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 2001سپتمبر 11پنج درس مهم ازر ارتباط با افغانستان: د
 

باامروز که م سقوط دو    ه تروریستیفاجعستمین سالروز  بی  صادف 
است و به همین در شهر نیویارک  جهانی  ساختمان بزرگ تجارت  

مناسبت رسانه های جمعی با نشر عناوین درشت به یاد آن روز و 
هایی گوشه  هریک  و  افتاده  آن  به    عواقب  را  تاریخی  رویداد  این 

بی سی    بیگاردنر خبرنگار  کارتباط فران  بررسی گرفته اند. دراین 
امور امنیتی   افغانستان؛ "با نشر مقاله ای  تحت عنوان  در  بحران 

حمالت   زمان  از  که  درسی  نگرفته   11پنج  یا  گرفته  یاد  سپتمبر 
نشر رسیده به    رسی/دری بی بی سیاکه امروز در وبسایت ف  ایم!"

به   نکته  است،  اشا پنج  از  مهمی  درسی  آنرا  میتوان  که  میکند  ره 
کرد  تاریخ موضوعیاد  این  اهمیت  دلیل  به  دیدم    .  این  الزم  متن  تا 

 نوشته را خدمت عالقمندان در اینجا باز نشر نمایم: 

 

  20از  : »آغاز میکند که  سؤالاین  نوشته خود را با  فرانک گاردنر  
هایی ممکن است سال مبارزه با تروریسم در سراسر دنیا چه درس

گروهی  سلطه  تحت  دیگر  بار  افغانستان  که  امروز  باشیم؟  آموخته 
 « ایم؟تر شدهعاقل   2001ه با صبح روز یازدهم سپتامبر قرار گرفته که زمانی به القاعده پناه داد، آیا ما در مقایس

»او   نگارد:  می  فوق  سؤال  به  پاسخ  حادثه  برای  از  حالی  11بعد  در  حمله سپتامبر،  بدترین  بهت  در  آمریکا  که 
شد. ای در این کشور به دو قطب مخالف تقسیم میاش فرو رفته بود، دنیا از نگاه عدهتروریستی در سرزمین اصلی 

این حمالت روز پس از    9جموری وقت آمریکا،  یسئها یا خوب بودند یا بد. جورج دبلیو بوش، رها آدم از نظر آن 
 ها."خود را بگیرند. یا با ما هستید یا با تروریست گفت: "همه کشورها و همه مناطق حاال باید تصمیم

خواندند. جنگی که ای را آغاز کردند که آن را "جنگ با تروریسم" میبه دنبال این حمالت آمریکا و متحدانش مبارزه
از آن عراق، ظهور گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش(، افزایش    از آن زمان تا کنون به حمله به افغانستان و بعد

شماری غیرنظامی  نظامیان تحت حمایت ایران در سراسر خاورمیانه و مرگ هزاران سرباز زن و مرد و عده بیشبه
 منجر شده است.

های اخیر هدف حمالت تروریستی ان برداشته نشده و تمامی کشورهای بزرگ اروپایی در سالتروریسم هنوز از می
تا به امروز هیچ حمله تروریستی   2001سپتمبر  11هایی هم حاصل شده است. از حادثه  اند. اما موفقیتقرار گرفته 

پایگاه است.  نگرفته  صورت  اندازه  آن  شده  در  نابود  افغانستان  در  القاعده  پاکستان های  در  گروه  این  رهبران  و 
های بزرگی از سوریه و عراق  اند. عالوه بر این خالفت خودخوانده داعش که بخششناسایی، بازداشت یا کشته شده

 «ر آورده بود، در هم کوبیده شد.را به تصرف خود د 

درافر گاردنر  پردازد  نک  می  موضوع  پنج  ذکر  به  خود  نوشته  کهادامه  سازد  می  خاطرنشان  زیر »:  و  فهرست 
 برانگیز است و با کامل و جامع بودن فاصله زیادی دارد.  شک بحثبی

ام حین پوشش این موضوع در نقاط مختلف خاورمیانه، افغانستان، واشنگتن هرست بر اساس مشاهدات شخصی این ف
است. تهیه شده  گوانتانامو  خلیج  پردازد  و  نکته می  پنج  به شرح مختصر  او  اقتباس « سپس  عیناً  آن  متن  اینک  که 

 ردد:میگ 
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 اطالعات حیاتی را به اشتراک بگذارید -1

سپتامبر    11ت  های منتهی به حمالها را به موقع کنار هم قرار نداد. در ماه ها همه وجود داشتند اما هیچ کس آن سرنخ
 ای در شرف وقوع است.دانستند توطئهای میآی آی و سیبی، دو سازمان اطالعاتی اصلی آمریکا یعنی اف2001

دانستند را ای زیاد بود که این دو سازمان آنچه میآوری اطالعات داخلی و خارجی به اندازهاما رقابت بر سر جمع
تا کنو آن زمان  از  داشتند.  انجام شده را به طور کامل    11ن، گزارش کمیسیون  برای خود نگه  اشتباهات  سپتامبر 

