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موضوع  این نوشته بررسی جزئیاتا نفططرتا انگیططز جنایططاتی نیسططت کططه ایططالتا متحططده در طططول
اا بطه یطادآوری ارقططام تراژیکطی بسطنده خطواهیم کطرد کطه تاریخ مرتکب شده، ولی در اینجطا صطرف

حاصل جنگهائی  بوده که ایالتا متحده در نیمۀ دوم قرن بیستم در آنها شرکت داشته است. 

اگطر غربیهططا دوران پطس از جنطگ دوم جهططانی را « جنططگ سطرد » بیططن ایطالتا متحططده و اتحطاد
جماهیر سوسیالیستی شوروی می نامند، ولی دیگر مناطق دنیطا بایططد نتایططج بسططیار گطرم برخططورد

ایدئولوژیک شرق و غرب را تحمل می کردند

 جنگ شرکت داشته  و با بمباران چندین کشور میلیونها قربانی بر جا گذاشته اسططت :30، ایالتا متحده در 1950از سال 
)،1958( )، اندونزی1967-1969، و یک بار دیگر 1960، سپس در سال 1954)، گوآتمال (1950-1953جنگ کره (

)، گرانادا1969-1970)، کامبوج (1961-1973)، ویتنام (1964-1973)، لئوس (1964)، کنگو (1961-1959کوبا (
، و2007-2008، سپس 1993)، سومالی (1991)، کویت (2011، سپس 1986)، لیبی (1983-1984)، لبنان (1983(

، و سططپس1998)، افغانسططتان (1998)، سططودان (1994-1995)، بوسططنی (2015 و باز هم در سال 2011یک بار دیگر 
ال 2009، سطپس 2002)، یمطن (1999)، یوگوسلوی (2014-2001 ار دیگطر در س )،2015 و سطپس 2011، و یطک ب

 تا امروز)...2007پاکستان (

 بر اساس محاسبه اعلم کرده است که ایالتا متحده فقط درMicah Zenkoپژوهشگر ایالتا متحدۀ آمریکا میکاه زنکو 
). موضطوع1 بمب روی عطراق، سطوریه، افغانسططتان، یمطن و سطومالی پرتطاب کطرده اسطت (23000، بیش از 2015سال 

 نفر اعلم کرده، یعنی تعدادی که نسططبت6شگفت آور این است که پنتاگون شمار قربانیان را در بمبارانهای ایالتا متحده 
به حجم شدید بمبارانها خیلی غیر واقعی بنظر می رسد.

 

Howتابلو از مقالۀ میکططاه زنکططو برگرفتططه شططده اسططت.“
Many Bombs Did the United States Drop

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

l’opérationفرانسه عضو تمام عیار اتحادیۀ ضد داعططش در عططراق و سططوریه، بططه سططهم خططود طططی عملیططاتا «شططمل»    
Chammal   بمططب680 حملۀ هوائی، 331 خروج هوائی در 2500،طط 2015 دسامبر 3 شروع شد تا 2014که در سال 
).2 هدف را تخریب کرده است (580 و بر اساس ترازنامه رسمی sorties aériennes   2.500پرتاب کرده 

) اعلم وضعیت اضطططراری1 در پاریس دو پیامد مهم برای ارتش فرانسه داشت : 2015 دسامبر 13حملتا تروریستی 
opération و تقویت عملیاتا سانتینل «  Sentinelle  نظامی در سراسططر خططاک ملططی فرانسططه بسططیج13000» (نزدیک 

) افزایططش2) تخمیططن زده شططده اسططت. 4،  یططک میلیططون یططورو در روز (2015). مخارج ایططن عملیططاتا از ژانویططۀ 3شدند (
حملتا هوائی در عراق و سوریه.

