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جنگ علیه تروریسم ]خود[ تروریسم است:

چگونه ایال ت متحد به خلق القاعده و داعش کمک کرد

نویسنده :گگیریکای چچنگو
تیرجمه :کاظم مییر؛ لیلی لیلی
دولت اسلمی)داعش( نیز همانند القاعده ،ساخته و پیرداختهی ایال ت متحد است؛ یک ابزار تیرور که طیراحححی
شده است تا خاورمیانهی غنی از نفت را تجزیه و تسخییر کند و در بیرابیر تاثییر و نفوذ روز افزون اییران بیر ایححن
منطقه بایستد.
این حقیقت که ایال ت متحححد از پیشححینهای طححولنی و پححیر فححیراز و نشححیب در زمینهی حمححایت از گیروههححای
تیروریستی بیرخوردار است ،تنها موجب شگفتی افیرادی میشود که »اخبار را تماشا میکنند« و تاریخ را نادیده
میگییرند.
]سازمان[ سیا در بدو امیر ،طی دوران جنگ سیرد خود را با اسل م افیراطگیرا تطححبیق داد .در آن زمححان دولححت
آمیریکا تصوییر نسبتا سادهای از جهان در ذهن داشت :در یک سو ،اتحاد جماهییر شوروی و ناسیونالیسم جهان
سو م قیرار داشت که آمیریکا آن را به عنوان ابزار شوروی قلمداد میکیرد؛ در سوی دیگیر ،ملل غیربی و اسححل م
سیاسی ستیزهجو قیرار داشت که آمیریکا آن را متحد خود در نبیرد علیه اتحاد جماهییر شوروی لحاظ میکیرد.
ژنیرال ویلیا م آدا م ،رئیس آژانس امنیت ملی در دولت رونالد ریگحان اخیحیرا خحاطیر نشحان سححاخت» :در هحیر
مقیاسی که درنظیر بگییرید ،ایال ت متحد ،از تیروریسم استفادهای طولنی کیرده است .طی سححالهای ۱۹۷۸-۷۹

مجلس سنا ]ی ایال ت متحد[ در تل ش بود قانونی را علیه تیروریسم بینالملل به تصویب بیرساند] -امححا[ هححیر
پیشنویسی که آماده شد ،حقوقدانان تصیریح میکیردند که با قوانین ایال ت متحد در تناقض است«.
طی دههی  ،۱۹۷۰سازمان سیا به منظور ممانعت از توسعهی نفوذ شوروی در مصیر و نیز بححیرای جلححوگییری از
گستیر ش ایدئولوژی مارکسیستی در میان تودههای عیربب از اخوان المسلمین به عنححوان یححک مححانع ]یححا سححپیر

حفاظتی[ استفاده کیرد .ایال ت متحد آشکارا علیه احمد س وکارنو 1در ان دونزی از ]جیری ان اس لمچی[ اس ل م

1. Sukarno
صفحه | ۱

پراکسیس

Praxies.org

ساچرکا ت 2و علیه ذوالفقار علی بوتو در پاکستان از گیروه تیروریستی جمححاعت اسححلمی 3حمححایت کححیرده اسححت.
آخیرین ،اما نه کماهمیتتیریچن این موارد ،حمایت امیریکا از القاعده بوده است.
ما از یاد نمیبیریم که سازمان سیا اسامه بنلدن را به دنیا آورد و طی دههی  ۱۹۸۰هماننححد مححادری او را از
سححینهی خود شییر داد و تغذیه کیرد .رابین کوک ،وزییر امور خارجهی پیشین بیریتانیا به »مجلس عوا م« گفححت

