
  

  

 

 

 

  

   در افغانستانآمريكااليل حضور د
  

  ∗∗∗∗نژاد دكتر سيف اهللا فضلي

  

  ينظم نوين جهان

سطح جهاني، نظم جديد جايگزين نظم قديمي        احوال در     و معموالً با دگرگوني اوضاع   
گيـرد نظـم نـوين وظيفـه شـكل دادن و هويـت               شود كه نام نظم نوين به خـود مـي          مي

 نظم نوين جهاني بـه ارائـه   بنابراين. الملل در وضعيت جديد را دارد   بخشيدن به نظام بين   
ها و  پـردازد كـه وظيفـه توصـيف و تـدوين فرآينـد             قواعد و مقـررات مـي     اي ا ز      مجموعه

توانيم بگوئيم كه نظام دو قطبي به مـدت          لمللي را دارند و مي    ا اي دروني نظام بين   كهتحر
الملـل در ايـن    آندره فونتن براي نظـم بـين       1.المللي پيشين بود    سال اساس نظام بين    45

 يعني نوين بودن نظم     ؛قائل است » هويت بخشيدن «و  » شكل دادن «تعريف دو بار مثبت     
  در اين دو مورد كامالً با نظم كهنه هماهنگي نداشته بـراي عرصـة            است كه   جهت  به اين   

گابريل آلموند و بينگهام پاول نظام سياسي را        . طلبد الملل شكل و هويت جديدي مي      بين
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 بـه   رسـيدن نظام عبارت از اجزاء وابسته به يكديگر است كه براي           «: كنند چنين بيان مي  
شماري كه در مورد نظم جهاني     ياس تعاريف ب   بر اس  1»اند با هم تركيب شده   اي    هدف ويژه 

گيري و شناخت آثار و هويت نظم نـوين در    گيريم كه داليل شكل    مطرح است، نتيجه مي   
بـه تبيـين نظـرات       محقق قـادر     ، بدون اين شناخت   ؛الملل امري ضروري است    روابط بين 

اني و  طرح نظم نوين جهـ    . ينفع در چارچوب نظام نخواهد بود     ذهاي  رهبران سياسي دولت  
يكي  گذاشتن تحقق آن در نظم كهن        تأثيرآن در مورد واقعي بودن و امكان        دربارة  بحث  

در  كـه    ،فروپاشـي نظـام كمونيـستي     . الملل كنوني است   مباحث ضروري در روابط بين    از  
ساز ارائـه ايـن نظريـه      سقوط جنگ سرد و نظام دو قطبي را هم شامل شد، زمينه         نتيجه،
 بـر   آمريكـا داري    براي سلطه سرمايه   آمريكاكاران   گاه نومحافظه اين نظريه كه ديد   . گرديد

از برداشتهاي مشخـصي از     برخاسته  وسيله جرج بوش پدر ارائه شد        هجهان است و ابتدا ب    
. المللـي اسـت    كاران نسبت به نظـام بـين       الملل است كه در تصورات نو محافظه       نظام بين 

 بـا تـشريح اوضـاع     ،1992ر ژانويـه     د آمريكـا    پدر در نطق سـاالنه خـود در كنگـرة          شبو
رويداد جهـاني   ترين   ولي بزرگ ... كمونيسم در سال جاري مرد    «:  اظهار داشت  ،المللي بين

 در جنـگ سـرد   آمريكـا به لطـف الهـي   : كه در طول حيات من اتفاق افتاده اين است كه        
بـه   بلكه جنـگ سـرد را        ؛نحوي خود پيروز نشد    ه جنگ سرد ب   ،بنابراين... برنده شده است  

پيروزي رساندند و كساني آن را به پيروزي رسـاندند كـه در كـره و ويتنـام جنگيدنـد و                     
 بـوده اسـت كـه در طـي          آمريكاعمده بر دوش مردم     هزينه  . ... برخي به ميهن بازگشتند   

 آنان حق دارند كه بخش عمده غنايم ايـن جنـگ     ؛اند سالهاي جنگ سرد ماليات پرداخته    
 نظـم نـوين   2».نتظر آثار مثبت ايـن وضـعيت باشـيم   بايد مو اكنون   ...  كنند درخواسترا  

ن چيزي است كه اروپا و كشورهاي پيـشرفته   اي غير از    آمريكاجهان مورد نظر دولتمردان     
 نظمي هـستند كـه سـروري    در صدد استقرارها ئيآمريكا. اند و جهان سوم به آن دل بسته 

داره شـود جـرج بـوش پـدر          جهان ا  آمريكابا رهبري   جهان   در آن مشهود باشد و       آمريكا
ما  «: براي انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت      انهنگام پذيرش نامزدي جمهوريخواه   
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اروپا را نجات داديم، فلج اطفال را شفا داديم، به ماه رفتيم و جهـان را بـا فرهنـگ خـود                      
 قرن جديدي هستيم و اين قـرن نـام چـه كـشوري را در         اكنون در آستانة  . روشن كرديم 

