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 تروريسم از ديدگاه واشينگتن

در جھان به دليل فراموشکاری ھايش توده ای از تناقضات گزارش ساالنۀ وزارت امور خارجه در مورد تروريسم  

بر اساس اين گزارش، سوريه مرکز جھانی تروريسم معرفی شده، با اين وجود در سال . آشکار را عرضه می کند

 عکس هعالوه بر اين سوريه مورد حملۀ تروريسم قرار نگرفته و ب. گذشته ھيچ فرد سوری قربانی تروريسم نبوده است

تی يری ميسان در اينجا اين گزارش تبليغاتی شگفت انگيز را مورد .  محمل ھای قديمی آن در جھان بوده استيکی از

 .بررسی قرار می دھد

  ٢٠١٤ می ٢|)سوريه(دمشق|شبکۀ ولتر

 

  

 .تينا کيدانوف سفير ويژه، مدير مبارزه عليه تروريسم، گزارش ساالنه ا ش را اعالم می کند

  

 . به شکل رسمی گزارش ساالنۀ خود را در مورد تروريسم در جھان اعالم کرداپريل ٣٠وزارت امور خارجه روز 

: آلکس اشميد تعريف شده است ) الندینيور(لندی ااز ديدگاه سازمان ملل متحد، تروريسم بر اساس نظريۀ پژوھشگر ھ

دولتی ) نيمه(روشی در حرکت خشونتبار تکراری که موجب تشويش شده و توسط افراد مخفی در تشکالت گروھی يا « 

 اھداف مستقيم خشونت را برای رسيدن — خالف قتل عادی— سّری، به داليل فکری خاص خودشان، جنائی يا سياسی 

 بر حسب اتفاق بين جمعيت  ھدف خشونت قرار می گيرند عموماً قربانيان انسانی که فوراً . دبه اھداف اصلی بر می گزينن

بين سازمان  روند ارتباطاتی با اھداف تبليغاتی . کار برده می شوده مورد نظر انتخاب شده و به عنوان پيغام ب

برای مطيع ساختن ھدف اصلی به کار و اھداف اصلی به خشونت و تھديد تکيه داشته و ) احتمالی(تروريستی، قربانيان 
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 ». ھدف ترور، ھدف برای کسب فراخواست، يا ھدفی که بايد توجه عمومی را جلب کند اراده می شودرود، و ازمی 

)١(  

اعمال خشونت سياسی با نقشۀ قبلی عليه غير نظاميان «، قانون اياالت متحده تروريسم را به شکل ٢٠٠٤ولی از سال 

  )٢.(تعريف کرده است» ملی يا مأموران مخفی -توسط گروه ھای فرا

با چنين تعريفی از تروريسم، مقاومت عليه استعمار يا امپرياليسم به عنوان اعمال جنايت آميز اراده شده و جنايات 

مريکا اکشورھای استعماری مانند اسرائيل و دولت ھای امپرياليست غربی را بی گناه معرفی می کند که اياالت متحدۀ 

  .ط مقدم آن ديده می شوددر خ

به نيروھای » مقاومت«پيش از جنگ دوم جھانی، اصطالح . با اين تعريف مقاومت مترادف تروريسم اراده شده است

ولی پس از جنگ جھانی، به ھر جنبشی که عليه نيروھای . ارتجاعی اتالق می شد که با پيشرفت مخالفت می ورزيدند

ق می شود، مانند مقاومت فرانسه عليه ھمکاران نازی و کارمندان مدنی و نظامی اشغالگر بيگانه مبارزه می کند اتال

  .رايش

 

 مريکااالقاعده از ديدگاه وزارت امورخارجۀ 

 جناياتی که توسط امپراتوری یگزارش وزارت امور خارجه جناياتی را که عليه غير نظاميان انجام می گيرد، به استثنا

 در منطقۀ  به ھمين گونه می پذيرد که امروز تروريسم جھانی. ومت ادغام می کندصورت می گيرد با حرکت واالی مقا

من توضيحاتی را که در مورد ھر کشوری . فريقا پيرامون القاعده و شبکه ھای آن تمرکز يافته استاخاورميانه و شمال 

 بازشناسی کرده است،  رسماً ٢٠١٣ قربانی تروريسم را در عراق طی ٨٨٠٠اگر تعداد . نوشته شده بود به دقت خواندم

 .ولی بقيۀ پرونده از موارد فراموش شده برق می زند

دست يافت، و ) اليبي( قديمی القاعده، عبدالحکيم بلحاج، که به مقام حاکم نظامی طرابلس ٢ در اين گزارش، شمارۀ -

