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سهشنبه  20شهریور 1397

نگاهکارشناس

خاورمیانه پس از 11سپتامبر

ن�ادر انتصار* :پس از آنکه برجه��ای دوقلو یا به لفظ بومی ،مرکز تجارت
جهانی نیویورک در سپتامبر  2001جلوی دیدگان جهانیان فرو ریخت،
بس��یاری از تئوریسینها و تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که نظم
نوین جهانی تنها در عرض چند ساعت تغییر کرده و جهان در حوزه روابط
بینالملل وارد فاز جدیدی ش��ده است .اگرچه این نظریه و مشتقات آن
موجب شد مولفههای جدیدی در عرصه مطالعات تروریسم و متغیرهای
سیاس��ی با چاشنی امنیتی پدید آید اما به باورم نمیتوان آن را واقعهای
دانست که نتیجهاش تغییر گفتمان در مقیاس جهانی است .آنچه فردای
 11سپتامبر مشخص شد این است که ایاالت متحده از این سناریو به نفع
خود استفاده کرد و از آن به عنوان بهانهای برای برپایی جنگهای بدون
مجوز بهره جست .به عبارت گویاتر ،واشنگتن پس از این حادثه توانست
فرصتهایی را برای لشکرکشی به افغانستان و عراق برای خود فراهم آورد
و پس از آن خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داد.
باید توجه داشته باشیم که آمریکا در آن بازه و حتی سالهای منتهی
گ نداش��ت ،از این
ب��ه دهه  90هی��چ توجیهی برای به راه انداختن جن 
منظر نمایش سپتامبر براحتی این مجوز را برای ایاالت متحده صادر کرد
که میتواند در خارج دور خود دس��ت به ماجراجویی بزند .محصول این
نمایش به خاک و خون کشیدن افغانستان و حضور  17ساله ارتش آمریکا
و ناتو در این کشور است که باید آن را طوالنیترین حضور نظامی ایاالت
متحده در تاریخ خارجی این کشور بدانیم ،چرا که این حضور نظامی از
جنگ ویتنام هم طوالنیتر ش��ده و رقم بسیار هنگفتی برای آن هزینه
شده است که امروز هم شاهد تغییر راهبردهای نظامی در کابل از سوی
آمریکا هستیم اما خروجی آن صفر بوده و موفقیت آنها در این چارچوب
در هال��های از ابهام قرار دارد .ایاالت متحده در این فکر بود که میتواند
پس از  11سپتامبر به نتیجهای که مورد نظرش است دست پیدا کند اما
شواهد و اسناد موجود که اتفاقاً از سوی رسانهها و پژوهشکدههای دولتی
آمریکا منتشر شده نش��ان میدهد پرونده افغانستان از منظر میدانی و
سیاسی برای کاخسفید یک شکست عمیق به حساب میآید .برای درک
این موضوع باید به وضعیت فعلی افغانس��تان رجوع کنیم .هرج و مرج
سیاسی همچنان در کابل و ارگ پایدار بوده و دولتی که بر سر کار است،
مقتدر و صاحب نفوذ نیست .اینها نشان از آن دارد که اوال راهبرد ایاالت
متحده در افغانستان بدرستی پیادهسازی نشده و ثانیا آنها به دنبال ناامن
نگه داش��تن افغانستان هستند تا بتوانند خود را برنده مجادله با طالبان
اعالم کنند البته نباید اش��تباه کرد؛ آمریکا به افغانستان هم قانع نشد و
به یکباره چرخش نادرستی به سمت خاورمیانه داشت .حمله به عراق را
قطعاً باید مسالهای بزرگتر از افغانستان پس از سپتامبر  2001دانست.
 2سال بعد یعنی در س��ال  2003یکی دیگر از جنگهای بدون مجوز
شورای امنیت اتفاق افتاد اما باید توجه داشت که از منظر ژئواستراتژیک،
افغانستان قابل مقایسه با عراق نبود .از این منظر است که اهمیت بغداد
یآید .آنها «خاورمیانه بزرگ» را در
نسبت به کابل دوچندان به حساب م 
دفترچههای یادداشت خود نوشته و معتقد بودند بغداد سکوی پرش این
تئوری خواهد بود .کمی بعد به این نتیجه رسیدند که پس از پاکسازی
رژیم بعث و آرام شدن محیط میدانی عراق ،دولتی را سر کار بگذارند که
با آنها همخوانی داشته باشد .در این میان بحث مهار ایران هم به عنوان
یکی از راهبردها مورد نظر قرار گرفت و حتی موضوع مداخله نظامی به
یکی از سناریوها تبدیل شد.
نکتهای که باید به دلیل ذات خش��ن و تروریس��تی ب��ودن وقایع 11
سپتامبر به آن اشاره کرد ،زاد و ولد القاعده در عراق و تبدیل آن به داعش
بود .آمریکا پس از آنکه ضد واقعه س��پتامبر را بهانهای برای ورود خود به
عراق کرد و وارد این کشور شد ،یک خطای استراتژیک انجام داد و آن هم
عدم شناخت و درک درست از جامعه عراق بود .البته این بدان معنا نیست
که ایاالت متحده را از این درک مبری کنیم ،بلکه اش��تباهات تاکتیکی
باعث به وجود آمدن داعش در عراق شد .آمریکاییها بخوبی میدانستند با
تغییر رژیم بعث در عراق طرفداران آن به صورت کامل از بین نمیروند و
این ساختار یک شبه ناپدید نشده و تغییر شکل نمیدهد.
این روند به عراق خالصه نشد و هدف دیگر سوریه بود .درست است که
سوریه در فهرست اقدامهای پس از  11سپتامبر قرار نداشت اما نمیتوان
آن را جدا از طرح خاورمیانه بزرگ دانست .اما مساله جالبتر از تاثیر واقع
سپتامبر بر عراق و سوریه ،بحث تصویب قانون جاستا در زمان اوباما بود.
این قانون در راستای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان  11سپتامبر در
دولت اوباما تصویب شد ولی در دوران ترامپ حرفی از آن به میان نمیآید
و حتی در دوران دموکراتها هم نصفه و نیمه به بایگانی ارجاع داده شد.
واقعیت این است که عربستان در سیاست خارجی اولویت مهمی داشته
و خواهد داشت .هر وقت در آمریکا صدایی بلند شود و نقش عربستان در
 11سپتامبر را بازگوکند ،دولت آمریکا آن را در نطفه خفه میکند .دولت
اوباما هم بخوبی بر نقش عربس��تان در این واقعه تروریستی واقف بود اما
قرار بر این شد که پس از تصویب جاستا عملی رخ ندهد که نقش ریاض
برجسته شود و از این منظر جاستا هم به حاشیه رفت! جالب اینجاست
که پس از تصویب جاستا ،عربستان اقدام به اعمال فشار بر آمریکا کرد و
نتیجه این شد که ایاالت متحده مبلغی در حدود  6/4میلیارد دالر غرامت
را متوجه ایران و اعالم کرد تهران باید غرامت حاصل از عملیات تروریستی
 11س��پتامبر را بپردازد .متاسفانه در این باره رویکرد دستگاه دیپلماسی
ایران مقبول نبوده اس��ت .وزارت خارج��ه ایران باید موضع قاطعتری در
این باره اتخاذ میکرد و حتی جنگ حقوقی علیه آمریکا و حتی عربستان
به راه میانداخت اما چنین نشد و وجاهت بینالمللی کشورمان نزد افکار
عمومی آمریکا و حتی جامعه ملل مخدوش ش��د .شکی نیست که 19
عضو القاعده که پروژه تروریستی سپتامبر  2001را عملیاتی کردند توسط
سازمان سیا رصد میشدند یا حداقل آژانس اطالعات مرکزی از تحرکات
آنها باخبر بوده اس��ت .آنها بخوبی میدانستند این افراد چگونه آموزش
دیدهاند .اخیرا ً یکی از مربیان آنها که آمریکایی بوده افشاگری کرده و گفته
اس��ت آنها فقط به دنبال آموزش بلند کردن و به پرواز درآوردن هواپیما
بودند و اص ً
ال به آنها آموزش فرود داده نش��ده بود! لذا مش��خص بوده که
هواپیماها فرود روی زمین نخواهند داشت؛ حال باید سوال شود که چرا
ایران خطاب قرار گرفت؟
*رئیس سابق دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی

پرداختیم .او نخستینفرد از اعضای دولت آمریکا بود که ابعاد
ق مصنوعی روی زندانیان القاعده را افشا
پنهان ش�کنجه غر 
کرد .وی بهخاطر افش�ای اسناد به  2سال و نیم زندان محکوم
شد.