  1»ئي ديگـر در پـيش رو داريـم        آمريكـا واهد داشت؟ مـن مـي گـويم يـك قـرن             صدر خ 
هاي تگـري ابرقـدر    گونه كـه ادعـا دارنـد، پايـان سـلطه            پايان جنگ سرد را آن     ئيهاآمريكا

شوروي و خودشان نپذيرفته و معتقدند كه در جهاني كـه سـريعاً در حـال تغييـر اسـت،       
مـا مركـز   «:  گفتـه اسـت  1996ال  ضروري است سناتور جسي هلمز در س   آمريكارهبري  

 نظـم نـوين جهـاني را    بنـابراين  2»ثقل جهان هستيم و بايد مركز ثقل جهان باقي بمانيم    
طلبـي   خـواهي و سـلطه     روحيه باج . دانند  مي آمريكاشها، رهبري و نيرومندي     زمنوط به ار  

اه خواهنـد كـه آنهـا را در ايـن ر            مي  خود  از همپيمانان  يجزئي از فرهنگ آنهاست، منته    
  :جرج بوش پدر مي گويد. مورد پشتيباني سياسي، نظامي و حتي مالي قرار دهند

فرصتي براي ساختن يك نظام ... در اختيار داريم  اي    العاده  ما اكنون فرصت فوق    
هـاي خودمـان در شـرايطي كـه الگوهـا و              المللي بر اساس ارزشـها و ايـده         نوين بين 

ما عميقـاً بـه   ...  در هم شكستن است      يتهاي كهنه و قديمي در حال فروپاشي و       مجز
فراگير بودن ارزشها و آرزوهايمان معتقد هستيم، ما باور داريـم كـه همـه ملتهـا در                  

شكـست ايـده كمونيـسم نـشان داد كـه      . اند  جوي آزادي سياسي و اقتصادي    و  جست
  3. بشريت است ديدگاه ما در خصوص حقوق فردي گوياي آمال و آرزوهاي ديرينة

ظـم نـوين جهـاني مـي تـوان بـه            ي ن ا در مورد محتـو    آمريكان   مسئوال در گفتارهاي  
پايـان جنـگ    . 2. ج اسـت  ر كمونيسم نظامي مرده و از رده خـا        .1: هاي ذيل رسيد  برداشت

 از اين بـه بعـد       آمريكا. 3. ستآمريكاسرد از ديدگاه مردم حاصل تالشهاي اياالت متحده         
 .5رت مطلق و پيروز جنگ سـرد اسـت           قد آمريكا .4. الملل است  منازع نظام بين  رهبر بال 

 در تمـام    آمريكـا  منـافع    .6.  هستند آمريكاالمللي ناچار به پذيرش رهبري       سازمانهاي بين 
 از نيروي نظامي براي حفـظ منـافع        آمريكا استفاده   .7. نقاط جهان مصون از تعرض است     

ري دا  و سـرمايه آمريكـا هرگونـه حركتـي خـالف منـافع     . خود از حقوق مشروع مي باشد    
 حفـظ موجوديـت و تقويـت اسـرائيل بـه       آمريكـا مله اهدف ديگر    جاز. نامشروع مي باشد  
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 نظامي در ميان كـشورهاي عـرب و         ـ باني و وسيلة مانورهاي سياسي     هعنوان يك برج ديد   
قطبي،  براي سلطه بر جهان و ايجاد نظامي تك       .  در خاورميانه است   آمريكاتقويت موضوع   

عراق به عنوان دروازه خيلج فارس و افغانـستان         . فترت گ  آن را در دس    مهمبايستي نقاط   
 سلطه بـر آسـيا و جهـان         بسيار حساس در نقش داالن ورودي به آسياي مركزي از نقاط          

گاز مورد نياز غرب و آسياي مركزي بـه عنـوان           % 30نفت و   % 64خليج فارس با    . هستند
 جهـان محـسوب     كليـد سـلطه بـر     شـاه     دهنده قدرتهاي آينده در آسـيا بـه عنـوان          شكل

  .شوند مي
  

   اشغال افغانستانمسئله

 نداشتن منابع طبيعي و معدني مهـم و نداشـتن            سبب  هافغانستان كشوري است كه ب    
شوروي و چين و كشور ايـران  كشورهاي بزرگ   ژئوپليتيك و استراتژيك در كنار      موقعيت  

ادامـه  اريخي خود  ت ـ  ها به زندگي طبيعيع استعمارگران و ابرقدرتمرض و مطادور از تع هب
فـرو رفتـه     ي دور از تحوالت جهاني مدني به خواب خرگوشـ         ،آن جامعه رو،    از اين . ادد مي
ظاهرشاه و متعاقب آن كودتاهـاي پـي در پـي           بر ضد    1973كودتاي داوود در سال     . بود

ايـن تحـوالت در   . م و تـنش تبـديل نمـود       طـ جـا را بـه تال     نكمونيستي خواب و آرامش آ    
 اسـت و بـه ناچـار    اي   اين بود كه منطقه در حال دگرگوني ريشه        ي از حاكافغانستان خود   