  . از قلم افتاده استرئيس حزب الوطن علی زيدان که به مقام نخست وزيری رسيد، کامالً 

 نخست وزير لقاعده و تبريک و تھنيت گوئی شخص ھيچ مطلبی دربارۀ پذيرائی اسرائيل از مبارزان زخمی شدۀ ا-

  . نوشته نشده است،بنيامين نتانياھو که برای مالقات آنھا به بيمارستان رفته بود

ت متحده به عنوان ھمکار  ترکيه که در گروه کشورھای اروپائی دسته بنده شده و نه يک کشور آسيائی، برای اياال-

گزارش ياد شده دربارۀ پ ک ک نوشته است ولی حتی يک کلمه . دراز مدت در مبارزه عليه تروريسم مطرح می باشد

دو اردوگاه در مجاورت مرز سوريه و يک (دربارۀ سه اردوگاه تمرين نظامی القاعده در خاک ترکيه ننوشته است 

 مناسبات رجب طيب اردوغان با بانکدار   ھيچ چيزی دربارۀ روند قضائی کهو البته،). اردوگاه در حومۀ استانبول

با اين وجود اين موضوع مھمترين خبر سال بود و تأمين مالی عمليات .  مطرح نگرديده است،القاعده را بازشناسی کند

  ). ٣(در سوريه را رقم می زد 

ادگستری و امور مذھبی در کويت مطرح نگرديده، در  يک کلمه دربارۀ گزينش نائيف محمد العجمی به عنوان وزير د-

ولی ). ٤(حالی که وزارت خزانه داری او را به عنوان يکی از گردآورندگان مالی برای القاعده بازشناسی کرده است

 در حيطۀ تاريخی گزارش نمی گنجيده، ولی اين   بازمی گردد و شايد از اين رو٢٠١٤ جنوری ٥گزينش او به تاريخ 

  . نيز ياد کرده استفبروریاز رويدادھای ماه گزارش 

 شاھزاده بندر بن ٢٠١٣ يک کلمه دربارۀ عربستان سعودی که مشاور امنيت ملی و رئيس اطالعات سّری طی سال -

بد نيست . سلطان بوده که از تاريخ برکناری اسامه بن الدن به دليل بيماری، رھبری واقعی القاعد ه را به عھده گرفت

مريکا در دبی، سپس در بيمارستان ا کناره گيری کرد و در بيمارستان ھای ٢٠٠١نيم که اسامه بن الدن سال يادآوری ک
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خاک ه  ب٦ درگذشت و در حضور اعضای بريتانيائی ام آی ٢٠٠١او در اواخر سال . نظامی راول پندی بستری شد

ار صدا و سيما زنده نگھداشتند که ماھرترين اياالت متحده و اسرائيل بن الدن را طی يک دھه با پخش نو. سپرده شد 

 به اين نمايش پايان داد، پيش از آن که ٢٠١١سرانجام اياالت متحده طی می . ھای جھان آن را مونتاژ کرده بودند

  .اعضای القاعد ه را در بھار عرب به خدمت گيرد

  

  مريکااپشتيبانی از تروريسم به گفتۀ وزارت امور خارجۀ 

ول ؤ چھار کشور که آنھا مسی کشورھای مختلفی ياد می کند که قربانی تروريسم بوده اند، به استثناگزارش ساالنه از

از (، سودان )١٩٨٤از (، ايران )١٩٨٢از (کوبا : تروريسم بين المللی می داند، در نتيجه نه قربانی بلکه جالد بوده اند 

  ).١٩٧٩از (و سوريه ) ١٩٩٣

متواری از اياالت متحده را پناه می دھد و مسکن، خوراک و امکانات درمانی آنھا کوبا متھم است که تروريست ھای -

  !است ) پلنگ سياه(» بالک پانتر«اشاره به بازماندگان گروه . را تأمين می کند

و در ) حزب هللا، جھاد اسالمی، جبھۀ آزاديبخش خلق فلسطين(ايران متھم است که از مقاومت در شام پشتيبانی می کند -

گزارش ساالنه اطمينان می دھد که دولت ايران . به فرماندھی محسن الفادھلی) ؟(ن، و به ويژه پناه دادن به القاعده يم

در نتيجه بر اساس اين گزارش ). ؟(اجازه می دھد که مراودات مالی از طريق خاک ايران به سوی سوريه انجام گيرد

مبارزه می کند » اپوزيسيون صلح طلب«و تروريست ھا عليه ايران متحد القاعده در سوريه است و در کنار دولت 

