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:است تروریسم] خود[ تروریسم علیه جنگ

کرد کمک داعش و القاعده خلق به متحد ایال ت چگونه

چچنگو گگیریکای :نویسنده
لیلی لیلی مییر؛ کاظم: تیرجمه

طیراحححی که تیرور ابزار یک است؛ متحد ایال ت ی پیرداخته و  ساخته القاعده، همانند نیز) داعش(اسلمی دولت

ایححن بیر اییران افزون روز نفوذ و تاثییر بیرابیر در و کند تسخییر و تجزیه را نفت از غنی  ی خاورمیانه تا است شده

. بایستد منطقه

هححای گیروه از حمححایت ی زمینه در نشححیب و فححیراز پححیر و طححولنی ای پیشححینه از متحححد ایال ت که حقیقت این

نادیده را تاریخ و» کنند می تماشا را اخبار« که شود می افیرادی شگفتی موجب تنها است، بیرخوردار تیروریستی

.گییرند می

دولححت زمححان آن در. داد تطححبیق گیرا افیراط اسل م با را خود سیرد جنگ دوران طی امیر، بدو در سیا] سازمان[

جهان ناسیونالیسم و شوروی جماهییر اتحاد سو، یک در: داشت ذهن در جهان از ای ساده نسبتا تصوییر آمیریکا

اسححل م و غیربی ملل دیگیر، سوی در کیرد؛ می قلمداد شوروی ابزار عنوان به را آن آمیریکا که داشت قیرار سو م

.کیرد می لحاظ شوروی جماهییر اتحاد علیه نبیرد در خود متحد را آن آمیریکا که داشت قیرار جو ستیزه سیاسی

هحیر در: «سححاخت نشحان خحاطیر اخیحیرا ریگحان رونالد دولت در ملی امنیت آژانس رئیس ،آدا م ویلیا م ژنیرال

۱۹۷۸-۷۹های سححال طی. است کیرده طولنی یا فادهاست تیروریسم از متحد، ایال ت بگییرید، درنظیر که مقیاسی

هححیر]  امححا- [بیرساند تصویب به الملل بین تیروریسم علیه را قانونی بود تل ش در] متحد ایال ت ی[ سنا مجلس

.»است تناقض در متحد ایال ت قوانین با که کیردند می تصیریح دانان حقوق شد، آماده که نویسی پیش

از جلححوگییری بححیرای نیز و مصیر در شوروی نفوذ ی توسعه از ممانعت منظور به سیا ازمانس ،۱۹۷۰ ی دهه طی

بب های توده میان در مارکسیستی ایدئولوژی گستیر ش سححپیر یححا[ مححانع یححک عنححوان به المسلمین اخوان از عیر

وکارنو احمد علیه آشکارا متحد ایال ت. کیرد استفاده]  حفاظتی دونزی در 1س ان[ از ان چی جیری لم ل م]  اس اس

1. Sukarno
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چرکا ت .اسححت کححیرده حمححایت 3اسححلمی جمححاعت تیروریستی گیروه از پاکستان در بوتو علی ذوالفقار علیه و 2سا

چن اهمیت کم نه اما آخیرین، . است بوده القاعده از امیریکا حمایت موارد، این تیری

از را او دریمححا هماننححد ۱۹۸۰ی دهه یط  و آورد دنیا به را لدن بن اسامه سیا سازمان که بیریم نمی یاد از ما

گفححت» عوا م مجلس« به بیریتانیا پیشین ی خارجه امور وزییر ،کوک رابین. کیرد تغذیه و داد شییر خود ی سححینه

کححوک رابیححن. اسححت بححوده غیربححی ضداطلعا ت و امنیتی های سازمان محصول ت از یکی تیردید بی القاعده که
پایگححاه اصححل در- اسححت» هححا داده پایگاه« مخفف عیربی زبان در آن لغوی معنای که- القاعده که داد توضیح

سححوی از و یححافته تعلیححم سححیا سححازمان توسححط که است بوده افیراطی گیرای اسل م هزاران کامپیوتیری های داده