)،2015 نوامططبر 15مرکز فرماندهی ارتش فرانسه با افتخار اعلم کرده است که از آغاز مرحلۀ تشدید عملیططاتا هططوائی (
). وزیر دفططاع5 خروجی اعلم شده است) (63تعداد خروج هواپیماها دو برابر بوده (میان گین خروج هواپیماها در هفته 

Jean-Yvesفرانسه ژان ایو لو دریان   Le  Drianش در د داع ۀ ض امی اتحادی اتا نظ  تعداد تلفاتا جهاد طلبان در عملی
اا هزار نفر از آنان زیر بمبارانهائی که22000، 2014عراق و سوریه را از تابستان سال   نفر اعلم کرده است که تقریب

http://www.defense.gouv.fr/operations/irak-syrie/actualites/operations-point-de-situation-au-21-janvier-2016
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/12/04/les-non-dits-de-l-operation-chammal-en-irak-et-en-syrie_4824281_3218.html
http://blogs.cfr.org/zenko/2016/01/07/how-many-bombs-did-the-united-states-drop-in-2015/
http://blogs.cfr.org/zenko/2016/01/07/how-many-bombs-did-the-united-states-drop-in-2015/
http://blogs.cfr.org/zenko/2016/01/07/how-many-bombs-did-the-united-states-drop-in-2015/


). ولی آقای وزیر از تعداد « قربانیططان جططانبی » چیططزی نمططی6توسط نیروی هوائی فرانسه صورتا گرفته کشته شده اند (
گوید، در حالی که همین آقای وزیر به مناسبت شادباش  به حملتا هوائی به روشططنی اعلم کططرده اسططت کططه جهططاد طلبططان

).7در جمعیت غیر نظامی حل می شوند و به این شکل پناه می گیرند » ( «

Centreمدیر مرکز پژوهشهای بیماریهای همه گیر و مصططیبتهای طططبیعی Guha-Sapir گاها- ساپیر   for  Research
on the Epidemiology of Disasters ،اعلم کرد که در سوریه مردم به آموزش مناسب و شرایط بهداشتی مناسبی

اا هرگز نتیجۀ مثبططتی نداشططته اسططت ( )». او بططا اطمینططان مططی8برخوردار بوده اند و « مداخلۀ نظامی جامعۀ بین الملل تقریب
)». واقعیططت ایططن اسططت کططه شططهروندان غیططر نظطامی بهططای سططنگینی در9گوید که « بمباران دقیق یا تاکتیک وجود ندارد (

حملتا هوائی می پردازند. برای مثال، می توانیم از بمباران بیمارستان قندوز در افغانستان توسط نیروی هططوائی ایططالتا
 نفر از آنها از کارمندان پزشکان بدون مرز بودنططد.13 نفر که 30 یاد کنیم که موجب کشته شدن 2015 اکتبر 3متحده در 

به گفتۀ سازمان غیر دولتی این حمله علیه پزشکان و شهروندان غیر نظامی »به هدف کشتن و تخریب انجام گرفته بططود (
)» و آن را باید به مثابه جنایت جنگی تلقی کنیم.10

 دربططارۀ حفططاظت از1949 اوتا 12 از پیوند نامۀ پیوستی (یا پروتکل الحاقی) در منشور ژنططو مورخططۀ 51در واقع، مادۀ 
قربانیان جنگهای بین المللی مقرر می دارد که « مردم غیر نظططامی و افططراد عططادی در مقابططل خطططراتا ناشططی از عملیططاتا
نظامی باید از حفاظت عمومی برخوردار باشند [...] نه مردم شهروند و نه اشخاص غیر نظامی نبایططد هططدف حملططه قططرار
اا پراکندن وحشت بین شططهروندان غیططر نظططامی مططی باشططد، ممنططوع بگیرند. اعمال یا تهدیداتا خشونت آمیز که هدفش صرف
است. [...] حملۀ نظامی بی آن که تفکیکی وجود داشته باشد [...] حملتی که می تواند به تلفاتا انسططانی  بیططن مططردم غیططر
نظامی و یا زخمی شدن آنان بیانجامد، خساراتا مادی به اموال غیر نظامی یا ترکیبی از تلفاتا و خسططاراتی کططه نسططبت بططه

) ممنططوع اسططت». بططرای مثططال، حملططۀ هططوائی11چشم انداز انتظار در کسب برتری نظامی خیلی فراتر بنظططر مططی رسططد (
ایالتا متحده به بیمارستان قندوز، علوه بر غیر اخلقی بودن آن، خلف حقوق بین الملل است.

