هوا خالی است  
  برای باد دشمن بودن و دلبستگی  
  سهل است ، پوشالی است  
  بايی و زشتی چه می دانم من از زي 
  نه در خشکی نه در دريا ، نمی مانم  
  مرا با خشم يا نفرين  
  مرا با روزگار تلخ يا شيرين  
  مرا با سفره ی بيرنگ يا رنگين  
  نه کاری هست  
  نه بر دوشم  
  ز اوقات و ز اوصاف گذشته  
  رنج هستی  

  خواب و سرمستی 
  نه آثاری نه باری هست  
  ، آسودنم هر دم شعاری هست و بهر بودنم  
  فضای ذهن من پک است از امروز و از فردا و از ديروز  

  و از هر روز 
  برای من هدف پوچ است  
  )آزاد ( .حيات باد در کوچ است 
  

انگيز يازدهم  از پی حوادث غم. آند جهان امروز بحرانی ترين دوران خود را در تاريخ دنيای جديد تجربه می
 متحده آمريكا با به خدمت گرفتن نيرويی نظامی آه از جنگ جهانی دوم تا آنون سابقه نداشته به سپتامبر، اياالت

چند ساعت پس از  . ماجراجويی ميليتاريستی جديدی دست زده آه آينده بشريت را با خطری جدی مواجه آرده است
 و  الدن رك قابل اعتمادی اسامه بنفرو ريختن ساختمان های مرآز تجارت جهانی و پنتاگون، دولت بوش بدون هيچ مد

" وزير امور خارجه امريكا آالين پاول اين عمل را  .القاعده را به عنوان مظنون شماره يك اين حمله معرفی آرد
ما ميان : " جورج دبليو بوش در يك سخنرانی تلويزيونی اظهار داشت ارزيابی آرد و در همان شب" اعالن جنگ

ی را انجام داده اند و دولت هايی آه آن ها را در خود پناه مي دهند، هيچ تفاوتی قائل آسانی آه اين عمل تروريست
را به ميان آشيد و به اين ترتيب خاطر " آشورهای مسئول"پای " جميز ولس"رييس سابق سازمان سيا،  ." نيستيم

الرنس ايگل  "يت ملی  مشاور سابق امن.نشان ساخت آه يك يا چند آشور خارجی در اين جريان دست داشته اند
." به آنان نشان خواهيم داد زمانی آه به ما حمله مي آنند قادريم با نيرويی بي رحمانه تالفی آنيم: "اعالم آرد " برگر

عليه اهداف غيرنظامی ” عمليات تنبيهی"رسانه های گروهی غربی به نوبه خود با استناد به اظهارات رسمی، آغاز 
زمانی آه : "ويليالم سافير در نيويارك تايمز اظهار داشت. نه را مورد تاييد قرار دادنددر آسيای مرآزی و خاورميا

پايگاه های آنانی آه به ما حمله آردند را دقيقا شناسايی آرديم بايد آن ها را چنان مورد حمله قرار دهيم آه بفهمند آيفر 
 و با دولت هايی آه آنان را مورد حمايت قرار اند را به چه شكل خواهند پرداخت خسارت هايی آه بر ما وارد آرده

بدينسان بوش و همكاران وی، ". اند مستقيم و يا غيرمستقيم برخوردی خواهيم آرد آه به فروپاشيشان منجر شود داده
  .به مدد رسانه های گروهی، افكار مردم غرب را برای قتل عام بيرحمانه غيرنظاميان آماده مي آردند
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   اسامه بن الدن نقش
 

  
  من پيش از شليک تهديدی 

  باورم را بر زمين نهادم  
  و استواری ام را در پشت سرم  

  مقاومتی من بی هيچ 
  غرامت الشخورهای گرسنه را پرداختم 

  و باورم را بر سفره ی آنان نشانديم  
 کريمی .و جنگ پايان نيافت

  
را بهانه قرار داد تا نه تنها هزاران مردم بي گناه افغانستان را بمباران آند بلكه به " جنگ با تروريسم"دولت بوش 

الدن آه آمريكا او را مظنون شماره يك  عيت آن است آه اسامه بناما واق .برود” تروريسم داخلی"جنگ به اصطالح 
حمله تروريستی در نيويارك و واشنگتن معرفی مي آند يكی از دست پروردگان سياست خارجی امريكاست و سازمان 

القاعده و اسامه  .  شوروی برای مبارزه بر عليه شوروی به خدمت گرفت-سيا او را در جريان جنگ افغانستان
سازمان سيا در دوران جنگ سرد و حتی . الدن در حقيقت برای سازمان سيا يك ابزار اطالعاتی را تشكيل مي داد بن

چنان . بعد از آن با استفاده از سرويس های اطالعاتی نظامی پاآستان نقش مهمی در تربيت مجاهدين افغان بازی آرد
آوسوو با اسناد آامل در پرونده آنگره آمريكا موجود است الدن و دولت آلينتون در حوادث بوسنی و  آه ارتباطات بن

چند ماه پس از حوادث يازدهم سپتامبر وزير دفاع رامسفلد با اظهار اين آه دستگيری و استرداد بن الدن به مثابه پيدا 
اما اياالت متحده قبل . آردن يك سوزن از ميان يك خرمن است غيرممكن بودن اين مهم را خاطر نشان ساخت

اين سعودی تحت تعقيت چندی قبل از حمله . ازيازدهم سپتامبر بارها امكان دستگيری و استرداد بن الدن را داشت
الدن در آن  اما اگر بن. يازدهم سپتامبر دريكی از بيمارستان های دبی به خاطر عفونت آهنه آليوی بستری شده بود

اسامه  : ٢٠٠١ژوييه . سيای مرآزی از ميان مي رفتزمان دستگير مي شد ديگر بهانه لشگرآشی همه جانبه به آ
دبی يكی از هفت اميرنشين امارت متحده عربی  . الدن در بيمارستان آمريكايی دوبی، واقع در امارات متحده عربی بن

 مالقات مخفی بين بن الدن و يكی ٢٠٠١به نوشته روزنامه فيگارو يازدهم اآتبر . در شمال شرقی ابوظبی قرار دارد
يكی از مديران اداری .  هزارنفره انجام شد٣۵٠ نمايندگان سازمان محلی سيا در ژوييه دو هزار يك در اين شهر از

 . ژوييه در آن بيمارستان بستری بوده است١۴ تا ۴از " دشمن شماره يك"آند آه  بيمارستان آمريكايی دبی تصديق می
در همين دوران .  سعودی و امارات به مالقات وی آمدنددر زمان بستری بودن بارها افراد خانواده و شخصيت های"

الدن  نماينده سازمان سيا در محل آه بسياری از ساآنان وی را مي شناسند با اسانسور اصلی بيمارستان به اتاق بن
. وی چند روز بعد در مقابل تعدادی از دوستانش با غرور عنوان آرد آه به مالقات ميليونر سعودی رفته است. رفت

الدن به سمت آويته پاآستان با مامور سيا از طرف مقامات مسئول  روز پانزده ژوييه يعنی يك روز بعد از عزيمت بن
الدن را دنبال مي آرده است در   آه رد بن- پليس فدرال آمريكا–آی .بی.اف. شود توسط مرآز خودش تماس گرفته می

از همين رو مالقات در دبی را هم نوعی . آشف مي آند" ادوستان اسالمگر"تحقيقات خود روابط سازمان سيا را با 
 . آند و آن را پيگيری نمي آند تلقی می” بعضی سياست های آمريكايی"دنباله منطقی 

الدن مهمان، دوست هم پيمان اياالت متحده  اين بار بن:  الدن در دهم سپتامبر دو هزار ويك  بستری شدن مجدد بن-
م سپتامبر يعنی درست يك روز قبل از حمله تروريستی به مرآز تجارت جهانی و روز ده . يعنی پاآستان است

سرويس اطالعاتی ارتش پاآستان . شود الدن در يكی از بيمارستان های نظامی پاآستان دياليز می پنتاگون، بن
 در ستاد الدن در يكی از بيمارستان های نظامی راولپندی آند آه بن اس اعالم می.بی.ای به شبكه سی.اس.ای

طبق اظهارات يكی از پرستاران، آارآنان سرويس اورولوژی . فرماندهی ارتش پاآستان تحت درمان قرار گفته است
طبق اظهارات همين پرستار آه نمي خواست نامش . با گروهی ديگر آه پرسنل معمولی نبودند جايگزين شده بودند

قابل ذآر است آه بيمارستان اآيپی از نيروهای .  گرفته بودانجام" شخص مهم"فاش شود، اين عمل به دليل معالجه يك 
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مستشاران آمريكايی . آند ارتش پاآستان را آه ارتباطی تنگاتنگ با پنتاگون دارند جايگزين اآيپ عادی بيمارستان می
ت دستگيری با همه اين احوال آوچكترين اقدامی جه. مستقر در راولپندی از نزديك با نظاميان پاآستان همكاری دارند

  .اياالت متحده انجام نمي گيرد" دشمن شماره يك" 
  

  طالبان از سخاوتمندانه هاي حمايت
  

  
  

  پرنده بودن روزی پرنده وار شدن 
  و از بهار گذشتن

  به آن حقيقت نوميدوار پاسخ گفتن 
  به آن حقيقت تلخ 

  و با دا پريشان باد از همه ی شهرهای خفته گذشتن 
  و درتمامی راه 

  چه نااميدان ديدن  
  پرنده وار شدن 

  ت روشنو در حقيق
 آزاد .هميشه رازی بودن

  
نماينده " الدن را به عنوان  در حالی آه رسانه های گروهی غربی به تقليد از دولت بوش، طالبان و گروه القاعده بن

معرفی مي آنند اما از ذآر اين نكته خودداری مي آنند آه به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان در سال " شرارت
  -اي.اس. ای-ی نظامی آمريكا ميسر شد، آمك هايی آه توسط سرويس اطالعات پاآستان در سايه آمك ها١٩٩۶

نامه جينس ديفنس نيمی از تجهيزات دولت طالبان از طريق پاآستان و به  براساس اطالعات هفته . آاناليزه مي شد
می با پشتيبانی سرويس تحميل يك دولت اسال . وسيله سرويس اطالعاتی اين آشور در اختيار آنان قرار گرفته است

هدف واقعی آمريكا از آمك به طالبان در . اطالعاتی پاآستان و طالبان راديكال جوابگوی منافع ژئوپوليتيك آمريكا بود
ارتباط مستقيم با مسئله نفت بود و به همين دليل طالبان قبل از آن آه دولت خود را در آابل تشكيل دهد هيئتی به 

در اين مورد . د تا با شرآت يونوآال در جهت ايجاد شبكه انتقال لوله های گاز مذاآره آندهوستون تگزاس اعزام آر
 .در فصول آينده سخن خواهيم گفت

 به خدمت گرفتن وسيع ترين نيروی نظامی از جنگ دوم جهانی تا آنون
د، اما قصد اين آشور در المللی مبارزه آن خواهد با تروريسم بين آمريكا مي آوشد به افكار عمومی بقبوالند آه می

حقيقت آن است آه با استفاده از ماشين جنگی خود محدوده زير نفوذش را نه تنها به آسيای مرآزی و خاورميانه بلكه 
افغانستان آشوری است آه از نظر استراتژيك به دليل داشتن مرزهای  . به شبه قاره هند و خاور دور گسترش دهد

 چين اهميت فراوان دارد و اياالت متحده قصد دارد حضور نظامی خود را در اين مشترك با شوروی سابق، ايران و
افغانستان عالوه بر اين در مرآز پنج آشور قرار دارد آه دارای قدرت اتمی هستند . آشور به صورت دائمی درآورد

 با تروريسم مي آوشد در در همين راستا دولت بوش با دستاويز مبارزه. يعنی روسيه، چين، هند، پاآستان و قزاقستان
 . چند جمهوری سابق شوروی از جمله ازبكستان، آازاخستان، تاجيكستان و قرقيزستان پايگاه های نظامی ايجاد آند

يعنی صاحبان عمده آمپانی ( زير سايه دولت بوش و با آمك وال استريت – سيا –دستگاه نظامی و اطالعاتی آمريكا 
تصميم هايی آه . افسار سياست خارجی آشور را به طور آامل در اختيار دارد) ههای صنعتی و نظامی اياالت متحد

به نحوي آه نهادهای سياسی و . همگی ماهيت سياسی دارند توسط پنتاگون و سيا پشت درهای بسته صورت مي گيرند
 هنوز گمان می آند در در حالی آه افكار عمومی آمريكا . از جمله آنگره آمريكا به نهادهای تشريفاتی تبديل شده اند

آند، رييس جمهور اياالت متحده به يك عامل روابط عمومی مبدل شده است آه عمال  زندگی می" دمكرات"آشوری 
در بسياری مواقع به ويژه آنجا آه به سياست های . در جريان بخش ناچيزی از سياست های خارجی دولت قرار دارد
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آند به سئواالت مربوط به جهان  آند و هنگامی آه جرئت می دن ترديد میشود بوش در جواب دا المللی مربوط می بين
حتی با وجود اتكا به نفسی آه به خود دارد نمي تواند دچار . شود پاسخ دهد بی تجربگی و ناآگاهی اش آامال اشكار می

 بوش در مورد  يك خبرنگار از فرماندار٢٠٠٠مثال در جريان مبارزات انتخاباتی سال  ! اشتباهات فاحش نشود
 .آند طالبان سئوال می

آند آه بحث درباره افغانستان  خبرنگاری ديگر به آمكش ميايد و اشاره می.  وی دستپاچه شانه هايش را باال مي اندازد
گمان . بله بله طالبان در افغانستان و سرآوب همه: بوش در پاسخ ميگويد . و تبعيض در مورد زنان آن آشور است

بينيد آه اطالعات رييس جمهور آمريكا در مورد مسايل ديگر  می! رد يك گروه راك صحبت مي آنيدمي آردم در مو
حتی در مورد مسايل مهم سياست خارجی آه بر لب های تقريبا همه جريان دارد نيز  ! آشورها در چه حدودی است

 رييس جمهور بايد به حل آن اطالعات بوش ناچيز است و اين ها مسايلی است آه در صورت انتخاب شدن به عنوان
اظهارات بوش در مورد طالبان آه در مصاحبه با خبرنگار گالمور عنوان شد توسط بسياری رسانه های . ها بپردازد

چه آسی در . خارجی منعكس شد و مورد تفسير قرار گرفت اما تنها اندك روزنامه های آمريكايی آن را ذآر آردند
جمهور است آه مي تواند دستور پرتاب اولين  ت؟ اين آه از نظر قانونی تنها رييسواشنگتن تصميم گيرنده واقعی اس

واقعا تصميم به عمليات گسترده ميليتاريستی آه آينده همه . بمب اتمی را صادر آند تغييری در صورت مسئله نمي دهد
يگر آيا رييس جمهور آمريكا به شود؟ به بيان د ما و امنيت جهانی را به قمار گذاشته است، توسط چه آسانی اتخاذ می

جز خواندن بيانيه های رسمی دارای قدرت سياسی ديگری هم هست يا فقط به عنوان يك مهره تحت اختيار سازمان 
 نظامی پنتاگون و سرويس های امنيتی سيا است؟

 !طراحان نظامی تصميم گيران واقعی اند
نظم نوين "است خارجی آمريكا را به عهده گرفته اند تا استرتژهای نظامی دولت، پنتاگون و سازمان سيا تنظيم سي

المللی پول، بانك   بلكه با رهبران صندوق بين- ناتو–آن ها نه تنها با سازمان آتالنتيك شمالی . را محقق سازند” جهانی
المللی  ق بينالمللی نظير صندو موسسات مالی بين. جهانی و سازمان تجارت جهانی ارتباطی ارگانيك و اندام وار دارند

پول آه در واشنگتن مستقر هستند و در ارتباط تنگانتگ با وال استريت و صاحبان مجتمع های نظامی و صنعتی 
آمريكا قرار دارند، اآنون دآترين مداوای اقتصادی آشورهای در حال رشد و جمهوری های سابق شوروی را ديكته 

المللی، شرآت های  ست، يعنی بانك ها و موسسه های مالی بيناين سيستم به دستگاه واقعی قدرت متكی ا . مي آنند
شرآت هايی آه توليدات مرآب دارند _  نظامی و سازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بيوتكنولوژيك -صنعتي

و موسسات خبری آه يا سازنده خبر و يا قلب آننده خبر برای انحراف افكار ) م.نظامی و غيرنظامی مثل جاگوار( 
  ! مومی هستند، پايه های قدرت و تصميم گيری را در واشنگتن تشكيل مي دهندع

 را خرج آمك مالی و تحويل اسلحه  - نارآودالر–در زمان دولت ريگان مسئوالن بلندپايه دولتی دالرهای مواد مخدر 
ايه دولت ريگان و مسئوالن خنده دار اينجاست آه تمام اين مقامات بلندپ. به آنتراها برعليه دولت نيكاراگوئه آردند

همين عامالن رسوايی ايران گيت امروز با . افتضاح ايران گيت در دولت بوش پست های آليدی را اشغال آرده اند
خانه های  بوش با جستجو در تاريك ! اختيارات تام مشغول برنامه ريزی به اصطالح جنگ برعليه تروريسم هستند

 در خريد اسلحه از ايران برای آنتراس ١٩٨٠ست زده است آه در سال حزب جمهوريخواه به انتخاب آسانی د
همكاری نزديكی با ) آه اآنون پست معاون وزير را در دولت بوش برعهده دارد(ريچارد آرميتاژ . شرآت داشته اند

اولين .  بوداوليور نورث داشت و به همين دليل به معاونت در قاچاق اسلحه و خريد از ايران به نفع آنترا متهم شده
وی در زمان . انتخاب بوش از اين قماش افراد همين ريچارد آرميتاژ بود آه صالحيتش در آنگره سريعا تصويب شد

بوش متعاقب واگذاری اين مقام به . آرد امنيت ملی انجام وظيفه مي دولت ريگان در مقام معاون وزير دفاع و
آراسی و ديموگان بود به مثابه مدير آل شورای ملی امنيتی برای آرميتاژ، اليوت آبرامز را آه معاون وزير دولت ري

اليوت آبرامز . المللی منصوب آرد، پستی آه به تاييد صالحيت آنگره احتياج نداشت حفظ حقوق فردی و عمليات بين
 عفو واقع به اتهام دروغگويی به آنگره در مورد ايران و آنترا مجرم شناخته شده بود اما بعدا توسط جرج بوش مورد

در دوران نبرد افغانستان و شوری چه ” مبارزان اسالمی"ريچارد آرميتاژ يكی از طراحان آمك به مجاهدين و  . شد
آه محور (” مثلث طاليی" دانند آه قاچاق مواد مخدر در  امروز همه مي. در دوران جنگ سرد و چه پس از آن بود

.  مالی سازمان سيا در اجرای عمليات خرابكارانه براندازی استيكی از منابع) اصلی آن در افغانستان قرار دارد
درواقع استفاده از دالرهای قاچاق مواد مخدر . عليرغم پايان جنگ در افغانستان در اين سياست هيچ تغييری داده نشد

دالر سود آه تجارت قاچاق مواد مخدر ميلياردها  ضمن اين. دهد يكی از عناصر سياست خارجی آمريكا را تشكيل مي
 . آند دارد آه به قدرت مالی سازمان سيا در جهت تامين مالی عمليات غيرقانونی آمك می

زمان بودجه اختصاص  اند و هم  نظامی تغيير جهت داده–از يازدهم سپتامبر منابع دولتی به سمت اعتبارات صنعتی 
در اعتبارات دولتی . است پيدا آردهداده شده به برنامه های اجتماعی و آموزش و بهداشت و رفاه مردم آاهش 

