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 ٢٠١٤ جنوری ٢٠
  

   امريکا تروريست اصلی جھانۀاياالت متحد
 

.  آن را به يک تھديد جھانی تبديل کردندامريکاازمانھای اطالعاتی پديده تروريسم ھمزاد تاريخ بشريت است، اما س

 را که سازمان سيا با ھدف درگير ساختن اتحاد شوروی به جنگ در افغانستان، سازماندھی ئی، سالھا٧٠سالھای 

: تينسکی نوشرژ ب١٩٩٨در سال .  مبداء اين خطر جھانی ناميدۀرا آغاز کرد، می توان نقط» بريگادھای اسالمی«

 ٢۴، يعنی پس از ورود ارتش اتحاد شوروی در ١٩٨٠بر اساس اسناد رسمی، کمک سازمان سيا به مجاھدين از سال «

نظر ه  ديگری بطرز کامالً ه اما واقعيت رازی که تاکنون فاش نشده است، ب.  به افغانستان شروع شد١٩٧٩مبر سال دس

، بعد از صدور فرمان رئيس جمھور کارتر مبنی بر کمک ١٩٧٩ سال جون ٣عمليات سازمان سيا در واقع از . می آيد

ما روسھا را به تجاوز تحريک نکرديم، اما احتمال . مخفيانه به مخالفان رژيم طرفدار شوروی در کابل آغاز گرديد

  .» تشديد کرديممداخله را عمداً 

 ئیالدين يوسف، يکی از سران جداگواھی شمس ه ب. خدمت گرفتنده ئيھا اسامه بن الدن را بامريکادر ھمين دوره ھم 

دولت «: شمس الدين اضافه می کند. ئی به چچنستان سفر کردامريکابا پاسپورت  ١٩٩٢طلبان چچن، بن الدن در سال 

 رئيس جمھور سابق، ۀبا خانواد» ١تروريست شماره « کاری ۀآيا چنين رابط. »ند بعدھا از او روی برگرداامريکا

  است؟جورج بوش بزرگ شگفت انگيز 

در .  کشورھای مسلمان به جنگ عليه اتحاد شوروی از مجاھدين افغان پشتيبانی کردۀمنظور جلب ھمه  بامريکادولت 

 سال چدر ماه مار.  کشور مسلمان در عمليات جنگی در افغانستان شرکت کردند۴٠ اتباع ١٩٩٢ تا ١٩٨٢سالھای 

 را داير بر گسترش کمک نظامی، از ١۶۶ ۀ ملی شمار فرمان امنيتامريکا رونالد ريگان، رئيس جمھور وقت ١٩٨۵

موازات اين، تحت ه ب.  ھزار تن رسيد، امضاء کرد۶۵ به ١٩٨٧جمله تحويل سالح به مجاھدين افغان که مقدار آن در 

لمنامه ا عبدۀگفته ب. تأسيس گرديد)  دينیۀمدرس( و با پول عربستان سعودی و پاکستان ھزاران مکتب امريکاحمايت 

 بسيار ۀبرنام« آموزشی ويژه ۀدور» اعراب افغان«، بن الدن و )قاھره(» االھرام« علی، کارمند مرکز مطالعات سعيد

  .را گذراندند»  تدوينی سازمان سياۀپيچيد

 ١٩٩٧در گزارش سال . در جنگ يوگسالوی ھم شرکت کردند» لژيون خارجی غرب«مثابه ه ب» القاعده«شبه نظاميان 

متھم شده » تبديل بوسنی به پايگاه نظامی اسالمی«ن آشکارا در ، دولت کلينتامريکاريخواه  سنای حزب جمھوۀکميت

عنوان ه پيوستند و ب» ارتش آزديبخش کوزوو«اسالمگرايان از کشورھای خاورميانه و آسيای مرکزی به صفوف . است
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 ۀوسيله ب» تش آزديبخش کوزووار« تسليح و آموزش ۀبرنام. نيروھای تقويتی در عمليات ناتو در جنگ شرکت کردند

واشنگتن ھم برای اولين بار .  در آمدء انگليس به اجرا۶ - و سازمان جاسوسی ام آیامريکا اطالعات نظامی ۀادار

 ۀدر عين حال، مادلن اولبرايت، وزير خارج. ئی ديپلوماتيک ساختارھای تروريستی بين المللی را رسميت بخشيدساشنا