در دورة تزاريـسم در روسـيه و اسـتعمار بريتانيـا در             . بايد كم و بيش بـا آن همـراه شـد          
 و بعـد از     ، بيطرف بين دو قـدرت بـزرگ         موقعيت جغرافيايي منطقة    سبب  ههندوستان، ب 

ناچـار  به  شوروي  چون  جود ابرقدرتي    و انگليس و و    آمريكاجنگ دوم جهاني و جايگزيني      
 اساسـي   تأثير معدني ـ اين وضعيت و نداشتن منابع طبيعي. همان منوال ادامه داشت ه ب

؛ و ايـن در     ماندگي اجتماعي و تحوالت طبقاتي در آن سـرزمين داشـت           در عقب و مهمي   
از نظر استراتژيك مانند مرواريدي است كـه درون يـك صـدف             حالي است كه افغانستان     

ـ       . داشته شده بود    نگه : گويـد   مـي  فراسـوي صـلح   نـام    ه  ريچارد نيكسون در كتاب خـود ب
ساز آسياي ميانه از دست      ژيك خود را به عنوان عامل سرنوشت      افغانستان اهميت استرات  «

كـه شـوروي      چنـان  ؛بريتانيا اهميت اين كشور را در قرن نوزدهم باز شناخت         . نداده است 
به خـوبي آگـاه     اين اهميت   از  ان حمله كرد نشان داد كه        به افغانست  1979وقتي در سال    
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كليـد فـتح آسـياي ميانـه        ... امروز هم ما بايد واقعيت اين ژئوپوليتيـك را دريـابيم          . است
خـاطر داشـته باشـيم كـه         ه ب 1».دست كسي است كه بر افغانستان سيطره داشته باشد         هب

يعني افغانـستان را در     »  ميانه كليد فتح آسياي  « منتظر فرصت بود تا بتواند زماني        آمريكا
مانـده    در سياست عقب  نظر از شيوة خشونت سياسيشان،        صرف ،روسها. دست خود بگيرد  

 ا بـدون شـناخت    هـ آن.  ورود بـه افغانـستان بـود       آنـان  يكي از اشتباهات تـاريخي       .هستند
ـ  ،ان و منطقه صرفاً با تكيه بر وجود گروهـي         تافغانس  كمونيـست وفـادار بـه       ،اصـطالح   ه ب

ـ   افتـادن وي باعث تسريع در سقوط نظام خود، افغانستان و تا حدودي         شور دام  ه منطقـه ب
  . شدندآمريكا

كــه نيكــسن نوشــته، سالهاســت آرزوي ن چنا،دســت انــداختن بــه جمهوريهــا... 
الجيشي افغانستان است كه در غرب چـين          موقعيت سوق  ،تر از همه   مهم. ستآمريكا

تـسلط بـر افغانـستان      . تبـت هـم مـرز اسـت       قرار دارد و با استانهاي سين كيانگ و         
ترين رقيب آينده     شك بزرگ  دون كه ب  ، را قادر مي سازد كه از دو سو چين را          آمريكا

  2.او در جهان خواهد بود، در ميان گيرد

جانبـه   سـريع و همـه    پيـشرفت    به افغانستان را بايد      آمريكا پس يكي از داليل حمله      
 محـسوب   آمريكـا ترين رقيـب آينـده       ن مهم عنواه  كشور چين دانست كه در هر صورت ب       

 مانع نزديك شدن كـشورهاي      تنها  نهه  ، ك خواهد با سلطه بر افغانستان      مي آمريكا. شود مي
 چـين مثـل سـين    آسياي ميانه به روسيه و چين شود، بلكـه حتـي در اسـتانهاي غربـي         

ي، جانبه داشته باشد و با مشغول كردن چـين بـه درگيريهـاي داخلـ               كيانگ مداخله همه  
 در افغانـستان منتهـي   آمريكااما هدفهاي دراز مدت . جانبه آن را كند نمايد   همهپيشرفت  

الدن و متالشـي شـدن سـازمان         به سرنگوني حكومت طالبان و دستگيري يا كـشتن بـن          
ئيها در برنامه دراز مدت خود براي تسلط بـر افغانـستان و             آمريكا شد؛   منتهي نمي  القاعده

طرفدار يا وابسته به خود در اين كشور به منافع اقتـصادي و          روي كار آمدن يك حكومت      
سياسي خود در افغانستان و كشورهاي آسيايي ميانه مي انديشند تـا بـا ايجـاد حكومـت            
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مورد نظر در افغانستان بتوانند ايران و روسيه را زير نظر قرار دهند و يك پايگـاه نظـامي                   
  1. كنندتأسيسدر شرق ايران 

ـ  ،الجيشي افغانستان  يت سوق  روشن است كه موقع    عنـوان داالن آسـياي مركـزي،        ه ب
 مـانع از     و ؛سـت منطقـه ا   در   آمريكـا  روسيه و ايران از عوامل اصلي حـضور          ،كنترل چين 

