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موضوع  اين نوشته بررسی جزئيات نفرت انگيز جناياتی نيست که اياالت متحده در طول تاريخ مرتکب شده، ولی در 

اياالت متحده در نيمۀ دوم قرن  بسنده خواھيم کرد که حاصل جنگھائی  بوده که غم انگيزیًاينجا صرفا به يادآوری ارقام 

 . بيستم در آنھا شرکت داشته است

 بين اياالت متحده و اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی " جنگ سرد "اگر غربيھا دوران پس از جنگ دوم جھانی را 

  می نامند، ولی ديگر مناطق دنيا بايد نتايج بسيار گرم برخورد ايدئولوژيک شرق و غرب را تحمل می کردند

 

 گذاشته ی جنگ شرکت داشته  و با بمباران چندين کشور ميليونھا قربانی بر جا٣٠، اياالت متحده در ١٩۵٠از سال 

، )١٩۶٧-١٩۶٩، و يک بار ديگر ١٩۶٠، سپس در سال ١٩۵۴(، گوآتماال )١٩۵٠- ١٩۵٣ (ورياجنگ ک: است

، کامبوج )١٩۶١- ١٩٧٣(، ويتنام )١٩۶۴-١٩٧٣(، الئوس )١٩۶۴(، کنگو )١٩۶١-١٩۵٩(، کوبا )١٩۵٨( ااندونزي

، سومالی )١٩٩١(، کويت )٢٠١١، سپس ١٩٨۶ (ا، ليبي)١٩٨٣- ١٩٨۴(، لبنان )١٩٨٣(، گرانادا )١٩۶٩-١٩٧٠(

، سودان )١٩٩۴-١٩٩۵(، بوسنی )٢٠١۵ و باز ھم در سال ٢٠١١، و يک بار ديگر ٢٠٠٧- ٢٠٠٨، سپس ١٩٩٣(

، و يک بار ٢٠٠٩، سپس ٢٠٠٢(، يمن )١٩٩٩(گوسالوی ، يو)٢٠٠١-٢٠١۴، و سپس ١٩٩٨(، افغانستان )١٩٩٨(

 )... تا امروز٢٠٠٧(، پاکستان )٢٠١۵ و سپس ٢٠١١ديگر در سال 
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 بر اساس محاسبه اعالم کرده است که اياالت متحده فقط Micah Zenko ميکاه زنکو امريکاپژوھشگر اياالت متحدۀ 

موضوع ). ١(ستان، يمن و سومالی پرتاب کرده است  بمب روی عراق، سوريه، افغان٢٣٠٠٠، بيش از ٢٠١۵در سال 

 نفر اعالم کرده، يعنی تعدادی که نسبت ۶شگفت آور اين است که پنتاگون شمار قربانيان را در بمبارانھای اياالت متحده 

  .به حجم شديد بمبارانھا خيلی غير واقعی بنظر می رسد

 

  

 

 

 How“.تتابلو از مقالۀ ميکاه زنکو برگرفته شده اس

Many Bombs Did the United States Drop 

?2015in .2016 janvier 7, org.cfr.Blogs, ” 
 

 l’opération    "شمل"خود طی عمليات فرانسه عضو تمام عيار اتحاديۀ ضد داعش در عراق و سوريه، به سھم 

Chammal   بمب ۶٨٠ حملۀ ھوائی، ٣٣١ خروج ھوائی در ٢۵٠٠، ٢٠١۵مبر  دس٣ شروع شد تا ٢٠١۴که در سال 

  ).٢( ھدف را تخريب کرده است ۵٨٠ و بر اساس ترازنامه رسمی sorties aériennes2.500 پرتاب کرده 

اعالم وضعيت اضطراری ) ١:  در پاريس دو پيامد مھم برای ارتش فرانسه داشت ٢٠١۵مبر  دس١٣تروريستی حمالت 