مجتبی مومنی :الیهه�ای پیچیده پرونده
 11س�پتامبر  2001پس از  17سال همچنان
به قوت خود باقی اس�ت .پروندهای که باید
آن را نمایش�نامهای مرک�ب و چندضلعی
***
دانس�ت تا یک واقعه تروریستی نابهنگام
پس از آنکه عملیات س�پتامبر انجام ش�د ،انتش�ار اسناد با
در مقیاس جهانی .حلقههای مفقوده این س�ناریو بدان جهت
مبهم و کدگذاری شده است که تا به امروز هیچ داده مشخصی هدایت و کنترل بسیار باالیی انجام شد اما در دولت اوباما رسم ًا
مسؤولیت آن را متوجه عربستان دانستند؛ با گذشت  17سال
وج�ود ندارد ک�ه چرا دولت بوش پس�ر بر اس�اس اظهارات و
موضعگیریهایش�ان تنها به فکر کلی�د زدن  2جنگ بدون از این عملیات تروریستی ،آیا بدنه جامعه اطالعاتی آمریکا آن
را خلق یک واقعه از سوی سعودیها میدانند؟
مجوز بودند و هیچ اطالعات فنی از این عملیات آن هم با چنین
همانطور که اشاره کردید انتشار اسناد به دلیل حساسیت
مدل و مقیاسی را حتی برای فریب افکار عمومی منتشر نکردند.
همگان به یاد دارند چندی پس از سپتامبر « 2001مایکل مور» موضوع و حتی احتمالهایی که نش��ان از تسهیل عملیات در
مستندساز مش�هور آمریکایی ،مس�تند «فارنهایت  »9/11را خاک آمریکا داشته باشد به سختی و با هدایتهای مشخص
ساخت و در آنجا نقد دولت و حمله به جامعه اطالعاتی آمریکا انجام ش��د .م��ن در  11س��پتامبر  2001در مرک��ز مبارزه با
ً
عملا به رخ همگان تروریسم سازمان سیا مشغول به کار بودم و از آن موقع تا امروز
بوی�ژه آژانس اطالعات مرکزی (س�یا) را
کشید که البته هشدارها و پیغامهایی به او داده شد که باعث اعتقاد داشتم عربس��تان در این حمالت دخالت داشته است.
شد او به اکران مستندش رضایت دهد و از سخنرانی در محافل ممکن است عدهای بگویند این دخالت «رسمی» نبوده و دولت
عمومی خودداری کند .آن مستند سوا ل و ابهامهای فراوانی را آن را تایید نکرده است اما این به معنای انحراف افکار عمومی
در درون خود جای داده بود .در بخشی از آن مستند به پرسش است ،نهتنها افکار عمومی آمریکا بلکه افکار عمومی کل جهان.
مهم صدای انفجارهای پی در پی در داخل ساختمان که موجب ش��واهد حقیقی و مس��تند به اندازه کافی قوی است تا من و
قطع ستونهای اصلی برجها میشد ،اشاره شده بود .آنچه در بسیاری دیگر را به این باور برساند که عربستان سعودی در این
این سناریو واضح است بحث اطالع سازمان سیا از این حمله از حمالت دست داشته است.
س�وی القاعده بوده است .از این منظر است که میگوییم این
آیا دولت ایاالت متحده هم در این سناریو دست داشت؟
این سوالی است که خیلیها منتظر هستند تا پاسخش در
مساله دارای حلقههای بهم پیوسته و البته پنهان است .البته
این پنهانکاری و به بنبست رساندن عمدی واقعیتهای پس از سالهای آینده علنی ش��ود .جواب دادن به این سوال باید بر
 11سپتامبر تنها مختص به دولت بوش پسر نبوده و نخواهد بود ،اساس سند باشد نه گمانهزنی .اینکه دولت نمیگذارد هیچ نامی
بلکه در اواخر دولت اوباما  28صفحه از اسناد دارای طبقهبندی از سعودیها در این بین آورده شود تنها جنبه سیاسی یا منافع
اقتصادی ندارد ،بلکه نشان میدهد آنها در
س�ری مبنی بر دس�ت داشتن عربستان
در این عملیات منتشر شد که در نهایت داعش به دلیل تهاجم ایاالت متحده اینباره از افشای اسناد یا هرگونه اظهارات
منجر به تصویب قانون جاستا در کنگره به عراق ایجاد شد .بدنه داعش همان ترس دارند .این بدان معناست که در پشت
آمریکا شد .درس�ت است که سعودیها القاعده اس�ت و زندانیهایی که در پرده وقایعی رخ داده که افشای آن اول به
تامین مال�ی این عملی�ات و حتی جعل زندان نظامی ایاالت متحده محبوس ضرر واشنگتن است و دوم به ضرر پرستیژ
پاسپورتهای تیم عملکننده را به عهده بودند و با هسته اصلی القاعده عراق جهانی ریاض.
روایتهای بسیار زیادی از مدل عملیات
داش�تند اما واقعیت این است که خاندان در ارتباط بودند تصمیم گرفتند یک
ب�نالدن عالوه بر نفوذ اقتص�ادی باال در جناح جدید خل�ق کنند .البته باید سپتامبر منتشر شده است که هر کدام از
ریاض ،ارتباطهای تجاری با سران ایاالت این نکته را در نظر داش�ته باش�یم زوایای مختلف آن را بررس�ی کردهاند؛ به
متحده داش�تند که این مولفهها نشان از که این جریان جدا ش�ده از القاعده عنوان تحلیلگر مسائل تروریسم ،عملیات
نوعی هماهنگی در حوادث سپتامبر دارد .توس�ط اعض�ای حزب س�ابق بعث  11سپتامبر را چگونه تحلیل میکنید؟
واقعیت این اس��ت که طرح عملیات و
به هر حال نق�ل قولها و متون زیادی در مسلح شدند که آمریکا به آنها اجازه
بازههای زمانی بخوبی برنامهریزی شده بود.
باب اثبات روابط و خط و خطوط پنهان و داده بود سالح خود را حفظ کنند
به عنوان مثال هواپیمای اول قبل از ساعت
آشکار این س�ناریو در طول این  17سال
منتشر ش�ده است اما مهم این است که چه کسی آن را بازگو  9صبح به برج ش��مالی برخورد کرد و کمتر از  20دقیقه بعد
کند و اساس ًا جایگاه گوینده در این موضوع بسیار اهمیت دارد .هواپیمای دوم وارد برج جنوبی شد .دلیل اجرای این عملیات
از این رو برای روشن شدن بسیاری از سواالت درباره عملیات آن هم در س��اعات اولیه صبح و قب��ل از ظهر که رفتوآمدها
س�پتامبر و آینده تروریس�م در س�الهای آتی به گفتوگو با در نیوی��ورک زیاد اس��ت ،تا حد زیادی برد تبلیغاتی را نصیب
«جان کریاکو» افسر سابق مرکز ضدتروریسم آژانس اطالعات القاعده کرد و البته باید دانست تزریق رعب و وحشت در اوایل
مرکزی آمریکا (سیا) و محقق پیشین کمیته روابط خارجی سنا روز تاثی��ر عمیقتری دارد .طراحی این بازههای زمانی زیرکانه

وطن امروز

رمزگشایی از ابعاد پنهان عملیات سپتامبر  2001در گفتوگوی «وطنامروز» با افسر سابق مرکز ضدتروریسم سازمان سیا