 ای هم صورت گرفته است. های عمدهمورد بررسی قرار داده و پیشرفت

مرکزدر  2006سال   از  بازدید  چگونه  طول  که  دیدم  ویرجینیا،  در  آمریکا  تروریسم  با  مبارزه  آژانس    17ملی 
 گذارند. د را به شکل روزانه با هم به اشتراک میاطالعاتی مختلف آمریکا حاال اطالعات خو

بریتانیا هم مرکز ادغام اطالعات خود را به راه انداخته است. این سازمان مرکز تجزیه و تحلیل مشترک تروریسم 
سیکس، وزارت دفاع، وزارت حمل نقل، آی فایو، امآیها متخصص از ام نام دارد که در امبنکمنت لندن واقع شده و ده

ها را در یک ساختمان کنار هم جمع کرده تا تهدید تروریستی علیه شهروندان بریتانیا ارت بهداشت و سایر بخشوز
 در داخل و خارج کشور را به طور پیوسته ارزیابی کنند. 

را    2005جوالی  7های روز  اما این سیستم نقایصی هم دارد. دو سال پس از تاسیس این مرکز، القاعده بمبگذاری
از   داد که بیش  انتحاری که همگی بریتانیایی بودند کشته بر  50انجام  این حمالت چهار بمبگذار  جای گذاشت. در 

یک سال بعد با کمک پاکستان    در لندن را هدف قرار دادند.  زمینی و اتوبوس شهریسیستم حمل و نقل قطارهای زیر
گذاری در چندین هواپیمایی مسافربری در طول پرواز خنثی شد، اما بریتانیا پس از آن  یک توطئه گسترده برای بمب

 ها بود.گذاری منچستر از جمله آن چندین بار هدف حمالت تروریستی قرار گرفت که بمب

آوری درست اطالعات و به  بندی کارها تصمیمات اشتباهی گرفته شود، حتی جمعبا اولویت  بنابراین اگر در رابطه 
 ها هم ممکن است نتواند جلوی حمالت را بگیرد.اشتراک گذاشتن آن 

در پاریس  باتاکالن  کنسرت  سالن  به  بر  130که    2015حمله  درکشته  آن  به  رسیدگی  دادگاه  و  گذاشت  حال  جای 
تا حدی نتیجه ناکامی مسئولین اروپایی در به اشتراک گذاشتن به موقع اطالعات در خارج  حاضر در جریان است،  

 از مرزها بود. 

 تان را مشخص کنید و از آن منحرف نشوید هدف -2

تر است: حمله  از بین تمامی دالیلی که باعث شد افغانستان دوباره به دست طالبان بیفتد، یک مورد از همه برجسته
ها از آنچه در افغانستان در این تصمیم بدشگون باعث شد توجه.  2003ی آمریکا به عراق در سالائتالف به رهبر

  حال روی دادن بود، منحرف شود.

در که  بریتانیایی،  و  آمریکایی  ویژه  نیروهای  از  وشکاربسیاری  القاعده  برای  عامالن  افغان  شرکای  با  همکاری 
 غانستان بیرون کشیده شده و به جای آن به عراق اعزام شدند. سرکوب طالبان موفق عمل کرده بودند، از اف

ها دوباره کنار هم جمع شوند و با قدرت بیشتری بازگردند. حتی در همان نوامبر این باعث شد طالبان و سایر گروه
ت خود را  نظام آمریکا در والیت پکتیکا بازدید کردم، نیروهای آمریکایی ماموریه پیادهکه من از یک پایگاه  2003

 کردند.شده" توصیف می "عملیات فراموش

توان فراموش کرد که ماموریت اصلی در افغانستان کامال روشن و صریح بود و به خوبی هم انجام  خیلی راحت می
از  بعد  حمالت  شد.  عامالن  دادن  تحویل  از  طالبان  رهبران  که  همکاری   11این  با  آمریکا  زدند،  باز  سر  سپتامبر 

  ) جبهه متحد ضد طالبان( موفق شد هم طالبان و هم القاعده را از افغانستان بیرون کند. ائتالف شمال

در طول این مدت اگر چه زندگی   رنگ و به مسیرهای فرعی متعدد منحرف شد.های بعد این هدف کماما طی سال
مالحظه قابل  میزان  به  افغانستان  مردم  از  دالربسیاری  میلیاردها  اما  یافت  بهبود  اجرای    ای  برای  شده  هزینه 

 های "ملت سازی"، به دلیل فساد و ولخرجی به هدر رفت.سیاست
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 شرکای خود را با دقت انتخاب کن -3

به عراق مشارکت کرد، تقریبا در تمامی   2003پیمان واشنگتن در حمله سال  ترین هم بریتانیا که به عنوان نزدیک 
 تر آمریکا بود. غال این کشور گرفته شد ، شریک کوچکهای کلیدی که در پی آن در طول دوران اشتصمیم

