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تشدید نا امنی و ضرورت اعتماد سازی!

ــــــــــسرمقاله

مبارزه جدی با نشان
های افراط گرایی در
محیط های فرهنگی
محمدرضا هویدا

دید نظامی به بحران جنگ و ناامنی در افغانستان ،باعث شده تا
در بیش از سیزده سال گذشته ،بیشترین حجم کمک های جامعه
جهانی به بخش امنیت سرازیر شود و همین طور بیشترین توجهات
به بخش نظامی باشــد .میلیاردها دالر بــه بخش امنیت و نظامی
اختصاص یافته است ،در هر کنفرانس و مجلسی که با موضوعیت
افغانستان برگزار شــده ،عرصه نظامی و جنگ جایگاه ویژه خود
را داشته اســت .عرصه فرهنگ مغفول ترین بخش در میان بحث
ها ،توجهات و کمک های جامعه جهانی در افغانستان قرار داشته
است .شاید کمترین بخش کمک به این بخش اختصاص داده شده
باشد .در همین حال دولت افغانستان نیز عمده ترین توجه خود را
به بخش نظامی معطوف داشته است و این امر را می توان از بودجه
ملی به خوبی دریافت .بخش اعظم بودجه ملی افغانستان به عرصه
نظامی اختصاص یافته است.
نگاهی به برنامه های رســانه های گروهی به خصوص رسانه های
دیداری و شــنیداری و همین طور به مواد درســی در معارف و
تحصیالت عالی نیز جایــگاه فرهنــگ را در برنامه های دولت
افغانستان به خوبی نشان می دهد .رسانه های دولتی در افغانستان
با کمترین موضع گیری علیه طالبان و افراط گرایی در کشــور به
مبارزه برخواسته اند .شاید رسانه های گروهی خصوصی بیشترین
بار مبارزه با افراط گرایی را بر دوش بکشند.
دانشــگاه ها نیز که منبع تغذیه فکری جامعه به شمار می روند،
نیز می بایســت جایگاه ویــژه ای در برنامه ریــزی های دولت
افغانستان داشته باشد .دانشــگاه نباید زمینه های ترویج افراط
گرایی و تفکرات تندروانه را فراهم سازد .دانشگاه جای عقالنیت
است و اگر دانشگاه نتواند خاصیت اصلی خود که همانا گسترش
عقالنیت ،تفکر ،انتقاد ،اصالح گری و سازندگی خود را حفظ کند،
مطمینا به هیچ صورت نمی توان به آن جامعه امیدوار بود و انتظار
داشت که بتوائد رو به رشد و ترقی و توسعه راه بپیماید.
هشــدارهای زیادی در سالهای گذشته از ســوی منابع و افراد
مختلفی نســبت به گسترش افراط گرایی و نفوذ افراط گرایان در
دانشگاه های کشور داده شــده بود .حتا در ماه های گذشته ،در
یکی از دانشــگاه های کشور شماری از دانشجویان در حمایت از
یکی از گروه های تروریســتی شعار داده بودند و پرچم آن را باال
کرده بودند .این هشدارها معموال با انکارهایی همراه بوده است و
چنان که رســم دولت افغانستان است ،هشداردهندگان متهم به
بدبینی شده بودند.
در حالی که دانشــگاه ها و مدارس از دیــر زمانی به مکان های
جذابی برای گروه های افراطی و تندرو شناخته شده است .در این
مکان ها گروه های افراطی با استفاده از پتانسیل هایی که در میان
جوانان وجود دارد به ترویج افکار و اندیشــه های تند و افراطی
اقدام می کنند .غایب بودن و بی توجه بودن دولت افغانســتان
به این مهم نیز زمینه را برای حضور افراط گرایان بیشــتر فراهم
ساخته است .حتا بروز حوادث ناگواری در شماری از دانشگاه ها
که در بعضی موارد به مرگ محصالن انجامید نیز نتوانســته است
دولت افغانســتان را بیدار کند که حساسیت بیشتری نسبت به
حضور گروه ها و افراد تندرو در دانشگاه های کشور داشته باشند.
کسانی که در سال های اخیر در دانشگاه های کشور درس خوانده
اند به خاطر می آورند که اندیشــه ها و افراد افراطی چگونه در
دانشــگاه ها حضور علنی دارند .بخش عمده ای از این وضعیت
به مدیریت دانشــگاه ها و اساتیدی که به گونه های مختلف وارد
دانشــگاه شــده اند برمی گردد .جذب پایین و ناچیز اساتید با
ظرفیت های علمی باال که در رشــته های مختلف تحصیل کرده
اند و فضای بسته دانشگاه نیز مزید بر علت شده است .نمی توان
نادیده گرفت که شــماری از پوهنزی های در دانشــگاه مختلف
کشور شدیدا بسته هستند که کمتر کسی می تواند وارد این گونه
مجموعه ها شود.
دولت افغانستان باید در مورد فضاهای فرهنگی و علمی توجه ویژه
ای داشته باشــد و نگذارد دانشگاه ها به محیط های تبلیغ افراط
گرایی مبدل شــوند .هر گونه نشــانه افراط گرایی باید با جدیت
دنبال شود و با هر گونه عالمت افراط گرایی شدیدا مبارزه شود.

