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: خلوت حیاط تروریسم

جورجیا ایالت در دولتی های تروریست آموزشی اردوگاه از گزارشی

مانبیوت نویسنده: جورج

اخوان مترجم: عسل

: در دوررانی که پدیده ی تروریسم خسسواه در سسسطح واقعیسست تسساریخی و خسسواه در سسسطحیادداشت مترجم
تی» پرسشسی ش از «تروریسسم دول گفتارهای رسانه ای و مناسبات سیاسی جایگاه ویژه ای یافته است، پرس
بنیادی است که می تواند - فراسوی گفتارهای مسلط-  به فهم علل فراگیر شدن این پدیسسده کمسسک کنسسد.

ترجمه ی این گزارش هم در همین راستا انجام شده است.

* * *

حکومسستی بسسه خسسودش کنسسد، حمسسایت گناه بی افراد قاتلین و فراری تبهکاران از حکومتی اگر”
بسا را مستروک و غریسسب راه یسن اهسایی حکومت است. چنین شده بدل قاتل و تبهکار متمرد،

“پیمود. خواهند خودشان ی مخاطره و مسئولیت

جورج بوش در روزی که بمباران افغانستان را آغاز کرد، سخنان فوق را بیسان کسرد. خوشسحالم کسسه او در
گفته اش عبارت «هر حکومتی» را به کار برد؛ چرا که از قضا چنین حکومتی -هرچند که هنسسوز بسسه عنسسوان
یک حامی تروریسم شناخته نشده- وجود دارد، و این باید برای پرزیدنت بوش خبر بسسسیار قابسسل تسسوجهی

 نگاشته شده است /م.]۲۰۰۱باشد [ این مقاله در سال 

ه۵۵طی  ت، ک رده  اس دیریت و اداره ک تی را م  سال گذشته، این حکومت یک اردوگاه آموزشی تروریس
تعداد قربانیان پرشمار آن بیش از تعداد  کسانی است که در حمله  به برج های نیویورک، بمب گذاری های
سفارت آمریکا و دیگر جنایاتی که درست یا غلط با نام القاعده گره خورده اند، کشته شده اند. این اردوگسساه
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 در۲» نام دارد. این مرکز در شسسهر فسسورت بنینسسگ۱«مرکز همکاری های امنیتی نیمکره ی غربی» یا «ویسک
ایالت جورجیا، واقع شده است و توسط دولت آقای بوش سرمایه گذاری شده است. 

 نامیده می شسسد. از سسسال3) ویسک، با نام «مدرسه ی قاره ی آمریکا» یا «اس.او.آ»۲۰۰۱تا ژانویه ی امسال (
 هزار نفر از نظامیان و ماموران پلیس آمریکای لتین را آموزش داده است.۶۰، «اس.او.آ.» بیش از ۱۹۴۶

در میان فارغ التحصیلن این مدرسه، بسیاری از بدنام ترین شکنجه گران این قاره، قاتلن کشتارهای جمعی،
دیکتاتورها و تروریست های دولتی به چشم می خورد. همان طور که صدها صفحه از اسسسناد جمع اوری شسسده

 نشان  می دهد، آمریکای لتین توسط فارغ التحصیلن ایسسن مدرسسسه۴توسط گروه فعالین «دیده بان اس.او.آ.»
پاره پاره  شده است.

در ژوئن امسال، سرهنگ بایرون لیما استرادا، که سابقا دانشجوی این مدرسه بود، در شهر گواتمال به قتل
 متهم شد. اسقف جراردی به این خاطر به قتل رسید که در نوشسستن۱۹۹۸ در سال ۵اسقف خوان جراردی

» سازمان۲ » مرتکب شده بود مشارکت داشت.  سازمان «د-۶ ۲گزارشی درباره ی  جنایاتی که سازمان «د-
اطلعات نظامی  گواتمال بود که توسط لیما اسسسترادا و دو فارغ التحصسسیل دیگسسر مرکسسز «اس. او. آ.»  اداره

» هماهنگ  کننده ی یک عملیات «ضد شورش» بود که طسسی آن۲می شد. بر طبق این گزارش، سازمان «د-
 دهکده ی سرخپوستان مایایی کامل نابود شده و ده ها هزار نفر از ساکنان آن ها قتل عام شده بودند.۴۴۸

