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 امسکی چنوام 
 

اين تحليل . ی ماساچوست است ژنوام چامسکی استاد زبان شناسی انستيوتکنولو

، در اصل سخنرانی او در مجمع تکنولوژی و فرهنگ است که در هجدهم اکتبر جامع

 نشريه 73 ايراد شده و نخستين بار به صورت نوشتاری در شماره 2001سال 

که به وسيله ی بنياد صلح برترراند راسل در لندن   ) The Spokesman(سخنگو 

  . ه است منتشر می شود ، چاپ شد

شهرت چامسکی نه تنها به خاطر سطح بلند مرتبه ی علمی او ، که بيشتر به دليل 

توان و جسارت قدرتمند تحليل او از مسائل جهان ، برخورد با ساختار قدرت غالب 

در امريکا و موشکافی او از واقعيت های پشت پرده در زمينه توسعه طلبی ها و 

مجموعه ی تحليل های نوام .  ها ی  ديگراست توطئه های اياالت متحده عليه ملت

چامسکی به ما می گويد که برای امريکا ؛ بخصوص پس از جنگ جهانی دوم ، 

قدرت نمائی ، توسعه طلبی اقتصادی ، دخالت های سياسی و جنگ افروزی و توليد 

تروريست و حکومت ها و جريان های تروريستی ، ابزار و امکان ادامه ی حيات و 

  . مپراتوری جديد جهان است گسترش ا

رسانه های خبری امريکائی که در رابطه با سياست ها و ترکيب حاکميت سياسی 

سرمايه داری غالب حالت ابزاری دارند ، سعی می کنند بی سرو صدا از کنار 

چامسکی بگذرند ، به همين دليل با ياران و روشنفکران متعهدی که با او همراه شده 

ده ای را در سراسر امريکا سازمان داده و مدام به آگاه کردن اند ، شبکه ی گستر

چامسکی معتقد است که مبارزه با بی عدالتی و توسعه طلبی ، در . مردم می پردازد 

هر شکلی می تواند موثر باشد و ، حتی گرد آمدن چند نفر، می تواند ؛ بخصوص در 
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دولت های مزدورش در مقابل لجام گسيختگی های اياالت متحده ، هم پيمانان و 

  .  سراسر جهان ، ايستادگی را تقويت کند 

رابطه ی مستقيم با مردم و اقبالی که آگاهان جهان نسبت به او نشان داده اند ، 

چامسکی را به صورت يکی از شخصيت های نادر نيمه دوم قرن بيستم و سال های 

می را به اين نکته جلب توجه خوانندگان گرا. آستانه قرن بيست و يکم در آورده است 

می کنم که اين سخنرانی ، در هياهوی مقدماتی اياالت متحده در تجاوز نظامی به 

يعنی ، تازه آغاز فرو ريختن نخستين بمب ها بر مردم . افغانستان ايراد شده است 

  م . ستمديده افغانستان 
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  جنگ جديد عليه ترور

  

پس جای من . لويزيون ها تعزيه گردان جهانند همه می دانند که کارگزاران ت

آخرين بحث من در جمع  شما ، در مورد . آن جا نيست ، اين جا پيش شماست 

در باره اين که آدميان چه موجودات خطرناکی هستند . بود ! موضوع دلپذيری 

اين بار اما ، ظاهرا . و چيزی نمانده است که از پايه به انهدام خويش برخيزند 

ش کوچکی رخ داده است و بايد در مورد موضوع دلپذير ديگری که گشاي

بدبختانه ، پيش رفت جهان به . جنگ جديد عليه ترور است حرف بزنيم 

صورتی در آمده است که هرچه جلو تر می رويم ، وقايعی رخ می دهد که 

  . اوضاع را هردم هولناک تر می کند 

  . می خواهم دو فرض را شرط اين بحث بگذارم 

بنا به اين گمان ، واقعه ی يازده . اولين فرض من ، شناخت واقعيت است  •

 شرارت مهيبی بود که صرف نظر از جنگ ، ويران 2001سپتامبر 

 . کننده ترين جنايت انسان باج گير در تاريخ بود 

. دومين فرض ، مربوط می شود به هدف های اين واقعه ی شرورانه  •

يم شباهت های اين گونه اعمال جنايت تصور من اين است که ما ميل دار

بار را کاهش بدهيم ؛ حاال می خواهد اين عمل عليه ما باشد ، يا عليه 

 .  ديگران 

اگر شما اين دو پيش فرض را برای بحث ما قبول نداريد ، ناچارم بگويم 

اگر قبول داريد ، با پرسش های . که ، پس مخاطب من نخواهيد بود 

ی کنيد که رابطه تنگاتنگی با هم دارند و بايد به مختلفی سرو کار پيدا م

 . همه آن ها فکر کنيم 
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  پنچ پرسش 
يکی از پرسش ها ؛ که مهمترين آن ها هم هست ، اين است که در حال حاضر 

چه می گذرد ؟ پيچيده تر از آن اما ، اين است که در اين مورد از ما چه 

وری عمومی که می ساخته است ؟ دومين پرسش ، مربوط می شود به تص

 رخ داد ، واقعه ای تاريخی بوده که 2001گويد آن چه در يازده سپتامبر 

فکر می کنم . من با اين دريافت موافقم . جريان تاريخ را تغيير خواهد داد 

يازده سپتامبر واقعه ای تاريخی بوده و اين سئوال را . تصور درستی است 

ه ، مربوط می شود به عنوانی به پيش می آورد که واقعا چرا ؟ سومين مسال

به راستی معنی دقيق اين عنوان چيست ؟ و . » جنگ عليه تروريسم « نام 

بيدرنگ پرسش مرتبط با آن پيش می آيد که اصال تروريسم چيست ؟ چهارمين 

پرسش که کمی دقيق تر ؛ اما بسيار مهم است ، اين است که ريشه های جنايات 

که می خواهم در باره اش حرف ن مساله ای يازده سپتامبر چيست ؟ پنجمي

، بر می گردد به سياست چاره جويانه ی جنگ عليه تروريسم و رابطه ی بزنم

  . آن با شرايطی که باعث ايجاد آن شده است 

وشحال خواهم شد که با بحث و در هر مورد ، مطالبی خواهم گفت و خ

، ن نکات رسيده است، ايبه ذهن من . ، ساير زوايای آن را روشن کنيم پرسش

  .اما شما می توانيد به ساير جنبه های آن نيز فکر کنيد 

  

1  
  هم اکنون چه می گذرد ؟

  
  گرسنگی سه تا چهار ميليون انسان 
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موضوع بحث من ، شرايط کنونی . از اوضاع و احوال همين حاال شروع کنيم 

 تايمز سعی می کنم از منابع غير قابل بحثی مثل نيويورک. افغانستان است 

بنا به گزارش نيويورک تايمز ، هفت تا هشت ميليون افغانی در . فراتر نروم 

تازه اين واقعيت ، مربوط به پيش . آستانه مرگ از گرسنگی قرار گرفته اند 

اين جمعيت کالن، فقط توانسته بود با کمک های . از يازده سپتامبر است 

از مجله ی تايمز شانزدهم . بخور و نمير نهادهای بين المللی زنده بماند 

 برای تان نقل می کنم که اياالت متحده ، از دولت پاکستان 2001سپتامبر 

خواسته بود جلو حرکت کاروان کاميون هائی را که برای مردم عادی غذا و 

تا جائی که من به ياد دارم ، هيچ گونه واکنشی . تدارکات می بردند ،  بگيرد 

روز بعد از . اين مورد اين اقدام صورت نگرفت در اياالت متحده و اروپا در 

يادم نيست از اياالت . اعالم اين تصميم ، من پای راديوهای اروپائی بودم 

متحده و اروپا ، صدائی عليه تصميم به کشتار دسته جمعی ميليون ها انسان از 

تهديد به حمله نظامی که درست پس از يازده سپتامبر . گرسنگی در آمده باشد 

ت گرفت ، حتی برنامه ی نهادهای بين المللی کمک های انسانی و صور

کارکنان شان را در افغانستان ،  چنان فلج کرد که اغلب ناچار به ترک منطقه 

بازهم گزارشی از نيويورک تايمز را نقل می کنم که از قول يکی از . شدند 

ی که پس از آوارگان« : فعاالن امداد رسانی برای تخليه مردم  ، نوشته است 

سفری طاقت فرسا توانسته اند خود را از افغانستان به پاکستان برسانند ، می 

گويند که با تهديد های اياالت متحده به حمله نظامی ، نوميدی و ترس چنان به 

. جان شان افتاده که زندگی فالکت بارشان تبديل به فاجعه ای بالقوه شده است 

اريم آن مو را هم پاره می وده و ما ، دمی گويند کشورشان به موئی بند ب

  » .کنيم
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سازمان خواربار جهانی ، يعنی برنامه ی سازمان ملل که تاکنون منبع اصلی 

تغذيه ی بخور و نمير بوده است ، توانسته است پس از سه هفته توقف کامل 

در ماه اکتبر ، کارخود را در سطحی بسيار پائين برای انتقال مواد غذائی از 

فعاالن امداد رسانی بين المللی ، ديگر در صحنه نيستند ، پس امر . رد سربگي

با آغاز بمباران ها ، کار توزيع مواد . توزيع مواد غذائی مختل شده است 

اين فعاالن دوباره کار خود را از سر گرفتند ، منتها در . غذائی بکلی معلق شد

. د ها لطمه ی جدی زد بمباران ، به کار اين نها. سطحی بسيار محدود و کند 

آنان ريختن پاکت های غذا از هوا را محکوم کردند و مدعی شدند که اين عمل 

اين مساله را تايمز مالی . اساسا تبليغاتی است و ضررش بيشر از فايده است 

پس از نخستين هفته ی بمباران ، . لندن عنوان کرد ، اما داستان ادامه دارد 

خر خود ، و ال به الی خبری ديگر ، نوشت که نيويورک تايمز در صفحه ی آ

بنا به محاسبات سازمان ملل ، به زودی هفت و نيم ميليون افغانی در بحران 

شديد نياز به يک قرص نان قرار خواهند گرفت و فقط چند هفته به آغاز 

زمستان سخت باقی مانده است که در آن صورت ، رساندن غذا به بسياری از 

حتی در اين صورت هم ، با فرو ريختن . کن خواهد شد نقاط اصال غير مم

تحليل عجيب و . بمب ها ، چنين امکانی پنجاه در صد کاهش خواهد يافت 

نيست ؟ اين محاسبه ی رسمی به ما می گويد که فرهنگ غربی . غريبی است 

  . در قتل عام سه تاچهار ميليون انسان ، و شايد هم بيشتر ، شرکت مستقيم دارد 

ان روزی که اين بر آورد اعالم شد ، رهبر تمدن غربی ، بارديگر با بی در هم

تفاوتی از کنار قضيه گذشت و با ناديده گرفتن محاسبه ی سازمان ملل ، 

تقاضای مذاکره برای تحويل دادن هدف مورد ادعا اسامه بن الدن به اياالت 

اد و شواهد و خواست تا برای اجرای کاپيتوالسيون کامل، اسن. متحد را کرد 

در همان روز ، . تقاضای او رد شد . مورد ادعا شکل مادی به خود بگيرند 
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نماينده ويژه ی سازمان ملل که مسئول غذا رسانی به آن ميليون ها گرسنه ی 

در شرف مرگ بود ، از اياالت متحده در خواست کرد تا برای نجات جان 

ائی که من اطالع دارم ، اين تا ج. ميليون ها قربانی ، بمباران را متوقف کند 

سازمان های کمک رسانی مثل . در خواست انعکاس مطبوعاتی پيدا نکرد 

OXFAM و امداد مسيحی و ديگران ، به درخواست نماينده سازمان ملل 

. زارشی در اين مورد پيدا نمی کنيددر نيويورک تايمز، هيچ خبر و گ. پيوستند 

بر ديگری که مربوط به کشمير بود ، فقط نشريه بوستون کالب ، البه الی خ

  . چند سطری در اين باره نوشته بود 

  

  قتل عام خاموش  
اين همه ، به ما می گويند که چه اتفاقی . بسيار خوب ، می توانيم ادامه بدهيم 

به نظر می رسيد اتفاق در شرف وقوع ، نوعی قتل عام بی . دارد می افتد 

به ما امکان می دهد نگاهی به درون اين شناخت ، ضمنا . سرو صدا باشد 

اين نگاه ، به ما می . فرهنگ نخبه بيندازيم ؛ فرهنگی که ما بخشی از آنيم 

گويد اتفاقی دارد می افتد که شايد ما هنوز کم و کيفش را ندانيم ، اما آنچه 

معلوم است ، اين است که نقشه ها را کشيده اند و برنامه هائی را که درچند 

بدون تفسير و . ه قتل عام ميليون ها انسان ره می برد ، ريخته اند ماه آينده ب

، يعنی که اين طرح. ريزی کرده اند بدون فکر خاصی در مورد آن هم برنامه 

چه اين جا در اياالت متحده ، يا دراروپا ، امری عادی تلقی شده است ؛ ونه 

به همين . ا ی از اروپو نه حتی در بخش وسيع. البته در ساير نقاط جهان 

، اگر به مطبوعات ايرلند ، يا اسکاتلند نگاه کنيد ، متوجه ی تفاوت واکنش دليل

آنچه . اين اتفاقی است که اکنون دارد می افتد . بسيار خوب . ها می شويد 

  ما خيلی کارها .   تا حدود زيادی تحت کنترل ماست  رخ می دهد ، حاال دارد 
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  . مساله ی ناهنجاری است . ق اثر بگذاريم می توانيم بکنيم که بر اين اتفا

  
2  

  چرا اين حادثه واقعه ای تاريخی بود ؟
  

  حمله به مرزهای ملی 
بگذاريد تقريبا به پرسش مجزا تری بپردازيم و لحظه ای فراموش کنيم در قلب 

جريانی قرار گرفته ايم که ظاهرا قصد کشتن سه تا چهار ميليون انسان را 

 ، البته آدم های عادی ، يعنی قربانيان طالبان هستند ، نه اين انسان ها. دارد 

برگرديم و پرسش را ببريم روی واقعه ای تاريخی که در يازده . خود طالبان 

« همان طور که گفتم، فکر می کنيم  انتخاب عنوان  .  رخ داد 2001سپتامبر 

. ست است برای آنچه در يازده سپتامبر اتفاق افتاده ، در» واقعه ای تاريخی 

البته متاسفانه نه برای آن که سطح واقعه غير عادی بود و ياد آوری آن 

گفتم که اين . ناخوشايند است ، بلکه به خاطر معيار و سطح غير متعارف آن 

واقعه ، بدترين ؛ احتماال بدترين لحظه ی باج خواهی انسان در هرگونه عمل 

اين گمان ، ممکن است . يم جنايتکارانه ای، بوده است که تا کنون می شناس

اما جنايات تروريستی ديگری اتفاق افتاده که متاسفانه نتايج . واقعی باشد 

می شود گفت اين يکی واقعه ، به اين جهت تاريخی . هولناک تری داشته است 

اين تغيير ، در جهت تفنگ هائی است . است که تغييری را در پی داشته است 

خيلی . اين ، امر تازه ای است . ی نشانه رفته اندکه انسان را در ابعاد وسيع

  . در تاريخ اياالت متحده تازه است . هم تازه است

آخرين باری که مرزهای ملی اياالت متحده مورد حمله قرار گرفتند ، و به 

همين دليل مورد تهديد جدی قرار گرفتند ، زمانی بود که بريتانيائی ها در سال 
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از اين اتفاق ها بازهم افتاده است که معروف . دند  واشينگتن را آتش ز1814

در . اما اين مقايسه ی خوبی نيست . است » پرل هاربر« ترين نمونه اش 

، ژاپنی ها ؛ هر گونه که در موردشان بينديشيد ، » پرل هاربر « واقعه ی 

پايگاه های نظامی اياالت متحده را در دو مستعمره بمباران کردند ، نه در 

مستعمره هائی که آن ها را به طرز مشمئز کننده ای ، .  اياالت متحده مرزهای

قضيه ی واشينگتن اما ، در معيار وسيع و در . از ساکنانش به يغما برده بودند 

ممکن است نمونه های حاشيه ای . داخل خاک اياالت متحده اتفاق افتاده بود 

  . ديگری را هم بشناسيم ، اما اين يکی بی نظير بود 

در طول نزديک به دويست سال ، ما که اياالت متحده باشيم ، مردم بومی 

ميليون ها . بسياری را از سرزمين هاشان بيرون رانديم، يا نابودشان کرديم 

انسان را با فتح نيمی از مکزيک به نابودی کشانديم و سرزمين شان را غارت 

تيم ، هاوائی و تا امريکای مرکزی و کارائيب و حتی آن سوتر تاخ. کرديم 

پس از . فيليپين را فتح کرديم و صدهاهزار فيليپينی را در آن مرحله کشتيم 

جنگ جهانی دوم ، توسعه ی طلبی ما در جهان چنان ابعادی پيدا کرد که فراتر 

ن قرار بود که ما بايد ديگران اما ، هميشه ماجرا از اي. از توضيح من است 

ديگران بودند که بايد قتل عام می شدند ، نه اين .، در جائی ديگر می کشتيم را

  . ما ؛ اين جا در خاک اياالت متحده 

  

  

  اروپا 
در مورد اروپا ، داستان بسيار ريشه دارتراست  ، برای آن که تاريخ اروپا ، 

. ما ، در واقع شاخه ای از اروپا هستيم . چه بسا هولناکتر از تاريخ ما است 

اروپائی ها با . هان را قتل عام کرده است اروپا صدها سال مردم سراسر ج
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در اين دوره ، . قتل عام جهان را فتح کردند ، نه با دادن شيرينی به بچه ها 

اروپائی ها جنگ های خونينی را تحمل کردند و آدم کش های اروپائی کمر به 

اين ورزش اصلی در اروپا ، صدها سال باعث قتل عام . قتل يکديگر بستند 

 اين کشتار به پايان رسيد ، هيچ 1945دليلی که در سال .  شد اروپائی ها

ربطی به دموکراسی و اين که ديگر با يکديگر و ملت های ديگر جنگ نکنند ، 

دليلش اين بود که فهميدند اگر بارديگر دست به اين بازی بزنند ، . نداشت 

ود ما ، برای آن که اروپائی ها ، از جمله خ. فاتحه جهان خوانده خواهد شد 

انبوهی از سالح های انهدامی ساخته بوديم که ناچار بوديم دست از بازی 

. ماجرای اين جنگ ها و کشتار ها ، به صدها سال پيش برمی گردد. بکشيم 

  . در قرن هفدهم ، تقريبا چهل در صد مردم آلمان در جنگ از بين رفتند 

ی ها بودند که همديگر اما در تمام اين دوره ی هولناک و خونين ، اين اروپائ

اين اروپائی ها بودند که ملت های ديگر را قتل عام . را قتل عام می کردند 

کنگو به بلژيک حمله نکرد ، هندوستان به انگلستان حمله نکرد و . می کردند 

اين حمله ها ، يکنواخت و از يک . اين الجزيره نبود که به فرانسه حمله کرد 

ين ميان ، البته استثناهائی هم در سطوح در ا. جانب صورت می گرفت 

کوچک وجود داشت که در مقايسه با حمالت اروپائی ها و ما به ساير نقاط 

. اين ، نخستين تغيير در معادالت جهان است . جهان ، به چشم نمی خورد 

به نظر من به . اولين باری است که تفنگ ها جهت شان را عوض کرده اند 

چنين تفاوت هائی را در واکنش های دو سمت دريای همين دليل است که شما 

.  مصاحبه راديوهای هردوسو می شنومايرلند مالحظه می کنيد که من اتفاقا در

کلمات ، به نسبت اين که شما شالق دست تان باشد ، يا سال ها شالق خورده 

بنابراين ، فکر می کنم حيرت و تعجبی که . کامال متفاوت . باشيد، متقاوت اند 

. در اروپا و انشعاب هايش ؛ مثل ما ، به وجود آمده ، کامال قابل فهم است 
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اين، يک واقعه ی تاريخی است ، اما نه در مقايسه ، بلکه در چيزی ديگر ، و 

نگرش . در اين دليل که چرا اغلب نقاط جهان ، کامال متفاوت به آن می نگرند 

ملی شرورانه بی تفاوت يان عمتفاوت به اين دليل نيست که نسبت به قربان

نتيجه ، البته يکسان است ، اما . ، يا نه ، از آن به وحشت افتاده باشند باشند

علت و . دليل اصلی اين است که با ديد ديگری اين واقعه را نظاره می کنند 

  . دليلی که شايد ما به درک آن عالقه ای داشته باشيم 

  
3  

  جنگ عليه تروريسم چيست ؟
  

و سئوالی »  تروريسم چيست ؟ جنگ عليه« : ن پرسش برويم سر سومي

به نظر مقام های عالی رتبه ، جنگ عليه .  » تروريسم چيست ؟« : جنبی

تروريسم مبارزه ای عليه نوعی طاعون ، نوعی سرطان و به طور کلی 

» مخالفان فاسد تمدن « مرضی توصيف شده است که در ميان بربرها و 

آنچه را اکنون می . هم همين احساس را دارم خود من . گسترش يافته است 

يش از اين به زبان رانده شده خواهم نقل کنم ، کلماتی هستند که بيست سال پ

بيست سال پيش که دولت رونالد ريگان سرکار آمد ، با عناوينی شبيه آنچه . اند

گفتم ، اعالم کرد که جنگ با تروريسم ، هسته ی مرکزی سياست خارجی 

دولت . و ، سياست خارجی ما بر همين پايه قرار گرفت . ه است اياالت متحد

گسترده بودند ، با ايجاد »  مخالفان فاسد تمدن « ريگان ، اين مرض را که 

شبکه ی بين المللی تروريسم ، در ابعادی وسيع ، در سراسر جهان به وجود 

  . آورد که باعث شرارت های گسترده ای در سراسر جهان شد 
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   اياالت متحده ، عليه نيکاراگوئه –ن جنگ ريگا
. اما من می خواهم فقط موردی را ياد آوری کنم که مو الی درزش نمی رود

. يعنی اصال جای بحث باقی نمی گذارد که باالترين حد شدت عمل است 

موضوع به اين جهت غيرقابل بحث است که عالی رتبه ترين داوران بين 

، دادگاه جهانی و شورای امنيت سازمان ملل ، المللی ، در دادگاه بين المللی 

پس ، اين مساله ، دست کم در ميان آدم هائی . در باره اش قضاوت کرده اند 

که حداقل عالقه و توجه را به قوانين بين المللی ، حقوق بشر ، عدالت و 

من اين تجربه را . چيزهای ديگری مثل آن دارند ، غير قابل انکار است 

خود شما می توانيد با طرح اين سئوال که .  شما می گذارم اکنون پيش روی

اين واقعيت غير قابل بحث چند بار در تفسيرهای ماهيانه مطرح شده است ، به 

اين نمونه ، نه صرفا به آن دليل که . ابعاد طبقه بندی مربوط به آن پی ببريد 

ی اياالت کامال روشن و ثابت شده است ، بلکه به اين جهت که ميزان وفادار

متحده به قانون و پاسخ اين دولت به واقعيت غير قابل انکار تروريسم بين 

نمونه ی غيرقابل . المللی را به ما نشان می دهد، به بحث ما مربوط می شود 

. ک تر از وقايع يازده سپتامبر بودترديدی که مورد بحث ما است ، بسيار هولنا

نيکاراگوئه است که ده ها هزار  اياالت متحده عليه –منظورم جنگ ريگان 

آن گونه ويرانی که به اين . کشته و کشوری ويران ازخود به جا گذاشت 

  . زودی ها هم قابل جبران نخواهد بود 

  

 
  پاسخ نيکاراگوئه 
  پاسخ آنان ، ارجاع . اما نه با ريختن بمب برواشينگتن . نيکاراگوئه پاسخ داد 
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دادگاه جهانی . ارک و اسناد کافی بود اين پرونده به دادگاه جهانی ؛ با مد

رسيدگی به پرونده را قبول کرد ، به نفع نيکاراگوئه رای داد ، آن چه را که 

ناميد ، محکوم کرد ؛ که اين » استفاده غير قانونی از زور « در حکم خود 

خود نامی ديگر برای تروريسم بين المللی است و ، به اياالت متحده دستور داد 

البته اياالت . ايت پايان دهد و پرداخت غرامت سنگينی را بپذيرد به اين جن

متحده تن به قضاوت و حکم دادگاه جهانی در نداد و رسما هم اعالم کرد که  

 گونه به قانون احترام می ما اين! قضاوت و حکم  دادگاه را نمی پذيرد 

  !  گذاريم

. مان ملل کشاند پس از آن ، نيکاراگوئه پرونده را به شورای امنيت ساز

شورای امنيت هم قطعنامه ای را تنظيم کرد که در آن از همه ی کشورها 

در قطعنامه ، نامی از فرد يا . خواسته بود به قوانين بين المللی احترام بگذارند 

اياالت متحده ، . کشور خاصی برده نشد ، اما موضوع برای همه قابل فهم بود 

ر اياالت متحده تنها کشوری بود که هم از حاال ديگ. قطعنامه را وتو کرد 

طرف دادگاه جهانی محکوم به ارتکاب تروريسم بين المللی شده بود ، هم 

مصوبه شورای امنيت را که از همه کشورها می خواست به قوانين بين المللی 

در مرحله سوم ، نيکاراگوئه شکايت را به . احترام بگذارد ، وتو می کرد 

آن ، به لحاظ فنی وتو وجود  ملل متحد برد که در مجمع عمومی سازمان

، اما رای منفی اياالت متحده می تواند در واقع همان نقش را بازی می ندارد

با اين حال ، قطعنامه مشابهی از مجمع عمومی گذشت که فقط اياالت . کند 

  . متحده ، اسرائيل و السالوادور با آن مخالف بودند 

م ، عين همين داستان تکرار شد ، منتها اين بار در مجمع عمومی سال بعد ه

اين دو کشور ، به قطعنامه ای که از . فقط اسرائيل با اياالت متحده بود 

کشورهای جهان می خواست به قانون بين المللی احترام بگذارند ، رای منفی 
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در اين مرحله ، هيچ اقدام قانونی ديگری برای نيکاراگوئه باقی نمانده . دادند 