به شکل روزمره آمار حملتا هوائی اتحادیه و به همینگونه تعططداد تلفططاتا غیططر نظططامی Aiwars.orgسایت بسیار خوب 
 حملۀ هوائی از11695 روز اردو، این سایت 621 و پس از 2016 آوریل 18در عراق و سوریه را منتشر می کند. در 

 بمب و موشططک41697 در سوریه) یعنی بطور مشخص اتحادیه 3784 در عراق، و 7911سوی اتحادیه را اعلم کرد (
). 12روی این دو کشور پرتاب کرده است (

 شهروند غیطر نظطامی کطه بطه3000، یعنی پس از دوسال حملۀ هوائی سنگین، بیش از 2016 آوریل 18 آوریل و 14بین 
civils   3.000جمع مبارزان تعلططق نداشططته انططد در عططراق و سططوریه زیططر حملتا هططوئی اتحططادیه کشططته شططده انططد   non-

combattants   (13)ق و ی دقی اتا تجسس ود امکان د و نب ت و آم کلتا رف ه مش ر ب . با وجود این، ارقام اعلم شده نظ
اطمینان از اعتبار منابع خبری، خیلی از واقعیت فاصله دارد.

در واقع، وضعیت بگونه ای ست که حتا چندین کشور عضو اتحادیه عملیاتا نظامی خود را اعلم نمططی کننططد. در نططتیجه،
ال پططس حقیقت دربارۀ شمار قربانیان غیر نظامی در حملتا هوائی فرانسه، ایالتا متحده و دیگر کشورهای اتحادیه احتما

یی آرشیوهای محرمانه ممکن خواهد بود. از سالها بررسی و بازگشائ
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اا از علوه بر این، پشتیبانی ایالتا متحده از گروه های سلفی و جهادطلب در چهططارچوب اهططداف جغرافیططای سیاسططی دائمطط
سوی اعضای ارتش ایالتا متحده یا سرویس های اطلعاتی افشا شده است. سرهنگ ارتش ایالتا متحده و رئیس پیشططین

Defenseآژانس اطلعاتا دفاعی انسانی    Human Intelligence  Service  (DHS)روی ه روی نی  (مترجم : تکی
انسانی است  نه فن آوری. متأسفانه در این زمینه به زبان فرانسه مطلبی نیافتم ولی حدس می زنم که برخی مأموران ایططن

Defenseسططازمان اطلعططاتی بایططد از بیططن کارشناسططان علططوم اجتمططاعی نیططز باشططند) در بطططن آژانططس اطلعططاتا دفططاعی 
Intelligence Agency (DIA)پاتریک لنگ  W. Patrick Langبا افشاگریهایش نشان داده است که ایالتا متحده 

از جبهۀ النصره، شبکۀ القاعده در سوریه پشتیبانی کرده است زیرا علیه رژیطم بشطار اسطد مطی جنگطد. در حطالی کطه « از
ن Flynn، ژنرال فلین 2012سال  اعی بی اتا دف افع2014 و 2012 [ رئیس آژانس اطلع ره من ه النص ت ک ی دانس ] م

( غربیها را تهدید می کند و هدف این دسته از جهاد طلبان ایجاد اماراتا اسلمی بر اساس موازین و شریعت اسلم اسططت
14.«(

این اتهام سنگین بخشی از مسئولیت گسترش گروه های تروریست از شبکه های وابسته به القاعده را نسبت مططی دهططد کططه
، رئیس دولت اسلمی ابوبکر البغدادی اعلم کرد که جبهۀ2013 آوریل 9به تشکیل دولت اسلمی در عراق انجامید. در 

