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   ٢٠١۶ نومبر ٢۴

  

 ... سپتمبر، جنگ بی پايان١١پانزده سال پس از 
وريستی، يعنی زمانی که کنگره به استفاده از نيروی نظامی عليه  و حمالت تر٢٠٠١ سپتمبر١١در روزھای پس از 

انجام آن شرکت کرده و يا به آن  در "مجوز داده"، به آن "سازمان داده" ھا را ئیی داد که اين ھواپيما رباأکسانی ر

فريقا تا اھا از غرب ئيانی بودند که می توانستند تصور کنند که اين شکار انسان امريکااندک شمار  ياری رسانده بودند،

 . رياست جمھوری را در برگيردۀو طول دو دور فيليپين را در نوردد

رغم آن که کاخ سفيد   علی. در خاورميانه، بيش از پيش دائمی به نظر می رسدامريکاامروزه درگيری نيروی نظامی 

 ھمچنان در اين دو امريکائیانکاران ھای عراق و افغانستان پايان داده، ھزاران نفر از نيروھا و پيم به جنگ  ًرسما

.  با سرعتی بيش از سرعت توليد بمب، بمب بر سر مردم عراق و سوريه فرو می ريزدامريکا. کشور حضور دارند

 خاص ھيچ پايانی متصور ۀدر اين لحظ "ا در ليبيامريکاگويد، برای بمباران ھای  براساس آن چه که خود پنتاگون می

 گاه و بيگاه در يمن و سومالی، به نيروھای سعودی در جنگ ئیمچنين عالوه بر حمالت ھوااياالت متحده ھ". نيست

  .شان در يمن ياری می رساند

  .ش قرار دارد آغازينۀ، به نظر می رسد که جنگ عليه ترور ھنوز در نقطسپتمبر ١١پانزده سال پس از حمالت 

اده که اين جنگ چه دستاورد اندکی داشته و چه ويرانی  در عراق و افغانستان تنھا نشان دامريکائیريزش نيروھای 

 .عظيمی را به بار آورده است

  . خود داردکنترول در ٢٠٠١ھم اينک در افغانستان، طالبان سرزمين ھای بيشتری را نسبت به ھر زمانی پس از سال 

کشور " دشمن"ده را  درصد جوانان عراقی ، اياالت متح٩٠ نشان می دھد که بيش از ٢٠١۶يک بررسی در سال 

  .آورند خويش به شمار می

 در ا به عراق به وجود آمد، مناطق وسيعی را در عراق، سوريه و ليبيامريکاطور وسيعی با تجاوز ه دولت اسالمی که ب

  . و جسارت الزم برای ھماھنگ کردن حمالتش در اروپا را داردئی خود دارد و نشان داده که تواناکنترول

 که در قلمرو جنگی و ئیھا رغم تمامی پيشرفت علی"در ماه جون به کنگره گفت که ) CIA(س سيا رئي" جان برنان"

 و دسترسی جھانی اين گروه تروريستی را کاھش نداده ئیھا، توانا مالی در مقابله با دولت اسالمی داشته ايم، اين تالش

 ".است

.  کند، اما ديگر ھدف اصلی نيست  میکنترول و سومالی القاعده، دشمن اوليه، با وجودی که امروز، مناطقی را در يمن
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 در يمن، در طول يک سال منجر به چھار برابر شدن نيروی نظامی امريکابه عنوان مثال، جنگ پشتيبانی شده توسط 

ھمچنان به رساندن سالح به شورشيان  امريکا).   القاعدهۀخطرناک ترين شاخ( عربستان شد ۀالقاعده در شبه جزير

ً  که سابقائیھا رغم اين واقعيت که بسياری از اين سالح ھا و مھمات به دست يکی از گروه علی ادامه می دھد، سوری

  .وابسته به القاعده بوده، رسيده است

 در عراق و افغانستان، خاطر نشان کرده که برای امريکائیفرمانده پيشين نيروھای " ديويد پتراس"نرال بازنشسته ج

  . مسلح کردن القاعده وجود نداردًاسالمی، راھی بھتر از مستقيممقابله با دولت ا

 نزديک به امريکا.  وحشتناکی منجر شده استۀرغم آن که ھيچ پيشرفتی نداشته اما به ھزين اين جنگ پانزده ساله ، علی

ر نفر نيز صدھا ھزا .  نفر را در عراق از دست داده است۴۵٠٠ نفر از نيروھايش را در افغانستان و حدود ٢٣٠٠

 سرباز افغان ۴٣٠٠٠ نفر تلفات پيمانکاران و حداقل ۶٩٠٠اند، اين آمار حداقل  برای ھميشه آسيب ديده و يا معلول شده

مورد ھجوم در دسترس آمار واقعی تلفات کشورھای .  اند، در بر نمی گيرد و عراقی را که جانشان را از دست داده

