القاعده و آمریکا ،تهدید یا بهانه برای جنگ
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دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی

چکیده

در حال حاضر فرضیات مختلفی در ارتباط با سناریوهای تقابل یلا تمامل میلا
آمریکا و القاعده وجود دارد .عده ای از تحلیلگرا ممتقدنلد ملرب بلد د در
نهایت به نابودی شبکه القاعده منجر نخواهد شد .اید گروه ممتقدند کله القاعلده
یک سازما مستق از افراد که در مناطق مختلف جها ریشه دوانلده اسلت ملی
باشد .از آنجا که پیش بینی می شود اید شبکه انتقام خو بلد د را از آمریکلا
بگیرد .اید کشور برای سالها بهانه ی زم را برای ادامه ی جنگ و خلو ریل ی
خواهد داشت.
اما عده ای دیگر از تحلیلگرا نظر مخالف دارند و از منظر آنها القاعده ساخته و
پرداخته آمریکا بوده است و بد د به طور مستقیم یلا ییلر مسلتقیمن منویلات
آمریکایی ها را تامید می کرد .از اید رو آمریکا با حذف بد د به سوی خللق
تهدیدات جدید حرکت خواهد کرد .اید گروه ممتقدنلد کله آمریکلا در شلرای
حساس کنونی خاورمیانه موضوع به اصطالح جنگ با تروریسم را کنار گذاشلته
استن تا با خیال آسوده به موضوع مقابله با خی ش های مردمی در جها علر
* دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا مرک ی گروه علوم سیاسین تهرا ن ایرا

212

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

بپردازد .در اید زمینه قیامهای مردمی در خاورمیانه برای آمریکایی ها خطرنلاکتر
از تروریسم است و واشنگتد باید با بسلتد ملاجرای نلم نشلا شلد مبلارزه بلا
تروریسم انرژی خود را به موضوع جدیدی ممطوف سازد.

واژگان کلیدی :القاعده ،آمریکا ،بن الدن ،تروریسم ،خاورمیانه
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مقدمه
اسامه بد محشد بد عوض بد د در دهم مارس سال  7591در شهر ریلاض پایتخلت
عربستا به دنیا آمد .محشد بد د پدر اسامه بد د یکی از ثروتشندا عربستا بلود .وی
با فمالیت در زمینه عشرانی و رواب ن دیک با خانواده پادشلاه عربسلتا سلمودی نله تنهلا از
لحاظ اقتصادین بلکه از لحاظ اجتشاعی به شهرت زیادی دست پیدا کرد .پدر اسامه بلد د
صاحب  95دختر و پسر است .اسامه بلد د فرزنلد هفلدهم ایلد خلانواده پلر جشمیلت
سمودی است .بد د پس از به پایا رساند دوره مقدماتی آموزشی بلرای ادامله تحصلی
در رشته اقتصاد وارد دانشگاه ملک عبدالم ی در شهر جده شد .البته بر اسلاس گفتله برخلی
منابع اسامه بد د در سال  7515پس از اخذ ملدر رشلته مهندسلی شلهرین ملدیریت
برخی از شرکت های ساختشانی پدرش را بر عهده گرفت.
پدر رهبر القاعده یکی از ثروتشندا سمودی بود که هنگلام ملرب ن دیلک بله 599
میلیو د ر برای فرزندانش ارث بر جای گذاشت .ثروت به جای مانده از پدر بلد د
و عالقه خود اسامه به حشایت از مجاهلدید افالا در مبلارزه بلا ارتلش سلرد اتحلاد
شوروین شرای مناسبی را در اختیار وی قرار داد تا در سال  7515اولید سفر جهلادی
خود رابه افاانستا آیاز کند .بد د سپس در سال  7591با تاسلیس مرکل خلدمات
نظامی تحت عنوا «پادگا فاروق» در افاانسلتا از تشلامی مجاهلدید افالا ن علر

و

دیگر افراد داوطلب خواست به منظور گذرانلد دوره هلای آملوزش نظلامی وارد ایلد
مرک شوند .در هشید حال آمریکان پاکستا ن عربستا ن مصر و برخی دیگر از کشلورهای
جها که به طور مستقیم یا ییر مسلتقیم از گسلترش و نفلوم کشونیسلم نگلرا بودنلدن
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عالوه بر حشایت از مرک نظامی بد د ن کشک های نظامی زیادی در اختیلار وی قلرار
دادند .سرانجام بد د در سال  7599فمالیتش در افاانستا را با ایجاد پرونلده هلایی
برای تشکیالت القاعده جهت ثبت مشخصات شبه نظامیا آیلاز کلرد و پلس از آ بله
نشادی برای اید تشکیالت تبدی شد .در هشید حال عربستا سلمودی پلس از خلرو
کام نیروهای ارتش سرد شوروی سابق از افاانستا ن از بد د به عنوا قهرما ایلد
جنگ تقدیر کرد ( .کو یین )097159
اید در حالی است که بد د در سال  7559با انتقاد شدید از هشکلاری عربسلتا
با آمریکا برای حشله به نیروهای صدام حسیدن دیکتاتور سابق (در جریا حشلله صلدام
و اشاال کویت) از مقامات سمودی خواست به هشکاری خود با آمریکا پایا دهند .املا
بی توجهی مقامات سمودی به در خواست بد د موجب شد وی در هشا سال راهی
سودا شود و در اید کشورن مرک جدید نظامی خود را برای مبارزه با نفلوم آمریکلا در
کشورهای مختلف عربی و ییر عربی تاسیس کند .رهبر گروه تروریستی القاعده پلس از
خرو از عربستا سمودی توانست با جذ
خود را به جنو