از اين معيارها و راه . نيکاراگوئه همه معيارهای قانونی را آزموده بود . ود ب

  . کارها ، در جهانی که زور بر آن حاکم است ، کاری بر نمی آيد 

. اين مورد ، غير قابل انکار است ، اما به هيج وجه هولناک ترين نيست 

و پر .  است ، سرشار از اين نمونه ها) اياالت متحده ( فرهنگ و جامعه ما 

آگاهی ما نسبت به همه ی «: از پرسش هائی که اين روزها مطرح می شوند 

اين رويدادها تا چه حد است ؟ چقدر درباره ی اين وقايع حرف می زينم ؟ اين 

و اين ، تازه » نمونه ها چه انعکاسی در صفحات اول روزنامه ها دارند ؟ 

 دادگاه جهانی و قطعنامه اياالت متحده در پاسخ به رای. آغاز کار است 

. و چه با سرعت هم . سعه داد شورای امنيت ، بيدرنگ جنگ هايش را تو

مقياس ها و مشخصات جنگ هم . ، تصميم کنگره ی اياالت متحده بود اين

دستورهای : برای نخستين بار دستورهای رسمی صادر می شد . تغيير کردند 

ئه درگير نشود و به هدف های رسمی به ارتش تروريست تا با ارتش نيکاراگو

ارتش . بودند ، يورش ببردضعيف تری ؛ که معنايش مردم بی دفاع 

، به آسانی می توانست اين فرامين را برای حمله به هدف های تروريست

برای آنکه اياالت . غيرنظامی و دوری جستن از ارتش نيکاراگوئه اجرا کند 

 به جائی نيروها و هدف ها را متحده از هوا برصحنه نظارت کامل داشت ، جا

بيدرنگ به ارتش مزدور اطالع می داد و آنان را به پبيشرفته ترين وسايل 

ارتش مزدور ، نيروی چريکی با معيارهای . ارتباطی نيز ، مجهز کرده بود 

ارتش تحت حمايت امريکا بود که ساختار کامال نظامی داشت . متعارف نبود 

االت متحده ، نقاط تجمع ارتش نيکاراگوئه و و به وسيله اطالعات هوائی اي

نقاط خالی از آن را به خوبی می شناخت و می تواسنت به مجتمع های 

کشاورزی ، کلينيک ها و نقاط مشابهی که تحت حفاظت ارتش نيکاراگوئه 
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اين ها بودند هدف های ضعيفی که ارتش مزدور را در . نبودند، حمله کند 

  . ها ، فرمان های رسمی بودند اين . امان نگه می داشتند 

    

  چه واکنشی وجود داشت ؟ ) دراياالت متحده ( اين جا 
. واکنشی هم در مقابلش وجود داشت . واکنش چه بود ؟ واقعيت را می دانستند 

مايکل کينسکی که چپ را . چپ ليبرال ، اين سياست را حساس تلقی می کرد 

 نوشت و در آن تاکيد کرد که ما در مباحث اصلی نمايندگی می کند ، مقاله ای

نبايد اين سياست را به آن سرعتی که ديدبان حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده 

بايد با تحليل سود و زيان » سياست حساس «کينسکی نوشت . است ، نقد کنيم 

« : يعنی با اين گونه تحليل که دقيقا به قول خود او . مورد ارزيابی قرار گيرد 

که ريخته می شود و فالکتی که به بار می آيد ، بايد نسبت به مقدار خونی 

دموکراسی مورد نظر » . احتمال ايجاد دموکراسی در پايان آن سنجيده شود 

اياالت متحده ، همان است که تصاويرش را در کشورهای پيرامونی مالحظه 

القی توجه داشته باشيد که اياالت متحده و نخبگان آن ، به لحاظ اخ. می کنيم 

اين حق بديهی را دارند که تحليل هاشان را بنا به انطباق واقعه با سليقه ها 

. واقعه نيکاراگوئه ، با سليقه های اخالقی شان منطبق بود . شان تنظيم کنند 

وقتی که نيکاراگوئه سرانجام در مقابل . اين انطباق ، کار ساز واقع شد 

با شعف موفقيت روشی را حمالت ابرقدرت پس نشست ، مفسران آشکارا و 

به عنوان نمونه ، نقل قولی . که قبال مورد تائيد آنان قرار گرفته بود ، ستودند 

در هم « از مجله تايمز می کنم که اين سياست را مورد تحسين قرار داد 

شکستن اقتصاد و انجام جنگی طوالنی و کشنده به نمايندگی از طرف مردم ، 

سته شدند و به دست خود ، دولتی را که مطابق چندان پيش رفت تا بومی ها خ

اين موفقيت که قربانيانی به جا گذاشت ، » ميل شان نبود ، برکنار کردند 
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پل هائی در هم شکستند ، نيروگاه های . حداقل هزينه را برای ما در برداشت 

برق تخريب شدند ، مزارعی ويران شدند و سرانجام برای کانديدای رياست 

به زعم . ه ای که در پيروزی او موثر بود ، به وجود آمد جمهوری نتيج

نتيجه ، تيتر ظفرمند » .اين ، پايان فقر مردم در نيکاراگوئه بود« مطبوعات 

امريکائی ها درشادی به وحدت « : نيويورک تايمز از کار در آمد که 

  ».رسيدند

  

   تروريسم سالح ضعيفی نيست –تروريسم کارساز است 
اين فرهنگ ، چند واقعيت را .  که ما در آن زندگی می کنيم اين فرهنگی است

. يکی از واقعيت ها اين است که تروريسم کارساز است . آشکار می کند 

. خشونت معموال کارساز است . کارساز است . تروريسم شکست نمی خورد 

دوما ، اين غلط است که معموال می گويند تروريسم . اين ، تاريخ جهان است 

تروريسم ، . اين برداشت ، از نظر تحليلی درست نيست . ضعيفی است سالح 

به اين جهت . مثل ساير ابزارهای خشونت ، مقدمتا سالح قدرتمندی است 

تروريسم را سالح ضعيف تلقی می کنند که قوی کنترل دستگاه های نظری را 

 در اين شيوه ، اکنون. به دست دارد و ترور قوی اساسا ترور تلقی نمی شود 

. به نظر من هيچ استثنای تاريخی وجود ندارد . سراسر جهان تعميم يافته است 

نازی ها را . حتی بزرگترين قتل عام های جهانی ، از همين گونه بوده است 

آن ها سعی نمی کردند ترور را از اروپای اشغال شده . در نظر بگيريد 

رتيزان ها حفاظت می مردم مناطق اشغالی را نسبت به تروريسم پا. برچينند 

نازی ها ، ظاهرا . جنبش های مقاومت را تروريسم تلقی می کردند . کردند 

اياالت متحده هم ، اساسا با اين تلقی و عمل موافق . ضد ترور عمل می کردند 

پس از جنگ ، اياالت متحده درس های بسياری از روش های ضد ترور . بود 
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ل بايد بگويم که اياالت متحده اين روش در درجه او. نازی ها در اروپا گرفت 

ها را جمع آوری کرد و خود ، اغلب عليه همان هدف ها که نيروهای قبلی ی 

ارتش اياالت متحده هم ، اموزش های . مقاومت بودند ، آن ها را به کارگرفت 

انتقاد به . نازی ها را تدوين کرد ، منتها ، تحليل هايش گاهی انتقادی بود 

مثال اين که آن کار را درست انجام نداديد ، اين کار را .  روش ها ناکافی بودن

اما آن روش ها ، همراه با توصيه های افسران کارشناس . درست انجام داديد 

آلمانی که به اياالت متحده آورده شده بودند ، تبديل به دستور کار مبارزه با 

اين . دند شورشيان ، عمليات ضد تروريستی و کاهش حجم درگيری ها ش

برنامه ها و دستور العمل ها که از تجربه نازی ها حاصل شده است ، امروزه 

بنا براين ، داستان فقط آن . به عنوان دستور کار مورد استفاده قرار می گيرد 

واقعيت اين است که آن روش ها ، به . نيست که نازی ها چنان کرده باشند 

منظور خودمائيم که . شناخته شدند وسيله رهبران تمدن غربی به عنوان الگو 

تروريسم سالح ضعيفی نيست ، . بعدها خودمان از نازی ها پيشی گرفتيم 

هر که می خواهد » ما « حاال اين . هستند » ما « سالح کسانی است که عيله 

اگر شما نمونه ی تاريخی ديگری داريد که استثناء باشد ، لطفا به من . باشد 

  . نشانش بدهيد 

  

   نگاه ما به تروريسم –ت فرهنگ ما طبيع
از شاخص های جالب توجه طبيعت فرهنگ ؛ فرهنگ عالی ما ، راه و روشی 

يکی از اين . است که در آن همه ی اين مسائل مورد اعتنا قرار می گيرند

در اين روش ، واقعيات . روش ها ، پنهان نگه داشتن خود اين شاخص هاست 

ابراين ، تقريبا هيچ کس چيزی از آن نشنيده بن. پنهان نگه داشته می شوند 

و قدرت تبليغات و دستگاه نظری امريکائی آنقدر قوی است که حتی در . است 
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منظورم اين است که وقتی شما در . ميان قربانيان نيز کامال شناخته شده است 

اين مورد با مردم آرژانتين حرف می زنيد ، بايد يادشان بيندازيد که برآنان چه 

و از آنان خواهيد شنيد که آها ، بله ، اين اتفاق افتاده بود ، يادمان . ته است رف

نتايج . سيستم پنهان کاری و پرده پوشی ، بسيار عميق کار می کند . نبود 

باالی انحصار خشونت ، در معيار های ايدئولوژيک می تواند بسيار قدرتمند 

  . باشد 

  

 می توانست حق دفاع از خود در باره اين نظريه که آيا نيکاراگوئه
  را داشته باشد ؟

يکی از نقطه نظرهای روشنگر خود ما در مورد تروريسم ، واکنش نسبت به 

ست حق دفاع از خود را داشته اين نظريه است که آيا نيکاراگوئه می توان

طرح نظريه ی حق . ؟ من از طرق مختلف در اين مورد تحقيقاتی کردم باشد

در جريان های اصلی .  از خود ، با خشم روبه رو شد نيکاراگوئه در دفاع

خبری ، هيچ تفسير و خبری نديدم که نشان بدهد نيکاراگوئه حق دفاع از خود 

اين واقعيت ، به وسيله دولت ريگان و روش تبليغاتی دولت او . را داشته است 

اگر کسانی از شما .  به طريق جالب توجهی مورد بهره برداری قرار گرفت 

 آن زمان بوده ايد ، حتما يادتان هست که در اين دوره ی مشخص ،  در

شايعاتی  در جامعه جريان داشت مبنی بر اين که نيکاراگوئه از روسيه 

در آن مقطع ، ميان بازها و کبوتر ها . هواپيمای جنگنده ی ميگ گرفته است

 بسيار خوب ، بمب بريزيم روی« : بازها می گفتند . شکاف افتاده بود 

بگذاريد ببينيم اين شايعه . دست نگه داريد « : کبوترها می گفتند » . سرشان

برای اين که . اگر شايعه درست بود ، بمباران شان کنيم . درست است ، يا نه 

چطور به طور ناگهانی » . در آن صورت ، اياالت متحده را تهديد می کنند 
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تند جت جنگنده از نيکاراگوئه جت ميگ از روسيه گرفته است ؟ می خواس

، اما اياالت متحده به متحدانش فشار آورد که وسايل  کشورهای اروپائی بخرند

دفاعی به آن ها نفروشند ، برای آن که می خواستند نيکاراگوئه به روس ها رو 

، در اين صورت. ت مايه ی خوبی است اين ، برای مقاصد تبليغاتی ، دس. کند 

يادتان باشد که دو . رای اياالت متحده می شد نيکاراگوئه تبديل به تهديدی ب

 آماده 1985ما حتی در سال . روزه می شد از هارلينگن به تکزاس رسيد 

در اين . باش ملی داديم که بايد کشور را از تهديد نيکاراگوئه محفوظ بداريم 

صورت ، بهتر بود که نيکاراگوئه در تبليغات ما از روس ها اسلحه دريافت 

نگنده چرا می خواستند ؟ خوب ، به همان داليلی که همين االن جت ج. کند 

  . عرض کردم 

مدام . اياالت متحده حريم هوائی نيکاراگوئه را کامال تحت پوشش خود داشت 

درفضای هوائی نيکاراگوئه پرواز می کرد تا بتواند رهنمودهای الزم را برای 

ه وجود آورد تا بتوانند ارتش تروريست تامين کند و اين امکان را برای شان ب

هدف های ضعيف را که مورد حمايت ارتش نيکاراگوئه قرار نداشتند ، مورد 

نيکاراگوئه ای . همه می دانستند که دليل اصلی همين است . حمله قرار دهند 

ها هواپيماهای جنگی را فقط به منظور تهديد امريکا می خواستند ،نه مورد 

راگوئه می تواند اجازه داشته باشد از حريم اما ، اين نظر که نيکا. ديگری 

هوائی خود در مقابل حمله ابر قدرت که تروريست را به سمت حمله به هدف 

. های غير نظامی هدايت می کند ، دفاع کند ، با اخم و خشم روبه رو می شد 

شما می دانيد که من می توانم سياهه ای از آن تنظيم . استثناها بسيار کم اند 

خودتان تحقيق . ن اصال پيشنهاد نمی کنم که حرف های مرا باور کنيد م. کنم 

  . اين تقاضا ، البته مشمول سناتورهای ما هم می شود . کنيد 
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 جان نگروپونته سفير اياالت متحده در سازمان ملل متحد می –هندوراس 
  شود 

فاق تصوير ديگری که حاکی از نگاه ما به تروريسم است ، همين حاال دارد ات

همين چند هفته ی پيش ، اياالت متحده سفير تازه ای را برای . می افتد 

او کيست ؟ . ملل متحد فرستاد رهبری جنگ عيله تروريسم ، به سازمان 

 سفير 1980اين آقا ، در اوايل سال های . ، اسمش جان نگروپونته است خوب

جود داشت که قيل وقال هائی در يک مورد و. اياالت متحده در هندوراس بود 

اين جنجال ها ، مربوط می شد به . او بايد از آن مطلع می بود ، که حتما بود 

کشتاری وسيع و شرارتی بی پايان که به وسيله نيروهای امنيتی هندوراس ، به 

اما ، اين فقط بخش کوچکی از . پشتيبانی اياالت متحده ، انجام شده بود 

ه فرمانداری معروف بود که اختيارات نگروپونته در هندوراس ب. واقعيت بود 

در اين موقعيت ، نگروپونته مشاور محلی جنگ تروريستی . تام کنسولی دارد 

اين ، درست همان موردی بود که دولت او . بود که پايگاهش در هندوراس بود

به خاطر آن در دادگاه جهانی محکوم شده بود و بعد هم مصوبه ای دريافت 

بود صدور نهائی آن را ،  با وتو در شورای امنيت معوق کرده بود که توانسته 

اين ، مردی است که همين تازگی ها به سمت سفير اياالت متحده در . بگذارد 

حاال .  سازمان ملل متحد منصوب شده است تا جنگ عليه ترور را هدايت کند 

ايشان گوش ما را در باره جنگ عليه تروريسم و حرف هائی در باره ی خود 

  .  ، پر می کنند ما

تحت شرايطی که انعکاسی خفيف در مطبوعات داشت ، وقتی اياالت متحده دو 

 ، هندوراس ويران شده 1980ال باره به آن کشور مسلط شد ، قبال ؛ در س

با  . بود  سقوط کرده  هندوراس ، از هر نظری و در هر زاويه ای . بود
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عت و شديدا سير نزولی سلطه ی اياالت متحده ، اقتصاد اين کشور به سر

از نظر دموکراتيک و نقطه نظرهای ديگر نيز ، وضع به همين . پيموده بود

  . اکنون ، هندوراس در آن نيم کره از جمله فقيرترين کشورهاست . منوال بود 

  

  اياالت متحده و بريتانيا از حمالت افريقای جنوبی حمايت کردند 
فقط در . مثال در افريقا . ق افتاده است اين وقايع ، در ساير نقاط جهان هم اتفا

دوره رياست جمهوری رونالد ريگان ، حمالت افريقای جنوبی به کشورهای 

 بيليون خسارت در نتيجه ويرانی اين 60همسايه که يک و نيم ميليون کشته و 

کشورها از خود به جا گذاشت ، با حمايت اياالت متحده و بريتانيا صورت 

 به ساير نقاط جهان بيندازيم ، باز هم  نمونه های بيشتری اگر نگاهی. پذيرفت 

  . پيدا می کنيم 

آيا . اين ، نخستين جنگ عليه ترور بود که نمونه هائی از آن را به دست دادم 

برماست که به اين واقعيت ها و مسائل مربوط به آن ها توجه کنيم ؟ به هر 

اگر نگاهی به . حت نمی کنيم حال ، بايد متوجه باشيم که از تاريخ باستانی صب

مباحث جاری در مورد جنگ عليه ترور که در صدر مسائل ماه گذشته قرار 

به هر حال . لی نخواهيم داشت دارد بيندازيم ، اصال نيازی به نمونه های قب

  . ، توجه به حلقه های اين زنجير ، ميزان آگاهی ما را غنی تر می کند اما

  
  اگوئه هائيتی ، گواتماال و نيکار

فقير ترين کشور . اکنون ، نيکاراگوئه دومين کشور فقير در نيم کره است 

يعنی چه ؟ تنها دورنمای ماجرا نشان می دهد که يکی از اين نمونه ها هائيتی 

ی اياالت متحده در قرن بيستم است که قربانی دخالت های پی در پی نظام

. حاال فقيرترين کشور است هائيتی . ما ، بکلی هائيتی را ويران کرديم . است
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در درجه بندی دخالت های نظامی ، نيکاراگوئه در قرن بيستم در درجه ی 

از . دوم قرار می گيرد و دومين کشور از فقير ترين کشورهای نيم کره است 

هر يک ، يا دوسالی يک بار ، جايگاه . اين بابت ، با گواتماال رقابت می کند 

از اين بابت هم اين . ن کشورها تغيير می کند دومين کشور از ميان فقيرتري

کشورها با يگديگر رقابت دارند که کدام شان در صدر هدف های دخالت 

از ما خواسته اند فکر کنيم که همه ی . نظامی اياالت متحده قرار می گيرند 

به ما می گويند فکر کنيم که اين وقايع ، هيچ ربطی . اين ها ، نوعی اتفاق اند 

  !شايد . ع تاريخی ندارند به وقاي

  

  کلمبيا و ترکيه 
همچنين .  کلمبيا بزرگتری ناقض حقوق بشر است 1990به طورکلی در سال 

در صدر کشورهائی قرار می گيرد که از اياالت متحده 1990کلمبيا در سال 

کمک نظامی درياف می کنند تا امور مربوط به ترور و نقض حقوق بشر را 

 کلمبيا در دريافت کمک های نظامی از اياالت 1999در سال . اداره کنند 

متحده جايگزين ترکيه می شود و در سطح جهان در رتبه ی اول قرار می 

اسرائيل و مصر هم از جمله ی کشورهای دريافت کننده ی کمک های . گيرد 

در واقع ، اين .  نظامی اياالت متحده اند که طبقه بندی جداگانه خود را دارند 

  .  را بيشتر نسبت  به جنگ جاری عليه ترور آگاه می کنند حقايق ما

چرا چنان سيل عظيمی از کمک های نظامی اياالت متحده به سمت ترکيه 

جاری بود ؟ اگر توجهی به تسليحات اياالت متحده بيندازيد ، در می يابيد که 

. ترکيه همواره از نقاط تمرکز محصوالت زرادخانه اياالت متحده بوده است 

اما بايد . رکيه به لحاظ استراتژيک يک عضو ناتو است ، و از اين داليل ت

 به سرعت فزونی 1984دقت کنيم که جريان اسلحه به سمت ترکيه ، در سال 
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منظورم اين است که . اين مساله هيچ ربطی به جنگ سرد نداشت . گرفت 

 تا 1984اين کمک های نظامی از سال . روسيه داشت فرو می ريخت 

 به سرعت افزايش يافتند و فقط زمانی که کلمبيا از اين بابت در مرتبه 1999

 چه اتفاقی افتاد ؟ 1999 تا 1984از سال . ی اول قرار گرفت ، کاهش يافت 

 ترکيه جنگ تروريستی وسيعی را عليه کردها در مناطق 1984در سال 

 های اين، درست زمانی بود که کمک. جنوب شرقی اين کشور به راه انداخت 

منظورم از کمک های . اقتصادی و نظامی اياالت متحده به ترکيه شدت گرفت 

هواپيماهای جنگنده ، تانک ، آموزش نظامی و اين . نظامی ، هفت تير نيست 

اين کمک های اقتصادی و نظامی زمانی به اوج . جور چيزها را می گويم 

 درنده خوئی  حکومت بی ترحم ترکيه به اوج1990خود رسيدند که در سال 

. کمک های نظامی و اقتصادی ، اين درنده خوئی را تشديد کردند . خود رسيد 

 ، ميزان کمک های 1997در سال .  بود1997قله ی اين توحش ، سال 

 – 1983 تا 1950نظامی اياالت متحده به ترکيه ، از مجموعه ی دوره ی 

ان می داد که همين نش.  بيشتر بود –که معروف به دوره ی جنگ سرد است 

نتايج اين سياست ، . جنگ سرد اصال تاثيری در اين سياست نداشته است 

اين جريان ، به آواره شدن دو تا سه ميليون و بدترين قوم کشی . ترسناک بود 

  شهر و روستا 3500ده ها هزار انسان کشته و، .  انجاميد 1990اواخر 

. کوسووو در بمباران ناتو بود اين نتيجه ، حتی بدتر از ماجرای . ويران شدند 

و اياالت متحده هشتاد در صد تسليحات را تامين کرد و همزمان با شدت 

 بود ، بازهم در صد بيشتری 1997گرفتن قساوت  که اوجش در سال 

 اين کمک ها کاهش 1999در سال . ازتسليحات جنگی ترکيه را تامين کرد 

. ق معمول ، ترور کارساز افتاد دليلش هم اين بود که بارديگر ، و طب. يافت 

وقتی ترور را نمايندگان اصلی تروريسم که قدرتمند تر از بقيه اند پيش ببرند ، 
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، ترور ترکيه ای ، که البته 1999بنابراين ، در سال . ترور کارگر می افتد 

مثل موارد مشابه در سطح جهان ضد ترور ناميده می شود ، کار خودش را 

رکيه جای خود را به کلمبيا داد که هنوز جنگ عليه ترور اين بود که ت. کرد 

اين گونه بود که کلمبيا در دريافت کمک های . در آن موفقيت آميز نبود 

  .نظامی اياالت متحده ، به مقام اول رسيد

  

  روشنفکران غربی به خود دسته گل می دهند 
عظيمی ، همه ی اين وقايع ، زمانی اتفاق می افتد که در قلب چنين فجايع 

اين روشنفکران ، در تاريخ . روشنفکران غربی از خودشان ممنون می شوند 

همه ی شما تبريکات روشنفکران غربی به خودشان را به ياد . نظير ندارند 

روشنفکران غربی شروع کردند به . همين چند سال پيش بود . داريد 

رخشان عمل خودستائی و داد سخن دادن در اين باب که برای نخستين بار د

و با اين ارزش ها و اصول . کرده اند و پای اصول و ارزش ها ايستاده اند 

موهوم برای پايان دادن به رفتارهای غير انسانی در دوران نوين ، پافشاری 

و هلهله سردادند که ما مسلما رفتارهای بی رحمانه و خشونت بار و . کرده اند 

اين خودستائی ها و . نمی تابيم ظلم و ستم را در نزديک مرزهای ناتو بر 

و گفتند ما نه تنها در مرزهای ناتو و . مفاهيم ، بارها و بارها تکرار شدند 

نزديکی اين مرزها بی رحمی و رفتارهای غير انسانی را بر نمی تابيم ، بلکه 

نگاهی ديگر به تمدن غربی و تمدن خود ما ، . شديدا در برابرش می ايستيم 

تکرار نمی .  اين اتفاق افتاده است ؟ سعی کنيد نگاه کنيد اين است که چگونه

برای نظام تبليغاتی که می تواند ازاين تحليل ها و . آموزنده است . کنم 

جالب . برداشت ها در جامعه ی آزاد بهره برداری کند ، شاهکار موثری است 

  وامع در ج حتی   را   من فکر می کنم شما نتوانيد چنين حربه ای .توجه است 
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  . توتاليتر، اين گونه موثر بسازيد و در اختيار متجاوزان قرار بدهيد 

  

  ترکيه سپاسگزار است 
همين چند روز پيش ، اجوويت . ترکيه بسيار خوشحال و سپاسگزار است 

. نخست وزير ترکيه اعالم کرد که ترکيه به ائتالف عليه ترور خواهد پيوست 

بقيه که .  سرمستانه تر اين پيشنهاد را داد نخست وزير ترکيه ، حتی از بقيه هم

از پيوستن به ائتالف عليه ترور دم زدند ، الاقل در وهله ی اول نگفتند که 

و توضيح داد که . گفت می دهد نيروی نظامی هم می دهند ، اما اجوويت 

اياالت متحده تنها کشوری بود که . ما مديون اياالت متحده هستيم : گفت . چرا

در جنگ عليه تروريست ها به ما ) به زعم او البته ( سترده ای به طور گ

ما توانستيم با اين کمک ها عليه خشونت ها و بی رحمی های . کمک کرد 

کشورهای ديگر کمک اندکی . تروريست ها و درگيری های قومی بايستيم 

در حالی که اياالت متحده با اشتياق و گشاده دستی . کردند ، اما عقب نشستند 

 نوکرمآبی می –به ياری ما شتافت و به اين جهت مروت نشان داد که سکوت 

به هر .  طبقات تحصيلکرده مشکل ايجاد کرده بود –تواند واژه بهتری باشد 

می توانيد به گزارش های مربوط به . صورت ، ترکيه کشور آزادی است 

ا عليه م. انواع مدارک در اين مورد وجود دارد . حقوق بشر مراجعه کنيد 

زورگوئی وارد عمل می شويم و ترکيه از اين بابت بسيار خشنود است که با 

ترک ها بابت کمک های ما به ما مديونند و همانگونه که . ما همکاری می کند 

باعث . در جنگ عليه صرب ها عمل کردند ، حاال هم به ما سرباز می دهند 

يه صرب ها استفاده  خود عل16مباهات ترکيه است که از جنگنده های اف 

کرده ، همانگونه که از اين جنگنده ها عليه مردم خودش استفاده کرده و ؛ به 

قول خودشان ، موفق شده است سرانجام تروريست های داخلی را درهم 
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در . و ، طبق معمول ، مثل هميشه ، مقاومت به معنی ترور است . بکوبد