النصره شاخه ای از دولت اسلمی در عراق و سوریه است و ادغام اماراتا اسلمی در عراق و النصره به هدف تشططکیل
). سپس این اعلمیططه از سططوی جبهططۀ النصططره مططردود اعلم شططد،15دولت اسلمی در عراق و سوریه انجام گرفته است (

زیرا خود را یگانه شاخۀ القاعده در سوریه می داند، بر اساس این امر انشعاب و رقابت بیططن جبهططۀ النصططره بططه پشططتیبانی
ایالتا متحده و دولت اسلمی به مثابه دشمن و هدف جنگی ایالتا متحده به وقوع پیوست.

پشتیبانی ایالتا متحده از گروه های اسلمگرا علیه کشورهای کمونیست یا کشورهای طرفدار شوروی موضوع تططازه ای
نیست و به تاریخ جنگ دوم جهانی باز می گردد، در واقع ایالتا متحده استراتژی قدیمی شبکه هائی را به کار بسططت کططه
پیش از این رژیم نازی برای مبارزه علیه اتحاد جماهیر سوسیالیسططتی شططوروی بططه وجططود آورده بططود و از آنططان بططه مثططابه
ابزار و « دشمن داخلی» استفاده می کرد. در واقع، « آلمانها طی جنگ دوم جهانی از چچنها، قزاقها، ازبکها، مسلمانانی
که در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی زندگی می کردند علیه کمونیستهای خدا ناباور استفاده می کططرد. آمریکططائی هططا

).16همین ساز و کار را تکرار کردند، یعنی با پشتیبانی از اسلمگرایان علیه جبهۀ کمونیستها و اقمارشان (

اا، سازمان تروریست القاعده، بنیانگذاری شده در سال   بدست عبدا یوسف مصطفی عزام و اسامه بن لدن، به1987بعد
شکل گسترده از سوی ایالتا متحده در چهار چوب مبارزاتا ایدئولوژیکشان علیططه اتحططاد جمططاهیر سوسیالیسططتی شططوروی

Cycloneپشتیبانی شد. با عملیاتا سیکلون   Operation(1992-1979)ا  سازمان سیا مجاهدین افغان را مسلح کرد تا ب



نططد. در کططوران ایططن جنططگ، ایلتا متحططده و عربسططتاننجلوگیری از تهاجم روسها، سقوط امپراتوری شوروی را تسریع ک
)، اسططامه بططن لدن در آن دوران17سعودی هریک بیش از سه میلیارد دلر برای مسططلح کططردن مجاهططدین خططرج کردنططد (

). همین سرویسهای اطلعاتی بودند که بططه18نمایندۀ شاهزاده ترکی الفیصل و رئیس سرویسهای اطلعاتی سعودی بود (
اا برای خرید و ارسال اسلحه به مقصططد مجاهططدین اسططتفاده حساب سازمان سیا در بانکهای سوئیس پول می ریختند و متعاقب

 در مقابططل80). جنگی که ایالتا متحدۀ آمریکا و اتحاد جماهیذ شوروی را در خططاک افغانسططتان طططی دهططۀ 19می کردند (
یکدیگر قرار داد (طی آن چیزی که هنططوز بططا بطی اعتنططائی « جنططگ سططرد » مططی نامنططد، در واقططع بططه بهططای جططان بیططش از

).20 آنان از بین مردم عادی و شهروندان غیر نظامی بودند (80 نفر انجامید که 1240000%

در این زمینه به حرفهای بهار کیمیونگور دربارۀ چیزی که « کمربند سبز عمو سام » می نامططد گططوش کنیططم : « در آغططاز
، ناسیونالیستها، مارکسیستها و اقلیتهای مذهبی در کشورهای عرب و مسلمان قربططانی بربریططت جهادطلبططان1980سالهای 

مسلحی بودند کططه ایططالتا متحططده و همپیمانططان محلطی او مثططل عربسططتان سططعودی و پاکسططتان آنططان را مسططلح و تططأمین مطالی
زب اسطلمی بطا می کردند. در آن دوران، طی عملیاتا «سیکلون» سازمان سیا، مردان مسطلح گلبططدین حکمتیطار رئیطس ح