نوعی . بازنگری به عمل آمده و درآمدهای مالياتی به سمت تقويت ماشين پليسی و امنيت داخلی آاناليزه شده اند
حقوق "ايجاد شده است آه نتيجه آن زير سئوال بردن پايه های نظام قضايی و پايمال آردن " مشروعيت جديد"

بعضی از آشورهای غربی نظير آمريكا، آانادا و بريتانيا، پارلمان و نهادهای قانون در . شهروندان است” ابتدايی
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هدف  . اند آراتيك انتخاب شده اند به منشا تجويز پايمال آردن حقوق شهروندان تبديل شدهديموگذاری آه به صورت 
هروندان در مقابل تهديدات دفاع از ش"شود  شوند چنان آه ادعا می از قوانين جديدی آه در اين راستا تصويب مي

. به اجرا گذاشته شده اند" بازار آزاد"واقع اين قوانين در جهت حفظ و حمايت از سيستم  بلكه در! نيست” تروريستی
های ضد جنگ و دفاع از حقوق اجتماعی و مقابله با جنبش ضدجهانی شدن را  اين قوانين تضعيف و تهديد جنبش

اقتصاد اجتماعی و منابع مربوط به رفاه عمومی در حال سقوط هستند، سرريز منابع در شرايطی آه . نشانه گرفته اند
  . شود  نظامی موجد قطب جديدی از رشد در اقتصاد آمريكا مي–های صنعتی  به سمت امنيت و بخش

ه اقدامی براساس اين قانون تظاهرات آرام عليه جهانی شدن ب. است” قانون ميهنی" نام اين قانون در اياالت متحده 
المللی پول يا سازمان تجارت جهانی  به طوري آه هر نوع اعتراض برعليه صندوق بين. جنايی تبديل مي شود

تمام آن فعاليت ” تروريسم داخلی"برطبق اين قانون . شود در نظر گرفته ” جنايت تروريسم داخلی"تواند به مثابه  می
يك تظاهرات "به عنوان مثال " سياست حكومت تاثيرگذار باشنداز طريق فشار يا الزام در " هايی است آه قادرند 

تروريسم "می تواند به عنوان " عادی آه منجر به بسته شدن يك خيابان و جلوگيری از عبور يك آمبوالنس شود
در  . اين قانون يكی از جدی ترين يورش ها به حقوق اجتماعی در پنجاه ساله اخير است. در نظر گرفته شود” داخلی

آه به سرعت به تصويب آنگره رسيد در حقيقت ساخته و پرداخته موسسات " قانون ضدتروريستی" ياالت متحده ا
در حقيقت بيشتر مواد .  پليسی و زاييده ماشين اطالعاتی سازمان سيا است و قانون گذاران نقشی در آن ندارند-نظامي

 قانون ٢٠٠١در نوامبر  . د جهانی شدن تصويب شده بوداين قانون قبل از يازدهم سپتامبر و برای مقابله با جنبش ض
تشكيل آميسيون ها يا دادگاه هايی برای محاآمه افراد " ديگری به امضای رييس جمهور بوش رسيد آه در آن 

شود آه متهم  اين قانون شهروندان آمريكايی و اتباع ديگر آشورها را شامل می. در نظر گرفته شده است" تروريست
برای محاآمه اين افراد آميسون هايی درنظر گرفته شده آه مي توانند بر اساس . المللی هستند  تروريسم بينبه آمك به

اين آميسيون ها دادگاه نظامی نيستند به دليل اي نكه در . آند اختيارات داده شده به رييس جمهور افراد را محاآمه 
صريحا اعالم آرد " اسكرافت"حالي آه دادستان عمومی در. شود دادگاه نظامی حقوق فردی متهم در نظر گرفته می

به گفته وی اين دادگاه ها نه برای . آه تروريست ها لياقت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی را ندارند
 . اند به وجود آمده" حصول عدالت بلكه برای محكوم آردن"

آموزان دوران دبيرستان به دليل  دانش. مختلف دستگير شدندهای  درماههای بعد از يازدهم سپتامبر صدها تن به بهانه
مثال يكی از استادان دانشگاه . مخالفت با جنگ اخراج شده و استادان دانشگاه تهديد شده و يا از آار برآنار شدند

رد  در مو–. آی.بی. اف–پليس فدرال آمريكا . فلوريد از نخستين آسانی بود آه قربانی جنگ برعليه تروريسم شد
پروفسور سامی ال آريان آه مدرس رايانه در دانشگاه فلوريدای جنوبی بود بدون اين آه وی به جرمی متهم يا 

پروفسور به مرگ تهديد شد و بالفاصله جودی گن شافت مسئول دانشگاه . دستگير شده باشد، تحقيقاتی را آغاز آرد
شورای اداری و تشكل دانشجويان سابق آمريكا  ٢٠٠١در نوامبر . وی را از سمت خود با حفظ حقوق معلق آرد

در اين سند نام صد وهفده . پرستی در بعضی دانشگاه ها و طرق مقابله با آن منتشر آرد گزارشی در مورد عدم ميهن
تن از اساتيد دانشگاه و آالج های آمريكا ذآر شده است آه جرئت آرده بودند در مورد جنگ برعليه تروريسم موضع 

عناصر "است از اين استادان به عنوان " دفاع از تمدن"در اين سند آه نام آن . ا آن را زير سوال برده بودندبگيرند و ي
 .در واآنش اياالت متحده در مورد حمله يازدهم سپتامبر نام برده شده است" ضعيف

نگاران و  وزنامه و سيا اجازه مي دهد آه سازمان های غيردولتی، سنديكاها، ر. آی.بی.قانون پيش گفته به اف
براساس اين قانون جديد پليس مي تواند به دلخواه خود . روشنفكران را تحت نظر گرفته يا مكالمات آن ها را شنود آنند

همين قانون به دادگاه های مخفی اجازه مي دهد آه دستور شنود هر خانه و يا . برعليه هر آس اقدام به جاسوسی آند
مي تواند سازمان ها و يا اشخاص را بدون در نظر گرفتن قانون . آی.بی.اف. ندبازرسی مخفيانه آن را صادر آ

دادگاه های مخفی مي توانند دستور آنترل دستگاه های تلفن، آامپيوترها و تلفن های . اساسی آنترول تلفونی نمايد
فت آننده و بدون اطالع نامه های الكترونيكی حتی قبل از رسيدن به دست دريا. همراه هر شهروندی را صادر نمايند

بدون اين آه اصال جرمی اتفاق افتاده باشد و فردی مظنون يا متهم به آن باشد پيام های وی مي . وی آنترول مي شوند
 . تواند شنود شده و يا خوانده شود

ی غيردولتی،  قدرت دستگاه بازپرسی، بازجويی و اتهام زنی افزايش يافته و اجازه نفوذ در سازمان ها با قانون جديد 
افزايش حكم محكوميت و تمديد دائمی حبس اشخاصی آه حكم زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته اند در آن پيش 

براساس  . در مجموع اين قانون باالبردن حكم مجازات و طوالنی آردن تحقيقات را در نظر دارد. بينی شده است
ملی " تروريسم" سياست های دولتی مي توانند به عنوان جرم قانون جديد تمام جنبش های اعتراضی و يا مخالفت با 

تظاهر به زير فشار گذاشتن يا الزام " در اين قانون موازين حقوق آيفری زيرپا گذاشته شده و . در نظر گرفته شوند
شده به صورت مبهم و آشداری تعريف " تحت تاثير قرار دادن حكومت از طريق فشار و يا الزام "يا " آردن جامعه 

اند آه مشخص نيست چه اقداماتی و چگونه مي توانند زندگی بشری را به مخاطره بياندازد يا جامعه را به آاری ملزم 
در واقع اگر هدف مبارزه با . مثال جنبش ضد تجارت جهانی در سياتل مي تواند در اين تعريف جای بگيرد. آند

واند با افراد خاطی و مجرمان برخورد آند وجود داشت و الزم تروريسم بود به اندازه آافی مقررات و قوانينی آه بت
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نبود افرادی آه به اعتراض و يا اجتماعی آرام دست مي زنند را به تروريسم متهم آرد و محكوميت های سنگين برای 
 .حكومت آمريكا جنگ برعليه تروريسم را يك جنگ دائمی و بدون مرز تلقی مي آند. آنان در نظر گرفت

در دو ماهه بعد از . انادايی ضد تروريسم در خطوط اصلی خود از اين قانون آمريكايی نسخه برداری ميكندقانون آ
 تن در زندان های آانادا ناپديد شدند بدون آن آه بتوانند با خانواده و يا وآالی خود تماس ٨٠٠يازدهم سپتامبر بيش از 

قوانين ضد  . را تصويب نكرده بود” ضدتروريستی"ون بگيرند و اين درحالی بود آه هنوز پارلمان آانادا قان
را در جامعه " عدالت"آن ها حذف . تروريستی تنها به محدود آردن آزادي های فردی و اجتماعی بسنده نمي آنند

های آن  های بدون دليل پايه اين قوانين ما را به سمت سيستمی مي برد آه تفتيش عقايد و دستگيری . هدف گرفته اند
به جای آيفرخواست و دادخواهی، شهادت و تاييد پليس مخفی جايگزين شده و مقوله وجود مدرك و سند . هستند

صرف در مظان اتهام قرار گرفتن مساوی با محكوميت تلقی . برعليه شخص بدست فراموشی سپرده مي شوند
آمی بعد از  . گر جود نداردآه براساس آن همه بيگناه هستند مگر خالف آن اثبات شود دي" برائت" اصل . شود می
 به پارلمان آانادا تقديم شد آه با اندآی تغيير ۴٢. های تروريستی يازدهم سپتامبر طرحی به نام طرح قانون سی حمله

اين قانون به حكومت اجازه مي دهد هر مكانی را در هر زمانی منطقه .  به تصويب پارلمان رسيد٢٠٠٢در آوريل 
 شهر آبك در زمان برگزاری جلسه منطقه تجاری آزاد آمريكا منطقه نظامی اعالم شده اگر مثال. نظامی اعالم آند

بود، نيروهای نظامی می توانستند هر آس را آه در محدوده اين منطقه قرار داشت، حتی ساآنان آن، به ترويست 
 .متهم ساخته و برای مدتی نامحدود بدون هيچ نوع امكان تجديد نظری دستگير آنند

.  قانون دو ستون اصلی حقوق آيفری يعنی اصل قصد مجرمانه و اصل عمل مجرمانه در حال ناپديد شدن هستندبا اين
آافيست دولت تشخيص دهد آه عملی تروريستی انجام شده است و متهم به هر صورت ممكن در آن مداخله يا شرآت 

 . توسط او انجام شده است يا نه مطرح نيستحال قصد آن را داشته يا اين عمل . شود داشته است تا مجرم شناخته می
مانند اين آه يك آشيش . (متهم حق اختيار سكوت ندارد و اصل محرمانه بودن صحبت وآيل با موآل از بين رفته است

مقوله قضاوت عادالنه و اصل امكان  !) را مجبور آنيد تا اسرار شخصی را آه به او اعتراف آرده است فاش نمايد
هر . آوری مي شوند نام اشخاص يا سازمان های متهم به تروريسم در فهرستی جمع . پايمال شده استدفاع از متهم 

نتيجتا وآاليی آه دفاع از . آس با اين اشخاص ويا سازمان ها ارتباط دارد خود مي تواند به تروريست متهم شود
اموال و حساب های . تهام قرار دارندافرادی را قبول می آنند آه به تروريست متهم شده اند خود در معرض خطر ا

مجازات ها مبالغه آميز و دوراز انصاف هستند و در . بانكی هر متهم به تروريست مي تواند توقيف و مصادره شود
ااين ها فقط بخش هايی از طرح قانونی  . بسياری از موارد حكم ابد صادرمي شود سی  آانادا در مورد قانون ضد اس

 اتحاديه اروپا هر چند قوانين ضد تروريستی تا حدی آزادي ها را محدود و حقوق اساسی را به در .تروريسم مي باشد
اوتو "در آلمان سبزها در دولت ائتالفی وزير آشور . خطر می اندازد ولی به حدت قوانين آمريكا و آانادا نيستند

هر صورت قانون ضدتروريستی آلمان ولی در . فشار آوردند آه طرح قانون تسليمی به مجلس را نرم تر آند” شيلی
 حدود سه ميليارد ٢٠٠١قابل ذآر است آه دولت آلمان در سال . قدرت فوق العاده ای به پليس اين آشور مي دهد

مارك را آه قسمت اعظم آن از حذف برنامه های اجتماعی تامين مي شد در اختيار سرويس امنيت داخلی قرار داده 
 . است

ه همراه است با ورشكستگی موسسه های دولتی، باال رفتن تعداد بي آاران، نزول سطح بحران اقتصاد جهانی آ
زندگی در سرتاسر جهان از جمله اروپای غربی و آمريكای شمالی و بروز قحطی در آشورهای در حال رشد، موجد 

 . جنگ و گرايش به حكومتی اقتدارگرا شده است
جنگ نه تنها منجر به افول اقتصاد .  دارد١٩٣٠مراتب وخيم تراز بحران المللی بحران آنونی عواقبی به  در تراز بين

 نظامی شده بلكه روند فروپاشی دولت های اجتماعی و رفاه را در اآثر آشورهای –اجتماعی به نفع موسسات صنعتی 
پيش بينی جمهور بوش به  پنج روز قبل از حمله تروريستی به مرآز تجارت جهانی، رييس . غربی تسريع آرده است
بارها گفته ام تنها در زمان جنگ و رآود فعاليت : "  اعالم آرد٢٠٠١ سپتامبر ۶وی در . پيامبر گونه ای دست زد

من واقعا در . های اقتصادی يا مواقع اضطراری است آه مي توان پول مربوط به تامين اجتماعی را مصرف نمود
د جان تازه ای به تقويت دراماتيك ماشين جنگی اياالت متحده مجموعه افكار حاآم بر آاخ سفي  !" گفتار خود صادقم

شود تا ذهن مردم را برای غارت بودجه عمومی در  واژه های رآود و جنگ بدون انقطاع تكرار می. بخشيده است
جهت منافع سازندگان اسلحه های آشتار جمعی آماده آند و روانه آردن منابع آشور به سمت شرآتهای نظامی 

، "عشق به ميهن"بعد از جريان عمليات تروريستی يازدهم سپتامبر  .  نزد افكار عمومی توجيه آندصنعتی را
امری آه با اين زمينه سازی ها مد نظر بوش . نقل مجلس رسانه های رسمی شده است” ميهن پرستی" و ” وفاداری"

شود، در حقيقت   آامل می-وريهکوريايشمالی، ليبی و س  ايران، عراق،-" محور شرارت "است و با مطرح آردن 
. و توجيه دخالت های نظامی آمريكا در آشورهای مختلف جهان است” دفاع ملی"مشروعيت دوباره دادن به تقويت 

يابد آه به بهای ناديده گرفتن احتياجات  هم زمان به جای توليد آاالهای مورد نياز جامعه، توليدات نظامی افزايش می
 -دولت بوش با اين آمك به شرآت های صنعتي . آمپانی های نظامی سرازير مي آندمردم سود سرشاری را به 

 .نظامی نمي تواند سيرصعودی بيكاری را آه هم اآنون آمريكا با آن روبرواست از ميان بردارد
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جنگ و  . برعكس اين جهت گيری اقتصاد آمريكا صدها ميليارد دالر سود را نصيب تنها چند شرآت خواهد آرد
بحران جهانی اقتصادی آه قبل از وقايع يازدهم سپتامبر شروع شده . ی شدن به نحو تنگاتنگی با هم ارتباط دارندجهان

" بحران آسيا"از . بود، عميقا در پيوند با ايجاد نظم نوين جهانی است، نظمی آه آزادی بازار را هدف قرار داده است
بعضی . قتصادی های ملی يكی به دنبال ديگری فرومي پاشندا. ، ما شاهد سقوط بازارهای ملی هستيم١٩٩٧در سال 

المللی افتاده اند و مردم اين آشورها در فقر  آشورها مانند ترآيه و آرژانتين به طور آامل به دست طلبكاران بين
بالغ و آليه م) الآهيد، نورتهوپ گرومان، ژنرال ديناميك، بويينگ و ری تهون(پنج غول نظامی آمريكا  . اند فرورفته

 . منابع تخصيص داده شده به توليدات مصارف اجتماعی را در جهت مونتاژهای زنجيره نظامی آاناليزه آرده اند
الآهيد مارتين بزرگ ترين توليد آننده اسلحه در آمريكا قسمت عظيمی از پرسونل و بودجه بخش تجارتی و اجتماعی 

بهای هر .  توليد آند٢٢ پيشرفته از جمله هواپيماهای شكاری اف خود را آاهش داده تا بتواند هر چه بيشتر اسلحه های
شود ولی هر آدام از  در اين راستا قرار است سه هزار شغل جديد ايجاد .  ميليون دالر است٨۵يك از اين هواپيماها 
 ميليارد ٢٠٠در همين راستا آمپانی بويينگ . بيست ميليون دالر برای دولت خرج برمي دارد! اين شغلها مبلغ ناچيز

اين آمپانی نيز ايجاد سه هزار شغل . آند دريافت می. اف.اس. دالر از وزارت دفاع آمريكا برای توليد هواپيماهای ج
هر آدام . آند در صورتی آه بعد از وقايع يازدهم سپتامبر قول داده بود سی هزار شغل ايجاد خواهد آرد را تاييد می

بنابراين به هيچ .  ميليون دالر هزينه در بردارد۶۶٫٧ويينگ برای ماليات دهندگان از شغل های ايجاد شده در آمپانی ب
 .آند عنوان عجيب نيست آه دولت بوش برنامه های اجتماعی را محدود و يا حذف می

به لحاظ گوناگون بحران بعد از يازدهم سپتامبر نه تنها سقوط سوسيال دمكراسی غربی را اعالم مي دارد، بلكه پايان 
 را برای موج جديدی از هرج و مرج  مشروعيت دادن به سيستم جهانی بازار آزاد مي تواند راه. ك دوران استي

بيمارستان ها، برق، بزرگراه . (سازی موسسات دولتی و تاسياست زيربنايی دولت هموار نمايد اقتصادی و خصوصی 
 در آمريكا و آانادا و بريتانيای آبير و همچنين بيشتر به عالوه ...) ها، آب و فاضالب ها، راديو و تلويزيون دولتی و 

آشورهای اتحاديه اروپا تالش برای حذف حكومت قانون به ايجاد نيرويی اقتدارگرا منجر شده آه جامعه مدنی تنها از 
 بدون اين آه بحث و گفتگويی انجام شده باشد. طريق سازماندهی جمعی مي تواند مخالفت خود را با آن بيان آند

و باال بردن امنيت ” آراسیديمودفاع از " برای " شرور"و مبارزه عليه آشورهای به اصطالح " جنگ با تروريسم"
جنگ طبق مفهومی آه به صورت تاريخی از آن داريم جای خود را به مفهومی . داخلی يك ضرورت اعالم مي شود

اين دو اصطالح بدون وقفه در . ه شده استجديد داده است آه به آن عنوان مبارزه با شر و آشورهای شرور داد
آه توسط پنتاگون در جريان جنگ خليج فارس در " دولت شر"ايدئولوژی . مبارزه تبليغاتی هماهنگی تكرار مي شوند

" جنگ انسان دوستانه" استفاده شد، ميكوشد نوعی جديد از مشروعيت و قانونيت ايجاد آند آه هدف آن توجيه ١٩٩١
  .است آه منطبق بر نظم نوين جهانی و بازار آزاد نيستتدبرعليه آشورهايی 

 