رویداد غمناک هفته ی گذشــته ی کابل
نشــان داد که وضعیت امنیتی کشور تا چه
اندازه شکننده است و استراتیژی امنیتی
حکومت تــا چه اندازه آســیب پذیر .این
آسیب پذیری از کجا ناشی می شود؟ چگونه
تروریستان تا چند کیلومتری ارگ ریاست
جمهوری کشور می رســد و مواد منفجره
شان را انتقال می دهند؟
اینگونه سئواالت بعد از هر حمله ی انتحاری
در کابل ،از سوی شــهروندان و کنشگران
اجتماعی و حتی بسیاری از سیاست مداران
و نمایندگان مجلس مطرح شــده است ،اما
هنوز پاسخ روشن به این سئواالت از سوی
مسئولین امنیتی و رهبران حکومت وحدت
ملی داده نشده است.
تکرار حمالت انتحاری و عدم پاسخ روشن
حکومت به ســئواالت و ابهامات موجود در
رابطه به این حمــات ،اندک اندک اعتماد
مــردم را از حکومت کاهــش می دهد و
حکومــت وحدت ملــی را با بحــران بی
اعتمادی روبرو خواهد کرد .در صحبت های
عادی شهروندان در کوچه و بازار و همچنان
در رســانه ها و فضای مجــازی ،موجی از
انتقادات علیه حکومــت بعد از هر رویداد
ناگوار امنیتی شکل می گیرد و شهروندان
به همان اندازه که از سربازان کشور حمایت
می کنند ،از اســتراتیژی امنیتی حکومت
انتقاد می کنند .این نشــان می دهد که به
هر اندازه که وضعیت امنیتی کشــور رو به
وخامــت بگذارد ،اعتماد مردم نســبت به
حکومت نیز کمترخواهد شــد و امید مردم
نســبت به آینده نیز کاهش خواهد یافت و
در واقع گروه های تروریستی همچنان که
در میدان جنگ فزیکی و خشونت آفرینی
دست باالی دارند ،جنگ روانی را نیز به نفع
شان ختم می کنند.
اعتماد ســازی بین ملــت و دولت یکی از
ضرورت هــای حکومت وحــدت ملی در
شرایط فعلی است و نباید به سادگی از کنار
آن گذشت .عدم شــفافیت در پاسخگویی
به مشــکالت امنیتی و سایر مشکالتی که
دامنگیر حکومت وحدت ملی اســت ،روند
اعتماد سازی را خدشــه دار خواهد کرد و
حکومت وحدت ملــی را نیز با چالش های
فراوان روبرو خواهد ساخت.
با وجودی که گفته می شود حلقاتی در پی