ب نسسل کشسی شسدند، چهل درصد از وزرای عضو کابینه های رژیم هسایی کسه در آمریکسای لتیسن مرتک
Lucasفارغ التحصیلن «مدرسه ی قاره  ی آمریکسسا» بوده انسسد. رژیم هسسایی از قبیسسل دولسست لوکسساس گارسسسیا (

Garcia) گواتمال، ریوس مونت/(Rios Mont)گواتمال و موخیا ویکتورس/(Mejia Victores.گواتمال/(

، کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره  ی پرونده ی السالوادور، نام افسران ارتشسسی۱۹۹3در سال 
را که بدترین جنایات را طی جنگ داخلی السالوادور مرتکب شده بودند معرفی کرد، که از قضسسا دو سسسوم
آن ها در «مدرسه ی قاره ی  آمریکا» آموزش دیده بودند. در میان آن ها، از جمله نسسام روبرتسسو  اوبیسسسون (

Roberto D'Aubuissonرا7)، فرمانده ی جوخه های مرگ السالوادور؛ مردانی که اسقف  اعظم اسکار رومرو 

1. WHISC: Western Hemisphere Institute for Security Cooperation

2. Fort Benning, Georgia

3 SOA: School of the Americas

4 Pressure group SOA Watch

5. Bishop Juan Gerardi

6. D-2

7. Archbishop Oscar Romero
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 کشیش های یسوعی  را به قتل رسسساندند، نیسسز۱۹۸۹ سربازی که در سال ۲۶ نفر از ۱۹به قتل رساندند، و 
ذکر شده بود. در شیلی، فارغ التحصیلن این مدرسه، هم پلیس مخفی آگوستو پینوشه و هسسم سسسه اردوگسساه

) وOrlando Letelierاصلی کار  اجباری دولت وی را اداره می کردند. یکی از آن ها در قتل اورلندو لتلیر (
 در واشنگتن همکاری داشت. ۱۹7۶) در سال Ronni Moffitرونی موفیت (

Robertoدیکتاتورهسسای آرژانسستین روبرتسسو ویسسوال (  Viola) و لئوپولسسدو گسسالتیری (Leopoldo  Galtieri،(
نوریگا ( پاناما، مانوئل  پرو،Omar Torrijos) و عمر تریخوس (Manuel Noriegaدیکتاتورهای  )،  دیکتاتور 

)  همگی ازGuillermo Rodriguez) و دیکتاتور اکوادور،  گیلرمو رودریگز (Juan Alvaradoخوان آلوارادو (
روه کولینسا» ( رگ «گ Grupoآموزش های این مدرسه بهره بردند. همچنین رهبر جسوخه ی م  Colinaدر (

گگسسردان بسسدنام «Fujimoriکشور پرو در دوره ی فوجی موری ( -۱۶)؛ چهار نفر از پنج افسری که فرماندهی 
 را در هندوراس هسسدایت۱۹۸۰» را در هندوراس بر عهده داشتند (گردانی که جوخه های مرگ دهه ی 3۸

Ocosingoمی کرد)، و نیز فرمانده ی مسئول قتل عام اوکاسینکو (  massacre) در ایسسن۱۹۹۴) در مکزیک ،(
مدرسه آموزش دیده بودند. 

اگرچه طرفداران این مدرسه پافشاری می کنند که همه ی این ها بخشی از یک تاریخ قدیمی و سپری شسسده
dirtyاست، اما فارغ التحصیلن «اس. او. آ.» هم اینک نیز هم چنان درگیر «جنگ کثیف» (  warدر کلمبیسسا (

هستند، که تحت حمایت ایالت متحده جریان دارد. در گسسزارش رسسسمی وزارت امسسور خسسارجه ی ایسسالت
)،  از دو تن از فارغ التحصیلن «اس. او. آ.» به عنوان قسساتلن۱۹۹۹متحده ی آمریکا در مورد حقوق بشر (

Alexالکس لوپرا (  Lopera) نماینده ی صلح [سازمان ملل] در کلمبیا نام برده شده است. سسسال گذشسسته ،(
 اعلم کرد که هفت تن از شسساگردان پیشسسین ایسسن مدرسسسه، رهسسبری۹)، سازمان دیده بان حقوق بشر۲۰۰۰

گروه های شبه نظامی ای را در کلمبیا برعهده دارند که بارهسسا مرتکسب آدم ربسایی ، ناپدیدسسازی و کشستار و
)، یک فارغ التحصسسیل «اس. او. آ.» در کلمبیسسا بسسه همدسسستی بسسا۲۰۰۱قتل عام شده اند. در فوریه ی امسال (

ال حاضسر ا» در ح شبه نظامیان در شکنجه و قتل سی نفر از دهقانان متهم شد. «مدرسسه ی قساره ی  آمریک
بیشتر دانش آموزان خود را از کلمبیا (در مقایسه با دیگر کشورها) جذب می کند. 