مجاهلدا علر -افالا ن تفکلرات سللفی

شرق آسیان آمریکا و اروپا صادر کند .وی سلپس در سلال  7550بله

دلی ارتباط خوبی کله بلا رهبلرا طالبلا در افاانسلتا داشلتن سلودا را بله مقصلد
افاانستا تر کرد .بد د با استقرار در افاانستا اید بار فمالیتهای شبه نظلامی خلود
را نه علیه ارتش شلوروی بلکله علیله آمریکلا از سلر گرفلت .در هشلید حلال «ایشلد
الظواهری» دبیر ک گروه جهاد اسالمی مصر در سال  7559به اسلامه بلد د ملحلق
شد و هشراه با بد د دو فتوا برای قت آمریکایی ها صادر کردند .آنها در اید دو فتلوا
تاکید کرده بودند که در هر زما و مکا بله حشلالت تروریسلتی خلود علیله منلافع و
نیروهای آمریکایی در مناطق اسالمی ادامه خواهند داد.
با اید حال تا قب از حشالت تروریستی یازده سپتامبرن القاعده به یک شهرت جهانی
دست پیدا نکرده بود .اما پس از حشلالت 77سلپتامبرن آمریکلا انگشلت اتهلام خلود را
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مستقیشا به سوی بد د و القاعده نشانه گرفتن چرا کله نیروهلای آمریکلا در دسلامبر
5997ن موفق شدند نواری ویدئویی ازبد د و طرفدارانش کشف کننلد کله ج ئیلات
برنامه های گروه القاعده را برای حشله به بر های دوقلوی تجارت جهانی را نشا می
داد .دست یافتد نیروهای آمریکا به اید نوار ویدئویی موجب شد تا جور بوش رئیس
جشهوری سابق آمریکا به منظور جلوگیری از ادامه عشلیات تروریستی و نلابودی کامل
القاعده دستور حشله نظامی به افاانستا را صادر کند .در واقع در سال  5997در حلالی
که گفته می شد بد د در شهر قندهار افاانستا بودهن آمریکلا در آ زملا از طالبلا
خواست بد د را تسلیم آنها کندن اما گروه طالبا از آمریکا خواسته بود تلا ملدارکی
مستند ارائه کند که نشا دهد بد د در حشالت  77سپتامبر دسلت داشلته اسلت .در
نهایت مخالفت طالبا با تسلیم بد د باعث شد آمریکلا در اکتبلر 5997جنلگ علیله
افاانستا را آیاز کند .جنگی که تنها باعث سقوط حکوملت طالبلا و روی کلار آملد
حامد کرزای در افاانستا شد .البته حشله آمریکا به افاانستا و سقوط حکومت طالبا ن
بد د را وادار کرد برای حفظ جا خود و نیروهلای وفلادار خلود راهلی کلوه هلای
«تورابورا» در افاانستا وپاکستا شود .اما نیروهای نظامی آمریکا با اع ام به اید منطقله
عشلیات مختلفی رابرای دستگیری یلا کشلتد بلد د انجلام دادنلد .وللی بلد د بلا
هشکاری طالبا و برخی از قبای افاانسلتا و پاکسلتا توانسلت تلا  79سلال پلس از
حشالت تروریستی 77سپتامبر به حیات خود ادامه دهد .تلا ایلد کله خبلر ملرب او در
واپسید سلاعات روز اول ملی 5977ن نله از مخفیگلاه هلای درو افاانسلتا ن بلکله از
مخفیگاهی در  799کیلومتری ششال شرقی پایتخلت پاکسلتا بله جهلا مخلابره شلد.
(فرهیختگا ن )7159:71/5/71

ریشه های فکری بن الدنیسم
بد دنیسم را می توا یک مکتب تروریستی یربی نامید .برخالف اینکه یربلی هلا
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تروریسم بد دنی را به اسالم و کشورهای اسالمی منتسب می کنند باید گفت که ایلد
مکتب تروریستی ریشه در یر

و افکار و سیاست یلر

نگرانله دارد .بلد د یلک

میلیونر عربستانی بود که با هدف مقابله با جریا اشاالگری کشورهای یربلی در جهلا
اسالم ظهور کرد اما با مرور زما ن اهداف و اندیشله هلای وی متحلول شلده و شلکلی
جهانی را به خود گرفت که وی را به خطرنا ترید تروریست تاریم تبلدی کلرد .املا
باید گفت از تبدی شد بد د از یک دانشجوی رشته مهندسی شهری تلا ب رگتلرید
تروریست تاریمن دست یربی ها در کار بوده است .در واقع تشام زمینه های ظهلور بلد
د و شبکه تروریستی القاعده و تبدی شد آ به تهدید امنیتی جهلا بله نلوعی بله
عشلکرد و رفتارهای یر

برمی گردد .آمریکا برای مقابله با نفوم شوروی در افاانسلتا

به تجهی مال عشر رهبر طالبا دست زد و هشید مالعشر و طالبا بودند که افاانستا را
به مح امنی برای تروریست های القاعده و شخص بلد د تبلدی کردنلد .در واقلع
طالبا و بد د یک ابتکار آمریکایی برای مقابله با شوروی بود املا پلس از ملدتی بلا
استفاده از کشک های مالی و تجهی ات نظامی به یک مهره در افاانستا ن منطقله و حتلی
ک جها تبدی شدند که آمریکا برای سرنگونی آنها صدها میلیارد د ر و جا هل ارا
سرباز را ه ینه کرد .بنابراید منصفانه نیست که ریشه های ظهور بلد د و القاعلده را
در اسالم و کشورهای اسالمی جست و جو کرد بلکه واقمیت اینست که بلد د یلک
فرد سربه راه برای آمریکایی ها نبود و پس از اینکه قدرت گرفلت علیله حامیلا سلابق
خود اسلحه به دست گرفت و ب رگترید تهدیدات و حشلالت را متوجله آنهلا سلاخت.
جریا به سشتی پیش رفت که اصال مورد انتظار یربیها نبود لذا دسلت بله یلک ابتکلار
جدید زدند و موضوع تروریسم اسالمی را مطرح کردند.
از اید رو زمانی که ریشه های بد دنیسم به درستی تبیید شود بهتلر ملی تلوا بله
تفسیر آ پرداخت .کامال مشخص است که یر

ملی خواهلد بلا اسلتفاده از اصلطالح

تروریسم اسالمینمسئولیت ظهور و گسترش القاعده و بد دنیسلم را متوجله اسلالم و
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مسلشانا کند تا از اید طریق هم بار مسئولیت را از دوش خود انداخته باشد و هم دلی
و توجیهی برای سیاست های مداخله جویانه خود در سراسر جها اسالم بیابد .اجشلاع
جهانی ای که یر

علیه اسالم به راه انداختهن ه ینه هلای زیلادی را متوجله مسللشانا

کرد و آنها در اروپا و آمریکلا دچلار دردسلرهای زیلادی شلدند و بله قربانیلا اصللی
تروریسم بد دنی تبدی گردیدند درحالی که یر
و به سیاستهای تجاوزگرانه خود ادامه داد .هراس یر

از فرصت پیش آمده اسلتفاده کلرد
از کاربرد اصطالح بد دنلی از

اید روست که در اید تفسیر جدید از تروریسلم ملی تلوا خلود یلر

را نیل مقصلر

دانستن در حالی که در تروریسم اسالمی تشامی مسئولیت ها متوجه اسالم و مسللشانا
می شود (.رسولین )7197159

روش ها و ابزارهای تروریستی بن الدنیسم
بد دنیسم نشونه کام یک جریا مدر و حتی پست مدر محسو