 نظامی در سراسر خاک ملی فرانسه بسيج ١٣٠٠٠نزديک  (" opération Sentinelle "و تقويت عمليات سانتينل 

افزايش ) ٢ .تخمين زده شده است) ۴(،  يک ميليون يورو در روز ٢٠١۵ جنوریمخارج اين عمليات از ). ٣(شدند 

  .حمالت ھوائی در عراق و سوريه

، )٢٠١۵مبر  نو١۵(ھوائی مرکز فرماندھی ارتش فرانسه با افتخار اعالم کرده است که از آغاز مرحلۀ تشديد عمليات 

وزير دفاع ). ۵) ( خروجی اعالم شده است۶٣ميان گين خروج ھواپيماھا در ھفته (تعداد خروج ھواپيماھا دو برابر بوده 

 تعداد تلفات جھاد طلبان در عمليات نظامی اتحاديۀ ضد داعش در Jean-Yves Le Drianه ژان ايو لو دريان فرانس

ً نفر اعالم کرده است که تقريبا ھزار نفر از آنان زير بمبارانھائی ٢٢٠٠٠، ٢٠١۴عراق و سوريه را از تابستان سال 

 چيزی " قربانيان جانبی "ولی آقای وزير از تعداد ). ۶( کشته شده اند ،که توسط نيروی ھوائی فرانسه صورت گرفته

نمی گويد، در حالی که ھمين آقای وزير به مناسبت شادباش  به حمالت ھوائی به روشنی اعالم کرده است که جھاد 

  ).٧ ("در جمعيت غير نظامی حل می شوند و به اين شکل پناه می گيرند  "طلبان 

 Centre for Researchپژوھشھای بيماريھای ھمه گير و مصيبتھای طبيعی مدير مرکز Sapir- Guha ساپير - گاھا

on the Epidemiology of Disasters ، اعالم کرد که در سوريه مردم به آموزش مناسب و شرايط بھداشتی مناسبی

او با اطمينان می . ")٨( ھرگز نتيجۀ مثبتی نداشته است ً مداخلۀ نظامی جامعۀ بين الملل تقريبا"برخوردار بوده اند و 

واقعيت اين است که شھروندان غير نظامی بھای سنگينی در . ")٩(کتيک وجود ندارد بمباران دقيق يا ت" گويد که 

اياالت برای مثال، می توانيم از بمباران بيمارستان قندوز در افغانستان توسط نيروی ھوائی . حمالت ھوائی می پردازند
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 نفر از آنھا از کارمندان پزشکان بدون مرز ١٣ نفر که ٣٠ ياد کنيم که موجب کشته شدن ٢٠١۵بر و اکت٣متحده در 

به ھدف کشتن و تخريب انجام "به گفتۀ سازمان غير دولتی اين حمله عليه پزشکان و شھروندان غير نظامی . بودند

  .گی تلقی کنيم و آن را بايد به مثابه جنايت جن")١٠(گرفته بود 

 دربارۀ حفاظت ١٩۴٩ت گس ا١٢رخۀ ؤو ميدر منشور ژن) يا پروتکل الحاقی( از پيوند نامۀ پيوستی ۵١در واقع، مادۀ 

 مردم غير نظامی و افراد عادی در مقابل خطرات ناشی از عمليات "از قربانيان جنگھای بين المللی مقرر می دارد که 

نه مردم شھروند و نه اشخاص غير نظامی نبايد ھدف حمله قرار [...] ر باشند نظامی بايد از حفاظت عمومی برخوردا

ًاعمال يا تھديدات خشونت آميز که ھدفش صرفا پراکندن وحشت بين شھروندان غير نظامی می باشد، ممنوع . بگيرند

ات انسانی  بين مردم غير حمالتی که می تواند به تلف[...] حملۀ نظامی بی آن که تفکيکی وجود داشته باشد . [...] است

نجامد، خسارات مادی به اموال غير نظامی يا ترکيبی از تلفات و خساراتی که نسبت به بينظامی و يا زخمی شدن آنان 