اي آينده جهان مثـل چـين و روسـيه، تبـديل شـدن آنهـا بـه يـك                    هنزديك شدن قدرت  
 ،جيشي منطقه خاورميانـه  به عنوان مركز سوق ال،ابرقدرت و پيوند يا نزديكي آنها با ايران      

ات  اختالفـ  ،در نتيجـه  . از اهداف اصلي نظم نوين جهاني و سلطه بر جهـان آينـده اسـت              
 در اين مورد وجود     انو جمهوريخواه  هات مثل دمكرا  آمريكاهاي حاكم بر    زيادي بين جناح  

دو هفته  .  ضربه زدن به رقيبان حال و آينده است        آمريكا گري  سلطه مسئله چرا كه    ؛ندارد
آن كـشور،   جمهور سـابق      رئيس ،نو به افغانستان، كلينت   آمريكاش از آغاز حمله نظامي      پي

اي   در زمان رياسـت جمهـوري بودجـه محرمانـه          «:در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد     
 ويـژه آمـوزش     هـاي  بود، حتي براي ايـن كـار نيرو        شدهبراي حمله به افغانستان تصويب      

لـيكن   براي اين حمله مناسب نبـود،        آمريكامومي در    اما در آن زمان افكار ع      ؛ديده بودند 
  .» افكار عمومي كامالً موافق حمله استنوناك

 آمريكـا  افكار عمـومي     در مورد  1990در سال     ،آمريكا سابق وزير خارجه    ،كالين پاول 
اند كـه نبايـد       فهميده آمريكامردان نظامي در     «:گويد براي حمله به افغانستان و عراق مي      

اشتباه آنها در ويتنام اين بود كـه در    .  كه در ويتنام مرتكب شدند، تكرار كنند       اشتباهي را 
براي جنگ هميـشه بايـد   .  با آن مخالف بودآمريكاجنگي شركت كردند كه افكار عمومي   

مـسلط   اقتـصادي    ــ  طلبان به قدرت نظامي     كه جنگ  اكنون «:افكار عمومي را آماده كرد    
جمهـوري    جرج بـوش رئـيس      و اند ده نموده ا جنگ آم   و افكار عمومي را براي يك      اند  شده

بهترين استراتژي  ... »كنند  با صداي رسا آن را اعالم مي       ،هم در صدر اين گروه قرار گرفته      
ن حـد   يار  هيچ ملت يا كشوري د    .  بازگشت به اولويت فعاليتهاي نظامي است      آمريكابراي  

آن در برابـر    رقابـت يـا     كودن نيست كه بخواهد با نسل جديد تسليحات ايـاالت متحـده             
به جاي آنكه خود را در باتالق فعاليتهاي اجتماعي فرو ببريم، يا             ه ب ،بنابراين. مقاومت كند 

از طريـق  .  صلح باشيم، بايد به اولويت و مزيـت نظـامي خـود روي آوريـم       ئمحفظ دا فكر  
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  مي توانـد آسـايش و امنيـت را بـراي    آمريكارهبري زورمندانه در سراسر جهان است كه        
هـيچ كـشوري نيـست،    بـا  ظـاهر   ه پيشگيرانه ب،اصطالح ه ب ، اين جنگ  1»همه فراهم سازد  

زعم آنها دمكراسي و مدنيت و اقتصاد غـرب را مـورد تحديـد     تروريسم است كه به  با  بلكه  
ت نزديك شدن به آن را نداشته       ئاند كه هيچ كس جر     از آن تابوئي ساخته   . قرار داده است  

جرج بوش مـي  . براي عالج آن نمي تواند وجود داشته باشد و هيچ راهي جز جنگ     ؛باشد
  ايـد بـا نمـايش قـدرت النـة          بلكـه ب   ديپلماسـي معنـا نـدارد     در برابر تروريـست،     «: گويد

 تمـام افتخـار و هنـر سياسـت در ايـن اسـت كـه تـضادهاي                  2»ها را ويران كـرد    تروريست
ن ال مـوقعي كـه مـسئو    ولـي  ؛ و تدبير به ميـز مـذاكره بكـشاند         گوو گفت ناپذير را با   آشتي

ترين قدرت جهان شمشير را از رو بسته باشند، از ديگـران كـاري سـاخته                 سياسي بزرگ 
 در ابتداي جنگ دوم جهـاني حملـه ژاپـن    آمريكالين روزولت رئيس جمهور  كفران. نيست

جـرج  .  ايتاليـا و ژاپـن قـرار داد      -آلمـان در مورد    را نقطه عطفي     آمريكا ربلرهاپبه جزاير   
 آمريكـا عطفـي در تغييـر سياسـت دفـاعي             سپتامبر را به عنوان نقطه     11 قعةبوش هم وا  