که القاعده بیتیردید یکی از محصول ت سازمانهای امنیتی و ضداطلعا ت غیربححی بححوده اسححت .رابیححن کححوک
توضیح داد که القاعده -که معنای لغوی آن در زبان عیربی مخفف »پایگاه دادههححا« اسححت -در اصححل پایگححاه
دادههای کامپیوتیری هزاران اسل مگیرای افیراطی بوده است که توسححط سححازمان سححیا تعلیححم یححافته و از سححوی
سعودیها تامین مالی شدند ،تا روسها را در افغانستان شکست دهند.
رابطهی ایال ت متحد با القاعده ،همواره رابطهای از جنس عشق -نفیر ت بوده است .بسته به اینکه یک شاخهی
تیروریستی القاعده در یک ناحیهی معین منافع آمیریکا را تامین کند یا نه ،دولححت ایححال ت متحححد از آن گححیروه
تیروریستی پشتیبانی مالی کیرده و یا با پیرخا شگیری به آن حمله میکند .حتی در همان هنگا م کححه کححارگزاران
سیاست خارجی آمیریکا د م از ضدیت با افیراطگیرایی اسلمی میزنند] ،باز[ آگاهانه به عنححوان سححلحی بححیرای
]پیشبیرد[ سیاست خارجی به آن دامن میزنند.
دولت اسلمی ]داعش[ آخیرین سل ح ]دولت ایال ت متحد[ است که یقینحا درسحت ماننحد القاعحده نحتیجهی
معکوس به بار میآورد .داعش اخییرا پس از اینکححه جلدانححش ژورنالیسححتهای آمیریکححایی را گححیردن زدنححد،
اهمیتی بینالمللی یافته است .در حال حاضیر ،این گیروه تیروریستی ،ناحیهای به وسعت بیریتانیای کبییر را تحت
سلطه خود در آورده است.
به منظور یافتن پاسخی بیرای این پیرسش که چیرا دولت اسلمی با این سیرعت رشد کححیرده و بححه بححار نشسححته
است ،میبایست به ریشههای این سازمان که توسط دولت امیریکا حمایت شدند نگاه کیرد .لشکیرکشی ایال ت
متحد و اشغال عیراق در سال  ،۲۰۰۳پیشزمینهی لز م را بیرای ریشححهدواندن گیروههححای سسححنی تنححدرو ماننححد
داعش به وجود آورد .دولت آمیریکا با نوعی عملکیرد نابخیردانه تشحکیل ت دول ت سحکولر صحدا م حس ین را
وییران و آن را با حکومتی که شیعیان بیر آن تسلط یافتند ،ج ایگزین ک یرد .اش غال ع یراق از س وی نییروه ای
ایال ت متحد با حذف ساختار اقتصاد اجتماعی ]بیرنامهریزی و خدما ت حمایتی دولتی[ و به تعطیلی کشححاندن
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کارخانجا ت به این امید سادهلوحانه که دستان جادویی بازار آزاد »اشتغال« ایجاد خواه د ک یرد ،ب ه بیک اری
گستیردهای در نواحی سنینشین منجیر شد .تحت حاکمیت نظا م شیعهی دستنشاندهی دولت آمیریکا ،طبقهی
کارگیر اهل سنت هزاران هزار شغل را از دست داد .بیرخلف آفیریقاییهای سفیدپوست در آفیریقححای جنححوبی
که پس از تغیییر نظا م ]آپارتاید[ اجازه یافتند که دارای ی خ ود را نگ ه دارن د ،س نیهای متعل ق ب ه طبق ا ت
فیرادست به طور نظا ممند از تملک داراییهایشان محیرو م شده و نفوذ سیاسی خححود را نیححز از دسححت دادنححد.
سیاست آمیریکایی در عیراق ،به جای ارتقاء و بهبود یکپارچگی و اتحاد مذهبی ،به اختلفا ت فیرقهای دامححن زد