واشنگتنازافشایپشتپرده
 11سپتامبر وحشت دارد

غلبه بر مس��کو در دهه  1980تامی��ن کرد .من پژوهشهای
زیادی روی القاعده و سایر جریانهای تروریستی داشتهام ،اکثر
تحلیلگران خیال میکنند القاعده در دهه  80میالدی رسماً
فعالیت خود را اعالم کرد اما این درست نیست .القاعده تا سال
 1990پس از تغییر سیاست و راهبردها ،به صورت علنی حیات
خود را اعالم نکرد و بن الدن به عنوان رهبر القاعده در آن تاریخ
از کسی سالح نگرفته بود ،بلکه در پوشش مجاهدین افغان که
بعدها اعراب به داخل آنها رسوخ کردند تسلیح میشد .شکست
این سیاست زمانی رخ داد که دولت ریگان کمک برای بازسازی
افغانس��تان و پاکستان را نادیده گرفت .حاکمیت آمریکا از آن
زمان تا به حال بیش از یک تریلیون دالر هزینه کرده اس��ت
در صورتی که میتوانستند کمی از آن را در دهه  80میالدی
صرف کنند تا امروز درگیر چنین مداخلهها و جنگهایی که به
بودجه ملی ضربه میزند نباشیم.
به عنوان افسر سابق ضد تروریسم سیا که سالها به تحلیل
دادههای این حوزه پرداختهاید ،نقش نخبگان سیاسی-امنیتی
عربستان و اتباع ضد امنیتی منتسب به القاعده را در پرونده 11
سپتامبرچگونهارزیابیمیکنید؟

انجام شده بود.
نکته مهمی در این بین نهفته است که آن هم درباره طراح
این عملیاتهاست .بسیاری از ما میدانستیم «مختار» که بعدا ً
با نام «خالد شیخ محمد» شناخته شد ،طی سالهای اخیر به
دنبال استفاده از هواپیما به عنوان موشک بوده اما دقیقاً نمیشد
فهمید آیا این موشکها قرار است در خاک ما استفاده شود یا
علیه منافع ما در کشورهای دیگر.

پس از  11س�پتامبر فاز جدیدی از افراطگرایی آغاز شد و در
حالت فعلی داعش که از عناصر جدا شده القاعده و حزب بعث
تش�کیل شده ،پیش�تاز افراطگرایی در جهان است .در کتاب
گزینههای دش�وار هیالری کلینتون هم به این موضوع اشاره
شده بود و ایش�ان اظهار میکند که کمپانی شما (سیا) با این
مساله کنار آمده اس�ت؛ چه عواملی باعث شده آمریکا با این
مولفه کنار بیاید؟

مس��اله اصلی این اس��ت که حمالت  11سپتامبر در واقع
منجر به تش��کیل نظم نوین جهانی شده است .این بدان معنا
نیست که ایاالت متحده از این نظم نوین جهانی در حال بهره
بردن نیس��ت اما واقعیت این اس��ت که آمریکا از آن تاریخ به
بعد در حال جنگ دائمی اس��ت که البت��ه منافعی برای آنها
در بر خواهد داش��ت .ما حتی در حال گذار و ورود به س��مت
اقتصاد مبتنی بر جنگ دائمی هس��تیم .به ب��اور من در راس
سیاست خارجی آمریکا موضوع مبارزه با تروریسم قرار گرفته
است ،بخشی از آن به دلیل تامین امنیت خاک خود است اما
بخشی دیگر در جهت کسب منافع خواهد بود .به انضمام اینکه
ارتش آمریکا نس��بت به گذشته مجهزتر شده است که باز هم
تداف��ع و تهاجم را در بطن خود دارد .این در حالی اس��ت که
سازمان سیا بیش��تر توانایی خود را به روی پروندههای پنهان
و سلس��له اقدامات مخفیانه بنا کرده است ،لذا سوال شما را بر

اساس هزینه و فایدهای که مد نظر ساختار قدرت آمریکاست،
پاسخ دادم.
یعنی معتقدید داعش بر اساس هزینه و فایده آمریکا شکل
گرفت؟

خیر! متاسفانه داعش به دلیل تهاجم ایاالت متحده به عراق
ایجاد شد .بدنه داعش همان القاعده است و زندانیهایی که در
زندان نظامی ایاالت متحده محبوس بودند و با هس��ته اصلی
القاعده عراق در ارتباط بودند تصمیم گرفتند یک جناح جدید
خلق کنند .البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این
جریان جدا ش��ده از القاعده توس��ط اعضای حزب سابق بعث
مسلح شدند که آمریکا به آنها اجازه داده بود سالح خود را حفظ
کنند .القاعده به اندازه کافی رادیکال نبود و همین موضوع رمز
ایجاد داعش ش��د .هر چند داعش در سوریه و عراق شکست
خورده اما اکنون در بسیاری از نقاط دیگر ،از جمله افغانستان،

پاکس��تان ،هند ،فیلیپین و شمال آفریقا فعال است .مبارزه با
داعش و هر گروه دیگری که ممکن اس��ت از درون آن بیرون
بیاید ،دولت ایاالت متحده را برای نسلها مشغول خواهد کرد
و البته مجددا تئوری هزینه و فایده امنیتی به میان میآید.

همانطور که میدانید پدیده القاعده و س�ایر س�ازمانهای
تروریس�تی در ظاهر به عنوان اسلام اهل س�نت دس�ت به
افراطگرای�ی میزنن�د .بس�یاری از سیاس�تمداران معتقدند
دکترین َسدِ نفوذ و دوستونی نیکسون -کیسینجر در دهه 70
میالدی و اشتباهات موجود در آن باعث شده القاعده و تفکرات
افراطی به وجود بیاید؛ آیا این دکترین نتیجه عکس داده و حاال
در حال دست و پنجه نرم کردن با تروریسم هستید؟

فکر نمیکنم این درست باشد .به نظرم سیاست اشتباه رونالد
ریگان باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی ش��د .این ریگان
بود که س�لاحهای مجاهدین را برای شکست دادن شوروی و

از حی��ث فنی به صورت رس��می نمیت��وان این قضیه را
تایید کرد ،چرا که در پروندههایی که قرار اس��ت سفارش یک
عملیات داده ش��ود دادههایی وجود دارد که همانند یک بمب
س��اعتی عمل میکند .به این معنا که اگر کوچکترین نشت
اطالعاتی در محفل نخبگان امنیتی و سیاسی رسمی یک دولت
شکل بگیرد پیامدهای آن به هیچوجه قابل جبران و تکذیب
نیس��ت و ترجیح بر این اس��ت که جزئیات در خارج از خاک
سفارش دهنده مطرح و نهایی شود.
البته شخصاً به هیچوجه سعودیها را قابل اعتماد نمیدانم.
س��عودیها دوست دارند سیاس��ت خود را در  2جهت پیش
ببرند؛ از یک س��و میخواهند به عنوان خادمان حرمین (مکه
و مدینه) در س��طح جهانی شناخته شوند و از سوی دیگر به
دنبال آن هس��تند که خود را شریک و دوست ایاالت متحده
نش��ان دهند .این در حالی است که آنها نمیتوانند رادیکالها
را در جامعه سعودی و دولت خود حل کنند و این موضوع با
ظاهر سیاستهای ایاالت متحده همخوانی ندارد .به عنوان
مثال ،س��عودیها میخواهند جنگندههای پیشرفته
 F35را خریداری کنند اما در عین حال ،آنها از عناصر
تروریستی در سوریه حمایت میکنند و این با منافع
امنیتی آمریکا در تضاد اس��ت .اگر به فهرست عناصر
عملیات 11سپتامبر نگاه کنیم به وضوح میبینیم تقریباً
تمام آنها اتباع عربستان بودند ،لذا از نظر من
این سیاست غیرقابل قبول است.