مهدی مدبر

ســبوتاژ حکومت وحدت ملی است و می
خواهند بیــن دولت و ملت فاصله اندازند و
وضعیت را بصــورت اغراق آمیز نا امن و بد
جلوه دهنــد؛ رهبران حکومت وحدت ملی
باید ضرورت اعتماد سازی بین ملت و دولت
را بیش از هر زمانی درک بکنند و در تالش
باشــند تا پایه های اعتماد مردم نسبت به
دولت را محکم تر و قوی تر بسازند نه این
که با پاسخ های سهل انگارانه و ابهام آمیز،
اعتماد مردم از حکومت را بیشــتر سلب
بکنند.
نا امنی یک مشــکل جدی است و از حیات
شخصی تا حیات جمعی شهروندان کشور را
در این روزها تحت تاثیر قرار داده است ،به
همان میزان که نا امنی زندگی شهروندان را
متاثر می ســازد ،اعتماد آنها را از حکومت
نیز سلب می کند و نشان ضعف و ناکارآمدی
حکومت تلقی می گردد .بنا بر این عملکرد
درست حکومت در قضایای امنیتی و نشان
دادن قاطعیت و جدیت در راســتای تامین
امنیت،مــی تواند از بوجــود آمدن بحران
اعتماد جلوگیری کند.
یکی از وظایف اساســی شــهروندان در
قبال حکومت حمایــت کامل و همه جانبه
از حکومت در برابــر تهدیدهای بیرونی و
درونی اســت ،اما این امر زمانی می تواند
ممکن باشد که حکومت موفق شود فاصله

بین خود و شهروندان را بردارد و عملکرد
مســئوالنه در قبال خواست شهروندان از
خود نشان دهد و به مردم و شهروندانش
پاسخگو باشــد .اما اگر این روند برعکس
شود و مردم احســاس کنند که حکومت
به نگرانی های آنها مســئوالنه پاسخ نمی
دهد ،آن زمان فرهنگ بیتفاوتی در برابر
حکومت اوج میگیرد و از طریق گسترش
فاصله میان مردم و حکومت و با استفاده از
شکافهای به وجود آمده ،دشمنان درونی
و بیرونی به راحتی میتوانند امنیت را در
ابعاد مختلف مختل ســاخته و به تدریج
جامعه را دســتخوش نا امنیها و بیثباتی
بسازند.
واقعیت این است که هم حکومت قبلی و
هم حکومت وحــدت ملی ،هیچ کدام بعد
از حمالت مرگبار انتحاری به مردم نگفته
اند که کجای کارشــان نقض داشته اند و
تروریســتان و مخالفان چگونه توانسته
اند تا قلب پایتخت کشــور نفوذ کنند و
خونبارتریــن حمالت انتحــاری را انجام
بدهند و چه کســانی در راســتای انجام
وظیفه شــان تغافل کــرده اند .در چنین
مواردی مردم افغانستان حد اقل دو انتظار
عمده از حکومت دارند:
چه کسانی در انجام وظیفه کوتاهی کرده
اند

تا کنون رویدادهای خونبار زیادی در کابل
و ســایر والیات افغانستان رخ داده است،
اما هیچ مســئول امنیتی بخاطر کوتاهی
در انجام وظیفه از مردم معذرت نخواسته
است و اســتعفا نکرده است .حکومت نیز
مشخص نکرده اســت که غفلت وظیفوی
چه کسانی باعث شده است که یک چنین
رویداد مرگبار اتفــاق بیفتد .در واقع اگر
رویداد همانند حادثه روز سه شنبه هفته
گذشته ی کابل در یک کشور دیگر اتفاق
می افتاد ،احتماال تمام مســئولین امنیتی
آن کشور از مردم شان معذرت خواسته و
استعفا می کردند ،اما متاسفانه در کشور
ما فرهنگ پذیرش ناتوانی و گناه و تقصیر،
نهادینه نشده است و هیچ کس خود را در
قبال ملت صادق و پاسخگو احساس نمی
کند.
مردم انتظــار دارند که حکومت افرادی را
که در انجام وظیفه شــان کوتاهی کرده
اند شناســایی کرده و به آنها معرفی کند
و همچنان آنها را از وظیفه شــان سبک
دوش نماید .این کار بخصوص باید در مورد
مسئولین کمربندهای امنیتی و دروازه های
شــهر کابل صورت گیرد و از آنها سئوال
شود که چگونه تروریستان توانستند آنها
را فریب داده و وارد شــهر کابل شوند و تا
نزدیکی ارگ ریاست جمهوری برسند؟