  لوله های نفتافغانستان و
 

  
  

  پر از شکوفه ی خون باغ مهربانی شد 
  پر از کبوتر پير  

  ميان باغی بالی شکست و باد گريست 
  پرنده های اسير 

  ميان رودی ماه اسير می خشکيد  
  کبوتری در باد  

  ميان دشتی رودی به ريگزار نشست 
  ميان پنجره هايی زنان تنهايی گرييدند 
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  نده های اسير پر
  ميان پنجره هايی سکوت آتش سرد  
  ميان بيشه ی شب  

  ميان دست تو گلهای ياس خشکيدند 
  و گيسوان تو باد  
  و چشمهای تو ابر  

  و دستهای تو باغ 
  ميان باغی  
  ابری گريست  
 آزاد .بادی سوخت 
  

ا از لوله های نفت و گازی آه از دريای نه تنها سعی دارد روسيه ر" استراتژی راه ابريشم"واشنگتن بوسيله قانون 
آه " داالن استراتژيكی"خزر به سمت غرب آشيده شده اند محروم کند، بلكه قصد دارد تسلط آمريكا و انگليس را بر 

هدف اين استراتژی در مرحله اول منزوی آردن جمهوری های سابق . به سمت جنوب و شرق ميروند نيز محقق نمايد
يعنی واشنگتن با حمايت همه جانبه غول های نفتی قصد دارد مانع از آن . آنهاست" اصره آاملمح"شوروی و نهايتا 

 با ايران و - و يا توافق های نظامی–مربوط ميشود " لوله های نفت"شود آه اين جمهوری ها به هر نوع توافقی آه به 
آه طرفدار محافظه آاران ) فروشنده پروژه(" تينك تانك"آه يك موسسه " هريتيج"طبق اطالعات بنياد . چين نائل آيند

است و دفتر مرآزی آن در واشنگتن قرار دارد، ميزگرد سياسی امريكايی ها با طالبان ، عالوه بر ديگر موارد 
مذاآره دو مورد عمده جلوگيری از احداث لوله های گازی در ايران و آاهش نفوذ روسيه در ترآمنستان و قزاقستان 

" يونوآال" با پشتيبانی دولت آلينتون شرکت آاليفرنيايی نفت آمريكا، يعنی ١٩٩٥در سال  . ار دادرا مورد بررسی قر
طرح احداث لوله های گازی آه از ترآمنستان شروع و با گذشتن از افغانستان و پاآستان به دريای عمان ميرسيد را 

با ) به غرب با گذشتن از ترآيه و گرجستانشرق ( سيحون از -اين آمپانی در پروژه لوله های نفت باآو. تهيه کرد
  .  آه سهامدار اصلی است نيز دخالت داردBPشراآت 

آه توسط يونوآال طراحی شده است با عبور از افغانستان برای رسيدن به دريای عمان از " سنت گاز"لوله های گاز 
" تنگيز"ل نفت استخراجی از منطقه بعالوه يونوآال برای حم. مستقيم ترين مسير آن، يعنی ايران صرفنظر می آند

. قصد احداث لوله های نفتی در اين مسير را برای رسيدن به دريای عمان دارد) شمال دريای خزر(واقع در قزاقستان 
در اين آنسرسيوم، اين شراآت از نظر اقتصادی چندان با معنا و تعيين آننده " گاز پروم"با وجود شرآت روسی 
ی اهميت آردن قرارداد گازی روس ها و دولت ترآمنستان را آه از طريق شبكه لوله های نيست و در مجموع قصد ب

يونوآال به محض پايان اولين دور مذاآرات با نيازاف رئيس جمهور ترآمنستان، . گاز روسيه حمل می شود دارد
 پشتيبانی آامل از طالبان  دولت آلينتون تصميم گرفت با١٩٩٦در همين دوران يعنی . مذاآره با طالبان را شروع آرد

تحت تاثير اراده خلل : و حذف اتحاد شمال، آه از طرف مسكو پشتيبانی می شد در آابل يك حكومت طالبانی ايجاد آند
ناپذير طالبان و نتيجه مثبت قرارداد لوله های گاز، وزارت خارجه آمريكا و سرويس جاسوسی پاآستان تصميم به 

 بود آه ١٩٩٩فقط در سال . ه در حال جنگ با تاجيك های اتحاد شمال بودند گرفتندتامين مالی و تسليح طالبان آ
مجله سانفرانسيسكو . ( ماليات دهندگان آمريكايی دريافتند حقوق آليه آارمندان دولت طالبان را پرداخت می آردند

كستان به احمد شاه مسعود در همين ايام روس ها از پايگاه نظامی خود واقع در تاجي )٢٠٠١آرونيكال دوم نوامبر 
 آابل با پشتيبانی آمريكا و پاآستان بدست ١٩٩٦وقتی سرانجام درسال  . کمک های نظامی و لوژستيكی می آردند

در مواضع اتخاذ "نيروهای طالبان افتاد سخنگوی وزارت خارجه آمريكا گلين ديويس اعالم کرد برای اياالت متحده 
همزمان با اين . وجود ندارد" وانين اسالمی در افغانستان هيچ امر قابل سرزنشیشده از جانب طالبان برای تحميل ق

مسئله مثبتی آه در اين قضيه وجود : "سياست، سناتور هانك براون از طرفداران پروژه های يونوآال عنوان کرد
و معاون " ل استدارد اين است آه سرانجام يكی از گروه های درگير اين آشور قادر به تشكيل يك حكومت در آاب

وقتی طالبان  )٢٠٠١ اآتبر ٢٠پاآستان ابزور : اشتياق احمد. (ارزيابی آرد" مثبت"مدير يونوآال موفقيت طالبان را 
چرا؟ به دليل اينكه رهبران طالبان بسرعت .  آابل را به تصرف خود درآوردند، آمريكا سكوت کرد١٩٩٦در سال 

 . ونوآال به هوستون تگزاس رساندندخود را به دعوت گردانندگان آمپنی نفتی ي
وی معتقد بود " طالبان به همان ترتيب عربستان سعودی متحول خواهند شد"يكی از ديپلمات های آمريكايی ادعا آرد 

در . آه افغانستان به يك مستعمره نفتی آمريكايی تبديل خواهد شد، آه برای غرب منافع زيادی به همراه خواهد داشت
 اآتبر ٢٩ديلی ميرور" (می شود آنها را ايجاد آرد"و حقوق زنان احتماال پايمال می شود، اما بعدا آراسی ديموآنجا 

برای کنترل مطلق " بازی بزرگ"قبول حكومت طالبان و آنار گذاشتن اتحاد شمال توسط واشنگتن بخشی از  )٢٠٠١
در . رآمنستان و قزاقستان شروع می شوندذخاير نفت و گاز منطقه و همچنين شبكه لوله های گاز و نفتی بود آه از ت

باری لين از آمپانی يونوآال تصديق می :  هيئت نمايندگی طالبان به تگزاس به دفتر يونوآال آمدند١٩٩٧آغاز سال 
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آند آه خودش در مذاآرات تگزاس حضور نداشته و نمی تواند دخالت فرماندار سابق بوش آه قبال منافعی در شرآت 
براساس اظهارات سخنگوی يونوآال در بخش آسيای مرآزی ،  . اشته را در اين پروژه تاييد کندهای نفتی تگزاس د

ما جزئيات طرح را برای آنها شرح داديم : ترزا آويينگتون اين شرآت در سه مورد اصلی با طالبان گفتگو کرده است
تيم آه حق ترانزيت به حساب آنها واريز و آنها را از منفعتی آه اين پروژه عايدشان خواهد آرد آگاه کرديم و پذيرف

المللی، دولت آمريكا نيز از به رسميت شناختن سياسی طالبان  تاآيد کرديم آه در صورت عدم قبول جامعه بين. شود
آويينگتون اضافه می آند آه اين موارد به هيچ وجه طالبان . خودداری خواهد کرد و آنگاه طرح نمی تواند موفق شود

 يونوآال مالقات بين طالبان و معاون وزير امور خارجه دولت آلينتون در امور ٩٧در دسامبر  . خترا متعجب نسا
، وزير "احمد جان"از طرف طالبان وزير موقت معادن و صنايع . را ترتيب داد" آارل ايندرفورث"آسيای جنوبی 

نماينده دائمی آنها در سازمان ملل و " دين محمد"، وزير موقت برنامه ريزی "امير متقی"موقت فرهنگ و اطالعات 
 . در اين مالقات حضور يافتند" عبدالحكيم"متحد 

المللی مجلس  در مقابل آميته روابط بين" يونوآال چان مارسكا"المللی  دو ماه بعد از اين مالقات معاون روابط بين 
را با صرفه و ارزشمند " رآزیضرورت احداث شبكه لوله های نفتی برای انتقال گاز و نفت آسيای م"نمايندگان 

به مقصد (سياست خارجی اياالت متحده بايد درجهت تضعيف شبكه های موجود لوله های نفتی روسی  .ارزيابی کرد
صنعت نيز با يك مانع بزرگ : "و لوله های نفتی آه توسط ايران آنترل می شود پيش ميرفت) شمال غرب و جنوب

لوله های گاز منطقه زير تسلط مسكو ساخته شده اند، و در جهت ".  روبروستتكنيكی و سياسی در برابر انتقال نفت
. شمال و غرب و زير تسلط روس ها می باشند و اين بدان معناست آه انشعابی به سمت جنوب و شرق وجود ندارند

. ور منتقل کردبنابراين بايد فهميد که چگونه می توان منابع انرژی آسيای مرآزی را به سمت بازارهای آسيايی مجا
طرح ايده ال برای انتقال اين منابع به جنوب از طريق ايران است، درصورتيكه آمپانی های بزرگ نمی توانند بدليل 

 . تحريم های آمريكا برعليه ايران آن را به اجرا گذارند و تنها جايگزين ايران عبور از افغانستان است
 جنگ داخلی آه در حدود دو دهه پيش در اين آشور شروع شده .اما در اجرای اين طرح هم مشكالتی وجود دارد

احداث لوله های گاز در خاك افغانستان مشروط : ما از همان آغاز آار پيش بينی های الزم را کرديم. هنوز ادامه دارد
يونوآال در . دالمللی و سرمايه گذاران و آمپانی ها را جلب کن به آن شد آه حكومتی با ثبات بتواند اعتماد جامعه بين

را آه هم اآنون در ترآمنستان، ازبكستان، قزاقستان و روسيه وجود دارد تبديل ) لوله های نفتی(نظر دارد زيرساخت 
 آيلومتر امتداد می يابند از طرف جنوب و از طريق ١٦٧٥اين لوله ها آه . به يك سيستم منطقه ای انتقال نفت کند

 ١٠٧اين لوله ها با قطر . های سواحل پاآستان ساخته می شوند خواهند رسيدافغانستان به ترمينالی آه در آناره 
هزينه اين پروژه با همان آيفيت لوله های ترانس . سانتيمتر قادرند روزانه تا يك ميليون بشكه در روز نفت انتقال دهند

درگيری های منطقه احداث لوله اما بدون حل مسالمت آميز . آالسكا حدود دو ميليارد و پانصد ميليون دالر خواهد بود
ما دولت و آنگره را در جهت ايجاد آرامش در افغانستان و در . های گاز و نفت ترانس از افغان غيرممكن خواهد بود

دولت اياالت متحده بايد از تمام نفوذ خود در جهت . چارچوب پروژه صلح زير نظر سازمان ملل ترغيب می کنيم
  . آه به ضرر منطقه عمل می آنند استفاده نمايدپايان دادن به درگيری هايی 

طالبان در عين . اما در پروژه لوله های نفتی يونوآال مشكل ديگری هم وجود داشت آه رسانه ها به آن توجهی نكردند
يك شرآت را برعليه شرآت ديگر . "گفتگو با يونوآال با يك شرآت نفتی آرژانتينی بنام بريداس نيز مذاآره ميكردند

دوست " آارلوس بهول گرونی. "بريداس متعلق به خانواده ثروتمند بهول گرونی تعلق داشت" بازی می گرفتندبه 
دولت منم در هماهنگی با بانك جهانی در ايجاد اختالل در . صميمی رئيس جمهور سابق آرژانتين آارلوس منم است

در سال . نواده بهول گرونی شد شرآت کردرگلمانتواسيون عظيم در بخش نفت و گاز آه منجر به ثروتمند شدن خا
و .  آمپانی بريداس حق اآتشاف نفت در شرق ترآمنستان را گرفت- پيش از آنكه يونكال وارد صحنه شود– ١٩٩٢

اين امر برای واشنگتن . سال بعد امتياز نفت و گاز منطقه آيمير را هم آه در غرب ترآمنستان قرار دارد بدست آورد
به همين منظور و برای مقابله با گسترش بريداس در . به حساب می آمد و غيرقابل تحمل بوديك نوع دست درازی 

آسيای مرآزی دولت آلينتون از وزير امور خارجه سابق الكساندر هيگ خواست آه با فشار به دولت ترآمنستان 
ر نتوانست از منطقه آيمير نفت چند ماه بعد بريداس ديگ. را در ترآمنستان را افزايش دهد" سرمايه گذاری آمريكايی"

در حاليكه بريداس از يونوآال در . بريداس و يونوآال وارد رقابت برای نفوذ سياسی در منطقه شدند. صادر آند
مذاآره با رهبران ترآمنستان جلوتر بود يونوآال از حمايت دولت آمريكا از طرق مختلف ديپلماتيك و پنهانی برای 

 در بحبوحه جنگ داخلی در افغانستان مسئوالن بريداس برای احداث ١٩٩٥در اوت . دخراب آردن رقيب سود می بر
 رئيس جمهور ترآمنستان نيازاف برای ٩٥آمی بعد يعنی در اآتبر . لوله های نفت رهبران طالبان را مالقات آردند

 اويل به نيويورك يعنی شرآت دلتا) در آنسرسيوم سنت گاز(امضای يك قرارداد با يونوآال و شريك سعودی اش 
" ای مل.جان افغانستان"اين قرارداد امضای رئيس جمهور ترآمنستان، نيازاف و رئيس شرآت يونوآال . دعوت شد

  .مدير آل دلتا اويل را بعنوان شاهد در برداشت" ال عبان.ام . بدر"بعنوان صاحبان قرارداد و امضای 
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  ،طالبان ولشکرکشي  ، بن الدنبريداس ،يونوآال
 

  
  

  خشمگين و مست و ديوانه ست 
   و لرزان بر می افرازد خاک را چون خيمه ای تاريک 
  باز ويران می کند زود آنچه می سازد  
  همچو جادويی توانا ، هر چه خواهد می تواند باد  
  پيل ناپيدای وحشی باز آزاد است  
  مست و ديوانه  
  بر زمين و بر زمان تازد  
  کوبد و آشوبد و بر خاک اندازد  
  چه تناورهای باراو مند  
  و چه بی برگان عاطل را  
  که تکانی داد و از بن کند  
  خانه ازبهر کدامين عيد فرخ می تکاند باد ؟ 

  ليکن آنجا ، وای 
  با که بايد گفت ؟ 
  بر درختی جاودان از معبر بذل بهاران دور  
  وز مسير جويباران دور  
  مسکين در حصار عزلتش محصور  ايانی بود ، 
  ا خود برد  ب  ويران کرد ، آشيان بود آن ، که در هم ريخت ، 

  اخوان ثالث .ايا هيچ داند باد ؟
  

اين دو تن ارتباط نزديكی با شبكه القاعده . تعلق دارد" ال عمودی"و " خالد بن محفوظ"آمپانی سعودی دلتا اويل به 
تعجب آور است . الدن است خواهر خالد بن محفوظ سرمايه دار با نفوذ سعودی همسر اسامه بن. الدن دارند اسامه بن
! يک اتفاق ساده. سرسيوم متشكل از يونوآال و دلتا اويل با سرمايه های خانواده های بن الدن بوجود آمده استآه آن

بنظر ميرسد آه مقامات بلندپايه . آنها ارتباطات تجاری با اعضای حزب جمهوريخواه و از جمله خانواده بوش دارند
بعالوه شرآت بزرگ انرون آه مدير آل آن با بوش ارتباط . ددلتا اويل نقش مهمی در مذاآرات با طالبان بازی آرده ان

انرون مستقيما در . از طرف يونوآال شد" لوله های نفت"دوستی نزديگی دارد، مامور مطالعه اجرايی پروژه 
  .  مذاآرات مربوط به اين پروژه با حكومت طالبان شرآت کرده بود

وی . محمود حسين العمودی است) وآال در آنسرسيوم سنت گازشريك يون(بنظر ميرسد آه سهامدار عمده دلتا اويل 
يك شبكه بزرگ تجاری را آه در زمينه ساختمانی، معادن، بانك ها و نفت دخالت دارد فعاليت دارد از اتيوپی اداره 

منافع تجاری العمودی و بن محفوظ درهم گره خورده . صاحب آورال پتروليوم نيز می باشد" ال عمودی. "می آند
 . سومين شرآت عمده نفت عربستان سعودی بنام نيميرپترليوم زير آنترل آنهاست. ندا

. امپراطوی تجاری بن محفوظ ارتباطات نزديكی با اعضای بانفوذ حزب جمهوريخواه و از جمله خانواده بوش دارد
بعالوه . ت تجاری داشتجرج دبليو بوش در هنگامی آه در صنايع نفتی فعاليت داشت با خالد بن محفوظ رابطه معامال

 ١٩٧٩در سال . ای دخيل بودند.ث.ث.المللی تجارت و اعتبارات ب بوش و بن محفوظ هر دو در افتضاح بانك بين
از يكی از نزديگان خانوادگی خود بنام جيمزبيس آه " اربوست انرژی"بوش برای راه اندازی اولين موسسه خود 

  . ......ساآن تگزاس است اعتبار دريافت کرد
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که مدت ها ) الدن  برادر اسامه بن(در آن ايام جيمزبيس در امريكا زندگی می کرد و نماينده تجاری سالم بن الدن بود 
بعد از وقايع . بدون داشتن دليل گمان می رفت اعتبار داده شده به اربوستو مستقيما از سالم بن الدن دريافت شده است

نب آاخ سفيد وجود چنين رابطه ای بطور آامل انكار شده و اعالم گرديد يازدهم سپتامير دريك اطالعيه رسمی از جا
در اتبدا بوش . "آه اعتبار داده شده از جانب اربوستو متعلق به بيث بوده و سالم بن الدن در آن دخالتی نداشته است

ن نمايندکی بيس برای دوستی با بيس را هم انكار آرده بود، اما بعدا با پس گرفتن حرف خود اعتراف آرد آه درجريا
در واقع بيس فقط با خانواده بن الدن ارتباط نداشت، بلكه . حفاظت از منافع سعودی ها در آمريكا نبوده است

عليرغم افتضاح بانك و ضربه وارده . المللی نيز با او در رابطه بودند سهامداران اصلی بانك تجارت و اعتبارات بين
بانك تجارت در سال های . ط با بيس گشايش اعتبار برای بن الدن را ادامه دادندبه اين موسسه سهامداران در ارتبا

براساس اظهارات دادستان منطقه مانهاتان . هشتاد مبلغ ده ميليارد دالر از سپرده های مشتريان خود را باال آشيد
بانك در سال های " داشتبزرگترين تقلبی بود آه در چارچوب مسايل بانكی و مالی نظير ن"عمل بانك " مورگن تاو"