 که من نگاه می کنم ، داستان از به هر جا. انقالب امريکا هم همين داستان بود 

آنهائی که انحصار خشونت را در دست دارند ، خود را ضد . همين قرار است 

  . ترور جا می زنند 

  

    مشمول الجزاير ، روسيه ، چين ، اندونزی–ائتالف 
حاال ديگر انگيزه ها فعال شده اند و می توانند ائتالفی را که تازه تاسيس شده 

و بسيار جالب . مان دادن جنگ عليه ترور هدايت کنند است ، به سمت ساز

پس بيائيد نگاهی به . است بدانيم که از اين ائتالف چه تعريفی می شود 

يکی از بهترين :  روزنامه خوبی است . کريستين ساينس مانيتور بيندازيم 

مقاله اصلی ؛ . روزنامه های بين المللی ، با تيراژ خوبی در سراسر جهان 

صفحه اول روزنامه ، در اين باره است که اياالت متحده چگونه جنگ مقاله 

می دانيد که مردم از اياالت متحده : می گويد . عليه ترور را رهبری می کند 

هر چه باشد ، . بدشان می آمد ، اما حاال کم کم دارند به آن احترام می گذارند 

هم ، که در واقع مثال اصلی روزنامه . جنگ عليه ترور را رهبری می کند 

می . بقيه مثال ها که شوخی است . مثال جدی روزنامه است ، الجزاير است 

نويسد الجزيره به طور شورانگيزی متوجه جنگ اياالت متحده عليه ترور 

اين آدم . آدمی که اين مقاله را نوشته است ، کارشناس امور افريقاست . است 

کشورهای تروريست جهان است و بايد بداند که الجزيره يکی از شرورترين 

واقعيت اين است که در چند سال گذشته ، هولناک ترين ترورها را عليه مردم 

اما سر . اين واقعيت ، چندی در پرده مانده بود . خودش سازمان داده است 

انجام به وسيله کسانی که ارتش الجزيره معيوب شان کرده بود ، در فرانسه 

گلستان و جاهای ديگر نيز ، اين راز از پرده بيرون همه جا ؛ در ان. افشا شد 
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اما اين جا ؛ در اياالت متحده ، ما به خود می باليم که تروريست . افتاده است 

ترين کشورجهان حاال دارد با شور و اشتياق به جنگ اياالت متحده عليه ترور 

نگ خوشامد می گويد و در واقع دارد کيف می کند که اياالت متحده رهبری ج

  محبوبيتی به هم ما چه  که  اين ، نشان می دهد . گرفته است  را به عهده 

  !  زده ايم

اگر با دقت به ائتالفی که عليه ترور شکل گرفته است نگاه کنيد ، متوجه نکات 

يکی از اعضای پيشاهنگ اين ائتالف ، . بيشتری از اين دست می شويد 

ترورهای جنايتکارانه اش در ز روسيه است که از حمايت اياالت متحده ا

چين هم با اشتياق به . ؛ به جای انتقاد از اين اقدامات ، برخوردار است چچن

چين هم مسرور است که اقدامات بی رحمانه اش . اين ائتالف پيوسته است 

همانطور که قبال . عليه مسلمانان غرب چين ، مورد پشتيبانی قرار گرفته است 

ترک ها . ز حضور در جنگ عليه ترور خشنود است اشاره کردم ، ترکيه هم ا

اندونزی سراز پا نمی شناسد که در سرکوبی . در اين کار تخصص دارند 

و نقاط ديگر ، حمايت های بيشتری از اياالت متحده خواهد »  آچه« مبارزان 

سياهه ی کشورهائی که به . حاال می توانيم گشتی در اين سياهه بزنيم . گرفت 

خصلت های . ه ترور پيوسته اند ، بسيار هيجان انگيز است ائتالف علي

اعضای اين ائتالف ، بدون ترديد . عمومی اين کشورها ، يکسان است 

 اين کشورها را ، حاال قهرمان . پيشاهنگان کشورهای تروريست در جهان اند 

  . جهان رهبری می کند 

  
  تروريسم چيست ؟ 

 چيست ؟ تصور می کنم متوجه حاال برگرديم به اين پرسش که تروريسم

تروريسم چيست ؟  خوب ، پاسخ های ساده ای برای اين . پرسش شده باشيم 
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می توانيد اين . البته يک تعريف رسمی هم وجود دارد . پرسش وجود دارد 

تعريف رسمی را در قانون اياالت متحده ، يا در دستور العمل های آموزشی 

ی از تعريف های کوتاهی که در کتاب های يک. ارتش اياالت متحده پيدا کنيد 

آموزشی ارتش اياالت متحده مشاهده می شود ، اين است که ترور استفاده ی 

محاسبه شده از خشونت ، يا تهديد به خشونت ، برای دست يافتن به هدف های 

سياسی ، ايدئولوژی مذهبی از طريق مرعوب کردن ، اعمال فشار ، يا تزريق 

تعريف بسيار جامع جا . اين تروريسم است .  است تدريجی ترس و وحشت

مساله اين است . فکر می کنم پذيرش آن ، کامال منطقی است . افتاده ای است 

که نمی توانيم اين تعريف را بپذيريم ، چون اگر آن را بپذيريم ، به نتايج غلطی 

 . مثال ، همه نتايجی که من آن ها را در اين بحث مرور کرده ام. می رسيم 

همين حاال سازمان ملل دارد می کوشد پيمان جامعی را در مورد تروريسم 

اگر دقت کرده باشيد ، وقتی کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد . تنظيم کند 

نامزد جايزه نوبل شد ، روز بعدش خبر دادند که گفته است ما وقت مان را 

  !  ته قضيه را هم بياوريمرونبايد برای تنظيم اين پيمان تلف کنيم و بهتر است س

اگر شما تعريف رسمی از تروريسم را . اما اين جا مساله ای به وجود می آيد 

پس نمی شود اين . در پيمان جامعی بگنجانيد ، کامال به نتايج غلطی می رسيد 

  . در واقع بايد بگوئيم که کار از اين هم خراب تر خواهد شد . کار را کرد 

که سياست رسمی امريکاست » شدت درگيری کاهش « اگر در تعريف 

در . باريک شويد ، متوجه می شويد عين عبارتی است که همين االن خواندم 

تا جائی که من . واقع کاهش شدت کشمکش ، درست اسم ديگر تروريسم است 

می دانم، به همين جهت است که همه ی کشورها ، اسم همه ی عمليات 

ما ، در اياالت متحده ، اسمش را . ذارند هولناک خود را ضد تروريسم می گ

بنابراين ، مساله بسيار . ضد شورش ، يا کاهش شدت درگيری گذاشته ايم 
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پس بايد مواظب . جدی است و شما نمی توانيد از تعريف رسمی استفاده کنيد 

  !باشيد تعريفی پيدا کنيد که به نتايج غلط ره نبرد 

  

عنامه ای که تروريسم را محکوم کرد چرا اياالت متحده و اسرائيل عليه قط
  رای مخالف دادند ؟ 

 ، 1987بعضی از اين مسائل در دسامبر . مسائل ديگری هم وجود دارند 

اين ، زمانی است که . دراوج نخستين جنگ عليه تروريسم به وجود آمدند 

مجمع عمومی سازمان ملل . دلهره و اضطراب طاعون داشت اوج می گرفت 

ار قوی را عليه تروريسم به تصويب رساند که در آن ، قطعنامه ای بسي

طاعون را در همه ی ابعادش محکوم کرده بود و از همه کشورها خواسته بود 

قطعنامه با اکثريت قاطع به تصويب . تا آن را به هر طريق ممکن محکوم کنند 

دو کشور ؛ همان دو کشور هميشگی ، رای . هندوراس رای ممتنع داد . رسيد 

چرا اياالت متحده و اسرائيل بايد به . اياالت متحده و اسرائيل : لف دادند مخا

پراهميت ترين قطعنامه سازمان ملل متحد که تروريسم را با قوی ترين لحن 

؟ نجانده بود ، رای مخالف می دادندمحکوم می کرد و شرطی عمده را در آن گ

.  ريگان بوددولتدر آن قطعنامه شرط هائی وجود داشت که دستور کار 

در اين قطعنامه بلند باال ، . ، دليل خاصی برای اين مخالفت وجود دارد خوب

فرازی وجود دارد که می گويد هيچ موردی در آن ، حق مبارزه ی مردم عليه 

نژاد پرستی ، رژيم های استعماری و اشغال نظامی کشورهای خارجی و 

بديهی . نقض نمی کند تعميق و توسعه مقاومت به کمک ساير کشورها را  ، 

است که اياالت متحده و اسرائيل نمی توانند چنين شرطی را بپذيرند و به آن 

اصلی ترين دليلی که مانع موافقت با اين ماده در آن روز . رای موافق بدهند 

يعنی ، . افريقای جنوبی متحد اين دو کشور بود . می شد ، افريقای جنوبی بود 
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اسمش . در افريقا نيروی تروريست وجود داشت . رسما متحد خوانده می شد 

افريقای . اين کنگره ، رسما قوای تروريست بود . کنگره ی ملی افريقا بود 

جنوبی ، متحد ما بود و ما مسلما نمی توانستيم عمليات يک گروه تروريستی 

  . غير ممکن بود . عليه رژيمی نژاد پرست را حمايت کنيم 

اسم اين نمونه مناطق تحت اشغال . وجود دارد البته نمونه ی ديگری هم 

اين اشغال ، . اسرائيل است که االن سی و پنجمين سال خود را می گذراند 

تحت حمايت اياالت متحده است که اکنون سی سال است دست يافتن به راه حل 

مگر . هنوز هم ، در بر همان پاشنه می چرخد . سياسی را مسدود کرده است 

اسرائيل . در همين حال ، نمونه ديگری هم داريم ! مخالفت کنيم می شود با آن 

جنوب لبنان را اشغال کرده بود و مورد تهاجم جريانی بود که اياالت متحده آن 

و اين نيروی تروريست موفق شده . حزب اهللا . را نيروی تروريست می شناسد

م به کسی اجازه و ما نمی تواني. است اسرائيل را از جنوب لبنان به عقب براند 

بنابراين ، . بدهيم عليه آن گونه اشغال نظامی که مورد حمايت ماست ، بجنگد 

اياالت متحده و اسرائيل بايد به قطعنامه ی پراهميت سازمان ملل متحد رای 

قبال گفته ام که رای مخالف اياالت متحده ، در اصل همان . مخالف می دادند 

کل داستان اين است که اياالت .  است اين ، تازه نصف داستان. وتو است 

به اين . از تاريخ حذف کرد . محتده اين قطعنامه را به کلی در تاريخ وتو کرد 

ترتيب ، هيچ يک از اين وقايع را نه جائی گزارش کردند ، نه نامی از آن در 

حتی اگر به تحقيقات دانشگاهی در مورد . گزارش ساليانه ی تروريسم بردند 

اهی بيندازيد ، به هيچ يک از مواردی که توضيح دادم ، تروريسم نگ

بايد با . دليلش اين است که تيغ در دست زنگی مست است . برنخواهيد خورد 

دقت تعريف ها را بشکافيد و در تحقيقات علمی باريک شويد تا به نتايج 

در غير اين صورت ، نتيجه ی کار شما تحقيق قابل احترام و . درستی برسيد



  
   37                                                                      ابمب های آزاديبخش امريک   
 

  
  

مسائلی وجود دارند که مانع . مه نگاری سالم از کار در نخواهد آمد روزنا

شايد الزم . کوشش های ما برای تدوين  تعريفی جامع از تروريسم می شوند 

باشد که اقدام به تشکيل کنفرانس دانشگاهی کنيم تا ببينيم می توانيم تعريف 

ستی برسيم ؟ کار سالمی از تروريسم پيدا کنيم و از اين طريق به پاسخ های در

  . آسانی نيست 

  

4  
  سرچشمه های جنايت يازده سپتامبر چيست ؟

سرچشمه های : اين بحث را همين جا ببنديم و برگرديم به پرسش چهارم 

جنايات يازده سپتامبر کدام اند ؟ اين جا بايد تفاوتی ميانی دو مقوله ی متفاوت 

آن يکی ، . نايت است يکی از اين مقوله ها ، عوامل کنونی ج. قائل شويم 

تمرکز نوعی موافقت و همدلی است که بعضی وقت ها ، حتی در ميان مردمی 

. که شديدا با جنايت و اقدام به عمل جنايتکارانه مخالف اند ، به وجود می آيد 

  .اين ها ، دو طبقه بندی کامال متفاوت اند 

  

  مرتکبين احتمالی : مقوله ی اول 
کب جنايت شده اند ، قدر مسلم آن است که ما هنوز در رابطه با کسانی که مرت

اياالت متحده قادر نيست ، يا نمی تواند هيچ مدرک قانع . هيچ اطمينانی نداريم 

) نخست وزير بريتانيا( يکی دوهفته پيش ، تونی بلر . کننده ای به دست بدهد 

ائه ی من واقعا نمی دانم هدف او از ار. سعی کرد نمايشی را به اجرا بگذارد 

شايد به اين جهت بود که به نظر برسد اياالت متحده مانع . اين نمايش چه بود 

انتشار بعضی مدارک شده که افشا شدنی نيستند ، يا اين که تونی بلر می تواند 

در هر . مساله را با ژست های سبک چرچيل حل کند ، يا هر علت ديگری 
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د ، اين بود که اظهارات صورت ، آنچه مربوط به داليل روابط عمومی می ش

تا حدی که ، مثال وال . تونی بلر آنقدر پوچ بود که پوچی آن توی ذوق می زد 

استريت جورنال يکی از جدی ترين روزنامه ها ، مقاله کوچکی داشت که می 

در دست نيست ، بعد هم به نقل از يک مقام   دندان گيری  گفت مدرک

ی نمی کند مدرکی وجود داشته ه فرقعاليربته ی اياالت متحده نوشته بود ک

. ، يا نه، به هر حال عملی که بايد انجام شود ، صورت خواهد گرفت باشد

بنابراين ، اصال چه دليلی دارد که نگران مدرک باشند ؟ مطبوعات 

ايدئولوژيکی مثل نيويورک تايمز و سايرين هم تيترهای بزرگی درباره مدرک 

واکنش وال استريت جورنال استداللی تر بود اما ، . در صفحه اول زده بودند 

اما بيائيد فرض کنيم . و اگر به مثال مدرک نگاه کنيد ، متوجه می شويد چرا 

. در اين صورت ، تعجب می کنم که مدرک چقدر ضعيف بود. که واقعی بود 

 آن بهتر می توانيد مدرک شما حتی بدون داشتن دستگاه اطالعاتی ، از

ادتان باشد که اين مدرک پس از هفته ها تحقيق و کارفوق در واقع ي. بياوريد

العاده که از آن فشرده تر درطول تاريخ دستگاه های اطالعاتی نظير نداشته ، 

و در نظر اول ، حتی پيش از آن که چيز ديگری دست . سرهم بندی شده بود 

موضوع به همان نظر اوليه ای هم ختم شد . تان باشد ، خيلی قوی می رسيد 

  . بنابراين ، بگذاريد تصور کنيم که واقعی است . که از آن شروع شده بود 

بيائيد فرض کنيم که در روز اول ، موضوع کامال بديهی بود ، و هنوز هم 

هست ؛ که عوامل يازده سپتامبر؛ آن گونه که اين جا می گويند ، مسلمانان تند 

ن ترديد شبکه ی بن الدن رو بودند ، بنيادگرايان شبکه ی اسالمی بودند که بدو

البته کسی نمی داند که دست آن ها در کاربوده است ، . مهمترين بخش آن بود 

  . البد اهميت چندانی هم ندارد . يا نه 
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  آن عوامل از کجا آمده بودند ؟ 

. اما از کجا آمده بودند ؟ ما همه چيز را می دانيم . آن شبکه ها ، زمينه اند 

ان سيا اطالعات ندارد ، برای اين که آن ها را از مدت هيچ کس بهتر از سازم

 دورهم 1980آن ها را سی آی ا  از سال های . ها پيش تربيت کرده بوده 

پاکستان ، بريتانيا ، : جمع کرده بود و در نقاط مختلف سازمان داده بود 

چينی ها .  چين هم در گير قضيه بود . فرانسه ، عربستان سعودی  و مصر 

هدف  . 1978شايد هم از سال . ش از اين تاريخ در گير قضيه بودند حتی پي

به قول . هم اين بود که روس ها ، اين دشمن مشترک را به ستوه آورند 

 1979برژينسکی مشاورامنيت ملی پرزيدنت کارتر ، اياالت متحده در اواسط 

ن می برای آن که توالی تاريخ ها را درست بگوئيم ، يادتا. درگير قضيه شد 

بنا به گزارش .  به افغانستان حمله کرد 1979آيد که روسيه در دسامبر 

برژينسکی ، حمايت اياالت متحده از مجاهدين در جنگ عليه دولت ، شش ماه 

برژينسکی ، در متن اين گزارش ، خيلی هم پز اين . پيش از آن آغاز شده بود 

ما روس ها : ويسد مشاور امنيت ملی جيمی کارتر می ن. حمايت را می دهد 

با حمايت از مجاهدين ، وادارشان کرديم . را به تله ی افغانی ها فرستاديم 

در اين صورت ، می توانستيم ارتش . تجاوز نظامی کنند و به تله بيفتند 

  . مزدور مخوف را توسعه بدهيم 

فکر نکيند ارتش کوچکی بود ، نه ، صدهزار مرد جنگی از بهترين آدم کش 

ين تند روهای اسالمی شمال ه ممکن بود ، ازميان متعصب ترهائی را ک

هر جائی که می شد پيداشان کرد ، جمع کرده ... ، عربستان سعودی و آفريقا

عموما آن ها را افغانی معرفی می کرديم ، اما بسياری شان ؛ مثل بن . بوديم 

ط جهان آنها را  سی آی ا  و دوستانش ، از اقصی نقا. الدن ، افغانی نبودند 
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من نمی دانم که برژينسکی واقعيت را می گويد ، يا . اسالمی پيدا کرده بودند 

ظاهرا که خيلی از اين کار به خود می بالد و . شايد هم الف زده باشد . نه 

اگر روزی . شايد هم درست باشد . ضمنا نتايج اين برنامه را هم می داند 

الف زده ، يا واقعيت را گفته مدارک را علنی کنند ، متوجه خواهيم شد که 

  . به هر حال، دريافت او همين بود که گفتم . است 

 ، ديگر ترديدی نمی شود کرد که اياالت متحده افغانی ها و 1980در ژانويه 

آن ارتش پر جمعيت را ساخته و پرداخته است تا حد اکثر دردسر را برای 

بود که با متجاوزان روسی برای افغانی ها کامال قانونی . روس ها ايجاد کند 

. اما دخالت نظامی مستقيم اياالت متحده کمکی به افغانی ها نمی کرد . بجنگند

در واقع ، اين اقدام به ويرانی هرچه بيشتر افغانستان  ره می برد ، اما باعث 

عقب نشستن روس ها می شد ؛ اگر چه بسياری از تحليل گران معتقدند که 

ب نشينی روس ها را به تاخير می انداخت ، برای دخالت مستقيم نظامی ، عق

به هر . اين که به هر حال ، روس ها می خواستند از افغانستان خارج شوند 

  . صورت ، روسيه عقب نشست 

در عين حال ، نيروی تروريستی ساخت سی آی ا که به وسيله آن ها 

ار و سازماندهی ، مسلح و آموزش داده شده بود ، همزمان دنبال دستور ک

يکی از اولين . اين مساله اصال هم محرمانه نبود . هدف های  خودش هم بود 

 1981عمليات مجاهدين از اين قماش ، قتل رئيس جمهوری مصر در سال 

 ، 1983در سال . بود که خود از توليدات بسيار شيفته ی اياالت متحده بود 

 نمی داند  که هنوز وضع او روشن نيست و کسی–يک بمب گذار انتحاری 

 باعث خروج نظاميان اياالت –ارتباط مستقيمی با سی آی ا داشته است ، يا نه 

اياالت متحده خشنود . مجاهدين دستور کار خود را داشتند . متحده از لبنان شد 

بود که آن ها را برای هدف مورد نظر خود به جنگ کشانده است ، اما ، آن 
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مجاهدين ساخت اياالت متحده ، .د ها در عين حال کار خودشان را می کردن

 که روس ها از 1989پس از . خيلی هم در اين مورد شفاف عمل می کردند 

پس از آن ، . افغانستان خارج شدند ، مجاهدين به منطقه ديگری منتقل شدند 

صدای جنگ شان از چچين در آمد ، از غرب چين ، بوسنی ، کشمير ، جنوب 

  . ه جا شرقی آسيا ، شمال افريقا و هم

  
     به  صراحت حرف شان را می زنند  

به صدای . آن ها بدون پرده پوشی  به ما می گويند که چه فکری در سردارند 

اياالت متحده می خواهد تنها تلويزيون آزاد جهان عرب را . بلند هم می گويند 

برای آن که اين تلويزيون هرگونه خبر و مطلبی را ، از آنچه . خاموش کند 

بنابراين ، . ط به کولين پاول تا اسامه بن الدن است ، پخش می کند مربو

اياالت متحده به آن دسته از رژيم های سرکوبگر عربی پيوسته است که می 

اما ، به هر صورت ، اگر به اين . خواهند اين کانال را به کلی خفه کنند 

مصاحبه . تلويزيون ، و به حرف های بن الدن گوش کنيد ، ارزشش را دارد 

و بسياری از مصاحبه . های بسياری از بن الدن را اين کانال پخش می کند 

هائی که خبرنگاران سرشناس غربی انجام می دهند ، از اين کانال پخش می 

اگر نخواهيد صدای بن الدن را ) م . منظور تلويزيون الجزيره است ( شود 

. ديگر را بشنويد بشنويد ، می توانيد مصاحبه های رابرت فيسک و آنهای 

حرفش تا مدتی طوالنی ، با . حرف های بن الدن  تا مدتی طوالنی ثابت است 

همه چيز را هم ، خيلی فصيح بيان می . عملی که انجام می دهد منطبق است 

می گويند . به هردليلی ، بايد حرف هايش را جدی گرفت . کامال شفاف . کند 

وقتی . و بی رحم عرب قرار دارند درصف مقدم دشمنان شان رژيم های فاسد 

آن ها به ما . اين حرف ها را می زنند ، صدای شان در جهان عرب می پيچد 
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مت ها ، دولت های اسالمی می گويند که می خواهند به جای اين حکو

اين جاست که مردم منطقه را از دست . بلند و صريح هم می گويند . بگذارند

  . می دهند

به نظر آنان ، حتی عربستان سعودی . ردم با آنها هستند اما ، تا آن زمان ، م

که به عقيده من تندروترين کشور بنيادگرای جهان است ؛ و چيزی از طالبان 

در آن مرحله ، از حمايت اندکی . کم ندارد ، به حد کافی اسالمی نيست 

 آن ها ، حتی. برخوردارند، اما تا آن مرحله ، از پشتيبانی خوبی برخوردارند 

از روسيه همانقدر . می گويند که از مسلمانان نقاط ديگر هم دفاع می کنند 

نفرت دارند که از سم کشنده ، اما به محض آن که روسها از افغانستان خارج 

شدند ، عمليات تروريستی خود در روسيه را متوقف کردند و متوجه اياالت 

عليه روسيه متحده شدند که سازمان جاسوسی اش سيا از آن ها در جنگ 

. البته اين پشتيبانی فقط در رابطه با افغانستان هم نبود . پشتيبانی کرده بود 

آنان در چچين هم مشغول بودند ، اما جنگ اصلی شان عليه تجاوز نظامی 

به هر حال ، همانگونه که قبال گفتم، همه جا حاضر . روسيه به افغانستان بود 

بيان می کنند که دارند از مسلمانان در اينان فکر خود را به صراحت . بودند 

در اين مورد شفاف سخن می گويند و همين کار را . برابر کفار دفاع می کنند 

  . هم دارند انجام می دهند 

  

  چرا عليه اياالت متحده چرخيدند 
حاالببينيم چه شد که توليد امريکائی عليه اياالت متحده چرخيد ؟ اين چرخش ، 

اشد که تندروها ی مورد حمايت ما ، می گويند اياالت بايد مربوط به اين ب

، اياالت متحده 1990در سال . متحده عربستان سعودی را اشغال کرده است 

در عربستان سعودی پايگاه های نظامی ثابتی ساخت که از نقطه نظر آن ها ، 
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نه تنها با اشغال افغانستان توسط روس ها قابل مقايسه است ، بلکه عربستان 