اخی�را ً ب�رادرزاده اس�امه بن الدن
با روزنامه گاردی�ن بریتانیا مصاحبه
کرده و عنوان کرده حمزه (پس�ر بن
الدن) با دختر محمد عطا (یکی از
هواپیمارباهای عملیات سپتامبر)
ازدواج ک�رده اس�ت .همچنین

اظهار داشته حمزه به دنبال احیای میراث اسامه بن الدن بوده
و به فکر انتقام گرفتن از آمریکاس�ت؛ به نظر ش�ما آیا آنها به
دنبال اجرای عملیات دیگری در آمریکا هستند؟

از منظر س��اختاری و تحلیل دادهها ،فکر میکنم القاعده
یا آنچه از القاعده باقی مانده اس��ت همیشه به دنبال عملیات
و حمل��ه در ایاالت متحده اس��ت .البته ای��ن کار در وضعیت
فعلی بسیار دشوار اس��ت .القاعده در حال حاضر ضعیفتر از
گذش��ته شده و در مقابل گستره و عمق فضای امنیت ایاالت
متحده (بویژه در فرودگاههای آمریکا) قابل مقایسه با  17سال
پیش نیست .به نظرم القاعده برای برنامهریزی عملیات علیه
منافع ایاالت متحده در خارج از کش��ور کار بس��یار سادهتری
خواهد داشت .با این همه ،حمزه گفته است بدون شک هدف
اصلی ،آمریکاست .او احتماالً بیشتر نگران کشته شدن توسط
هواپیمای بدون سرنش��ین است تا اینکه یک عملیات جدید
راهاندازی کند.
ب�ا توجه ب�ه گرایش اعضای گروههای تروریس�تی همچون
القاعده و اهل س�نت افراطی ب�ه جریانهایی چون گرگهای
تنه�ا ،حی�ات در هس�تههای خفت�ه و فعالیت تش�کیالتی
زیرزمینی ،آینده این گروهها را چگونه ارزیابی میکنید؟

معتقدم تروریسم یک پدیده دائمی است؛ چه بنیادگرایی
س��نی و ملیگرایی افراطی باشد یا کمونیسم و هر ایدئولوژی
دیگر .هر کش��وری که اهداف تروریستهاس��ت ،باید با آن به
شیوهای خاصی رفتار کند .ما شاهد آن بودیم که  11سپتامبر
چه بر س��ر ایاالت متحده و امنیت ملی آن در خارج و داخل
آورده است .در سالهای اخیر ما شاهد حمالت مختلف در اروپا
بودیم و هس��تههای تروریستی نیز حمالت خود را خالقانهتر
انج��ام میدهند .از ای��ن رو دولتها باید عملکرد بهتری برای
مقابله در قبال حمالت این هستهها داشته باشند .لذا دولتها
بای��د از  100درص��د امکانات خود اس��تفاده کنن��د ،چرا که
تروریستها فقط باید یک بار خوششانس باشند!
به عنوان آخرین سوال؛ با توجه به از دست رفتن سرزمینهای
تحت اشغال داعش ،شما کدام جغرافیا را برای استقرار و تمرکز
هستههای تشکیالتی– عملیاتی این گروه در نظر میگیرید؟

من اعتقاد دارم این س��اختار ،این سازمان شکسته
ش��ده اس��ت .ما ش��اهد آن هس��تیم که گروههای
کوچک منشعب ش��ده از داعش در سراسر جهان
به صورتهای گوناگون و با اسامی مختلف در حال
فعالیت هس��تند .به عنوان مثال برای نخستینبار
اس��ت که در افغانستان و پاکس��تان شاهد حضور و
اجرای عملیات از سوی داعش هستیم اما اگر
به آنچه در هند ،فیلیپین ،مالزی،
نیجری��ه ،نیج��ر و دیگر نقاط
ش��مال آفریقا اتفاق میافتد
نگاهی جامع داشته باشیم،
به این تحلیل میرس��یم
که مبارزه بعدی در این
مناطق خواهد بود.

جان کریاکو ،افسر سابق مرکز ضدتروریسمCIA

نگاهی به پشتپرده آمادهسازی عملیات سپتامبر

نگاهی به سیر حیات بزرگترین سازمان تروریستی آمریکایی

القاعده؛ از اتحاد با واشنگتن تا تهدید جهانی
پویان ش�ریعت« :برجه��ای دوقلوی مرکز
تج��ارت جهانی نیویورک پ��س از ربایش 2
هواپیما هدف عملیات تروریس��تی سازمان
القاعده قرار گرفت» .این جمله ،متن مهمترین
خبر منتشر شده در نخستین بخش خبری
ساعت  9صبح به وقت محلی نیویورک در یازدهم سپتامبر 2001
توسط رسانههای داخلی ایاالت متحده و خارج از آمریکا بود .خبری
که تنها با گذشت دقایقی از وقوع آن عالوه بر آنکه در صدر اخبار
جهان قرار گرفت ،توجه رسانههای مختلف و کارشناسان مسائل
سیاسی و امنیتی را به خود جلب کرد .القاعده اسم رمز این واقعه
و خبری بود که در رس��انههای گوناگون دس��ت به دست میشد
که تصویرساز یک سازمان تروریستی مخوف در منطقه شبهقاره و
بویژه افغانستان بود .رسانهها و مقامات مختلف در ایاالت متحده به
شکل هماهنگ عملیات انجام شده در نیویورک را به این سازمان
نس��بت دادند و چندی نگذشت که به صورت یکپارچه قریب به
اتفاق کارشناسانی که در رسانهها به تحلیل این اقدام تروریستی
مشغول بودند ،القاعده و بنالدن را به عنوان طراح و تیم اقدامکننده
معرفی کردند .در شرایطی که اخبار داخلی آمریکا به آواربرداری
و کشتهش��دگان مش��غول بود ،اخبار ضد و نقیضی هم در برخی
رسانهها درباره غیر طبیعی بودن قسمتهایی از عملیات تروریستی
 11سپتامبر از جمله حمله به پنتاگون و ساختمان کنگره آمریکا
و ...مطرح شد اما پروپاگاندای رسانهای به حدی هماهنگ بود که
به افکار عمومی اجازه نمیداد آن را باور کند .با گذش��ت  17سال
از حادثه  11س��پتامبر بر آن شدیم تا نگاهی به حیات این شبکه
تروریس��تی جهانی و ارتباط آن با بزرگترین سرویس جاسوسی
جهان داشته باشیم تا در نهایت بتوان درک درستی از این حادثه و
ارتباط القاعده با  CIAبه مخاطب داد .درباره حادثه  11سپتامبر
باید متذکر شد که هر چه از روز این حادثه فاصله میگیریم اسناد
و اظهارات گوناگونی در رد این عملیات به شکل مستقل از سوی
القاعده منتشر میشود که خود میتواند باطن سناریوی سپتامبر
 2001و استفاده ابزاری آمریکا از القاعده را بیش از پیش عیان کند.
در دوران اشغال افغانستان از سوی قوای ارتش سرخ شوروی و با باال
گرفتن شدت درگیری در افغانستان تعداد قابل توجهی ازگروههای
جهادی رادیکال در این جغرافیا ش��کل گرفت که بر اساس اسناد
موجود تنها هدف آنها مقابله با نیروهای متجاوز شوروی یا همان
سربازان مارکس در این اقلیم بود.
■■ابزارجنایتیانکیها
در این میان آژانس اطالعات مرکزی ایاالت متحده بر اس��اس
خط ماموریتی خود در مقابل ش��وروی س��ناریویی طراحی کرد تا
از طریق یک خط ارتباطی بتواند با مجاهدان در افغانستان ارتباط
بگیرد .هدف از این ارتباط س��ازماندهی و هدایت یک تش��کیالت
ایدئولوژیک در افغانستان برای مقابله با شوروی بود .تشکیالتی که
با پایان بحران اشغال افغانستان بتوان از آن به صورت چندمنظوره
برای رسمیت بخشیدن به تجاوزگری آنگلوساکسونها و نسلکشی
آمریکاییها اس��تفاده کرد .این وقایع در حالی اتفاق میافتاد که با