  .عنوان طرف رسمی در مذاکرات رامبويه شرکت داده را ب» ش کوزووارتش آزديبخ «امريکاوقت 

  

  مبر دليلی برای امتناع از حمايت از تروريسم نشدسپت ١١ ۀحادث

، تنھا به تقويت گروھھای تروريستی بين »تروريسم«مبر عليه سپت ١١ تروريستی ۀ پس از حادثامريکا ۀجنگ اعالم شد

 و سوريه قربانی جنگ اافغانستان، عراق، ليبي. رخی کشورھا به حاکميت رساند آنھا را در بالمللی انجاميد و عمالً 

تسليح » القاعده« برای جنگ با  گروھھای سنی را ظاھراً امريکا آنھا در عراق، ۀاز جمل. شدند» تروريسم« عليه امريکا

 با ه بسياری از آنھا قبالً با سنی ھا، تصريح می کنند، ک»  پل زدنۀبرنام«ئی خسته از اين امريکاافسران . می کند

 بازسازی در ۀ بارزس ويژۀعقيده تأمين مالی تروريستھا در افغانستان، ب. مرتبط بودند»  بين النھرين القاعدهۀشعب«

روزنامه نگار مستقل، . ئی گذاشتامريکا ھزينه به روی دست ماليات دھندگان دالر ميليون ١۵٠ ساپکو،. جافغانستان، 

، می » چگونه از طالبان حمايت مالی می کنندامريکائیماليات دھندگان : مين مالی دشمنأت«ويسينگ در کتاب . د

طور منظم مذاکره می ه  حفاظت از پروژه ھای ساختمانی بۀشرکتھای امنيتی با شورشيان افغانستان در بار«: نويسد

 برای ماليات دالر ميليون ١٧۶  گرديز از قراز معلوم-وستخغيرعقالنی جاده  ی کامالً دالر ميليون ۶۴طرح . کنند

 برای استخدام مردی  از آن را شرکت امنيتی فوراً دالر ميليون ۴٣بيش از . ئی ھزينه خواھد داشتامريکادھندگان 

 ١۶٠آنھا ماھانه .  از رھبران شورشيان، بايد دستگير و يا کشته شودامريکاھزينه کرد که بر اساس ليست تنظيمی 

البته بسياری از تحليلگران نيز (» پرداختند  ساخت و ساز خود در برابر خود به جھاديان  برای حفاظت ازدالرھزار 

 و اختصاص بودجه ھای کالن به امريکا جنگھا، مداخالت، جاسوسی ھای ۀچنين تصور نادرستی دارند که گويا ھزين

در صورتی که واقعيت . می گرددئی تأمين امريکاحساب ماليات دھندگان ه  تروريسم بين المللی بۀسازماندھی و توسع

حساب چاپ پول بی ھيچ پشتوانه و به تبع آن، غارت ثروتھای ملی مردم ه  اين ھزينه ھا بۀھم. غير از اين است

 تاريخ تجاوزات امپرياليستی نشان می دھد که امپرياليزم جنايت گستر ،گذشته از آن[.)مترجم. جھان تأمين می گردد

 رين راه ھای تمويل تجاوزات غارتگرانۀ شان را در ترويج کشت و قاچاق مواد مخدرامريکا و شرکاء يکی از بھت

  ]ويراستار پورتل. يافته، از آن طريق به تجاوزات غارتگرانۀ شان ادامه داده اند

قدرت رساندن تروريستھا به ه  برای بامريکااز ھمه جالبتر اين است، که دولت . با اين حال، اين يک نمونه خاص است

  . کاری دست می زندھر

، اسناد و مدارک مربوط به طارق رمضان فيلسوف و اسالم شناس مشھور ۀنوشت» اسالم و بيداری اعراب«در کتاب 

 تأمين امريکا آنھا توسط وزارت خزانه داری ۀجوانان عرب در مؤسسات آموزشی ويژه، که بودج» یئآموزش حرفه «

 عمالً .  در قفقاز و صربستان نيز تأسيس گرديدند٢٠٠٧ در سال ا حتچنين مؤسسات آموزشی.  شده استمی شود، ارائه

برگزاری به کمک ارسال پيامھا راجع ه  کشورھای آشوب زده بۀدر ھم»  موب-فلش«تاکتيک کودتای ضددولتی 