ه دهطه بعططد، رخ » را تکطه پطاره مطی کردنطد. س بمب و راکت کمونیستهای افغان و ترقی خواهان از جمله « آخونطدهای س
مجهز به قلبی به نام القاعده، ایططن کمربنططد سططبز بططه شططکل اجتنططاب ناپططذیری دور گططردن اقلیتهططائی کططه در سططوریه زنططدگی

) مشهور را در نقش آتش بیار21کردند فشرده شد. سه دهه بعد، پشت سر اوباما دوباره همان زیبیگنیف برژینسکی ( می
)»22بینیم، یعنی نظریه پردازی که در عین حال مبتکر کمربند سبز نیز بود ( جنگ می

در نتیجه، ایالتا متحده نه فقط به پشتیبانی از القاعده در اهدافش برای سرنگونی دولت بشططار اسططد ادامططه مططی دهططد، بلکططه
 سال پیش در منشأ این پدیدۀ جهاد طلب در افغانستان بوده است. در گذر زمان، اسامی تغییر کرده ولی اهداف35بیش از 

یکسان باقی مانده است. در آن دوران هدف مبارزه علیه کمونیسم شوروی بود، امروز مبارزه علیه سوسیالیسم پان عرب
که حزب بعث پرچمدار آن است و بشار اسططد نیططز  از آن دفططاع مططی کنططد. در واقططع، حططزب بعططث یکططی از تمططایلتا اصططلی

 از منشور32)» (مادۀ 23ناسیونالیسم انقلبی عرب است، و هدفش نیز از بین بردن اختلف طبقاتی و تبعیض می باشد (
حزب). یعنی موضوعی که برای طبقۀ سرمایه دار بین المللی، به ویژه نظام فکری نئططو محططافظه کططاران ایططالتا متحططده و

اروپا تصور پذیر نیست.

اسامه بن لدن و سازمان او که باید آن را مقدمه ای بر تأسیس القاعده تلقی کنیم، سر نیزۀ مبارزه علیه کمونیسططم در پایططان
قرن بیستم بود. در آغاز قرن بیست و یکم، دولت اسلمی (داعش) جایگزین این گروه تروریستی شد. نقش دولت اسلمی
تا کنون جلوگیری از اتحاد « کمان شیعه » (ایران، عراق، سوریه و حزب ا لبنان)  و سپس به تأخیر انططداختن گسططترش

جهان چند قطبی در جبهۀ کشورهای بریکس بوده است. 

ایدئولوژی وهابی سلفی که به ضرب دلرهای نفتی و گازی در سراسر جهططان تبلیططغ مططی شططود بططا نئولیبرالیسططم اقتصططادی
همخوانی دارد. هر دو ایدئولوژی در پیوند با یکدیگر در تداوم نظام حاکمی می کوشند که مططی توانططد تعمیطق نططابرابری را
بیش از پیش بین طبقۀ ثروتمند یعنی اقلیتی ناچیز و توده های وسیع مردم فقیر و سرکوب شده تضمین کند. کوتططاه سططخن :
موضوع اتحاد بین نظریۀ سرمایه داری خدشه ناپذیر و ایدئولوژی مذهبی مرگباری است که تروریسططم بیططن المللططی را در

خدمت ضد انقلب به کار می اندازد تا مانع رهائی توده ها شود.