در اين گزارش حتی يک کلمه دربارۀ ). روشن است که چنين تعبيری به ھيچ عنوان با واقعيت رويدادھا تطبيق نمی کند(

  .قتل دانشمندان ايرانی و يا سوء قصدھای سازمان مجاھدين خلق مطرح نشده است

در مبارزه عليه تروريسم ھمکاری می کند، ولی در پشتيبانی از حماس اصرار می دولت سودان با اياالت متحده -

گويا که در گزارش ساالنه فراموش شده است که . کشور شده است شامل حال اين » مجازات«ورزد، به ھمين علت 

  .حماس از مدتھا پيش در اتحاد و وفاداری به قطر مديريت می شود

ارش ساالنه تأکيد می کند که با وجود پيوستن خاورميانه و زگ. در شام پشتيبانی می کندسوريه متھم است که از مقاومت -

، اين )ی جلوگيری از پولشوئی و تأمين مالی تروريسمسازمان ميان دولتی برا(لیفريقای شمالی به گروه مراودات ماا

ر معامالتشان را با پول نقد انجام  درصد ساکنان کشو٨٠کشور قادر نيست از تأمين مالی تروريسم جلوگيری کند زيرا 

يميائی خود را که سالح ھای سرانجام، سوريه متعھد شده است ک. ل بانک خارج ھستندومی دھند و بر اين اساس از کنتر

  .و ھمين و بس. از بين ببرد که ممکن بود توسط گروه ھای تروريست مورد سوء استفاده قرار گيرد

وزارت امور خارجۀ اياالت متحده، در سوريه تروريسم وجود نداشته، اگر چه ، بر اساس گزارش ساالنۀ ٢٠١٣سال 

 عکس، هب. مقصد اصلی القاعده بوده و تجمع ھزاران جھاد طلب برای اياالت متحده و ھم پيمانانش مشکل ايجاد می کند

خالفان مسلح را نيز به رژيم طی تمام سال تالش کرد تا کشورش را به عنوان قربانی تروريسم معرفی کند، و تمام م« 

به » مناطق آزاد شده«سرھای بريده که آذين بخش ورودی ھا و ميادين مرکزی در . »عنوان تروريست قلمداد نمايد 

 و شبکه ة عکس، واشينگتن به النصرهب. پشتيبانی ناتو بوده، ھيچ جذبه و اھميت خاصی برای واشينگتن نداشته است

  .خاطر پيوستن به اتحاديۀ ملی تبريک گفته  کند بھای القاعده که آنھا را تأمين می

می بينيم که بر اساس چنين منطق نفی گرائی، دولت اوباما نمی توانست درخواست ھای نمايندگی سوريه را برای 

  .و بپذيردي ژنمذاکرات

د، اظھار می با اين وجو. يادآوری کنيم که سوريه کشوری است که بيش از ھمه در گزارش ساالنه نام برده شده است

 کشوری شده است که به سوريه مبارز صادر کرده اند و می ترسند که اين ٢٦دارد که جھاد در سوريه موجب نگرانی 
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اگر ...). جيممثل فرانسه و بل: مترجم (مبارزان جھاد طلب در بازگشت به کشور مبدأ بخواھند به ھمين اعمال دست بزنند 

است، در حالی که و عرب می گردد، تنھا از قرقيزستان نام برده شده  روپائی اين نگرانی شامل حال اغلب کشورھای ا

با اين وجود، در بخش ھای ديگر گزارش . ازييله در بسياری کشورھای ديگر مطرح شده و خاصه در اندونأاين مس

  .طلبان تمام شوروی سابق را تحت تأثير قرار داده استساالنه می توانيم بخوانيم که مشکل بازگشت جھاد 

  

  مريکااتناقضات وزارت امور خارجۀ 

طور مشخص، گزارش ساالنه تا اندازه ای از تضاد اشباع شده که برای واشينگتن پنھان ساختن ترفندھايش امکان ه ب

نه اين است که اياالت متحده می خواھد نقش  نديده گرفته شود ؟ مگر اچرا بايد نقش عبدالحکيم بلحاج در ليبي. پذير نيست

چرا بايد تأمين مالی القاعده توسط صندوق ملی ترکيه را .  و سپس حمله به سوريه توسط ناتو را کتمان کندااو در فتح ليبي

و نديده بگيرند که توسط نخست وزير ترکيه ربوده شده بود ؟ چرا حماس را به تروريسم عليه اسرائيل متھم می سازند، 

نديده می گيرند که مرکز آن در قطر محترم بنا شده است ؟ مگر نه اين که سياست واشينگتن در رابطه با اخوان 