پلیس فدرال آمریکا (اف . بی . آی.) تروریسم را این گونه تعریف می کند:

…”اعمال خشونت آمیز از طریق ارعاب و اجبار غیرنظامیان به منظور اثرگذاری بر سیاست 

یا رفتار یک حکومت.“ 

8. Batalion 3-16

9. Human Rights Watch
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که این [به واقع] شرح دقیقی از فعالیت های فارغ التحصیلن «اس. او. آ.» است. اما چگونه می توان مطمئسسن
۱۹۹۶بود که مدرسه ای که آن ها در آن پرورش یافته اند، در این جنایت ها نقش داشته اسسست؟ در سسسال 

دولت ایالت متحده مجبور به انتشار هفت جزوه ی آموزشی از مجموعه متون درسی این مدرسه شد. ایسسن
جزوه های آموزشی حاوی رهنمودهای مهمی بسسرای تروریسسست ها بودنسسد کسسه از میسسان آن هسسا می تسسوان بسسه

باج خواهی و حق السکوت، شکنجه، اعدام و دستگیری وابستگان شاهدان اشاره کرد. 

)، بخشا به  واسطه ی کارزاری که توسط «دیده بان اس. او. آ.» راه انسسدازی شسسده اسسست،۲۰۰۰سال گذشته (
چندین عضو کنگره  ی ایالت متحده تلش هایی برای بستن این مدرسه انجام دادند. اما آن ها سسسرانجام بسسا

 رأی شکست خوردند. درعوض، مجلس نمایندگان ایالت متحده رأی به بستن این مدرسسسه و۱۰اختلف 
[البته] بازگشایی بلفاصله ی آن تحت نامی دیگر داد. بنابراین، همان طور که [در انگلسسستان] نسسام نیروگسساه

 تغییسسر یسسافت، «مدرسسسه ی قسساره ی۱۱ به امید انحراف حافظه ی جمعی بسسه سسسلفیلد۱۰هسته ای ویند-اسکیل
آمریکا» نیز  با تغییر دادن نامش به «ویسک» دست های خود را از پیشینه ی گذشته اش شست. این اقدام
اا در راستای همان پیشنهادی بود که سرهنگ مارک مورگان، ریاست وقت این موسسه،  درست پیش دقیق

از رأی گیری در کنگره، به مقامات وزارت دفاع داده بود: 

ی قاره ی مدرسه «نام تحت چیزی توانند نمی [دیگر] که اند گفته ما به شما رؤسای از برخی”
 است و [بر این اساس]دغدغه این رفع ناظر بر ما پیشنهادی کنند. طرح حمایت را آمریکا»

“تغییر نام مدرسه را پیشنهاد می کند.

سناتور پل کاوردل، از ایالت جورجیا، که [در آن زمان] بسرای بقسسای «مدرسسسه ی قسساره ی آمریکسسا» مبسسارزه
   بود. اساسا یک چهره آراییمی کرد، به رسانه های محلی اطمینان داد که این تغییرات 

اما اگر تارنمای رسمی موسسه ی کنونی «ویسک» را مشاهده کنید، خواهیسسد دیسد کسسه سسسوابق «مدرسسسه ی
اا به کلی حذف شده است. حتی در صفحه ای با عنسسوان «تسساریخچه» نیسسز چیسسزی پیسسدا قاره ی آمریکا» تقریب

نمی شود. در عوض این وبسایت به ما می گوید:

پوشسسش را زیسسر مرتبسسط موضسسوعات از  ای گسسسترده طیسسف «ویسک»، آموزشی های برنامه”
 بلیسسای مسسورد در رسسسانی امداد صسسلح، هسسای مأموریت بسسرای  عملیاتی ریزی دهند: برنامه می