عربستان خانه ی خدا و مقدس . يت بيشتری هم نسبت به افغانستان دارد اهم

در اين مرحله ، و با چنين برداشتی بود که . ترين منطقه ی اسالمی است 

مجاهدين اسالمی دست پرورده ی اياالت متحده  ، خود را عليه سازندگان شان 

يد که در اگر مروری در اخبار بکنيد ، متوجه می شو. سازمان دهی کردند 

. کردند   )  WTC(  اقدام به انفجارمرکز تجارت جهانی  1993سال 

هواپيماها قرار بود ساختمان سازمان ملل متحد و تونل های هلند و لينکلن و 

فکر می کنم بخش های ديگری هم در . ساختما اف بی آی را منفجر کنند 

ستند همه ی نقشه قسمتی از نقشه را پيش رفتند ، اما نتوان. فهرست شان بود 

يکی از افرادی که باالخره ، در ميان کسان ديگری ، به همين . را پياده کنند 

. دليل به زندان افتاد ، با موافقت اداره مهاجرت به اياالت متحده آورده شد بود 

اين مظنون ، از دخالت سی آی ا که می خواست به دوستانش کمک کند ، 

همو سرانجام مرکز تجارت جهانی را به هوا چند سال بعد ، . تشکر کرده بود 

اين داستان ، هميشه به همين صورت ها اتفاق افتاده و ادامه يافته . فرستاد 

نمی خواهم فهرست را زير و رو کنم، اما اگر گشتی بزنيم ، به همين . است 

اين نتيجه ، در فهرست مورد نطر ما ، با کلمات واضحی . نتيجه می رسيم 

االن بيست سال است که اين تصوير يکنواخت تکرار . ده است توضيح داده ش

هيج دليلی ندارد که ما اين . می شود و زاويه ی پنهانی هم در آن وجود ندارد

اين ، نخستين طبقه بندی مربوط به شناخت عوامل . تصوير را جدی نگيريم 

  . يازده سپتامبر است 

  

  منابع پشتيبانی : طبقه بندی دوم 
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يکی . کجاست ؟ فکر نمی کنم پی بردن به آن چندان دشوار باشد منبع حمايت 

از اتفاقات خوبی که پس از يازده سپتامبر افتاده است ، اين است که  بعضی 

نشريات و پاره ای مباحث جاری ، شروع کردند به پرداختن به همين پرسش 

تريت به نظر من بهترين روزنامه ای که به اين مساله پرداخته ، وال اس. ها 

جورنال است که به طور جدی در پی خبرها و گزارش ها و اطالعات وسيعی 

بر آمده است تا به اين پاسخ برسد که چرا مردم منطقه ، با وجودی که با بن 

الدن مخالفند ، از او پشتيبانی می کنند و او را ؛ به قول يکی از نويسندگان ، 

 جورنال و ساير جريان های البته وال استريت. شعور آگاه اسالم می دانند 

اصلی خبری ، نظر مردم را مورد بررسی قرار نمی دهند ، بلکه نقطه نظرها 

و عقايد دوستانی مثل بانکداران ،حرفه ای ها ، وکالی بين المللی و کاسبکاران 

گاهی هم می روند سراغ . نزديک به اياالت متحده را بررسی می کنند 

 و با آنها –جا رستوران ترو تميزی است  که اين –مشتری های مک دونالد 

اين ها . که لباس های رويائی ی امريکائی می پوشند ، مصاحبه ای می کنند 

مردمی هستند که برای مصاحبه انتخاب شان می کنند تا از وضع و حال و 

دريافت های اينان ، بسيار روشن ، شفاف و در . نقطه نظرشان آگاه شوند 

مصاحبه . ا پيام های بن الدن و ديگران است بسياری موارد هماهنگ ب

شوندگان مک دونالدی از حمايت اياالت متحده از رژيم های خود رای و 

وحشی خشمگين اند ، به دخالت هائی که برای دموکراسی راه بندان ايجاد می 

کنند ، معترض اند ، از دخالت های اياالت متحده در بازداشتن رشد اقتصادی 

ه سياست های اياالت متحده در نابود کردن جامعه مدنی در شکايت دارند ، ب

زمانی که صدام حسين را تقويت می کردند ، اعتراض دارند و ، حتی اگر ما 

با آن موافق نباشيم ، يادشان می آيد که اياالت متحده و بريتانيا ، درست در 

ت می زمانی که صدام حسين کردها را با گاز قتل عام کرده بود ، از او حماي
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کردند ، بن الدن را خودشان ساختند و پرداختند و مطرح کردند و ، حتی اگر 

ما نخواهيم چنين تصوری وجود داشته باشد ،  می گويند بن الدن را در 

البته پشتيبانی اياالت متحده از . هماهنگی با برنامه های خودشان باال آوردند 

االن . يز ، محکوم می کنند اسرائيل در آن اشغال خشونت بار و وحشيانه را ن

اقتصاد اصلی  را اياالت . سی و پنج سال از آن عمليات اشغالگرانه می گذرد

از حمايت های نظامی و سياسی هم که دريغی نداشت ، . متحده تامين می کرد 

. مردم ، اين حقايق را می دانند ، و با آن مخالف اند . و هنوز هم ندارد 

ها را ، با سياست کنونی اياالت متحده در بخصوص وقتی که اين سياست 

اين ها ، داليل . عراق که جامعه مدنی را نابود کرده است ، منطبق می کنند 

وقتی بن الدن آن پيام ها را با آن داليل می فرستد ، مردم . تند و تيز مردمند 

  .  آن را می پذيرند و ازآن  پشتيبانی می کنند 

، اين مردم. م تحصيلکرده ی ليبرال اقل مردچنين است طرز فکر مردم ، و حد

خطوط زير را که عمدتا از طرف ليبرال های چپ در مطبوعات مطرح می 

من در اين مورد مطالعات کافی نداشته ام ، اما فکر می . شود ، دوست دارند 

اما ، اگر مثال به نيويورک تايمز . کنم عقايد دست راستی ها صادقانه تر باشد 

 نوع اول نگاه کنيد ، متوجه می شويد که اداره کننده ی خط در موردعقايد

« : او می پرسد . رونالد استيل روشنفکر متعلق به طيف چپ ليبرال است 

آن ها به اين « : و خودش پاسخ می دهد » چرا اين ها از ما نفرت دارند ؟ 

 دليل از ما نفرت دارند که ما مدافع اصول دنيای جديد سرمايه داری ، اصول

آزادی و استقالل فردی ، حکومت غير مذهبی و دموکراسی ؛ که در همه جای 

  » . جهان بايد به صورت اصل در آيد ، هستيم 

در همان روزی که چنين . به اين دليل است که آن ها از ما نفرت دارند 

مطلبی چاپ می شود ، همان وال استريت جورنال نقطه نظرهای بانکداران ، 
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الی بين المللی مربوط به منطقه را منعکس می کند و می حرفه ای ها و  وک

ببينيد ، ما به اين دليل از شما نفرت داريم که راه را بر دموکراسی « : نويسد

بسته ايد ، جلو توسعه اقتصادی را گرفته ايد ، از رژيم های بی رحم و 

تروريست حمايت می کنيد و اين سياست هولناک را بی وقفه در منطقه پيش 

  » .  بريد می

چند روز بعد ، آنتونی له ويس که در طيف چپ حرکت می کند ، توضيح می 

دهد که تروريست کاری جز نفی اصول و پوچ نگری ندارد و ما دست به 

: آنتونی له ويس می گويد . هرکاری بزنيم ، در معيارهای او اثر نمی گذارد 

د ، اين است که ورود تنها نتيجه ی اقدامات ما که می تواند زيان بخش باش« 

هر . عرب ها به ائتالف برای کوشش های ضد تروريسم را دشوارتر می کند 

  » . کار ديگری که ما بکنيم ، عمال نامربوط است 

به اين ترتيب ، . خوب ، می دانيد که اين ها فوايد نوعی دلخوشی است 

 احساس خوبی نسبت به خودتان خواهيد داشت و پی خواهيد برد که چقدر

از خودتان متشکر می شويد و می توانيد از زير بار . محشر تشريف داريد 

. ی بخش است ، اما چند تا عيب داردطفره رفتن تسل. نتايح کارشانه خالی کنيد 

ايراد دومش . اولين اشکال اين است که به کلی مغاير همه دانسته های ماست 

. دايره ی خشونت اين است که راه و روش کاملی است برای شدت دادن به 

اگر بخواهيد سرتان را مثل کبک زير برف بکنيد و چنين وانمود کنيد که آنان 

به اين جهت از ما نفرت دارند که با جهانی شدن سرمايه مخالف اند ، بايد از 

خود بپرسيد که پس چرا انورسادات رئيس جمهوری مصر را بيست سال پيش 

 مرکز 1993سعی کردند در سال کشتند؟ چرا با روسيه جنگيدند ؟ و چرا 

اين ها همان مردمی هستند که در قلب جهانی .  تجارت جهانی را منفجر کنند 

شدن سرمايه قرار دارند ، اما اگر شما بخواهيد چنين مساله ای را باور کنيد ، 
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مهم اين است که باور کنيم . البته که می خواهيد به خود دلخوشی بدهيد 

شما در مورد من . اين خشونت قبيله ای است . د خشونت دارد اوج می گير

هيچ اهميتی هم به داليل . عملی را انجام داديد ، من بدتر از آن با شما می کنم 

تنها راهش هم ، همين . اين راه را بايد سيخکی به پيش ببريم . کار نمی دهم 

  . اين نظريه ی بی برو برگرد چپ ليبرال است . است 

  

5  
  کار چيست ؟چاره های سياست 

يکی از اين .  تدابير سياست کارچيست ؟ راه کارهای مختلفی  وجود دارند 

واتيکان ، پس از . سياست های ناچيز ، از همان آغاز ، توصيه ی پاپ بود 

واقعه ی يازده سپتامبر ، بيدرنگ واکنش نشان داد که جنايت تروريستی 

اتفاق می افتد ، شما سعی در مواردی که جنايتی . هولناکی اتفاق افتاده است 

می کنيد عوامل جنايت را پيدا کنيد ، آن ها را به دست عدالت بسپاريد و 

مثال ، اگر کسی به . نمی آئيد آدم های بی گناه را بکشيد . محاکمه شان کنيد 

خانه ی من دستبرد می زند ، و من گمان می کنم دزد آدمی است که در 

با . تفنگ بردارم همه همسايه ها را بکشم همسايگی زندگی می کند ، نمی روم 

عمل جنايتکارانه ، اين گونه برخورد نمی کنند ؛ حاال می خواهد عمل 

جنايتکارانه ی کوچکی مثل همين دزدی باشد ، يا عمل جنايکارانه ی بزرگی 

در . مثل جنگ تروريستی اياالت متحده در نيکاراگوئه و ساير موارد مشابه 

من نيکاراگوئه را به عنوان کشوری که . وجود دارد اين مورد ، مقدماتی 

اسم بردم که ) وبه همين جهت ما بايد ويرانش می کرديم ( قوانين خود را دارد 

البته اين قوانين و اصول ره به جائی نبردند ، . اصول درستی را دنبال کرد 

ونی چون در مقابل قدرتی قرار داشتند که اجازه نمی داد توجهی به مقدمات قان
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، حده قرار بود آن ها را تعقيب کندبا اين حال ، اگر اياالت مت. و اصولی بشود 

زمينه ها و . در واقع ، همه تحسين اش هم می کردند . کسی جلو دارش نبود 

  . مقدمات ديگری هم وجود دارند البته 

  

  بمب های ارتش آزاديبخش ايرلند در لندن 
مب گذاری کرد ، که البته اين عمل به وقتی ارتش آزاديبحش ايرلند در لندن ب

طورمستمر انجام می گيرد ، يکی از پاسخ های ممکن اين بود که بريتانيا 

برای اين که بوستن قوی ترين تامين کننده ی مالی آن . بوستون را ويران کند 

خوب ، می دانيد که . و البته بلفاست غربی را هم در هم بکوبد . ها بود 

ه امکان انجام چنين عملی، اساسا جنايت احمقانه ای از صرف نظر از توجه ب

روش برخورد با مساله ، همان کاری بود که از انجامش . کار در می آمد 

عوامل جنايت را پيدا کنيد ، آن ها را پای ميز محاکمه : سخن می گفتند 

 برای اين که اين گونه اعمال جنايتکارانه ،. بکشانيد ، و دنبال علت ها بگرديد 

حاال می . از چيزی نشات می گيرند . از دور دستی ناشناخته ناشی نمی شوند 

خواهد جنايتی خيابانی باشد ، يا جنايت تروريستی ی اهريمنانه و اعمالی نظير 

و معموال اگر به داليل دقت . حتما علت هائی بايد وجود داشته باشد .  آن باشد 

.  مستقل از جنايت عنوان شوند کنيد ، بعضی شان توجيه قانونی دارند وبايد

به اين طريق بايد با . دقيقا به اين دليل که توجيه قانونی دارند بايد عنوان شوند 

  . از اين نمونه ها زياد می شناسيم . مساله برخورد کرد 

يکی از مشکالت اين است که اياالت متحده . اما ، اين راهکار مشکالتی دارد 

قوق ی بين المللی را به رسميت نمی شناسد ، داوری ها و احکام نهادهای ح

اين کشور ، قضاوت دادگاه . بنابراين ، بر مبنای آن ها نمی تواند عمل کند 

از تصويب دادگاه جنائی بين المللی سرباز زده . جهانی را رد کرده است 
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آنقدر قدرت دارد که خودش در صورت لزوم می تواند دادگاهی خاص . است

اما ، به هر صورت ، تشکيل . چ کس هم جلودارش نيست تشکيل بدهد که هي

برای تشکيل هر دادگاهی ، مدرک می . هر گونه دادگاهی مشکل خود را دارد 

اين . اين مدرک ، فقط نمی تواند سخنان تونی بلر در تلويزيون باشد . خواهيد 

ممکن است بکلی پيدا کردن مدرک را محال . جوری اصال کار پيش نمی رود 

  . کند 

  

  مقاومت بدون رهبر 
می دانيد ، قضيه می تواند از اين قرار باشد که مرتکبين آن عمل ، خودشان را 

اين ها . هيچ کسی بهتر از سازمان سی آی ا اين را نمی داند . کشته باشند 

اصولی را دنبال می کنند . شبکه های غير متمرکز و بدون سلسله مراتب اند 

اين ، اصلی است که به وسيله تروريست . است که اسمش مقاومت بدون رهبر 

اسمش مقاومت بدون رهبر . های کريستين رايت در اياالت متحده توسعه يافت

با کس . در اين روش ، گروه های کوچکی کارها را انجام می دهند . است 

زمينه های عمومی در فرضيات وجود دارد ، بعد . ديگری حرف نمی زنند 

معموال کسانی که در جنبش ضد جنگ فعاليت می  . شما وارد عمل می شويد

 ها را گروه های پيوسته می ما آن. کنند ، اين روش را خوب می شناسند 

اگر فرض درستی داشته باشيد که اف بی آی در گروه شما نفوذ کرده . ناميم

است ، وقتی اتفاقی جدی دارد می افتد آن را در جلسه ی عمومی مطرح نمی 

را با گروه پيوسته ای که می شناسيد و به آن اعتماد داريد ، کارتان . کنيد 

اين ، . در اين صورت ، اف بی آی درگروه شما نفوذ نمی کند . انجام می دهيد

يکی از داليلی است که اف بی آی نمی تواند بنابر آن بر آورد کند که در 

ساير عوامل اطالعاتی هم وضعی مشابه . جنبش های مردمی چه می گذرد
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به اين می گويند . نمی توانند با اين روش نفوذ کنند و حدس بزنند . ارند د

مقاومت بدون رهبر ، يا گروه های پيوسته که شبکه های غير متمرکزند و 

احتمال زيادی وجود دارد که دستگاه های . نفوذ کردن در آن ها سخت است 

  . اطالعاتی از کار چنين گروه هائی سر در نياورند 

مه بن الدن ادعا می کند که شخصا در گير با مساله ی يازده سپتامبر وقتی اسا

در واقع ، به سختی . نبوده است ، امکان زيادی دارد که ادعايش درست باشد 

می شود باور کرد آدمی که بدون راديو و تلفن در غاری در افغانستان زندگی 

را برنامه ريزی کرده می کند ، توانسته باشد عملياتی پيچيده مثل يازده سپتامبر 

درست مثل ساير گروه های . بخت و اقبال ، بخشی از اين زمينه است . باشد 

پس ، پيدا کردن مدرک تقريبا امر محالی . مقاومت تروريستی بدون رهبر 

  . است 

   

  ايجاد اعتبار 
اياالت متحده نمی خواهد مدرکی به دست بدهد ، برای آن که می خواهد بدون 

توجه داشته باشيد که اياالت . اين ، بخش وخيم واکنش است  . مدرک عمل کند

متحده که اين بار می توانست مجوز شورای امنيت را در دست داشته باشد ، 

روشن ترين دليلش اين . به داليل کامال روشنی برای گرفتن آن اقدام نکرد 

است که اعضای دايمی شورای امنيت را هم کشورهای تروريست  تشکيل می 

اين کشورها با خشنودی در ائتالف عليه آنچه ترور می نامند شرکت . هند د

معلوم . کردند ، برای آن که بتوانند ترور خود را مورد حمايت قرار دهند 

اعضای . است که کشوری مثل روسيه ،  پيشنهاد امريکا را وتو نمی کند 

 بنابراين ، .دايمی شورای امنيت ، برای چنين پيشنهادی دست و پا می شکنند 

اگر اياالت متحده اين طرح را به شورای امنيت می برد ، با ضمانت اجرائی 
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انجام اين کار، وفاداری به . بيرون می آمد ، اما نمی خواست چنين کند 

اين سياست ، در . اصولی را در پی داشت که باب طبع جرج بوش نيست 

را پيدا کرد و دولت کلينتون صراحت داشت ، به مرور چفت و بست خودش 

ما به مجوز . اکنون قطعيت يافته است که ما حق داريم يک جانبه عمل کنيم 

بين المللی نيازی نداريم ، برای آنکه يک جانبه تصميم می گيريم ، پس چنين 

مذاکره و . اهميتی هم به مدرک نمی دهيم . مجوزی را اصال نمی خواهيم 

به پيمان ها و ميثاق های بين المللی بهائی هم . بحث هم اهميتی برای ما ندارد 

هر . ما بزن بهادر محل ايم و قاتل ترين گردن کلفت هم هستيم . نمی دهيم 

مجوز بين المللی چيز خوبی نيست و ما بايد . کاری دل مان بخواهد می کنيم 

حتی در ادبيات فنی ، اسمی هم برای اين سياست پيدا کرده . ازش پرهيز کنيم 

اين عمل ، . ما بايد اعتبار ايجاد کنيم . خانه اعتبار سازی است اسمش کار. ايم 

اين عامل سياسی ، دليل رسمی . در بسياری از سياست ها عامل مهمی است 

اگر دل تان می . ما در جنگ بالکان بود و دليل تحسين برانگيزی هم بود 

ورد توجه خواهد معنی اعتبار را بدانيد ، از يکی از پدرخوانده های مافيا که م

در روابط . ايشان معنی اعتبار را به شما توضيح خواهند داد . شماست بپرسيد 

بين المللی هم ، جز در مواردی که در دانشگاه مطرح می شود که کلمات گنده 

تازه ، در مباحث . برايش به کار می برند ، وضع برهمين منوال است 

و . ل معنی می دهند و ، خوب ، اين اصو. دانشگاهی هم اصول همين است 

مهم ترين مورخی که در سال های گذشته به توجيه اين . کارگر هم می افتند 

روش پرداخته است ، چارلز تيلی است در کتابی به نام فشار ، سرمايه و 

چارلز تيلی در اين کتاب می نويسد خشونت صدها سال . کشورهائی اروپائی 

وقتی .  است که موثربوده است علتش هم اين. سياست راهنمای اروپا بوده 

پشت اين روش سلطه ی  سراسری و اساسا فرهنگ خشونت خوابيده باشد ، 
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چارلز تيلی می خواهد . بديهی است که تبديل به اصل می شود و ادامه می يابد 

. بنابراين ، کار درست اين است که اين روش را دنبال کنيم . همين را بگويد 

جه می رسيم که برای انتخاب راه های قانونی ، با بسيار خوب، پس به اين نتي

اگر قرار باشد اين راه ها را دنبال کنيد، معلوم . اين مسائل رو به رو می شويم 

درست مثل آن . است که مجبور می شويد بعضی درهای قانونی را باز کنيد 

و . که اياالت متحده از طالبان می خواهد اسامه بن الدن را تحويل بدهند 

لبان جوری جواب می دهد که به کلی نزد غربی ها مزخرف و خارجی طا

پاسخی که نزد غربی ها مزخرفی است که فقط می تواند از زبان . است 

بسيارخوب ، ما : خارجی های نا آشنا به اين فرهنگ بيان شود ، اين است که 

ر د. اسامه بن الدن را تحويل شما می دهيم ، اما اول مدرک و سند رو کنيد 

. نشانه ای از جنايتکاربودن است . غرب ، اين پاسخ مضحک است 

چطورجرئت کرده اند مدرک بخواهند ؟ منظورم اين است که اگر کسی ، 

دولتی ، از خود ما بخواهد که کسی را تحويل بدهيم ، همين فردا اين کار را 

 ما. اصال از آن شخص ، يا دولت ، مدرک نخواهيم خواست . انجام می دهيم 

  !  و اين حرف ها 

  

  هائيتی 
الزم نيست پرونده ها را در . در واقع ، اثبات اين مساله کار ساده ای است 

مثال ، در اثبات اين که اياالت متحده به اين اصل . آوريم و زير و رو کنيم 

وفادار است ، می توانيم در همين سال های گذشته امانوئل کنستانت را در نظر 

امانوئل . از اياالت متحده تقاضای استردادش کرده بود بگيريم که هائيتی 

او يکی از معروف ترين چهره ها در ميان مسبين . کنستانت قاتل بزرگی است 

چهار، يا پنج هزار آدم  را در در .  است 1990قتل عام مردم در اواسط 
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گيری ميان گروه های مختلف نظامی کشته و از حمايت دولت های جرج بوش 

ينتون نيز ؛  به خالف اخبار فريبکارانه ای که در اين مورد داده اند ، پدر و کل

مدارک . به هر صورت ، سرکرده ی آدم کش هاست . برخوردار بوده است 

از مدرک و سند هم که . بسياری در اثبات اين جنايات در هائيتی وجود دارد 

، خوب.  شده است ائيتی محکومبگذريم ، اين آقا را به دادگاه کشانده اند و در ه

خودتان برويد . هائيتی هم از اياالت متحده تقاضای استرداد او را کرده است 

تحقيق کنيد ببينيد چه بحث هائی در اين مورد راه انداخته اند که کنسانت را 

آخرين درخواست را همين چند هفته پيش دولت هائيتی . تحويل هائيتی ندهند 

ت متحده ، حتی اسمی هم از اين مساله نبرده اياال. از اياالت متحده کرده است

چرا ما بايد قاتل محکوم شده ای را که چند سال پيش چهار پنج هزار . است 

نفر را کشته است ، به دست عدالت بسپاريم ؟ تاره ، اگر ما او را تحويل 

يک وقت . کسی چه می داند . هائيتی بدهيم ، از کجا معلوم که چه ها نگويد 

که از سی آی ا کمک و پول گرفته است ، که التبه ممکن است ديديد گفت 

و امانوئل کنستانت ، . ما نمی خواهيم اين باب را بگشائيم . درست هم باشد 

  .تنها آدمی از اين دست نيست که می شناسيم

  

  کوستاريکا 
 که غنيمت جنگی دموکراتيک ما در طول پانزده سال گذشته ، کوستاريکا

ن هال را به اين کشور تحويل الت متحده خواسته که جا، بارها از ايااست

اين آدم يکی از زمين داران امريکائی در کوستاريکا است که متهم به . بدهد

دولت کوستاريکا ، بامدارک کافی ثابت . جنايات تروريستی در آن کشور است 

کرده که اين مالک امريکائی اراضی خود را تبديل به پايگاه نظامی اياالت 

يادتان باشد که مساله اصال مجادله ای . حده عليه نيکاراگوئه کرده بوده مت
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داداگاه بين المللی و شورای امنيت سازمان ملل متحد پشت . سياسی نيست 

همه ی کوشش ها صورت گرفت تا اياالت متحده ، به استرداد . قضيه بوده اند 

ه قاطعانه منفی در اين مورد هم ، پاسخ اياالت متحد. مالک خود راضی شود 

  ! نه ، تحويلش نمی دهيم : بود 

آن ها اراضی يکی ديگر از مالکان  امريکائی به نام جان هميلتون را مصادره 

اياالت متحده . غرامت پرداختند ، پيشنهاد پرداخت غرامت کردند . کردند 

زمين های آن بابا را تبديل کرد به پارک ملی ، فقط برای آن که . سرباز زد 

. راضی را تبديل به پايگاه نظامی اياالت متحده عليه نيکاراگوئه کرده بود آن ا

جلو کمک هائی را که به . کوستاريکا را به خاطر اين گستاخی تنبيه کردند 

م زير بار تمرد متحدان خود ما نمی تواني. اين کشور می کردند ، گرفتند 

اگر بخواهيد درها . و اين گونه وقايع را ، همين طور بگيريد برويد جل. برويم

را به روی طرح مسائل مربوط به استرداد بگشائيد، به نتايج ناخوشايندی می 

  .   بنابراين ، اين در بايد همچنان بسته باقی بماند . رسيد 

  

  واکنش ها در مورد افغانستان 
نخستين پيشنهاد تحريک آميز ، حمله ای گسترده و فوری بود که علنا مردم را 

ی کرد و راه را برای حمله نظامی به ساير کشورهای منطقه می قتل عام م

رهبران .  دولت بوش ، عجالتا از اجرای اين طرح فاصله گرفت . گشود 

کشورهای خارجی ، ناتو ، همه ی کارشناس و گمان کنم ماموران اطالعاتی 

خودشان و همه و همه گفتند که حمله گسترده ی سراسری ابلهانه ترين کاری 

گفتند درست مثل اين است که برای بن الدن در . ه می توانيد بکنيد است ک

. بن الدن هم دقيقا همين را  می خواهد . سراسر منطقه دفاترجديدی بازکنيد 

بنابراين ، موقتا پای اجرای . اين عمل ، شديدا به منافع خود آنان لطمه می زد 
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اين . حش را داده ام و روشی را پيشه کردند که قبال توضي. اين طرح نرفتند 