. دهند شکست افغانستان در را ها روس تا شدند، مالی تامین ها سعودی

ی شاخه یک اینکه به بسته. است بوده نفیر ت- عشق جنس از ای رابطه همواره القاعده، با متحد ایال ت ی رابطه

گححیروه آن از متحححد ایححال ت دولححت نه، یا کند تامین را آمیریکا منافع معین ی ناحیه یک در القاعده تیروریستی

کححارگزاران کححه هنگا م همان در حتی. کند می حمله آن به گیری پیرخا ش با یا و کیرده مالی پشتیبانی تیروریستی

بححیرای سححلحی عنححوان به آگاهانه] باز[ زنند، می اسلمی گیرایی افیراط با ضدیت از د م آمیریکا خارجی سیاست

.زنند می دامن آن به خارجی سیاست] بیرد پیش[

ی نحتیجه القاعحده ماننحد درسحت یقینحا که است] متحد ایال ت دولت[ سل ح آخیرین] داعش[ اسلمی دولت

زدنححد، گححیردن را آمیریکححایی های ژورنالیسححت جلدانححش اینکححه از پس اخییرا داعش. آورد می بار به معکوس

تحت را کبییر بیریتانیای وسعت به ای ناحیه تیروریستی، گیروه این حاضیر، حال در. است یافته المللی بین اهمیتی

. است آورده در خود سلطه

نشسححته بححار بححه و کححیرده رشد سیرعت این با اسلمی دولت چیرا که پیرسش این بیرای پاسخی یافتن منظور به

ایال ت لشکیرکشی. کیرد نگاه شدند حمایت امیریکا دولت توسط که سازمان این های ریشه به بایست می است،

ماننححد تنححدرو سسححنی هححای گیروه دواندن ریشححه بیرای را لز م ی زمینه پیش ،۲۰۰۳سال در عیراق اشغال و متحد

ت تشحکیل ت نابخیردانه عملکیرد نوعی با آمیریکا دولت. آورد وجود به داعش ین صحدا م سحکولر دول را حس

ایگزین یافتند، تسلط آن بیر شیعیان که حکومتی با را آن و وییران یرد ج غال. ک یراق اش وی از ع ای س نییروه

کشححاندن تعطیلی به و] دولتی حمایتی خدما ت و ریزی بیرنامه[ اجتماعی اقتصاد ساختار حذف با متحد ایال ت

2. Sarekat Islam

3. Jamaat-e-Islami Pakistan

 ۲ | صفحه

http://en.wikipedia.org/wiki/Jamaat-e-Islami_Pakistan
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSarekat_Islam&ei=ZwgnVLO_Oaj7ywPg1oEQ&usg=AFQjCNEmXJSLvgTrnfetkWH5yW6sZeeTow&bvm=bv.76247554,d.bGQ
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د ایجاد» اشتغال« آزاد بازار جادویی دستان که لوحانه ساده امید این به کارخانجا ت یرد، خواه ه ک اری ب بیک

ی طبقه آمیریکا، دولت ی نشانده دست ی شیعه نظا م حاکمیت تحت. شد منجیر نشین سنی نواحی در ای گستیرده

جنححوبی آفیریقححای در سفیدپوست های آفیریقایی بیرخلف. داد دست از را شغل هزار هزاران سنت اهل کارگیر

ی که یافتند اجازه] آپارتاید[ نظا م تغیییر از پس که ود دارای ه را خ د، نگ نی دارن ق های س ه متعل ا ت ب طبق

.دادنححد دسححت از نیححز را خححود سیاسی نفوذ و شده محیرو م هایشان دارایی تملک از مند نظا م طور به فیرادست

زد دامححن ای فیرقه اختلفا ت به مذهبی، اتحاد و یکپارچگی بهبود و ارتقاء جای به عیراق، در آمیریکایی سیاست

بن بسححتیر بححیر  کححه آورد، وجود به سنت اهل ناخشنودی نمو و رشد بیرای خیز حاصل بستیر یک و در القاعححده آ