ـ پ حمله به    يمنته. داند مي  سـپتامبر كمـدي و از نـوع    11 بـه صـورت تراژيـك و    لرهارب
حملـه  «: لد وزير دفاع جرج بـوش رسـماً اعـالم كـرد           سفرام. ستآمريكا هاليوود   يهافيلم

اع در برابر تروريـسم و حملـه هـاي          ست، دف آمريكاسرلوحه سياست خارجي     »پيشگيرانه
 ، بنـابراين ؛تروريستي در قرن بيست و يكم مستلزم انتقال جنگ به خـاك دشـمن اسـت             

  3. حول محور حمله و نه دفاع بايد قرار گيردآمريكااستراتژي 
 از اكثر نقـاط جهـان مقاومـت    آمريكاگرانه  دانند كه در برابر منافع سلطه  آنها خود مي  

 تلخي از دوران جنگ سرد و نظـام دو قطبـي              كشورهاي جهان تجربة    مردم و  .وجود دارد 
 حاضر نيستند دوبـاره نظـام بـدتر از جنـگ سـرد،              سبب به همين    ؛در حافظه خود دارند   

 مجبورند خـود را بـراي       آمريكاگران    سلطه ،بنابراين.  را پذيرا باشند   ،قطبي يعني نظام تك  
واشـنگتن  «:  مـي گويـد    آمريكاوزير دفاع   فلد  سرام.  دنيا آماده كنند    نقاط جنگ در بيشتر  
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هاي تروريستي در بيش از شصت كشور جهـان       يك مبارزه چند جانبه و گسترده با شبكه       
، جنگ عليـه كـشورهايي اسـت كـه بـه آنهـا پنـاه         تروريستهابا  جنگ  . كند ا رهبري مي  ر

ر كـشور   كننـد و د    گذارند و آنان را تأمين مالي مي       دهند، تسهيالت در اختيار آنان مي      مي
ندپنـدنت  اي نامـه اي در روز  مقالـه ر ولـي رابـرت فـسيك د   1».كننـد  خود آنها را تحمل مي    

اين جنگ عليه تروريسم نيـست، بلكـه جنگـي بـر            «: ن بيان داشت  روشواقعيت را خيلي    
 قـرار   آمريكـا  هر كسي كه اجازه ندهد كشورش مورد چپـاول           2».ستآمريكاضد دشمنان   

 نباشـد، از ديـد آنهـا        آمريكـا اي  ه  ماند و تابع خواسته   بگيرد، هر كشوري بخواهد مستقل      
  .شود دشمن محسوب مي

 جديـدي در تـاريخ   دورانبا فروپاشي شـوروي و پيـدايش كـشورهاي آسـياي ميانـه          
ــشوده شــد  ــه گ ــن منطق ــشور. سياســي اي ــستان، قرقيزســتان، ازبكــستان و هايك  قزاق

 قدرت بزرگ روسيه    تركمنستان از طرف شمال و تا حدودي شرق و غرب در محاصره دو            
 و غـرب  آمريكا قسمتي از مرزهاي جنوب اين منطقه يعني ايران هم با ؛و چين قرار دارند   

توانـد بـه     افغانستان تنها راهي است كـه ايـن منطقـه را مـي    ،خوبي ندارد، بنابراين رابطه  
 و مانع از پيوستن اين پنج كشور به دو قـدرت روسـيه و             ؛ متصل كند  آمريكاي آزاد و    آبها

 قـرار   و غـرب آمريكـا  سياسـي    زيرا كشورهاي افغانستان و پاكستان در حـوزة     ؛ين شود چ
  .دارند

تـرين   آسياي مركزي داراي منابع عظيم معدني و طبيعي است كه نفت و گاز از عمده          
 افغانـستان   ؛ست و براي بخشي از نيازهاي اقتصاد جهاني داراي نقش محـوري اسـت             هانآ

 نظـم   ح، به اصـطال   ، اگر بخواهد سياست تك قطبي يا      يكاآمر .هم داراي منابع گازي است    
.  بتواند اين منابع عظـيم را در دسـت خـود داشـته باشـد               دنوين جهاني را پياده كند، باي     

 و بـراي  ودر  براي رسيدن به اهداف خود در افغانستان مرحله به مرحله پـيش مـي     آمريكا
ا سـقوط دولـت حـزب        ب 1996در سال    «:برد هر مرحله سياست مشخصي را به پيش مي       

تنها طالبان دولت اسالمي تندروئي را به كار گماشتند بلكـه          ر در كابل، نه   يااسالمي حكمت 
 .»العلماي اسـالم سـپردند     سررشته اردوگاههاي آموزشي را به دست جناحهاي جمعيت       «
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العلماي اسالمي با پشتيباني جنبش وهابي سعودي در عضوگيري داوطلبان براي            جمعيت
 در  1»كـرد  اي را بـازي مـي      حوزه بالكان و اتحاد شوروي پيشين نقش عمـده        جنگيدن در   