سيا در جهت تامين بودجه مجاهدين افغان و پرداخت پول " عمليات مخفی"هشتاد عامل اصلی پولشويی برای آمك به 
 همه منافع وی در هوستون به بانكدار ١٩٨٨با مرگ سالم بن الدن در سال . "به واسطه های ماجرای ايران گيت بود
بيث اداره يك موسسه متعلق به . نك تجارت يعنی خالد بن محفوظ به ارث رسيدبزرگ سعودی و بزرگترين سهامدار با
 – آه بصورت پوششی صاحب سهام بانك تجارتی بود -وی با گيس فرعون . بن محفوظ را در هوستون بعهده داشت

 مشكوك بوش فقط بخاطر اعتبار گرفتن برای ارگوستو به محافل. در بانك پرنسيپال هوستون مشترک کار می کردند
 بنام شرآت انرژی هارآن ١٩٨٦بعد از بارها تغيير نام دادن، سرانجام ارگوستو در سال . مالی مراجعه نكرده بود

 ١٧ر٦و به همين دليل شيخ سعودی عبدهللا طاها بخش . اين شرآت در سال بعد با مشكل مالی روبرو شد. ظهور آرد
جالب . از شرآای فرعون در عربستان سعودی استاين بخش يكی . درصدی سهام اين شرآت را خريداری کرد

  . اينجاست آه بانكدار وی بن محفوظ است
در رابطه با اينكه از موضوع پشتيبانی مالی بانك تجارت از " وال استريت"اظهارات واضح بوش برای ژورنال "از 

ی می شود، که تعداد آسانی آه هارآن بی اطالع بوده، با توجه به رابطه تنگاتنگ وی و بانك تجارت چنين نتيجه گير
 بسيار زياداند و - و همه بعد از به قدرت رسيدن بوش–با بانك تجارت در ارتباط اند و با هارآن معامله آرده اند 

 ١٩٩٩سرانجام در سال  . معلوم نيست که اين بخاطر خوش خدمتی به پسر رئيس جمهور است يا خود رئيس جمهور
اتهام وی در مورد رابطه اش با سعودی ها و انتقال پول از .  به تحقيقات کرددر مورد بيس شروع" آی.بی.اف"

  . طريق هوستون و دادن رشوه به دولت ريگن و بوش پدر به منظور زير نفوذ قرار دادن سياست خارجی آمريكا بود
به يكی از يعنی بوش به مثا. مشكوك به آمك مالی به شبكه تروريست بن الدن است" بن محفوظ"بدتر از آن "

 US Toبه گزارش . ست آه با اشخاصی آه تروريست ها را حمايت مالی می آنند، رابطه دارنداميرکاشهروندان 
Day ميليون دالر متعلق ٣ بن محفوظ و چند سعودی ديگر به آرات با معامالت ساختگی سعی آردند ١٩٩٩ در سال 

در همين سال اشاره می آند آه رهبران سعودی از . ث.ب.شبكه ا. به بن الدن را به عربستان سعودی وارد آنند
  .توافقنامه های مالی مستقيم بن محفوظ و بن الدن جلوگيری آرده اند

 يك موسسه تجارتی و -بوش و بن محفوظ رابطه های مالی ديگری در رابطه با سرمايه گذاری در گروه آارل اليل 
رئيس جمهور آنونی .  نيز داشته اند-ی آميته اجرايی آن بودآاريابی آه رئيس جمهور سابق، يعنی بوش پدر از اعضا

در ضمن گروه آارل اليل .  سهامدار بود٩٤ تا ٩٠در يكی از شعبات آارل اليل يعنی آمپانی آاتر اير بين سالهای
ام در بين اعضای آميته مشورتی آارل اليل ن. يكی از تامين آنندگان اصلی مبارزات انتخاباتی جرج دبليو بوش بود

آه . است. ام .س.وی مدير يك موسسه مالی پاآستانی بنام پرايم آمرشيال بانك پ. سامی بارما به چشم می خورد
 ١٩٩٦در فوريه  ."  جالب اينجاست آه اين موسسه مالی متعلق به بن محفوظ است. مرآز آن در الهور قرار دارد

واشنگتن توسط سفير خود در پاآستان با بی نظير . دندگروه بريداس و حكومت طالبان به يك موافقتنامه مقدماتی رسي
بوتو نخست وزير پاآستان تماس گرفت و وی را ترغيب به توافق انحصاری با يونوآال و چشم پوشی از رابطه با 

همزمان با اين جريان دولت آلينتون توسط سرويس مخفی پاآستان به نيروهای طالبان از نظز نظامی . بريداس نمود
 . ردآمك می آ

بعد از اينكه طالبان حكومت بنيادگرای خود را در .  تعيين آننده بود٩٦اين پشتيبانی برای تصرف آابل در سپتامبر 
بعد از آنكه طالبان قبول آردند شورايی برای حفاظت از پروژه تشكيل : آابل تشكيل دادند، يونوآال تصديق کرد آه 

در همين هنگام بريداس برعليه يونوآال به دليل تخلف " ی گرفتدهند، آمك نظامی به آنها مورد موافقت قرار م
آمپانی بريداس عنوان می آرد آه يونكال محرمانه با معاون نخست .  ميليارد دالری ادعای خسارت کرد١٥تجاری 

وزير ترآمنستان آه مسئول گاز و نفت اين آشور نيز هست در امور پروژه ای آه مربوط به بريداس بوده مذاکره 
بعد از اين مالقات محرمانه براساس اطالعات بدست آمده از طرف يك منبع نزديك به بريداس، دولت . رده استک

تصميم گرفت مانع بريداس از صدور نفت از منابع آيمير واقع در آناره ) از امروز به فردا(ترآمنستان به فوريت 
بدليل مشكالت مالی  ." سند آتبی در دست استاز مذاآرات مخفی يونوآال با مقامات ترآمن . " دريای خزر شود

و بدينسان آمپانی انرژی پان .  به آمپانی نفتی آمريكا اموآو فروخت١٩٩٧ صد از سهام خود را در سال ٦٠بردياس 
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عالوه براموآو برای پيشنهاد خريد برديداس اتحاديه نفتی تگزاس اياالت متحده، توتال فرانسه، شل . امريكن ايجاد شد
برای اموآو آه در . اندسای اسپانيا و يك آنسرسيوم متشكل از رپسول اسپانيا و امريكن موبيل نيز مشتری بودندهلند، 
ادغام شد خريد بريداس از ارزش بااليی برخوردار بود آه با آمك چيس مانهاتان و مورگن استانلی . پ. با ب٩٨سال 

 دفتر حسابدرای آه در افتضاح انرون –آو و ارتور اندرسن در اين معامله برژينسكی وآيل آمپانی امو. امكانپذير شد
برژينسكی مشاور سابق امنيت ملی دولت . ( مامور رتق و فتق امور بعد از ادغام بودند– شرآت داشت ٢٠٠٢در 
  ) آرات هاديمو

آو با"ب پ اموآو سهامدار اصلی پروه لوله های نتفی دريای خزر به سمت غرب، مخصوصا پروژه بحث برانگيز 
و با بدست آوردن بريداس آنسرسيوم تحت آنترل ب پ . آه از گرجستان و ترآيه عبور می آرد بود"  سيحون–

. يونوآال هم رقيب و هم شريك ب پ است .توسط شعبه خود در پروژه لوله های نفت ترانس افغان نيز وارد شد
از طرف ديگر . سهام زيادی داردبعبارت ديگر ب پ در آنسرسيوم پروژه های لوله های نفتی به سمت غرب 

در عين حال بريداس آه حاال در اختيار ب پ اموآو قرار دارد، . يونوآال هم در اين پروژه منافع قابل توجهی دارد
يك شرآت نفتی . امكان مذاآره مستقيم بدون موافقت يا مشارآت شرآت های مذآور برايش تقريبا غيرممكن است

دو غول نفتی مطلع است عقيده دارد آه اگر آشورهای آسيای مرآزی می خواهند با پاآستانی آه از اهميت ادغام 
آمپانی انرژی پان امريكن آه بعد  . شرآت های بزگ آمريكايی ارتباط برقررا آنند اموآو خيلی بهتر از يونوآال است

اما طرف مذاآرات بطور . داداز خريد بخشی از بريداس توسط اموآو جانشين آن شده بود مذاآرات با طالبان را ادامه 
 . آلی تغيير آرده بود

بعالوه دولت آلينتون . شرآت انرژی پان امريكن به حساب آمپانی مادر خود، يعنی اموآو مذاآره و گفتگو می آرد
 ب پ و ١٩٩٨در همين زمان يعنی اوت . هواخواهی از يونكال را رها آرده و از شعبه نمايندگی اموآو پشتيبانی کرد

بزرگترين ) اتالنتيك ريچفيلد( تصميم خود مبنی بر ادغام فعاليت های آلی را اعالم و بدين ترتيب و با همراهی اموآو
بين دو کمپانی بزرگ " نزاع"بعبارت ديگر رقابت بين يونوآال و بريداس به . کمپانی نفتی جهان را بنيان گذاردند

 - پ. يونوآال و ب.  منجر شد– به غرب شريك بودند  آه در عين حال در پروژه لوله های نتفی شرق–آمريكايی 
اموآو هر دو در ارتباط با قدرت های سياسی نه تنها در آاخ سفيد و آنگره، بلكه بين نظاميان و سرويس های 

هر دو آمپانی سخاوتمندانه در مبارزات .  می باشند- آه به عمليات مخفی در آسيای مرآزی مشغولند–اطالعاتی 
ادغام ب پ و اموآو بدون هيچ ترديد نقش مهمی در تقويت روابط سياسی بين . نفع بوش شرآت داشتندانتخاباتی به 

براساس منافع مشترك دو آشور در بخش های نفت، بانك ها و صنايع نظامی . دولت اياالت متحده و بريتانيا بازی آرد
 ١٩٩٨در سال  .  اياالت متحده تبديل شدحكومت حزب آارگر انگليس تونی بلر به دوست و هم پيمان بی قيد و شرط 

بعالوه بمباران سفارتخانه های آمريكا در افريقای . ماه عسل تمام شد. مذاآرات يونوآال و طالبان به بن بست رسيد
 حمله موشكی آمريكا به مواضع افغانستان را بدستور – آه به شبكه القاعده بن الدن نسبت داده می شد –شرقی 

 يونوآال رسما مذاآرات با طالبان را به حالت ١٩٩٨بدنبال حمله به افغانستان و سودان در اوت . داشتآلينتون بدنبال 
  .تعليق درآورد

پ و آموآو در اين تصميمی موثربوده است؟ به .  و بدنبال آن ادغام ب١٩٩٧آيا خريد بريداس توسط آموآو در سال 
پ آموآو .وآال بايد با بزرگترين شرآت نفتی جهان يعنی بيون: وارد مرحله جديدی شده بود" بازی بزرگ"هر حال 

بمباران يك آارخانه دواسازی در سودان به بهانه پاسخ به حمله به سفارتخانه های آمريكا در افريقای . رقابت می آرد
او . اين آارخانه متعلق به صالح ادريس شريك تجارتی خالد بن محفوظ بود.  نيز از اسرار فاش نشده است–شرقی 

يكی از صاحبان دلتا اويل است آه در پروژه لوله های نفتی افغانستان در آنسرسيوم سنت گاز شريك يونوآال است 
موسسات تجاراتی بن محفوظ صاحب بزرگترين بانك عربستان سعودی، بانگ تجارت ملی آه به پروژه . نيز می باشد

به چه دليل دولت آلينتون دستور بمباران آارخانه . شندلوله های نتفی از نظر پولی آمك می کرد اعتبار مالی می با
 يك دادگاه تگزاس ادعای ١٩٩٨دو ماه بعد، يعنی در اآتبر  متعلق به يكی از شرآای يونكال را صادر آرده است؟

بريداس ادعا آرده بود آه يونوآال مانع بهره .  ميليارد دالری بريداس برعليه يونوآال را طرح آرد١٥خسارت 
الزم به ذآر است آه در زمان اين ادعا، بريداس به منافع .  اين شرآت از گاز طبيعی در ترآمنستان شده استبرداری

 . آرژانتين وابسته بود
آموآو مربوط می شد آه سال قبل از آن بيشتر . پ. ب-اما تصميم دادگاه در حقيقت به آمپانی مادر، يعنی بريداس

پ اموآو و يونوآال آه هر دو در آنسرسيومی آه از آرانه .  احتمال زياد ببه. سهام بريداس را خريداری آرده بود
آرات ها ديموآه در حكومت سابق (چون برژينسكی . دريای خزر بهره برداری نفتی می آند شريكند به توافق رسيدند

) آمريكا بودآه وزير امور خارجه سابق ( اموآو را بعهده داشت و آسينجر -پ. وآالت ب) مشاور امنيت ملی بود
پ به احتمال زياد با .  اموآو نشان دهنده آن است آه ب-پ .خريداری شرآت بردياس توسط ب. وآيل يونوآال بود

درحاليكه يونوآال در . موافقت يونوآال حرف اول را در مذاآرات آينده در مورد پروژه لوله های نفتی خواهد زد
ان به صورت موقت خود را از آنسرسيوم سنت گاز آنار آشيد، هياهوی حمله موشكی به افغانستان و بمباران سود

پ اموآو مذاآرات خود را با نمايندگان . به مثابه نماينده محلی ب) جانشين بريداس(شرآت انرژی پان امريكن 
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سياست خارجی دولت آلينتون . روسها، ترآمن ها، قزاق ها و افغان ها در مورد پروژه لوله های نفتی ادامه می داد
و در جهت منافع يكی ديگر از بزرگترين . و به نفع يونوآال بود تغيير نمود) حاال بپ اموآو(آه برعليه بريداس 

پ آموآو رقيب يونوآال در . در دو سال آخر دولت آلينتون ب. آمپانی های آمريكايی يعنی اموآو قرار گرفت
با وجود اينكه . ت های قابل توجهی دست پيدا کردمذاآرات مربوط به پروژه لوله های نفتی با وضوح تمام به موفقي

يونوآال خود را از آنسرسيوم سنت گاز به صورت موقت آنار آشيد، اما آنسرسيوم از هم نپاشيد و شريك سعودی 
  .  اش در سنت گاز يعنی دلتا اويل آه به امپراطوی تجاری بن محفوظ تعلق دارد، مذاآرات با طالبان را ادامه داد

از همان آغاز به .  از سر گرفته شد٢٠٠١يمی لوله های نفتی با ورود جرج بوش به آاخ سفيد در ژانويه داستان قد
مجددا وارد آنسرسيوم ) آه در زمان دولت آلينتون خود را از مذاآرات آنار آشيده بود(آار دولت بوش يونوآال 

ی با نفوذ و از جمله ريچارد آرميتاژ مذاآرات اما اينبار با پشتيبانی شخصيت های سياس) ٢٠٠١ژانويه . (سنت گاز شد
. ريچارد آرميتاژ البی يونوآال در شرآت بورما ميان مارفروم و واشنگتن کروپ بود. با طالبان را از سر گرفت

بر اساس اطالعات ژان شارل بريسار و گيوم داسكيته ). اعتبارات اين دو شرآت بزرگ توسط يونوآال تامين می شد(
ليال هلمز دختر سناتور هلمز به مثابه مسئول : چند ماه قبل از وقايع يازدهم سپتامبر از سر گرفته شداين مذاآرات 

 به ٢٠٠١او مشاور مال عمر، رحمت اهللا هاشمی را در مارس . روابط داخلی حكومت طالبان استخدام شده بود
 وی ريچارد هلمز قبال رئيس سازمان سيا عموی. الزم به ذآر است آه استخدام هلمز اتفاقی نبود. واشنگتن دعوت کرد

 .و سفير اياالت متحده در ايران بود
 يعنی يكماه قبل از وقايع سپتامبر آريستينا روآا مدير مسايل آسيائی ٢٠٠١ در ادامه اين مذاآرات در دوم اوت 

تنگی با افغانستان روآا ارتباط تنگا. وزارت خارجه ، سفير طالبان در پاآستان عبدالسالم ضعيف را مالقات آرد
او در سازمان سيا .  به مجاهدين تحت نظارت وی انجام شد٨٠وی در تحويل موشك های ستينگر در سالهای . داشت

 به شهادت – ٢٠٠١ اوت –در جريان آخرين مذاآرات در برلن  . مامور ارتباط با گروه های چريكی اسالمی بود
ندگی آمريكا از دخالت نظامی در افغانستان درصورت تغيير نكردن نماينده پاآستان نايز نائيك ، گروه آوچك نماي

 دولت بوش حامد آرزی را به مثابه ٢٠٠١در بحبوحه بمباران افغانستان، در اآتبر  . مواضع طالبان گوشزد آرد
همه رسانه های گروهی از مبارزات ميهن پرستانه آرزای برعليه طالبان . رئيس دولت موقت در آابل منصوب کرد

نام آرزی در فهرست . اما هيچيك از آنها در مورد ارتباطات وی با طالبان سخنی به ميان نياوردند. داد سخن دادند
 به مثابه مشاور و البی يونوآال در خدمت اين ٩٠در حقيقت وی از اواسط دهه . حقوق بگيران يونوآال ثبت است

 . شرآت در مذاآرات با طالبان قرار داشت
 و زير ٢٠٠١در نوامبر " المللی جامعه بين"ن پست آه بدون هيچ نوع پيش شرطی از طرف انتصاب وی در اي

روزنامه الوطن . حمايت سازمان ملل پذيرفته شد، در حقيقت از طرف شرآت بزرگ نفتی آمريكايی نشات می گرفت
وی از . ر می آردکرزی از سال های هشتاد در خدمت سيا بود و يا برای آن آا: چاپ عربستان سعودی می نويسد

 آه اياالت متحده تصميم گرفت طالبان را به قدرت برساند، با سازمان سيا برای رساندن آمك به طالبان ١٩٩٤
اين آمك ها بيشتر بصور ت مخفی و از طريق سازمان اطالعاتی پاکستان صورت . (همكاری مستقيم داشت

مهور بوش به افغانستان، يعنی زلمای خليل زاد هم از به هيچ عنوان اتقاقی نيست آه فرستاده ويژه رئيس ج.)گرفت
 . حقوق بگيران آمپانی يونوآال است

وی به نفع طالبان موضع گيری می کرد و .  توسط وی انجام گرفت٩٧برآورد هزينه پروژه لوله های نفتی در سال 
 در دولت ريگن نيز اميرکاخليل زاد بعنوان مشاور مخصوص وزارت خارجه  .در مذاآرات با طالبان شرآت داشت

وظيفه وی در آن زمان سازمان دادن يك البی برای افزايش آمك نظامی آمريكا به مجاهدين . انجام وظيفه می آرد
به محض به قدرت رسيدن جرج دبليو . متقابال وی به مثابه معاون وزير دفاع در آابينه بوش پدر شرآت آرد. بود

براساس اظهارات . واشنگتن صحنه آرايی آاملی انجام داد.  ی منصوب شدبوش وی بعنوان عضو شورای امنيت مل
  .نماينده بانك جهانی در آابل، بازسازی افغانستان يكسری موقعيت های فوق العاده برای سرمايه دارها ايجاد کرد

مبرلن مسئوالن  اآتبر سفير اياالت متحده در پاآستان وندی چ٩دو روز بعد از شروع بمباران افغانستان، يعنی در 
هدف از اين مالقات ايجاد راه های جديد . پاآستانی را در ارتباط با پروژه لوله های نفتی ترانس افغان مالقات کرد
آمريكا  . است) منظور بمباران افغانستان. (همكاری منطقه ای در بخش های مختلف با توجه به وضعيت جديد بود

وقت و يك واسطه برای اهداف پروژه لوله های نفتی بنفع شرآت های وظيفه حامد آرزی را بعنوان رئيس دولت م
 در رسانه های گروهی ديده و شنيده ٢٠٠١در هياهوی اولين حمالت اآتبر . نفتی آمريكايی انگليسی تعيين آرده است