می شود کله

اب ارهان روشها و تاکتیک های تروریستی خود را از هشید دنیای مدر برگ یلده اسلت.
ادعای یر

درباره تروریسم اسالمی و اقدامات تروریستی اسلالمی در حالیکله یاللب

کشورهای اسالمی ج و جها سوم محسو

می شوند نشی تواند با روشها و اب ارهلایی

که در اختیار بد دنیسم قرار دارد هم خوانی داشته باشد .اصلو روشلهای تروریسلتی
مانند بشب گذارین هواپیشاربایین آدم ربایی و اقدامات انتحاری پدیده هایی کامال نلوید
هستند و قب از ظهور بد دنیسم از سوی بسیاری از گروه های تروریستی یربی ملورد
استفاده قرار می گرفته اند .لذا بشب گذاری را – آنگونه کله در رسلانه هلای یربلی بله
تصویر کشیده میشود – نشیتوا نشادی از تروریسم اسالمی دانست اسلتفاده بلد د و
القاعده از اینترنت نوع جدیدی از تروریسم بنام تروریسم مجازی یا سایبر تروریسلم را
پدید آورده که اساسا مفهومی است که در یر
بسیاری از موارد باید یر

ساخته و پرداخته شده اسلت .اتفاقلا در

را در دستیابی تروریست ها به اب ارهای مختلف تروریسلتی
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مقصر شناخت .هراس یر

از دستیابی تروریست ها به سالح های هسته ای در حلالی

است که تشام سالح های هسته ای موجود در اختیار یر

است و اگر زمانی به دسلت

تروریست ها افتاد دیگر نشی توا بر آ نام تروریسم هسته ای اسلالمی را گذاشلت .از
نظر بد دنیسم جا انسا ها در برابر اهداف و آرملا هلای تروریسلتی هلی ارزشلی
نداردن درحالیکه در اسالم خودکشی و حرکات انتحاری امری مذموم است .عالوه بر آ
تاکتیک عشلیات انتحاری یک تاکتیک یربی است که بله مکتلب بلد دنیسلیم راه پیلدا
کرده است .بنابر اید چگونه می توا از تروریسم بد دنی به تروریسم اسلالمی تمبیلر
کرد .درحالیکه اسالم و مسلشانا اساسا با روشهان تاکتیک ها و اب ارهای تروریستی بلد
دنیسم مخالف هستند(.رسولین )7197159
اگرچه القاعده ب رگترید شبکه تروریستی جها است و از بید بلرد رهبلر آ ملی
تواند ضربه سنگینی بر بدنه اید سازما تروریستی وارد آورد اما القاعده در طلول سلال
های متشادی نشا داده که به رهبری واحدی متکی نیست و بسلیاری از عشلیلات ایلد
شبکه در نقاط مختلف جها به صورت مج ا و مستق و زیر نظر رهبرا محلی القاعده
صورت می گیردن از سوی دیگر القاعده قابلیت جایگ ینی رهبرا جدیلد را بله خلوبی
دارد و علی ریم کشته شد رهبرا برجسته آ ن هشواره ب رب و ب رب تر شلده اسلت.
آمریکایی ها خودشا نی به اید امر امعا دارند و قبول می کننلد کله کشلته شلد بلد
د به ممنی پایا مبارزه با تروریسم نیست اما هشا طور که جور بوش گفت مبارزه
با تروریسم تا ابد ادامه خواهد داشت و ساکنا کره خاکی باید برای هشیشله درتلرس و
نا امنی و تهدید و زیر سایه اب ارها و سیاست های مبارزه با تروریسم زندگی کنند .بایلد
اید واقمیت را پذیرفت که تفکراتن روش هان رفتارها و ایدئولوژی هایی که بد د از
آ ها در انجام عشلیات تروریستی بهره می گرفت امروزه بله یلک مکتلب بله نلام بلد
دنیسم تبدی شده است که در تشام جها مورد استفاده و استناد قرار می گیرد .ایلا ت
متحده برای مقابله با نفوم شوروی دست به ابداعی زد که امروزه ب رگترید تهدید بلرای
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میشود .سوم اید که امیدواریم که ملرب بلد د ن پایلانی بلرای

اتهامات آمریکایی ها علیه مسلشانا ن کشورهای اسالمی و دید اسلالم باشلد .یلر

در

طول دهه های پیش با استفاده از مفهوم تروریسم اسالمی به جای تروریسلم بلد دنلی
یا بد دنیسمن بدترید اتهامات و اهانت ها را نسبت بله مسللشانا و اسلالم روا داشلته
است .در واقع وقتی آنها پس از حوادث 77سپتامبر  5997نتوانستند عام اید جنایلت
ها را دستگیر و محاکشه کنند به نوعی تئوری توطئه نسبت بله اسلالم و مسللشانا روی
آوردندن اید کار در واقع نوعی فرار به جلو بود تا خود را از اتهام سال ها حشایت ملالی
و تجهی نظامی طالبا به عنوا خواستگاه اصلی بد دنیسم و القاعده برهانند .یافل از
اینکه بد دنیسم به یک مکتب تروریستی تبلدی شلده کله متاسلفانه هلوادارا بسلیار
زیادی را از هر گوشه جها ن از هر مذهب و ملیت و زبا و از هر دیلدگاه سیاسلی بله
خود جذ

کرده است .اگرچه بد د و القاعده برای پیشبرد افکار و اعشال خود را به

اسالم منتسب کرده و می کنندن اما اید چیل ی را ثابلت نخواهلد کلرد هشلا طلور کله
بسیاری دیگر از گروه های تروریستی از آموزه های سایر ادیا برای توجیله رفتارهلای
تروریستی خود بهره می برند .در پایا اید کله ملرب بلد د مسللشا نله تنهلا باعلث
خوشحالی آمریکایی ها یا یر

بلکه باعث خوشلحالی تشلامی قربانیلا تروریسلم بلد

دنی خواهد بود .اما باید تاکید کلرد کله رویکردهلان روش هلا و اب ارهلای مبلارزه بلا
تروریسم که یر

در پیش گرفته است اساسا نتایج محدود ودر برخی از حا ت نتلایج

ممکوس به دنبال خواهد داشت .ن دیک به  79سال طول کشید تلا بلا اسلتفاده از تشلام
اب ارها و نیروها توانستند یک تروریست را از بلید ببرنلد .در حلالی کله هشلید ملدت
ه ارا وشاید ده ها ه ار نفر بله مکتلب بلد دنیسلم پیوسلته انلد .تهلاجم نظلامی بله
کشورهایی مانند افاانستا و عراق و در حال حاضر لیبی می تواند باعث قلوت گلرفتد
تروریسم بد د شود ( .فرهیختگا ن)7159/5/71
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مبارزه با بن الدنیسم
در هر مطلبی که درباره تروریسم نگاشلته شلده بله نلوعی بله مبلارزه بلا تروریسلم
پرداخته شده است .در یر