برای مثال، حملۀ ھوائی . "ممنوع است) ١١(نظر می رسد ه چشم انداز انتظار در کسب برتری نظامی خيلی فراتر ب

  .ندوز، عالوه بر غير اخالقی بودن آن، خالف حقوق بين الملل استاياالت متحده به بيمارستان ق

به شکل روزمره آمار حمالت ھوائی اتحاديه و به ھمينگونه تعداد تلفات غير نظامی   org.Aiwarsسايت بسيار خوب 

 حملۀ ھوائی ١١۶٩۵ روز اردو، اين سايت ۶٢١ و پس از ٢٠١۶ اپريل ١٨در . در عراق و سوريه را منتشر می کند

 بمب و ۴١۶٩٧طور مشخص اتحاديه ه يعنی ب)  در سوريه٣٧٨۴ در عراق، و ٧٩١١(از سوی اتحاديه را اعالم کرد 

  ). ١٢( روی اين دو کشور پرتاب کرده است راکت

 شھروند غير نظامی که به ٣٠٠٠، يعنی پس از دوسال حملۀ ھوائی سنگين، بيش از ٢٠١۶ اپريل ١٨ و اپريل ١۴بين 

civils non3.000 -جمع مبارزان تعلق نداشته اند در عراق و سوريه زير حمالت ھوئی اتحاديه کشته شده اند 

combattants )بود امکانات تجسسی دقيق و با وجود اين، ارقام اعالم شده نظر به مشکالت رفت و آمد و ن). ١٣

  .اطمينان از اعتبار منابع خبری، خيلی از واقعيت فاصله دارد

در نتيجه، .  عمليات نظامی خود را اعالم نمی کنند،ست که حتا چندين کشور عضو اتحاديهگونه ايه در واقع، وضعيت ب

ًحده و ديگر کشورھای اتحاديه احتماال پس حقيقت دربارۀ شمار قربانيان غير نظامی در حمالت ھوائی فرانسه، اياالت مت

  .ِاز سالھا بررسی و بازگشائی آرشيوھای محرمانه ممکن خواھد بود
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ًعالوه بر اين، پشتيبانی اياالت متحده از گروه ھای سلفی و جھادطلب در چھارچوب اھداف جغرافيای سياسی دائما از 

سرھنگ ارتش اياالت متحده و رئيس .  شده استءافشاسوی اعضای ارتش اياالت متحده يا سرويس ھای اطالعاتی 

تکيه روی : مترجم  (Defense Human Intelligence Service (DHS)پيشين آژانس اطالعات دفاعی انسانی  

متأسفانه در اين زمينه به زبان فرانسه مطلبی نيافتم ولی حدس می زنم که برخی . نيروی انسانی است  نه فن آوری

در بطن آژانس اطالعات دفاعی ) زمان اطالعاتی بايد از بين کارشناسان علوم اجتماعی نيز باشندمأموران اين سا

Defense Intelligence Agency (DIA)پاتريک النگ  W. Patrick Lang با افشاگريھايش نشان داده است که 

در . ليه رژيم بشار اسد می جنگداياالت متحده از جبھۀ النصره، شبکۀ القاعده در سوريه پشتيبانی کرده است زيرا ع

می دانست که ] ٢٠١۴ و ٢٠١٢رئيس آژانس اطالعات دفاعی بين  [ Flynnنرال فلين ج، ٢٠١٢ از سال "حالی که 

النصره منافع غربيھا را تھديد می کند و ھدف اين دسته از جھاد طلبان ايجاد امارات اسالمی بر اساس موازين و 

 .")١۴( شريعت اسالم است

وليت گسترش گروه ھای تروريست از شبکه ھای وابسته به القاعده را نسبت می دھد که ؤتھام سنگين بخشی از مساين ا

، رئيس دولت اسالمی ابوبکر البغدادی اعالم کرد که ٢٠١٣ اپريل ٩در . به تشکيل دولت اسالمی در عراق انجاميد