چرا بايد گردآوری پول توسط وزير دادگستری کويت نديده گرفته شود ؟ مگر غير از اين است . المسلمين نامطمئن است

چرا نقش شاھزاده بندر بن سلطان، معروف به . مالی می کندکه بی ھيچ ابھامی عمليات القاعده در سوريه را تأمين 

  .حساب سيا کار می کنده نديده گرفته شده است ؟ مگر غير از اين است که او ب» بندر بوش«

طور عام و ه يک کالھبرداری ناب است، که تروريسم ب» جنگ عليه تروريسم«اگر برخی ھنوز بر اين باور ھستند که 

  .به جعبۀ ابزار سياست اياالت متحده تعلق دارد، اين گزارش ساالنه يک دليل بيشتر خواھد بودطور خاص ه القاعد ه ب
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[1] "Terrorismis an anxiety-inspiringmethod of repeated violent action, employed by (semi-) 

clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or politicalreasons, 

whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violence are not the main targets. 

The immediatehumanvictims of violence are generallychosenrandomly (targets of 

opportunity) or selectively (representative or symbolictargets) from a target population, and 

serve as message generators. Threat- and violence-based communication 

processesbetweenterrorist (organization), (imperilled) victims, and main targets are used to 

manipulate the main target (audience(s)), turningitinto a target of terror, a target of demands, 

or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or 

propagandaisprimarilysought" in PoliticalTerrorism : A New Guide To Actors, Authors, 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

Concepts, Data Bases, Theories, And Literature, par Alex P. Schmid et Alebert J. Jongman, 

Transaction Publishers, 1988, pp. 1-2. 

[2] “Premeditated, politicallymotivated violence perpetratedagainstnon-combatanttargets by 

subnational groups or clandestine agents”. Cf. Section 2656f(d) of Title 22 of the United 

States Code. 

[3] « Erdoğan recevait secrètement le banquier d’Al-Qaida », et « Al-Qaida, éternel supplétif 

de l’Otan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 2 et 6 janvier 2014. 

[4] « Le ministre de la Justice du Koweït, financier d’Al-Qaïda », Réseau Voltaire, 26 avril 

2014. 

  

 »چشمان مازير «

   مين واقعه نگاری سياست بين المللی٨٠

Le terrorisme vu de Washington 

  

  : ۀ مترجمتبصر

مبه گمان من تناقضات گزارش ساالنۀ و از ھ ده ب االت متح شتر  زارت امور خارجۀ اي ته بي سان نوش ری مي ی ي از آنچه ت

زدور را. است ستی م ه جای  دست کم يک گروه تروري شر است ک وق ب دافعان حق روه م م گ ه است و آن ھ م انداخت از قل

ا خود شورای. نظر می رسده عنوان يکی از شنيعترين گروه ھای تروريستی خالی ب نامشان به ت در سازمان امني و ي

ورژوازی  و چه تروريسمی عظيم تر از ساخت وساز جامعۀ. ملل متحد ه ب دتر از ھم ورژوازی و ب ری ب ه رھب اتی ب طبق

اليپس ژان وابسته و معامله گر؟ دس و چه در  البته بزرگترين و مھمترين تروريست، يعنی اصل تروريسم چه در آپوک مق

ا  ھمۀ... ی برمسراسر آن يکی کتاب مقدس ديگر که اسمش را نم االئی ھ رای ب ده ب ر منکرش لعنت : داستان از باال آم ب

د. ھا خودش است ولی سر دستۀ تروريست م. خودش و فرستاده ھايش ھمه اھل قتل عام بودن ه از قل ه  و ھم اده است ک افت

  . ما نبايد فراموش کنيم

 ھايش ھميشه از نوع نوح و يا بمبارانھايشوفان طھميشه بر اين اساس بوده که  ژی پروردگار بزرگ و آفرينشگريسترات

زی  ا خون ري راه ب ع سيل خون در(اتمی و نسل برانداز و قول و قرارھای اميد بخشش ھميشه ھم وده است) واق سيل . ب

ه. ای غرق در خون خون به عنوان چشم انداز اميد به آينده، آينده ات اصالح طلبان ن روش . البته با ني ه اي طبيعی است ک

ه بگوئيم  زبان الل. زمينۀ اصلی را برای مذاکرات و اصالحات روی زمين فراھم آورده است نت اول و مگر می شود ک

آفرينشگر نبوده و درس اشتباه به مخلوقاتش آموخته است که ھر مشکلی  و مدعی شويم که خدا در اين قتل عام ھا چندان

 »العجب العجب، کل«. د پاسخ بگويدعام و بمب و موشک و بريدن سر و دست و پا می خواھ را با قتل


