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 f Michel ChossudovskyPro -  پروفسور ميشل شوسودوسکی:يسندهنو

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٤ سپتمبر ٢٥

  

 : »گرد دولت اسالمیدر پي«

  حدس بزنيد چه کسی پشت خليفه ايستاده است ؟

 

به پشتيبانی بريتانيا، . را به عنوان دشمن اياالت متحده و جھان غرب ترسيم می کنند) يا امارات اسالمی(دولت اسالمی  

 بارک اوباما فرمان يک سری بمباران توسط نيروی ھوائی امريکامتحد خدشه ناپذير اياالت متحده، رئيس جمھور 

 .دفش تخريب مواضع ارتش شورشيان دولت اسالمی تعيين شده بوداياالت متحده روی عراق را صادر کرد که ظاھراً ھ

ما از روياروئی عليه دولت « :  به نقل از بارک اوباما و داويد کامرون نوشته است ٢٠١٤مبر  سپت٤تايمز لندن، در 

می کنيم، اگر تروريست ھا فکر می کنند که ما در مقابل تھديدھايشان اظھار ضعف [...] اسالمی چشم پوشی نمی کنيم 

  ». ھيچگاه به اين اندازه در اشتباه نبوده اند

  ولی چه کسی پشت طرح دولت اسالمی است ؟

را به دست » دولت اسالمی در عراق و شامات « طنز تلخی می گويد که شورشيان دولت اسالمی، که پيش از اين پرچم 

در سوريه معرفی می شدند که برای دموکراسی  » مبارزان آزادی در جبھۀ اپوزيسيون« داشتند تا ھمين اخيراً به عنوان 

ولی پرسش اين است که چه کسی پشت شورش جھاد .  مبارزه می کردندبشار اسدو برای واژگون ساختن دولت الئيک 

  طلبان در سوريه ايستاده است ؟

اسالمی که در حال حاضر مبارزان دولت . آنھائی که فرمان بمباران آنھا را صادر کرده اند پشت طرح خليفه ايستاده اند

انتخاب شده اند، ھمواره »مبارزه عليه تروريسم « ظاھراً به عنوان ھدف اردوی بمباران اياالت متحده و ناتو با مجوز 

  .به شکل پنھانی از سوی اياالت متحده و ھم پيمانان اين کشور مورد پشتيبانی بوده و ھستند
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استخبارتی  سرويس ٦ .یآ . اياالت متحده، با پشتيبانی اماستخباراتیبه عبارت ديگر، دولت اسالمی توسط سرويس ھای 

از سوی .  عربستان سعودی ايجاد شده استاستخباراتی پاکستانی و سرويس استخباراتیبريتانيائی، موساد، سرويس 

از بحران سوريه ، ناتو، در پيوند با فرماندھی عالی ترکيه، از آغ»Debka«ديگر، بر اساس منابع آگاھی اسرائيلی دبکا 

  . دراستخدام مزدوران جھاد طلب فعال بوده است٢٠١١ چاز ماه مار

در مورد شورش سوری، مبارزان دولت اسالمی و به ھمين گونه جبھۀ النصره، نيروھای وابسته به القاعده پياده نظام 

مأموريت آنھا . شتيبانی می شونداتحاديۀ نظامی غرب ھستند و به شکل پنھانی از سوی اياالت متحده، ناتو و اسرائيل پي

جناياتی که مبارزان اسالمی دولت اسالمی در عراق مرتکب شده . بشار اسدعبارت است از ھدايت شورش عليه دولت 

  .اند مشابه جناياتی است که در سوريه مرتکب شده اند

دولت اسالمی از پشتيبانی ی، افکار عمومی غرب نمی داند که از ھمان آغاز تروريست ھای ئبه دليل تحريف رسانه 

  .اياالت متحده و ھم پيمانانش برخوردار بوده اند

قتل شھروندان بی گناه توسط تروريست ھای دولت اسالمی در عراق به عنوان بھانه مورد استفادۀ قرار می گيرد تا 