ادغام امارات اسالمی در عراق و النصره به ھدف جبھۀ النصره شاخه ای از دولت اسالمی در عراق و سوريه است و 

سپس اين اعالميه از سوی جبھۀ النصره مردود اعالم ). ١۵(تشکيل دولت اسالمی در عراق و سوريه انجام گرفته است 

شد، زيرا خود را يگانه شاخۀ القاعده در سوريه می داند، بر اساس اين امر انشعاب و رقابت بين جبھۀ النصره به 

  .نی اياالت متحده و دولت اسالمی به مثابه دشمن و ھدف جنگی اياالت متحده به وقوع پيوستپشتيبا

پشتيبانی اياالت متحده از گروه ھای اسالمگرا عليه کشورھای کمونيست يا کشورھای طرفدار شوروی موضوع تازه ای 

ی قديمی شبکه ھائی را به کار بست که ژينيست و به تاريخ جنگ دوم جھانی باز می گردد، در واقع اياالت متحده سترات

 ۀپيش از اين رژيم نازی برای مبارزه عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی به وجود آورده بود و از آنان به مثاب

ھا طی جنگ دوم جھانی از چچنھا، قزاقھا، ازبکھا، مسلمانانی المان "در واقع، .  استفاده می کرد" دشمن داخلی"ابزار و 

ئی ھا امريکا. اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی زندگی می کردند عليه کمونيستھای خدا ناباور استفاده می کردکه در 

  ).١۶(ھمين ساز و کار را تکرار کردند، يعنی با پشتيبانی از اسالمگرايان عليه جبھۀ کمونيستھا و اقمارشان 

دست عبدهللا يوسف مصطفی عزام و اسامه بن ه  ب١٩٨٧ًبعدا، سازمان تروريست القاعده، بنيانگذاری شده در سال 

شان عليه اتحاد جماھير سوسياليستی  الدن، به شکل گسترده از سوی اياالت متحده در چھار چوب مبارزات ايدئولوژيک

سازمان سيا مجاھدين افغان را مسلح ) ١٩٧٩-١٩٩٢(Cyclone Operationبا عمليات سيکلون . شوروی پشتيبانی شد

الت متحده و ادر کوران اين جنگ، اي. جلوگيری از تھاجم روسھا، سقوط امپراتوری شوروی را تسريع کنندکرد تا با 

، اسامه بن الدن در آن )١٧( برای مسلح کردن مجاھدين خرج کردند دالرعربستان سعودی ھريک بيش از سه ميليارد 

ھمين سرويسھای اطالعاتی ). ١٨(دی بود دوران نمايندۀ شاھزاده ترکی الفيصل و رئيس سرويسھای اطالعاتی سعو

ًيس پول می ريختند و متعاقبا برای خريد و ارسال اسلحه به مقصد ه حساب سازمان سيا در بانکھای سوبودند که ب

 شوروی را در خاک افغانستان طی ر و اتحاد جماھيامريکاجنگی که اياالت متحدۀ ). ١٩(مجاھدين استفاده می کردند 

 می نامند، در واقع به بھای " جنگ سرد "طی آن چيزی که ھنوز با بی اعتنائی (ديگر قرار داد  يک در مقابل ٨٠دھۀ 

 ).٢٠( آنان از بين مردم عادی و شھروندان غير نظامی بودند ٨٠% نفر انجاميد که ١٢۴٠٠٠٠جان بيش از 

 در آغاز ":  می نامد گوش کنيم " کمربند سبز عمو سام "در اين زمينه به حرفھای بھار کيميونگور دربارۀ چيزی که 

، ناسيوناليستھا، مارکسيستھا و اقليتھای مذھبی در کشورھای عرب و مسلمان قربانی بربريت جھادطلبان ١٩٨٠سالھای 
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مسلحی بودند که اياالت متحده و ھمپيمانان محلی او مثل عربستان سعودی و پاکستان آنان را مسلح و تأمين مالی 