قاطعیت در مبارزه با مخالفین
یکی از جدی ترین خواست ها و انتظارات
شــهروندان از حکومت قاطعیــت در امر
مبارزه و ســرکوب مخالفین مسلح و گروه
های تروریستی اســت .مردم افغانستان
انتظار دارند که حکومت با تمام توان کسانی
را که شهروندان بی گناه کشور را به خاک و
خون می کشاند ،سرکوب کند و به سیاست
مدارا پایان دهد.
تقریبا بعد از هر رویداد خونین تروریستی
مردم از حکومت خواســته اند که سیاست
جنــگ و صلح خــود را بازبینــی کند و
اســتراتیژی جنگ را تغییر دهد و جنگ را
با جنگ پاسخ بگوید و بیش از این بصورت
یکجانبه بر طبل صلح طلبی نکوبد.
در واکنش به این انتقادات و حمله انتحاری
هفته ی قبل بــر ریاســت امنیت رجال
برجسته ،حکومت افغانســتان نیز اعالن
کرده است که پیش از این بخاطر ختم جنگ
و پایان دادن به خشونت در کشور اولویت
آنها مذاکره و گفتگو بود و اما این بعد از این
اولویت اصلی حکومت افغانستان ،جنگ و
سرکوب شورشیان و گروه های تروریستی
خواهد بود.
این تصمیم حکومت افغانســتان و اولویت
دادن به پاسخ مسلحانه و جنگ با گروه های
تروریستی ،می تواند برای شهروندان کشور
امیدوار کننده باشد و نشانی از عزم و اراده
جدی حکومت در راســتای تامین امنیت
پنداشته شود ،اما حکومت باید این تصمیم
را بصورت عملی نشــان دهد تا اعتماد و
همکاری و پشتیبانی مردم را بدست بیاورد.
حکومت در صورتی می تواند اعتماد و باور
مردم را بدست بیاورد و آنها را به مشارکت
جهت تامین امنیت و ثبات ترغیب کند ،که
در قبال مردم از خود تعهد و مســئولیت
پذیری نشان دهد و پاسخگو باشد .چیزی
تا کنون در حرف زیاد گفته شــده است اما
در عمل نشــانی از پاسخگویی و مسئولیت
پذیری وجود نداشته است.
اعتماد سازی و پاســخ روشن به سئواالت
و ابهامات موجــود در رابطه به رویدادهای
تروریستی ،می تواند مشارکت مردم را در
تامین امنیت و ثبات بهتر ســازد و جنگ
روانی و رســانه یی را نیز به نفع حکومت
افغانستان تغییر دهد.

مواجهه با تروریسم ؛رویکرد نظامی ,سیاسی و یا حقوقی
قسمت دوم

) به این ترتیب كه ســازمان مجرمانه با رد
نظام سیاسی حاكم در جهت سرنگون كردن
آن تالش میكند و در صورت لزوم مرتكب
اقدامات تروریستی اعم از تخریب ،هواپیما
ربایــی  -گروگانگیری ،حمالت نظامی ،قتل
مدیران سیاســی جامعه و انسانهای بیگناه
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 ) pنســبت به هدف اول اتفاق نظر وجود
دارد .بســیاری از حقوقدانان هدف دوم را
نمیپذیرند .با آنكه واقعیت خارجی نشان
میدهــد گاه مجرمان ســازمان یافته برای
رسیدن به قدرت مث ً
ال ورود به پارلمان ،قوه
مجریه و یا سایر مراكز تصمیم گیری تالش
میكنند ،اما نكته مهم این است كه به قدرت
سیاسی هرگز به عنوان هدف اصلی و غایی