سا نه صدها ه ار کتا ن مقالهن گ ارشن سلند و ...دربلاره

چگونگی مبارزه با تروریسم منتشر می شود و هشه کشورهای یربی استراتژی مبارزه بلا
تروریسم را دارند .اما آیا می توا با اید استراتژی ها به جنگ با بد دنیسلم و القاعلده
رفت؟ اید استراتژی ها در واقع درما های موقتی هستند که پس از مدتی به بدتر شد
اوضاع انجامیده اند .به طور نشونه کشلتد بلد د بله عنلوا رهبلر ب رگتلرید شلبکه
تروریستی جها یک اقدام مثبت در زمینه مبارزه با تروریسم است اما در واقع ایلد املر
فق برای رهبرا ایا ت متحده اهشیت دارد که با خره به افکار عشلومی خلود بگوینلد
ه ینه هایی که طی یک دهه در زمینه مبارزه با تروریسم کرده اند با خره به محاکشله و
قت عامال 77سپتامبر  5997انجامیده است .استراتژی مبارزه با تروریسلم یلر

از آ

جایی که در واقع نوعی استراتژی مبارزه با اسالم است مسلشا نشی تواند کلارایی داشلته
باشد .یر

در طول سال ها بسیاری از رهبرا کشورهای اسالمی را بله طلرق مختللف

در دایره استراتژی مبارزه با تروریسم خود نگه داشلته بلود املا آ هلا عشلدتا پایبنلدی
زیادی به اسالم نداشته اند .انقال

های مردمی اخیر در برخی کشورهای اسالمی نشلا

داد که مبارزه با تروریسم به رهبرا حرف گوش کد در جها اسالم نیلاز نلدارد بلکله
نیازمند ریشه کد کرد زمینه ها و عوام اصلی تروریسم است وگرنه اید رهبلرا یلک
روز آمده و مشکد است فردا بروند .نو پیکا جنگ با تروریسلم یلر ن علیله اسلالم
است و هشید امر می تواند بسیاری از کشورهای اسالمی را در زمینه مبلارزه واقملی بلا
تروریسم بد دنی دلسرد و ناامید کند .برخی از کشورهای اسالمی سال هاست کله بلا
تروریسم بد دنی در ئاخ و خلار مبلارزه ملی کننلد املا در نهایلت بله حشایلت از
تروریسم متهم می شوند .دلی اصلی اید امر تمریف اشتباه ریشه هلا و نلوع تروریسلم
است .زمانی که یر

از تروریسم اسالمی حرف می زند تشامی مسلشانا را تروریسلت
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های بالقوه می داندندر حالی که اگر ما تمریف خود را بر تروریسلم بلد دنلی یلا بلد
دنیسم متشرک کنیم میتوانیم اجشاع گسترده تری علیله تروریسلم بله وجلود بیلاوریم.
یر

نشی تواند در استراتژی مبارزه با تروریسم خود کشورهای اسالمی و جها اسلالم

را کنار گذارد یا آنها را در جبهه دششنا قرار دهلد .اگرچله رهبلرا یربلی بارهلا ادعلا
کردندن آنها علیه تروریسم می جنگند نه علیه اسالمن اما در عش نلو پیکلا حشلالت
خود را علیه اسالم و مسلشانا گرفته اند که نشانه بارز آ تهاجم به یک کشور اسلالمی
به بهانه نابودی تروریسمن یک کشور اسالمی دیگر بله بهانله پیشلگیری از تروریسلم و
سومید کشور اسالمی به بهانه اید که مبادا به دست تروریستها بیفتدناست .بلدو شلک
تا زمانی که استراتژی مبارزه با تروریسم یر

در تئوری و عش علیه بد دنیسم نباشد

و تا وقتی مسلشانا را نی در جبهه مبارزه با تروریسم قرار ندهدن نشی توانلد بله ریشله
کد کرد تروریسم بپردازد اگرچه مشکد است موفقیت های مقطملی ماننلد کشلتد بلد
د را بدست آورد .کشته شد بد د به ممنی پایا بد دنیسم نیستن زیلرا اکنلو
به یک مکتب و ایدئولوژی تبدی شده که باید یلک اسلتراتژی جدیلد جهلانی فلار از
تمصبن یک سونگرین اتهام پراکنی و ابهام علیه آ اتخام کرد (.حبیبین)997159
با اید وصف باید دو نکته را مد نظر قرار داد :اول آنکه بد د ن القاعده و بسلیاری از
سازما های ری و درشت که طی چندید دههن تحرکات پنهلانی و آشلکاری داشلته انلدن
نتوانسته اند جایگاه قاب توجهی میا افکار عشومی عربلی و اسلالمی بیابنلد .تلوده هلای
آسیایین اسالمی و خاورمیانه ای هشواره از تالش های مکلرر امثلال بلد د و مملاونش
ایشد الظواهری برای بهره برداری از آرما های خویش برائت جسته اند .بلرای مبلارزه بلا
تفکر بد د و گروه های وابسته به آ نیازی نیسلت کله از ایلدئولوژی هلای جهلانی و
تسلیحات نظامی که علیه کشونیسم و فاشیسم به کاررفلتن اسلتفاده شلودن بلکله اقلدامات
پلیسی که بر ضد گانگسترها و اشرار اعشال شدهن برای مقابله با آنها کافی است.
نکته دوم آنکه نخبگا خاورمیانه در اید شرای حساس به جای توقلف در موضلع
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تاریخی کشته شد بد د باید درواقمیت شک گیری گروه هلای ضلد آمریکلایی در
خاورمیانه تأم کنند .پیداست که القاعده یا طالبا سوار براید ملو ضلدآمریکایی شلدندن
کشا اینکه در یک مصادره به مطلو ن عناصر القاعده برای توجیه تشکی خود سله عنصلر
را برگ یده بودند که برای خاورمیانه ای ها و مسلشانا حائ اهشیت فراوانلی بلود :مقابلله
با آمریکا و رژیم صهیونیستی وحاکشا مستبد عر  .واقمیت انکار ناپذیر آ است که سله
پدیللدهم موجودیللت رژیللم صهیونیسللتین دخالللت هللای آمریکللا در خاورمیانلله و بقللای
دیکتاتورهای عربی نس جدید جنبش های مبارز در منطقه را به وجود آورد و اید عوام
هشچنا به قوت خود باقی است و می تواند جبهه ضدامپریالیسم را بازسازی کند.
دخالت ارتش های خارجی در قلشرو سرزمید های اسالمی منجر به ظهلور چنلدید
گروه شد که جناحی از اعرا