گذش��ت تنها چند س��ال از آغاز دهه  1980میالدی و با بررس��ی
گروههای موجود ،افسران سیا به این نتیجه رسیدند که میتوانند با
تشکیالت القاعده در افغانستان ارتباط بگیرند .تشکیالتی که با اعمال
چند تغییر میتوان برای سالهای متمادی از آن بهرهبرداری کرد.
سازمان القاعده در افغانستان از نیروهای بومی تشکیل شده بود که
این مساله باید با یک تغییر از حالت یکدست بودن درآمده و لوگاریتم
تشکیالتی جدیدی را به عنوان مشی اصلی خود در دستور کار قرار
میداد .از آنجایی که نیروهای این سازمان از ایدئولوژی وهابی و در
برخی موارد حنبلی برخوردار بودند ،سیا باید از کانال علمای دینی
و برادران منتس��ب به آنها در جهت تغییر ساختاری استفاده کند.
تزریق ش��بکه عرب زبان به القاعده و ظهور اشخاصی چون اسامه
بن الدن و ایمن الظواهری در کنار عناصر تشکیالتی عربزبان که
باعث ش��د القاعده در ساختار از  2بس��تر نیروهای انصار (بومی) و
مهاجرین (عرب زبانان حاشیه خلیجفارس و شمال آفریقا) تشکیل
شود به این سناریوی آژانس اطالعات مرکزی آمریکا باز میگردد.
ارتباط سیا با القاعده با هدف مقابله با شوروی ادامه پیدا کرد و این
تغییر ساختار باعث شد این تشکیالت در بحران بوسنی و هرزگوین
حضور پیدا کند .در ایام جنگ بوسنی
و بعد از توافق دیتون در نوامبر 1999
اختالفاتی در القاعده بر سر چگونگی
تقابل با دش��من و به ط��ور خاص در
تعریف از دش��من به وج��ود آمد .این
سازمان که تا چندی پیش با متجاوزان
شوروی درگیر بود حاال خود را در عمق
اروپا میبیند که این مساله تاثیر بسزایی
در فرآیند حی��ات و اقدامات این گروه
داشتهاست.بهاعتقادبرخیکارشناسان
حوزه تروریسم ،حضور القاعده در اروپا
نهتنها تصمیمی از طرف این س��ازمان تروریستی نبوده ،بلکه خود
سناریوی دیگر از سوی سیا برای هدایت این تشکیالت بوده است .به
گفته برخی سران این سازمان تروریستی ،در ایام حضور در بوسنی
برخی ارکان ردهباالی این سازمان به اسنادی دست پیدا کردهاند که
خبر از حمله آمریکا به افغانستان و سرنگونی صدام در عراق میدهد.
اسنادی که هیچگاه چگونگی دسترسی مقامات ارشد القاعده به آن
مشخص نشده و تاکنون هیچ سندی بر مبنی بر فعالیت بخش پنهان
و اطالعاتی القاعده برای تهیه آن منتشر نشده است .بعد از حضور
القاعده در اروپا که به جذب قابل توجهی از عناصر اروپایی منجر شد
این س��ازمان توان خود را گسترش داد .دیگر القاعده به جغرافیای
شبهقاره ،جنوب آسیا و مناطق عربزبان آفریقایی محدود نمیشد
و توانس��ته بود تا عمق اروپا نفوذ کند؛ مسالهای که به گفته برخی
کارشناسان مسائل امنیتی بدون پشتیبانی سیا و جامعه اطالعاتی
غرب غیرممکن بود .از س��وی دیگر کادر مرکزی این س��ازمان در
افغانستان که میزبان شبکه جدیدی از مهاجران عرب بود ،مهرهای
به نام «ابومصعب الزرقاوی» را در خود میدید .عنصری مهاجر که
توسط ابومحمد المقدسی در اردن آموزش دیده و بعد از دستگیری

و سپری کردن دوران محکومیت ،خود را به افغانستان رسانده بود.
درست در ایامی که برخی عربزبانان در افغانستان در دوره آموزش
تشکیالتی به س��ر میبردند ،حادثه  11سپتامبر توجه رسانههای
جهان را به خود جلب کرد .حادثهای که منجر به لشکرکشی و تجاوز
آمریکاییها به افغانس��تان شد .در شرایطی که برخی کارشناسان
مسائل امنیتی معتقدند عملیات 11سپتامبر را القاعده اجرا کرده اما
این سناریویی طراحی شده از سوی سیا بود و این کمپانی جاسوسی
با هدایت القاعده به اروپا و مهندسی شبکه این سازمان تروریستی
توانست عملیات 11سپتامبر را مهندسی کند .این در حالی است که
تجاوز به خاک افغانستان آغاز شده و بهانه برای نسلکشی و نقض
تمامیت ارضی این کشور با عنوان مبارزه با تروریسم کلید خورد .در
این میان ابومصعب و شبکه تحت مسؤولیت وی به عراق مهاجرت
کردند تا در آنجا بتوانند در اقلیم ،شبکه القاعده عراق را سازماندهی
کرده و آموزش دهند .سازمان تروریستی تکفیری القاعده با حضور
در اروپا متوجه شد باید تشکیالت خود را همچون ویروس به شکل
لکهای گسترش دهد .هدف از اجرای این خط ماموریتی کاهش توان
مقابله با آن و ایجاد شبکهای جهانی با ویژگیهای تشکیالتی بود.
تنها  2سال بعد از تجاوز به افغانستان
خبر لشکرکشی ارتش آمریکا به همراه
ناتو به عراق منتش��ر ش��د .درست در
ایامی که ابومصعب الزرقاوی توانس��ته
بود تش��کیالت خود را با ن��ام القاعده
عراق (القاعده الجهاد فی بالد الرافدین)
راهاندازی و عملیاتی کند .در واقع اینجا
هم بهانهای جز وجود سالحهای کشتار
جمعی برای جنایت��کاران آمریکایی و
نسلکشی در عراق پیدا شد و آن مبارزه
با تروریسم و القاعده بود .در این مدت
بسیار کسانی بودند که نام این سازمان تروریستی را بارها از رسانهها
شنیدند و گاه در اقداماتی همچون مادرید اسپانیا ،منچستر انگلیس و
عملیات بلژیک به شکل مستقیم با القاعده مواجه شدند .بروز و ظهور
القاعده در غرب به سالهای  2001تا  2011برمیگردد؛ سالهایی
که نیروهای اسالمگرای غربی (و نیروهای اسالمگرای مهاجرت کرده
به غرب) یا با ارتباط و جذب مستقیم وارد فعالیت سازمانی شدند
که در نهایت به شکل مستقیم به صفوف القاعده پیوستند یا آنکه
خودشان اقدام به عملیاتهای منفرد ،منتها با اسم سازمان القاعده
کردند.
■■تشکیالتی در عمق قاره سبز
در واقع در حد فاصل این سالها در غرب  2نوع ارتباط ،جذب
و عملیات اجرایی ش��ده اس��ت که در نوع اول شاهد عضوگیری،
پرورش و هدایت مس��تقیم تشکیالتی از سوی سازمان القاعده و
در ش��کل دیگر عملیاتهای انفرادی منتس��ب به این تشکیالت
هس��تیم .مثال در س��ال  2004در مادرید و در س��ال  2005در
لندن ،نیروهای جذب ش��ده به القاعده به شکل کام ً
ال تشکیالتی
اقدام به عملیاتهای انتحاری در متروی این دو ش��هر کردند که

