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      تروریستیامریکا  بانی ایجاد القاعده  وگروه                 

دولت اسالمی عراق وسوریه                                                                                                   

America created Al-Qaeda  and the  ISIS    terror 

group                                                                                        
بسیا ری از سازمانها وگروه ها راهمچو  سازمان القاعده   ایاالت متحده امریکا

را بعنوان یک   افزار ترورووحشت  « داعش»ودولت اسالمی عراق وسوریه 

بخاطر تفرقه اندازی بین مردم ود سترسی به منابع غنی  نفت در  شرق میا نه 

وآن وجلوگیری از نفوذ ایران درمنطقه بوجود آورد  یا به عباره ساده وفشرده  

را  به تصرف خود    نه اینکه  ایاالت متحده امریکا  برای آنکه  نفت شرق میا

بگیرد  اقدام به ایجاد سازمان القاعده    درآورد  وجلو نفوذ ایران را درمنطقه  

   .                                                                 ودولت اسالمی افراطی عراق وسوریه  نمود 

واقیعت انکار ناپذیراینست  که ایاالت متحده امریکا از مدت ها قبل  مشتاق      

آن بود  تا اگر بتواند  گروه های از تروریستا ن را درتحت حمایه  خویش قرار 

دهد تا این گروهای آشوبگر وولگرد واوباش بتوانند منافع ایاالت متحده امریکا 

ور ه این موضوع درنظربعضی ها تعجب آرا در منطقه برآورده سازند که البت

.                                                                                             تلقی میگرد د و ازهمچو اطالعات اغماض مینمایند

جنگ   دوران  در  « سی آی ای »  امریکا سازمان اطالعاتی ایاالت متحده    

 وگروهک های  اسالمیان افراطی نو ظهور تماس برقرار نمود  سرد  با نیروها

چونکه کارشناسان و مشاورین ایاالت متحده امریکا  دنیای معاصر را  در آینه  

نفوذ : د  کهنمودنبرداشت   چنن از آن  و د مید ید ن سیاسیی خود  طور دیگری

در پیوند و  اتحاد جماهیر شوروی وبافت آن باناسیونالزم کشورهای جهان سوم 

د  اسالمی  افراطی در صد  ن میا نضج گیری است واز سوی دیگر  شبهه نظا

لذا با درنظرداشت این وضع امریکاباجمع ازمتحدین غربی ناگذیرًا  –تشکل اند 

بخاطر آنکه از نفوذ  اتحاد جماهیر شوروی  جلوگیری بعمل آورند  باهم یکجا 



چنانچه همین . با همین گروهای اسالمگرایان افراطی  اعالن همبستگی نمودند

.                                                                     همبستگی نیز با آنها صورت گرفت

ویلیهم  اودوم  امریکا  جنرال    مدیر ویا دایرکتر  امنیت ملی ایاالت متحده     

(W.Odom )دوران زمامداری رونالد ریگن در(Ronald Regan )     دراین

بهر صورت  : این موضوع چنین افاده مینمایدبه ارتباط اواخر مالحظات خودرا 

ریزم را  برای تا مین ازمدت های طوالنی به اینسو   ترو ایاالت متحده امریکا 

مجلس  هیکوبکار میبرد باوجودنوان یک افزار ووسیله بکار برده بعمنافع خود 

ه ش بخرچ داد  تال (  8797و 8791)لهای  سنای ایاالت متحده امریکا  بین سا

که  درآن منافع   نند رسا  به تصویب   بین المللی  نونی را علیه  تروریزما تا ق

نا ن و ا حقوقدامریکا  در خطر  نیا فتد  ودر  نسخه های   از  این  مصوبات   

انعکاس  به  ارتباط  تروریزم  طوریخودرا  اتقانونگذاران نظریات و مالحظ

که  تروزیزم    سرشتًا برای ایاالت متحده امریکا خالی از نقض چیزی  داده اند

.                                                                                                دیگری نخواهد بود 

است  که سازمان اطالعاتی ایاالت متحده امریکا ازسوابق تاریخی چنین پیدا     

ر  المسلمین  را در مصبرادران اخوان (  8791)در طول سال «  سی آی ای »