تحت عناوید مبهشی مث القاعده سمی کردند خود را در

جرگه اید جریا ها قرار دهند وگرنه طالبلا و القاعلده شناسلنامه ای متفلاوت دارنلد.
آمریکایی ها و عربستا سمودی اساسی ترید عام در تأسیس القاعلده هسلتند .میلراث
بد د گروه هایی است که فرصت طلبانه به سودجویی از فضای خاورمیانه و تحریف
سنت ها و باورهای جاری ادامه می دهند و تالش می کنند قشری از جوانلا نومیلد از
خودکامه های عربی را جذ

کنند .با اید حلال ایللب نلاظرا ممتقدنلد جنلبش هلا و

قیامهای عربی آخرید رشته های حیات شبکه هلای ملدعی القاعلده را از هلم گسسلته
است .ناخرسندی ف اینلده افکلار عشلومی آسلیان خاورمیانله و آفریقلا از سلازما هلای
تروریستی باعث شده تروریست ها به بیابلا هلای دور افتلاده و منلاطق نلا آرام رانلده
شوند .از طرفی نس جدید جها عر

نشلا داده کله میللی بله اسلتفاده از خشلونت

مسلحانه برای گشود گره مشکالت تاریخی خود نلدارد .قیلام هلای عربلی عقالنیلت
جدیدی است که نشا می دهد اعرا

و مسللشانا بله ایلد بلاور رسلیده انلد کله راه

تضشید شده برای رسید به آرما هان ایجاد جنبش های مردم سا ر و باور داشلتد بله
حقوق شهروندی است .سیاست گذارا آمریکلا و اسلرائی هشچنلا توجیهلاتی بلرای
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ایجاد بد د ها می سازند که در مشرق زمید و ن د مسلشانا دیگر جایگاهی ندارند.

دشمن فرضی ،وسیله ای برای مشروعیت بخشی اهداف آمریکا
عبارت مهشی که از سوی وزیر خارجه وقت شوروی در تاریم رواب بید الشل بله
ثبت رسید اید بود که ما قصد داریم آمریکا را از نمشت داشلتد دشلشد محلروم کنلیم.
البته روسها در آ زما یارای ادامه ی مسابقه ی تسلیحاتی آمریکا را نداشتندن اما با ایلد
وجود در سخنا وزیر خارجه وقت شوروی یک حقیقت نهفته بود و آ اینکله آمریکلا
بدو داشتد دششد آمریکا نخواهد بود .سوال مهم قاب طرح ایلد اسلت کله چلرا ایلد
کشوربه وجود یک دششد نیازمند است ؟
قدرتهای ب رب هشواره برای توجیه فلسفه وجودی خودشلا نیلاز بله یلک دشلشد
دارند .آنها به دلی داشتد امکانات فراوا مادی هشواره اجازه ی دخالت در امور داخلی
کشورهای دیگر و تمرضی به حقوق آنها را به خود می دهند .للذا بلرای فلراهم کلرد
زمینه های زم به منظور دخالت و تمرضی به شیوه های استمشار نو و قدیم نیاز به یک
دششد واقمی و فرضی را وسیله ای برای مشروعیت بخشی به اهداف ممترضانه ی خود
قرار می دهند .به عنوا مثال اسامه بد د یک روز بله عنلوا مهلره ی آمریکلا علیله
شوروی و روز دیگر به عنوا دششد مورد استفاده قرار می گیرد .به گونه ای کله بهانله
ی اصلی حشله ی جور بوش به افاانستا ن اسامه بد د ملی شلود یلا اینکله صلدام
حسید به عنوا دوست آمریکا برای مقابله با نفوم ایرا مورد استفاده قرار ملی گیلرد و
در روز دیگر به عنوا دششد اصلی آمریکا در خاورمیانه بهانه می شود و برای حشله به
کشور هشچو عراقن آمریکا برای تامید منافع خودش به دششد نیاز دارد.
در تاریم بشر حتی در دورا روم باستا هی ملتی حتی به اندازه آمریکایی ها برای
جنگ و جنگید پول خر نکرده و عاشق لشگرکشی بله گوشله و کنلار جهلا نبلوده
است .آمریکا به تنهایی به اندازه ی دیگر کشلورهای جهلا در عرصله ی نظلامی پلول
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خر می کند .دو میلیو آمریکایی سرباز هستند و چند ده میلیو نفر دیگر در بخشهای
مرتب با صنمت جنگ کار می کنند.
صنایع اسلحه سازی آمریکا سا نه دهها میلیارد د ر از فروش سالح سود می بلرد و
بخشی از آ را در قالب اعانات انتخاباتی به سیاستشدارا کشک می کند .از اید رو اگلر
کشوری برای اید کشورها وجود نداشته باشد ضرورت صلرف سلا نه صلدها میلیلارد
د ر در بخشهای نظامی ییر قاب توجیه خواهد بود .حتی در سلالهای پلیش از تاسلیس
آمریکا خطر به اصطالح سرد پوسلتا توجیله گلر اشلاال سلرزمید دیگلرا و بله راه
انداختد ه ارا جنگ کوچک و ب رب توس مهاجرا اروپایی بود .بلا تکشیل فرآینلد
گسترش سرزمینی آمریکا اید کشور به فراسوی مرزها روی آورد و بله بهانله مقابلله بلا
خطر امپراتوری آلشا در جنگ جهانی اول و مقابله با فاشیسم آلشلا در جنلگ جهلانی
دوم حاضر شد.
از پایا اید جنگ تا چه سال بمد تشلامی فمالیتهلای سیاسلین اقتصلادی و نظلامی
آمریکا بر پایه ی مقابله با گسترش کشونیسم قرار گرفت .آمریکایی ها جنگهلای کلره و
ویتنام را با هشید توجیه به راه انداختند .از دهها دیکتاتور منطقه ای به بهانه ی مقابله بلا
کشونیسم حشایت کردند .اروپا را به هشید بهانه تحت اشاال دایم در آوردنلد و مهللک
ترید مرات خانه ی تاریم بشر را به وجود آوردند تا با خطر کشونیسم مقابله کننلد .بله
هشید علت وجود خطر کشونیسم بلرای آمریکلا نمشتلی بلود کله اگلر وجلود نداشلت
آمریکایی ها آ را می ساختند .لذا سوال دیگر قاب طلرح ایلد اسلت کله بلا فروپاشلی
بلو شرق نیاز آمریکا به داشتد دششد از چه راهی تامید شد ؟
به هر حال آمریکایی ها با تبدی دنیای دوقطبی به تک قطبی دچار مشلک شلدند و
نیاز به یک دششد را بیش از گذشته احساس کردند .آنها به دنبلال ایلد بودنلد کله ایلد
دششد را بتوانند برای خودشا درست کنند با توجه به اینکه شرای بله گونله ای شلده
بود که به اید موضوع احساس نیاز ملی کردنلد .آنهلا تلالش کردنلد پروسله ی اسلالم
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هراسی را به جلو ببرند و برای اید کلار از تشلامی قلدرت خودشلا اسلتفاده کردنلد و
مهشترید بخش آ هم استفاده از اب ار رسانه ای بود که آنها بلا ایجلاد شلبکه و سلازما
القاعده و سازمانهای سلفی گری و سازمانهای تروریستی که ایجاد کرده بودند و پشتوانه
ی آنها آمریکایی ها بودندن با استفاده از تمصبات قومی و ملذهبی کله در منطقله وجلود
داشت و مدیریت آنها به سشت منافع آمریکا که به ویژه اید مساله بملد از حلوادث 77
سپتامبر 5997از نشود بیشتری برخوردار بود بتوانند یلک دشلشد فرضلی را بله عنلوا
اسالم و پروسه ی اسالم گرایی را ایجاد کنند.
پس از فروپاشی بلو شرق و رفع خطر کشونیسمن برخی نظریه پلردازا آمریکلایی
از پیروزی نهایی لیبرالیسم و پایا تاریم خبر دادند .اما استراتژیست پردازا پنتاگو کله
بدو وجود دششد قادر نبودندن سیاستهای میلیتاریستی آمریکا را پی گیری کنند به فکلر
افتادند تا دششد جدیدی خلق کنند.
ساموئ هانتیگتو با ارائه ی نظریه ی جنگ تشدنها به کشک کاد سفید آمد و جها
اسالم را به عنوا خطر بمدی برای لیبرال دموکراسلی یلر