اوباما صادر کرده است، در فرمان بمبارانی که . مداخلۀ نظامی اياالت متحده را به عنوان مداخلۀ بشردوستانه جلوه دھد

 عکس، ھدف هب. واقع ھدفش تخريب دولت اسالمی نيست که برگ اصلی اطالعاتی برای اياالت متحده به حساب می آيد

  .اصلی بمباران ھای اياالت متحده مردم عادی و شھروندان و جنبش مقاومت عراق است

  

   

  نقش عربستان سعودی و قطر

دولت اسالمی به شکل پنھانی با  دربارۀ آن وجود دارد، پشتيبانی اياالت متحده و ناتو از که پروندۀ ضخيمی  موضوعی

رسانه ھای غربی اعتراف . و عربستان سعودیمی گيرد، يعنی قطر  تکيه به وفادارترين متحدان اياالت متحده صورت

اسالمی را تأمين مالی  واقعيت را به رسميت شناخته اند که رياض و دوحه در تبانی با واشينگتن، دولت کرده و اين

. مزدوران تروريست مستقر در سوريه را به عھده داشته اند  آموزش و تزريق اعتقادات مذھبی بين،استخدام کرده اند و

پول و اسلحه  از قطر و عربستان سعودی] تروريست ھای دولت اسالمی[آنھا « : اکسپرس در لندن  ش ديلیبه گزار

 » .دريافت کرده بودند
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 المان در Mayenceمدير مرکز مطالعات جھان عرب در دانشگاه ماينس  Dr Günter Meyer به گفتۀ دکتر گونتر  

Deutsche Welle :  » خليج فارس(تا کنون کشورھای خليج ) يا امارات اسالمی(مھمترين منبع مالی دولت اسالمی( ،

 »قطر، کويت و امارات متحدۀ عربی بوده است عربستان سعودی، 

 جون ١٢اين سرمايه ھا به تروريست ھائی که عليه نيروھای دولتی سوريه می جنگند منتقل شده است، ديلی تلگراف 

به ياری ھم پيمانانی مانند عربستان سعودی و قطر، غرب از گروه ھای شورشی مبارز پشتيبانی :  نوشته است ٢٠١٤

  . گروه ھا به تشکل امارات اسالمی و شبکه ھای وابستۀ ديگر به القاعده انجاميده استاين. کرده است

  :»  گذاشته شده است ءبا پول عربستان سعودی به اجرا«  طرح خليفه Robert Fiskبه گفتۀ رابرت فيسک 

اق و شامات، فاتح خليفۀ اسالمی سنّی در عر: اين است تازه ترين محصول ھيوالئی عربستان سعودی در تاريخ جھان 

از حلب در شمال . نھائی بوش و اوباما» تحقير کنندۀ «  و شايد بغداد — و رقه در سوريه —موصل و ترکريت 

سوريه تا اطراف مرز عراق با ايران، جھاد طلبان دولت اسالمی و ديگر گروھک ھای کشورھای مختلف که وھابيت 

.  است روی ھزران ھزار کيلومتر مربع حکمفرمائی می کنندسعودی و اليگارشی کويت حقوقشان را پرداخت کرده

  )٢٠١٤ ژوئن ١٢رابرت فيسک، دی انديپاندنت، (

  

ريست ھا، عربستان سعودی طرح مبتکرانه ای را پيشنھاد کرد و آن را به  در چھار چوب استخدام ترو٢٠١٣سال  

 نيز گذاشت، طرح مبتکرانه اين بود که محکومين به اعدام در زندان ھای سعودی را بر اساس قرارداد خاصی با ءاجرا

به (به مبارزان جھاد طلب شان بايد  يک پيغام فاش شده می گويد که زندانيان استخدام شده به ازای آزادی. آنھا آزاد کرد