 شوروی  جماهیر اتحاد وسعت نفوذ بصفت  حایل ومرز  بخاطر به عقیم گذاشتن 

« مارکسیزم» وگسترش ا ید یولوژی رجلو انتشا بکاربردوبدین سان خواستند تا

که  بود   امریکا  ین توده های میلیونی  عرب بگیرند واین ایاالت متحدهرا  درب

علیه سکارنو   را (Sarekat)سی  اسالمی اندونیزیا  درعین زمان  سازمان سیا

گروپ   د وهمزمانو وپیشتیبانی نم  حمایت  نبه جا ه هم آن  از و ختبرانگی

 نمود تحریک« بوتو» علیتروریستی جماعت اسالمی  پاکستان راعلیه ذوالفقار

سوابق آنچنانیکه از  بنًا بادرنظرداشت همین . وازآن  حمایت خودرا اعالم نمود

وموسس ایجاد   که با نی  آن در فوق  یاد نمودیم این ایاالت متحده امریکا است

که اگر   تا  میبا شد  منطقه در  عراق وسوریه سازمان القاعده و دولت اسالمی

را بعنوان یک افزاربخاطر فراهم شدن منافع خوددر منطقه  انهابتواند این سازم

هرگز نباید فراموش کرد وآن اینکه سازمان اطالعاتی ایاالت متحده . بکار برد 

بوجود آورد وسا زمان «  8711»را درسال « سما بن الدن او»امریکا بود که 

ریتانیا رجه اسبق بامورخا  وزیر -او را همچو ما درتنی با شیر خود تغذی کرد

جلسه پارلمان بریتانیا  طی سخنرانی خوددر( Robin Cook)روبین کوک اقای 



صریحًا خاطر نشان ساخت که  سازمان القاعده  بیدون هیچ شک وشبهه  توسط 

را باید  غرب  منافع  عرض واندام نمود   که  ن غرب راتی جها آژانس استخبا

به معنی    القاعده که   توضیح داد القاعده  تامین نماید  اوبه ارتباط این سازمان 

که  میباشد  ( Database)واقعی کلمه درزبان عربی مخفف از اساس وپایگاه  

کمپیوتری هزارها افراطیون  اسال می را سازما ن ( Database)اصواًلتوسط 

بکمک ما لی عربستان سعودی   بخاطر  شکست  دادن  روسیه   ( سی آی ای)

.                                                                                                       آموزش داددرافغانستان  

همچو روابط عشق وعاشقی   روابط ایاالت متحده امریکا با سازمان  القاعده    

ودلگرمی  بوده وآن به این مفهوم که این سازمان ویابخش خاصی نفرت توام با 

زاین سازمان  آیا قادر به آنست که بتواند درمنطقه  منافع ایاالت متحده امریکا  ا

وجذر بود  که  را بر آورده سازد ویا برآورده نسازد وبا درنظر داشت همین مد

خاص تحت مالحظه وحمایت امریکا وقتًا فوقتًا این نهاد را ازنظر ایاالت متحده 

ن و   سا حدی که حتی کارشنا  یداد  تام خود قرار داده بود  وآن را سمت وسو 

افراطی   ست  اسالم حامیان سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا  که علیه سیا

وسازمان   این گروه   نه  اظهار نمودند  که نشخوار میزدند  بعدًا بصورت اگاها

ایاالت متحده امریکا میتواند شمرده سیاست خارجی  وکلیدی بعنوان سالح بران 

.                                                                       عنی درسیاست خارجی امریکا نقش بسزای دارد شود ی

اخرین ( داعش)بادرنظرداشت همین یادآوری  میتوان ادعا کرد که دولت         

وسالح همچو شبیهه سازمان القاعده در دست ایاالت متحده ند ترین افزارمونیرو

سازمانی که همچو  نفت شعله ور قبل -امریکا بخاطر تامین منافع  اش میباشد  

این گروه   اکنون  همین ازوخت مشتعل گردید وبه شهرت بین المللی رسید  که 

.                                                     مساحت معادل انگلستان رادرتحت تصرف خود دارد ولگرد واوباش وارزال 