اعلالم داشلت .آنلا ابتلدا

گروههای تروریستی دست ساخته ی خود یمنی القاعده و طالبا را به عنوا نشاینلدگا
جها اسالم ممرفی کردند و سپس فرما حشله را با هدف مقابله بلا تروریسلتها صلادر
نشوده اند .هش ما وقوع چند اقدام تروریستی که بله القاعلده نسلبت داده شلد فضلای
روانی جنگ با اسالم گرایا افراطی را مهیا کرد.
القاعده و رهبر آ اسامه بد د مدعی بودند کله بلا آمریکلا و اسلرائی در جنلگ
هستند و می خواهند حقوق پایشال شده مسلشانا را تامید کننلد .املا آنهلا خواسلته یلا
ناخواسته روشهایی را در پیش گرفتند که در نهایت به بدنام شد مسلشانا تبدی شد.
کشتار افراد بی گناه از سوی اسالم منع شده و هی گروهی حق ندارد برای رسلید
به اهداف سیاسی به ترور متوس شود .در حالی که القاعده در تشامی اقامات خود بلیش
از اینکه به دششنا اسالم ضربه ب ند موجب مرب افراد بی گنلاه شلده اسلت .عشلکلرد
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طالبا بدتر از القاعده بود .ایلد گلروه در افاانسلتا تحصلی دختلرا در افاانسلتا را
مشنوع کرد و به جنگ با هر پدیده ی مدر رفت .حتی آثلار باسلتانی افاانسلتا نیل از
تحجر طالبا در اما نشاند .هش ما رسانه های صهیونیستی طالبا را مترادف مسلشانا
ممرفی کردند و خواستار برخورد با آنا شدند .در چنید شرایطی فق یلک حادثله ملی
توانست هجوم هشه جانبه یر

به جها اسالم را توجیه کند .اید حادثه نیل بله لطلف

بد د متحد قدیشی آمریکا در روز 77سپتامبر سال  5997به وقوع پیوست.
حادثه 77سپتامبر بمد از اید مقوله ی ساختگی بود و دست ساختگی بلود خلود
آمریکایی هان خودش مبنایی شد برای اتفاقات بسیار زیادی که در مناطق مختلف جهلا
توس آمریکا رد داد .زد و بندهایی که در حوزه های امنیتی در ک اروپا و آمریکلا رد
داد .اینها در واقع مبنای اصلی اش بروز حادثه 77سپتامبر بود و هجومها و جنگهلایی را
که بمد از آ حادثه ای در افاانستا نعراق و در منلاطق دیگلر جهلا رد دادن در واقلع
سناریوی از پیش تمیید شده آمریکا بود که عالقه مند بود اید اتفاقات را در کل جهلا
ساما بدهد .ولی آمریکاییها یک دستاوی و بهانه می خواستند که آ را خودشا ایجلاد
و تقصیرش را به گرد القاعده و بد د انداختند .به نظر می رسد که حتی اگر القاعده
و بد د در اید اتفاق دخالت داشته باشند ناشی از توصیه هان رهنشودهلا و هلدایتهای
نامشهودی بود که آمریکا و القاعده و بد د استفاده کردند.
حادثه 77سپتامبر فرصت طالیی بود که آمریکا از آ استفاده کرد تا به آرزوی خلود
برای شک داد به نظام تک ابر قدرتی جامه عش بپوشاند .اید فرصت طالیی را اسلامه
بد د فراهم کرد .فردی که در سیا آموزش دید و منابع مالی خود را از درو سیستم
سرمایه داری یر