عنوان پادگان آموزشـي پيـشمرگان خـود در         ه   افغانستان را ب   )CIAسيا  (حقيقت سازمان   
 براي نيل به اين هدف مجبور بود دولتي را          آمريكا. سرزمينهاي اسالمي تبديل نموده بود    

تحميل يك دولت اسـالمي     «نين طرحي باشد    در افغانستان بر سر كار آورد كه مجري چ        
 بگـوي گيري طالبان راديكـال جوا     افراطي با پشتيباني سرويس اطالعاتي پاكستان و شكل       

 ؛ و هدف واقعي از كمك به طالبان در ارتباط مستقيم با نفت بود             آمريكامنافع ژئوپولتيك   
د، گروهـي را بـه      نو به همين دليل طالبان قبل از آنكه دولت خود را در كابل تشكيل ده              

هـاي گـاز      شركت يونوكال در جهت ايجاد شبكه لولـه        ااعزام كرد تا ب   » هوستون تگراس «
 اوالً سلطه نظام تـك  :داند كه با تسلط بر منابع نفت و گاز دنيا      مي آمريكا 2».مذاكره كنند 

هـاي جديـد رقيـب     گيـري قطب    مـانع شـكل    كند؛ ثانياً   مين  قطبي خود را بر جهان تضمي     
بنابر نظر  «. گيرد دست مي ه  هاي ديگر را ب   كشور اقتصادي منطقه و     شريانثالثاً   و   شود  مي

كار اسـت،   ه كه يك سازمان سياست عمومي محافظ    ،در واشنگتن ) Heritage(بنياد هريتج   
 با طالبان تا حدي تالشي بود براي جلوگيري از ساخت يك خط             آمريكا ديپلماتيك   ابطهر

امـر  طوركـه    همان3».روسيه بر تركمنستان و قزاقستانلوله در مسير ايران و كاهش نفوذ  
 آمريكـا  روسـيه و ايـران انجـام گرفـت،     بـا مبارزه منظور به  جيهان  ـ خط لوله نفتي باكو

هاي نفت و گاز از مسير ايران شود، حتي اگر به بهاي گزافـي               خواهد مانع از عبور لوله     مي
 مايـل از    1040له نفتي به طول     خط لو . كنندگان تمام شود   نندگان و مصرف  كبراي توليد 

اين خـط   . شود رسيد كه در ساحل پاكستان بنا مي       خاك افغانستان به پايانه صادراتي مي     
 ، طـرح   برآورد شدة  هزينة . اينچي روزانه گنجايش يك ميليون بشكه نفت را دارد         42لوله  

 
 ، نشر ني، تهران. ترجمه جمشيد نوايي. سپتامبر11 واقعيتهاي پشت پرده    جنگ و جهاني سازي،    .يشل شوسودوفسكي م. 1

  .42ص .1384
تهـران، سـازمان چـاپ و انتـشارات وزارت فرهنـگ و          .تحوالت جهاني در انديشه هاي امپراطوري جديد       .محمد كاظم . 2

  .193، ص 1383ارشاد اسالمي، 
  .109-110 ص ص ،شوسودوفسكي. 3



 انستانغاي؛ ويژه اف تحوالت منطقه               100

 در 1.ر اسـت  ميليارد دال5/2نزديك به ، آالسكا مي باشد ماوراء   گستردگي خط لولة هكه ب 
ي هابـراي حفـظ و يـا گـسترش منـافع شـركت            اي     جنگهاي جهاني و يا منطقـه      ،حقيقت
 با حمايت دولت كلينـتن در سـال         ،غول نفتي در كاليفرنيا   » يونوكال«. ست ا داري سرمايه
 طرحي را بـراي سـاختن يـك مـسير خـط لولـه نفـت و گـاز از تركمنـستان بـه                     1995

هـاي   اين كمپاني چند تن از افغان    .ديد عرب تدارك    افغانستان، پاكستان و به طرف درياي     
ي ااالصل زلم  يي افغاني آمريكاهاي يك   ت را به استخدام خود درآورده بود و از مشور         مشهور
هاي يونيكال در اين ديوارها اجازه يافتند دفتري در          فرستاده.... زاد نيز برخوردار بود    خليل

  در 2.ي تمديد پايـپ اليـن را آغـاز كننـد     افغانستان بازنموده كار آموزش پرسنل فني برا      
داران  م صــاحبان و يــا ســها،وبــيش  كــم،ن مملكــتداري معمــوالً مــسئوال نظــام ســرمايه

داري  عنوان رهبري نظام سـرمايه      ه ب آمريكادر  امر  اين  . داري مي باشند   شركتهاي سرمايه 
  .باشد كامالً آشكار مي

 كـه معـروف اسـت بـا         ،ديخيليها بيخبرند كه طايفه هاي بن محفـوظ و العمـو          
در .  بن الدن مناسبات دارند، صاحبان شركت سعودي دلتا اويـل انـد    سازمان القاعدة 