  . مبارزه کنندبشار اسدبپيوندند و عليه دولت ) انضمام جبھۀ النصره و امارات اسالمی در عراق و شامات

  

  زندان سعودی

در چھارچوب اين قرارداد با زندانيان . به زندانيان اعالم کردند يا بمانند و اعدام شوند و يا برای مبارزه به سوريه بروند

مرگ، زندانيان بخشيده می شدند و خانواده ھايشان نيز از حقوق ماھيانه برخوردار خواھند شد و می توانند محکوم به 

  .در سرزمين اھل سنت باقی بمانند

قطع سر يا جھاد ؟ در مجموع، زندانيان يمن، فلسطين، عربستان سعودی، : مقامات سعودی به آنھا حق انتخاب داده بود 

  .مالی، افغانستان، مصر، پاکستان، عراق، کويت جھاد در سوريه را انتخاب کردندسودان، سوريه، اردن، سو

  

  دگرگونی ناگھانی

مبر، پادشاه عربستان سعودی و اليگارشی ھای سطنتی کشورھای خليج  سپت١١ يادمان  ھم زمان با٢٠١٤مبر سپت ١١

را از جنگ مقدس اوباما عليه دولت اسالمی اعالم کردند، يعنی سازمانی پشتيبانی خدشه ناپذير خودشان ) خليج فارس(

که ھمچنان و پيوسته توسط عربستان سعودی در چھار چوب عمليات اطالعاتی که به دقت تدارک داده شده بود تأمين 

  .مالی می شود
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وزير امور خارجه جان کری، سمت چپ، با جوزف وستفال سفير اياالت متحده در عربستان سعودی، و وزير امور  

 جده در عربستان سعودی در خارجۀ سعودی، شاھزاده سعود آل فيصل در ورود به فرودگاه بين المللی شاه عبدالعزيز

  ), Brendan Smialowskiعکس از براندان اسميلوسکی در آسوشيتد پرس (٢٠١٤مبر سپت ١١

در حالی که خودشان دولت اسالمی را تأمين مالی کرده بودند، و حتی استخدام و آموزش تروريست ھا را به نام  

ه قوياً از اردوی نظامی اطمينان دادند ک) خليج فارس(واشينگتن به عھده داشتند، عربستان سعودی و دولت ھای خليج 

 .اوباما برای تضعيف و سرانجام تخريب دولت اسالمی پشتيبانی خواھند کرد

کشورھای عربی متعھد می شوند برای قطع جريان مبارزان و توقف کمک ھای مالی خارجی به دولت «بيانيه در 

راتژی يست«ھائی مذاکره  طی ءاعضايد می کند که ئبيانيه در عين حال تأ. »می با اياالت متحده ھمکاری کننداسال

  .» برای عراق و سوريه –خاصی برای تخريب امارات اسالمی در عراق و شامات تدارک ديده اند 

عربستان سعودی سرانجام دريافت که گروه دولت اسالمی کشور خودش را نيز تھديد می کند، و جنبش سنّی سنتی 

می قطع پيوندھای ايدئولوژيک و مذھبی با اسالمی است که مبارزان يکی از عناصر طرح اوباما عليه دولت اسال. نيست

 اميدوار است که برای تحقق چنين امری، رياض از نفوذ خود بين امريکادولت . دولت اسالمی از آن طرفداری می کنند

  ).٢٠١٤ Voice of America, 11 septembre(رھبران اسالمی استفاده کند

  

  » رو تروريست ھای ميانه« استخدام 

ميزبان يک مرکز آموزشی برای ھزاران مبارز شورشی سوری خواھد « خاندان آل سعود  در چھارچوب اين توافق، 

  .» خواھند جنگيد بشار اسدبود که ھم زمان عليه دولت اسالمی و رژيم رئيس جمھور 

بشار عليه دولت ) داعش(المی از دولت اس» رسماً « مبر، عربستان سعودی  سپت٩تا . پيشنھاد خطا و پوچ استولی اين 