. گیرفت ریشه عیراق

،۲۰۱۰ سححال از پححس. عححیراق در القاعده: داشت متفاوتی نا م این از پیش) داعش( شا م و عیراق اسلمی دولت

متمیرکححز سححوریه روی بححیر را خححود هححای تل ش و کححیرد  عیرضححه را خود] حاضیر[ تبلیغاتی مارک مذکور گیروه

. ساخت

بیححن دیگححیری شورشیان، و دولت بین یکی: هستند جیریان در سوریه در] همزمان طور به[ جنگ سه واقع در

وین سیرد جنگ یعنی جنگ، سومین این. روسیه و امیریکا بین سومی و سعودی، عیربستان و اییران ت ن ه اس ک

ا بگییرند تصمیم متحد ایال ت خارجی سیاست اندرکاران دست شد سبب ک ت لح ریس یردن مس یان ک شورش

روسیه کلیدی متحدین از یکی سوریه جمهور رئیساسد بشار که دلیل این به بپذییرند؛ را سوریه در گیرا اسل م

چن همین از بسیاری که است روشن اکنون اما آور، شیر م هیرچند. است هستند، داعش اعضای از سوری شورشیا

.دهند می تاب هوا رد را میریکا آساخت ۱۶-ا م های تفنگ ارشک آصور ت به که

حححدی تححا عححیراق بححه نظامی تجاوز. چیرخد می اسیراییل و نفت] محورهای[ حول خاورمیانه در میریکا آسیاست

بححه اییران اقتصادی های تحیریم و سوریه به مداو م هوایی حمل ت ولی فیرونشاند، را نفت بیرای واشنگتن تشنگی

چلحح حححزب یعنی ا ش، همسایگی در اسیراییل دشمنان که است این هدف. شوند می میربوط اسیراییل] ی مساله[ ا

چچس و لبنان . گیردند محیرو م سوریه و اییران حیاتی حمایت از فلسطین حما

مححورد هححم اییران بیر فشار اعمال بیرای بلکه نیست، سوریه دولت سیرنگونی بیرای ابزار تنها داعش میریکا آبیرای

.گییرد می قیرار استفاده

ایححال ت که حالی در. است زده دست دیگیری کشور به نظامی تهاجم به ۱۸۳۸ سال در بار خیرین آبیرای اییران

کیرده اقدا م] دیگیر کشورهای به[ نییرو اعزا م و ظامین تهاجم ۵۳ به تاکنون، ۱۷۷۶ در استقلل دوران از متحد
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ا به خواهند می شان جنگ فیریادهای با غیربی های رسانه آنچه بیرخلف. است د، م ه بباورانن و ح ب ن وض روش

تجسححم[ واشححنگتن واقححع  در بلکه رود، می شمار به منطقه امنیت بیرای تهدیدی که نیست اییران این که است

ژانححسآ ۱۶ ی همه توسط  که ،۲۰۱۲ سال در شده منتشیر اطلعاتی گزار ش یک. است] تهدیدی چنین عینی

]سحاخت[ ی پحیروژه ۲۰۰۳ سحال در یرانایحح کحه دارد می اذعحان اسححت، گیردیححده تایید متحد ایال ت اطلعاتی

تخیلححی، یححا حقیقححی اییران، ای هسته طلبی جاه که است این حقیقت. ساخت متوقف را خود ای هسته های سل ح

.میریکا آبا اییران خصومت نه و است، اییران با میریکا آخصومت ی نتیجه

بیرای ای بهانه عنوان به خاورمیانه، در دشمنانش به حمله بیرای: کند می استفاده رو ش سه به داعش از آمیریکا

و کنححتیرل گستیر ش و ساختگی تهدید یک به زدن دامن بیرای و کشور، از خارج در ا ش نظامی تجاوزا ت] تداو م[

. کشور داخل در شهیروندان اعمال بیر جاسوسی

بححیر جاسوسححی] و کنححتیرل[ ی زمینه در خود قدر ت اوباما باراک دولت دولتی، نظار ت و کاری پنهان افزایش با