دراینجا یک پرسشی در اذهان تداعی میشود  وآن اینکه  این دولت  اسالمی    

چطور وچه سان  دراین مد ت کم بعد از جوانه زدن  سریعًا  روید  وآغاز  به 

ایاالت نشونما نمود ،جواب این پرسش ساده است  وآن یکی هم حمایت بیدریغ  

متحده امریکا رازروئید ن ریشه های این سازما ن میتوان بعنوان عامل اساسی 

شمرد یعنی ایاالت متحده امریکا همچو باغبان  ماهر در جوانه زدن  ودر رشد 

و این سازمان را ازهنگام جوانه زدن   درتحت  ونموی این سازمان تالش نمود

ر به قوام وپختگی کنونی خود حمایت خویش قرار داد  تا آنکه سازمان مذکو



(  5112)ل  که ایاالت متحده امریکا  در  سا   باید خاطر نشان ساخت –رسید 

خود قرار داد    هنگامیه باالی عراق تهاجم نمود وآن کشور را در تحت  اشغال

فورًا در پی تشکل وایجاد گروپ ها ی  اسالم افراطی سنی مذهب گام برداشت                     

نباید فراموش کرد  که این    -(  ISIS)مثل ایجاد دولت اسالمی عراق وسوریه 

احمقا نه  ما شین   عمل وبا  ایاالت متحده امریکا بود  که بصورت نابخردانه 

دولتی سکولر صدام حسین را  تخریب  وازبین برد  وبعوض آن تحت عنوان 

  که بنشاند اکثریت مذهبی  یک اداره ی اهل تشیع مذهبی را بر اریکه قدرت 

با این نوع برخورد میزان بیکاری عراقیان را در محالت و نواحی  سنی نشین  

تمام فابریکات را درنواحی   دروازه ای وو در   داد گسترش   با رد سوسیالزم

بازار کار ن افتاد که حتمًا یک دست غیبی درکره ببست وبفکر واندیشه ای آ متذ

تالش دریغ نخواهد کرد   گونهچازهی   بی کاریا و  درتنظیم کهرونماخواهد شد 

 بهرصورت با .رونق خوبی خواهد یافت وکار وبار دریک فضای آزاد مارکیت 

نابخردانه وبا حمایت از دولت اکثریت اهل تشیع  هزاران کارگران همچو اقدام 

واهل حرفه سنی ها وظا یف خودرا ازدست دادند وما مورین عا لی  رتبه  اهل 

مقا ما ت بلند رانده شدند واز تصمیگری ها برای حکومت داری خوب سنن ازت

موطنان اهل بیدون  آنکه دولت نوظهور آنها را با ه.  محروم  ومنزوی گردیدند

 .ید  ت وهمبستگی دعوت نما تشیع مدغم سازد ویا آنها را به وحد

                                                                                      

 «       5141» تصویر از وسایط مربوط داعش درماه سپتمبر      

ایاالت  متحده امریکا  درعراق   تسریع روند   پس میتوان گفت که سیاست  

رونق بخشید     . .... سکتا ریستی  وتقسیم مردم  را به فرقه های مذهبی  سمتی 



که همچو سیاست  زمینه را  برای بوجود آمد ن سازمان القاعده و غرس ریشه 

هیچکس  نمیتواند   های تروریزم اسالم افراطی را در عراق مساعد ساخت که 

.                                                                                                           از آن چشم پوشی نماید 

خواستند  که « داعش»عراق وسوریه  حامیان وکارمندان حکومت  اسالمی    

چنانچه   باال کشند   مختلف  وت و متفا  نی های و نشا  مها  خودرا  درتحت نا

خودرا بعنوان گروه  تجاری   جا زد  وتالش (  0181)سازمان القاعده  بعد از 

.                                                                                  های خودرا بیشتر باالی سوریه متمرکز ساختند 

وان چنین توضیح نمود  که  درگیری جنگ بادرنظرداشت تذکرات فوق  میت     

در سوریه وعراق اسا سًا سه جنگ را باخود  همزمان مشتعل  ساخت   که این 

 جنگ بین حکومت سوریه  وشورشیان مخالف  یک :جنگ ها عبارت اند از 

جنگ بین روسیه وایاالت :  سوموجنگ بین ایران وعربستان سعودی  -دو

سرد نوین نیز  سان  بنام  جنگ  سومی را کارشناکه این جنگ . متحده امریکا

باقبول هرنوع خطر  وریسک  حمایت نیزایاالت متحده امریکا  و  یاد نموده اند

چونکه  ریس جمهور   داشته  اعالم   سوریه خودرا از شورشیان  ضد  دولت 

سوریه اقای بشراالسد  به نزد مقامات واشنگتن یکی  از با وفاترین طرفداران 

بدین سا ن  ایاالت  متحده  امریکا  از همان  شورشیان   .  یه شمرده میشودروس

حمایت مینمود ومینماید که ضد دولت  بشراالسد  می جنگند واکنون  اکثر آنها 

به صفوف جنگجویان دولت اسالمی درآمده اند   وهمه ای این جنگویان تحت 

ساخت  (M16)های نوع تفنگ اکنون با سالحها و حمایت ایاالت متحده امریکا 

امریکایی مجهز ومسلح اند که این خود دال  بر حما یت وپیشتبا نی امریکا  از 

.                                                                                                  آنها  میبا شد