، با شد آه دو آمپانی آوچك، يعنی چيس انرژی و آاسپين انرژی آه به نفع شرآت های بزرگ نفتی عمل می آردند
اين فعاليت ها بدون . حكومت ترآمنستان و پاآستان در مورد راه اندازی پروژه لوله های نتفی تماس حاصل آردند

سبحانی . الدن اما در واقع رئيس آاسپين سی آانسولتينگ اسامه بن. آنكه نام آمپانی های بزرگ افشا شود انجام شود
ی همچنين در شورای آاسپين سی ديسكورس، که زير نظر سبحان. پ آموآو در آسيای مرآزی بوده است.وآيل ب

آه شرآتی وابسته به سيا  شورای پرقدرت روابط خارجی است، در همراهی با نماينده آمپانی جرج سورس انستيتو ت
آمريكا بايد مسئله پروژه لوله های نفتی را در قلب بازسازی افغانستان قرار "به گفته سبحانی . و بنياد هريتيج است



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

___________________________________________________________________________ 
15

انتقال گاز طبيعی از طريق ايران متوقف می شود و . وزارت امور خارجه نيز اين را فكر درستی می داند. ..... " هدد
  .جمهوری های آسيای مرآزی احتياجی به لوله های نفتی روسيه نخواهند داشت

دند، گرچه آار يازدهم سپتامبر و جنگ در افغانستان حوادث خوبی نبو"از نظر ژوزف نومی رئيس چيس انرژی ، 
اگر اياالت متحده حضور خود را در منطقه حفظ آند، احتماال يك نعمت خواهد بود برای همه، و البته . بدی انجام شد

چرا که، برای اقتصاد نفتی منطقه اکنون در قرن جديد، يك مرز نوين شکل ! برای کشورهای آسيائی نعمتی بزرگتر
منبع راه - ترجمه پويا  - فسكیوشوسود ميشل - نويسنده  ( . " خواهد بودگرفته است و افغانستان جزئی از اين مرز

  )توده 
 

  کراسي وحقوق انسان ديمو
 

  
  

  شور و شيدايی انبوه هزارانت کو ؟    آن روح بهارانت کو ؟!  خاموش من شهر
  نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو ؟     در رگ هر برگ تو خوناب خزان می خزد

  شيهه ی اسب و هياهوی سوارانت کو ؟      کوی و بازار تو ميدان سپاه دشمن  
  دل پوالدوش شير شکارانت کو ؟    حالی داری ؟شمن چه  زير سرنيزه ی د

  نعره و عربده ی باده گسارانت کو ؟  ور است شب و ميکده ها خاموش اندسوت و ک 
  روز پيوند و صفای دل يارانت کو ؟     در هم و دل ها همه بيگانه ز همچهره ها

 سرشک .روشنای سحر اين شب تارانت کو ؟    آسمانت همه جا سقف يکی زندان است 
  
هاي خبري آمريكا به حربه شكنجه از سوي دولت بوش،  ، نگاه توام با اغماض رسانه٢٠٠١ سپتامبر ١١س از واقعه پ

  .هاي در ايفاي رسالت خبري آنها است ترين شكست اين رسانه ترين و مهم اساسي
ات دولت اين آشور و هاي راديويي و تلويزيوني و مطبوعات آمريكا پيرامون حدود و اختيار ، آه شبكه٢٠٠١در پاييز 

چگونگي آسب اطالعات از اعضاي دستگير شده گروه القاعده به بحث و گفتگو پرداختند، مردم تا چند ماه در بهت و 
مسووالن و مفسّران خبري آمريكا عالوه به قانوني بودن شكنجه مظنونين، درباره زمان و چگونگي  .حيرت بودند

حيرت و تاسف مردم زماني به اوج خود رسيد آه آلن در . آردند بت ميپروا صح شكنجه آنها نيز گستاخانه و بي
 افراد مظنون، مجوز  هاي فردي، پيشنهاد آرد براي شكنجه  هاروارد و مدعي دفاع از آزادي شويتز، استاد دانشگاه

  .آتبي صادر شود
ها و اصطالحات خاصي  ي زندانيان عبارت در اين گفتگو، براي تحريف افكار عمومي و موجه جلوه دادن شكنجه

» rendition«ها و در اين زمينه  ترين عبارت يكي از مهم. متداول شد» تمهيدات خشن«و » بازجويي بازور«چون 
هاي اطالعاتي آمريكا مظنونين دستگيره شده را به آشورهاي خارجي مثل  است؛ به اين معني آه نيروها يا شبكه

 .دهند راني از اعتراض و مخالفت مردم، آنها را تحت شكنجه قرار ميو بدون نگ. فرستند مصر، اردن و مراآش مي
شكنجه زندانيان در خارج از آشور به فكر چه آسي جز ما ! هاي صادقي هستيم ها انسان واقعًا آه ما آمريكايي

كي از اين حسن ي. تواند جهان را به جهنم تبديل آند مي» ُحسن تعبير«وقايع تاريخ اخير نشان داده است آه  ؟!رسيد؟ مي
در همين رابطه دانا پرليست در گزارش خود . تعبيرها خبري است آه روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسيد

طبق اظهارات ماهواره اطالعاتي آمريكا و آشورهاي خارجي، سازمان سيا به طور پنهاني از برخي از «: نويسد مي
وي در گزارش » .آند شوروي سابق نگهداري و بازجويي مياي واقع در  اعضاء مهم، دستگير شده القاعده در منطقه

در اين منطقه سّري تعدادي زندان مخفي واقع است آه «: خود آه در صفحه اول روزنامه به چاپ رسيده بود، نوشت
ها در هشت آشور خارجي ديگر نيز ساخته  اين زندان. سازمان سيا حدود چهار سال قبل آنها را تاسيس آرده است

 . اند شده
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ها و مراآز سّري، آه در آاخ سفيد، سازمان سيا، وزات دادگستري و همچنين در  هويت و موقعيت دقيق اين زندان
معروف هستند، تعداد اندآي از مسووالن دولت آمريكا و رئيس جمهور مقامات » هاي سياه سايت«اسناد دولتي به 

 است آه چرا دولت آمريكا اسيران خود را مخفيانه سوال اين . عالي رتبه اطالعاتي هشت آشور ميزبان مشخص است
شود آه اين اعمال در  دارد؟ شايد دولت در حق اسيران مرتكب اعمالي، مثل شكنجه، مي در آشورهاي خارجي نگه مي

شايد به همين دليل است آه ديك چني، معاون رئيس جمهور و پورتر  .شوند داخل آمريكا غير قانوني محسوب مي
زمان سيا به شدت به محتواي اليحه سناتور جان مك آين، يكي از اسراي جنگ ويتنام، اعتراض گاس، رئيس سا

هاي آمريكا، از جمله  رحمانه و غير انساني با زندانيان زندان اند، طبق مفاد اليحه مذآور، هرگونه رفتار بي آرده
آنها نگران اين نيستند آه اليحه فوق در عليرغم ادعاي معاونان ديك چني وگاس،  .زندانيان سازمان سيا، ممنوع است

هاي  بلكه آنها نگران برچيده شدن اتاق. هاي اطالعاتي شود مواقع اضطراري باعث محدوديت آزادي عمل شبكه
تفاوت و با ديده اغماض به اين  مطبوعات آمريكا همچنان بي.اي هستند آه در حال حاضر در حال فعاليت هستند شكنجه

ون در نظر گرفتن تبعات اخالقي اين آار، اعمالي مثل شكنجه زندانيان در خارج از آشور را مسائل نگريسته و بد
 . آنند توجيه مي

در اين زمينه حتي روزنامه واشگتن پست آه پس از  . اين آار آنها غير از ترسويي و بزدلي، دليل ديگري ندارد
يادي پيدا آرده بود نيز آوتاهي آرده و ايفاي رسالت هاي آار اجباري در دولت آمريكا اعتبار ز افشاي وجود اردوگاه

هاي عالي رتبه  بنابه درخواست مقام«: نويسد داناپريست مي. خود آه آگاه آردن آامل ملت آمريكاست، شكست خورد
هاي سري شرآت دارند، خودداري آرده  آمريكا، روزنامه واشنگتن پست از افشاي نام آشورهاي آه در اين برنامه

هاي ضدتروريستي آن  اند آه افشاي نام آشورهاي مربوطه ممكن است فعاليت مسووالن واشينگتن پست گفته» «.است
توان حدس زد آه  به راحتي مي »ها قرار دهد جويانه تروريست آشورها را مختل آند و آنها را هدف اقدامات تالفي

آه اين » وطن فروشي«دارد خود را از اتهام هاي دولتي آمريكا سعي  روزنامه واشنگتن پست با قبول درخواست مقام
  .روزها دولت مطبوعات را به آن متهم ميكند، نجات دهد

هاي سّري خارج ازآمريكا را داشته  گاه و زندان بد نيست يادآور شويم آه اين روزنامه حداقل جسارت افشاي شكنجه
در واقع . نقد و بررسي اين مساله پرداختندهاي خبري ديگر به ندرت به  اما پس از افشاي اين مطلب، سازمان. است

هاي مخفي سازمان سيا در آشورهاي  پس از آن آه يك سازمان دفاع از حقوق بشر در واشينگتن اعالم آرد آه زندان
. بود» فايننشال تايمز«اي آه اين خبر را به چاپ رساند، روزنامه  روماني و لهستان مستقر هستند، تنها روزنامه

بد نيست بدانيم آه افشاي خبر . توان تمام آنها را نام برد صل از اين خبر به حدي زياد است آه نميهاي حا شگفتي
 .برد هاي نوپاي اروپاي شرقي باري همكاري با اين آشور را زير سوال مي مذآور، درخواست آمريكا از جمهوري

شوروي سابق متمسك رايج هاي  هاي تحت ستم و ستمگري ها سال موضوعاتي خطير پرده آهنين، دولت ده
توان حدس زد آه توجه دولت بوش به روماني، لهستان  اما اآنون مي. هاي خبري آمريكا بود سياستمداران و رسانه

هاي شوروي سابق شرايط الزم براي  گري هاي اروپاي شرقي فقط به اين دليل بوده است آه سرآوب ديگر جمهوري
شايد بتوان گفت، براي جوامعي آه به .  اين آشورها ار فراهم آرده استآمريكا در خاك» هاي سياه سياست«تاسيس 

شدت در آرزوي به دست آوردن بخشي از سعادت و رفاه آشورهاي غربي هستند، زياد مهم نباشد آه بخشي از خاك 
  .آشور خود را به آمريكا بفروشند تا در عوض دولت آمريكا نيز در اتحاديه اروپا از آنها حمايت آند

ان آن فرا رسيده بود، آه دولتمردان آمريكا با گستاخي تمام اعالم آنند آه آمريكا سردمدار آزادي در سراسر زم
توان  آند، آيا باز هم مي اما اآنون آه اين دولت از شكنجه به عنوان يكي از ابزارهاي سياسي خود استفاده مي. دنياست

آنها با قرباني آردن شرم و با گستاخي تمام، آماآان چنين  ت چنين ادعايي آرد؟ متاسفانه جواب اين سوال مثبت اس
هاي اطالعاتي آمريكا و آشورهاي خارجي، سازمان سيا در بيش از  طبق گزارشات موجود از شبكه .ادعايي دارند

 ماموران اطالعاتي تمام اين آشورها براي شناسايي و. ها آشور خارجي، مراآز عملياتي مشترك تاسيس آرده است ده
هاي تروريستي و نابودي آنها با ماموران اطالعاتي آمريكا  ها و همچنين براي نفوذ در شبكه دستگيري تروريست

هاي  آوري سازمان سيا بودجه اين مراآز مخفي ضد تروريستي را تامين آرده است و بهترين فن. همكاري دارند
 متصل به بانك اطالعات مرآزي اين سازمان  يهاي آامپيوتر جاسوسي خود نظير، وسايل ارتباط جمعي سّري، شبكه

  .و امكانات استراق سمع را نيز در اختيار مراآز فوق قرار داده است
ي چگونگي  ماموران اطالعاتي آمريكا و همتايان آنها در اين مراآز اطالعاتي ضد تروريستي، روزانه درباره

هاي مالي و   بازجويي و از بين بردن حمايتدستگيري مظنونين، اعزام آنها به آشورهاي خارجي براي حبس و
  .آنند ريزي مي لجستيكي گروه القاعده برنامه

 مراآز عملياتي مشترك در واقع نشان دهنده بهترين استراتژي آمريكا براي مبارزه با تروريسم در خارج از اين  شبكه
طاي قدرت و اختيار به آنها، با هاي امنيتي آشورهاي خارجي و با اع آمريكا با تشويق سرويس. باشد آشور مي

اوايل سال جاري، رئيس عمليات سازمان سيا در جلسه غير علني مجلس اعالم آرد . آند تروريسم خارجي مبارزه مي
 سپتامبر سه هزار ١١هاي اطالعاتي آشورهاي خارجي، بعد از حمالت  آه با همكاري عوامل سازمان سيا و سرويس

  . اند  دستگير و يا آشته شدهتروريست در خارج از آشور عراق
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اما زماني آه يكي از مراآز . اطالعات اوليه درباره مخفيگاه اعضاي القاعده از سوي سازمان سيا قابل دسترسي است
همان طور . دهد هاي امنيتي محلي تحويل مي عملياتي مشترك به دستگيري فرد مظنوني اقدام آرد، او را به سرويس

به گفته يكي از ماموران مبارزه . شود گيري و مراحل بعدي، ردي از سازمان سيا ديده نميشود در دست آه مشاهده مي
اين  .با تروريسم رمز موفقيت مراآز فوق در اين است آه فقط ماموران خارجي در عمليات اين مراآز فعاليت دارند

 در سال و حيطه ٢٠٠١مراآز در واقع نشان دهنده تغييرات اساسي و مهمي هستند آه پس از حمالت سال 
هاي اطالعاتي براي به   امروزه ديگر جذب نظاميان سياستمداران و جاسوس. هاي آن به وجود آمده است مسووليت

بلكه اآنون سيا در صدد ايجاد رابطه با . ي سازمان سيا نيست دست آوردن اسرار آشورهاي خارجي، هدف اوليه
ه و يا براي از بين بردن دشمن مشترك خود و آن آشورها اقدامي آرد آشورهايي است آه زماني از آنها انتقاد مي

  . انجام نداده است
گري خود  تنت، رئيس سابق سازمان سيا، در دوران تصدي.جورج جي :تغييرات صورت گرفته از سوي جورج تنت

 همكاري وي با.  سپتامبر تغييرات چشمگيري در داخل اين سازمان به وجود آورد١١و به خصوص پس از حمالت 
هاي اطالعاتي  ماموران مراآز سازمان سيا و ماموران مراآز ضدتروريسم در خارج از آشور آوشيد تا دامنه ارتباط

  .هاي اطالعاتي خارجي را گسترش دهد سازمان سيا با شبكه
ي اين ها و روابط دوجانبه اين سازمان با آشورهاي خارجي، مبناي اصل هاي مشهود سيا، فعاليت عالوه بر سياست
هاي ديكتاتور مآبانه و سرآوب مخالفان از سوي  با وجودي آه آاخ سفيد در سال گذشته به سياست. تغييرات بوده است

هاي مشترك ضد تروريستي آمريكا با  اسالم آريم اف، رئيس جمهور ازبكستان، شديدًا اعتراض آرده بود، فعاليت
هاي نظامي وزارت خارجه آمريكا به اندونزي به دليل نقض  ش آمكهمچنين با وجود آاه. تاشكند تا مّدتها ادامه داشت

هاي مالي سازمان سيا به جاآارتا افزايش پيدا آرد و پس از اتمام بحران، تعامل اطالعاتي اين سازمان  حقوق بشر آمك
 . با اندونزي گسترش يافت

، سرويس ٢٠٠٣به عراق در سال عالوه با وجود تشديد اختالف نظر آمريكا و فرانسه بر سر موضوع حمله  به
اطالعاتي فرانسه با همكاري سازمان سيا در پاريس تنها مرآز عملياتي چند مليتي را تاسيس آرده و مجموعه عمليات 

طبق اظهار مقامات رسمي سيا، اين سازمان در سراسر اروپا،  .اي را در سراسر جهان به انجام رسانيد سّري گسترده
عالوه بر اين، مرآز چند مليتي پاريس در انگليس، .  عملياتي مشترك تاسيس آرده استخاورميانه و آسيا مراآز

گويد، مراآز عملياتي  يكي از ماموران سابق مبارزه با تروريسم مي . فرانسه آلمان، آانادا و استراليا نمايندگي دارد
گيرد، بسيار تاثيرگذار  بطه صورت ميمشترك، در سازمان دهي و قانونمند آردن روابط دو جانبه، آه عمدتًا بدون ضا

ها  روزنامه واشينگتن پست ده. آند سازمان سيا از صحبت درباره ماهيت اين مراآز عملياتي خودداري مي . اند بوده
نفر از ماموران پيشين و فعلي سازمان اطالعات آمريكا و آشورهاي خارجي، سياستمداران و وآالي مجلس مصاحبه 

اند آه به دليل حساسيت  آنها گفته. اند آه نام آنها فاش نشود افراد به شرطي حاضر به مصاحبه شدهاآثر اين . آرده است
  . موضوع اجازه صحبت درباره اين مراآز را ندارند

معروف هستند و در هشت آشور » هاي سياه سايت«هاي مخفي آه  مراآز اطالعاتي مبارزه با تروريسم با زندان
 :گويند متخصصان و ماموران اطالعاتي مي. فرق دارندباشند، آامًال  مستقر مي

هاي مخفي، آه وجود آنها در اوايل ماه جاري از سوي روزنامه   طبق قوانين آشورهاي ميزبان، فعاليت زندان
اّما مراآز اطالعاتي مبارزه با تروريسم در واقع نشان دهنده گسترش . فاش شد، غير قانوني است» واشينگتن پست«

. هاي خارجي مطرح بوده است عنوان هدف اصلي سياست ي اطالعاتي و تعاملي است آه سالهاي زيادي بهها همكاري
اين مراآز اطالعاتي، مطابق مراآز مبارزه با مواد مخدر در آشورهاي آسيايي و آمريكاي التين  :گسترش روابط

طالعاتي و پليس آشورهاي فوق، سازمان هاي ا  با توجه به فساد موجود در شبكه٨٠هاي دهه  در سال. اند ساخته شده
ي انتصاب افراد و تامين هزينه آنها  سيا، سردمداران اين آشورها را تشويق آرد تا به اين سازمان اجازه دهند وظيفه

طبق اظهارات دو ماهواره سابق سيا در اواخر دهه  . هاي خود دور نگه دارد را به عهده بگيرد و آنها را از سازمان
گرايي آه از آشورهاي  اين مراآز وظيفه داشتند شبه نظاميان اسالم. آز مبارزه با تروريسم تاسيس شد، دو مر٩٠

رفتند  هاي يوگسالوي سابق مي عربستان سعودي، يمن، مصر و چچن براي شرآت در جنگ به بوسني و ديگر بخش
 .را شناسايي و دستگير آنند

وقت سازمان سيا، طرح آلي مبارزه جهاني عليه تروريسم را به پس از حمالت يازده سپتامبر، جورج تنت، رئيس   
اين طرح جزئيات حمله به افغانستان و از بين بردن پايگاه اصلي گروه القاعده، مبارزه با تروريسم . بوش ارائه آرد

لقاعده در هشتاد آشور جهان و همچنين فهرست اسامي آشورهايي آه ممكن بود پس از حمله آمريكا مخفيگاه اعضاي ا
طبق اظهارات يكي از ماموران سابق سيا، در صورت حمله به افغانستان فقط چند آشور،  .گرفت باشد را دربر مي