Carlyleآیا باید در اینجططا از پیونططدهای همخططوابگی بططا محططارم بیططن خانططدان بططن لدن و خانططدان بططوش در گططروه کارلیططل 
Group  بنیانگذاری شد، این شرکت  خدماتا مالی آمریکایی در زمینططۀ مبططادلتا1987 یاد کنیم؟ گروه کار لیل در سال 

سهام اختصاصی، سرمایه گذری خطر پططذیر و سططرمایه گططذاری در املک و مسططتغلتا، مططدیریت صططندوق هططای سططرمایه
گذاری و نیز سرمایه گذاری در حوزۀ صنایع نظامی، مهندسی هوا فضا، نخلبراتا، صططنایع خودروسططازی، حمططل و نقططل،
رسانه های گروهی، تولید انرژی های پایدار و تولید برق فعال است. سومین شرکت بزرگ سرمایه گذار در جهططان بیططش

(2010 میلیارد دلر فعال را در زمینه های متنوع مدیریت می کند(گزارش سططالنه 150از   میلیططارد دلر89،3) و 24) 
).25دارائی در اختیار دارد (

ت وزیطران یطاد کنیطم (جطرج بطوش ای جمهطور و نخس بین اعضای گروه کارلیطل، بطه شطکل پراکنططده مطی تطوانیم از رؤس
George H. W. Bush جان میجر ،,John Major اناند پانیاراچون ،Anand Panyarachun فیدل راموس ،Fidel

Ramos تاکسین شیناواترا ،Thaksin Shinawatra رئیس سازمان سیا (فرانک کارلوچی ،Frank Carlucciکه در 
Jamesعین حال وزیر دفاع ایالتا متحده در دوران رونالد ریگان بود)، زیر امور خارجۀ ایططالتا متحططده (جیمططز بیکططر 

Baker صططططندوقهای بازنشسططططتگی، یططططک ثروتمنططططد روس ضططططد پططططوتین ( میکائیططططل خودورکووسططططکی ،(Mikhaïl
Khodorkovski بانکططداران، سططرمایه داران مططالی یططا سططوداگران (کططارل اوتططو پوهططل ،(Karl  Otto  Pöhlور ، اولی



Olivierسرکوزی   Sarkozy جرج سوروس ،George  Sorosو به همچنین اعضای خاندان اسامه بططن لدن کططه از ،(
( اند  در گروه کارلیل سرمایه گذاری کردهSaudi Binladin Groupطریق شرکت چند ملیتی سعودی گروه بینلدین 

26.(

 مین رئیس جمهور ایالتا متحده و در عین حالGeorge H. W. Bush) 41پس به روشنی می بینیم که بین جرج بوش 
رئیس قدیمی سازمان سیا) و پدرخوانده هططای تروریسططم بیططن المللططی مناسططباتا اقتصططادی اجتنططاب ناپططذیری وجططود دارد. بططا

Prescottیادآوری این موضوع که در گذشته بین پدر او پرسکاتا بوش   Bushادی باتا اقتص ان مناس  و رایش سوم آلم
Unionوجططود داشططت کططه بططه یمططن آن بططه ثططروتا رسططید. پرسططکاتا بططوش در رأس اتحادیططۀ همکططاری بططانکی   Banking

Corporation متعلق به خانوادۀ تیسن Thyssen الهای ازی) در س زب ن م ح الی مه تیبانان م ی از پش  بططود.1930 (یک
پسرش یعنی رئیس جمهور پیشین جرج بوش با همکاری بن لدن توطئه چینی می کنند، در حالی که نوۀ پرسکاتا بططوش،
جرج والکر بوش با بر پا کردن جنگ علیه افغانستان و عراق به شهرتا خاصی دسططت یططافت، کططه هنططوز هطم قربططانی مططی

گیرد و موجب مرگ سدها هزار انسان در خاورمیانه شده است. چه خانواه ای!

، روزی که القاعده به دو برج مرکز تجارتا جهانی حملططه شططد، گططروه2001 سپتامبر 11جالب است بدانیم که همان روز 
کارلیل در واشنگتن شورای سالنۀ خود را با شرکت چند سد نفر از سرمایه گذاران  تشکیل داده بود. بین مهمانان جططرج

).27بوش و تاجر سعودی شفیق بن لدن، برادر ناتنی اسامه بن لدن رئیس القاعده در کنار یکدیگر دیده می شدند(