یانه  پیرامون  تسلط سیاست  میانگین سریع  ایاالت متحده امریکا درشرق م     

تجاوز باالی عراق -بر منابع نفت وخوش خدمتی به اسرایل  درچرخش میباشد 

 منابع  باالی ط لدرتس را  حدی عطش ایاالت متحده امریکا شغال آن کشور تا وا

متحده  ولی هجوم نیروهای هوایی ایاالت   تا اندازه ای فرونشا ند  عراق  ینفت

ایران  اقدامی بود که   باالی  یرات اقتصادی تعذ وضع امریکا باالی سوریه و

سا خت، وآن  ایکه  دشمنان در  ارزوهای دیرینه ای اسرایل را تاحدی برآورده

به دولت  قطعی وحیاتی   به دیوار اسرایل را اعم از لبنان و فلسطین از حمایت



                                                                                                 . سوریه وایران  محروم ساخت

دولت اسالمی عراق وسوریه  نه تنها  صرف  یک افزار ووسیله  در دست      

ایاالت متحده امریکا  بمنظور براوردن منافع اش در منطقه میباشد بلکه  سالح  

را  سرنگون «  بشر االسد»واهد  توسط  این سالح دولت است  که امریکا میخ

                                                                              . سا زد  وباالی ایران  فشار وارد نما ید 

(  8991)  به با ر اخر قبل از کسب آزادی خود در سال( 8971)ایران درسال 

متحده امریکا   قرار گرفته بود   اما درگیری ایاالت تحت تجاوز کشور دیگری

ایاالت متحده  می ولشکر کشی  نظا  در این جنگ کنونی   پنجاوسومین  تهاجم

باط جمعی تاینکه ار  قابل یاد اوری است وآن–امریکا در جهان معاصر میباشد 

علیه اشکار ن  کدام   تهد ید ایرا از طرف   که مندی ور این بابا وجود غرب  

منطقه بمالحظه نمیرسد بلکه تهدید در منطقه ازسوی واشنگتن است ولی با آنهم 

نب ازجا.  ا ین رسانه های  اجیرغربی است که از واقیعت چشم پوشی مینمایند 

مبنی براینکه ایران در سال مفصل اطالعاتی  یک گذارش(0180)دیگر درسال

رسانید ویا تکمیل نموده است  برنامه تسلیحاتی اتومی خودرا به پایان (  0117)

سازمان  (81)ی  امریکا  به نشر  رسید  وتوسط ت آژانس های اطالعا ازطرف

اما حقیقت   طور  دیگر  اطالعاتی امریکا مورد  تاید وتصوبیب قرار گرفت   

است  وآن اینکه  چه  که جاه طلبی های ایران واقعی یا خیالی وتصوری  باشد 

ویا نباشد  موضوع مجزا است ولی آنچه که حقیقت دارد  خصومت  ود شمنی 

وه سرایی ها   پیوسته ای ایاالت متحده امریکا علیه ایران است  که به همچو یا

                                                         . چیزی دیگری به آن نام نهاد نمیتوان  هرگز میپردازد که

وسوریه را   ایاالت متحده امریکا به سه مقصد وهدف دولت اسالمی عراق     

آنها باالی د شمنان   هجوم وحمله بردن – یک:همچو یک ابزار بکار می برد 

خدمت ګذ اری   بعنوان بها نه ای     -دو .ایاالت متحده امریکا در شرق میانه 

برای مداخله  نظامی  ایاالت متحده امریکا در خارج  ازکشورباالی کشورهای 

دامن زدن به تهدیدات مصنوعی وساختګی در داخل  ایاالت متحده   -سه دیګر 

یعنی   داخلی  بقه ای ازنظارت تهاجمی گسترش  بی سا  برای توجییه  امریکا 

                                                          . ل کشور بیشتر سازد خسطح نظارت خودرا در دا یخواهد کهم

که سطح پنهان کاری  ونظارت   تالش بخرچ میدهد«  اوباما»اداره اقای         

دولتی رابخاطر نشان دادن قدرت دولتی  اش به شهروندان افزایش دهد  وبدین 



کاهش دهد   قدرت نظارت شهروندان را براعمال دولت خود همیخواهد ک سان 

توده   زی ماده ساآرت جمعی و نظا  توجیهی  برای  ا بهانه ایرلذا تروریزم 

.                                                                                  به پیش میکشد  برای شورش مردم 