نھای ھمراه تحت مديريت فيسبوک، تويتر، ھات ميل، ولفي و تشبکه ھای اجتماعی، پست الکترونيکتظاھرات از طريق 

 آن، در تمام موارد اسالمگرايان افراطی به ۀدر نتيج.  اداره می شوند، به کار بسته شدامريکااھو و جی ميل که از ي

وابسته به القاعده است که »  النصرهةجبھ« در سوريه، سازمان مسلح امريکاو امروز نزديکترين متحد . قدرت رسيدند

  .ستی شناخته می شودعنوان سازمان تروريه  بامريکا از سوی دولت رسماً 
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من ! اوباما«ئی مواجه شد، که جنبش امريکاتعجب آور نيست، که اين سياست کاخ سفيد با مخالفت آن دسته از نظاميان 

  .را در اينترنت سازمان دادند»  تو نخواھم جنگيد ئیبه حمايت از شورشيان القاعده

  

  جنگ تروريستی امريکا عليه روسيه

استفاده ) Sybil Edmonds(، سايبيل ادمونز امريکاليس فدرال واز کلمات کارمند سابق پم عنوان مقاله يمن در تنظ

گواھی ابوبکر، مأمور سازمان ه  ب. منعکس می سازند عليه روسيه را دقيقاً امريکاآنھا ابعاد جنگ تروريستی . کردم

 اتحاد شوروی، ۀله پس از تجزياما بالفاص. بپردازد» مشکل چچن« مأموريت يافت به بررسی ۶٠سيا، او در سالھای 

ی به چچنستان ئصورت گله ه ب» خادمان اسالم«، تحت پوشش امريکائیمأموران القاعده، از جمله بن الدن، و مربيان 

  .سرازير گشتند

 شامل باسايف. ی خود، شبه نظاميان چچن را آموزش دادندئکای پاکستانی، عربستانی و ترکيه ئيھا ھمراه با شرامريکا

 و جنگی را در استان خوست  فرآوری ايدئولوژيکۀ فشردۀد ديگری از فرماندھان گروھھای چچنی دورو تعدا

 ١٩٨٠ سالھای  افغانستان، در اردوگاه آموزشی تأسيسی توسط سازمان سيا و سازمان جاسوسی بين المللی پاکستان در

تامرالن . ردوگاه داور در پاکستان انتقال يافتپس از آن، باسايف برای آموزش تاکتيکھای جنگ پارتيزانی به ا. گذراندند

، در ٢٠١٢ مرتبط بود و در نيمه اول سال امريکاليس فدرال و، متھم عمليات تروريستی در بوستون، با پتسارنايف

سمينار متشکله با پول سازمان سيا و تحت قيموميت بنياد جيمزتاون که با ھدف بی ثبات سازی قفقاز شمالی در 

  .ار گرديد، شرکت کردگرجستان برگز

عنوان موضوع ه  در انتخاب قفقاز شمالی ب. صدھا سازمان حامی تروريسم عليه روسيه فعاليت می کنندامريکادر 

 ١٠٠ سازمان افراطی جھانی، در حدود ۶٠کمک خود به تروريسم، بر اساس اطالعات وزارت کشور روسيه، بيش از 

 امريکاتنھا در .  و اروپا واقع استامريکادفاتر کار اکثريت آنھا در . کمپانی خارجی و دھھا گروه بانکی شرکت دارند

در اينجا فقط نام برخی از آنھا .  سازمان به جمع آوری کمک مالی به افراطيون قفقاز شمالی مشغول است۵٠در حدود 

 اسالمی ۀ، بنياد خيريامريکا، شورای اسالمی امريکارکز اسالمی ، مامريکاانجمن وکالی مسلمان : را ذکر می کنم

، امريکا» زکات«، کمکھای شھری اسالمی، بنياد اسالمی !)امريکا ۀثبت شده در وزارت امور خارج(» صدای چچن«

  .، انجمن کمکھای بين المللی، کمکھای اسالمی جھانیامريکا اينگوش -  چچنۀمرکز مساعدتھای اسالمی، جامع

 شيخ ھشام محمد ۀوسيله ب» امريکاکمکھای اسالمی «، مثالً .  اينھا، محافل مخفی زيادی ھم فعاليت می کنندۀضافاه ب