.کاهححد می شححان دولت بیر شهیروندان نظار ت قدر ت از حال همان در و دهد؛ می افزایش را شهیروندان بیر اعمال

مقححابله[ بححیرای مادگی آکسب بیرای است ضیرورتی خود که جمعی، کنتیرل توجیه بیرای است ای بهانه تیروریسم

.میرد م ی توده شور ش] با

چش داشتن نگاه بیرای ای بهانه: هست که دید طور همان باید را» تیرور علیه جنگ« اصطل ح به این از بیش ارت

:دارند را قدر ت بیشتیرین متحد ایال ت خارجی گذاری سیاست ساختار در گیروه دو. متحد ایال ت بزرگ اندازه

یری و کند، می هدایت را خاورمیانه در متحد ایال ت سیاست که اسیراییل، لبی یکی وعه دیگ نعتی ی مجم -ص

ار آن ۲۰۰۱ بیراکتحح در بححو ش جیرج که» تیرور علیه جنگ. «بیرد می بهیره اول گیروه عملکیرد از که است نظامی

از نفححیر هححزاران جححان و دلر تیریلیححون ۶.۶ تقیریححبی تقیمحح به میریکا آمیرد م بیرای کیرد، اعل م] رسمی طور به[

نظححامی بیرگزیححدگان و نخبگححان ثححیرو ت بححیر دلر هححا بیلیون ها جنگ این هیرچند، است، شده تما م شان فیرزندان

.است افزوده واشنگتن

لاسحح هسحح لوطحح رد اسححت، گیرفته انجا م» 4عمومی کاری درست میرکز« توسط اخییرا که ای مطالعه  اساس بیر
و عیراق در کار بیرای اقتصادی ادقیرارد دلر بیلیون ۲۷د وحد آمیریکاییت  یشخصی و نکمپا ۷۰ع قوا رد هتگذش

چچن نزدیک ی مدییره هیئت اعضای یا و کارکنان مطالعه، این اساس بیر .اند کیرده خود آن از را پساجنگ افغانستا

4 . Center for Public Integrity

خصوصی. و دولتی های سازمان در وظایف در اهمال و فساد قدر ت، از سواستفاده موارد  بیررسی بیرای خبیری ی. او.جی.ان یک
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و دمححوکیرا ت احححزاب اجیرایححی شححعبا ت در خححدمت ی سححابقه یححا خصوصححی، های شیرکت این از درصد ۷۵ به

افححیراد و نهادها این به نزدیکی بستگی یا و اند، داشته ارتش مقاما ت بالتیرین یا و کنگیره اعضای خواه، جمهوری

.اند داشته

حضور بین قوی ی رابطه یک که دهند می نشان ها داده: «کیرد اعل م دفاع وزار ت  شگزار یک ،۱۹۹۷ الس در

تنها که است این حقیقت.» دارد وجود آن علیه تیروریستی حمل ت افزایش و کشور از خارج در متحد ایال ت

و انگیححزه کححیردن فیراهححم از کححه است این شود پییروز» تیرور علیه جنگ« در تواند می میریکا آدولت که راهی

امپیریالیسم است؛ بیماری ی نشانه تیروریسم. کند خودداری میریکا آبه حمله جهت در ها تیروریست بیرای منابع

چد[ خاورمیانه در میریکاییآ چد تیرور، علیه جنگ ساده، بیانی به. است سیرطان] خو در تنها که است، تیروریسم خو

.شود می انجا م ها موشک و جنگی هواپیماهای با افیرادی توسط بزرگتیری بسیار مقیاس

*  *  *
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 :Counterpunch   ی نشیریه در زییر ی مقاله از ست ای تیرجمه متن این :مگنبع

The War on Terrorism is Terrorism:

How the US Helped Create Al Qaeda and ISIS

by Garikai Chengu, 19 Sep. 2014

 ۵ | صفحه

http://www.counterpunch.org/2014/09/19/how-the-us-helped-create-al-qaeda-and-isis
http://www.counterpunch.org/
mailto:garikai.chengu@gmail.com