که واقعًا را با ید دقیقًا مالحظه نمود (  جنگ علیه تروریزم)صطالح الذا          

حفظ قدرت  برای  نه ای  بها مفهوم آنرا میتوان  چیست ویا چه مفهومی دارد  ؟

نظامی ایاالت متحده امریکا نګریست بنْا صریحْا وخطرناک بیشتر  سرسام آور 

دو  نیروی   کامتحده امری  خارجی ایاالت میتوان ګفت  که درسیاست بیرونی و

( طرفداران ) البی  یکند زی میک بایت سازنده ومهم را نقش نهاقدرتمندوتوانا 

متحد امریکا را ایاالت  ست  خارجی  سیا  اسرایل  که در واقیعت آمر  مستقیماْ 

مجتمع  نیروی   از  رت عبا   دومی  نیروی و یش می برد پدرشرق میانه  به 

 وکارکردهای  ګروه  نظامی صنعتی ایاالت متحده امریکا است  که از اقدامات 

منافع    اسرایل   ده البی ره سا یا به عباینفع میګردد  ذ (یا البی اسرایل)  اولی 

بهرصورت  ،ایاالت متحده امریکا را فراهم می سازد  صنعتی نظامی    مجتمع

واتر بوش  ریس   میکه  جورج ن هنگا از هما  قابل یاد آوری است وآن اینکه

را  در ماه  اکتوبر  (جنگ علیه تروریزم )جمهور اسبق ایاالت متحده امریکا  

نمود  ازهمان تاریخ تاکنون   مصارف ووجوه مالی این  اعالم    (0118)سال

جنگ طوالنی را  مالیه دهندگان ایاالت متحده امریکا  پرداخته اند  که بالغ به 

تریلیون  دالر میشود  که  عالوه  بر هد ر رفتن  این مبلغ  هنگفت  به (  1،1)

هزارها پسرودختر امریکایی ها نیز جان های شرین خودرا ناشی ازاین جنگ 

بیهوده ازدست داده اند   ولی بالمقابل  مبالغ هنگفتی  ناشی از  همین جنگ به 

                                                                                 .ه است جیب نخبگان و نظامیان عالی رتبه دولتی سرازیر شد

ود هفتاد  وطوالنی  در حد نافرجام  جنگ  دراین   که  کر است بل تذا ق         

قرارداد  باالثر دالر بلیون   (09) انفرادی بیش از واشخاصها  وکمپنی هاشرکت

   عراق سال جنگ سه   درطول امنیت   مین تا  بغرضو ر به کا  نکاری وپیما

 مرکز یک » که توسط یک مطالعه  تازه ، بربنیاد بد ست آورده اند  وافغانستان

از شرکت   فیصد( ۵۷)تقریباْ   ن میدهد که ته  نشاصورت ګرف «ارچګی عامهپ

اجرای   بخاطر را آنها   را چه که شخاص وافراد  وخصوصی  اهای شخصی 

 این شرکت ها  مالکین   با  بتی که ا نسبت قر  ویا بهاستخدام   نموده    وظیفه

واعضای کنگرس  مربوط به شعبات اجرایوی جمهوریخواهان ویا دموکرات ها



                                                            .اند بکا ر  گماریده  شده اند  داشته  ونظامیان عالی رتبه که

وزارت دفاع ایاالت متحد امریکا  چنین ( 8779)در گذارش تهیه شده سال       

دادها  بوضاخت واشکار نشان میدهد که بین درگیری های نیرومند   :میخوانیم 

بیرونی ایاالت متحده  امریکا  وشد ت حمالت  تروریستی  علیه  ایاالت متحده 

 وپیروزی  نه راه برد امریکا  وجود داشته  ولی واقیعت  طوری است  که یگا

دراینست  که امریکا باید   ترور وتروریزم  هایاالت متحده امریکا در جنگ علی

از حمایت وکمک ها خو د برای تروریست ها دست بردار شود وتالش نه نماید 

ید  به جنگ  تشویق نما یاو بیاورد  بحرکت  لی خود که آنها را باکمک های ما

مپریالیزم  ااین  مرض و است   یک مرض عرض درواقیعت ریزم وچونکه تر

ن  است که همچو اعراض را میدهد  سرطانه  ایاالت متحده امریکا درشرق میا

   تروریزم استعلیه ترور به تنهای جنگ: بیاید تا طور ساده اینچنین افاده نمایم 

 توسط   نددریک مقیا س بزرګتر میتوان این مردم  است  که تروریزم را   تنها

 تمام   .  از پادرآورند   (جیت ها ومزایل) هاجت وموشک طیاره های  اب
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