به دست آورد(.تیشورین)197159

آمریکایی ها برای توجیه سیاستهای مداخله جویانه و میلیتاریستی خود نیاز به کسلی
یا گروهی داشتند تا آ را به عنوا دششد جدید خود ممرفی کنند .آمریکایی ها در ایلد
زمینه تبحرخاصی دارند .آنها القاعدهن طالبا ن ملال محشلد عشلر را در دسلت داشلتنند و
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مخصوصا با فقیر نگه داشتد برخی از مناطق به پرورش تروریسم پرداختند و شلرای را
برای ایجاد دششنا فرضی و واقمی فراهم کردند .فمال سیاست آمریکا برای مداخلله در
سیاست کشورهای دیگر بر محور تروریست و ترویج دموکراسی و سالح هلای کشلتار
جشمی استوار است .البته فرق اید زما بلا دوره هلای دیگلر در ایلد اسلت کله افکلار
عشومی دنیا با اید تاکتیکها کامال آشنا شده و ه ینه های جنگ به قلدری بلرای آمریکلا
اف ایش یافته که زم مه ی سستی امپراتلوری آمریکلا بلا وجلود رقیبلانی چلو چلید و
کشورهای نوظهور به گوش و آثار آ قاب مشاهده است.
تردیدی نیست که آمریکا بدو دششد نشلی توانلد بله طرحهلای توسلمه طلبانله و
یکجانبه گرایانه خود جامه ی عش بپوشاند .به هشید علت کشتلر تحلیل گلری اعتقلاد
دارد که مرب اسامه بد د به جنگ افروزی آمریکایی ها پایا خواهلد داد .هشانگونله
که مرب فاشیسم و کشونیسم به اید موضوع پایا نداد .از اید رو حتی اگر آمریکایی ها
دششنی به اندازه بد د و شبکه القاعده نداشته باشندن آ را خلق می کنند.
در حال حاضر ف رضیات مختلفی نیل در ایلد ارتبلاط وجلود داردن بله عنلوا مثلال
گروهی ممتقدند مرب بد د در نهایت به نابودی شبکه القاعلده منجلر نخواهلد شلد.
اید گروه ممتقدند که القاعده یک سازما مستق از افراد که در منلاطق مختللف جهلا
ریشه دوانده است می باشد .از آنجا که پیش بینی می شود اید شلبکه انتقلام خلو بلد
د را از آمریکا بگیردن لذا می توا گفت که اید کشلور بلرای سلالها بهانله ی زم را
برای ادامه ی جنگ و خو ری ی خواهد داشت.
اما گروه دیگر نظر مخالف دارندن از دید آنها القاعده ساخته و پرداخته آمریکلا بلوده
است و بد د به طور مستقیم یا ییر مستقیمن منویات آمریکایی ها را تامید ملی کلرد.
از اید رو آمریکا با حذف بد د به سوی خلق تهدیدات جدید حرکت خواهلد کلرد.
اید گروه ممتقدند که آمریکا در شرای حساس کنونی خاورمیانه موضلوع بله اصلطالح
جنگ با تروریسم را کنار گذاشته استن تا با خیال آسوده به موضوع مقابلله بلا خیل ش
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های مردمی در جها عر

بپردازد .در اید زمینه قیامهلای مردملی در خاورمیانله بلرای

آمریکایی ها خطرناکتر از تروریسم است و واشنگتد باید با بستد ماجرای نم نشا شلد
مبارزه با تروریسم انرژی خود را به موضوع جدیدی ممطوف سازد.
یکی از مسائ مهشی که در منطقله خاورمیانله و آفریقلا اتفلاق افتلاد خیل ش ملردم
مسلشا بود که در رابطه با بینش اسالمی است که وقتی اتفاق بیفتد ابلر قلدرتها سلاکت
نشی نشینند و حتشا به خاطر داشتد سهم دخالت می کنند.
مرب بد د یکی از شمارهای انتخاباتی بارا اوباما بود که به مردم قول داده بلود
بد د را هم دستگیر و هم می کشد .یمنی یکی از شمارها و قولهلای وی در یکسلال
مانده به پایا دورا ریاست جشهوری اش بود.
برخی از تحلی گرا اعالم نشودند که انتشلار خبلر کشلته شلد بلد د سلرآیاز
عصرجدیدی در سیاست خارجی آمریکاست .به اعتقاد آنا ن موضوع جنگ با تلرور کله
دو لشگرکشی پره ینه و پرتلفات را برای مردم آمریکا بله ارمالا آورد سلبب شلد تلا
اقتصاد آمریکا از نفس بیفتد و اید کشلور رقابلت را بله کشلورهایی هشچلو چلید یلا
اتحادیه اروپا واگذار کند .اگر واقما جنگ علیه ترور به بهانه ی اقدام بد د در حشلله
به نیویور

و واشنگتد در سال  5997آیاز شده باشلد ایلد جنلگ قریلب بله 1999

میلیارد د ر برای مردم آمریکا ه ینه در بر داشته است .با نیشی از اید پول میلیونهلا نفلر
در آمریکا از فقرن بیکاری و مصائب فقدا بیشه های درمانی رهایی می یافتند .هم چنید
نیشی از ه ینه های مستقیم و ییر مستقیم جنلگ در افاانسلتا و علراق مملادل کسلری
بودجه ی یکسال آمریکاست .اید دو جنگ سبب شد تا توانایی آمریکا بلرای مانلد در
جایگاه ب رب اقتصاد جها از بید برود .اگر هشید روند ادامه یابد تلا چنلد سلال دیگلر
چیدن آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت .بسیاری از مردم آمریکا ممتقدند ایلد کشلور
به جای از بید برد پول مالیات دهندگا در جنگهای بلی حاصل فراملرزی بله بهبلود
شرای زندگی مردم بپردازد و موقمیت خود را در نظام اقتصاد بید الشل حفظ کنلد .بلا
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اید اوصاف چه بسا هیئت حاکشه آمریکا تصلشیم گرفتله اسلت بلا تصلحیب اشلتباهات
فاحش دورا حاکشیت محافظه کارا نوید زمینه را برای ترمیم وضمیت اقتصلادی ایلد
کشور فراهم کند .اگر اید فرضیه درست باشدن بنابراید تاریم مصرف بلد د از چنلد
ماه پیش تشام شده بود و می بایست در یک عشلیلات بله اصلطالح مقتدرانله از صلحنه
حذف می شد.
البته اید فرضیه تا حدودی بر پایه ی خوش بینی استوار است .چو با کشلته شلد
بد د مقامات ارشد دولت آمریکا به کرات اعالم کلرده انلد نیروهلای ایلد کشلور از
افاانستا خار نخواهند شد.
اما آیا اقتصاد آمریکا توا ادامه جنگ در افاانستا ن عراقن پاکستا و لیبی را به طلور
هش ما دارد ؟
آمریکا دچار فشارهای ف اینده ای اسلت .بحلرا ملالی در آمریکلان بحلرا مسلکدن
بیکاری بیش از  9میلیو نفرن خودکشی هایی که در آمریکا به وقوع ملی پیونلددن هشله
اینها باعث شکننده شد اقتصاد آمریکا و اوباما را با یلک مشلک جلدی مواجله کلرده
است .اگر اوباما نتوانلد بلرای جنلگ افاانسلتا و علراق فرملولی را بیابلد و هشچنلید
بحرانهای اقتصادی و مالی خودش را ساما بدهدن قطما بلرای ورود بله کلاد سلفید در
 5977به شدت با مشک مواجه خواهد شد و یک موضوع دیگر بحث لیبی است.
لشگرکشی ناتو به سرکردگی آمریکا در لیبین میادید نفتی لیبی را که به عنوا اصلی
ترید مخایر استراتژی و تمیید کننده ی قیشت نفت در بازارهای جهانی است به شلدت
به خطر انداختهن به نحوی که اقتصاد نفتین د ر آمریکا را به شلدت مت لل ل و شلکننده
کرده است و اگر اوباما نتواند از اید چالش و گردابی کله در افاانسلتا و علراق بلرای
خودش به وجود آورده از اینها رهایی پیدا کند قطما برای ورود به کاد سفید رد 5977
با مشک جدی مواجه خواهد شد و اید ه ینه های سرسام آوری که در واقع در جنلگ
با افاانستا و در جنگ عراق ه ینه می کندن اینها بر دوش ملت آمریکا تحشی می شود
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و آنها مجبورند که مالیاتهای سنگینی را متقب شوند و قطما نارضلایتی هلای داخللی در
آمریکا روند اف ایشی پیدا خواهد کد.
بنابراید استراتژیستها و نظامیا آمریکا باید در اید فکر باشلند کله در آینلده فرملول
واحدی را برای خرو از افاانستا و عراق داشته باشند.
به هر حال می توا چنید استنباط نشود کله آمریکلا اکنلو بلر سلر یلک دو راهلی
ایستاده است .از یک سلو ایلد کشلور هنلوز بلا شلدت و عالقله فلراوا بله جنلگ و
لشگرکشی اعتیاد دارد و از سوی دیگر اقتصاد آمریکا توا ادامه داد به جنگهای متملدد
و پر ه ینه را ندارد .به هشید علت استراتژی آمریکا در دورا پس از کشته شد اسلامه
بد د هنوز مشخص نیست.