 سازمان سيا، مردان مسلح گلبدين حکمتيار رئيس حزب اسالمی با "سيکلون"ان، طی عمليات در آن دور. کردند می

سه دھه بعد، .  را تکه پاره می کردند" آخوندھای سرخ "بمب و راکت کمونيستھای افغان و ترقی خواھان از جمله 

 اقليتھائی که در سوريه زندگی مجھز به قالبی به نام القاعده، اين کمربند سبز به شکل اجتناب ناپذيری دور گردن

مشھور را در نقش آتش ) ٢١(سه دھه بعد، پشت سر اوباما دوباره ھمان زيبيگنيف برژينسکی . کردند فشرده شد می

  ")٢٢(بينيم، يعنی نظريه پردازی که در عين حال مبتکر کمربند سبز نيز بود  بيار جنگ می

القاعده در اھدافش برای سرنگونی دولت بشار اسد ادامه می دھد، بلکه در نتيجه، اياالت متحده نه فقط به پشتيبانی از 

ر کرده ولی ييدر گذر زمان، اسامی تغ.  سال پيش در منشأ اين پديدۀ جھاد طلب در افغانستان بوده است٣۵بيش از 

يه سوسياليسم در آن دوران ھدف مبارزه عليه کمونيسم شوروی بود، امروز مبارزه عل. اھداف يکسان باقی مانده است

در واقع، حزب بعث يکی از تمايالت . پان عرب که حزب بعث پرچمدار آن است و بشار اسد نيز  از آن دفاع می کند

 از ٣٢مادۀ  (")٢٣( و ھدفش نيز از بين بردن اختالف طبقاتی و تبعيض می باشد  اصلی ناسيوناليسم انقالبی عرب است

سرمايه دار بين المللی، به ويژه نظام فکری نئو محافظه کاران اياالت يعنی موضوعی که برای طبقۀ ). منشور حزب

  .متحده و اروپا تصور پذير نيست

اسامه بن الدن و سازمان او که بايد آن را مقدمه ای بر تأسيس القاعده تلقی کنيم، سر نيزۀ مبارزه عليه کمونيسم در پايان 

نقش دولت . جايگزين اين گروه تروريستی شد) داعش(می در آغاز قرن بيست و يکم، دولت اسال. قرن بيستم بود

و سپس به تأخير انداختن )  ايران، عراق، سوريه و حزب هللا لبنان (" کمان شيعه "اسالمی تا کنون جلوگيری از اتحاد 

  . گسترش جھان چند قطبی در جبھۀ کشورھای بريکس بوده است

 گازی در سراسر جھان تبليغ می شود با نئوليبراليسم اقتصادی ھای نفتی ودالرايدئولوژی وھابی سلفی که به ضرب 

ھر دو ايدئولوژی در پيوند با يکديگر در تداوم نظام حاکمی می کوشند که می تواند تعميق نابرابری را . ھمخوانی دارد

: کوتاه سخن. ندبيش از پيش بين طبقۀ ثروتمند يعنی اقليتی ناچيز و توده ھای وسيع مردم فقير و سرکوب شده تضمين ک

موضوع اتحاد بين نظريۀ سرمايه داری خدشه ناپذير و ايدئولوژی مذھبی مرگباری است که تروريسم بين المللی را در 

  .خدمت ضد انقالب به کار می اندازد تا مانع رھائی توده ھا شود

 Carlyleش در گروه کاراليل آيا بايد در اينجا از پيوندھای ھمخوابگی با محارم بين خاندان بن الدن و خاندان بو

Group در زمينۀ مبادالت امريکائی بنيانگذاری شد، اين شرکت  خدمات مالی ١٩٨٧اليل در سال  ياد کنيم؟ گروه کار 

ری خطر پذير و سرمايه گذاری در امالک و مستغالت، مديريت صندوق ھای سرمايه اسھام اختصاصی، سرمايه گذ