و یک بستیر حاصلخیز بیرای رشد و نمو ناخشنودی اهل سنت به وجود آورد ،کححه بححیر بسححتیر آبن القاعححده در
عیراق ریشه گیرفت.
دولت اسلمی عیراق و شا م )داعش( پیش از این نا م متفاوتی داشت :القاعده در عححیراق .پححس از سححال ،۲۰۱۰
گیروه مذکور مارک تبلیغاتی ]حاضیر[ خود را عیرضححه کححیرد و تل ش هححای خححود را بححیر روی سححوریه متمیرکححز
ساخت.
در واقع سه جنگ ]به طور همزمان[ در سوریه در جیریان هستند :یکی بین دولت و شورشیان ،دیگححیری بیححن
اییران و عیربستان سعودی ،و سومی بین امیریکا و روسیه .این سومین جنگ ،یعنی جنگ سیرد ن وین اس ت ک ه
سبب شد دستاندرکاران سیاست خارجی ایال ت متحد تصمیم بگییرند ت ا ریس ک مس لح ک یردن شورش یان
اسل مگیرا در سوریه را بپذییرند؛ به این دلیل که بشار اسدرئیس جمهور سوریه یکی از متحدین کلیدی روسیه
است .هیرچند شیر مآور ،اما اکنون روشن است که بسیاری از همین شورشیاچن سوری از اعضای داعش هستند،
که به صور ت آشکار تفنگهای ا م ۱۶-ساخت آمیریکا را در هوا تاب میدهند.
سیاست آمیریکا در خاورمیانه حول ]محورهای[ نفت و اسیراییل میچیرخد .تجاوز نظامی بححه عححیراق تححا حححدی
تشنگی واشنگتن بیرای نفت را فیرونشاند ،ولی حمل ت هوایی مداو م به سوریه و تحیریمهای اقتصادی اییران بححه
لحح
]مسالهی[ اسیراییل میربوط میشوند .هدف این است که دشمنان اسیراییل در همسایگیا ش ،یعنی حححزب ا چ
س فلسطین از حمایت حیاتی اییران و سوریه محیرو م گیردند.
لبنان و حما چ
بیرای آمیریکا داعش تنها ابزار بیرای سیرنگونی دولت سوریه نیست ،بلکه بیرای اعمال فشار بیر اییران هححم مححورد
استفاده قیرار میگییرد.
اییران بیرای آخیرین بار در سال  ۱۸۳۸به تهاجم نظامی به کشور دیگیری دست زده است .در حالیکه ایححال ت
متحد از دوران استقلل در  ۱۷۷۶تاکنون ،به  ۵۳تهاجم نظامی و اعزا م نییرو ]به کشورهای دیگیر[ اقدا م کیرده
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است .بیرخلف آنچه رسانههای غیربی با فیریادهای جنگشان میخواهند به م ا بباورانن د ،ب ه وض و ح روش ن
است که این اییران نیست که تهدیدی بیرای امنیت منطقه به شمار می رود ،بلکه در واقححع واشححنگتن ]تجسححم
عینی چنین تهدیدی[ است .یک گزار ش اطلعاتی منتشیر شده در سال  ،۲۰۱۲که توسط همهی  ۱۶آژانححس
اطلعاتی ایال ت متحد تایید گیردیححده اسححت ،اذعحان میدارد کحه ایححیران در سحال  ۲۰۰۳پحیروژهی ]سحاخت[
سل حهای هستهای خود را متوقف ساخت .حقیقت این است که جاهطلبی هستهای اییران ،حقیقححی یححا تخیلححی،
نتیجهی خصومت آمیریکا با اییران است ،و نه خصومت اییران با آمیریکا.
آمیریکا از داعش به سه رو ش استفاده میکند :بیرای حمله به دشمنانش در خاورمیانه ،به عنوان بهانهای بیرای
]تداو م[ تجاوزا ت نظامیا ش در خارج از کشور ،و بیرای دامنزدن به یک تهدید ساختگی و گستیر ش کنححتیرل و
جاسوسی بیر اعمال شهیروندان در داخل کشور.