 را بر عھده دارد، امريکائی ميليون مسلمان ١۵ ۀ، متحد کنندامريکاقبانی که در عين حال رياست شورای عالی اسالمی 

  .اداره می شود

ئی صلح برای قفقاز را تشکيل داد که در آن الکساندر ھيگ، وزير امريکا ۀينسکی کميترژ زبگينيو ب١٩٩٩در سال 

؛ جيمز ولسی، رئيس سابق سازمان سيا؛ ريچارد پرل، مشاور پنتاگون؛ کنت آدلمان، سفير سابق امريکا سابق ۀخارج

تی متنفذ  غيردولۀ در سازمان ملل متحد؛ بريوس جکسون، معاون سابق کمپانی الکھيد مارتين؛ رئيس کميتامريکا

؛ روبرت مک فارلن، مشاور سابق رئيس امريکائی پشتيبانی از ناتو ؛ گاسپار واينبرگر، وزير دفاع سابق امريکا

 در امور امنيت ملی امريکا در امور امنيت ملی، اليوت آبرامس، معاون مشاور سابق رئيس جمھور امريکاجمھور 

  .فعاليت می کند»  آزادیۀخان«يموميت ئی صلح برای قفقاز تحت قامريکا ۀکميت. عضويت دارند

فقط کمک دفتر بنياد .  بسيار بزرگ استابعاد بودجه ھای تخصيصی برای فعاليتھای تروريستی عليه روسيه واقعاً 

صدھا مکتب و مسجد ساخته شده .  بالغ می شوددالر ميليارد ۵٠ ترکيه واقع در ايالت پنسيلوانيا به فتح هللا گؤلناسالمی 

. نياد در آسيای مرکزی و روسيه به مرکز تجمع افراطيون و پوششی برای مأموران سازمان سيا تبديل شدندتوسط اين ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 بزرگ در ۀ چچن، مھرۀ، عضو کميتگرم فوللر و مارتون آبرامويتس، امريکا سرگيجه آور گؤلن در ۀدر پشت حرف

 شاغل در سازمان سيا، يکی از آن افرادی است خاورشناس، سابقاً گرم فوللر ، .  و ناتو قرار دارندامريکا ۀسياست ساي

ه  تروريستی بوستون بۀ تنھا پس از حادثفوللر.  را در رابطه با اسالم سياسی تنظم کردامريکاکه خط سياست خارجی 

را تأمين می کند، در »  قفقازۀالقاعد «ۀ که بودجامريکاعنوان پدر زن سابق روسالن تسارنايف و رئيس بنياد اسالمی 

  .ه شھرت يافتروسي

 مربوط می شود، اين است که گفته می ٢٠١۴ سال ۀدر آستان) ستالين گراد(آنچه که به عمليات تروريستی ولگاگراد 

برنامه » قفقاز سنتر«، صاحب تارنمای دوکو عمراوفو » قفقاز شمالی روسيه«خودساخته » امارات «طۀواسه شود ب

 ٢٠١١را تا زمانی که سازمان ملل متحد در سال » قفقاز سنتر«الی يادآوری کنيم، که ھزينه ھای م. ريزی شده بود

رک تايمز اينيو.  تأمين می شدامريکا ۀوارد کرد، توسط وزارت خارج» القاعده«عمراوف را به فھرست تروريستھای 

ند، که اين کارشناسان ھشدار می دھ«: ، انفجارات ولگاگراد را چنين تشريح کردامريکابا استناد به مأموران جاسوسی 

حمالت می توانند سرآغاز کارزار ترورھای پيروان دوکو عمراوف، تروريست تحت تعقيب در روسيه باشد، که بر ھم 

  .»زدن المپيک را وعده کرده است

  

   امريکا به تروريستھا نياز دارد؟ۀچرا اياالت متحد

 گرديد، در اولين نگاه امريکائیميان اتباع کاشت تروريسم بين المللی که موجب قربانی شدن انسانھای زيادی، حتی از 

که  در پاسخ اين سؤال، که آيا او از اين. ينسکی چنين تصور نمی کندرژاما ھمان زبگينيو ب. نظر می رسده بی معنی ب

کداميک در «:  بنيادگرائی اسالمی را تغذيه کرد و توسعه داد، متأسف نيست، در کمال خونسردی جواب می دھدامريکا