چند دقیقه با القاعده

موجب کشته شدن صدها نفر شد .عملیاتهای خارجی القاعده در
حالی با اختالل روبهرو شد که برخی تالشها درباره این عملیاتها
شد و به دلیل عدم هماهنگی میان مسؤوالن القاعده به شکست
انجامید .یکی از جدیترین این طرحها ،تالش «نجیباهلل زازی»
برای حمله به سیستم مترو در تونلهای زیرزمینی نیویورک بود.
این قضیه بیش از هرچیز نشانگر توان القاعده در آموزش افراد برای
انجام عملیات و حمله در س��رزمین مادری خودشان بود .بعد از
ضربه ش��دیدی که القاعده در تورابورای افغانستان متحمل شد،
بخش مرکزیت سازمان القاعده به جای برنامهریزی و انجام حمالت
خارجی ،به روش «گس��تراندن تفکر و نگاه القاع��ده» روی آورد و
تبدیل شدن از وضعیت سخت به نرم را در دستور کار قرار داد.
■■بحران شام و عراق
در  10ساله بعدی حیات القاعده بعد از  11سپتامبر این سازمان
طرح تحول تش��کیالت و فعالیتهای خود را دنب��ال کرده و این
موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که در س��وریه و بحران تروریستی
غرب آسیا به آستانه تکمیل نهایی خود رسیده است .پس از عراق
موضوع اشغال سوریه از سوی سرویسهای غربی -عبری  -عربی
کلید خورد؛ س��ناریویی که با هدف قط��ع ارتباط محور مقاومت،
جغرافیای ش��ام را هدف گرفت��ه بود .در این می��ان یار قدیمی و
سازمانی تروریستی با نام القاعده به عنوان اهرم میدانی سرویسهای
مذکور انتخاب شد .س��ازمانی که توانسته بود از نیروهای بومی و
مهاجر ،شبکه تشکیالتی گس��تردهای را ایجاد کند و توان الزم را
برای جنگ شهری و اقدامات تروریستی داشته باشد .این سازمان
به دلیل ماهیت ایدئولوژیک خود و همچنین چهره مبارز و جهادی
(تروریستی) که از سوی رسانههای غرب به افکار عمومی در جهان
مخابره کرده بود ،میتوانست ارتباط زیادی را با شهروندان سوریه
برقرار کند تا در نهایت بتواند با الحاق به بخش عراق خود که از سوی
بازماندههای بعث در حال تقویت بود ،تهدیدی جدی برای مقاومت،
منطقه و در نهایت جامعه جهانی باشد .با افزایش شدت درگیری در
سوریه و بروز اختالفاتی میان شبکه جوالنی (مسؤول القاعده سوریه)
و بغدادی (القاعده عراق) شاهد شکلگیری داعش در سوریه و عراق
بودیم .موضوعی که در نهایت اختالف میان ش��بکههای القاعده را
افزایش داد و توانس��ت قدرت تقابل نیروه��ای مقاومت را افزایش
دهد .کارنامه  7ساله جنگ سوریه نشان میدهد القاعده نهتنها به
عنوان ابزاری مهم از سوی واشنگتن ،تلآویو و ریاض مورد حمایت
و هدایت است ،بلکه شاید بیانگر ماهیت عملیات سپتامبر 2001
نیز باشد .در آخر باید متذکر شویم در این سالها و با گذشت 17
سال از  11سپتامبر برخی کارشناسان و مقامات سیاسی -امنیتی
در آمریکا در اشکال مختلفی به ارتباط سیا با القاعده و پشتیبانی
واش��نگتن ،تلآویو و ریاض از این شبکه تروریستی جهانی اذعان
کردند .در واقع نگاهی گذرا به ملیت سعودی عامالن  11سپتامبر و
ارکان این سازمان تروریستی و همچنین واکنش آمریکا در تقابل با
این تشکیالت خود خبر از همکاری تنگاتنگ میان آنها میدهد که
از سرمایهگذاری در اواسط دهه  1980میالدی تاکنون ادامه دارد.
* پژوهشگر حوزه تروریسم

فرشادگلزاری* 17 :سال پیش در چنین
روزی برای چند ساعت تمام شبکههای
تلویزیونی جه��ان برنامههای روزانه خود
را قط��ع کردند و نگاه تم��ام دولتها به
نیوی��ورک ،جایی که برجه��ای دوقلوی
سازمان تجارت جهانی میهمان  2بوئینگ  767بودند معطوف
ش��د .افکار عمومی ایاالت متحده و همچنین سایر کشورها
دقیقاً نمیدانستند چه اتفاقی در حال رخ دادن است اما کمی
آنطرفتر در اتاق مانیتورینگ س��ازمان سیا اوضاع به گونه
دیگری در حال رقم خوردن بود .بس��یاری از مدیران سطح
باال و افسران میانی آژانس اطالعات مرکزی با دادههایی که
از ماهها قبل در دست داشتند میدانستند سازمان تروریستی
القاعده چند ایالت آنطرفتر از آنها مشغول عملیاتی است
ک��ه به گفته برخی تحلیلگران روندهای جهانی را تغییر داد
اما سوالشان این بود که چرا در این بازه زمانی و چگونه این
عملیات انجام ش��د؟ بر اساس دادههایی که در طول این 17
سال کموبیش مورد پاالیش قرار گرفته و سپس با هر قصدی
(اعم از بهرهبرداری سیاسی ،امنیتی یا رسانهای) منتشر شده
اس��ت ،مشخص شده سازمان سیا و جامعه اطالعاتی ایاالت
متحده از عملیات سپتامبر القاعده آگاه بوده اما بحث اصلی
این اس��ت که در کانونهای چند الیه قدرت در آمریکا کدام
چهرهها و مهرههای سیاسی و امنیتی در طراحی این سناریو
دخیل بودهاند و به طور کامل از آن اطالع داش��تهاند؟ پاسخ
بسیار دشوار خواهد بود اما نوک پیکان معادله بدون شک به
سمت دولت وقت و شخص رئیسجمهور یعنی «بوش پسر»
چرخش دارد که البته بر اس��اس اس��ناد عمومی و رسانهای
این تحلیل نادرست اس��ت .اینکه تا چه حدی دولت ایاالت
متحده در این نمایش جهانی مقصر بوده یا اصالتاً تا چه میزان
میتوان آن را طرح منتسب به خودشان دانست نکتهای است
که پاس��خ آن را باید در نامه «موسسه طرح آمریکایی برای
قرن  »21یافت که در سال  1998به عنوان یک پیشنهاد به
«بیل کلینتون» رئیسجمهوری وقت ارائه شد .در این طرح از
کلینتون خواسته شده حکومت بعث عراق به رهبری «صدام»
را سرنگون و بغداد را به نمونه بارز دموکراسی و پایگاهی برای
گسترش نفوذ ایاالت متحده در غرب آسیا و قرن  21تبدیل
کند .به عبارت دیگر قرن بیستویکم را به قرن آمریکا تبدیل
کنند! بدون تردید آنچه با ظهور رس��انه موجب شد ایاالت
متح��ده در این عرصه بتوان��د س��رمایهگذاریهای فراوانی
در جه��ت هدایت افکار عمومی انجام دهد ،پیوند رس��انه با
اندیشکدهها و هستههای پژوهشی است که در حوزه امنیت،
سیاست و حتی اقتصاد مشغول به فعالیت هستند ،چرا که
تمام آنها یا زیر نظر مس��تقیم و ب��ا بودجه جامعه اطالعاتی
آمریکا فعالیت میکنند یا اینکه خوراک اطالعاتی آنها برای
برتری رسانهای -اطالعاتی از سوی سیا و سایر اجزای جامعه
اطالعاتی آمریکا تامین میشود .به این جهت است که نامه