روسازی، حمل و  برات، صنايع خوداخم، ءۀ صنايع نظامی، مھندسی ھوا فضاگذاری و نيز سرمايه گذاری در حوز

سومين شرکت بزرگ سرمايه گذار در جھان . نقل، رسانه ھای گروھی، توليد انرژی ھای پايدار و توليد برق فعال است

 ميليارد ٨٩،٣ و )٢۴) (٢٠١٠گزارش ساالنه ( فعال را در زمينه ھای متنوع مديريت می کنددالر ميليارد ١۵٠بيش از 

  ).٢۵( دارائی در اختيار دارد دالر

جرج بوش (بين اعضای گروه کاراليل، به شکل پراکنده می توانيم از رؤسای جمھور و نخست وزيران ياد کنيم 

George H. W. Bush, جان ميجر ،John Major اناند پانياراچون ،Anand Panyarachun فيدل راموس ،Fidel 

Ramosاواترا ، تاکسين شينThaksin Shinawatra فرانک کارلوچی (، رئيس سازمان سياFrank Carlucci که در 

 Jamesجيمز بيکر (زير امور خارجۀ اياالت متحده و، )عين حال وزير دفاع اياالت متحده در دوران رونالد ريگان بود

Baker( صندوقھای بازنشستگی، يک ثروتمند روس ضد پوتين ، )ی ميکائيل خودورکووسکMikhaïl 
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Khodorkovski( بانکداران، سرمايه داران مالی يا سوداگران ،) کارل اوتو پوھلKarl Otto Pöhl اوليور ،

، و به ھمچنين اعضای خاندان اسامه بن الدن که از )George Soros، جرج سوروس Olivier Sarkozyسرکوزی 

 در گروه کاراليل سرمايه گذاری Saudi Binladin Groupالدين  نريق شرکت چند مليتی سعودی گروه بط

  ).٢۶( اند کرده

 مين رئيس جمھور اياالت متحده و در عين George H. W. Bush) ۴١پس به روشنی می بينيم که بين جرج بوش 

با . و پدرخوانده ھای تروريسم بين المللی مناسبات اقتصادی اجتناب ناپذيری وجود دارد) حال رئيس قديمی سازمان سيا

 مناسبات اقتصادی المان و رايش سوم Prescott Bushی اين موضوع که در گذشته بين پدر او پرسکات بوش يادآور

 Union Bankingپرسکات بوش در رأس اتحاديۀ ھمکاری بانکی . وجود داشت که به يمن آن به ثروت رسيد

Corporation متعلق به خانوادۀ تيسن Thyssen)  بود١٩٣٠در سالھای ) نازیيکی از پشتيبانان مالی مھم حزب  .

پسرش يعنی رئيس جمھور پيشين جرج بوش با ھمکاری بن الدن توطئه چينی می کنند، در حالی که نوۀ پرسکات بوش، 

ز ھم قربانی می جرج والکر بوش با بر پا کردن جنگ عليه افغانستان و عراق به شھرت خاصی دست يافت، که ھنو

  !چه خانواه ای. در خاورميانه شده استدھا ھزار انسان صگيرد و موجب مرگ 

شد، ور ، روزی که القاعده به دو برج مرکز تجارت جھانی حمله ٢٠٠١مبر  سپت١١ب است بدانيم که ھمان روز جال

بين . د نفر از سرمايه گذاران  تشکيل داده بودصورای ساالنۀ خود را با شرکت چند گروه کاراليل در واشنگتن ش

جر سعودی شفيق بن الدن، برادر ناتنی اسامه بن الدن رئيس القاعده در کنار يکديگر ديده می مھمانان جرج بوش و تا

  ).٢٧(شدند

، يعنی ھشت روز پس از حمله به برجھای دوقلو، شفيق بن الدن برادر ناتنی ثروتمندترين مرد ٢٠٠١مبر  سپت١٩در 