  .مثل عربستان سعودي، يمن و مناطق روستايي پاآستان و اندونزي، براي پناه گرفتن اعضاي القاعده مناسب بودند
طبق اظهارات ماموران سابق و فعلي . ّري را گسترش دادهاي س  بوش با امضاي حكمي فعاليت٢٠٠١ سپتامبر ١٧در 

ها و ترغيب و تشويق سرويس اطالعاتي  سازمان سيا، طي اين حكم استفاده از تمهيدات مرگبار عليه تروريست
بنا به گفتة اين افراد سازمان سيا همچنين ماموران خود . آشورهاي خارجي براي همكاري با سازمان سيا تصويب شد
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هاي تروريستي در اولويت بودند،  اسر اروپا، آفريقا، آسيا و خاورميانه به آشورهايي آه از نظر فعاليترا از سر
اين سازمان همچنين نيروهاي شبه نظامي بخش عمليات ويژه خود را به آشورهاي فوق فرستاد و براي . اعزام آرد

  .تقويت آنها، از نيروهاي ويژة ارتش آمريكا استفاده آرد
دانستند آه افسران اين سازمان براي تحقق اهداف موردنظر تنت و معاونان او  ان سازمان سيا به خوبي مياما مامور

. هاي اطالعاتي آشورهاي خارجي معطوف آرد بنابراين، سازمان سيا سريعًا توتجه خود را به سرويس. آافي نيستند
هاي تروريستي محلي و حاميان آنها در اختيار  تري دربارة گروه ها اطالعات جامع و آامل چرا آه بيشتر اين شبكه

يكي از . آرد هاي زيادي پرداخت مي هاي اطالعاتي خارجي رشوه سازمان سيا براي تشويق و ترغيب سرويس .داشتند
طبق اظهارات دو مامور دولتي، دو سال پس از واقعه سپتامبر . »سيل پول جاري بود«: گويد ماموران اين سازمان مي

  . برابر شد٥/٢١هاي سيا  اصي فعاليتبودجه اختص
هاي  و ديگر فعاليت) CTICS(دهي مراآز اطالعاتي ضدتروريسم  مرآز مبارزه با تروريسم سازمان سيا آه سازمان

بهره هستند، خودروهاي  ضدتروريستي را به عهده دارد، براي همتايان خارجي خود آه حتي از امكانات اوليه نيز بي
اين سازمان همچنين از واحد تجسس، . هاي اتوماتيك و بيسيم خريداري آرد يد در شب، سالحنظامي سبك، تجهيزات د

هايي مثل نجات گروگان، حفاظت از  تحليل اطالعات و تاآتيك نيروهاي ويژه خود، افرادي را براي آموزش تاآتيك
نيز ماموران خود را آشورهاي خارجي . اشخاص بسيار مهم و حمالت ضد تروريستي به اين آشورها اعزام آرد

هاي سازمان  همكاري .هاي ضدتروريستي و تحليل اطالعات به مدارس آموزشي سازمان سيا فرستادند براي آموزش
 .سيا و آشورهاي خارجي به عامل ديگري نيز وابسته بود
 ٩٠ الي ٨٠ از هاي اطالعاتي آه بنا به گفتة متخصصان بيش  قوانين مربوط به منع شنود الكترونيكي و ديگر سيگنال
تنت دستور داد تسهيالت الزم در اين زمينه . آنند، تعديل پيدا آرد درصد اطالعات موردنياز دولت آمريكا را تامين مي

دهي، تحليل و انتشار اطالعات بدست آمده از شنود الكترونيكي  آژانس امنيت ملي آه مسؤول سازمان .فراهم شود
ز عملياتي مشترك آغاز آرد و يك مديريت امور خارجه تشكيل داد آه اآنون است، به سرعت همكاري خود را با مراآ

  .وظيفه تبادل اطالعات و تجهيزات را در چهل آشور جهان به عهده دارد
به منظور تشويق رييس جمهور و عوامل اطالعاتي آشورهاي خارجي براي همكاري با سازمان سيا معموًال بوش، 

ها و مراحل بعدي آن از سوي روساي  اما قطعي آردن همكاري. آردند ًا اقدام ميديك چني و وزير امور خارجه شخص
  .گرفت رتبه اين سازمان و جورج تنت انجام مي هاي عالي سيا، ديگر مقام

خصوص خونگرمي و معاشر بودن وي در مذاآرات خارجي پس از حمالت  هاي شخصيتي جورج تنت، به ويژگي
يروهاي امنيتي فلسطين، باعث شد مسلمانان او را به عنوان يك ميانجي صادق بين يازده سپتامبر و همچنين آموزش ن

هاي اطالعاتي خارجي بسيار ماهرانه عمل  او در برقراري ارتباط با مسووالن شبكه .اعراب و اسرائيل بپذيرند
ود مهمانان دربارة يك روز در ضيافتي آه به افتخار رئيس يك سازمان اطالعاتي خارجي ترتيب داده شده ب. آرد مي

وي ضمنًا . شود ها چه ساعتي از خواب بيدار مي او حّتا به ميهمانان گفت آه بوش صبح. بوش از تنت سوال آردند
  .زند صدا مي) جورج(اظهار آرد آه رئيس جمهور او را با اسم آوچك 

  .و جدي استرتبه فرانسه معتقد است آه تنت مردي جذاب و در عين حال بسيار راسخ  يك مقام عالي
ها  هاي آموزشي تروريست همكاري سازمان سيا با يمن، آشوري آه مخفيگاه اعضاي القاعده و همچنين محل اردوگاه

علي عبداهللا صالح، رئيس جمهور يمن، بر مرزهاي شمالي اين . شود هاي بزرگ تنت محسوب مي بود، يكي از موفقيت
 .طلب خود هيچ آنترلي نداشت  شده بود و همچنين بر رقباي خشونتگراها  آشور با عربستان آه تبديل به بهشت افراط

 سپتامبر باعث شد ١١فاريس ثناباني، يكي از مشاوران رئيس جمهور يمن گفته است آه سفرهاي تنت به يمن پس از 
ضور هاي تنت با عبداهللا صالح ح وي آه در مالقات. بيني همكاري آند صالح با سازمان سيا به شكلي غيرقابل پيش

او آسي نبود آه پشت ميز . آرد تا داليل وحشت و ناامني مردم يمن را بفهمد داشت، گفته است تنت شخصًا تالش مي
طبق اظهارات ماموران اطالعاتي، پس از حمله  .»گيري آند هاي رسيده، تصميم خود بنشيند و بر مبناي گزارش

هدف بعدي آمريكا يمن است و تنت نيز سعي نكرد صالح را از آمريكا به افغانستان، عبداهللا صالح بر اين باور بود آه 
 .اين اشتباه خارج آند

گرفت و هرگز او را سرزنش  هاي او را جدي مي آرد، ايده خوبي به حرفهاي صالح گوش مي شود تنت به  گفته مي
پتر، تجهيزات استراق آو او به اين آشور هلي. ها دالر هزينه صرف آرد تنت براي همكاري با يمن ميليون .آرد نمي

او در ضمن صد مربي آموزش نيروهاي ويژه ارتش آمريكا را براي تربيت قطعه . گلوله فرستاد هاي ضد سمع و جليقه
 .ضدتروريسم به يمن اعزام آرد

فاير به منظور  هاي هل تنت همچنين موافقت صالح را براي استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مجهز به موشك 
، سازمان سيا توانست از اين طريق شش عضو ٢٠٠٢در نوامبر  . و آشتن اعضاي گروه القاعده، جلب آندشناسايي

» آول«شدگان ابوعلي الحارث، طراح حمله به ناو آمريكايي  در بين آشته. هاي يمن به قتل برساند القاعده را در بيابان
اي را آغاز  هاي گسترده ث شد، آمريكا و يمن همكاريطبق اظهارات ثناباني، وجود دشمنان مشترك باع.شد نيز ديده مي

هاي خارجي اين آشور را  يكي از ماموران سابق سيا عقيده دارد آه مبارزه با تروريسم، ديگر سياست .آنند
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در .الشعاع خود قرار داد و باعث شد آمريكا با افرادي همكاري آند آه قبًال هيچگونه تعاملي با آنها نداشت تحت
اسالميه، يكي از اعضاي مهم القاعده، سازمان سيا .ترين آشور اسالمي جهان و پناهگاه ج يعني پرجمعيتاندونزيا 

هندرو پريونو با  .توانست با سپهبد عبداهللا هندروپريونو، رئيس وقت سازمان اطالعات اين آشور، طرح دوستي بريزد
رنگ خود به افراد متظاهر و خودنما بيشتر  هاي هم هاي رنگي، آراوات و جوراب موهاي رنگ و روغن زده، ژاآت
هاي خبري هندرو پريونو، فرمانده سابق  طبق گزارشات آسوشيتدپرس و ديگر رسانه. شبيه بود تا به يك مقام عاليرتبه

 ١٩٨٩نيروهاي ويژه اندونزيا، از سوي طرفداران حقوق بشر به آشتن بيش از يكصد روستايي غيرنظامي در سال 
طبق گزارشات  .هاي طرفدار حقوق بشر را نيز تهديد آرد  گروه٢٠٠٤ارشات موجود، او در سال طبق گز. متهم شد

منابع خبري آشورهاي استراليا و آمريكا، رئيس پيشين سازمان اطالعات اندونزيا درباره ماموران آمريكايي و 
فاروق، رهبر القاعده نيز سفارت شود آه عمر  عالوه بر اين گفته مي. آرد استراليايي مستقر در اين آشور تجسس مي

گلبارد، سفير آمريكا در اندونزيا، عقيده داشت آه دولت اندونزيا به عمد . رابرت اس. نظر قرار داده بود آمريكا را مّد
گذاري آرده بودند، وارد  و براي تحريف افكار عمومي، عليه گروهي آه در اردوگاه آمريكايي مستقر در جاآارتا بمب

  .بودعمليات شده 
طبق اظهارات يك مامور سازمان سيا، انتخاب هندرو پريونر به عنوان رياست سازمان اطالعات آشور اندونزيا 

برانگيزي آه داشت،  رغم شخصيت بحث افزايد، هند روپريونو علي وي مي! »نفس راحتي بكشد«باعث شد آمريكا 
  .ري با آمريكا شروط سختي داشتفردي بسيار دقيق و پرتحرك بود و برخالف رئيس قبلي، براي همكا

هاي رسمي آه با هندرو پريونو داشت، تجهيزات و خدمات  هاي تلفوني و مالقات جورج تنت عالوه بر تماس
هاي اندونزيا در آن زمان از حّد  آوري طبق اظهارات يكي از ماموران سازمان سيا فن. آرد درخواستي او را فراهم مي

 .آرد و آنها به شدت در آرزوي داشتن تجهيزات جنگي، تجسس و استراق سمع بودند  تجاوز نمي٧٠هاي دهة  آوري فن
او هزينه ساخت يك دانشكده اطالعاتي يعني . عالوه بر اين، تنت دو خواسته شخصي هندرو پريونو را نيز اجابت آرد

از وابستگان نزديك وي در المللي اطالعاتي در جزيره باتام را تقّبل آرد و همچنين مقدمات پذيرش يكي  موسسه بين
  .هاي درجه يك آمريكايي را فراهم آرد يكي از دانشگاه

هندرو پريونو با دستگيري يك فرد مصري به نام محمود ساعد اقبال مدني، آه سازمان سيا معتقد بود با ريچارد 
عالوه او به  به. اندگذار انگليسي، همكاري دارد، تمايل خود براي همكاري با سيا را به اثبات رس ريد، بمب.سي

سپس او همكاري خود با سازمان سيا را گسترش  .سازمان سيا اجازه داد تا مدني را براي بازجويي به مصر بفرستد
عالوه . هاي تروريستي را دستگير آنند ها مرد اندونزيايي مرتبط با شبكه داد و به ماموران اين سازمان اجازه داد تا ده

هندرو  .گرفت پايان داد هايي آه در راستاي اهداف تروريستي در آشور خود صورت مي يگذار بر اين او به سرمايه
رفت يكي از اعضاي مهم القاعده در جنوب شرقي آسيا باشد  پريونو همچنين براي دستگيري فاروق آه گمان مي

دونزيا را وادار آرد تا گويد هندرو پريونو نيروهاي امنيتي ان گلبارد مي. موافقت رهبران سياسي آشورش را جلب آرد
  .در همكاري با آمريكا آسي قادر نبود به پاي هندرو پريونو برسد. ها همكاري آنند براي دستگيري فاروق با آمريكايي

به . جي گاس آه حدود يك سال قبل جانشين تنت شد، تغييرات چنداني در سيستم سازمان سيا به وجود نياورد. پورتر
 او فردي معاشر و اجتماعي نباشد و ممكن است همين مسأله باعث شود او در ايجاد رسد آه برخالف تنت نظر مي

  . هاي اطالعاتي خارجي چندان موفق نباشد همكاري بين سازمان سيا و سازمان
هاي دوجانبه ارزش  گونه همكاري وقتي گاس رشتة امور را به دست گرفت، اظهار آرد با وجود اين آه براي اين

او در . اي را اتخاذ آند جانبه آوري اطالعات، سياست يك  تمايل دارد در عمليات اطالعاتي و جمعزيادي قائل است،
ي  جانبه هاي يك هر چند ما در زمينه فعاليت اطالعاتي، سياست«: اي آه با اعضاي سازمان خود داشت، گفت جلسه

جانبه در  هاي يك او افزود با اتخاذ سياست. »ايم، اما به نظر من هنوز اين اقدامات آافي نيستند زيادي را اتخاذ آرده
هاي مناسب قرار  هاي مناسب و در جهت تحّقق اهداف مناسب تحت آموزش توان افراد مناسب را در مكان سازمان مي

هاي انجام شده قرار است، ماموران زيادي به آشورهاي مختلف اعزام شوند و چندين سال از  ريزي طبق برنامه .داد
گاهي . خود را و يا شايد تمام آن را در يك آشور سپري آرده و با فرهنگ آن آشور آامًال آشنا شونددوران خدمت 

  .هاي سازمان سيا آه در سفارت آشورها مستقر هستند نيز آامًال قطع شود ممكن است ارتباط اين افراد با پايگاه
هاي زيادي با   اين سازمان، گاس مالقاتطبق اظهارات رؤساي مراآز خارجي سازمان سيا و همچنين مقّر فرماندهي

ماموران سيا . شوند شنبه انجام مي شنبه يا پنج ها روزهاي سه گونه مالقات دهد و اين همتايان خارجي خود انجام مي
دهندة اين واقعيت است  شده نيست، بلكه نشان هاي انجام گونه اظهارات به معناي تضعيف مالقات اند آه اين اعالم آرده

  .دهد س براي اينگونه امور وقت آافي اختصاص ميآه گا
. گاس در بازديد اخير خود از فرماندهي عمليات ويژه آمريكا در قطر با روساي سازمان اطالعات قطر مالقات نكرد

آنند آه گاس در اين سفر با آنها ديدار نكرد چرا آه اخيرًا چنين  ماموران سازمان اطالعات اين آشور اظهار مي
اما برخي ديگر عقيده دارند آه گاس هرگز فرصت گفتگو با همتايان خود را از دست . صورت گرفته بودمالقاتي 

هاي  آنند آه روابط و همكاري دوجانبه آمريكا با آژانس بيني مي به هر حال ماموران سابق و فعلي سيا پيش .دهد نمي
مند  بط با آمريكا به مبارزه با تروريسم عالقهاطالعاتي خارجي همچنان ادامه خواهد يافت چون تمامي آشورهاي مرت
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هاي گذشته روابط و همكاري خود با ديگر  اند آه روساي سازمان سيا به منظور حفظ موفقيت آنها همچنين گفته. هستند
يكي از ماموران اطالعاتي آه بخش اعظم دوران خدمت خود را در خارج از آشور  .آشورها را گسترش خواهند داد

 .»دار و عميق هستند اآثر اين روابط ريشه« : گويد  است ميسپري آرده
  

  دروغ ها وماجراها
  

  
  

  تبارنامه ی خونين اين قبيله کجاست 
  که بر کرانه شهيدی دگر بيفزايند ؟

  کسی به کاهن اين معبد شگفت نگفت 
  بخور آتش و قربانيان پی در پی

  .هنوز خشم خدا را فرو نياورده ست ؟
  

شوند، اما بايد گفت آنها  اظت از آزادي و امنيت آشورشان آشته ميشود سربازان آمريكايي براي حف همواره گفته مي
  .اندازند هاي خودمحورانه و نادرست دولت، جان خود را به مخاطره مي فقط به دليل سياست

. آنند و تحريف تاريخ در آمريكا نيز بسيار گسترده است تجربه ثابت آرده است آه آشورها تاريخ خود را تخريب مي
آردند، اما در آتب تاريخي  ادا دژي وجود دارد آه آمريكاييان در حمله به اين آشور از آن استفاده ميدر آشور آان

اند تالش ناموفق اين آشور براي  آمريكا نامي از اين دژ برده نشده است، چرا آه مقامات آمريكا همواره سعي آرده
 ١٨١٢اند انگليس را مسوول اصلي جنگ سال  ي آردهنويسندگان آتب تاريخي آمريكا سع. اشغال آانادا را پنهان آنند

در آتب تاريخي آمريكا از . اند قلمداد آنند و از تمايل سياستمداران آمريكا براي اشغال آانادا سخني به ميان نياورده
آتش زدن واشنگتن توسط انگليس به تفصيل سخن گفته شده است، اما از آتش زدن تورنتو از سوي آمريكا، هيچ سخني 

مردم آمريكا حّتا از حقايق جنگ اين آشور با مكزيك، هند و اسپانيا نيز به طور آامل آگاهي  .به ميان آورده نشده است
 .آنها بايد بدانند آه مسدود آردن رودخانه ريوگراند از سوي دولت آمريكا دليل اصلي آغاز جنگ با مكزيك بود. ندارند

آشي پرداخت و ساآنان دهكده   براي تصرف اراضي اين آشور به نسلرحمي تمام و آمريكا در جنگ با هند، با بي
  .هاي مختلف را قتل عام آرد ي آوچك و قبيله ها

 هزار فليپيني و تشكيل ٢٠٠جنگ آمريكا با اسپانيا آه به بهانه آزادسازي آوبا از اشغال اسپانيا آغاز شده بود به آشتار 
وم و جنگ داخلي آمريكا نيز در آتب تاريخي اين آشور مورد تحريف جنگ جهاني د .اولين مستعمره آمريكا انجاميد

داري به پا شد، در حالي آه  در آتب تاريخي آمده است آه جنگ داخلي آمريكا به منظور براندازي برده. اند واقع شده
بلكه براي داري در اين آشور،   نه براي آزادي بردگان و منسوخ آردن بردهاميرکاواقعيت اين است رييس جمهور 

ترين جنگ تاريخ  اين جنگ، آه خونين. هاي آمريكاي جنوبي جنگ داخلي آمريكا را به راه انداخت سرآوب شورش
آشته و مجروح به جاي گذاشت و تنها به آزادي معدودي )  درصد جمعيت مردم آمريكا٣(آمريكاست، يک ميليون 

حّتا . تر از گذشته، تحت سلطه قرار گرفتند ي بسيار وخيمهاي آمريكا با شرايط پس از جنگ اآثر برده. برده انجاميد
 آه به Jim Crow از تصويب اليحه قانوني ١٩٦٠پوستان نتوانستند تا سالهای دهه ی  پس از اين جنگ خونين، سياه

 . داري انجاميد، ممانعت به عمل آورند گسترش برده
  . به دنبال داشت، زير سؤال نرفتجاي بسي شگفتي است آه اين جنگ خونين آه عواقب منفي بسياري