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

خــود نمینگرند ،بلكه قدرت سیاســی را
وسیلهای برای كسب قدرت اقتصادی بیشتر
و رانت خواریهای گســتردهتر اقتصادی
تلقی میكنند .هدف سوم نیز مورد مخالفت
بســیاری از حقوقدانان قرار گرفته است؛
( )۲۰۰۰ ,Howard abadinskyچــه آنكه
حتی اگر مجرمان ســازمان یافته در جهت
ســرنگون كردن حكومتی تالش كنند و به
اقدامات خشــونت بار دست زنند ،اما چون
سودجویی انگیزه آنان است و فاقد گرایش
ایدئولوژیك هســتند ،نمیتوان آن جرم را
تروریستی محسوب كرد و یا هدف سرنگونی
حكومــت را از اركان جرم ســازمان یافته،
دانست.
انواع تروریسم :تروریسم تنوعی به مراتب
بیشتر از دهههای گذشــته یافته است .به
شایعترین گونههای تروریسم اشاره میكنیم.
جاناتان وایت ( )Jonathan whiteبه پنج
نوع متمایز از تروریسم تصریح كرده است:
تروریسم جنایی ()Criminal terrorism
تروریســم ایدئولوژیك ،تروریســم ملت
گرا ،تروریســم دولتی و تروریسم انقالبی.
(  )۸.ch,۲۰۰۰ ,Michael D.lymanوی
تروریسم جنایی را متضمن استفاده از ترور
برای جلب منفعت مادی یا معنوی دانسته و
تروریسم ایدلوژیك را به نوعی تالش برای
تغییر قدرت سیاســی حاكم تعریف كرده
است.
تروریسم ملت گرایانه را متفاوت از تروریسم
ایدئولوژیك دانســته و آن را نوعی فعالیت
تروریســتی معرفی نموده كه از منافع یك
گروه قومی یا ملی فارغ از ایدئولوژی سیاسی
آن ،پشــتیبانی میكند .به نظر او تروریسم
دولتی موردی اســت كــه نظامهای حاكم
در روابط بین المللی وخارج از تشــریفات
پذیرفته شدة دیپلماتیك ،اعمال خشونت
یــا تهدید به اســتفاده از آن میكنند .این
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 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
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خشونت برنامه ریزی شده با انگیزه سیاسی
توسط كارگزاران پنهان دولت بر ضد هدف
های غیر رزمی اعمال میشود .به باور وایت
تروریسم انقالبی یعنی به كارگیری تاكتیك
های شــبه پارتیزانی بــرای ایجاد رعب و
وحشــت در صاحبان قدرت سیاســی و
طرفداران آنان به قصد براندازی دولتمردان
موجود و به قدرت رساندن رهبران سیاسی
دارنده نظــرات تروریســتها .او میگوید:
تاكتیكهای رایج مورد استفاده عبارتند از:
آدم ربایی ،قتل و بمب گذاری(.)CF:Ibid
برخی دیگر از نویســندگان تروریسم را،
دارای هشت نوع دانســتهاند :تروریسم
اســطورهای (،)Mytho Terrorism
تروریســم آنارشــیتی (Anarcho
 ،)Terrorismتروریســم اجتماعــی
( ،)Socio Terrorismتروریســم قومی
( ،)Ethno Terrorismتروریســم مواد
مخدر ( ،)Narco Terrorismتروریسم
دولتی ( ،)State Terrorismتروریســم
ضد تروریســم( ،)Anti Terrorismو
تروریســم نــاب(pure Terrorism).
)۲۴۲.p,۱۹۹۱ ,(James DerDerian
واژه نوظهور دیگری در كنار جنگ رایانهای
( ،)cyber warجنگ شبكهای ()net war
و جنگ اطالعاتی در مبحث گسترده جنگ
در عصر اطالعات با عنوان (سایبر تروریسم
 )cyber terrorismمطرح شده است كه
برخی آن را یكــی از انواع جدید و متمایز
تروریسم میشناسند ،هر چند به نظر می
رسد نباید آنرا نوع جدید تروریسم به شمار
آورد .سایبر تروریســم در حقیقت مانند
دیگر اشكال تروریسم است كه در آن یك
مولفة رایانهای وجود دارد ،سایبر تروریسم
روش نوین اقدامات تروریستی است نه نوع
دیگر تروریسم.
سایبر تروریســم را میتوان هرگونه عمل