موسس��ه طرح آمریکایی برای ق��رن  21را باید مصداق یک
پیشطرح برای اش��غال عراق دانس��ت ،چرا که اش��خاصی
مانن��د «دیکچن��ی» (وزیر دفاع دولت ب��وش پدر و معاون
رئیسجمهوری در دولت بوش پسر)« ،پل ولووفیتز» (دستیار
وزیر خارجه در دولت ریگان ،جانش��ین وزارت خارجه پیش
از حمالت  11س��پتامبر و رئیس بانک جهانی در دولت اول
و نیمه اول دولت دوم بوش پس��ر که به عنوان معمار جنگ
آمریکا و عراق در  2003شناخته میشود)« ،دونالد رامسفلد»
(وزی��ر دفاع در دولت جرالد فورد و وزیر دفاع در دولت بوش
پسر)« ،جرج بوش» (چهل و سومین رئیسجمهوری آمریکا)
و «کاندولیزا رایس» (وزیر خارجه دولت دوم بوش پسر) زیر
ای��ن نام��ه را امضا کرده بودند و دقیقاً  2س��ال بعد با پرچم
جمهوریخواهان وارد کاخ س��فید شدند .تا به اینجای کار،
پشتپرده آمریکایی این ضد واقعه را مورد بررسی قرار دادیم
اما آنچه جذابتر و مهمتر خواهد بود ،وقایعی اس��ت که در
اردوگاه القاعده اتفاق افتاده است .در این بین باید چند مولفه
را در نظر بگیریم که بدون تردید نخستین مساله ،بحث جهاد
رادیکال در دهههای  70و  80میالدی است که لشکرکشی
شوروی به افغانستان مبدأ آن به شمار میرود .فارغ از جزئیات
باید به این نکته توجه شود که در آن زمان غربیها بهواسطه
عربس��تان و برای هدف قرار دادن شوروی تا حدود زیادی از
هس��تههای افراطی استفاده ابزاری کردند اما با صرف نظر از
آن دوران س��راغ یکی دیگر از مولفههایی میرویم که ادامه
فعالیتهای رادیکال در دهه  80به شمار میرود.
■■کینه بوسنی چگونه شکل گرفت؟

یکی از نقاطی که در چارچوب تحلیل سیر حیات القاعده
و ب��ه طور کلی جه��اد رادیکال خیلی کمتر مورد اش��اره قرار
میگیرد ،وقایع بوس��نی است که مهمترین قسمت آن را باید
سال  1995دانست .ممکن است عدهای بگویند جنگ بوسنی
در س��ال  1992آغاز ش��د پس چرا باید س��ال  1995را مورد
تحلیل قرار داد؟ پاسخ این سوال  2قسمت خواهد بود؛ نخست

اینکه مهرههایی ک��ه در زمان بهاصطالح جهاد علیه صربها
دست به سالح بودند عموماً در عملیات  11سپتامبر نقش اتاق
فکر و طراح اصلی این عملیات را ایفا کردهاند و دوم اینکه عنصر
معنوی و محرک اصلی این عملیات را تا حدودی باید «توافقنامه
دیتون» دانس��ت ،چرا که در اظهارات برخی بازداشتشدگان
القاعده در س��الهای پس از عملیات سپتامبر به این موضوع
اش��اره شده که ایاالت متحده با اعمال فشار بر بوسنی موجب
شد این توافق به عنوان صلح بوسنیاییها و صربها در نوامبر
 1995به امضای طرفین برس��د و بر اساس آموزههای سلفی
جهادی که در القاعده به آنها ارائه شده ،این توافق پایمال کردن
حقوق مسلمانان بوسنی قلمداد شده است! بدون تردید بوسنی
دیگر پایگاهی امن برای اعضای القاعده نبود و به همین سبب
باید به سرزمین مادری خودشان یعنی افغانستان بازمیگشتند
که البته برخی از آنها به دلیل نژاد اروپایی که داشتند به عنوان
مهاجر به حساب میآمدند و به اروپا برگشتند اما ارتباط خود
را ب��ا کادر مرکزی القاعده حفظ کردند .در خالل این س��الها
عملیاتهای کوچک در دستور کار القاعده قرار گرفت اما آنها به
انجام این عملیاتها رضایت ندادند و به دنبال سورپرایزی بزرگ
برای دنیا و در صدر فهرست ،آمریکا بودند.

■■ پرل هاربر را معکوس میکنیم!

در اظهارات کسانی مانند «سواد المدنی» (نفر سوم شبکه
القاعده در لندن) و «ابوحذیفه الکشمیری» (عضو اصلی شبکه
القاعده در بیرمنگام) صراحتاً آمده اس��ت که آنها  2ماه قبل
از عملیات  11سپتامبر (یعنی در جوالی  )2001پیغامی را
بهواسطه یک رابط از سوی «ابوحفص المصری» (با نام اصلی
محمد عاطف) که از نزدیکان «بنالدن» بوده و در تاس��یس
القاعده در افغانستان نقش داشته و به عنوان مسؤول امنیتی
این سازمان شناخته میشد ،دریافت میکنند .در این پیغام به
آنها ابالغ میشود قبل از شروع ماه «سپتامبر» از بریتانیا خارج
شوند و اگر نتوانستند ،در همانجا بمانند و آنجا را ترک نکنند.
اگ��ر کمی به عق��ب (اوای��ل س��ال  )1999و زمانی که

اس��امه بنالدن در تدارک عملیات س��پتامبر بود بازگردیم،
جنبوجوش کادر مرکزی القاعده را به وضوح میبینیم .در
آن زمان «ابوحفص المصری»« ،ابومصعب الس��وری» (با نام
اصلی مصطفي ستماريم ناصر) که از اعضای گروه «الجماعه
االس�لاميه» در الجزاير بود ،بهع�لاوه طاهر جان (معروف به
طاهر یولداش��ف) رهبر جنبش اس�لامی ازبکستان و حتی
«خالد شیخ محمد» (رئیس کمیته نظامی القاعده و طراح کل
عملیات  11سپتامبر) دیدارهایی را با یکدیگر و سایر عناصر
و رهبران کلیدی القاعده در افغانستان و بویژه کابل داشتند
و درباره پاسخ کلینتون به نامه موسسه طرح آمریکایی برای
قرن  21بحث و تبادل نظر میکردند .کلینتون در آن زمان
گفته بود آمریکا هرگز سراغ جنگ و اشغال کشوری نخواهد
مگر آنکه حادث��های در ابعاد حمله ژاپن به «بندر پرل
رفت 
هاربر» که منجر به کشته شدن  2270آمریکایی شده بود،
رخ ده��د .این عبارت کلیدواژهای ب��ود که  4ناوگان القاعده
(استعاره از  4هواپیمای استفاده شده در عملیات سپتامبر)
وارد خاک ایاالت متحده شوند .القاعده به دنبال آن بود که به
هر ترتیب که شده آمریکا را به چالش بکشاند .این در حالی
است که یکی از افس��ران سازمان اطالعات خارجی بریتانیا
( )MI6در جمع آنها حضور داش��ت و حتی  3ماه قبل خبر
اجرا شدن یک عملیات بزرگ توسط القاعده را به آنها داده بود
و آنها هم اطالعات را در اختیار سیا گذاشته بودند اما اینکه
چرا ایاالت متحده هیچگونه پیشگیری در اینباره نکرد جای
سوال و تعجب دارد .البته اسناد نشان میدهد آنها پیشبینی
میکردند القاعده به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین یا
در جبلالطارق حمله میکند و از این حیث آمادگی امنیتی
داشتهاند اما باز هم ابهاماتی در این بین وجود دارد.
■■ فرجام سخن

در عملیات  11سپتامبر «هسته هامبورگ» که به عنوان
اتاق برنامهریزی این عملیات از آن نام برده میشود و متشکل
از اش��خاصی مانند «رمزی بنالشیبه» (هماهنگکننده کل
عملیات) و «محمد عطاء» (با نام اصلی ابوعبدالرحمن المصری
و خلبان هواپیمای اول) بود ،نقش موثری را ایفا کرد .در این
تیم افراد دیگری مانند «ابوالقعقاع القطری» (خلبان هواپیمای
دوم)« ،عروه الطائفی» (خلبان هواپیمای س��وم) و «ابوطارق
اللبنان��ی» (خلبان هواپیمای چهارم) بهع�لاوه  16نفر دیگر
حضور داشتند که البته همه آنها در هامبورگ مستقر نبودند
ام��ا ارزش آنها برای القاعده به حدی بود که اس��امه بنالدن
زمان��ی که در حال گوش دادن به رادیو در تورابورا بود و خبر
عملیات  11س��پتامبر را شنید ،صراحتاً اظهار کرد« :آمریکا
قلعهای بود که نفوذ در آن برای ما بسیار مشکل بود اما حاال
کوبیدنش با منجنیق مجاز ش��د» .این همان جملهای است
که بعدها به یک کلیدواژه برای واش��نگتن تبدیل ش��د و آن
هم حمله به افغانستان و تکمیل پروژه قرن  21در عراق بود.
* پژوهشگر حوزه تروریسم
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یادداشتمیهمان

