ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ در ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎﻟﺬات

ﺷﻬﺮﯾﻮر  1389ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎلﮔﺮد واﻗﻌﻪٔ ﻣﺸﮑﻮک اﻧﻬﺪام ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر
 1380را در ﺑﺮ دارد؛ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ «ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ» ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و ﻫﻢﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪای ﻋﻤﯿﻖ ،ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺲﻟﺮزهﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  9ﺳﺎل از آن واﻗﻌﻪ ،اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ اﻧﺪﮐﯽ از ﻏﺒﺎرﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮان
اﻧﻬﺪام ﺑﺮجﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﮐﻪ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ را دﯾﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
«ﻣﺸﺮق» اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺻﻮرت داده اﺳﺖ.

*ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،اﺑﻌﺎد اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ و ﻋﺎﻣﻞ واﻗﻌﻪٔ ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،از دﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن روز واﻗﻌﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﺑﻬﺎم زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،اﺑﻬﺎمﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه.

*اﯾﻦ اﺑﻬﺎمﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
 1اﺑﻬﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﻪٔ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮی رﺑﻮدن  4ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ از ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎدی وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﻋﻤﻠﯿﺎت وﯾﮋه ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎرﺑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻃﺮحرﯾﺰی رﺑﻮدن ﭼﻨﺪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ،اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺧﺎرج اﺳﺖ .در ﻃﻮل  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود  25%ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎرﺑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ،در اﯾﺮان رخ
داده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  65ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎرﺑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
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ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﻣﻠﯽ ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎرﺑﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان
اﺑﻌﺎدﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهٔ رﺑﻮدن ﭼﻬﺎر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﭘﺲ
رﺑﻮدن ﭼﻬﺎر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم آن از ﺳﻮی اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.
 2اﺑﻬﺎم دوم ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪٔ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه اﯾﺮﻟﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﯾﮏ ﺻﺤﺮاﯾﯽ،
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﯾﮏ درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪٔ درﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮوه ﺑﺒﺮﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻞ در
ﺳﺮیﻻﻧﮑﺎ و ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺎخ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ دزدی درﯾﺎﯾﯽ روی آوردهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮا ﻃﯿﻒ ﭼﻬﺎرﻣﯽ از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﺮﯾﮏ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺒﺮﮔﺮﯾﻼ ،در ﻃﯿﻒﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ-ﺑﻨﺪیﻫﺎ ،اﻟﻘﺎﻋﺪه ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮏ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﻮدن ﭼﻬﺎر
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﻪ از ﮐﻨﯿﺎ ﯾﺎ ﻏﻨﺎ ﯾﺎ ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﻬﺪهٔ او ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
 3اﺑﻬﺎم ﺳﻮم ،ﻣﺴﺎﻟﻪٔ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﻮاﻧﻮردی ﮔﺮوه ﯾﺎزده ﻧﻔﺮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎرﺑﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه آﻧﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رارﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮ زدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻄﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اﻓﺮادی ﻋﺮبﺗﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﻫﺎ در ﺣﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻤﭙﺎش ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ﺣﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﺴﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ 120
ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎده ،ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ از رﺑﻮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺳﮑﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺟﻬﺎن را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎوﺑﺮی ﺣﺮﻓﻪای ،در آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻮر ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮجﻫﺎ ﺑﺰﻧﺪ؟!
 4اﺑﻬﺎم ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺴﺎﻟﻪٔ ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﻧُﻮراد  NORADاﺳﺖ .ﻧﻮراد ﻣﺨﻔﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽاﺳﺖ .ﻧﻮراد ،ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن در ﮐﻮهﻫﺎی ﺷﯿﺎن در ﮐُﻠُﺮادو اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻫﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﯽ و آرام ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﯾﺪ و ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ راداری و ﻣﻮﺷﮑﯽ دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮد ﺑﻠﻨﺪ ،و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ،رهﮔﯿﺮی و ﻣﻨﻬﺪم
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﻮﯾﻮرک و واﺷﻨﮕﺘﻦدیﺳﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ .واﻗﻌﺎً
ﻧﻮراد اﯾﻦﻗﺪر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ را رﺑﻮده ،در آﺳﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دهﻫﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻧﯿﻮﯾﻮرک از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ؟! ﻧﻮراد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻮﺷﮏﻫﺎ را در ﻓﻀﺎ و ﻫﻮا ﻣﻨﻬﺪم ﮐﻨﺪ .ﺛﻘﻞ ﭘﺮوژهٔ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎنِ رﯾﮕﺎن ﺑﺮای
اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﻫﺴﺘﻪای ﺷﻮروی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮراد ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮراد ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢﭼﻮن
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را رﺑﻮده و ﺑﺮجﻫﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﻣﻨﻬﺪم ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ
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آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
 5اﺑﻬﺎم ﭘﻨﺠﻢ ،وﺟﻮد آﺳﻤﺎن آزاد ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر ﻫﻮاﯾﯽ  DIAﺑﻮده اﺳﺖ DIA .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ  CIAاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ درﺣﻮزهٔ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻮر ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺮای روز
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،آﺳﻤﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺮای ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،دو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ وارد ﻣﺤﺪودهٔ ﻣﺎﻧﻮر در آﺳﻤﺎن
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮجﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻮک ﻧﯿﺴﺖ؟!
 6اﺑﻬﺎم ﺷﺸﻢ ،ﻧﻮع ﻓﺮورﯾﺰی ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ .ﺷﯿﻮهٔ اﻧﻬﺪام و ﻓﺮورﯾﺰی آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎریاز ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رزﻣﯽ ،آن را ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
 7اﺑﻬﺎم ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﺮﺧﻮردﮐﺮد ،ﻫﻤﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی دﯾﮕﺮی؟! ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺷﮏ و ﯾﺎ ﺷﯿﺊ دﯾﮕﺮ؟!
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد .ﻟﺬا ﺷﮏ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
و اﮔﺮ اﻧﺠﺎم آن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﮑﺮده ،ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻏﻤﺎض ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ رخ دﻫﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
در اﯾﻦ ﺑﺮجﻫﺎ آن روز در ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻬﻮدی .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮجﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺎدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻠﻔﺎت  3000ﻧﻔﺮی آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪ.