  .ليون نفر استياما محافظه کارانه ترين آمار شامل صدھا ھزار تا بيش از يک م. نيست

 که ی رااند و ھزاران نفر  مورد شکنجه قرار گرفتهامريکائی که در بازداشتگاه ھای ی رابه اين آمار بايد صدھا نفر

 مالی جنگ ۀھزين.    اضافه کرد،و سومالی کشته شده اند در يمن، پاکستان امريکائیتوسط ھواپيماھای بدون سرنشين 

ھای درمانی نيروھای نظامی  جنگ ھای عراق و افغانستان، با در نظر گرفتن ھزينه.  عليه ترور غير قابل محاسبه است

 ٨٠٠ برآن  دو برابر شده و عالوهًبودجه ھای اطالعاتی تقريبا.  تمام شده استامريکا برای اقتصاد دالر تريليون ۴حدود 

  .شده است" امنيت داخلی"مين أ صرف تدالرميليارد 

ھای سنجش   ناموفق نصب دستگاهۀھای آن برنام  در پروژه ھای بی ثمر حيف و ميل شده که يکی از نمونهدالرميلياردھا 

يت داخلی  امنۀادار.  گذاشتامريکا روی دست دولت دالر ميليون ٢٣٠می در فرودگاه ھا بود که بيش از وتشعشعات ات

وتری در طول مرز مکزيک کرد و يسيس حصاری مجازی از سنسورھای کامپأ را صرف تدالرليارد ي م١.١بيش از 

به يک ) CIA(سيا . ھا فراوان است از اين دست نمونه.   نه از اجرای طرح صرف نظر کرديپس از صرف اين ھز

 تلويزيونی ۀُھای تروريستی کدگذاری شده در فرستند پيامای برای کشف   پرداخت کرد تا برنامهدالر ميليون ٢٠پيمانکار 

به دو .  برای ايجاد يک پمپ بنزين در افغانستان ھزينه کرددالرليون ي م۴٣سال گذشته نيز پنتاگون . الجزاير بسازد

  پس از پانزده سال.پرداخت شد) CIA( سيا ۀ شکنجۀ برای طراحی برنامدالر ميليون ٨٠ روانی ۀپيمانکار مشاور

  .اند جنگ، تنھا برندگان جنگ عليه ترور، پيمانکاران بوده

اياالت متحده سياست بازداشت نامحدود . در داخل کشور، جنگ عليه ترور به يک کابوس قانون اساسی تبديل شده است

  در سرتاسر کشور دستگاه ھای نظامی جاسوسی را محرمانهپوليس ادارات .مظنونين به ترور را در پيش گرفته است

توانند برای خارج کردن نام فرزندان شان از ليست اعدام، دولت  ھا نمی اند که خانواده دادگاه ھا حکم داده. کنند وارد می

  .را به دادگاه بکشانند

 بود فاش کرد که اياالت متحده از نظر جاسوسی عليه شھروندان، به NSA که از برنامه ريزان ادوارد سنودن

 به ٢٠١۶در مبارزات انتخابات رياست جمھوری .  ی جھان در طول تاريخ تبديل شده استبزرگترين در ميان دولت ھا

 دوران بوش شکست خورد، ۀھای شکنج خاطر آن که اوباما در تحت تعقيب قرار دادن دست اندرکاران اصلی برنامه

  .شکنجه به يکی از خطوط اصلی تشويق يک حزب تبديل شده است

به عنوان . ًيانه به امری کامال عادی بدل شده و بيشتر اوقات حتی گزارش ھم نمی شوندبمباران کشورھای متعدد خاورم

 اعالم کرد، ا اوباما بمباران جديدی را عليه داعش در ليبيۀت ھمين امسال يعنی روزی که کابينگسمثال در اول ا
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.  چ بازتابی در خبرھای شان نداشتقدر درگير مبارزات انتخاباتی بودند که جنگ جديد ھي  آنامريکائیروزنامه نگاران 

ھمچنان که اياالت متحده .  سال به درازا بکشد۵٠ و يا حتی ٢٠، ١٠ھا بر جنگی سايه می افکند که می تواند  تمامی اين

ھا از جنگ ھم  ژی نظامی اش را به سمت بمباران و خودداری از پياده کردن نيرو سوق می دھد، گزارش رسانهيسترات

شود و ھمين راه را ھموار می کند تا وضعيت جنگی دائمی را که در آن قرار داريم به فراموشی سپرده  کمتر و کمتر می

  .شود

 بی پايانی از ۀھا ھستند که نيروی بالقو  و ھمين  آن را فراموش کنندامريکااما بعيد است که قربانيان خشونت ھای 

  .دشمنان جديد را فراھم می کنند

  

 ٢٠١۶ سپتمبر ١١

 

 : سزيرنوي
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