با حساب دو دو تا چهارتا ، به نتيجه ای . روش، نوعی نسل کشی ساکت است 

،  که درشرف پذيرفته شدن قرار گرفتپيشنهاد معقول تری. جز اين نمی رسيد 

و در همه مراحل معقول تعريف شد و رفت پای اجرا ، اين بود که به ابتکار 

 بيرون و رهبران قبايل افغان از درون ، سازمان ملل ، افغانی های تبعيدی از

اين ابتکار ، رويهم رفته امريکائی ها و روس ها را از . وارد عمل شوند 

اين ها دو کشوری هستند که در بيست سال گذشته . واقعه دور نگه می داشت 

اين ابتکار بايد اياالت متحده و روسيه . خاک افغانستان را به توبره کشيده اند 

آن ها بايد جريان بازسازی عظيم را تدارک می . يه نگه می داشت را در حاش

ابتکار سازمان ملل که بايد . اين ، تنها نقش آن ها در اين طرح است . ديدند 

عناصر افغانی را برای انجام پيشنهاد به هم نزديک می کرد ، در نتيجه ی 

می . نه های پس از آن داشت خود که جنگی سنگين بود ، نياز به ساختن ويرا

، يت های وسيع و بدون دخالت مستقيمشود تصور کرد که اين راهکار ، با حما

اگر اياالت متحده تن به اين پيشنهاد در می داد ، ما بايد . می توانست عمل کند 

تسليم می شديم ، ولی ما تجربه های تاريخی فراوانی داريم که خالف اين را 

  . ثابت می کنند 

يادتان باشد که اولش قرار بود جنگ صليبی راه .  نام اين عمليات توجه کنيد به

، نش گفته بودند کارساز نخواهد بودبيفتد که قدرت غالب به اين دليل که مامورا

عمليات عدالت نا « شد اسمش بعد قرار . عجالتا به سراغ طرح نرفت 

انگار داريد ! يد دست نگه دار: باشد ، اما ماموران مربوط گفتند » محدود

عدالت نا محدود . اين جوری کارها پيش نخواهد رفت . ادعای خدائی می کنيد 

يعنی شما می خواهيد به مسلمانان بگوئيد خدا هستيد ؟ و بعد ، . کارخداست 

. ما معنی اين عنوان را می دانيم . » تحمل آزادی « اسم عمليات را گذاشتند 
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ه حال اشاره ای نکرده است که اين جا اما ، به هر صورت ، هيچ کس تا ب

تحمل کردن ، يعنی رنج بردن ، عذاب کشيدن و تن در . ابهامی وجود دارد 

پس، چه بسيارند مردمانی که در سراسر جهان ، آنچه را ما . دادن به درد 

بازهم خوشبختانه ما طبقه ی تحصيل . تحمل آزادی می ناميم ، تحمل کرده اند 

داريم که هيچ کدام شان به اين مفهموم دو پهلو ، به اين کرده ی خوش رفتاری 

تازه اگر اين توجه و اشاره هم وجود داشته باشد ، به . ابهام ، نپرداخته اند

اگر ما بتوانيم به حد کافی از پيشنهاد جنگ . مساله ای ديگر بر می خوريم 

زمان صليبی فاصله بگيريم ، بعضی نهادهای کما بيش مستقل ، مثال شايد سا

ملل ، يا انجمن های غير دولتی ، آن هم با کمک های فراوان ما که بر عهده 

ماست ، می توانند ابتکار عمل بازسازی آنهمه در هم شکستگی و ويرانی را 

فراتر از اين . در اين صورت ، شايد کاری صورت بگيرد . به عهده بگيرند 

  .ها هم ، البته مسائل ديگری وجود دارند 

   

  ده برای کاهش دادن سطح ترور راهی سا
می خواهيم سطح ترور را کاهش فرض می کنيم قدر مسلم آن باشد که ما 

راه ساده اش را هرگز مورد بحث قرار . ، نه آن که به آن دامن بزنيم دهيم

اين عمل ، خود به خود . راهش اين است که در ترور شرکت نکنيم . نداده اند 

ما .  امکان بحث در اين مورد  را بسته اند اما. از شدت ترور خواهد کاست 

اين ، راه بسيار ساده ای  برای . بايد  بحث در اين مورد را امکان پذير کنيم 

  . کاهش سطح ترور است 

و افغانستان تنها . فراتر از اين اما ، بايد دوباره به انواع سياست ها بينديشيم 

ارمان دهی کرده ايم و نمونه ای نيست که ما در آن ارتش تروريستی را س

   در  آثارش را اکنون ،.  آثاری دارد  اين عمل ،.  قرار داده ايم  تحت آموزش
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  . دوباره به اين واقعيت فکر کنيد. يازده سپتامبر،  داريم به چشم می بينيم واقعه 

اين ، همان . دوباره به سياست هائی فکر کنيد که منبع پشتيبانی توليد می کنند 

ه دقيقا بانکداران ، وکال و نظاير آنان در جاهائی مثل عربستان حرفی است ک

تصورش را بکنيد که حرف های مردم در کوچه و . سعودی دارند می زنند 

می دانيد ، اين سياست ها . اين امکان وجود دارد  . بازار چقدر تلخ تر است 

  . را بر سنگ ها ننوشته اند 

پيدا کردن روزنه های نوری . رند از اين گذشته ، فرصت هائی هم وجود دا

اما يکی از آن ها گسترش تمايل به باز . در هفته های گذشته ، دشوار است 

االن خيلی از موارد را مشاهده می کنيم . کردن و ايجاد زمنيه های بحث است 

که حتی در سطح نخبگان ، و مسلما در افکار عمومی ، در همين چند هفته ی 

اگر روزنامه ای مثل يو اس آ تودی  می . می گيرند گذشته مورد بحث قرار 

تواند مقاله خوبی بنويسد ، و سلسله مقاله های خوبی در مورد نوار غزه 

  . بنويسد ، البد  تغييری صورت گرفته است 

فکر می کنم در افکار عمومی هم فضای بازتر و تمايل بيشتری برای فکر 

اين .  بايد در پرده می مانده است کردن در مورد مسائلی به وجود آمده که قبال

ها فرصت هائی هستند که بايد به وسيله کسانی که هدف کاهش دادن سطح 

ترور و خشونت را می پذيرند و به خطرهای بالقوه ای می انديشند که می 

توانند ادامه دهنده يازده سپتامبر و نتايج و عوارض آن باشند ، مورد استفاده 

  .       قرار گيرند 

      

* * * * *  
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   آروند هاتی روی
    

  مقدمه
 که جايزه ؛» خدای چيزهای کوچک « آروند هاتی روی ، نويسنده رومان 

بهترين کتاب را گرفته است ، دومين تحليل و موضع گيری ضد جنگ خود به 
را در باره تجاوز نظامی امريکا به افغانستان ، » جنگ يعنی صلح « نام 
نخستين مقاله ی او به نام معادله عدالت .  نوشته است 2001رشانزدهم اکتبر د

نامحدود در رابطه با توسعه طلبی های جنگ افروزانه ی امپرياليسم امريکا ، 
اين دو مقاله ، .  نوشته شده است 2001به تاريخ  بيست و چهارم سپتامبر 

انتشارات بنياد که از ) the Spokesman(نخستين بار در نشريه سخنگو  
    برترراند راسل است منتشر شد و سپس در مجموعه مقاالت نويسنده به نام

  .  ) War is Peace( جنگ صلح است 
در شبکه جهانی نويسندگان ضد جنگ ، مثل  نوام چامسکی ، تونی سيمپسون ، 

اين نويسنده ... جان دانيل ، جان گالتونگ ، هارولد پينتر ، استيوبوگان و 
حيفم آمد که در شناساندن او به فارسی .  هندی جايگاه برجسته ای دارد جوان

  . زبانان ، کاری اندک نکنم 
» جنگ صلح است « را به اين جهت به جای » جنگ يعنی صلح « عنوان 

 ) م  (.گذاشته ام که به فارسی رساتر باشد 
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  جنگ يعنی صلح

  
يش از پيش در تيرگی فرو  ، که افغانستان ب2001روز يک شنبه هفتم اکتبر 

که قائم مقام جديد و رام ( رفت ، اياالت متحده ؛ با پشتيبانی ائتالف ضد ترور 

کانال های . ، حمالت نظامی عليه افغانستان را آغاز کرد ) سازمان ملل است 

تلويزيونی شروع کردند به پخش تصاويری از موشک های کروز، بمب افکن 

تاماهاک ، موشک های منهدم کننده و بمب های های بلند پرواز ، موشک های 

 ، که به مدد کامپيوتر هيجان انگيزتر وزنده ترمی 82سنگين و ردياب مارک 

در سراسر جهان ، کودکان با چشم های از حدقه در آمده ، دست از بازی . شد 

با اسباب بازی های پرسرو صدای ويدئوئی کشيدند و به اين تصاوير هيجان 

  . تری خيره شدند انگيز کامپيو

حتی از سازمان ملل ، که حاال ديگر تبديل به حرف بی صدا و بی خاصيت 

همان طور که . ( شده است ، نخواستند که دست کم بمباران هوائی را تائيد کند 

امريکا هر « : مادلين آلبرايت وزير خارجه ی بيل کلينتون زمانی گفته بود 

قتی هم که الزم باشد ، يک ند و ووقت که بتواند چند جانبه رفتار می ک

  ) »جانبه

شواهد و اسنادی هم که عليه تروريست ها وجود داشت ، فقط مربوط می شد 

نيروهای . و ميان خودشان هم مطرح شده بود، نه برای مردم » ائتالف « به 

ائتالف ، پس از مشورت با يکديگر ، اعالم کردند ابائی ندارند از اين که آن 

پس ، در چشم به هم زدنی ، قرن . د ، به دادگاهی نيز تقديم شوند شواهد و اسنا

  . ها تجربه ی حقوقی و قضائی انسان را زير پا گذاشتند

  چه عمل تروريستی را بنياد گرايان مذهبی و ارتش های غيررسمی و جنبش 
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های مقاومت انجام بدهند، يا لباس جنگ کيفری دولتی به برکرده باشد ، هيچ 

بمباران افغانستان ، انتقام نيويورک و . ن را توجيه و تائيد نمی کند بهانه ای آ

امريکا دست به جنگ کيفری دولتی زده و اين خود ، عمل . واشنگتن است 

هر انسانی که در اين جنگ کيفری . تروريستی ديگری عليه مردم جهان است 

لناک دولتی کشته می شود، بايد به کشته شدگان و سياهه ی باج خواهی هو

  . نيويورک افزوده شود ، نه آن که در سياهه ی مقابل آن قرار بگيرد 

  

. مردم به ندرت جنگ ها را می برند، دولت ها به ندرت جنگ را می بازند 

مردم کشته می شوند ، دولت ها پوست می اندازند ، تجديد سازمان می کنند و 

ده می کنند تا ذهن و اول از پرچم استفا. تبديل به جانوران چند سر می شوند 

انديشه های آشفته و درهم مردم را زيرچين و چروک های آن مخفی کنند و 

چه . بعد ، در مراسمی پنهانی ، آرزوهای برباد رفته شان را به گور بسپارند 

در افغانستان ، يا در امريکا ، اکنون عمل  دولت ها مردم جهان را به گروگان 

: ر دو کشور، وضع عمومی مشابهی دارند مردم عادی ، در ه. گرفته است 

هر . هر دو ملت بايد با پديده ی مبهم و کور ترور به زندگی خود ادامه دهند 

بمبی که بر افغانستان فرو می بارد، اضطراب و دلهره ی مردم امريکا را از 

احتمال فزاينده ی پودرهای سياه زخم و هواپيما ربائی و ساير اقدامات 

  . د می کند تروريستی ، تشدي

راهی برای برون رفت از پيچاپيچ مرداب ترور و خشونتی که امروزه پيش 

اکنون زمان آن فرارسيده است . روی جهان قرار گرفته است ، وجود ندارد 

آن چه . که نوع بشر کاوشگرانه به خرد جمعی قديمی و مدرن خود باز گردد

واژه . ه تغييرداده است دريازدهم سپتامبر اتفاق افتاد ، جهان را برای هميش

هائی مثل آزادی ، پيشرفت ، ثروت ، تکنولوژی و جنگ ، معانی تازه ای پيدا 
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دولت ها بايد متوجه اين دگرگونی بشوند و با حداقل تواضع و . کرده اند 

متاسفانه ، تا کنون هيچ نشانه . صداقت ، به اهميت وظايف جديد خود پی ببرند 

در مورد . ران ائتالف به چشم نخورده است ای از توجه به خويش در رهب

  . طالبان هم ، واقعيت همين است 

  

: زمانی که پرزيدنت جرج بوش فرمان حمله ی هوائی را صادر کرد ، گفت 

سفير دلخواه امريکا  تونی بلرهم ، که ضمنا » .ما ملت صلح دوستی هستيم « 

ن بوش را تکرار عنوان نخست وزيری بريتانيای کبير را يدک می کشد ، سخنا

  » .ما مردم صلح دوستی هستيم « : کرد که 

  . پس حاال فهميديم که خوک يعنی اسب ، دختر يعنی پسر و ، جنگ يعنی صلح 

اين « : چند روز بعد ، پرزيدنت بوش در ستاد مرکزی اف بی آی گفت 

اين فراخوان . اين فراخوان اياالت متحده امريکاست . فراخوان ماست 

لت جهان است ، ملتی که بر مبنای ارزش های بنيادين خود ، رسم آزادترين م

ما ، در حفظ اين . کينه و دشمنی ، تجاوز ، قتل و شرارت را نفی می کند 

  » . ارزش ها ، از پا نخواهيم نشست 

من اکنون سياهه ای از کشورهائی را که امريکا از جنگ جهانی دوم به اين 

  :  به دست می دهم سو آن ها را بمباران کرده است ،

، گواتماال   ) 1950 – 53( ، کره  ) 1950 – 53 و 1945 – 46(  چين 

، )1959 – 60( ، کوبا  ) 1958( ، ، اندونزی  ) 1945  / 1967 – 69( 

،  ) 1964 – 73( ، الئوس   ) 1965(، پرو  ) 1964( کنگوی بلژيک 

،  ) 1983( دا ، گرنا ) 1969 – 70( ، کامبوج   ) 1961 – 73( ويتنام 

( ، پاناما  ) 1980( ، نيکاراگوئه  ) 1980( ، ال سالوادور  ) 1986( ليبی 

، )1998( ، سودان  ) 1995( ، بوسنی  ) 1991 – 99( ، عراق  ) 1989



  
  بمب های آزاديبخش امريکا                                                                  62

 

  
 

پس از نوشتن اين مقاله ، دوباره ( ، و حاال افغانستان ) 1999(يوگسالوی  

  )  م –عراق 

راستی منظور آقای . از پا نخواهد نشست » آزادترين ملت جهان « قطعا اين 

بوش از آزادی و آزادترين ملت جهان چيست ؟ منظورش آزادی در درون 

مرزهای امريکاست ؟ آزادی بيان ، مذهب ، انديشه ، بيان هنرمندانه ، عادت 

و نمونه های ديگر و امور ) در زمينه هائی البته ( های غذائی ، آزادی جنسی 

 بسيار خوب ، درخارج از مرزهايش هم اما ، آزادی هائی شگفتی آور ديگر ؟

آزادی سلطه گری و کشيدن تسمه از گرده ی ساير ملت ها ، آزادی : دارد 

بازار «  امريکا که اسمش تحقير ساير ملل و کشاندن آنان زير چتر مذهب

عمليات عدالت «بنابراين ، وقتی امريکا جنگی وحشيانه را با نام . است » آزاد

،  شروع می کند ، ما ؛ در جهان سوم»عمليات آزادی بخش « ، يا » حدود نام

چون ما می . دچار حالتی می شويم که بسا هولناک تر از رعشه ی ترس است 

است  » بی عدالتی عنان گسيخته «، به معنی » عدالت نامحدود« دانيم که اين 

 کردن و عمليات مطيع«برای ديگران به معنی » عمليات آزادی بخش « و 

  . است » تحت انقياد در آوردن 

  

ائتالف بين المللی عليه ترور، دسيسه ی غول آسائی مرکب از ثروتمندترين 

در اين گروه است که تقريبا همه سالح های جهان . کشورهای جهان است 

اين کشورها ، دارای بزرگترين انبار سالح های . ساخته و فروخته می شود 

اينانند که .  شيميائی ، بيولوژيکی و اتمی اند کشتار جمعی ، سالح های

بيشترين جنگ ها را به راه انداخته اند و مسئول بيشترين نسل کشی ها ، الحاق 

اينانند که . ها ، قتل عام های قومی و نقض حقوق بشر در تاريخ معاصرند 

ديکتاتورها و مستبدان بی شماری را مسلح کرده اند و آنان را به لحاظ سياسی 
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اينانند که خشونت و جنگ را در حد .  مالی مورد پشتيبانی قرار داده اند و

با همه ی گناهان ترسناکی که طالبان مرتکب شده است ، . پرستش ستوده اند 

  . در اين اتحاديه قرار نمی گيرد 

  

طالبان را بر ويرانه های افغانستان و هروئين و مين های به جا مانده از جنگ 

اندام بسياری . مسن ترين رهبرانش دور و برچهل سال دارند . سرد بنا نهادند 

يا يک چشم ندارند ، يا يک دست و يک . شان به هم ريخته است و معلول اند 

در جامعه ای بزرگ شده اند که پراز وحشت و ويرانی ناشی از جنگ . پا 

در معرکه ی ميان اتحاد شوروی و امريکا ، بيش از بيست سال ، به . است 

.  ميليارددالر اسلحه و مهمات بر افغانستان باريده است 45زش تقريبی ار

بوده که ناخوانده (!) آخرين محموله ی تسليحاتی ، تنها خرده ريز دنيای متمدن 

پسران جوانی که بسياری شان . وارد اين جامعه ی قرون وسطائی شده است 

شان تفنگ بوده يتيم اند و در چنين روزگاری بزرگ شده اند و اسباب بازی 

، پی ببرند واست ، هرگز نتوانسته اند به معنی امنيت و خانواده ای بی دغدغه 

حاال ، . هيچ گاه امکان پيدا نکرده اند شرکت زنان در جامعه را تجربه کنند 

همان پسران که بزرگ شده اند و در حاکميت قرار گرفته اند ، زنان را 

نند و آن ها را مورد وحشيانه ترين سنگسار می کنند ، به زنان تجاوز می ک

و مانده اند که ديگر چه بالئی می توانند سر زن ها . رفتار ها قرار می دهند 

سال های جنگ ، نجابت آن بچه ها را مخدوش کرده و رحم و شفقت . بياورند 

آن بچه ها ، چهره ی هيوالئی شان را به . کودکانه شان را از بين برده است 

آن بچه ها ، حاال به ساز ضربی ی باران . ن برگردانده اند سمت مردم خودشا

پرزيدنت بوش بايد . بمبی که در اطراف شان باريدن گرفته است ، می رقصند 

بداند که مردم جهان مجبور نيستند ميان دولت اياالت متحده و طالبان ، يکی 
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يد تا همه زيبائی های انسانی ی تمدن ، از هنر بگير. شان را انتخاب کنند 

موسيقی و ادبيات ، اکنون ميان قطب های اين دو ايدئولوژی بنيادگرا سرگيجه 

اگر قرارباشد مردم دنيا يکی از اين دو مذهب خاص را اختيار . گرفته است 

کنند، فرصت اندکی برای شان باقی مانده است که به عنوان مصرف کنندگان 

ن روزها مطرح می شود ، مساله ، آن گونه که اي. طبقه متوسط باقی بمانند 

. اصال برسر تقابل خوب و بد ، يا قرار گرفتن اسالم در مقابل مسيحيت نيست 

بحث بر سراين است که چگونه انحراف را جا بيندازند و انگيزه های آنی را 

؛ هرگونه برتری طلبی و استيالئی : به سمت استيال و برتری طلبی هدايت کنند

همه ی . تيالی زبان و مذهب و فرهنگ چه اقتصادی و نظامی ، يا اس

سرو کار دارند ، می دانند که ) اکولوژی ( انديشمندانی که با علم محيط 

دنيای سلطه گر ، دولتی . فرهنگ تک صدائی چقدر خطرناک و شکننده است 

درست مثل اين است که . اين ، نوعی ديکتاتوری است .  بيمار را می ماند 

اين کيسه ، . يکی بکنيد و نگذاريد نفس بکشد دنيا را در کيسه ای پالست

  . سرانجام منفجر خواهد شد 

در منازعاتی که از بيست سال پيش از اين جنگ جديد وجود داشته ، يک و 

پيش از اين جنگ ، و در . نيم ميليون افغانی جان خود را از دست داده اند 

حاال ، قلوه سنگ طول آن بيست سال ، افغانستان تبديل به مخروبه شده است و 

در دومين روز حمله . های بازمانده از آن مخروبه ، تبديل به خاکستر شده اند 

هوائی ، خلبانان بمب افکن های امريکائی ، بدون تخليه بمب به پايگاه هاشان 

به قول يکی از اين خلبانان ، ديگر هدفی برای ريختن بمب مشاهده . برگشتند 

د وزير دفاع اياالت متحده ، در مصاحبه ای که از دونالد رامسفل. نشده است 

در پنتاگون صورت پذيرفت ، پرسيدند اين درست است که امريکا ديگر هدفی 

را برای بمباران در افغانستان پيدا نمی کند ؟ وزير دفاع اياالت متحده جواب 
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در درجه . ما در درجه اول هدف ها را دوباره بمباران خواهيم کرد « : داد 

  » .  بايد بگويم که ما در افغانستان با کمبود هدف مواجه نشده ايم دوم هم

حرف های وزير دفاع ، در تاالر مصاحبه با شليک خنده خبرنگاران رو به 

  . رو شد 

در سومين روز حمله هوائی ، وزارت دفاع اياالت متحده اعالم کرد که در 

ر وزارت دفاع يعنی منظو. ( افغانستان به برتری هوائی دست يافته است 

اياالت متحده اين بود که دو ، يا هر شانزده هواپيمای افغانستان را که تنها 

  ! ) دارائی هوائی اين کشور بود ، نابود کرده است ؟

در عمليات زمينی افغانستان ، اتحاد شمال ؛ دشمن قديمی طالبان و ، طبعا ، 

.  و به پيش می رودگرفتن کابل کردهجديدترين دوست ائتالف بين المللی ،عزم 

برای استفاده ی آرشيوی ، بايد بگويم که پرونده ی اتحاد شمال چندان تفاوتی ( 

اما ، در حال حاضر ، بنا به مصلحت ، جزئيات . با سوابق طالبان ندارد 

در اوايل سپتامبر ، احمد شاه مسعود رهبر قابل ! ) کوچک نبايد گفته شوند 

تحاد شمال ، در نتيجه ی بمب گذاری رويت ، ميانه رو و قابل پذيرش ا

 بقيه ی اتحاد شمال ، تجمعی است از جنگ افروزان . انتحاری کشته می شود 

 يعنی گروه  .  درنده خو ، کمونيست های سابق و آخوندهای نرم تن

نامتجانسی است از قوم ها که بعضی شان ، در گذشته قدرت در حاکميت 

  . افغانستان را آزموده اند 

 از حمله هوائی ايالت متحده ، اتحاد شمال بر پنج در صد خاک تا پيش

حاال ، به کمک ائتالف بين المللی و پوشش هوائی ، . افغانستان مسلط بود 

در عين حال اما ، سربازان طالبان که . عزم براندازی طالبان را کرده است 

   .مزه ی شکست را چشيده اند ، به سمت اتحاد شمال متمايل شده اند 

، نيروهای درگير شروع کرده اند به جا به جا شدن و تغييردادن بنابراين
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 پرچم بودن ، ظاهرا کار بدی اما در ترکيبی از اين گونه باد به. انيفورم 

معنی ها و موقعيت ها را می شود عوض کرد وقتی عشق کينه است ، . نيست

  . شمال جنوب است ، صلح جنگ است 

  

مطرح » دولت نماينده «  بحث جايگزين کردن در ميان قدرت های جهانی ،

پادشاه قبلی افغانستان محمد ظاهر » بازسازی « يا ، به تعبيری ديگر ، . است 

.  در روم به صورت تبعيدی زندگی می کند 1973 ساله که از سال 89شاه 

از صدام حسين حمايت کنيد ، بعد برش : بازی به اين طريق پيش می رود که 

ين را به لحاظ مالی تقويت کنيد ، بعد تکه پاره شان کنيد ، و داريد ، مجاهد

دولت « گماردن . ( ظاهر شاه را برگردانيد ببينيد بچه ی مطيعی هست ، يا نه 

واقعا امکان دارد ؟ در اين صورت می توانيد لطفا يک پرس » نماينده 

پخش خبرهای مربوط به ) دموکراسی با پنير و سوس تند سفارش بدهيد ؟ 

خبر می رسد که . شته ها و زخمی های غير نظامی شروع شده است ک

غيرنظامی های افغانی شهرها را تخليه کرده اند و هزاران هزارشان به سمت 

را منفجر کرده اند ،  يا  بسته اصلی  راه های . مرزهای بسته در حال فرارند 

موله های آن هائی که در افغانستان سابقه ی کاردارند ، می گويند مح. اند

اين . غذائی را تا اوائل نوامبر نمی توان به ميليون ها افغانی گرسنه رساند 

اين هفت و نيم . تعداد را ، سازمان ملل هفت و نيم ميليون تخمين می زند 

می . ميليون انسان ، تا زمستان در خطر مرگ از گرسنگی قرار می گيرند

می . به گرسنگان رسانده شود گويند تازمستان ، يا بايد جنگ بشود ، يا غذا 

  . گويند هر دو کار را، با هم نمی شود انجام داد 

برای گرفتن ژست انسان دوستانه ، دولت اياالت متحده سی و هفت هزار پاکت 

گفته اند قرار است تعداد اين پاکت ها به پانصد . غذائی روی افغانستان ريخت 
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 غذای نيم ميليون انسان از تازه در اين صورت ، فقط يک وعده. هزار برسد 