*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪٔ ﮐﺸﻮری ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرش ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ؟!
ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮدزﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻏﺮب ﻣﻤﻠﻮ از وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﻏﻤﺎض و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای
رخدادن ﯾﮏ واﻗﻌﻪ و ﺳﭙﺲ واﮐﻨﺶ دلﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ .ﻏﺮب وﻗﺘﯽ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ وارد ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮد دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد
درﮔﯿﺮی و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻗﻨﺎع اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ از دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎد و اودﯾﺴﻪٔ ﻫﻮﻣﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻫِﻠِﻦ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣِﻨِﻻس ﺑﺮادر آﮔﺎﻣِﻤﻨﻮن ﺷﺎه ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرش
ﻫﮑﺘﻮر ﺑﻪ درﺑﺎر آﮔﺎﻣﻤﻨﻮن آﻣﺪهاﻧﺪ ،رواﻧﻪٔ ﺷﻬﺮ ﺗﺮوا ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎرﯾﺲ و ﻫﮑﺘﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎه ﺗﺮوا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
ﺗﺮﮐﯿﻪٔ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای درﺑﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و آﮔﺎﻣﻤﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺮوا ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮوا را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﻫﻠﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﺮوا ،ﺑﻬﺎﻧﻪٔ ﺟﻨﮓ ﺗﺮوا ﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﭼﻮن آﻏﺎز
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ )ﺑﻬﺎﻧﻪٔ ﺗﺮور وﻟﯽﻋﻬﺪ اﺗﺮﯾﺶ در ﺳﺎراﯾﻮو( و در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ ﻧﺰاع آﻟﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
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ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺎده ،ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ژاﭘﻦ ﺑﺎ اﻏﻤﺎض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻤﻠﻪٔ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﭘﺮلﻫﺎرﺑﺮ در ﻫﺎواﯾﯽ( ﯾﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق )ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ وﺟﻮد ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر( ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ ،و ﺳﭙﺲ اﻗﻨﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺎﻧﻪ ،و آنﮔﺎه اﻏﻤﺎض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪٔ ﻣﺰﺑﻮر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﮔﯿﺮﺷﺪن در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ درآن
آﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻬﺎﻧﻪٔ ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای را
دﺳﺖآوﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داده و ﻫﺰاران ﺑﺎر از وﺟﻮد ﻃﺮح ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای
ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .در ﺳﺎل  2001ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﺑﻮشِ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﻮد و ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺗﻨﺪرو در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،آﻣﺎدهٔ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ .واﻗﻌﻪٔ ﯾﺎزده
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2001دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪٔ اﻗﻨﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.

*ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﻧﻈﺮ اداری ،ﺟﺰو ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﻨﯿﺖﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﻣﻨﯿﺖ-ﻣﺤﻮر ،ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده
ﻧﻬﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده دارد ،در اداﻣﻪٔ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ اﻗﻨﺎﻋﯽ ،ﺧﻮدزﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ .در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  Salt.در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،روﺳﯿﻪ،
ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺎﺳﻮس ﺣﺮﻓﻪای را ﺑﻪ درون ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻔﻮذ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزی ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ را در
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن اﻗﺪام ،اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮور ،ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد آﻣﺎدهﺑﺎش ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪای اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﻔﻮذی روﺳﯿﻪ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ،
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎدهٔ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻪای ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و
ﻣﮑﻪ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﺳﻮس روس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﻣﮑﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺸﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪٔ ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎن زن از راه رﺳﯿﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ آﻣﺪه ،ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ،ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن اﻗﺪام ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺧﻮدزﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﻣﻨﯿﺖﻣﺤﻮر ،ﻣﮑﺘﺐ اُﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺖ .دﮐﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎور و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻦ .ﻟﺬا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﻤﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ از ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﺪ.

*ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟
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ﺟﯿﻤﺰ ووﻟﺴﯽ و اﻟﯿﻮت ﮐﻮﻫﻦ و ﺟﯿﻤﺰ ﺑﻠﮏول و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  22ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻃﺮح رﻓﺮم
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﺑﺰرگ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺮور رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ،اﻧﺰوای ﺳﻮرﯾﻪ را در ﺟﻬﺎن
ﻋﺮب ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهٔ ﻫﺴﺘﻪای ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺰوای اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آنﭼﻪ ﮐﺎﻧﺪوﻟﯿﺰا
راﯾﺲ ﭘﺮوژهٔ رﻓﺮم در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی ﭘﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺖ اﺳﮑﻮﮐﺮاﻓﺖ و ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﺑﺎ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻧﺒﺮد  34روزه ﻟﺒﻨﺎن و
 22روزهٔ ﻏﺰه و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﻤﻦ ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ ژوﺋﻦ  2009در اﯾﺮان ،ﻫﻤﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهٔ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﺑﺰرگ داﺷﺖ.

*ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﺷﻌﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﺎرزهٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﭘﺮوژهٔ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
رﻓﺮم در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﺑﺰرگ داﺷﺖ؟
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻏﺮب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
ارزشﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺮوژهٔ رﻓﺮم در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺮم در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺎرهٔ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ و داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال ،ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺪﻧﯽ ،و اﻋﻼﻣﯿﻪٔ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺎره در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اداﻣﻪ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭼﺎﺷﻨﯽ آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .در
واﻗﻊ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از
ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎی  2010از آﻣﺮﯾﮑﺎی  2001ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ،و اﻟﻘﺎﻋﺪهی  2010از اﻟﻘﺎﻋﺪهٔ  2001ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهٔ رﻓﺮم در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮی از ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﺒﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ-ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﻏﺮبﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و رﺳﺎﻧﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در ﺣﻮزهٔ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻓﻪﻧﺸﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ﻋﻤﻼً ﭘﺮوژهٔ رﻓﺮم در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻣﺪل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﻓﺮم ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻗﻨﺎع ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
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*در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﻏﯿﺮ از ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﻬﺎن ﭼﻪ اﻧﮕﺎرهٔ اﺛﺒﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد؟
اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪٔ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺮوز ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻮی در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺎﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮورﯾﺴﻢ ،آﮔﺮوﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﻧﺎرﮐﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ،اﮐﺎﻧﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﻟﯿﻨﮕﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺳﺎﯾﻨﺘﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ و …
ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪٔ آن ﺑﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ در آن ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ-ای ﻧﺪارد.
ﻧﮑﺘﻪٔ دوم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮهٔ واﻗﻌﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﻪٔ اﺑﺘﻼی ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ اﺳﺖ.
*ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ؟!
ﺑﻠﻪ! ﺷﺄن اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﺨﺶ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،از ﯾﮏ واﻗﻌﻪٔ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر
ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﮔﻮﺳﺖ  1973در ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﻗﺖ رخ داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﺳﺎرﻗﺎن ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺪت ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﻋﺪهای
از ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎرﻗﺎن ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻨﻔﺮ و ﺗﺮس ،آﻣﯿﺰهای ﺑﻮد از ﺗﺮﺣّﻢ
و ﻣﺤﺒﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
 Stockholm Syndromeﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،در ﺑﺨﺶ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،از ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ،اﮔﺮ اﻗﺪام
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ
ﻣﺘﺠﺎوز ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه و روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ او را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،رواﻧﻪٔ ﺑﺎزار ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن در
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .در ﻓﯿﻠﻢ «ﺗﺮوی» ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺮوا ،آﺷﯿﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،دﺧﺘﺮی ﺗﺮواﯾﯽ را ﻫﻢﭼﻮن ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﺮدهٔ ﺧﻮد ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اداﻣﻪٔ داﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﻪٔ وﻗﺎﯾﻊ
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﺸﻖ دﺧﺘﺮ اﺳﯿﺮﺷﺪهٔ ﺗﺮواﯾﯽ ﺑﻪ آﺷﯿﻞ دارد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﻮی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ،ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﮐﺎﻫﺎﻧﺘﺲ ،ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺘﺠﺎوز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﻓﺖ .در 20
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺳﻮای از ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﭘﻮﮐﺎﻫﺎﻧﺘﺲ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮﯾﺎل اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﭘﻮﮐﺎﻫﺎﻧﺘﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ از ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺎ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﺟﺮای ﭘﻮﮐﺎﻫﺎﻧﺘﺲ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺠﺎوز و ﺳﺘﻢ از ﺳﻮی ﻗﺪرت-ﻫﺎی ﺑﺮون ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی داﺷﺘﻦ ﻧﻔﺮت
و ﺗﺮس از اﺷﻐﺎل و ﺗﺠﺎوز ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺎوز اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮرزﻧﺪ .ﻣﻮزهٔ ﭘﻮﮐﺎﻫﺎﻧﺘﺲ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارد.

*ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی واﻗﻌﻪٔ ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ﺳﻮی ﻏﺮب دارد؟
ﭘﺮﺳﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮض ،در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﭘﺲ از آن ،از
 1960ﺗﺎ  ،2005ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﻬﺮهٔ اﺳﻄﻮرهای آن ،ﯾﻌﻨﯽ ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻪﮔﻮارا را ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻤﻮاره در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،وﺟﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی دو رﻧﮓ ﺳﺮخ و ﺳﯿﺎه ﭼﻪﮔﻮارا ﺑﺮ ﺗﯽﺷﺮتﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ،و اﺗﺎقﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻌﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در دورهٔ ﻧﺨﺴﺖِ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﮕﺎن ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﺮج ﺷﻮﻟﺘﺰ ،در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪٔ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﭼﻪﮔﻮارا و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻫﺎﻟﯿﻮود ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﭼﻮﺋﯿﺴﻢ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .راﻣﺒﻮ،
راﮐﯽ ،ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر ،ﺷﻮاردزﻧﮕﺮ و … از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از واﻗﻌﻪٔ ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2001ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺰاران ﺑﺎرهٔ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮ ،ﻫﺰاران ﺑﺎر اﺑﻬﺖ و آﺳﯿﺐ-ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺎور
ﮐﺮدﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ اﺑﻬﺖ و ﻋﻈﻤﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﻘﺘﺪر دوران ﻗﺒﻞ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺒﻮد .ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮجﻫﺎ ،ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺗﻤﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ارزشﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﯾﮏ دورهٔ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪٔ ﺑﻬﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮک ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )و اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق( ﺑﻪ ﻣﺮور رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻏﺮب ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮔﺮوهﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻠﻔﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯿﺴﻢ ،ﮔﺮاﯾﺶ و ﻋﻼﻗﻪٔ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻏﺮب ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و در ﺳﯿﻨﻤﺎ،
ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﻣﺮدم ﻏﺮب را از اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻦ ﻻدن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪٔ
ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺎﺗﻮ در ﺑﺎﺗﻼق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و آﻏﺎز ﻓﺮار آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮاق ،ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻟﻘﺎﻋﺪه را در ذﻫﻦ ﻏﺮﺑﯿﺎن )ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻮت ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﺘﻪﺷﺪهٔ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻋﺮاق را ﺣﻤﻞ و دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺘﻤﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻏﺮب ،اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺪون ﻣﺮز ،ﺣﻤﺎس در ﺑﺨﺶ ﺗﺮورﯾﺴﻢ درونﻣﺮزی ﻏﺰه ،و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
درونﻣﺮزی ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﻟﻘﺎﻋﺪه را ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا او را ﻣﺤﻖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺣﻤﺎس را در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺰه ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم ﻏﺰه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺣﻤﺎس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪهٔ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ آنﻗﺪر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻏﺮب ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻣﯿﺰهای از ﺣﺲ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،و ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ و ﯾﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪن ﺣﻤﺎس و ﻣﺮدم ﻏﺰه ،در ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮهای ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻣﻬﺎر ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺣﻤﺎس ﺑﺮ ﻏﺰه ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،رواﻧﻪٔ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻏﺮب ،ﺣﻤﺎس را ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام و ﺗﺮﺣﻢ و ﯾﺎری ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ در ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻤﺎس اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻏﺮب ،ﻫﻤﻮاره ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺣﺰباﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺗﻮأم ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه دردل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻈﻤﺖ ﭼﺸﻢﭘﺮﮐﻦ ﺣﺰباﻟﻠﻪ،
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺎﯾﮑﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﻢ
در ﻏﺮب در دﻫﻪٔ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻤﺎس
و ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در دل ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﻏﺮب ﺟﺎی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن
اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس و ﺣﺰباﻟﻠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻏﺮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪٔ ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﯾﺮان از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد .ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ارادهٔ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺣﻖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪای ،در ﺳﻄﺢ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ اﺋﺘﻼف از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮاﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ و رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ و اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺧﻄﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ را در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮای
ﻏﺮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﻏﺮب ،ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه رﺟﻮی ،ﮔﺮوه رﯾﮕﯽ ﻣﻌﺪوم ،ﮔﺮوه ﭘﮋاک و … ﮐﻤﮏﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮده و از ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ از ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﮑﺘﻮم ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻟﺬا ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﻫﻤﺎن
ﺣﺲ ﻫﻢدردی و ﻫﻢﯾﺎری ﺑﺎ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻏﺮب اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺟﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ او از ﺗﺮورﯾﺴﻢ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﯿﻮع ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺟﻬﺎن و دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻌﻀﺎً اروﭘﺎﺳﺖ.
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*ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﮓ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﺴﺖ
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،دﻗﯿﻘﺎ! اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن در ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺒﺮد  34روزه ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه در ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺒﺮد 22
روزه ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻟﺤﻮﺛﯽ در ﯾﻤﻦ و … ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺪانﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪٔ راﯾﺞ از
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ را ﮐﻨﺎر زده و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ،ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد :ﺳﺮﭘﻞﮔﯿﺮی ،ﭘﺎکﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎ اﻟﺤﺎق ﺳﺮﭘﻞﻫﺎ ،ﺗﺼﺮف ،ﺗﻌﺎﻗﺐ ،و ﺗﺜﺒﯿﺖ.
روﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﯿﻦ ،و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﺪ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد و ﻧﺎﻗﺺ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ
ﻣﺮﺣﻠﻪٔ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ،ﭘﯿﺮوزی در آن ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﯿﻦ را دارد ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻏﺮب در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﻨﺞ ﺟﻨﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﯾﻤﻦ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺸﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ او در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺧﻮد ،رﯾﺸﻪ در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺟﻨﮓ دارد.

*ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪٔ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ؟
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ،در ﺳﺎل  1380از ﺟﻨﻮب ،ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺳﺮﭘﻞ زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اﻟﺤﺎق آنﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺗﺼﺮف اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﻮز
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﺎﺗﻮ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در وﯾﺘﻨﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧِﮕُﻮﯾﻦ دﯾﻦ دﯾﻢ در ﺳﺎﯾﮕﻮن ،ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم ﺟﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ را ﻗﺒﻞ از
ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی وﯾﺖﮐﻨﮓ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺗﺮک وﯾﺘﻨﺎم ﺷﺪ .ﺑﻦﺑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﻧﺎﺗﻮ در ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ و
ﺳﭙﺲ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎ ﭘﺎکﺳﺎزی و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ.
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*وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﻬﺘﺮ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮگ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﯽ ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی  24ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮهٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،داﻧﻤﺎرک ،اﮐﺮاﯾﻦ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و … ﯾﺎزده ﺳﺮﭘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ را در ﻋﺮاق ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ-دﯾﮕﺮ ،اﻟﺤﺎق ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ،ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺎﻗﺐ را ﺻﻮرت دادﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ 55 ،ﭼﻬﺮهٔ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪام و ﻋﺰت اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻃﻪ ﯾﺎﺳﯿﻦ رﻣﻀﺎن و … را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﺒﺮدﮔﺎه ﻋﺮاق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪٔ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻌﺎرض ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﭼﻮن ﺳﻠﻔﯽﻫﺎ و اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻌﺎﻗﺐ و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻌﺎرض آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،دو ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،دو ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
اﺷﻐﺎل آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ژاﭘﻦ ،ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﭙﺲ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در آن دو ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺘﺎبزدهٔ دوﻟﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،ﻗﺒﻞ از ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺤﻨﻪٔ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺮوج زودﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎ از ﻋﺮاق ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﻫﻔﺘﻪٔ دوم آﻏﺎز اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ،راﻣﺴﻔﻠﺪ وزﯾﺮ دﻓﺎع دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪٔ رﺳﻤﯽ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺮز  1200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم و ﯾﮏﺳﻮم ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﮐﻨﻮن اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪٔ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮدم ﻋﺮاق در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ واﻫﯽ وﺟﻮد ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪای در آن ﮐﺸﻮرو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮدم وﯾﺘﻨﺎم
ﯾﮏﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺷﻤﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در
ﺧﺸﻮﻧﺖ-ﻫﺎی ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﭼﻨﺎن ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﻧﺴﻞ و ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻧﻪ ﺧﺒﺮی از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ
ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﻋﺮاق ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺬا ﺟﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب در ﻋﺮاق ﻋﻤﻼً ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن در دﺳﺘﻪ-
ﺑﻨﺪی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮدهای ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ ،ﯾﮏدﻫﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد در وﯾﺘﻨﺎم
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت را  23ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﻬﺮهٔ ﺧﻮد از ﯾﮏﺳﻮ ،و ﺗﺮﻣﯿﻢ وﺟﻬﻪٔ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻏﺮب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ وﺟﻬﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻃﺮح ﻗﺮآنﺳﻮزی ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ را
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ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣﯽﺳﺎزد .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ و ده ﺳﺎل وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺟﻬﻪ-ای ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ
اﻓﺮاﻃﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﻗﻢ زد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ و وﺟﻬﻪٔ ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ ﺑﺎ
اﻫﺪای ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص( ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺿﺮﺑﻪای ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ وﺟﻬﻪٔ آﻟﻤﺎن ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﻬﺎن زد ﮐﻬﺒﺮای دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻟﻤﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ،ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮف ﻗﻠﺐﻫﺎ و ذﻫﻦﻫﺎ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻃﺮحرﯾﺰی ﺟﻨﮕﯽ ﻏﺮب در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻠﺐ و ذﻫﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯿﻨﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻔﺮت و ﺗﺮدﯾﺪ را در ﻗﻠﺐ و ذﻫﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺮب
ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻟﺬا آنﭼﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﺘﺮﺗﮋﯾﮑﯽ ،ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻃﺮحرﯾﺰیﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب
ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
رویﮐﺮد ﻏﺮب اﻣﺎﻧﯿﺴﺖ در اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰی ،ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺌﻮﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪٔ ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،اﻣﺎﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪٔ اﻣﺎﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

*آﯾﺎ اﺷﮑﺎﻻت در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻗﺒﻼ ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ! ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺳﺎل  1380ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از دوازده ﻫﺰار دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻧﺪهٔ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ )ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ( اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا
وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﺪا دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را از اﺣﻤﻖﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

*آﯾﻨﺪهٔ ﺟﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ )ره( ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻗﯿﻖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت داد .او در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ «آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ ».ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ روﯾﻪای ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖﻫﺎ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده
و اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رأس ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﺎرتﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟! ﻟﺬا
ﭘﺮﺳﺶ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهٔ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﺎﻟﺬات را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﻪ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺑﺼﯿﺮت واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺸﺮق
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