بنبستجاستا

س�کندر احمدش�اه* :در قوانین بینالمللی قاعدهای مورد اتفاق است که
میگوید نهادهای قضایی داخلی یک کش��ور اختیار محکوم کردن سایر
کشورها را ندارند و پیگیری این موضوع به سازمانهای حقوقی بینالمللی
مربوط میشود اما بویژه در آمریکا و دیگر کشورهای کاپیتالیستی باید گفت
این روند دستخوش تغییر شده است ،به گونهای که از دید آمریکا نقش
برخی دولتها در معادالت جهانی همچون یک سازمان یا شرکت تعریف
میشود نه یک کشور! این تقسیمبندی که البته بسیاری از کشورهای دنیا
آن را به رسمیت نشناخته و قبول ندارند ،الزمه سیاستهای کشورهای
کاپیتال برای پیشبرد اهداف و سیاستهای خود در قبال کشورهایی است
که سعی در ایستادگی دارند .حال نکته اینجاست که اگر آمریکا بخواهد
کشوری را متهم کرده و علیه آن طرح دعوای بینالمللی مبتنی بر تامین
خس��ارت کند ،ابتدا باید وزارت خارجه ایاالت متحده بر اس��اس مدارک
احراز ش��ده یک کشور را حامی تروریسم تشخیص دهد و این اختیار را
به سیس��تم قضایی داخلی آمریکا بدهد تا علیه آن کشور دست به اقدام
قضایی بزند و به دادرسی علیه دولت خاطی مبادرت بورزد .درباره جاستا
باید گفت کنگره آمریکا که از  2مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده
با اجرایی شدن این قانون موافقت کرده و سیستم قضایی ایاالت متحده
را مجاز به رسیدگی به پرونده کشورهای حامی تروریسم و اقدام قضایی
علیه این کشورها کرده است .نکته مهم درباره جاستا این است که چنین
قانونی بر خالف روال س��ابق در دستور کار قرار گرفته .یعنی روند سابق
که در آن ابتدا وزارت خارجه بر اس��اس مدارک و ش��واهد یک کشور را
حامی تروریسم معرفی کرده و سپس این اختیار را به سیستم قضایی برای
رسیدگی به پرونده مذکور میداد به کلی به حاشیه رانده شده و نمایندگان
آمریکایی به صورت مستقیم این اختیارات را به سیستم قضایی تفویض
کردهاند .این اقدام کنگره مغایر با قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا بوده
و نمایندگان آمریکایی به صورت خاص در رابطه با حمالت  11سپتامبر
چنین قانونی را به تصویب رساندهاند که نشان از اهمیت این پرونده دارد.
همانگونه که میدانید بهرغم تصویب این قانون در مجلس نمایندگان و
همچنین مجلس سنا ،رئیسجمهوری سابق ایاالت متحده با استناد به
مغایرت آن با قانون اساسی و همچنین تاثیرات منفی و مخرب بر روابط
خارجی آمریکا و افزایش خطرات ناشی از مقابله به مثل برخی کشورهای
دشمن علیه آمریکا ،آن را وتو کرد .واشنگتن در این فکر است که اگر در
این پرونده عربستان سعودی متهم شود تبعات منفی فراوانی برای ریاض و
هم برای واشنگتن به بار میآید .سوالی که در این بین مطرح میشود این
است که چرا با وجود تصویب قانون جاستا (اجرای عدالت در برابر حامیان
تروریسم) اجرای آن تا به امروز انجام نشده است .باید توجه داشت پیش از
این قوانین مختلفی درباره مبارزه با تروریسم و اقدام علیه کشورهای حامی
تروریسم در آمریکا پس از حمله  11سپتامبر به تصویب رسیده و اجرایی
شده اس��ت .این قانون هم در راس��تای همان قوانین بوده و اگر به متن
آن دقت ش��ود در واقع با قانونی جدید و متفاوت روبهرو نمیشویم ،بلکه
قانونی است که ارجاعات به قوانین مصوب در سالهای قبل برای مبارزه
با تروریس��م و حامیان آن داده شده است .متن این قانون همانند متون
قوانین گذشته آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم و کشورهای حامی آن
نیست و از نظر حقوقی ساختار قوی و مستحکمتری دارد .البته این قانون
از نظر کمی یک قانون خیلی بزرگ با مواد و تبصرههای فراوان به شمار
نمیرود و همانطور که گفته شد بیشتر شامل ارجاعاتی میشود که به
قوانین مصوب پیش��ین در این رابطه مربوط است .در این بین امکان آن
وجود دارد که بازماندگان به حقوق خود دست پیدا کنند اما الزمه آن این
است که بتوان رابطه مستقیم میان عناصر تروریستی را که عامل حمالت
 11سپتامبر بودهاند با دولت عربستان سعودی عیان کرد یا اینکه مدارکی
مبنی بر روابط نزدیک و البته تاثیرگذار میان تروریس��تها با دولتمردان
سعودی به دست آید .البته در این بین ضمانت اجرای این قانون هم باید
در نظر گرفته شود .در حال حاضر در اجرا و عدم اجرای آن بحث وجود
دارد ولی در صورت برداش��ته شدن موانع و اجرایی شدن قانون ،سیستم
قضایی آمریکا که یک نهاد مس��تقل و قدرتمند در این کش��ور به شمار
میرود ،میتواند راساً دولت را مجبور به انجام آن قانون و همچنین ملزم
به تحت فشار قرار دادن عربستان کند.
موضوع دیگری که مطرح میش��ود این اس��ت که آمریکا نمیتواند
پرونده  11س��پتامبر را در دیوان کیفری بینالمللی ( )ICCمطرح کند،
چرا که آمریکا و عربستان هیچکدام عضو دیوان نیستند و اصل رسیدگی
به یک پرونده در  ICCنیز بر اساس شکایات مردمی نیست .از سوی دیگر
روابط خوب میان واشنگتن و ریاض مانع از این خواهد شد که پروندهای
علیه سعودیها که در یک سوی آن آمریکا قرار دارد ،در محاکم قضایی
بینالمللی مفتوح شود .تنها راهی که در آن منع قانونی وجود ندارد این
است که شورای امنیت سازمان ملل دیوان کیفری بینالمللی را ملزم به
رسیدگی این پرونده کند که به نظر نمیرسد آمریکا با این امر موافق باشد
و حتی ممکن است آن را به دالیل سیاسی و منافع مشترک با ریاض وتو
کند .جالب اینجاست که آمریکا با بسیاری از عناصری که در حال حاضر
از آنها با عنوان تروریس��ت یاد میش��ود از زمان اشغال افغانستان توسط
ش��وروی ارتباط مستقیم داشته و این امر را انکار نمیکند .اصل داشتن
رابطه میان سران القاعده با دولتمردان سعودی یا اینکه عناصر تروریست از
اتباع سعودی بودهاند به خودی خود نمیتواند مقدمهای برای اقدام قضایی
شود ،بلکه اثبات آنکه این روابط در راستای اقدامات تروریستی به صورت
مستقیم یا حتی غیرمستقیم بوده ،این قابلیت را دارد تا بتوان بر اساس
آن علیه ریاض اقامه دعوا کرد .اما س��وال نهایی این است که آیا میتوان
بر اساس اسناد  28صفحهای منتشر شده از جانب کنگره آمریکا دخالت
عربستان در حمالت  11سپتامبر را اثبات کرده و علیه آن اقدام قضایی
کرد یا خیر؟ باید گفت این مس��اله به صورت کام��ل بر عهده دادگاهی
است که به این پرونده رسیدگی میکند .قطعاً این اسناد شواهد متقنی
در جریان دادرسی به شمار خواهد رفت ولی آغاز اقدام قضایی بر اساس
آن بر عهده دستگاه قضا بوده و این سیستم باید ارزش حقوقی این اسناد
را بسنجد که آیا سندها از حیث بار حقوقی و فنی اصالت دارد یا خیر.
*استادحقوقدانشگاهایندیاناپولیس