وری شوروی؟ تعداد انگشت شماری مسلمان ھيجان زده يا آزادی تست؟ وجود طالبان يا نابودی امپراجھان مھم اتاريخ 

ه  را بامريکانظرسنجی بنياد گالوپ نشان می دھد که اغلب مردم به ھمين دليل ھم » اروپای مرکزی و ختم جنگ سرد؟

  .عنوان کشوری که صلح جھان را تھديد می کند، می شناسند

  نظر شما امروز کدام کشور بزرگترين تھديد برای صلح جھان است؟ه ب :سؤال

   درصد٢۴************************        امريکا ۀاياالت متحد

   درصد٨********                                                          پاکستان

   درصد۶******                                                                   چين

   درصد۵*****                                                              افغانستان

   درصد۵*****                                                                    ايران

   درصد۵*****                                                                اسرائيل

   درصد۵*****                                                        جنوبیوريایک

   درصد۴****                                                                       ھند

   درصد۴****                                                                    عراق

   درصد۴****                                                                    جاپان

   درصد٣***                                                                     سوريه

   درصد٢**                                                                       روسيه

   درصد١*                                                                        استراليا

   درصد١*                                                                            لمانا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

   درصد١*                                                              اراضی فلسطين

   درصد١*                                                           عربستان سعودی

   درصد١*                                                                        سومالی

   درصد١*                                                                   جره جنوبی

   درصد١*                                                                         انگليس

 مھمترين وظايف امريکاعنوان تروريست شرايطی را فراھم می آورند تا ه ب» لژيون خارجی غرب«ھزاران نفر 

  .انجام رسانده  را بامريکا  مخالفان اصلیۀمثابه  تضعيف روسيه و چين، بۀژئوپليتيک، قبل از ھمه، وظيف

دنيای تکه تکه . عالوه بر اين، گسترش تروريسم تحت لوای اسالم موانع زيادی در راه اتحاد جھان اسالم ايجاد می کند

بالفاصله پس از » بھار عربی«اتفاقی نبود، که . ستامريکاسود اقتصاد ه  ب عرب، دقيقاً ۀشده، آشوب زده و ويران شد

  .برای انتشار دينار طال تصميم قطعی گرفت، فرارسيدکه معمر قذافی  آن

 را در بھانه تراشی برای حمله به ھر کشور دلخواه با اتھام حامی امريکا ۀ، اياالت متحد»جنگ عليه تروريسم «ۀافسان

  .تروريسم قادر می سازد

 و کاربست امريکارعاب جمعيت ، تروريسم بين المللی را به مکانيزم مؤثر اامريکاھمراه با اين، وضعيت وخيم اقتصاد 

با توجيه تصميمات خود تحت پوشش خطر  ٢٠٠١ از سال امريکادولت .  مبدل می سازدامريکاليسی در وتدابير پ

.  مخالف آزاديھای شھروندی در کشور را به تصويب رسانده است يکسری قوانين کامالً عمليات تروريستی، عمالً 

و » مشکوکان«گوھای خصوصی و خواندن نامه ھا، دستگيری  و ود گفتاجازه شن» ضد تروريستی موجود«قوانين 

  . دادگاه، تأسيس زندانھای ميليون نفری، مصادره دارائيھا و غيره را می دھدۀحتی منتقدان سياست دولت بدون اجاز

***  

سيه به موفقيتھای سياست خارجی روسيه در سال گذشته، تحقق پيشرونده ھمگرائی آوراسيا، بازگشت تدريجی رو

. دم زدند»  مشترک عليه تروريسمۀمبارز«جايگاه قدرت جھانی بدان انجاميد، که در واشنگتن، بار ديگر از ضرورت 

بی ترديد، اين مبارزه بايستی در بيرحمانه ترين شکل آن انجام بگيرد، اما فقط نه بر اساس دستورالعمل آن دولت که 

 راه يه ھمراه با ميليونھا شھروند مسلمان خود قادر است مستقالً روس.  کمکھای آن پرورش يافتۀتروريسم در ساي

  ...ظھور يک واقعيت ژئوپليتيک جديد در آوراسيا کمک کنده ن نمايد، و بييمبارزه با تروريسم در پوشش اسالمی را تع
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