تروریستی دانست كه در آن از سیستمهای
اطالعاتی یا فناوری دیجیتالی چه به عنوان
ابزار حملــه و چه به عنــوان آماج حمله
استفاده میشــود .این حمالت باید منجر
به اعمال خشونت بر ضد اشخاص یا دارایی
ها به میزانی شود كه ایجاد رعب و وحشت
نماید.استارك ســایبر تروریسم را چنین
تعریف میكند« :عبارت اســت از استفاده
هدفمند یا تهدید به اســتفاده از جنگ
رایانهای یا توسل به خشونت بر ضد اهداف
رایانه ای با انگیزههای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی یا مذهبی از سوی گروههای غیر
دولتی یا گروههای تحت هدایت و حمایت
دولــت به منظور ایجاد تــرس و نگرانی و
وحشــت در جمعیت مورد نظر و آســیب
رســاندن به داراییها و اموال نظامی و غیر
نظامی»()۹.p ,۱۹۹۹,Rod Stark
گفتار دوم :مقابله با تروریسم
اینك به این پرسش اساسی پاسخ میگوییم
كه بــرای مقابله با تروریســم باید از چه
الگویی پیروی كرد؟ در پاسخ سه پارادایم
نظامی (جنگ) ،سیاسی و حقوقی را مورد
بررسی قرار میدهیم:
الف -پارادایم جنگ
حادثه یازده سپتامبر توسط دولت ایاالت
متحده آمریكا به عنوان جنگ توصیف شد
كه طبع ًا دفاع مشــروع مسلحانه میتواند
راه مقابلــه با آن محســوب گردد .رئیس
جمهور آمریكا رسم ًا حمله یازده سپتامبر را
حملهای نظامی میداند كه توسط دشمنان
آزادی علیه كشورش ارتكاب یافته است.
بنابراین منازعهای مســلحانه (Armed
 )Attackتحقق یافته است]۲[:
درســت یك روز پس از وقــوع حمله در
دوازدهم ســپتامبر شورای امنیت سازمان
ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه شــماره
 ۱۳۶۸را در مورد حمالت تروریســتی به

تصویب رساند .این قطعنامه هر چند از نكات
روشنی برخودار است ،دارای ابهام نیز هست
و گاه متناقض مینماید .به درســتی روشن
نیست شورا حمله یازده سپتامبر را چگونه
توصیف كرده اســت .در مقدمه قطعنامه،
شــورای امنیت بر حق ذاتی دفاع فردی و
جمعی تأكید میكند]۳[.
شــورا در اولین پارگراف اصلــی ،حمله را
محكـــوم نموده ،آنرا حمله دهشــتناك
تروریســتی Horrifying Terrorist
 Attacksخواند و آنرا تهدیدی علیه صلح و
امنیت بین المللی دانستUN Security (.
)para۱ ,۲۰۰۱ ,Council Resolution
جالب اســت كه به نظر شــورا اقدام یك
سازمان تروریستی و نه یك دولت میتواند
تهدیدی علیه صلــح و امنیت بین المللی
باشــد .مهمتر این است كه شورا حمله را به
عنوان حمله مسلحانه ()Armed Attack
توصیف نكرد كه دولت قربانی بتواند در پی
آن در چارچوب ماده  ۵۱منشور ملل متحد
به دفاع مشروع متوســل شود .آیا میتوان
گفت چون شورا در مقدمه ،حق دفاع فردی
و جمعی را به رســمیت شناخته است ،پس
حمله را حملهای نظامی توصیف كرده است؟
در قطعنامه تصریح شــده است كه شورای
امنیت آماده اســت تا كلیه اقدامات الزم را
برای پاسخگویی به این حمالت تروریستی بر
پایه تعهداتی كه به موجب منشور ملل متحد
بر عهده دارد به كار بندد .احتماالً مراد این
است كه شورا ،آمادگی دارد در صورت لزوم
اقدام نظامی یا اقدامات دیگر را تجویز كند،
اما با صراحت اجازه اقدام نظامی صادر نمی
كند .مجمع عمومی نیز در قطعنامه ای آنرا
به عنوان اقدام شنیع و وقیحانه تروریستی
( )heinous acts of terrorismمحكوم
نمود ،ولی نه آن را حمله نظامی مینامید و
نه به حق دفاع مشروع اشاره ای كرد ،بدین
ترتیب قطعنامه مجمع ضمن فاصله گرفتن
از قطعنامه شورا ،توصیف حقوقی اقدام را
مقداری مبهمتر ســاختUN General(.
 )۲۰۰۱ ,Assemblyدر همان روز دوازدهم
سپتامبر شــورای ناتو با استناد به ماده ۵
معاهده واشــنگتن كه حق دفاع مشروع
جمعــی را در صورت حمله بــه هر یك از
اعضاء این پیمان به رسمیت میشناسد؛[]۴
به اتفاق آرا بیانیهــای صادر و حمله یازده
ســپتامبر را حمله نظامــی توصیف نمود.
(,The North Atlantic Treaty
 )۱۹۵۹بنا براین مالحظه میشــود دولتهای
بســیاری اعم از اعضاء دائم شورای امنیت
و غیر آن حمله تروریستی یازده سپتامبر
را كه احتماالً توسط یك سازمان تروریستی
صورت گرفته است.
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