با افزایش پنهانکاری و نظار ت دولتی ،دولت باراک اوباما قدر ت خود در زمینهی ]کنححتیرل و[ جاسوسححی بححیر
اعمال بیر شهیروندان را افزایش میدهد؛ و در همان حال از قدر ت نظار ت شهیروندان بیر دولتشححان میکاهححد.
تیروریسم بهانهای است بیرای توجیه کنتیرل جمعی ،که خود ضیرورتی است بیرای کسب آمادگی بححیرای ]مقححابله
با[ شور ش تودهی میرد م.
ش بیش از
این به اصطل ح »جنگ علیه تیرور« را باید همانطور دید که هست :بهانهای بیرای نگاه داشتن ارت چ
اندازه بزرگ ایال ت متحد .دو گیروه در ساختار سیاستگذاری خارجی ایال ت متحد بیشتیرین قدر ت را دارند:
یکی لبی اسیراییل ،که سیاست ایال ت متحد در خاورمیانه را هدایت میکند ،و دیگ یری مجم وعهی ص نعتی-
نظامی است که از عملکیرد گیروه اول بهیره میبیرد» .جنگ علیه تیرور« که جیرج بححو ش در اکتححبیر  ۲۰۰۱آن را
]به طور رسمی[ اعل م کیرد ،بیرای میرد م آمیریکا به قیمححت تقیریححبی  ۶.۶تیریلیححون دلر و جححان هححزاران نفححیر از
فیرزندانشان تما م شده است ،هیرچند ،این جنگها بیلیونهححا دلر بححیر ثححیرو ت نخبگححان و بیرگزیححدگان نظححامی
واشنگتن افزوده است.
بیر اساس مطالعهای که اخییرا توسط »میرکز درستکاری عمومی «4انجا م گیرفته اسححت ،در طححول سححه سححال
گذشته درواقع  ۷۰کمپانی و شخصیت آمیریکایی حدود  ۲۷بیلیون دلر قیرارداد اقتصادی بیرای کار در عیراق و
افغانستاچن پساجنگ را از آن خود کیردهاند .بیر اساس این مطالعه ،کارکنان و یا اعضای هیئت مدییرهی نزدیک
. Center for Public Integrity
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یک ان.جی.او .ی خبیری بیرای بیررسی موارد سواستفاده از قدر ت ،فساد و اهمال در وظایف در سازمانهای دولتی و خصوصی.
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به  ۷۵درصد از این شیرکتهای خصوصححی ،یححا سححابقهی خححدمت در شححعبا ت اجیرایححی احححزاب دمححوکیرا ت و
جمهوریخواه ،اعضای کنگیره و یا بالتیرین مقاما ت ارتش داشتهاند ،و یا بستگی نزدیکی به این نهادها و افححیراد
داشتهاند.
در سال  ،۱۹۹۷یک گزار ش وزار ت دفاع اعل م کیرد» :دادهها نشان میدهند که یک رابطهی قوی بین حضور
ایال ت متحد در خارج از کشور و افزایش حمل ت تیروریستی علیه آن وجود دارد «.حقیقت این است که تنها
راهی که دولت آمیریکا می تواند در »جنگ علیه تیرور« پییروز شود این است کححه از فیراهححم کححیردن انگیححزه و
منابع بیرای تیروریستها در جهت حمله به آمیریکا خودداری کند .تیروریسم نشانهی بیماری است؛ امپیریالیسم
آمیریکایی در خاورمیانه ]خوچد[ سیرطان است .به بیانی ساده ،جنگ علیه تیرور ،خوچد تیروریسم است ،که تنها در
مقیاس بسیار بزرگتیری توسط افیرادی با هواپیماهای جنگی و موشکها انجا م میشود.
* * *
گگیریکای چچگنگو محقق و پژوهشگیر دانشگاه هاروارد است .بیرای تماس با وی میتوانید به نشانی زیححیر ایمیححل
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