مردم آمريكا با خوشحالي تمام شكست هيتلر را جشن گرفتند، اما هرگز . جنگ جهاني دوم نيز جاي تأمل و سؤال دارد
به اين نكته توجه نكردند آه دولت آمريكا با تجهيز نيروهاي نظامي متفقين در جنگ جهاني اول، نه تنها در به قدرت 

پس از پيروزي متفقين . شد) و بروز جنگ سرد(آرد بلكه باعث به وقوع پيوستن انقالب بلشويك رسيدن هيتلر آمك 
در جنگ جهاني اول، ويلسون، رييس جمهور وقت آمريكا به منظور اجراي طرح ناموفق خود به نام طرح اتحاديه 
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ويلسون همچنين مقدمات . آردملل، عليه آمريكا با انگليس و فرانسه متحد شد و از اين آشور ادعاي غرامت جنگي 
  .برآناري قيصر ويلهلم و روي آار آمدن هيتلر را فراهم آرد

اگر . ويلسون همچنين در جنگ جهاني اول به دولت روسيه آمك آرد و اين آشور را در مخالفت با آلمان ياري داد
يدن، جنگ نامتعارف به راه شد براي به قدرت رس آرد، لنين موفق نمي گيري مي دولت روسيه زودتر از جنگ آناره

آمريكا حّتا پيش از آغاز جنگ جهاني دوم، منابع نفتي و توليد فلزات مهم ژاپن را مسدود آرد آه اين اقدام به  .اندازد
، روزولت براي Pearl Harbor نظامي آمريكا در  قبل از حمله جاپان به پايگاه . انجاميدPearl Harborواقعه ی 

در جنگ آورياي و ويتنام  . هاي آلمان شرکت کرد  طور پنهاني در حمله انگليس به زيردرياييآغاز جنگ با هيتلر به
. ها هزار آمريكايي بدون دليل و فقط براي ممانعت از تسلط آمونيسم در اين دو آشور جان خود را از دست دادند ده

نيسم آه با بحران اقتصادي شديد امكان داشت در صورت عدم دخالت آمريكا در امور اين دو آشور، فروپاشي آمو
  . مواجه بود، خيلي زودتر به وقوع بپيوندند

رود و بايد گفت داليل صدام حسين براي حمله به آويت در سال  ترين جنگ آمريكا به شمار مي جنگ عراق، نامشروع
توان حمله عراق به  يهر چند نم.  بود٢٠٠٣تر از داليل آمريكا براي حمله به عراق در سال  تر و منطقي  محكم١٩٩٠

تر از داليل آمريكا براي قتل  آويت را قابل توجيه دانست، اما بايد گفت داليل صدام براي حمله به اين آشور واقعي
جنگ آمريكا با عراق فقط آشتار تعداد آثيري بيگناه را به دنبال داشت و اين آشور را به  . عام مردم بيگناه عراق بود
قدرت سابق آمريكا در سايه نظام سياسي آزاد و عدم مشارآت در مناقشات و . ها تبديل آرد تمكاني امن براي تروريس

متاسفانه پس از . هاي دولت آمريكا، از بين رفته است المللي بود، اما اآنون اين قدرت با جنگ افروزي هاي بين جنگ
گسترش قدرت و اختيارات رياست . افروزي و مقابله با ديگر آشورها است جنگ جهاني دوم، آمريكا در صدد جنگ

جمهوري آه پس از روي آار آمدن جورج بوش و روساي جمهور سابق آمريكا به وجود آمده است، از تبعات منفي و 
در روز ياد بود قربانيان جنگ، مردم آمريكا بايد همراه با  . افروزانه آمريكا می باشد هاي جنگ خطرناك سياست

هاي خودمحورانه دولت بوش را آه به آشته شدن شماري بيگناه  كايي، سياستگراميداشت ياد سربازان آمري
 .انجامد، زير سوال ببرند مي

هاي عراق  الملل بايد بوش و ديك چيني را به عنوان عامالن اصلي ويراني ها و تمامي جوامع بين ها، عراقي آمريكايي
است اقوام و نژادهاي مختلف اين آشور به وضوح قرار گرفتن عراق در پرتگاه جنگ داخلي و هولوآ . سرزنش آنند

هر چند امكان بروز جنگ داخلي در عراق هنوز آامًال قطعي نيست، اما  . بيانگر شكست عملكرد دولت بوش است
در صورتي آه عراق . باشد المللي قطعي مي نقش بوش در فجايع عراق و لزوم سرزنش وي از سوي محافل بين

المللي بايد بوش و ديك چيني را به عنوان مسببان  دم آمريكا و عراق و تمامي محافل بيندرگير جنگ داخلي شود، مر
  .هاي عراق مورد سرزنش و مواخذه قرار دهند اصلي ويراني

سازمان سيا، وزارت خارجه، آنگره و هزاران متخصص امور خاورميانه پيش از آغاز جنگ عراق به بوش هشدار 
اين هشدار بارها قبل و . آند  حمله به عراق هيوالي خفته جنگ داخلي را بيدار ميدادند آه برآناري صدام حسين و

از ميان  .تفاوت باقي ماند پس از حمله آمريكا به عراق به گوش بوش رسيد، اما وي همواره نسبت به اين هشدار بي
يالر، يكي از مقامات با تجربه توان به پاول پ افرادي آه پيرامون خطرات حمله به عراق به بوش هشدار داده بودند مي

گر امور عراق در وزارت  هاي اطالعاتي آمريكا؛ واين وايت، تحليل گر امور خاورميانه در سازمان سيا و تحليل
اي آه از  پيالر در ماه جاري ميالدي در مقاله. خارجه آمريكا و دو تن از روساي مراآز سازمان سيا در بغداد نام برد

 به چاپ رسيد اعالم آرد احزاب راستگراي آمريكا تحريف اطالعات عراق از Foreign Affairsسوي روزنامه 
هاي بوش و چني به هيچ عنوان  آاران حامي سياست نومحافظه . اند سوي دولت بوش را به شدت مورد تقبيح قرار داده

ويد وارمسر، مقام مسؤول دي . آردند نسبت امكان بروز جنگ داخلي در عراق و تجزيه اين آشور ابراز نگراني نمي
هاي دهه  هاي آمريكا و شوراي امنيت ملي همگي در سال هاي خاور نزديك؛ مقامات موسسه پژوهش موسسه سياست

اند، اما هيچ يک  اي و داخلي در اين آشور مطالب مختلفي نوشته هاي فرقه  درباره تجزيه عراق و بروز جنگ١٩٦٠
 نوشت امكان ايجاد اتحاد و يكپارچگي پس ١٩٩٧وارمسر در سال  .ی دهندها در عراق اهميتي نم به بروز اين جنگ

هاي  از حمله به عراق توهمي بيش نيست و بعد از سرنگوني صدام حسين آشور عراق به دست اقوام، نژادها و گروه
د عراقي وي عقيده داشت رقابتي آه بين اقوام و نژادهاي مختلف وجود دارد امكان ايجا. مختلف تجزيه خواهد شد
وارمسر در مقاله خود اعالم آرده بود آه آمريكا و اسرائيل بايد با حمله به عراق زمان . برد يكپارچه را از بين مي

آاراني همانند  براي محافظه . وقوع اين امر را تسريع نمايند تا شرايط به اصطالح بهتري در عراق به وجود آيد
اند، مرگ صدها  پندارند و مردم اين منطقه را به بازي گرفته ي ميوارمسر آه خاورميانه را همچون صفحه شطرنج

گيري دو گروه مقاومت  جبهه .آنها تنها به دنبال اهداف شوم خود هستند. هزار عراقي در جنگ داخلي اهميتي ندارند
است آه هايي  گروه اول شامل سني. هاي بوش و چني در عراق است در قبال آمريكا به خوبي بيانگر شكست سياست

گروه دوم نيز شيعيان عراق هستند آه به رهبري . جنگند در بغداد و شمال غرب عراق با نيروهاي آمريكايي مي
انفجارهاي . آند صدر و متحدانش با آمريكا مبارزه مي شوراي عالي انقالب اسالمي عراق، و با آمك ارتش مقتدي
حمالتي از اين دست در ديگر شهرهاي عراق نيز .  استاخير در سامرا و حرمين بيانگر آغاز جنگ داخلي در عراق
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از زمان شروع اين حمالت تاآنون صدها عراقي . آنند گيرد آه هدفي جز آغاز جنگ داخلي را دنبال نمي صورت مي
شود و اين آشور در لبه پرتگاه  تر مي اوضاع عراق هر لحظه وخيم. اند آشته و صدها مسجد مورد حمله قرار گرفته

  .ردقرار دا
تواند آغاز جنگ داخلي در  حمله به حرمين در سامرا دست همانند قتل عام ساريد آه به جنگ جهاني اول انجاميد، مي

در واقع آغاز جنگ داخلي در عراق در حمله . اما دليل و عامل اصلي اين جنگ مساله ديگري است. عراق باشد
آمريكا سعي . براي تشديد اختالفات قومي در عراق ريشه داردهاي آگاهانه دولت آمريكا  آمريكا به اين آشور و فعاليت

 . دارد با تشديد اين اختالفات از تشكيل دولت عراق به رهبري شوراي عالي انقالب اسالمي ممانعت به عمل آورد
اعث مردم جهان بايد هوشيار باشند آه اگر فجايع اخير عراق جنگ داخلي به دنبال نداشته باشد، وقايع آتي حتمًا ب

 .شود بروز اين جنگ مي
آشتار غيرنظاميان عراقي در شهر حديثه و رسوايي ابوغريب از جمله اخباري هستند آه به دليل وجود تصاوير و 

در اين گونه موارد دولت . آنند هاي خبري آمريكا راه پيدا مي نوارهاي ويدئويي غير قابل انكار، هر از گاهي به رسانه
  .بيني است ها عمدتًا قابل پيش دهد آه البته چگونگي اين واآنش ن ميآمريكا سريعًا واآنش نشا

سپس تعدادي افراد آه از . گذارند دهند و يا روي آن سرپوش مي نخست مقامات آمريكايي موضوع را مبهم جلوه مي
 به حقيقت و شود آه براي پي بردن آنگاه اعالم مي. شوند شود مقصر،معرفي مي هاي بد ياد مي آنان به عنوان انسان

گيري آرد آه اين سوء رفتار از جانب افسران ارشد  دست يابي به نتيجه، وقت و زمان الزم است و نبايد زود نتيجه
به اين ترتيب آه تحقيق . شود سرانجام اين فجايع با طي روندي از پيش تعيين شده، به فراموشي سپرده مي. بوده است

به اين ترتيب . آند شود و در اغلب موارد ارتش خود را تبرئه مي رتش گذاشته ميدرباره جنايات اتفاق افتاده به عهده ا
  . شود پرونده جنايات نيروهاي ارتش بدون رسيدگي بسته مي

در واقع مقامات . آند عملكرد ارتش آمريكا در قبال افشاي اخبار جنايات نيروهاي خود از چارچوب خاصي تبعيت مي
هاي مجيزگو و ناآگاهي مردم، به راحتي رفتار و جنايات غيرانساني خود را توجيه  ارتش آمريكا با توسل به رسانه

اندازد تا تحريف افكار عمومي به  ي وقايع مربوط به خود را آنقدر به تعويق مي آنند و تحقيق و بررسي درباره مي
ز ديگر رفتارها مورد انتقاد در ميان رفتارهاي نادرست نيروهاي آمريكايي در عراق آنچه بيش ا . آساني مّيسر شود

آراسي عليه غيرنظاميان و مردم عادي اين ديموهايي است آه به نام گسترش آزادي و  گري باشد، جنايات و وحشي مي
الزم به ذآر است اآنون آمريكا در عراق به جنگ با غيرنظاميان مشغول است و حتا در  . گيرند آشور انجام مي

برخي از  . هاي خرابكار نيست ها، به دنبال تمايز مردم از گروه ها و خرابكاري مبارزات خود براي سرآوب شورش
اند حوادث غيرانساني بسياري در عراق از سوي نيروهاي آمريكايي به وقوع پيوسته و بر  پزشكان عراقي اعالم آرده

 . روي آنها سرپوش گذاشته شده است
نظاميان آمريكايي عالوه بر قتل دسته جمعي مردم عراق به  .اند اين پزشكان خواستار رسيدگي به چنين وقايعي شده

اقدامات غيرانساني ديگر از جمله بمباران شهرها و روستاهاي اين آشور آه از جمعيت بااليي برخوردار هستند نيز 
ايان اعالم شوند، اما ارتش آمريكا در پ گناه آشته و زخمي مي آراسي آمريكايي هزاران فرد بيديمودر اين . پردازند مي
بر روي تمامي اين اقدامات و جنايات غيرانساني با  . دارد هدف نيروهاي آمريكايي آشتن افراد خرابكار بوده است مي

آيا دولت آمريكا و بخصوص بوش با توسل به آنچه فرماندهي آل نيروهاي . شود دورويي تمام سرپوش گذاشته مي
هاي آمريكا در توجيه عملكرد ارتش چنان با دورويي  رسانه را دارد؟نامندش، اجازه انجام چنين اقداماتي  مسلح مي
در تكذيب ايده افرادي آه عقيده دارند اآثر . دهد آنند آه آسي به خود اجازه انتقاد از ارتش آمريكا را نمي رفتار مي

آورند، بايد گفت  نيروهاي ارتش آمريكا افرادي درستكار هستند و تنها عده معدودي به اعمال غيرانساني روي مي
در واقع  . ترين سربازان آمريكايي را نيز به سوي اعمال شيطاني سوق داده است همنشيني با افراد بد، حتا با اخالق

در اين ميان . اند، در جنايات ارتش آمريكا سهيم هستند بايد گفت تمام افرادي آه به نوعي در جنگ عراق شرآت داشته
  .آند، برابر است تدارآات به عراق است با گناه سربازي آه به يك آودك شليك مياي آه مسوول حمل  گناه راننده

هاي اخالقي به سربازان نظير امتناع از قتل غيرنظاميان آامًال  جنايات نيروي آمريكايي در عراق نشان داد، آموزش
. رسد مي مضحك به نظر ميهاي اخالقي، اقدا اعزام فرماندهان ارتش به عراق براي ايراد سخنراني. نتيجه است بي

درست  . اند چرا آه سربازان با شرآت در اين جنگ نامشروع، عمًال اصول اخالقي و انساني خود را زير سوال برده
توانستند با سرپيچي از اين دستور خود را  است جورج بوش دستور آغاز جنگ را صادر آرد، اما سربازان مي

اند، اصول اخالقي و انساني را  ع تمام افرادي آه در اين جنگ شرآت آردهدر واق. ي جنايات اين جنگ نكنند آلوده
اي انسان جنايت آار نيست، بلكه مشكل ماهيت اين  مشكل جنگ عراق و افغانستان حضور عده . اند زيرپا گذاشته

ترين  ا اخالقشود حتا ب ها باعث مي ماهيت غيرانساني اين جنگ. هاست آه آامًال نامشروع و غيرقانوني هستند جنگ
انسان براي اين آه بتواند ماهيت انساني و اصول اخالقي خود را . سربازان نيز دست به اقدامات ضد انساني بزنند

از روزهاي  .حفظ نمايد، بايد از شرآت آگاهانه در اقدامات غيرانساني و حمايت از چنين اعمالي، خودداري آند
 اعتبار و آبروي خود از اشاعه اطالعات نادرست و آذب به عنوان آغازين جنگ عراق، مقامات پنتاگون براي حفظ

 . ترين حربه خود در اين جنگ استفاده آردند اصلي
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اما  .هاي گروهي آمريكا بودند که به خوبي از اين واقعيت آگاه هستند ترين قربانيان اين حربه نيز مردم و رسانه مهم
نگاران  ت براي اشاعه اطالعات آذب از سوي خبرنگاران و روزنامهآه از اهداف واقعي دول(هاي مهم آمريكا  رسانه

هاي اصلي دولت  ، همچنان از بيان اين واقعيت آه اشاعه اطالعات دروغين هنوز يكي از سياست)آگاهي آامل نداشتند
افتن راهي آسان ارتش آمريكا به دنبال ي .آنند رود، خودداري مي خوار آن به شمار مي اي جيره آمريكا و ايادي و رسانه

براي دستيابي به اهداف خود و اشاعه هر چه بيشتر اطالعات و اخبار آذب درباره جنگ عراق، به طور موقت يك 
در عين  .نگاران عربي را اجير آرد ايستگاه راديويي عربي در نزديكي بغداد تأسيس آرد و خبرنگاران و روزنامه

ها از مردم  در اين اعالميه. ردم خسته از ديكتاتوري صدام پخش شدها اعالميه در آشور عراق و بين م حال ميليون
آراسي و پايان ديمواي بهتر براي فرزندان خود و استقرار آزادي و  شد در صورتي آه به دنبال آينده عراق خواسته مي

مريكا به عراق در حالي آه سه سال پس از حمله آ .دادن به رنج و عذاب خود هستند، تسليم نيروهاي آمريكايي شوند
رفت، اصحاب  هاي اصلي مردم اين آشور به شمار مي دستيابي به امكانات اوليه زندگي همانند برق و آب از دغدغه

اي آمريكا به طور پنهاني، اما آامًال رسمي ايستگاه تلويزيوني عراق را آه در خدمت حزب بعث بود در عرض  رسانه
  .آمريكايي درآوردندچند هفته تغيير داده و به خدمت تبليغات 

آنند و  هاي قابل توجيه هر جنگي تلقي مي مقامات ارتش آمريكا اشاعه اخبار و اطالعات ساختگي را يكي از تاآتيك
در حالي آه بايد گفت استفاده از اين حربه نه تنها باعث . مدعي هستند اين تاآتيك در جنگ عراق بسيار مفيد بوده است

ارتش آمريكا . تر آرد آاري و اشاعه اطالعات غلط، مدت اين جنگ را طوالني ه با پنهانپايان دادن به جنگ نشد، بلك
ها را آمتر  حتا درباره شمار آشته شدگان سربازان آمريكايي نيز به اين حربه متوسل شد و آمار آشته شدگان و زخمي

  .از ميزان واقعي اعالم آرد
توان به خوبي  هاي نادرست بوش در عراق مي ريكا و سياستهاي ارتش آم با بررسي دقيق تبعات منفي ماجراجويي

رساني وقايع اين جنگ فرا رسيده است و نياز به ارائه اطالعات درست  فهميد آه زمان شفافيت و صداقت در اطالع
عالوه بر اين ديگر در عراق دشمني وجود ندارد آه آمريكا به بهانه . شود در اين زمينه، بيش از گذشته احساس مي

برد و نيروهاي  صدام حسين در حبس به سر مي. گير آردنش به اشاعه اطالعات نادرست و آتمان حقايق بپردازد غافل
پردازي  بنابراين بيش از اين به دروغ. ها، شورشيان، ديگر فرماندهي واحدي ندارند مقاومت و به اصطالح آمريكايي

بعالوه،  . نيست و اين تاآتيك ديگر تاثيري نخواهد داشتاي و آنچه پنتاگون تاآتيك جنگي می نامد، نيازي رسانه
 در اثر تحريم آمريكا به ١٩٩١تواند مردم عراق را آه از سال  هاي پنتاگون نمي پردازي مبارزات تبليغاتي و دروغ

 ها به آشته شدن يك ميليون عراقي منجر شده طبق آمارهاي موجود، اين تحريم. اند، فريب دهد شدت در عذاب بوده
قتل عام روزانه، شكنجه و جناياتي از قبيل فاجعه حديثه از ديگر . دهند اشت آه اآثر آنها را آودآان بيگناه تشكيل مي