كنـسرسيوم  .  ثروتمند با نفـوذ، همـسر اسـامه بـن الدن اسـت       ، خواهر محفوظ  ،واقع
 از ، و اينهـا هـم  ؛ بن الدن همبـسته اسـت   يونوكال ـ دلتا با اعضاء سرشناس خانوادة 

 مناسبات تجـاري    ، ازجمله خانواده بوش   ،عضاي حزب جمهوريخواه   با ا  ،قضاي روزگار 
امپراطوري تجاري بن محفوظ روابط نزديكي با اعضاء جمهوريخواه از جمله           ... دارند  

بـن محفـوظ     زماني كه جرج بوش در كار كسب نفت بود با خالد          .  بوش دارد   خانوادة
ازرگاني و اعتبار درگيـر  الملل ب بوش و محفوظ در رسوائي بانك بين. معامالتي داشت 

  3.بودند

جنگنـد و   شناسند با هـم مـي   اي كه همديگر را نمي     عده : است  مرحوم شريعتي گفته  
 جرج بوش و بـن الدن       ؟شناسند  كه همديگر را به خوبي مي      شوند براي كساني   كشته مي 

. ئي مي شـوند آمريكاشريك تجاري نفتي همديگر باعث كشته شدن افراد بيگناه افغاني و      
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 كه در سمت نماينده روابـط عمـومي بـراي دولـت       ،يال هلمز دختر سناتور جسي هلمز     ل«
 2001 هاشمي مشاور مال عمر را در اواخـر مـارس            اهللا  رحمت ،طالبان به كار گماشته شد    

 و  CIA هلمز به سبب همكاري با عمويش ريچارد هلمز رئيس پيـشين          . به واشنگتن آورد  
 برنامـه اول آنهـا بيـرون        1». اين سمت گماشته شد    سفير سابق اياالت متحده در ايران به      

 دوم ايجـاد زمينـه و فـضاي سياسـي             برنامة. از منطقه بود كه موفق شدند      كردن شوروي 
افغانـستان  » جهـادي « هرچند كه نيروهاي   ؛ تا مردم منطقه آن را پذيرا شوند        بود مناسب

فروشي حاضـر بـه      بهاي وطن اي از آنها به      شدند، ولي پاره   مان سيا تغذيه مي    ساز  وسيلة هب
ف دراز مدت خـود دسـت بـه هـر     ا براي رسيدن به اهدآمريكا.   نبودند  آمريكاهمكاري با   

ناپـذير جنـبش شـمال       را و آشـتي   گـ  ازجمله تصفيه حساب بـا جنـاح ملي        ؛زند  مي اقدامي
 بـا وجـود      ـــ  هـاي غربـي     رسـانه  ،در اين ميان   «: مسعود شاه    افغانستان به رهبري احمد   

به ترور مـسعود اشـاره   . پاكستان ساكت مانداي  اساي   در خصوص نقش    ــ ارمدارك بسي 
 سـپتامبر و تـصميم بعـدي در مـورد آغـاز             11شد، اما از اهميت سياسي آن در پيوند با          

 11  رويـداد  درست دو روز پيش از    امر   اين   2»جنگ عليه افغانستان سخني به ميان نيامد      
گرا، زمينـه را بـراي        ملي موجود بين جناحهاي  هاي   تنش  و اين ترور . سپتامبر انجام گرفت  

ديويـد راكفلـر در سـخنراني    .  در افغانستان مهيـا سـاخت      آمريكاهاي بعدي    اجراي برنامه 
مـا   «: را كامالً واضح بيان نمودمسئله 1994خود در شوراي تجارت سازمان ملل در سال      

ريم يـك بحـران بـزرگ        تنها چيزي كه نياز دا     ؛ايم در آستانه دگرگوني جهاني قرار گرفته     
كنـد    كشوري كه فكـر مـي      3» و ملتها نظم نوين جهاني را خواهند پذيرفت        ،مناسب است 

را هـم   » بحران بزرگ مناسب  «تواند   قطبي دارد، مي   صورت تك ه  توان سلطه بر جهان را ب     
 سپتامبر در توان يـك  11  تواند بپذيرد كه حادثة هيچ عقل سليم سياسي نمي   . ايجاد كند 

. مانده را هم نداشـتند   نگهداري افغانستان عقبتوانباشد كه حتي »  افغاني ـ عرب«گروه 
هـاي مركـز تجـارت جهـاني و پنتـاگون،             ريختن ساختمان  فقط چند ساعت پس از فرو     «

هيچ مدرك قابل اعتمادي اسامه بن الدن و القاعده را بـه عنـوان              ارائه   بدون   ،دولت بوش 
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 اين عمـل    ، كالين پاول  ، و وزير امور خارجه    ؛كند مظنون شماره يك اين حمله معرفي مي      
 روز دهم سپتامبر، يعني درست يك روز قبل از حمله           1.كند ارزيابي مي » اعالن جنگ «را  

هاي نظـامي   گون، بن الدن در يكي از بيمارسـتان       تروريستي به مركز تجارت جهاني و پنتا      
 اعـالم   CBSپاكستان دياليز مي شود و سـرويس اطالعـاتي ارتـش پاكـستان بـه شـبكه                  