ای خانوادۀ بن الدن تفاق دوازده نفر ديگر از اعضجھان و در عين حال فردی که مشمول پی گرد بين المللی بود،  به ا

 به راحتی اياالت متحده را ترک ٧٢٧خود جلب کنند با يک ھواپيمای بوئينگ ه ظن مقامات قضائی را ببی آن که سوء

  ).٢٨(کردند 

ل گروه  بود که کاخ سفيد آن را برای انتقاN521DB با پالک ٧٢٧و اين ھواپيما ھر ھواپيمائی نبود، بلکه بوئينگ 

يکی ). ٢٩(ًروزنامه نگاران و رسانه ھائی که معموال رئيس جمھور را در سفرھايش ھمراھی می کنند اجاره می کرد 

از مسافران اين ھواپيما عمر عوض بن الدن پسر اسامه بن الدن است که از سوی ديگر اف بی آی او را فردی مظنون 

 می داند World Assembly of Muslim Youthوانان مسلمان به مناسباتی با سازمان تروريستی سازمان جھانی ج

در اين متن عمر عوض بن الدن برادر زادۀ اسامه بن الدن معرفی : مترجم . (که برای ايدئولوژی وھابی تبليغ می کند

  )شده ولی ويکيپديا او را فرزند اسامه از نخستين ھمسرش معرفی کرده است
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 که دو برابر از او Jane Felix  انگليسی اش جين فليکس و ھمسر) ٢٠٠٨ل در سا( ساله ٢٨دن عمر عوض بن ال

  .مسن تر است

 عضو قديمی اخوان Kamal Helwabiوانان مسلمان در اياالت متحده توسط کمال حلوابی جشعبۀ سازمان جھانی 

 که ن  بنيانگذاری شده استعبدهللا عوض بن الد) يا برادر زاده ھای اسامه بن الدن(المسلمين و يکی ديگر از فرزندان 

به شکل شگفت آوری، مرکز ). ٣٠( رئيس و در عين حال خزانه دار آن بود ٢٠٠١مبر  سپت١١تا حملۀ تروريستی 

در فاصلۀ چند خيابان تا خانۀ مسکونی ) ٣١(سازمان جھانی جوانان مسلمان در حومۀ جنوب شرقی واشنگتن واقع شده 

 ١١زدان ھوائی که ھواپيماھای  نفر از د۴ دقيقه پياده تا آپارتمان ١٠صلۀ حدود ، و در فا)٣٢(عبدهللا عوض بن الدن 

  ).٣۴(مبر را ربودند سپت

ولی عالوه بر اين، بايد به موضوع اضطراب آميز ديگری بپردازيم که به انتشار گزارشی از سوی سازمان ديدبان 

ً احتماال در منشأ ايجاد گروه تروريستی از "تحده حقوق بشر باز می گردد و حاکی از اين امر است که دولت اياالت م

. ")٣۵(بين افراد معتبر از ديدگاه حقوقی و قانونی بوده و آنان را در ارتکاب به اعمال تروريستی تشويق کرده است 

ً اف بی آی طی عمليات تجسسی کامال مصنوعی و تقلبی برخی " می کند که ءمقاله ای در روزنامۀ لوموند افشا

مأموران اطالعاتی يا [...] ئی را برای ارتکاب به اعمال تروريستی تشويق و يا مجبور کرده است امريکاان مسلمان

و با متقاعد کردن و مجبور کردن آنان طرح تروريستی را با تأمين ) شکننده(يس ھای نفوذی در تماس با افراد لوپ

 طرح ھای توطئه آميز، مأمور نفوذی در عمليات تروريستی فعال ٣٠%در .  گذاشته اندءتدارکات و امکانات به اجرا

نظر ه اين گزارش برای دولت و سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده اتھام سنگينی ب). ٣۶(بوده و شرکت داشته اند 