“مخدر. مواد با مبارزه عملیات تاکتیکی اجرای و ریزی برنامه شهری، نظامی عملیات طبیعی،

10. Windscale

11. Sellafield
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در تارنمای «ویسک» همچنین چندین صفحه بسسه شسسرح ابتکسسارات حقسسوق  بشسسری  ایسسن مدرسسسه ی نظسسامی
اختصاص یافته است. با اینکه این وبسایت همه ی برنامه های آموزشی مدرسه را شرح می دهسسد، امسسا هیسسچ
اشاره ای به برنامه ی های آموزشی تکنیک هسسای رزمسسی و تکسساوری (کمانسسدویی)، عملیسسات ضسسد شسسورش و
روش های بازجویی نمی شود. طبعا به این واقعیت نیز اشاره نمی شود که واحد های درسی «صلح» و «حقسسوق
اا جهت مماشات با کنگره و حفظ بودجه ی سالنه ی مدرسه در برنامه ی آموزشسسی گنجانسسده بشر» نیز صرف

اا هیچ «دانشجو»یی این واحدهای درسی را انتخاب نمی کند. شده اند. و این که تقریب

ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که این اردوگاه آموزشی تروریستی خود را اصلح کند: هرچه باشسسد، حسستی
از اذعان اینکه گذشته ای  دارد نیز امتناع می کند، چه برسد که از آن (گذشته) یاد بگیرد. بنابراین، با توجه
به اینکه مدارکی که برنامه های این مدرسه را با ادامه ی برخی جنایت ها در آمریکای لتین پیوند می دهند،
ط ای نیویسورک مرتب بسیار قوی تر از مدارکی هستند که اردوگاه های آموزشی القاعده را با حمله به برج ه
می سازند، در مورد این «تبهکاران» [اشاره به سخنان جورج بوش] مستقر در فورت بنینسسگ جورجیسسا، چسسه

باید بکنیم؟ 

می توانیم دولت های خود را وادار کنیم که با اعمال فشار های کامل دیپلماتیک [و سیاسی] خواهان استرداد
فرماندهان و هدایت کنندگان این مرکز گردند تا بتوان آن ها را به اتهام همدستی در جنایات علیه بشسسریت
به پای میز محاکمه کشاند.  روش دیگر این است که می توانیم از دولت های خود بخواهیم که بسسه ایسسالت
متحده حمله کنند، تأسیسات نظامی ، شهرها و فرودگاه هایش را به امید سرنگونی دولسست غیسسرمنتخب اش و
جایگزینی اش با یک دولت جدید تحت نظارت سازمان ملل متحد بمبسساران کننسسد. و در صسسورتی کسسه ایسسن
پیشنهاد مورد توافق مردم آمریکا واقع نشود، می توانیم [به کمک هواپیماهای مان] بسته های نان افغانسسستانی
گمهر پرچم افغانستان حک شده) بر سر مردم آمریکا فرو و ادویه ی خشک کاری (در کیسه هایی که بر آنها 

. ۱۲بریزیم، تا قلب و فکر آنان را تسخیر کنیم

شما اعتراض می کنید که این راهکار، مسخره است؛ و من هم با شما موافقم. اما هرقدر کسسه تلش می کنسسم
نمی توانم بین این راهکار و جنگی که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد تفاوت اخلقی ای ببینم. 

 * * *

 به بمباران افغانستان۲۰۰۱به نظر می رسد که اشاره ی نویسنده به این تاریخچه است: زمانی  که ایالت متحده در سال . ۱۲
پرداخت، از هواپیماهای جنگی  کیسه هایی پر از آجیل و سبزیجات به پایین می انداختند، روی این کیسه ها عکس یک نفسسر در
حال  غذا خوردن به همراه پرچم آمریکا حک شده بود و روی آن نوشته شده بود: «هدیه ی مردم ایالت متحسسده ی آمریکسسا»

[م.] 
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 در روزنامه ی گاردین منتشر شده است:۲۰۰۱ متن فوق ترجمه ای است از مقاله ی زیر، که دراکتبر منبع:

Backyard terrorism

By George Monbiot, The Guardian, Oct. 30, 2001.
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http://www.theguardian.com/world/2001/oct/30/afghanistan.terrorism19