، یعنی هشت روز پس از حمله به برجهای دوقلو، شططفیق بططن لدن بططرادر نططاتنی ثروتمنططدترین مططرد2001 سپتامبر 19در 
جهان و در عین حال فردی که مشمول پی گرد بین المللی بود،  به اتفاق دوازده نفر دیگر از اعضای خانوادۀ بن لدن بی

 به راحتی ایالتا متحده را تططرک کردنططد727آن که سوء ظن مقاماتا قضائی را بخود جلب کنند با یک هواپیمای بوئینگ 
)28.(

روهN521DB بططا پلک 727و این هواپیما هر هواپیمائی نبود، بلکه بوئینططگ  ال گ رای انتق فید آن را ب اخ س ه ک ود ک  ب
ال رئیس جمهور را در سفرهایش همراهی می کنند اجططاره مططی کططرد ( ). یکططی29روزنامه نگاران و رسانه هائی که معمو

از مسافران این هواپیما عمر عوض بن لدن پسر اسامه بن لدن است که از سوی دیگر اف بططی آی او را فططردی مظنططون
 می داندWorld Assembly of Muslim Youthبه مناسباتی با سازمان تروریستی سازمان جهانی جوانان مسلمان 

که برای ایدئولوژی وهابی تبلیغ می کند. (مترجم : در این متن عمر عوض بططن لدن بططرادر زادۀ اسططامه بططن لدن معرفططی
شده ولی ویکیپدیا او را فرزند اسامه از نخستین همسرش معرفی کرده است)



رJane Felix) و همسرش انگلیسی اش جین فلیکس  2008 ساله (در سال 28عمر عوض بن لدن  ن ت ر از او مس  که دو براب
است.

Kamalشعبۀ سازمان جهانی حوانان مسلمان در ایططالتا متحططده توسططط کمططال حلططوابی   Helwabiوان دیمی اخ و ق  عض
المسلمین و یکی دیگر از فرزندان (یا برادر زاده های اسامه بن لدن) عبدا عوض بن لدن  بنیانگذاری شده است که تا

). به شکل شگفت آوری، مرکز سازمان30 رئیس و در عین حال خزانه دار آن بود (2001 سپتامبر 11حملۀ تروریستی 
) در فاصلۀ چنططد خیابططان تططا خانططۀ مسططکونی عبططدا31جهانی جوانان مسلمان در حومۀ جنوب شرقی واشنگتن واقع شده (

 سپتامبر را11 نفر از دزدان هوائی که هواپیماهای 4 دقیقه پیاده تا آپارتمان 10)، و در فاصلۀ حدود 32عوض بن لدن (
).34ربودند (

ولی علوه بر این، باید به موضوع اضطراب آمیز دیگططری بططپردازیم کططه بططه انتشططار گزارشططی از سططوی سططازمان دیططدبان
ال در منشططأ ایجططاد گططروه تروریسططتی از حقوق بشر باز می گردد و حاکی از این امر است که دولت ایالتا متحده « احتمططا

)».35بین افراد معتبر از دیدگاه حقوقی و قانونی بوده و آنان را در ارتکطاب بطه اعمطال تروریسطتی تشطویق کطرده اسطت (
ال مصنوعی و تقلبی برخططی مسططلمانان مقاله ای در روزنامۀ لوموند افشا می کند که « اف بی آی طی عملیاتا تجسسی کام
آمریکائی را برای ارتکاب به اعمال تروریستی تشویق و یا مجبور کططرده اسططت [...] مططأموران اطلعططاتی یططا پلیططس هططای
نفوذی در تماس با افراد ( شکننده) و بططا متقاعططد کططردن و مجبططور کططردن آنططان طططرح تروریسططتی را بططا تططأمین تططدارکاتا و

 طرح های توطئه آمیز، مأمور نفوذی در عملیاتا تروریستی فعططال بططوده و شططرکت30امکاناتا به اجرا گذاشته اند. در %
). این گزارش برای دولت و سرویس های اطلعاتی ایططالتا متحططده اتهططام سططنگینی بنظططر مططی رسططد کططه بططه36داشته اند (

روش «هدف وسیله را توجیه می کند» عمل کرده اند و چنین اعمططالی را بططا اعتنططائی بططه امنیططت داخلططی و زنططدگی انسططانها
مرتکب شده اند.