هاي نظامي راولپنـدي در سـتاد فرمانـدهي ارتـش           بن الدن در يكي از بيمارستان     : ندك مي
» شخص مهـم «معالجه يك  منظور  اين عمل به    ... پاكستان تحت درمان قرار گرفته است       

اتنـگ بـا    گ ارتبـاطي تن   ،انجام گرفته و بيمارستان اكيپي از نيروهاي ارتش پاكستان را كه          
  . كند ايگزين اكيپ عادي بيمارستان مي ج،پنتاگون دارند

 كه از نزديك با نظاميان پاكستان همكـاري         ،ئي مستقر در راولپندي   آمريكاتشاران  سم
ترين اقدامي جهت دستگيري دشمن شماره يـك ايـاالت متحـده بـه               مي كردند، كوچك  

دن  سپتامبر حضور بـن ال 11 آيا يك روز قبل از :توان از خود پرسيد    مي 2.آورند عمل نمي 
ـ         هـم رعايـت حـال       آمريكـا دليـل بيمـاري بـوده و          هبازيگر اصلي آن در پاكستان واقعاً ب

پاكـستان  اي    سـي اي     و CIAبيمارستان و بيمار را نموده و يـا اينكـه از طريـق مـأمورين                
كرده است؟ چگونه است كه چنـد        هدايت مي  را  )  سپتامبر 11(اي آن روز    دهاي فر  برنامه

الدن و سـازمان القاعـده        بن آمريكا جرج بوش رئيس جمهوري       سپتامبر 11ساعت بعد از    
ن سازمان سيا   ا مركز تجارت دانسته ولي يك روز قبل از آن با مأمور            انفجار را عامل اصلي  

ه از ماههـا قبـل بـراي        ددر پاكستان مالقات داشته است؟ اگر بـن الدن و سـازمان القاعـ             
 به حمله پيشگيرانه بودنـد، بايـستي بـا     شناخته شده بوده است و آنها واقعاً معتقد    آمريكا

اياالت متحده قبل از    «  شدند، در صورتي كه      يماي    ري او مانع وقوع چنين حادثه     گيدست
ايـن سـعودي تحـت      .  سپتامبر، بارها امكان دستگيري و استرداد بـن الدن را داشـت            11

ـ           11تعقيب، چندي قبل از      ونـت  خـاطر عف   ه سپتامبر، در يكـي از بيمارسـتانهاي دوبـي ب
، مالقـات مخفـي     2001 اكتبر سال    11به نوشته فيگارو در روز      .  شده بود  يكليوي بستر 

 در شـهر دوبـي انجـام    2001 در ژوئيـه  CIAبين بن الدن و يكـي از نماينـدگان محلـي          
كند كـه بـن الدن    ئي دوبي تصديق ميآمريكاپذيرفت و يكي از مديران اداري بيمارستان       
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بيمارستان بستري بوده است و در دوران بـستري بـودن،            در آن    2001 ژوئيه   14 تا   4از  
  . اند افراد خانواده و شخصيتهاي سعودي و امارات متحده عربي بارها به مالقات وي آمده

 نقـش بـن الدن و       كنندة  د و نقيض به هيچ وجه نمي توانند بيان        ضاين اخبار دقيق و     
فارنهايـت يـازدهم    «از فـيلم     مستند س  ،مايكل مور .  سپتامبر باشند  11القاعده در حوادث    

 كه چرا اجازه داديد يـك       :ال خواهم كرد  ئوباالخره روزي از بوش س     «:گويد  مي ،»سپتامبر
 اعـضاء هم سپتامبر، راه بيفتـد و  د درست چند روز بعد از ياز،هواپيماي خصوصي سعودي  

 بـدون اينكـه  .  خارج نمايـد آمريكاخاندان بن الدن را در شهرهاي مختلف جمع كند و از      
FBI         ـ     1 هيچ تحقيقي را در اين باره انجام دهـد   خـاطر  ه پاسـخ آن كـامالً روشـن اسـت، ب

  بن الدن و سازمان او بـه بيـرون كـردن شـوروي از افغانـستان، تـرور               خدمت همه جانبة  
شاه مسعود و شكست جنبش شـمال، ظهـور و سـقوط جنـبش طالبـان و بـاالخره                   احمد

 يعنـي   ،نوان نقطه عطف نظم نوين جهـاني      ع ه سپتامبر ب  11پذيرش نقش قهرماني حادثه     
 بـه  ، از جملـه اهـداف ديگـر برنامـة      .  قطبـي  تـك عنـوان نظـام      ه ب آمريكاسلطه بالواسطة   

و شعله ور نمودن جنگها     ...  جنگ پيشگيرانه و لشكركشي به عراق، افغانستان و          ،اصطالح
نظـامي  ن هاي كـال  را بايد در منافع و سود سرشار فروش تسليحات جنگي و ايجاد بودجه    

  .جو كرد و جست
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