اعتنائی به امنيت داخلی و  عمل کرده اند و چنين اعمالی را با "ھدف وسيله را توجيه می کند"می رسد که به روش 

  .زندگی انسانھا مرتکب شده اند

از چنين وضعيتی نتيجه می گيريم که اياالت متحده در وضعيتی نيست که به کشورھای ديگر درس صلح و دموکراسی 

نوآم چامسکی اين وضعيت را در جملۀ کوتاھی . بدھد، در حالی که در خارج به جنگ و ترور و ويرانی دامن می زند

مھمترين عمليات تروريستی در سطح بين المللی تا جائی که می دانم از سوی واشنگتن انجام " : سيم کرده است تر

  )".٣٧(گرفته است 

عالوه بر اين، بازداشت اختياری و شکنجه برای اعتراف گيری از زندانيان، با نقض حقوق بنيادی که در چندين منشور 

 رئيس "بر اساس گزارش عفو بين الملل، .  متحده به شکل گسترده رواج داردبين المللی تضمين شده است، در اياالت

 در چھار چوب برنامۀ بازداشت مخفيانه، سازمان سيا با ٢٠٠١مبر  سپت١١اعتراف کرده است که پس از جمھور اوباما 

ايد گزارش ف ببه اين اعترا. ")٣٨( از سوی رئيس جمھور پيشين، روش شکنجه را به کار برده است جوزکسب م

ت سنا دربارۀ اطالعات را اضافه کنيم که مربوط است به برنامۀ بازداشت و بازجوئی مخفيانه أِی ھيئ صفحه ۶٧٠٠

ّ که ھنوز به مثابه پرونده ای سری از دسترس عمومی به دور مانده ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢توسط سازمان سيا بين سالھای 

  ).٣٩ ("است

 در چھار "و :  دانسته است زيرا اين کشور به موازين حقوق بشر پاسخگو نبوده کميتۀ حقوق بشر اياالت متحده را متھم

چوب مبارزه عليه تروريسم، بازداشت و منزوی کردن افراد در زندان، اعمال تبعيض نژادی در نظام حقوق جزائی، و 

ول ؤتوسط آنانی که مسبه ھمين گونه قتل ھدف گيری شده به وسيلۀ پھپاد، استفادۀ بی رويه و اغراق آميز از زور 

 نفر ١٢٧، ٢٠١۴در پايان سال .  خطا کار است")۴٠(اجرای قوانين ھستند، بدرفتاری با مھاجران و حکم مرگ  
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ھمچنان در گوآنتانامو زندانی ھستند، بسياری حتا نمی دانند به چه دليل محکوم شده اند، و تمام اين امور با نقض حقوق 

  .بين الملل و رعايت اخالق

ليس آن و معرفی نکنيم، وقتی که می بينيم پ"تروريست"ايان اين نوشته بايد بپرسيم، چگونه می توانيم دولتی را در پ

 به قتل می رساند و موجب وحشت توده ھای مردم می شود؟ در سال "اشتباه"ئی را به امريکاًکشور دائما سياه پوستان 

 اغلب  اين قربانيان " کشته شده اند، در حالی که Taserزر ليس با باتون برقی از نوع تيودست په  نفر ب٣۵، ٢٠١۵

  .")۴١(حساب نمی آمدند ه مسلح نبوده و در لحظه ای که شوک برقی به آنان وارد شده خطر بزرگی ب

  

عالوه بر .  نفر رسيده است۶٠٢ليس انجام گرفته  به و تعداد قربانيان اين نوع جنايات دولتی که توسط پ٢٠٠١ از سال 

در نتيجه شمار محکومين به مرگ از سال .  گذاشته شدء به اجرا٢٠١۴ مرد و دو زن در سال ٣٣ حکم مرگ اين،

  ).۴٢( نفر رسيد، در حالی که بی گناھی چندين نفر از آنان پس از اجرای حکم مرگ آشکار شد ١٣٩۴ به ١٩٧۶
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