نتیجه گیری
خبرکشته شد بد د ن مردم آمریکا را خوشحال نشود و اید در حالللللی اسلللت
کلله مردم مسلشا باید خوشحالتر باشللللند .آسللیبی که اسللالم و مسلشانا از ظهلور
بد د و بلد دنیسلم دیدنلد بسلیار عشیقتلر از آسلللیبی بلود کله آمریکلایی هلا در
77سپتامبر دیدند .در آ حادثه تلم و وحشتنا تمللدادی از ملللردم بللی گنلاه جلا
دادنللد و هر انسانی برای آنا دل سوزاند و متأثر شد .اما در هشلا حلللادثه و پلس از
آ در دنیای اسلالم میلیو ها مسلشا قربانی برداشتن و برخی اسللالم را مسلاوی بللا
بد للاد تمریف کردند .در طول اید سالها اکثریت خاموش جها اسلالم هرچله فریلاد
زدند کلهن مسلللشانا پیرو مکتب بلد د نیسلتندن در برابلر صلدای بلنلد خبرسلازا
جهانی که فرصت خوبی برای انتقام از اسالم پیلدا کلرده بودنلدن شلنیده نشلد .اکثریلت
مسلشانا جها که از بد د قصد تبری داشتند تنها به تشیع تمللق نداشلت .اکثریلت
اه تسند عالم نی در اید تبری هشراه هم بودند.
سالها تالش مصلحا اسالم شناسا مترقی و مبارزه و جهاد آنلا علیله کژاندیشلیها
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وتحجر و واپسگرایی از مصر تا ایرا وسایر نقاط جها بلا ظهلور بلد د و عشلیلات
 77سپتامبر تباه شده بود .ه ارا انسا پرشور که از ستم جهانی و به خصوص از ستشی
که بر مردم فلسطید رفته بودن رنجور بودند وبه یل تصور کردند که راه اسالم و انتقلام
از ستشگرا در مشی بد دنیسم استن و با حشایت از بد د ن قربانیا ب رب اندیشله
ضد اسالمی بد دنی شدند .بسیاری از آنا مکتب بد د را به اشلتباه راه مبلارزه بلا
ستم پیشگا گشا بردند و آنها هم صدای اسالم مترقلی را نشلنیدند .هشلید طرفلدارا
صادق بد دنیسم هم آسیب دیگر نیروی انسانی بودکه دنیای اسالم از ظهلور بلد د
دید .هشید که خی ش و بیداری جدید جها اسالم که نشونه موفق آ در مصر و تونس
بود و در کشورهای دیگر هم امید به بار نشستد آ هستن از نظر شک و محتوا کلامال
متفاوت و متناقض با روش بد دنیسم است و حاکی از آ است که اید ملو بیلداری
سالها به دلی ظهور بد د به تأخیر افتاد .اید هم آسیب دیگری بود که جهلا اسلالم
از ظهور بد دنیسم دید.
اسالم و مسلشانا بیش از هشه قربانی بد دنی شدند که خود را به ناحق سخنگوی
اسالم نامید .اید را نباید فراموش کرد که بد د و بد دنیسم که بمدها طالبانیسم هلم
زیر مجشوعه آ شدن بازی سوءاستفاده ازاحساسلات ملذهبی بلود کله آیلاز آ توسل
آمریکا و کشورهای اقشاری آمریکا در منطقه شک گرفت .وقتی در دورا جنلگ سلردن
اتحاد جشاهیر شوروی به افاانستا حشله کرد و آمریکا نتوانسلت از نظلر نظلامی بلا آ
مقابله کندن با کشک عربستا سمودی به اید فکر افتاد که مسلشا منطقه را با اسلتفاده از
اعتقاد دینی و به نام مبارزه با «کفر کشونیستی» سازماندهی کند و آنا را با عنوا جهلاد
مقدس علیه کفر به افاانستا بفرستد تا با بهره گیری از اعتقادات دینین دشلشد سیاسلی
خودش را شکست دهد و اتفاقلا موفلق هلم شلد .املا بلی خبلر از اینکله آیلاز طلرح
سوءاستفاده از اعتقادات دینی با آنها بود ولی پایا آ به دست آنها نبلود و ایلد موللود
نامشروع سر از برجهای دوقلوی آمریکا در آورد.
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امروز در پایا زندگی بد د حق جها اسالم است کله یلادآوری کنلدن طراحلا
پروژه بد د چه کسانی بودند و چگونه قصد داشتند مکتب مترقلی اسلالم را قربلانی
اید پروژه کنند .مسلشانا اگرچه در شادی پایا بد د بیش از دیگرا صاحب سلهم
هستند اما مهشتر از پایا شخص بد د ن پایا بد دنیسلم اسلت کله اگلر واقلع بلید
باشیم باید راه طو نی طی شود تا آثار اید مکتب ییر اسالمی از بلید جوانلا مسللشا
پا شود .آ روزی که اید مسیر طی شودروز جشد ب رگی است که مسلشانا میتوانند
آ را جشد ب رب پیروزی خود در برابر توطئه بد دنیسم ممرفی کنند .بیلداری فمللی
جها اسالم که به دور از اید مکتب در حال شک گیلری اسلتن نویلد شلیرینی بلرای
آینده اسالم است( .ابطحین )7997159
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