های فوری برای منحل نکردن ارتش عراق یا عدم ممانعت از حضور اعضای حزب بعث در دولت نادیده درخواست
بار میان افسران ارتش و ماموران اطالعاتی ناراضی و تازه از کار  اش هم ائتالفی فاجعه گرفته و یا رد شد. نتیجه 

 گیری داعش منجر شد. ه عراقی با جهادگرایان متعصب بود که به شکلبیکار شد

هایی های اطالعاتی آمریکا و بریتانیا با رژیموحشت جمعی به دنبال حمالت یازده سپتامبر باعث همکاری سازمان
پس    2011به عنوان مثال سال    ها شد. گیر آنشد که از نظر حقوق بشر سوابقی وحشتناک داشتند و عواقب آن دامن 

روزنامه  لیبی،  در  قذافی  سرهنگ  مخوف  رژیم  سرنگونی  نامهاز  ام   نگاران  ارشد  مامور  همتای  آییک  به  سیکس 
گرای مخالف قذافی به لیبی و بازداشت  لیبیایی خود را پیدا کردند که در آن در مورد استرداد یک فعال سیاسی اسالم 

 و شکنجه او صحبت کرده بودند.

های ضعیفی دارند و یا فاقد  آفریقا که یا دولتهایی ازبخشجای دیگر درامروز، جهادگرایی خشونت بار بیش از هر
این مساله غرب را با این مشکل روبرو کرده که دقیقا با چه کسانی باید مشارکت حال احیا است ودولت هستند، در

 کند.

 را از دست خواهید داداخالقیبه حقوق بشر احترام بگذارید وگرنه برتری  - 4

نیاید اما همیشه   ما  های خارجی آمریکا خوشممکن است از سیاستگفتند : " بارها از مردم خاورمیانه شنیدم که می
 گاه گوانتانامو راه افتاد." مداری این کشور احترام قائل بودیم، تا این که بازداشتبرای قانون

 و پوشک  -گناه که در ازای پاداش فروخته شدندای غیرنظامی بیاز جمله عده   -بازداشت مظنونین "در میدان نبرد"  
سوی دنیا در کوبا، گاه نیروی دریایی آمریکا در آن شان به بازداشتها حین انتقالهای آن ها و گوشکردن و بستن چشم

 لطمه شدیدی به شهرت آمریکا و غرب وارد کرد. 

طالبان و القاعده را به سرعت از آمریکا بیرون کردند، پس چرا این جنگ تا این اندازه    2001نیروهای آمریکا سال  
و اعراب انتظار چنین چیزی    افتادبازداشت بدون محاکمه اتفاقی بود که در کشورهای استبدادی می   به طول انجامید؟

رفته" از جمله غرق مصنوعی و سایر  های "بازجویی پیشاما به دنبال افشای استفاده از روش  را از آمریکا نداشتند.
اوضاع از این هم  -شدندها ناپدید میکه مظنونین به تروریسم به آسانی در آن -ای آی های سیاه سیها در سایتشکنجه

 جمهوری خود این اقدامات را متوقف کرد اما دیگر لطمه وارد شده بود.وباما در دوره ریاستبدتر شد. باراک ا

 نقشه خروج داشته باشید - 5

ازبرون  عملیات پیش  غرب  و  2001سپتامبر  11حمالت  مرزی  سریع  مداخله نسبتا  بودند.  در  ساده  نظامی  های 
اما حمله به افغانستان و   ، همگی پایانی مشخص داشتند.1991سیرالئون و کوزوو و حتی عملیات طوفان صحرا در  

یک از کسانی که در حمالت  شود، ختم شد. هیچبعد از آن عراق به رهبری آمریکا به آنچه "جنگی ابدی" نامیده می
کردند که دو دهه بعد هنوز در این مناطق باشند. به  حضور داشتند، تصورش را هم نمی  2003و    2001های  سال

 « ای هم برای خروج نداشت.بینانهشود و طرح واقعای میتر، غرب متوجه نبود دارد درگیر چه مخمصه ادهبیان س

گارد میرسدنر  فرانک  نتیجه  این  به  خود  مقالۀ  پایان  »  در  نویسد:  می  اگرو  که  نیست  شکی  درهیچ    2001غرب 
گرفت. عملیات مبارزه با  ها صورت میکرد، حمالت بیشتری از سوی آنطالبان و القاعده را از افغانستان بیرون نمی

 سازی در این کشور هرگز به انجام نرسید.اما ماموریت ملت ،شدکست محسوب نمیافغانستان یک شتروریسم در

کنار هواپیمای  هایی است که عاجزانه درافغانها نقش خواهد بست تصویرخاطره امروز، ماندگارترین تصویری که در
ریبا آن دوند تا شاید بتوانند از کشوری که غرب تقکابل می }رنوی میدان هوائی{ آماده پرواز بر باند فرودگاه 17-سی

بگریزند. کرده،  ترک  فر  «را  نوشته  گاردنرا)پایان  وبسایت  نک  در  که  امنیتی  امور  در  سی  بی  بی  گزارشگر  ـ 
 (به نشر رسید 2021سپتمبر  11فارسی/دری بی بی سی همین امروز 
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