سازمان های جهانی کمک رسانی انسانی، . ميليون ها گرسنه تامين می شود 

و . اين عمل را به عنوان کاری خطرناک و صرفا تبليغاتی محکوم کردند 

گفتند ريختن پاکت های غذا از باال ، به مراتب بدتر از کاری بيهوده و عبث 

رسانی انسانی ، اين است که اين پاکت ها دليل اول سازمان های کمک . است 

و خطرناک تر آن که . هرگز به دست کسانی که به آن نياز دارند نمی رسد 

وقتی مردم گرسنه به سمت پاکت ها هجوم می برند ، اين احتمال وجود دارد 

  . به اين می گويند تراژدی مسابقه ی خيرات . که روی مين بروند 

روزنامه .  تبديل به سوژه ی دندان گيری شدند به هر صورت ، پاکت های غذا

نوشتند که برای . ها ، در مورد محتوی پاکت ها کلی قلم فرسائی کردند 

مسلمان ها ، غذای خاص خام خواران را در پاکت (!) رعايت برنامه غذائی 

ها کرده اند و هر پاکت زرد مزين به پرچم امريکا ، محتوی برنج ، خمير 

ربای توت فرنگی ، کلوچه های ، ساالد لوبيا ، م) تال نو( بادام زمينی 

، کشمش ، يک قرص نان ، کمپوت سيب ، ميوه ی فصل ، يک دست کوچک

  . کارد وچنگال ، دستمال سفره و دفترچه راهنمای مصرف کنندگان است 

!  وعده غذای هوائی برای جالل آبادپس از سه سال خشکسالی پی در پی ، يک

 غفلت از اين که ماه ها گرسنگی بی ترحم و سطح مزخرف فرهنگی ،

خردشدن زير بار فقريعنی چه ، باعث شد که دولت اياالت متحده حتی اين 

بدبختی و تحقير را به ميل خود تصوير کند و فقر و گرسنگی را نيز به ميل 

  . خود تعبير کند 

قرار تصور کنيد که دولت طالبان . لطفا اين سناريو را لحظه ای وارونه کنيد 

است نيويورک را بمباران کند و بگويد که هدف اصلی اش دولت و سياست 

و ، فرض کنيد که در فاصله ی بمباران ها ، طالبان . های اياالت متحده است 
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. از آسمان هزاران پاکت محتوی نان و کباب مزين به پرچم افغانستان بريزد 

را ببخشند ؟  حتی آيا مردم خوب نيويورک ، ممکن بود هرگز دولت طالبان 

 غذا را می اگر مردم خوب نيويورک به غذا نياز داشتند ، حتی اگر آن

، چطور می توانستند آن اهانت و اطعام مساکين را ببخشند ؟ رودی خوردند

گيليانی شهردار نيويورک ، هديه ده ميليون دالری شاهزاده سعودی را به اين 

انه در مورد سياست امريکا در دليل به او پس داد که فقط چند جمله ی دوست

آيا غرور زينتی است که فقط برازنده . خاور ميانه را چاشنی آن کرده بود 

  ثروتمندان است ؟ 

.  ور کردن خشم ، خالق تروريسم استفراتر از اين ها اما ، بايد گفت که شعله

گر مهارکردن شان امکان پذير وقتی که کينه و کيفر را آزاد بگذاريد ، دي

که کشته شده ، » حامی تروريست « يا » تروريست «  به ازای هر .نيست

» صدانسان بی گناه « و به ازای هر . صدها انسان بی گناه هم جان باخته اند 

  . که کشته می شوند ، فرصتی برای ايجاد تروريست های آينده پديد می آيد 

  

           سرانجام چه خواهد شد
ذاريد و به اين واقعيت بينديشيد که جهان لحظه ای فصاحت کالم را کنار بگ

کسانی که در . پيدا نکرده است » تروريسم « هنوز تعريف مشخصی برای 

اين کشور ، حاال هر کشوری ، تروريست تلقی می شوند ، اغلب در 

در قلب اين مساله ، . کشورهای ديگر مبارزان راه آزادی شناخته می شوند 

يعنی که ، .  زورو تجاوز نهفته است دمدمی مزاج بودن دنيا در تعريف

هرکس برای خودش ، و بنا به موقعيت خاص خود ، تعريفی از زورو تجاوز 

امروز زورو تجاوز به عنوان ابزار سياسی مشروع مورد قبول قرار . دارد 

همان ( ها » تروريست « می گيرد ، فردا مقبوليت اخالقی و سياسی 
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، تبديل می شود به ستيزه جوئی و ) شورشگران و مبازان آزادی ديروز 

خود اياالت متحده بسياری از شورشيان و ياغيان . زمينه ی ضربه زدن 

سرويس های امنيتی و . جهان را مسلح کرده و زير بال و پرگرفته است 

، در دهه ی هشتاد مجاهدين را  ) ISI و CIA( جاسوسی امريکا و پاکستان 

،  شوروی آنان را تروريست می شناختکه دولت افغانستان تحت اشغال اتحاد

 پاکستان ، در جنگ –امروزه ، وحدت امريکا . آموزش دادند و مسلح کردند

، ر به سمت هندوستان روانه می شوندجديد ، ياغيانی را که از مرزهای کشمي

» مبارزان راه آزادی« را به عنوان پاکستان آنان . موردحمايت قرار می دهد 

. می نامد » تروريست « دهد ، هندوستان آن ها را مورد ستايش قرار می 

هندوستان ، به سهم خود ، کشورهائی را که تروريسم را مورد تشويق و 

حمايت قرار می دهند ، تقبيح می کند ، اما ارتش هندوستان ، در گذشته 

شورشيان جدائی طلب تاميل را که بخشی از سريالنکا را می خواستند، 

مسئوليت عمليات خونين  ) LTTE( ين شورشيان سازمان ا. آموزش داد 

همانگونه که امريکا پس از خدمت . ( تروريستی بسياری را به عهده داشت 

مجاهدين به خواسته ها و نياتش آن ها را رها کرد ، هندوستان هم پس از 

 پشت LTTEدست يابی به هدف های خود ، با انبوهی از داليل سياسی به 

 ، 1989شمگين همين سازمان بود که در سال کرد و يکی از اعضای خ

  . ) نخست وزير هندوستان راجيو گاندی را با بمب انتحاری به قتل رساند 

  

اين مساله حائز اهميت است که دولت ها وسياستمداران درک کنند که زير نفوذ 

در آوردن احساست پردامنه و خشمگين انسانی و جهت دادن آن به سمت 

 ،ممکن است به نتايجی آنی ره ببرد ، اما در دراز مدت مقاصد خطرناک ايشان

سوء استفاده از احساسات . نتايج بی شفقت و فاجعه آميزی را به بار می آورد 
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مذهبی مردم در جهت برآوردن مقاصد سياسی ؛ که خود نوعی استثمار است ، 

خطرناک ترين ميراث دولت ها و سياستمداران است که به مردم ، از جمله 

مردمی که کشور و جامعه شان به وسيله ی . م کشورخودشان می رسد مرد

مذهب و تعصب های منطقه ای مورد تاخت و تاز قرار گرفته است ، می دانند 

 را می توان به هر گونه و – از انجيل گرفته تا باگوادگيتا –که متون مذهبی 

 نسل برای هر منظوری تفسير کرد ؛  از توجيه جنگ هسته ای گرفته ، تا

  .کشی و جهانی شدن سرمايه

اين سخنان ، بدان منظور نيست که مرتکبين اقدام جنون آميز يازده سپتامبر 

اما ، آيا جنگ . آنان ، بايد به دادگاه کشانده شوند . نبايد به چنگ عدالت بيفتند

بهترين وسيله برای پيدا کردن آنهاست ؟ برای پيدا کردن سوزن ، بايد کاهدانی 

 خشم را شدت نخواهد داد و دنيا را برای   آيا اين واکنش ، نيد ؟را آتش بز

  همه ی ما تبديل به جهنم نخواهد کرد ؟ 

آخر شما جاسوسی ی چقدر آدم را می توانيد بکنيد ؟ چقدر حساب بانکی را 

می توانيد منجمد کنيد ؟ تا کجا می توانيد استراق سمع کنيد ؟ در چقدر پست 

رک بکشيد ؟ چقدر نامه را می توانيد باز کنيد ؟ چه الکترونيکی می توانيد س

 آی ا  حتی پيش از يازده تعداد مکالمه تلفنی را می توانيد بشنويد ؟ سی

، بسيار فراتر از آنچه به لحاظ انسانی امکان پذير است ، اطالعات سپتامبر

بعضی وقت ها ميزان داده ها و دانسته ها چندان است . (جمع آوری کرده بود 

مثال ، بايد .  سيستم اطالعاتی را گيج می کند و از آن عقب می ماند که 

معموال تعجب آور باشد که ماهواره جاسوسی اياالت متحده به طور کامل 

. )  را نتوانست ردگيری کند 1998تدارک آزمايش هسته ای هند در سال 

 مقياس نظارت مطلق ، رفته رفته در بختک حقوق بشر تبديل به اصلی منطقی

 اين –و آزادی . همگان را به حد جنون خواهد رساند. و اخالقی خواهد شد 
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البته تا .  نخستين تلفات اين جنون است –ارزش گران بها ، و بسيار گران بها 

  . همين حاال هم زخمی شده و وضع وخيمی دارد 

دولت های جهان ، برای پيش بردن عاليق شان ، از کلماتی استفاده می کنند 

بند از پای . ن دهنده رشد جنون سوء ظن و هذيان گوئی در آن هاست که نشا

مثال ، در . هر گونه قدرت سياسی ی غير قابل پيش بينی بازشده است 

هندوستان ، اعضای انجمن مقاومت مردم که در دهلی داشتند عليه جنگ و 

اياالت متحده ی جنگ افروز اعالميه پخش می کردند ، دستگير شدند و به 

حتی صاحب چاپخانه ای که اعالميه ها را جاپ کرده بود، . ن افتادند زندا

دولت دست راستی هندوستان ؛ که تندروهای هندو را زير بال . بازداشت شد 

و پر گرفته است ، جنبش اسالمی دانشجويان در هندوستان را ممنوع اعالم 

اره زنده کرده و سعی می کند قانون ضد تروريستی را که ملغی شده بود ، دوب

حال آن که کميسيون حقوق بشر گزارش داد که اين قانون ، نه تنها مورد . کند 

ميليون ها شهروند هندی . استفاده ندارد ، بلکه باعث سوء استفاده است 

  آيا با ايجاد نفرت در آن ها ، مشکلی حل خواهد شد ؟ . مسلمانند 

ر سراسر جهان هر روزی که از جنگ می گذرد ، موج احساسات خشماگين د

. ه صحنه جنگ دارندمطبوعات بين المللی ، دسترس اندکی ب. باالتر می گيرد 

به هر صورت ، جريان های اصلی خبری ، . يا نه ، اصال دسترسی ندارند 

. بخصوص در اياالت متحده ، بازيچه ی نظامی ها وسياستمداران شده اند 

هميشه ، اين .  کرده اند فرستنده های راديوئی افغانستان را بمب ها نابود

حاال اما ، در تبليغات . ند طالبان بودند که مورد سوء ظن مطبوعات بود

، هيچ آماری به دست نمی دهند که چقدر انسان کشته شده اند ، يا ابعاد جنگ

وقتی اطالعات موثق وجود نداشته باشد ، بازار . ويرانی در چه حد است 

  . شايعه رونق می گيرد 
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 دراين سوی جهان به زمين بچسبانيد تا صدای تکرار ضربه ها و گوش تان را

خواهش می کنم ، همين . خواهش می کنم . آهنگ جوانه زدن خشم را بشنويد 

موشک های . از کشته ی مردمان پشته ساخته ايد . حاال جنگ را متوقف کنيد 

موشک . ردياب ، ديگر آن حساسيت سابق را برای پيدا کردن هدف ندارند 

  . ای گيج ، دارند انبارهمه ی خشم های به جنون کشيده را به هوا می فرستند ه

، وقتی شروع کنم به جنگيدن« :  که پرزيدنت جرج بوش اخيرا الف زده است

قصد ندارم موشک های دو ميليون دالری را به چادرهای خالی ده دالری و 

پرزيدنت »  . اين تصميم ، قطعی است. شتر بيابان های بی آب و علف بزنم 

. بوش بايد بداند در افغانستان هدفی که به موشک هايش بيارزد ، وجود ندارد 

شايد برای به هم نخوردن دفتر حساب و کتاب هايش ، الزم باشد موشک های 

ارزان تری بسازد تا زندگی های ارزان تری را در کشورهای فقير جهان 

تجارت مناسبی برای کارخانه در اين صورت اما ، نتيجه ی کار . نشانه برود 

مثال، هيچ . های اسلحه سازی کشورهای عضو ائتالف از کار درنخواهد آمد 

 که در صنايع  Carlyle Group» گروه کاراليل « منبع در آمدی برای 

جهانی بزرگترين شرکت خصوصی با سيزده ميليارد دالرسرمايه اوليه 

در بخش صنايع دفاعی » يل کارال«. محسوب می شود ، به وجود نخواهد آمد 

  . سرمايه گذاری می کند و پولش را از جنگ ها و تبادل آتش تامين می کند 

. اعتبار نامه بی عيب و نقصی دارندرا مردانی اداره می کنند که » کاراليل « 

وزير دفاع سابق اياالت متحده فرانک » کاراليل «رئيس و مدير اداری 

ساير . رامسفلد وزير دفاع کنونی است کارلوچی از ياران نزديک دونالد

شرکای بزرگ کاراليل عبارتند از جمز بيکر وزير خارجه سابق ، جرج 

بالتيمور « . سوروس و فردماليک مدير تبليغات انتخاباتی جرج بوش پدر 

يکی از روزنامه های امريکائی می گويد که بنا به » کرونيکل اند سنتيل 
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دارد سعی می کند در بازارهای آسيائی گزارش های موثق ، جرج بوش پدر 

بنا به اين گزارش ، پدر رئيس . برای گروه کاراليل سرمايه گذاری کند 

جمهوری کنونی برای نمايندگی اين گروه ارقام چندان سنگينی هم به نمايندگان 

  . قدرتمند دولتی پرداخت نکرده است 

 گويند ، همه ی همان طور که همه دارند می! مالحظه می فرمائيد ! عجبا 

  . امور در داخل خانواده جريان دارد 

نفت . تازه ، عرصه ی سنتی ديگری هم برای تجارت خانوادگی وجود دارد 

يادتان نرود که پرزيدنت بوش فعلی و معاونش ديک چينی ، . را می گويم 

هردو بخت و اقبال شان را از کار در صنايع نفتی اياالت متحده به دست آورده 

  . اند 

ترکمنستان ، که همسايه ی شمال غربی افغانستان است ، دارای بزرگترين 

ذخيره ی گازجهان است و ذخائر نفتی اين کشور را نيز شش ميليارد بشکه 

کارشناسان می گويند که اين ذخائر، برای تامين انرژی سی . تخمين می زنند 

امريکا . ت سال آينده امريکا ، يا دوقرن کشورهای در حال توسعه کافی اس

هميشه نفت را به عنوان پديده ای امنيتی مورد تامل قرار داده و باهر ابزاری 

کمتر کسی ازما ترديد دارد که . که ضروری ديده ، از آن حفاظت کرده است 

تقريبا همه . حضور امريکا در خليج ، هيچ ارتباطی با حقوق بشر داشته باشد 

راتژيک اين کشور در رابطه با نفت ما بر آنيم که مساله امريکا عاليق است

  . است 

نفت و گاز منطقه ی دريای خزر، به طور مداوم به سمت بازار های اروپائی 

به لحاظ جغرافيائی و سياسی ، روسيه و ايران در اين مورد . جاری است 

 ، ديک چينی معاون 1998در سال . موانع اصلی امريکا را تشکيل می دهند 

زمان مدير شرکت نفتی هاليبرتون بود و همواره در جرج بوش ، که در آن 
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هرگز نمی توانم « : صنعت نفت نقش اصلی را به عهده داشته است ، گفت 

تصور کنم که ناگهان منطقه ای غنی و استراتژيک ، مثل دريای خزر ، ظهور 

اين تصور ، درست به آن می ماند که ما شب بخوابيم و صبح ، . کند 

گمان نکنم حرف های ديک چينی توضيحی » . ويم خوشبخت و ثروتمند ش

  . الزم داشته باشد 

 با  Unocalسال ها يک شرکت غول آسای نفتی امريکا به نام يونوکال 

طالبان در حال مذاکره بوده تا موافقت آن ها را برای انتقال لوله نفت از 

ميدوار از اين جا، يونوکال ا. افغانستان به پاکستان و دريای عربی جلب کند 

در . می شود که به بازارهای پرسود جنوب و جنوب شرقی آسيا دست پيدا کند 

 ، هيئتی از مالهای طالبان به امريکا می روند وحتی در 1997دسامبر 

. ت اجرائی يونوکال مالقات می کنندهوستون با مقام های وزارت خارجه و هيئ

شان با زنان افغانی ، در آن زمان ، اعدام های طالبان در مالء عام و رفتار

تا شش ماه پس از آن ، خشم . هيچ جنايتی عليه بشريت به شمار نمی رفت 

. سازمان های زنان امريکا ، دولت بيل کلينتون را مستاصل می کند 

خوشبختانه ، دولت امريکا از موضع خود در مذاکره با طالبان عقب نشينی می 

ياالت متحده به وسط کشيده می و حاال ، پای اقبال بزرگ صنعت نفت ا. کند 

  . شود 

، اکثرشبکه های خبری و ، در در امريکا ، صنايع نظامی ، صنعت نفت 

، سياست خارجی اين کشور را همين ترکيب اقتصادی و تجاری تحت واقع

بنابراين ، احمقانه است اگر انتظار داشته باشيم مسائل . کنترل خود دارد 

ت تسليحاتی ، انعکاس واقعی خود را در مربوط به اسلحه و نفت و معامال

به هر صورت ، به نظر نمی رسد برای مردم . رسانه های خبری داشته باشند 

شوريده و گيجی که غرورشان به تازگی جريحه دار شده ، عزيزان شان به 
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طرز غم انگيزی کشته شده اند و خشم و غضب شان تازه و تند است ، پوچی 

، استدالل قانع کننده » تقابل خوب و بد « و » ها برخورد تمدن « و بيهودگی 

سخنگويان دولتی ، مغز اين مردم را ، مثل چيزی که به آن ها . ای باشد 

درست مثل آن . خيرات داده باشند ، از کلمات فصيح و قانع کننده پرکرده اند 

اين . که مقدار ويتامين وقرص ضد افسردگی شان را دم افزا باال برده باشند 

اوای منظم ، به مردم اطمينان داده است که سرزمين اصلی امريکا ، هم مد

چنان به صورت معما باقی مانده است ؛ به مردمی دور افتاده از جهان که 

دولتی آسيب شناس و مداخله گر که بيشتر آش شله قلمکار را می ماند ، عنان 

به گيرندگان تکليف بقيه ما چيست که تبديل . اختيارش را به کف گرفته است 

کرخت و بی حس يورش های مهمل تبليغاتی شده ايم ؟ مصرف کنندگان 

روزانه ی دروغ ها و وحشی گريهائی که درست مثل آن پاکت های زرد ، آن 

. از هوا برای شان به زمين می ريزند » نوتال « را همراه با مربای تمشک و 

نديم و محتوی پاکت را آيا به راستی چون گرسنه ايم ، بايد چشم بر واقعيت بب

بخوريم ، يا بايد بدون به هم زدن پلک ، به افغانستان خيره شويم و يک صدا 

  دست شما درد نکند ، به حد کافی صرف شده است ؟ : بگوئيم 

در اين نخستين سال  هزاره سوم که به پايان خود نزديک می شود ، آدم با 

 خواب و رويا سپرده ايم ؟ حيرت از خود می پرسد که آيا ما حقوق مان را به

آيا ما از اين پس هرگز قادر خواهيم بود به زيبائی فکر کنيم ؟ آيا بازهم می 

شود به تولد مارمولکی در آفتاب خيره شد ، يا به زمزمه ی موش کوهی که 

بدون فکر کردن به مرکز تجارت جهان و افغانستان درگوش ما خواند شده 

  است ، پاسخی داد؟       
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  عادله عدالت نامحدودم
  

 به مرکز  2001پس از حمله های انتحاری و خشمناک يازده سپتامبر سال 

، يکی از فرستنده  )  World Trade Centre. WTC( تجارت جهانی 

به ندرت پيش آمده است که خوب و بد ، خود را به « : های امريکائی گفت 

کسانی که ما آن ها  . صراحتی ابراز کنند که سه شنبه ی هفته ی پيش کردند

را نمی شناسيم ، مردمی را قتل عام کردند که ما آن ها را می شناسيم ، و اين 

پس از آن ، گوينده » . عمل را با خوشحالی اهانت آميزی هم انجام دادند 

  . حرفش را قطع کرد و گريست 

امريکا با مردمی در جنگ : دليل بريدن حرف ، توجه به نوعی شباهت است 

برای آن که اين مردم ، چندان در تلويزيون . که آن ها را نمی شناسد است 

پيش از آن که دولت اياالت متحده کامال هويت دشمن را . ظاهر نمی شوند 

تشخيص بدهد ، يا حتی شروع به درک اين دشمن کند ، در تهاجم تبليغاتی و 

ر می کند ، قدرت بيانی گيج کننده ، ائتالفی بين المللی عليه ترور را هموا

نيروی زمينی ، نيروی هوائی ، نيروی دريائی وسپاه رسانه های خبری خود 

  . را به حرکت در می آورد و روانه صحنه نبرد می کند 

درد سراين جاست که وقتی امريکا به قصد جنگ کفش و کاله کند ، بدون 

کردن اگر نتواند دشمنش را پيدا کند ، برای قانع . جنگيدن نمی تواند برگردد

وقتی . نيروهای خشمگينی که به خانه باز می گردند، بايد يک دشمن توليد کند 

هم که جنگ شروع شود ، حرکت آنی ، منطق و توجيه خاص خود را خواهد 

  . داشت و ما گيج می شويم که اصال چرا جنگ شروع شده است 
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با خشم آنچه ما اکنون شاهد آنيم ، نمای قدرتمند ترين کشورهای جهان است که 

و حالتی واکنشی ، غريزه ای کهنه را برای راه انداختن جنگی جديد ، جست و 

ناگهان اما ، وقتی مساله ی دفاع از خود پيش می آيد ، صف . جو می کنند 

 16طويل کشتی های جنگی ، موشک های کروز و جنگيده های اف 

بمب های .  پديده هائی مطلق و تعيين کننده به نظر می رسند  امريکائی ،

. هسته ای ، به عنوان وسيله ای برای ارعاب و تهديد ، ديگر کارائی ندارند 

قلم تراش ها ، جعبه برها و خشم سرد ، سالح هائی هستند که به جنگ های 

می تواند بدون . خشم می تواند قفل را باز کند . قرن جديد اهميت می دهند 

صال اثری هم از آن در ا. جلب توجه از در گمرگ ها سربخورد و رد شود 

  .اوراق گمرکی و برچسب چمدان ها نخواهد ماند 

   

امريکا چرا می جنگد ؟ روز بيستم سپتامبر ، اف بی آی گفت که در مورد 

در همان روز ، پرزيدنت . هويت بعضی هواپيما ربايان ترديدهائی داشته 

ام جرج بوش گفت که دقيقا می دانست تروريست ها چه کسانی بودند و کد

به نظر می رسد رئيس جمهوری .  دولت ها از آنان پشتيبانی می کردند 

  . چيزهائی می داند که اف بی آی  و مردم امريکا نمی دانند 

 ، پرزيدنت جرج بوش در پيامی به کنگره امريکا ، 2001روز بيستم سپتامبر

ن امريکائی ها می پرسند چرا آ. خواند » دشمنان آزادی «دشمنان آمريکا را 

آنها از آزادی های ما تنفر « : ها از ما بدشان می آيد ؟ جرج بوش می گويد

از آزادی مذهب ما ، آزادی بيان ما ، آزادی رای دادن و گردهم آئی : دارند 

اين جا مردم » . های ما و آزادی ما در موافق نبودن با يکديگر نفرت دارند 

تصور کنيد دشمن همان نظر اول می گويد : دچار دو نظر متناقض می شوند 

است که دولت اياالت متحده می گويد دشمن است ، حتی اگر داليل اثباتی قانع 
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نظر دوم می گويد تصور کنيد انگيزه . کننده ای برای اين ادعا نداشته باشد 

در اين مورد هم . های دشمن همائی است که دولت اياالت متحده ادعا می کند 

  . د اما ، شواهد اساسی وجود ندار

بنا به داليل استراتژيکی ، نظامی و اقتصادی ، ترغيب جامعه ی امريکائی به 

باور کردن اين مساله که التزام امريکائی به آزادی و دموکراسی و اصوال نوع 

زندگی امريکائی مورد حمله قرار گرفته است ، برای دولت اياالت متحده 

و غضب حاکم است ، در فضای جاری که اندوه و خشم . امری حياتی است 

گيرم که اگر چنين تصوری . جارزدن اين تصور ساده کار مشکلی نيست 

درست می بود ، بايد تعجب می کرديم که چرا مرکز تجارت جهانی و پنتاگون 

به عنوان مظاهر اقتدار اقتصادی و نظامی امريکائی ، هدف گرفته شده اند ؟ 

ده اند ؟ آيا واقعيت می چرا مجسمه آزادی را به عنوان هدف انتخاب نکر

توانست چنين باشد که ريشه های اصلی خشم ظالمانه ای که منجر به آن حمله 

ها شده ، در آزادی و دموکراسی امريکائی نبوده ، بلکه به عکس ، در حمايت 

ها و اقدامات امريکا از نقطه ی مقابل آزادی و دموکراسی بوده است ؟ در 

ش ها ، ديکتاتوری های نظامی ، تعصب تروريسم نظامی و اقتصادی ، شور

  مذهبی و نسل کشی غيرقابل تصور در خارج از امريکا ؟ 

برای امريکائی های عادی که تازگی داغ ديده اند ، سخت است که با چشم 

هائی پر از اشک به دنيا نگاه کنند و به اين نتيجه برسند که اگر خونسرد و بی 

مساله . نقل بی تفاوتی نيست .  خواهد افتادتفاوت باشند ، چه اتفاقی برای آن ها

عقل و معرفت . به اين که جای تعجبی وجود ندارد . مربوط به پيش بينی است 

. خسته از آگاهی نسبت به آنچه در پيرامون ما می گذرد ، احتماال باز می گردد

مردم امريکا بايد بدانند که دولت های آنان مورد نفرت قرار گرفته اند ، نه 

همه ما از شايستگی و شجاعتی که آتش نشانان ، گروه های نجات .  آنان خود
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و کارمندان عادی در روزهای پس از حمالت از خود نشان دادند ، تکان 