از چنین وضعیتی نتیجه می گیریم که ایالتا متحده در وضعیتی نیست که به کشورهای دیگططر درس صططلح و دموکراسططی
بدهد، در حالی که در خارج به جنگ و ترور و ویرانی دامن می زند. نوآم چامسکی ایططن وضططعیت را در جملططۀ کوتططاهی



ترسیم کرده است : « مهمترین عملیاتا تروریستی در سطح بین المللی تا جائی که می دانم از سوی واشنگتن انجام گرفته
)».37است (

علوه بر این، بازداشت اختیاری و شکنجه برای اعتراف گیری از زندانیان، با نقض حقوق بنیادی که در چنططدین منشططور
بین المللی تضمین شده است، در ایالتا متحده به شکل گسترده رواج دارد. بر اساس گططزارش عفططو بیططن الملططل، « رئیططس

ا2001 سپتامبر 11جمهور اوباما اعتراف کرده است که پس از   در چهار چوب برنامۀ بازداشت مخفیانه، سازمان سطیا ب
)». بططه ایططن اعططتراف بایططد گططزارش38کسب موجز از سوی رئیس جمهور پیشین، روش شکنجه را بططه کططار بططرده اسططت (

یی هیئت سنا دربارۀ اطلعاتا را اضافه کنیم کططه مربططوط اسططت بططه برنامططۀ بازداشططت و بططازجوئی مخفیططانه6700  صفحه ا
رری از دسطترس عمطومی بطه دور مانطده2008 و 2002توسط سازمان سیا بین سالهای   کطه هنطوز بطه مثطابه پرونططده ای س

).39است» (

کمیتۀ حقوق بشر ایالتا متحده را متهم دانسته است زیرا این کشور به موازین حقوق بشر پاسخگو نبططوده : و « در چهططار
چوب مبارزه علیه تروریسم، بازداشت و منزوی کردن افراد در زندان، اعمال تبعیض نژادی در نظطام حقطوق جزائطی، و
به همین گونه قتل هدف گیری شده به وسیلۀ پهپاد، استفادۀ بی رویه و اغراق آمیز از زور توسط آنانی که مسئول اجططرای

 نفططر همچنططان در127،طط 2014)» خطا کار است. در پایططان سططال 40قوانین هستند، بدرفتاری با مهاجران و حکم مرگ  (
گوآنتانامو زندانی هستند، بسیاری حتا نمی دانند به چه دلیل محکوم شده اند، و تمام این امور با نقض حقططوق بیططن الملططل و

رعایت اخلق.

در پایان این نوشته باید بپرسیم، چگونه می توانیم دولتی را «تروریست» معرفی نکنیم، وقتی که می بینیم پلیس آن کشور
اا سیاه پوستان آمریکائی ها را به «اشتباه» به قتل می رسططاند و مططوجب وحشطت تططوده هطای مططردم مططی شطود؟ در سططال دائم

لحTaser نفر بدست پلیس با باتون برقی از نوع تیزر 35،طط 2015 ان مس ن قربانی  کشته شده اند، در حالی که « اغلب  ای
)».41نبوده و در لحظه ای که شوک برقی به آنان وارد شده خطر بزرگی بحساب نمی آمدند (

 

ام گرفتطه  بطه 2001 از سال  ت. علوه بطر602 تعداد قربانیان این نوع جنایاتا دولتی که توسط پلیس انج ر رسطیده اس  نف
1976 به اجرا گذاشته شد. در نتیجه شمار محکومین به مططرگ از سططال 2014 مرد و دو زن در سال 33این، حکم مرگ 

).42 نفر رسید، در حالی که بی گناهی چندین نفر از آنان پس از اجرای حکم مرگ آشکار شد (1394به 
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[41]     . Idem.

[42]     . Idem.
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