بنابراين بايد گفت تبليغات دولت آمريكا آه با آمك  .اي پنتاگون در عراق است  رسانه فايده بودن تبليغات دروغ داليل بي
گيرد، تنها يك هدف اصلي دارد و آن نيز مردم آمريكا  ين آشور صورت ميهاي به اصطالح مستقل و آزاد ا رسانه
 . است

هاي ارتش اين آشور بار عظيم مالي و اقتصادي بر دولت  چرا آه بدون تأييد و حمايت مردم آمريكا، ماجراجويي
م سياسي آمريكا را به اين امر نظا. اي را به دنبال خواهد داشت هاي گسترده تحميل خواهد آرد و عالوه بر آن مخالفت

پنتاگون از مرگ زرقاوي، رهبر القاعده در عراق نيز استفاده و آن را دستاويزي  .شدت دچار بحران خواهد آرد
خواه آه به شدت محبوبيت و اعتبار خود را در  دولت بوش و حزب جمهوري. براي توجيه جنگ عراق قلمداد آرد

ي  اهميتي چون مرگ زرقاوي را بزرگترين نقطه جهه خود واقعه بيداخل آشور از دست داده بودند براي بهبود و
اي پيرامون اين موضوع به پيروزي در انتخابات آتي مجلس  عطف جنگ عراق تلقي آردند و با تبعات وسيع رسانه

 توان به اند مي از ديگر تبليغات پنتاگون آه صرفًا براي توجيه جنايات آمريكا در عراق طراحي شده .دل بستند
بزرگنمايي وقايعي چون ديدار غيرمنتظره بوش از عراق، اعالم آموزش نيروهاي ارتش و پليس عراقي از سوي 
نيروهاي آمريكايي براي مقابله با شورشيان اين آشور، اظهارات دولت عراق مبني بر پايان فعاليت القاعده در اين 

مالقات بوش با مشاوران خود در آمپ ديويد براي آشور، فراخوان صلح ملي و آزادي تعداد اندآي از زندانيان و 
  .يافتن راه حل پايان بحران عراق، اشاره آرد

توان به وضوح فهميد آه هدف پنتاگون از بزرگنمايي چنين مسائلي فقط بهبود وجهه  با بررسي دقيق اين وقايع مي
رود چرا هنوز   عراق به شمار ميبايد پرسيد اگر واقعًا مرگ زرقاوي نقطه عطفي در تاريخ جنگ .دولت بوش است

اگر واقعًا زرقاوي عامل تروريسم در عراق بود چرا هنوز روزانه چندين انفجار . ها ادامه دارد ها و مقاومت شورش
ي آثيري را به  شوند، مبارزات مسلحانه مرگ عده ها رها مي دهد، اجساد شكنجه شده در خيابان در اين آشور رخ مي
مرگ زرقاوي و  گذارند؟ اميان بيشماري روزانه تحت عناوين و اسامي مختلف پا به عرصه ميدنبال دارد و شبه نظ

هم تبليغات پنتاگون و  .حتا تشكيل دولت جديد عراق و تكميل آابينه نيز در وضعيت بحراني عراق تغييري ايجاد نكرد
شد، هم  يكا به اين آشور استفاده مياشاعه اطالعات و اخبار دروغ آه پيش از آغاز جنگ عراق براي توجيه حمله آمر

اين . شود خواه به آار برده مي تر براي بهبود حيثيت سياسي دولت بوش و حزب جمهوري اآنون به شكلي گسترده
  .آند فريبي حرآت مي پردازي و عوام اي تبليغاتي تبديل شده آه آامًال بر مبناي دروغ حربه هم اآنون به مبارزه
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اند اين بار  هاي آمريكا تصميم گرفته اي آه تغيير پيدا آرده اين است آه دولت و رسانه ا مسألهبنابراين بايد گفت تنه
اين بار شايعات و . پردازي واشاعه اطالعات نادرست بپردازند براي دستيابي به اهداف سياسي داخلي خود به دروغ

اي آنگره و سياستمداران  ليغات رسانهشوند بلكه هدف تب ها درباره عراق و منطقه امن منتشر نمي پردازي دروغ
  .ناراضي آن است

  

  و نظامي شکست اقتصادي
 

   
 

  اهان پاييزیزير خورشيد سحرگ
  من آن مرداب خاموشم ! ای بهار رفته از خاطر 

  آب بی لبخند حزن آلوده ی افتاده از جوشم  
  در دل من ، برگ های مرده ی ايام می پوسند  

  هيچ کس در ماتم اينان نمی گريد 
  باد هم اينجا می نالد 

  عشق من اين دختر کولی
   خوابيده ست در ميان بيشه های ساحل مرداب

  ، برگ های سبز فضای سرد خوابشدر  
  زرد می گردند و می افتند و می پوسند 

  هيچ کس اينجا نمی گريد 
  باد هم اينجا نمی نالد 

  زير باران شبانگاهان پاييزی  
  در دل مرداب خاموش غريب من 

  آفتاب روزهای دور می ميرد 
  آه ، ای چشم عزيز آشنای من  

 ور نادرپ.همچنان فانوس دريای خيالم باش
  
آنند آه تقريبًا معادل بودجه نظامي آل آشورهاي   ميليارد دالر بودجه صرف امور دفاعي مي٤٥٠ها ساالنه  مريكاييا

ارتش . اي از اين دنيا نيست دنياست با اين حال مخارج نظامي نجومي ما قادر به آنترول مشتي عرب در گوشه
ها بمب آار  ا قادر به مهار آردن چند افراطي آه در مسير آمريكاييتواند دنيا را نابود آند ام قدرتمند و پر ابهت ما مي

ترين و قدرتمندترين ارتش دنيا را  ما پر هزينه. باشند گذارند و در حال تبديل شدن به شورشي تمام عيار هستند، نمي مي
  تواند آاري انجام دهد؟ در اختيار داريم اما آيا اين ارتش مي

در . آنم سير در حال عبور از آلمان هستم، اين آشور امن و مرفه را با آمريكا مقايسه ميدر حالي آه با قطار سريع ال
هاي جنايتكار وجود ندارد و نيز مردمي آه  خانمان و گروه هاي تعطيل شده، افراد بي اينجا شهرهاي ويران، آارخانه

 عبرت گرفتن از اشتباهات عظيمش آلمان پيشرفت آرده اما اين پيشرفت مرهون. رئيس جمهوري نادان را برگزينند
  . گيرد امروز آلمان پاداش درس گرفتن از تاريخ را مي. در گذشته بوده است

آند، از اين رو امروزه در آشوب  اما آمريكا در حال پسرفت است و از عبرت گرفتن از گذشته زشتش امتناع مي
شد از آن اجتناب آرد آگر آمريكاييان به  ، مي ودفاجعه عراق آامًال قابل پيش بيني ب. زشت ديگري گرفتار شده است
تاريخ محدود آننده . اما بوش تاريخ را دوست ندارد. گذاشتند هايش به تاريخ احترام مي خصوص جرج بوش و همپالكي

سوزاندند، هدف حمله  در حالي آه نيروهاي ما در ويتنام شاليزاها را مي .گويد ها مي است، تاريخ از محدوديت
ما هم . آردند سوزانديم و آنها از شاليزارها به ما حمله مي ها مي ما جنگل. گرفتند ها از جنگل قرار مي ويتنامي

ها را با خاك يكسان  ما دهكده. آردند ها به ما حمله مي آرديم و آنها از دهكده ها را نابود مي شاليزارها و هم جنگل
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شدند؛ وقتي ما متفرق  آرديم، آنها پراآنده مي امي آه ما تجمع ميهنگ. آردند آرديم و آنها از شهرها به ما حمله مي مي
ها آشانده  استراتژي آمريكا، ارتش ما را به مسابقه با ويتنامي. آردند شدند و حمله مي شديم، آنها دوباره يكپارچه مي مي

سرانجام . ده بوديمفهميديم آه در دام آنها گرفتار ش  و زماني مي-بود و اغلب در جايي آه دشمن حضور نداشت 
  .مستهلك و خسته تسليم شديم و ويتنام را رها آرديم

  مريكا از ويتنام درسي آموخت؟ آيا ارتش تغيير آرد؟آآيا 
ها نبايد به روي سربازانشان آه از  ترين درس جنگ ويتنام اين است آه آمريكايي هاي گروهي مهم از ديدگاه رسانه
از سوي ديگر، از . سي آاذب چرا آه آمريكاييان هيچگاه به آن توجهي نمي آنندگردند، تف بياندازند، در جنگ باز مي

 . آند  هاي تاريخي در همه جاي آمريكا مشهودند اما آسي به آنها توجهي نمي  اين درس غفلت آرديم آه عبرت
ست آه ابر قدرت هاي تاريخ مستلزم مطالعه تاريخ ا  آموختن عبرت. هاي آمريكا نيز تاريخ را دوست ندارند رسانه

 به جنگ نامتقارن روي – اما نه ابتدايي –بنابراين، امروز در عراق، گروه مسلح آوچكي . دهد آمريكا انجام نمي
شورشيان عراقي خود را در معرض قدرت آتش عظيم ما قرار . اند اند و مقابل قدرتمندترين ارتش دنيا ايستاده آورده
آنها بر قابليت تحّرآت مخفيانه . است  يافتن آنان در اغلب موارد شكست خوردهدهند و جستجوهاي آمريكاييان براي نمي

آنند،  هنگامي آه نيروهاي ما حمله مي. آنند آنند در حالي آه آمريكاييان برفناوري پيشرفته تكيه مي خود تكيه مي
جنگند  ن عراقي به شيوه ما نميمخالفا. گردند روند، شورشيان باز مي شوند؛ وقتي نيروهاي ما مي ها پراآنده مي عراقي

اما در بن بست نظامي، اين ارتش آشور . نتيجه بن بست است. خواهد به شيوه آنان بجنگد و ارتش آمريكا نيز نمي
  . خورد اشغالگر است آه تقريبًا هميشه شكست مي

ه و سربازان مدرن و  آه هر دو براي ارتش پر هزين–آمريكا آه تمايلي به تحمل خسارات مالي و جاني جنگ ندارد 
ها باقي خواهند ماند، آنجا آشور  اما عراقي.  سرانجام به اين بن بست خاتمه خواهد داد–اند  پذير ما عظيم بوده آسيب

آنهاست، نه آشور ما و دولت دست نشانده و نامشروعي آه آمريكا بر سر آار آورد، به زودي همچون خانه اي 
. ها از خواندن آن ابا دارند تاريخي آه ابر قدرت. ايع در تاريخ نوشته شده استهمه اين وق .پوشالي فروخواهد ريخت

هم اآنون ما نيز در نيمه راه شكست در . پس از شكست ما در ويتنام، شوروي به افغانستان حمله آرد تا شكست بخورد
آنند حتا زماني آه  ي ايجاد نميها در شيوه جنگيدن خود تغيير هاي ابر قدرت ارتش. عراق و احتماًال افغانستان هستيم

ها تمايلي به پرداختن به آن ندارند اين  شوند و رسانه ها با آن مواجه نمي حقيقت تلخي آه آمريكايي . خورند شكست مي
ترين و  ترين و پيشرفته ايم، اگرچه ارتش ما از پيچيده است آه اگرچه ما هزينه هنگفتي صرف ارتشمان آرده

هاي  ا در دنيا برخوردار است، اگرچه نيروهاي ما ماهرترين هستند، اما ارتش ما در جنگيترين جنگ افزاره گران
  .فعلي افتضاح عمل آرده است

نظم و امنيت در عراق مستقر نشده و . دهند اسامه بن الدن و همقطارانش آزادانه در افغانستان و پاآستان جوالن مي
زنند، به   هزينه اندك و تسليحات ابتدايي به فرماندهان ما حقه مينيروهايي با. آشور در هرج و مرج آامل قرار داد

هايي آه فرماندهان مغرور و پر نخوت ما از آن ابا دارند؛ و  توانند، شيوه جنگند آه نيروهاي ما نمي اي مي شيوه
ره مانند زمان هاي ما دوبا هنگامي آه شكست ما رقم خورد، وقتي نيروهايمان شكست خورده به خانه بازگشتند، ژنرال

» سياستمداران مخالف «و » هاي مستقل رسانه«، »تظاهرآنندگان ضد جنگ خائن«پس از ويتنام تقصير را به گردن 
  .دانند اندازند اما هيچگاه خود را به خاطر فريب خوردن مقصر نمي مي

آلماتي آليدي » ات ويژهعملي«مدتي اصطالح . البته ارتش آمريكا تغييرات اندآي در استراتژي جنگ خود داده است
هنگامي آه ما حرف . ها عمليات ويژه هستند جنگند، همه جنگ بودند اما براي نيروهايي آه در صحنه جنگ مي

رخ نداده » شيوه جنگ«پنتاگون تغييراتي در آموزش سربازان ايجاد آرده اما هيچ تغييري در . جنگند زنيم، آنها مي مي
 البته صدام حسين در جنگ خليج فارس نتوانست –آنند  ي جنگي سنتي ما غلبه ميها دشمنان به راحتي بر شيوه. است

تجهيزات جديد و . اما دنيا شاهد آشتار بود و اين درس را گرفت آه ديگر مقابل نيروهاي آمريكا، به آن شيوه نجنگد
هاي نامتعارف  نگهاي اسلحه سازي عرضه شده اما اين تجهيزات براي ج تري از سوي شرآت تر و پيشرفته گران

  . امروزين مضحك هستند
خورند اما سربازانمان در عراق   داريم آه در آانزاس خاك ميB-1هاي دوصد و پنجاه ميليون دالري  ما بمب افكن

لشكر دهم ما در افغانستان آه آمادگي جنگ در نقاط . شان در اختيار ندارند ترين پوشش زرهي براي وسايل نقليه ساده
دانند چگونه در جنگي آه مرزها  گويند نمي سربازان در عراق مي. نداشت، از آار افتاد و زمين گير شدآوهستاني را 

پرسند چرا سربازانمان آشته  گويند بجنگيد و آمريكاييان مي و دشمن آن مشخص نيست پيروز شوند و فرماندهانشان مي
  . شوند؟ و واشينگتن پاسخي ندارد مي

گناه، پس از اين آه   پس از آشتار هزاران هزار نفر مردم بي–از عراق خارج شود هنگامي آه آمريكا سرانجام 
ها اين   آمريكايي–مطمئن شديم آشور به سمت جنگ داخلي ويرانگري سوق يافته و پس از اين آه در دنيا بدنام شديم 

ها به سمت پرداختن به  نهآنند همانطور آه حقايق تلخ ويتنام را فراموش آردند و ورسا حقايق تلخ را فراموش مي
برند و ارتش آمريكا دوباره بهترين سربازان دنيا را  فاجعه ديگري در دنيا آه اجتناب از آن آامًال مّيسر است هجوم مي

ريزي اشغال آشوري  ها شروع به طرح آند و ژنرال ترين جنگ افزارها تجهيز مي آند و آنها را با گران تربيت مي
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هاي عبرتي را آه از اين اشتباهات گرفتند همگان در تاريخ  ها و درس هات وحشتناك آلمانيو اشتبا. آنند ديگر مي
  .خوانند مي

ها و شهروندان عادي الزم باشد سفري به آلمان آنيم و ببينيم آه آلمان در چه  شايد همه ما، سياستمداران، ژنرال
 خواهد درس عبرت بگيرد؟ ابر قدرت آمريكا آي مي. وضعيتي است

 و اميرکاانتشار گزارش مالی دولت :  نوشته استاميرکانگار حوزه اقتصادی  دولف هولهوت نويسنده و روزنامهران
دهد برخالف آنچه که دولت بوش به همه گفته بود رقم کسری بودجه نه  نشان می ٢٠٠۶  مجموعه حسابهای سال مالی 

  . ميليون دالر است ۵٠٠  ميليارد و  ۴۴٩  ميليون دالر بلکه  ٧٠٠   ميليارد و  ٢۴٧ 
 منتشرکرد، اميرکاهای اينترنتی   روز جمعه در برخی سايتاميرکاای که با عنوان دولت ورشکسته  وی در مقاله

  . طبق معمول دولت فدرال سعی داشت تا خبرهای بد را سرپوش بگذارد: نوشت
حد خراب است در خيابانها تظاهرات دانستند که وضعيت مالی دولت تا چه  به نوشته هولهوت، اگر مردم دقيقا می

های خود را بيشتر نشان دهند و به همين طريق دولت هم سعی  کنند هزينه اکثر شرکتهای تجاری سعی می . کردند می
  . های درمان و حقوق بازنشستگی را بيشتر از آنچه که بوده نشان دهند های بيمه کرده که هزينه

. های بعدی که دولت تعهد کرده پرداخت کند اثری نيست اند و از هزينه  نشان دادهها را در اوراق منتشر شده تنها هزينه
امسال اداره .  کنگره به دولت دستور داد تا اوراق حسابداری دولت بر اساس حسابداری صحيح باشد سال قبل ١٠

ديويد  .  دانسته استحسابرسی دولت گزارش حسابداری دولت را امضا نکرده و آن را مغاير با دستورالعمل ذکر شده
های دولت در نهادهايی است که حسابرسی دقيق آن  درصد دارايی ۵٣  واکر رئيس اداره حسابرسی دولت گفت که 

  .ميسر نيست که يکی از مهمترين آنها وزارت دفاع است
  . وی تصريح کرد که قادر به اظهار نظر در مورد اين گزارش نيست

های ديگر دولت که بايد  ميليارد دالر است بدهی ۵٠٠    هشت تريليون و يرکاامواکر گفت در حالی که قروض ملی 
  ۵٠    های اجتماعی و ساير تعهدات ديگر پرداخت شوند تقريبا چهار برابر کل سود ناخالص ملی يعنی  برای بيمه

صادی خوب بوده کند چرا که حداقل سه سال است که رشد اقت رشد اقتصادی مشکل را حل نمی . تريليون دالر است
تواند کمی  پايين بردن سطح زندگی مردم، افزايش ماليات و کاهش مزايا می .  بيشتر هم شده استاميرکاولی بدهی 

تواند اسکناس چاپ کند ولی آن هم  دولت بوش می . تريليون دالر نيست ۵٠  تغيير در آن ايجاد کند ولی قادر به جبران 
برد و کشورهای ديگر از دالر به عنوان ارز ذخيره استفاده   بيشتر پايين میکند و سطح زندگی را تورم ايجاد می

روند و  اند رو به بازنشستگی می نسلی که پس از جنگ جهانی دوم بدنيا آمده. تصوير کلی خوب نيست . کنند نمی
  . های درمانی سالمندان و مستمندان افزايش خواهد يافت بودجه بيمه

  . زنشستگی اين نسل تهيه شود قبال خرج شده استپولی که قرار بود برای با
 ساالنه صدها ميليارد دالر به چين، جاپان و ساير کشورها بهره می دهد تا قرض ناشی از جنگهای عراق و اميرکا

شود و عده کمی از سران واشنگتن حاضر به  ثباتی اقتصادی در کشور روز به روز بدتر می بی . افغانستان را بپردازد
تواند به عنوان قدرت جهان باشد در حالی که به بقيه جهان   میاميرکاچگونه  . شدن با اين مشکل هستندروبرو 

تواند به تعهدات داخلی خود عمل کند در حالی که سيستم مالياتی فعلی را دارد و   میاميرکابدهکار است، چگونه 
ها سوواالتی هستند  اين".  ن نسل بهای آن را بپردازندهای اي تواند ولخرجی کند و بعدا فرزندان و نوه  میاميرکاچگونه 

  .که دولت بوش بايد پاسخ آنها را بدهد
  

 ادامه دارد
 