احتماال مردم امريکا نبايد ترديدی نسبت به اين واقعيت داشته باشند . خورديم 

گان شان ، هنرپيشه که خود آن ها ، موسيقی دانان فوق العاده ی آن ها ، نويسند

  . ها شان ، ورزشکاران جذاب و سينماشان ، در سراسر جهان مورد عالقه اند 

. غم و اندوه امريکا از آنچه رخ داده ، بسيار بود که بسيار هم اجتماعی شد 

عجيب و غريب است که انتظار داشته باشيم اين اندوه حد واندازه ای داشته 

 اما ، تاسف انگيز خواهد بود اگر مردم با وجود اين. باشد و تنظيم شود 

امريکا از اين فرصت برای درک علت وقوع يازده سپتامبر استفاده نکنند و 

چنين بپذيرند که تاسف و اندوه فقط در انحصار آن ها است که نتيجه ی انتقام 

در اين صورت ، تکليف بقيه ما اين است که . جوئی فردی ازش در می آيد 

و برای دردها . نيم و حرف های تند وسخت گيرانه بزنيم سئوال های سخت بک

و وقايع ناگواری که برای ما پيش می آيد ، مورد بی مهری و غفلت قرار 

  . بگيريم و شايد هم مجبور به سکوت شويم 

احتماال جهان هرگز نخواهد دانست که انگيزه ی آن هواپيما ربايان خاصی که 

آن ها . ها پرواز داده اند ، چه بوده است هواپيما ها را به سمت آن ساختمان 

آن ها نه يادداشتی برای دست زدن به آن اقدام . بچه های سربلندی نبودند 

هيچ سازمانی هم مسئوليت . انتحاری از خود به جا گذاشتند ، نه پيام سياسی 

ما فقط می دانيم که در آن عمل ، عقيده ی آنان . حمله ها را به عهده نگرفت 

ه طبيعی انسانی برای زنده ماندن ، يا آرزوی به ياد ماندن ، پيشی از غريز

چنين به نظر می رسد که خشم شان را چيزی جز عمل شرورانه . گرفته بود 

همان طور که می دانيم ، آن عمل حفره . ای که انجام دادند ، فرو نمی نشاند 

نويسندگان سياست مداران ، مفسران سياسی و . ای بزرگ در جهان ايجاد کرد 

، در غيبت اطالعات ، از زاويه ی سياسی ، ديدگاه ها  )مثل خود من  (
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اين احتکار و اين تجزيه وتحليل از آن . وتفسير های خودشان مايه می گذارند 

فضای سياسی که حمله ها در آن صورت پذيرفت ، فقط می تواند چيز خوبی 

  . باشد 

آنچه گفتنی باشد ، بايد فورا .  است اما جنگ با امواج بزرگی به تالطم در آمده

  . گفته شود 

» ائتالف بين المللی عليه ترور « پيش از آن که امريکا خود را در راس 

قراردهد ، و پيش از آن که از کشورها دعوت کند ، و حتی مجبورشان کند تا 

به صورت فعال در اين ماموريت تقريبا الهی شرکت کنند ، بد نيست پاره ای 

الزم به توضيح است که امريکا اسم اين . وچک را روشن کنيم موارد ک

گذاشته بود ، اما بعد معلوم شد که اين نام » عدالت نامحدود « عمليات را 

می تواند » اهللا « گذاری ممکن است اهانتی به مسلمانان باشد که معتقد ند فقط 

ليات را به همين دليل ، اسم عم. عدالت نامحدود را تعيين کند ، نه بشر 

منظورم اين است که همين نکات کوچک را بد . گذاشتند عمليات تحمل آزادی 

مثال عدالت نامحدود و تحمل آزادی برای چه کسی ؟ در . نيست روشن کنيم 

اين جنگ امريکائی عليه ترور در امريکا ، يا عليه ترور به طور کلی ؟ اين 

ا هفت هزارجانی که از بين جا دقيقا چه چيزی بايد تالفی شود ؟ انتقام تقريب

رفت بايد گرفته شود ؟ تالفی پانزده ميليون فوت مکعب اداره و مرکز کاری 

که در منهاتان تبديل به حفره ای عميق شد بايد در آيد ؟ انهدام قسمتی از 

پنتاگون بايد تالفی شود ؟ از بين رفتن صدها و هزاران محل شغلی بايد تالفی 

بعضی شرکت های هوائی و از بين رفتن مرکز شود؟ ورشکستگی بالقوه ی 

  معامالت نيويورک مطرح است ؟ يا نه ، مساله ای ورای اين ها ميان است ؟ 

 ، يک تلويزيون ملی از مادلين آلبرايت سفير وقت امريکا در 1996در سال 

سازمان ملل متحد پرسيد،  نسبت به اين واقعيت که پانصد هزار کودک عراقی 
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زات های اقتصادی اياالت متحده مرده اند ، چه نظری دارد ؟ در نتيجه ی مجا

انتخاب سختی بود  اما ، به هرحال همه مالحظات « ايشان جواب دادند که 

آلبرايت به » صورت گرفت و ما فکر می کنيم اين بها بايد پرداخت می شد 

به سفرهای دوردنيا برای بيان ديدگاه . خاطر اين حرف از کار برکنار نشد 

مجازات ها . موقعيت باالتری هم پيدا کرد . ای دولت اياالت متحده ادامه داد ه

مرگ و مير بچه های . و مصوبه ها عليه عراق به جای خود باقی ماندند 

  . عراقی هم ، همچنان ادامه يافت 

 تفاوتی دوپهلو ميان تمدن و :و اين است نتيجه ای که حاصل شده است 

، ه ، اگر اين گونه بهتر می پسنديد، يا ن» ی گناه کشتار مردم ب« ، ميان توحش

اين معادله ی سفسطه . تصادم تمدن ها و بدبختی ها و زيان های ناشی از آن 

دراين معادله ، اين جبر ، چقدر . آميز و تنفر انگير عدالت نامحدود است 

ل عراقی ديگر را بايد بکشد تا از دنيا محلی بهتر برای زندگی بسازد ؟ در مقاب

هر کشته ی امريکائی، چقدر افغانی ديگر بايد کشته شوند ؟ برای هر کشته ، 

چقدر بچه بايد کشته شوند ؟ چقدر ديگر از مجاهدين بايد به ازای هريک 

  سرمايه گذار بانکی کشته شوند ؟ 

 

درحالی که فرستنده های تلويزيونی سراسر جهان ما را با تعريف عمليات آزاد 

طيسی فروبرده اند ، ائتالفی از قدت های بزرگ جهان ، کننده به خواب مغنا

خاک وجب به وجب افغانستان ، اين فقير ترين ، آسيب ديده ترين و جنگ زده 

. ترين کشور جهان را در جست و جوی اسامه بن الدن به توبره کشيده است 

بن الدن را مسئول حمالت يازده سپتامبر معرفی کرده اند و جرم افغانی ها اين 

در افغانستان ، تنها چيزی که . است که دولت طالبان به او پناه داده است 

  . احتماال می تواند به عنوان ارزشی جنبی به حساب آيد ، تابعيت آن است 
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نيم ميليون از اين تبعه ی افغانی را ، يتيم هائی تشکيل می دهند که نقص  (

ن را در مناطق گزارش داده اند که وقتی اعضای مصنوعی بد. عضو دارند

متروک و غير قابل دسترسی از هواپيما به زمين می ريزند ، آدم های لنگ ، 

اقتصاد افغانستان ، به مسلخ رفته . ) مثل گله ای رميده به حرکت در می آيند 

در واقع ، ارتش متجاوز در افغانستان با اين مساله رو به رو است که . است 

الئم بين المللی اند که بتوان آن ها را در راه های اين کشور فاقد راهنما و ع

نه جاده های افغانستان تابلو راهنما دارند ، نه پايگاه های نظامی : نقشه خواند 

از اين چيزها ، . دارد ، نه مجموعه های صنعتی دارد ، و نه مراکز آبياری 

مزارع افغانستان تبديل به گورستان های . در نقشه ی افغانستان خبری نيست 

آخرين . صاف کرده است » مين « حومه ی شهرها را . سته جمعی شده اند د

ارتش امريکا برای وارد . بوده است » مين « تخمينی که زده اند ، ده ميليون 

از ترس حمله ی . کردن سربازانش اول بايد مين ها را پاک کند و جاده بسازد 

ند و خود را به مرز امريکا ، يک ميليون شهر نشين از خانه ها شان گريخته ا

سازمان ملل تخمين می زند که هشت ميليون شهروند . پاکستان رسانده اند 

با پايان يافتن ذخاير ، نهادهای بين . افغانی به کمک های فوری نياز دارند 

بی بی سی گزارش . المللی تغذيه و کمک رسانی ، منطقه را ترک کرده اند 

 دوران معاصر ، در افغانستان آغاز می دهد که عميق ترين فاجعه ی انسانی

انسان هائی که . اين ، گواه عدالت نامحدود در قرن جديد است . شده است 

  . منتظرند تا کشته شوند ، به حد مرگ گرسنگی می کشند 

در امريکا زمزمه های سخنتی درگرفته است تا افغانستان را به حدی بمباران 

ی اين خبر فوق العاده را منتشر کند لطفا کس. کنند که به عصر حجر بازگردد 

اگر باعث تسلی خاطر شود ، . که افغانستان قبال به آن عصر باز گشته است 

بايد گفت امريکا هيچ کمکی نکرده که مانعی برای رساندن افغانستان به چنين 
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اصال بعضی امريکائی ها ممکن است آنقدر گيج باشند که . مرحله ای شود 

اخر در خبر است که تغييراتی در نقشه های ( تان کجاست دقيقا ندانند افغانس

، اما ، به هرحال ، دولت اياالت متحده و افغانستان  ) کشورشان به وجود آمده 

  .دوستان قديمی اند 

، پس از تجاوز نظامی شوروی به افغانستان ، سی آی ا و آی 1979 در سال 

ن عمليات مخفی ی بزرگتري) سرويس جاسوسی و امنيتی پاکستان ( اس آی 

و هدف شان اين بود که جريان و توان . پس از جنگ ويتنام را سازمان دادند 

مقاومت افغانستان را عليه شوروی کوک کنند و آن را به حد جنگ مقدس و 

اين اقدام می توانست کشورهای مسلمان درون . جهاد اسالمی توسعه دهند 

بدهد و باعث از هم گسيختن اتحاد شوروی را عليه رژيم کمونيستی سازمان 

. يکپارچگی شود که در نتيجه ی آن ، ثبات سياسی شوروی مختل می شد 

حتی . آغاز اين طرح ، می توانست به معنی ايحاد ويتنام اتحاد شوروی باشد

در طول سال . می توان گفت که حدود پيش بينی ، از اين هم فراتر می رفت 

راسالمی به وسيله سی آی ا و آی اس ها، هزاران مجاهد تند رو از چهل کشو

آی به استخدام در آمدند و به اين ترتيب ارتش مزدوری از آنان تشکيل شد که 

درجه داران وصفوف مجاهدين نمی دانستند . به نيابت امريکا وارد جنگ شدند 

طنز قضيه اما ، آن بود . ( که جهاد آنان ، در واقع جنگی برای عموسام است 

تقابال نمی دانست که برای آينده ای عليه خود سرمايه گذاری که امريکا هم م

  . ) می کند 

و .  ، روس ها پس از نبردهای خونين ده ساله ، عقب نشستند 1989در سال 

شعله های . پشت سر ، تمدن تبديل شده به مخروبه را از خود به جا گذاشتند 

، کوسووو،  و  جهاد اسالمی، به چچين . سرکش جنگ های داخلی زبانه کشيد 

سی آی ا به ريختن پول و تجهيزات نظامی . رفته رفته کشمير  کشيده می شد
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در ميدان ادامه داد ، اما دامنه ی کار چنان گسترده شد که هزينه ی بيشتری بر 

ماليات « ند که به عنوان مجاهدين به کشاورزان دستور داد. می داشت 

و تامين ای اس آی ، صدها با حفاظت . خشخاش بيشتری بکارند» انقالبی

 پاکستان –البراتوار تبديل تريال به هروئين ، در امتداد مرزهای افغانستان 

 –ظرف دوسال پس از ورود سی آی ا ، نوار مرزی پاکستان . ساخته شد 

همچنين به . افغانستان تبديل به بزرگترين مرکز توليد هروئين در جهان شد 

می گويند در آمد ساالنه فروش . ن های امريکا تنها منبع در آمد کالن در خيابا

هروئين بين صد تا دويست ميليون دالر است که به زخم آموزش نظامی و 

  . تامين تجهيزات نظامی در منطقه زده می شود 

 ، طالبان که فرقه ای حاشيه ای ، خطرناک ، تند رو و بنيادگرا 1996در سال 

. قدرت در افغانستان باز کرد خوانده می شد ، راهش را برای رسيدن به 

طالبان به وسيله ای اس ای ، همکار و پيرو قديمی سی آی ا بنيان گذاری شد و 

طالبان ، بند از پای . مورد پشتيبانی بسياری از احزاب پاکستان قرار گرفت 

نخستين قربانيانش مردم خودش ، . رژيمی تروريست در افغانستان گشود 

 دخترانه را بست ، زنان را از مشاغل دولتی مدارس. بخصوص زنان بودند 

کنار زد ، حدود اسالمی را به جامعه تحميل کرد که بنا بر آن ، زنی که آن 

حدود را رعايت نکند ،  بايد سنگسار شود و زنان زنا کار بايد زنده به گور 

کارنامه و ردپای حقوق بشر در دولت طالبان ، اين احتمال را که چنين . شوند 

ی با چشم انداز جنگ مرعوب شود ، از روش خود دست بردارد ، يا حکومت

  .بيش از اين جان شهروندانش را مورد تهديد قرار ندهد ، منتفی می کند 

   

پس از آن همه اتفاقی که افتاده است ، چيزی مسخره تر از آن می تواند وجود 

افغانستان داشته باشد که روسيه و امريکا ، دست در دست هم به انهدام مجدد 
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پرداخته باشند ؟ سئوال اين جاست که آيا ويرانه را می توانيد ويران کنيد ؟ 

ريختن بمب بيشتر بر افغانستان ، فقط سنگ و کلوخ را در هم می ريزد ، 

مناظر . گورهای قديمی را بزرگ تر می کند و مزاحم مرده ها می شود 

رش جهان يک قطبی ويران افغانستان ، گورستان کمونيزم شوروی و سکوی پ

اين زمينه ، فضا را برای سرمايه داری جديد و . ی زير سلطه ی امريکا بود

وحدت عمل  جهانی شدن سرمايه ؛ که آن هم زير سلطه ی امريکا بود ، بيش 

و حاال موازنه در افغانستان چنين است که تبديل به . از پيش فراهم می کرد 

ای امريکا و پيروزی امريکا گورستان سربازان غير مشابهی شود که بر

  .  جنگيده اند 

وضع متحدان قابل اعتماد امريکا چه می شود ؟ پاکستان هم لطمه ی فاحشی 

دولت ايالت متحده از حمايت ديکتاتورهای نظامی که نمی گذارند . ديده است 

پيش از آن که پای . دموکراسی در کشور ريشه بدواند ، اصال شرمسار نيست 

. شود ، ترياک در پاکستان فقط يک بازار کوچک محلی داشت سی آی ا  باز 

 تعدا معتادان به هروئين ، از شمار اندک به 1985 تا 1978در سال های 

حتی پيش از يازده سپتامبر ، ميليون ها آواره ی افغانی در . انبوه رسيد

. اقتصاد پاکستان در حال فروريختن است . چادرهای مرزی زندگی می کردند 

ت های فرقه ای ، برنامه های تنظيم ساختمان جهانی شدن سرمايه و خشون

در مراحل آماده . عالی جنابان مواد مخدر ، دارند کشور را تکه پاره می کنند 

شدن برای جنگ با شوروی ، مراکز آموزش تروريست ، مثل دندان اژدها به 

 بيش از هر اندام سراسر کشور فرو رفتند و بنيادگرايانی را توليد کردند که

طالبان که مورد حمايت دولت . جائی در خود پاکستان بازار مصرف داشتند

پاکستان قرار گرفت و اساسا به وسيله همين دولت بنيان گرفت و سال ها 

ساخته و پرداخته شد ، متحد سياسی و استراتژيکی خود احزاب پاکستانی بود 
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ال دولت اياالت متحده از وحا. و به وسيله همين احزاب از هر لحاظ تقويت شد 

دست آموزی را که سال ) درخواست می کند ؟ ( پاکستان در خواست می کند 

پرزيدنت مشرف که . ها در حيات خلوت خود پرورش داده است ، خفه کند 

حمايت از اياالت متحده را تضمين کرده است ، خوب می داند که چيزی شبيه 

ان ، به يمن شرايط جغرافيائی ، و تا هندوست. به جنگ داخلی را در کيسه دارد 

حدودی نيز به خاطر نظريات رهبران پيشين خود ، خوش شانسی آورده که تا 

چنانچه هندوستان پشت . کنون پشت اين ميز بزرگ بازی قرار نگرفته است 

اين ميز قرار می گرفت ، به اين معنی بود که ؛ همان گونه که امروزه شاهد 

امروز ، . سی هيچ اثری در اين کشور وجود ندارد آنيم ، ديگر از دموکرا

همان طور که بعضی از ما با نگرانی ناظر آنيم ، دولت هندوستان ؛ با حالتی 

جنون آميز،  تسمه هايش را سفت کرده و ملتمسانه از امريکا گدائی می کند تا 

 اين گونه نگرش حقير. پايگاه هايش را به جای پاکستان در هندوستان علم کند 

به سرنوشت کثيف پاکستان ، نه تنها منحصر به فرد است ، بلکه اساسا غير 

هر کشور جهان . قابل تصور است که هندوستان دست به چنين کاری بزند 

سومی ، با آن اقتصاد شکننده وپايگاه اجتماعی پيچيده ، حاال ديگر بايد فهميده 

 می ماند ، يا موقتا حاال چه بگويد که( باشد که دعوت ابرقدرتی مثل امريکا 

، درست مثل اين است که شما از آجر ) در آن پايگاه ها مستقر می شود 

  . بخواهيد به شيشه ی  پنجره تان بخورد 

  

در حمله رعد آسای خبری که پس از يازده سپتامبر صورت پذيرفت ، جريان 

های اصلی شبکه های تلويزيونی ، آشکارا مساله ی اصلی درگيری اياالت 

پس ، برای جلب توجه کسانی که با . ه در افغانستان را از نظر انداختند متحد

داستان آشنا نيستند ، بايد بگويم که پوشش خبری حمله ها بايد به جريان می 
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حال آن . افتاد تا می توانست روی هر گونه بد بينی در مورد مساله اثر بگذارد 

ش خبری تلويزون های که برای آشنايان به تاريخ معاصر افغانستان ، پوش

فقط توهين به » ائتالف بين المللی عليه ترور « امريکائی و قدرت تحريک 

  . شعور انسان است 

به اين دليل صورت پذيرفت تا حافظ تامين و ادامه » عمليات آزاديبخش «

و تا زمانی که امريکا از اين بابت احساس . زندگی به روش امريکائی باشد 

اين اقدام  باعث گسترش . د ، آن را ادامه خواهد داد اطمينان صد در صد کن

برای امريکائی های . اهد شد وسيع ترخشم و ترور در سراسر جهان خو

: ، زندگی تبديل به نفس کشيدن در فضای بيمار عدم اطمينان شده است عادی

فرزند من در مدرسه تامين خواهد داشت ؟ در جاده ها گاز اعصاب می زنند ؟ 

لن سينما منفجر خواهد شد ؟ همسرم امشب به خانه می آيد ؟ مدام بمبی در سا

به مردم امريکا هشدار می دهند که مواد بيولوژيکی ، آبله ، سياه زخم و 

بسيار اتفاق می . انبوهی از خطرهای کشنده ، هر لحظه در انتظار آن ها است 

ند اگر يک افتد که مردم عامی امريکا ، با اين هشدارهای کشنده ، فکر می کن

به نظر آن ها ، شرايط موجود . باره با بمب هسته ای بميرند ، بهتر است 

  . بسيار بدتر از شرايطی است که آدم در آن بمبی می خورد و می ميرد 

دولت اياالت متحده و بدون ترديد ساير دولت های جهان ، می خواهند به بهانه 

، آزادی های اجتماعی را جنگ و استفاده از فضائی که به وجود آورده اند 

درجهان به حداقل برسانند ، زير آزادی بيان بزنند ، کارگران را از کار بيکار 

کنند ، اقليت های قومی و اقليت های مذهبی را به ستوه آوردند و همه ی 

هزينه اين طرح . هزينه های اجتماعی را به سمت صنايع دفاع هدايت کنند 

شان چيست ؟ اگر چنين شود ، پرزيدنت چرا ؟ مقصود . بسيار گران است

جرج بوش ديگر نمی تواند از شر دنيای شرورها  رها شود، پس هيچ اشکالی 
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اين بی معنی است که دولت اياالت متحده ، . ندارد که با مقدسان شريک شود

حتی تصور کند که می تواند با فشار و خشونت بيشتر ، تروريسم را از ميان 

. تروريسم هيچ کشوری ندارد . ضه است ، نه بيماری تروريسم عار. بردارد 

فرا مليتی است ، درست همان قدرجهانی که شرکت های بزرگ کوکاکوال ، 

در نخستين نشانه ی دردسر ، تروريست ها  می توانند . پپسی و نايکه هستند 

. کارخانه شان را کشور به کشور در جست و جوی متاع بهتر بچرخانند 

  . ای فرامليتی درست مثل شرکت ه

اگر اين واقعيت . تروريسم ، به عنوان يک پديده هرگز از ميان نخواهد رفت 

در نظر گرفته شود، نخستين قدم برای امريکا اين است که قبول کند بقيه ملت 

ها و انسان ها هم در اين سياره سهمی دارند؛ ملت ها وانسان هائی که در 

دی ها و زندگی ها و آوازها وعشق های تلويزيون ها نيستند ، اما غم ها و شا

به جای توجه به اين . خود ؛ و اگر ارباب بپذيرد ، حقوق انسانی خود را دارند 

واقعيت ، وقتی از دونالد رامسفلد وزير دفاع اياالت متحده پرسيدند به چه 

نيتچه و چيزی در جنگ جديد امريکا پيروزی می گويد ، جواب داد که اگر 

 قانع کند که امريکائی ها بايد اجازه داشته باشند به روش زندگی بتواند دنيا را

  .امريکائی ادامه بدهند ، به نظر او به پيروزی دست يافته است 

   

حمالت يازده سپتامبر ، کارت دعوت بد هيبتی بود از طرف دنيائی که مدام و 

 که .شايد پيام را بن الدن نوشته باشد . به طرز وحشتناکی عوضی رفته است 

می داند ؟ و اين پيام به وسيله ی عواملش عرصه شده باشد ، اما حتما 

  . نيان جنگ قديمی اياالت متحده اندامضايش را بايد ارواحی کرده باشند که قربا

هفده هزار و پانصد نفر . ميليون ها نفر درکره ، ويتنام و کامبوج کشته شدند 

 –امی اياالت متحده به لبنان در جريان پشتيبانی ارتش اسرائيل از تجاوز نظ



  
   89                                                                      ابمب های آزاديبخش امريک   
 

  
  

ده ها هزار عراقی در عمليات .  کشته شدند – اتفاق افتاد 1983که در سال 

هزاران فلسطينی در نبرد عليه . کشته شدند  ) 2 –جنگ خليج ( توفان صحرا 

و ميليون های ديگر در . اشغال ساحل غربی رود اردن کشته شدند 

، نيکاراگوئه ، ال سالوادور ، جمهوری ، سومالی ، هائی تی ، شيلی يوگسالوی

دومينکن و پاناما ، به دست تروريست ها ، ديکتاتورها ونسل کش ها کشته 

شدند که دولت امريکا عامل آموزش دهنده ی آنان و تامين کننده هزينه و 

اين ويژگی ، اصال در فهرست درک و تفاهم و . تسليحات آنان بوده است 

  . خوشبينی جائی ندارد 

دم مملکتی که تا اين حد در گير جنگ و تجاوز و مناقشه های پايان ناپذير مر

ضربه های يازده سپتامبر ، در اين .  در خاک ديگران است، خوشبخت اند 

همه مدت زمان ، دومين ضربه ای بود که امريکا در طول صد سال گذشته 

رازی پيموده تا تالفی اين حمله ، راه د. اولی پرل هاربر بود . تحمل می کرد 

اين بار ، جهان با نفس های حبس . شد ، اما به هيروشيما و ناکازاکی انجاميد 

  . شده منتظر وقايع هولناک است 

اخيرا کسی گفته بود که اگر اسامه بن الدنی اصال وجود خارجی نداشت ، 

بن . اما در واقع امريکا قبال بن الدن را ساخته است . امريکا بايد می ساختش 

، پس از طراحی عملياتی امريکا 1879 از جهادی هائی بود که در سال الدن

  بن الدن اين امتياز را دارد که سی. در افغانستان ، به اين کشور منتقل شد 

در يک دوره ی . آی  ا ، او را خلق کرده و اف بی آی ، دنبالش می گردد

قام داده شد ترفيع م» مظنون اصلی « به » مظنون «دوهفته ای ، بن الدن از 

  . او  را خواستند » زنده يا مرده «و بدون ارائه ی هيچ سند محکمه پسندی ، 

با همه ی محاسبات ، محال است سندی محکمه پسند ساخت و پرداخت تا 

تا کنون ، به نظر می رسد تنها . ارتباط بن الدن با يازده سپتامبر را تائيد کند 
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ن باشد که بن الدن حمالت يازده سندی که در اين مورد ساخته باشند ، اي

با اطالعاتی که از منطقه و شرايط زندگی بن . سپتامبر را محکوم نکرده است 

الدن در دست است ، اين احتمال صد در صد است که حمله ها را او شخصا 

طراحی و اجرا نکرده است ، برای اين که اوچهره ی روحانی است ، منبع 

طالبات اياالت متحده که از آن جمله استرداد بن پاسخ طالبان به م. الهام است 

سند بدهيد ، آن وقت ما او را تحويل : الدن به امريکا بود ، کامال موجه بود 

پاسخ پرزنديت بوش اما ، اين است که مطالبه ی ما غير قابل . شما می دهيم 

  . بحث است 

م تقاضا کنيم وقتی بحث در مورد استرداد بن الدن داغ است ، ما هم می تواني( 

که دولت هندوستان استرداد آقای وارن اندرسن رئيس شرکت يونيون کاربيد را 

 هستند 1984از اياالت متحده بخواهد ؟ ايشان مسئول نشد گاز بوپال در سال 

مدارک ضروری و محکمه پسند را هم قبال .  هزار تن شد 16که باعث مرگ 

. رک ، در پرونده ها موجودند همه ی اين اسناد و مدا. جمع آوری کرده ايم 

  ) می شود لطفا آقای وارين اندرسن را تحويل ما بدهيد ؟ 

  اما واقعا اسامه بن الدن کيست ؟ 

  اسامه بن الدن چيست ؟ : اجازه بدهيد جور ديگری بپرسم  

او ، دوقلوی سياه رئيس . بن الدن رازسر به مهر خانواده های امريکائی است 

. قلوی درنده ای که جفتش بايد زيبا و متمدن باشد دو. جمهوری امريکاست 

اين همزاد را از گوشت دنده دنيائی ساخته اند که در سياست خارجی امريکا 

نه تنها اين ، که کالهک های هسته ای امريکا و . در حال تباه شدن است 

ديپلماسی مسلح امريکا ، بی احترامی خنک امريکا به زندگی های غير 

ح های اقتصادی بی رحمانه امريکا که مثل ابری از ملخ ، از امريکائی ، طر

کشورهای فقير می گذرد و اقتصاد شان را می چرد و ، سرانجام ، چپاول 
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گری های چند مليتی که حتی دارند برهوائی که ما تنفس می کنيم ، زمينی که 

می بر آن ايستاده ايم ، آبی که می نوشيم و فکرهائی که می کنيم ، مسلط 

حاال که راز سر به مهر خانواه بيرون افتاده است ؛ دوقلوها دارند در . وندش

تفنگ . همديگر محو می شوند تا رفته رفته نسبت به هم، قابل تغيير باشند 

هاشان ، بمب هاشان ، پول و مواد مخدرشان ، درچشم به هم زدنی همه جا را 

ريکائی را نشانه موشک های استينگر که هلی کوپترهای ام. ( در می نوردد

هروئينی که معتادان امريکائی . می روند ، به وسيله سی آی ا ، تهيه شده اند 

 چند ماه پيش از –دولت بوش اخيرا . مصرف می کنند ، از افغانستان می آيد 

 ميليون دالر برای کمک به مبارزه با 43  ، – 2001واقعه يازده سپتامبر 

   . مواد مخدر ، به افغانستان پول داد

هر يک ، . حاال شروع کرده اند به عاريه گرفتن فصاحت کالم يکديگر 

هردو دست به دعا برداشته اند و در اشاره . می داند » سرافعی « ديگری را 

هر دو به طرز روشنی در . ها شان از حکومت جاری مسيح بهره می برند 

به کالهک يکی : هردو به طور خطرناکی مسلح اند . جنايات سياسی درگيرند 

های هسته ای که قدرت وحشتناکی دارد ، ديگری در روشنائی سيمابی به 

گلوله آتش و چکش . سالح مخرب و قدرتمندی که از نوميدی ريشه می گيرد 

مهمترين نکته ای که هميشه بايد به خاطر . چماق و گاو وحشی . و يخ شکن 

  . دبسپاريم ، اين است که هيچ يک از اين دو ، راه حل نيستن

 -» يا با ما هستيد ، يا با تروريست ها  « -اولتيماتوم آقای بوش به جهان که 

  . بخشی از خودخواهی و نخوت او است 

اين فرصت مورد انتظار مردم نيست ؛ فرصتی نيست که مردم به آن نياز 

  .  داشته باشند ؛ يا بايد امکان ساختن آن را داشته باشند 
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  ميالن ری 
  

 نويسنده آگاه و ضد جنگ ، در صف طويل Milan Rayميالن ری 
از . نويسندگان ضد جنگ و ضد امپرياليست جهان ، جايگاه ويژه ای دارد 

همکاران نزديک نوام چامسکی و از نويسندگان برجسته ای است که سخنرانی 
پيش از تجاوز .  های آگاهی بخش و تکان دهنده چامسکی را تحرير می کنند 

يتانيا و متحدان شان به عراق ، و در جريان بمباران های نظامی امريکا ، بر
مقطعی ی پس از جنگ اول خليج که به بهانه ی پرواز هواپيماهای عراقی در 
مدارهای ممنوع صورت می گرفت و منجر به قتل ميليون ها کودک وگسترش 
هولناک فقر و فالکت در عراق شد ، با همکارانش به عراق رفت و به 

فر تحقيقاتی ، مطالعات وسيعی را در رابطه با امپرياليسم و موازات اين س
  .عراق ، پيش برد 

که داليل اصلی جنگ عليه عراق را افشا می »  عراق –نقشه جنگ « کتاب 
کند ، حاصل اين سفرها و تحقيقات است که نخستين بار در اگوست سال 

ستقبال انسان  در بريتانيا و امريکا منتشر شد و در سراسر جهان مورد ا2002
  . های آگاه مدافع عدالت قرار گرفت 

 صفحه ای ، داليل اياالت متحده و 240تحقيقات ميالن ری در اين کتاب 
متحدانش را در حمله به عراق نفی می کند و برفريبکاری ها و قلدری های 

  . تکه ای از اين کتاب است »  کنترل نفت « .  امريکا تاکيد می ورزد 
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  کنترل نفت
  ميت نفتاه

 ، لدر آلترين چام وزير امور خاورميانه ی بريتانيا ، 1945در سپتامبر سال 

جمله های مقدماتی . اهميت خاور ميانه را در يادداشتی داخلی توضيح می دهد 

  : اين يادداشت ، برعامل اقتصادی اين اهميت متمرکز شده است 

ترک روابط متقابل مردم غربی ، شرقی و جنوبی سرزمين های مش
، چيزی مثل قيف است که نفت بايد به ) کامون ولث( المنافع بريتانيا 

عنوان ماده ای نرم کننده از سرگشادش بريزد تا جريان رابطه را سيال 
مرکز اين . اين ماده ، بايد از منبع ذخائر کالن خود تامين شود . کند 

بر ما نمی توانيم بدون حفظ سلطه ی کامل . منبع ، خاورميانه است 
اين منطقه  و برخورداری از حد اکثر دوستی و اختيار ، اين ماده ی 

بنابراين، نمی توانيم اجازه . سيال و جريان ناشی از آن را تامين کنيم 
اهميت حياتی . بدهيم قدرت ديگری براين منطقه ی حياتی مسلط شود 

خاورميانه برای ما ، کمتر از اهميت حياتی امريکائی مرکزی وجنوبی 
ای اياالت متحده و اهميت شيب های غربی و شرقی سرزمين وسيع بر

  . روسيه برای اتحاد جماهيرشوروی نيست 
الترين چام ، در اين يادداشت به عنوان درسی که بريتانيا از جنگ جهانی دوم 

 که مصر در خطر قريب 1940در سال « : گرفته است ، تاکيد می ورزد که 

، بيهوده نبود که ما لشکر زرهی خود را به اين الوقوع اشغال قرار گرفته بود 

اين اتفاقی نبود که پس . ما برای کسی کار مجانی نمی کنيم . جزيره فرستاديم 

  » .  تغيير کرد ال علمين از پيروزی ما ، چهره جنگ ؛ دو سال بعد ، در 
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 ، وزير امور خارجه ی بريتانيا از حزب کارگر، زير اين ادعا 1949در سال 

چه در جنگ ، يا در زمان صلح ، خاورميانه برای «: کيدی کشيد که خط تا

کامال اصولی است که ما وضعيت . امپراتوری بريتانيا فوق العاده حياتی است 

خاص خود را در اين منطقه حفظ کنيم و پاسخگوی مسئوليت های خاص خود 

ی » ر اعتبا« ، همان » حداکثر دوستی و اختيار « برخورداری از » . باشيم 

است که نوام چامسکی آن را با اختيارات نوع پدر خوانده های مافيا مقايسه می 

  . کند 

وزارت امورخارجه ی اياالت متحده ، درست در همان زمان ، توجه مشابهی 

« به خاورميانه داشت و تاکيد می ورزيد که ذخيره  نفتی عربستان سعودی 

حياتی ترين مواد در تاريخ قدرت استراتژيکی حيرت آوری دارد و يکی از 

  » . جهان است 

بخت يار آلترين چام و همکارانش در وزارت امور خارجه ی بريتانيا نبود و 

در نتيجه ی اين افول ، . سلطه ی امپراتوری در خاورميانه کاهش يافت 

بريتانيا ناچار شد بخش وسيعی از قدرت خود در خاورميانه را به ايالت متحده 

در منطقه ای که بر آن تسلط بال منازع داشت ، به داشتن نقش واگذارد و خود 

  . درجه دوم اکتفا کند 

  

  ايران
يکی از موارد واگذاری قدرت به اياالت متحده ، جريان ملی شدن صنعت نفت 

 ، که حاال AIOC(  ايندين -شرکت نفت انگلو.  بود 1951ايران در ماه مه 

چنان قدرت ستمگرانه )  بود –  بريتش پتروليوم–ديگر شرکت نفت انگليس 

 صد و هفتاد ميليون پاوند 1950ای در ايران داشت که فقط در آمدش در سال 

دولت حزب کارگر بريتانيا که توانسته بود بر بسياری از جنبش . انگليس بود 
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های ملی اثر بگذارد و آن ها را به سمت خود هدايت کند، از حد و درجه ی 

بريتانيا از دولت ايران .  به خشم در آمده بود نهضت ملی در ايران شديدا

 مطالبه می کرد ، در غير اين AIOCواگذاری امتياز تا زه ای را برای 

صورت ، تقاضای عقد قراردادی را داشت که بنابرآن ، ايران پرداخت غرامت 

  . همه سودهائی را که بريتانيا بايد درچهل سال آينده داشته باشد ، تقبل کند 

پيشنهاد دولت . ضا را دولتی که دموکراتيک انتخاب شده بود ، ردکرد اين تقا

وزارت امورخارجه در ژانويه . ملی ايران ، پرداخت حد عادی غرامت بود

تنها راه خالص شدن از شر «: ، در مکاتبات داخلی خود اعالم کرد که 1952

دتائی عليه او دکتر محمد مصدق نخست وزير قانونی ايران ، تدارک کو

در اين کودتا ، به رسم سنتی ی سياست خارجی بريتانيا ، بايد مردی » .است

. قدرتمند زمام امور را به دست می گرفت که به وظايف خود آشنا می بود 

اين مرد ديکتاتور، بايد « : به نظر وزارت امور خارجه .  يک ديکتاتور 

له نفت را هم مديريت الزم را انجام می داد ، دست به اصالحات می زد و مسا

  » . عاقالنه حل وفصل می کرد 

اياالت متحده يک ميليون و بريتانيا يک و نيم ميليون دالر برای تدارک اين 

ريچارد کوتام مامور ويژه ی  سی آی ا  در . کودتا سرمايه گذاری کردند 

. ايران ، توضيح می دهد که اين سرمايه گذاری، سازمان دهی می خواست 

جمعيتی مزدور از اوباش بايد راه می . از به جمعيت داشت سازماندهی هم ني

افتادند ، دست به خشونت می زدند و وانمود می کردند که کمونيست های 

در ) کمونيستی ( طرفدار مصدق اوضاع را چنان پيش می برند که انقالبی 

هدف اين بود که زمينه های مادی برای انجام کودتا به . شرف وقوع است 

ی که بايد سوار بر اسب سفيد می آمد و به بهانه ی نجات مملکت از وسيله مرد

کودتای مشترک ام . دست کمونيست ها مصدق را کنار می زد ، فراهم می شد 
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سازمان جاسوسی ( و سی آی ا )  سازمان جاسوسی بريتانيا (  M 16شانزده 

دور مز( ژنرال زاهدی :  موفقيت آميز بود 1953در اگوست ) اياالت متحده 

مملکت را به سرعت قبضه کرد ، شاهی که از دست مردم ) شماره يک کودتا 

فرار کرده بود، به سرعت بازگشت و بی درنگ وظيفه اش را انجام داد و 

  . قراردادهای نفتی دلخواه غربی ها را امضا کرد 

در آمد های بريتانيا به چهل در صد کاهش يافت ، حال آن که برای نخستين 

شرکت های .  شرکت های نفتی اياالت متحد از نفت ايران تامين شد بار در آمد

به اين ترتيب ، . نفتی امريکائی چهل در صد از در آمد نفت را صاحب شدند 

 به ثمر رسيد ، اين امکان M 16نخستين عمليات علنی امريکا که با همکاری 

نند که را برای شرکت های نفتی اياالت متحده بازکرد تا در کشوری نفوذ ک

اين پی آمد ، برای بريتانيا بسيار . قبال قدرت بريتانيا راه را بر آنان بسته بود 

  . تلخ بود 

در نتيجه ی اين کودتا ، سهم اياالت متحده از نفت خاورميانه ، از چهل و 

چهار درصد به پنجاه و هشت در صد  رسيد ، حال آن که سهم بريتانيا از 

چهار در صد کاهش يافت و باعث شد که سر پنجاه و سه در صد به بيست و 

آيا امريکائی ها اگاهانه « : راجر مکينز سفير بريتانيا در اياالت متحده بپرسد 

  » دارند نفوذ خود در خاورميانه را جانشين نفود ما می کنند ؟ 

رژيم شاه ، پس از بازگشت و عقد قراردادهای دلخواه غربی ها ، معيارهای 

نجه های سيستماتيک به عنوان وسيله ای برای کنترل تازه ای را برای شک

  . سياسی امور ، در ايران برقرار کرد 

  

  دخالت بی رحمانه
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در زمانی که .  در عراق اتفاق افتاد 1958نمونه ی واضح ديگر ، در جوالی 

افسران ملی گرای عراقی دست به کودتا زدند و برای نخستين بار تسلط 

بال فاصله پس از . نطقه را مورد تهديد قرار دادند امريکا و بريتانيا برنفت م

کودتا ، وزيرامورخارجه ی بريتانيا سلوين لويد پيام محرمانه ای برای نخست 

با اين گمان که ممکن است رژيم جديد عراق سودای . وزير خود فرستاد 

. اشغال کويت را در سر داشته باشد ، اين پيام دو راه حل را پيشنهاد می کرد 

خود او ، نظر . نهاد اول اين بود که بريتانيا بی درنگ عراق را اشغال کند پيش

داد که اين راه حل عاقالنه نيست ؛ اگرچه فايده اش اين است که جای پای ما 

و قطعا اين همان هدفی است که رژيم جديد . را در نفت کويت سفت می کند 

 که هزينه ی سنگينی اما به اين جهت عاقالنه نيست. عراق دنبال خواهد کرد 

دارد ، ضمن آن که تاثير خوبی در افکار عمومی جهان و ،  بخصوص ساير 

  . کشورهای عربی ، نخواهد داشت 

پيشنهاد دوم اين است که دست به اقداماتی در جهت استقالل صوری عراق 

. بزنيم و نوعی کويت سوئيسی بسازيم که در آن حضور فيزيکی نداشته باشيم 

 حل مورد قبول واقع شود ، بايد به اين ضرورت هم توجه داشته اگر اين راه

باشيم که چنانچه اشکالی در کار پيش آمد ، به هر قيمتی که شده بی رحمانه 

  . دخالت کنيم 

آقای سلوين لويد ، قبال منافع بريتانيا در خليج فارس را به صورت زير تدوين 

  : کرده بود 

ه بريتانيا و ساير کشورهای غربی ، به بايد اطمينان پيدا کنيم ک) الف ( 
 .  توليد نفت کشورهای خليج دسترسی خواهند داشت 

بايد بتوانيم جلو رشد کمونيسم و تمايالت کمونيستی در منطقه را ) ب ( 
بگيريم و مقدم بر آن ، از منطقه در برابر جرقه های ناسيوناليستی 
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در آن پوشش اعراب که اتحاد شوروی در حال حاضر ترجيح می دهد 
  . پيش روی  کند ، حفاظت کنيم 

؛ چه علنی ، يا غير علنی ، بعضی وقت ها برای تامين ، » دخالت بی پروا « 

تنها در اين . يا بازتامين کنترل غربی ها بر نفت خاورميانه ضروری است 

صورت شرکت های نفتی غربی سطح مطلوب منافع خود را می توانند تضمين 

 و از دهه هفتاد اياالت –ايطی که بنيه اقتصادی بريتانيا بخصوص درشر. کنند 

  .  ضعيف شده است ، تامين اين تضمين امری حياتی است –متحده 

  

 RDFنيروهای واکنش سريع 
 ، توانائی دخالت بی پروای بريتانيا ، ناگهان در منطقه ی خليج 1971در سال 

ضور نظامی بريتانيا اين اتفاق زمانی افتاد که ح. فارس رو به زوال گذاشت 

خارج شدن نيروهای نظامی بريتانيا از حوزه ی خليج . در خليح از بين رفت 

ريتانيا ، واقعه ای پر اهميت فارس ، در جريان محدودتر شدن امپراتوری ب

حضور پادگان های نظامی بريتانيا در اين . صدای اياالت متحده در آمد . بود

يکی از مورخان توضيح می دهد . يد بود خطه ، برای اياالت متحده بسيار مف

که حضور نظامی بريتانيا در خليج ، عنصر مکمل قدرت اياالت متحده در 

دليلش هم اين است که افکار عمومی در سطح جهان عليه تجاوز . منطقه بود 

نظامی امريکا به ويتنام تحريک شده بود و اياالت متحده مجبور بود استراتژی 

معروف بود و روی ايران ، » دکترين نيکسون «  ه غير مستقمی را که ب

عربستان سعودی و اسرائيل برای اداره ی امور اجتماعی و اقتصادی خليج 

  . تکيه می کرد ، در خليج جانشين حضور مستقيم نظامی خود کند 

وقتی که ترس از عوارض جنگ ويتنام تا حدودی ريخت ، پرزيدنت جيمی 

را صادر کرد  ) RDF(  يروی واکنش سريع کارتر محرمانه دستور تشکيل ن
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 ؛ پيشتر از بحران 1979در سال . که عمدتا نظر به خليج فارس داشت 

گروگان گيری امريکائی ها در ايران و تجاوز نظامی اتحاد شوروی به 

وقوع . افغانستان ، وجود نيروی واکنش سريع به صورت عمومی اعالم شد 

به افغانستان ، بعدها وسيله ی توجيه گروگان گيری و  ورود ارتش شوروی 

نيروی واکنش سريع ، مدتی بعد . ضرورت تشکيل نيروی واکنش سريع شدند 

جداگانه خود را پيدا کرد که به فرماندهی مرکزی » فرماندهی « 

)CENTCOM  (  اين فرماندهی مرکزی منطقه را از کنيا تا . معروف شد

دکتربن « در . ح اتمی مجهز شد پاکستان زير پوشش خود قرار داد و به سال

هر گونه اقدامی به وسيله نيروی خارجی « : تاکيد شده است که » کارتر 

برای تسلط بر منطقه ی خليج فارس ، تهاجم به منافع اياالت متحده تلقی خواهد 

شد که بايد با آن به هر وسيله ای ؛ از جمله نيروی نظامی ، پاسخ فوری داده 

 معنای تضمين سالح اتمی برای رژيم های دست نشانده ی اين ، به( » . شود 

  ) اياالت متحده هم هست 

در سال . به حساب نمی آيد » نيروی خارجی « البته خود اياالت متحده 

مهمترين تهديد «  رابرت کامر وزير دفاع سياسی ، اعتراف کرد که 1980

 بلکه به هم برای منطقه ی اقيانوس هند ، خطر حمله علنی روسی ها نيست ،

راندازی حکومت های اين منطقه خوردن ثبات داخلی ، کودتا و اقدام به ب

صراحت » نيروهای خارجی « پرزيدنت رونالد ريگان ، در مورد » .است

ما اجازه نخواهيم داد عربستان سعودی تبديل به ايران « : بيشتری داشت 

ب و غريب فکر ناسيوناليسم عرب که به عنوان نظريه ای عجي. ديگری شود 

می کند منابع نفتی بايد صرف توسعه ی ملی کشورهای عربی شوند ، نه آنکه 

در خدمت شرکت های خارجی و ثبات اقتصادی بريتانيا و اياالت متحده قرار 

  . محسوب می شود » نيروی خارجی « گيرند ، در واقع يک 
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« ه يکی از شيوه هائی که نيروی واکنش سريع می تواند از آن طريق ب

« غلبه کند، در کتاب ساليانه ارتش اياالت متحده به نام » نيروهای خارجی 

« اين کتاب آموزشی تحت عنوان . توضيح داده شده است » روش جنگيدن 

 1982در سال ) طرح عملياتی  ( 5 -100 زمين اف ام –ميدان رزم هوا 

ريع ، با يک نيروی تقريبا کوچک واکنش س« : منتشر شده و در آن آمده است 

سالح اتمی ، بايد همواره برای واکنش فوری در مقابل خطرات احتمالی ، 

نيروی بزرگتر ممکن است در ورود به . آماده برای انجام ماموريت باشد 

اين نيروی کوچک بايد قادر به انجام عمليات . صحنه تاخير داشته باشد 

  » . بازدارنده باشد تا نيروی بزرگتر برسد 

  

  ر آوردنبرنامه فشا
 ، 1982واشينگتن با تنظيم برنامه ی فشار به جنوب غربی آسيا در سال 

را زير فشار قرار  )  NATO ناتو( متحدانش در پيمان دفاعی آتالنتيک شمال 

هدف آن بود که وقتی . داد تا به نيروی ضربتی واکنش سريع بپيوندند 

 خليج می فرستند ، نيروهای نظامی اياالت متحده از اروپا و مديترانه را به

نيروی های نظامی اروپائی بتوانند جايگزين شوند و تدارکات نيروهای 

اين پشتيبانی در قرار دادهای محرمانه . متجاوز اياالت متحده را پشتيبانی کنند 

ارتش پشتيبان ملی در «ميان اياالت متحده و متحدان اروپائی تحت عنوان 

در مورد خاص بريتانيا ، .  بود طبقه بندی شده)  WHNS ( » زمان جنگ 

در »  بريتانيا –خطوط ارتباطی اياالت متحده « پيمان محرمانه ای با عنوان 

 بسته شد که بر اساس آن ، فرودگاه های غير نظامی ، بندرها ، 1983سال 

بيمارستان غير نظامی  سیاردوگاه های نظامی ، وسايل ترابری غير نظامی و

« با تصويب اين لوايح ، امکان تشکيل . می شد به اياالت متحده واگذار 
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 که تقريبا نيمی از بريتانيا را –در تاسيسات نظامی » مناطق دفاع زمينی 

 فراهم شد که در آن فرماندهان نظامی دارای اين قدرت شدند –پوشش می دهد 

تصويب اين . که حاکم آن مناطق شوند و ساکنان مناطق را جا به جا کنند 

ارتش اين قدرت قانونی را می داد تا در صورت لزوم وسايل نقليه لوايح ، به 

غير نظامی را به نفع ارتش مصادره کنند ، معترضين را دستگير کنند ، به 

امالک شخصی دست بيندازند  و از طريق نام نويسی غير نظامی ها برای 

سانسور ، بازداشت های بدون . خدمت نظام ؛ ايشان را به کارگل بگمارند 

حاکمه ، ممنوع اعالم کردن اعتصاب ها و ، سرانجام در اختيار گرفتن مرگ م

و زندگی همه ی مردم ، با تصويب سومين و آخرين اليحه ، امکان پذير 

وظيفه ديگری که بريتانيا در قبال فرماندهی مرکزی نيروهای . خواهد بود 

ع به عهده گرفت ، تامين نيروی واکنش سري)   CENTCOM(واکنش سريع 

ستاد نيروهای « به عنوان 1983جوانتر و تازه تری بود که در سال 

ستاد « اين اندام جديد ، در توسعه ی خود تبديل به .  تشکيل شد » مشترک

پايگاه » نورث وود « شد که مقرش در » فرماندهی نيروهای مشترک ثابت 

 به بنا. نظامی لندن است که ستاد فرماندهی جنگ فالک لند آرژانتين بود 

 منتشر 1995که در سال » پی پر دی فنس وايت « گزارش نشريه نظامی 

بود ،  ) JRDF(  ، اين ارتش تازه که اسمش نيروی واکنش سريع جوان شد

به اين جهت تشکيل شده بود که قدرت ما را در باالبردن سريع امکان تقويت 

 اين ارتش .فع آن ، تامين کند ارتش بريتانيا در سراسر جهان برای حفظ منا

، مثل نيروی واکنش سريع ؛ و شايد حتی بيشتر از آن ، می تواند به سالح هم

  . های اتمی مجهز شود 

  ، ارتش   خليج 1991، در جنگ  » ايندی پندنت « نشريه   گزارش  بنا به
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بريتانيا به سالح های شيميائی هم مجهز بود تا ظرفيت علميات انتقام  متجاوز

      .انيائی را باال ببرد جويانه نيروهای بريت

  .  کنترل اربابان بر نفت ، با اين ابزارهاست که تامين می شود 
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