با .  پشتيبانی می کرد، و حاال استخدام جھاد طلبانی را به اين کشور واگذار کرده اند که عليه دولت اسالمی بجنگنداسد

  .ديگر تالقی دھند و دروغ بزرگ را کشف کنند اين وجود رسانه ھا نتوانستند نقطه ھا را با يک

سازندگان دولت اسالمی به جھانيان اعالم کرده اند در : ک طرح شيطانی است بايد دانست که موضوع در رابطه با ي

  . شان ھستندۀجھارچوب عمليات ضد تروريستی در پی نابودی تروريست ھای خود ساخت

صورت بگيرد، ولی اياالت متحده قصد ندارد » جنگ جھانی عليه تروريسم«چه چنين عملياتی زير پرچم اگر 

ھدف قرار دھد، خصوصاً به اين علت که نيروھای ويژۀ ) داعش(ش را در امارات اسالمی بريگادھای تروريست خود

در واقع، تنھا اردوی معتبر و مؤثری که . خودش و سرويس ھای اطالعاتی غربی نيز در صفوف آنھا به سر می برند

  .عليه تروريسم اسالمی و دولت اسالمی مبارزه می کند، نيروھای دولت سوريه است

. ده است که به تداوم کمک ھای مالی و پشتيبانی ھای اياالت متحده، ناتو، عربستان سعودی و قطر اشاره کنيمبی فاي

ھدف راه اندازی روندی است که اياالت متحده .  به گونه ای که اوباما قول داده است، تخريب دولت اسالمی نيست،ھدف
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اردوی جنگ عليه دولت اسالمی به عنوان بھانه .  استبرای بی ثبات سازی و تخريب عراق و سوريه طرح ريزی کرده

  ).١(به کار برده می شود و اھداف اصلی شھروندان ھستند ر کشو ان ھر دوای برای توجيه بمبار

ژيک عمومی يھدف سترات. ملت عراق و تجزيۀ عراق به سه منطقۀ مستقل است -ھدف نھائی بی ثبات سازی دولت

فريقای شمالی، آسيای مرکزی و آسيای ا از بی ثبات سازی تمام منطقۀ خاورميانه، اياالت متحده و ناتو عبارت است

  .جنوبی به انضمام ايران، پاکستان و ھند

 

اسرار و رسوائی سالح ھای « اين موضوع را می توانيد در مقالۀ ونسان رنوآ که من آن را تحت عنوان :مترجم )١

 »نيد که در اينجا بخشی از آن را ياد آور می شوم  منتشر کرده ام پی گيری ک»اورانيوم ضعيف شده

 يعنی ھمين، يعنی المان و جنگ عليه جاپانجنگ عليه . برای حفاظت از جان سربازان غير نظاميان را می کشند«

سربازان برای رژه خوب ھستند، در نتيجه بايد زن و بچۀ . نمی خواھيم نظاميان ما کشته شوند. کشتار غير نظاميان

  .بمب اتمی يعنی کشتار زن و بچه ھای دشمن.  کشت، با سالح ھای وحشتناک و جھنمیدشمن را

فرض کنيد ھيتلر برای تسخير فرانسه اعالم می کرد که نمی خواھد سربازانش را از دست بدھد، اگر تسليم نشويد 

اگر ھيتلر چنين کاری کرده ...مارسی را بمباران خواھم کرد، و اگر باز ھم پافشاری کنيد ليون را بمباران خواھم کرد

  . در مارسی و ليون عليه بربری نازی راه پيمائی می کرديمبود االن ما دربارۀ او چه می گفتيم؟ دائماً 

اگر ھيتلر دست به چنين . ئی ھا زن و بچه می کشندامريکا، ولی » بچه نيستو جنگ کشتن زن«ادوارد بلدور می گفت 

ئی ھا امريکا کردند، و ھيتلر ھيوالی مطلق معرفی می شد، ولی چون که کاری می زد، االن ھر روز تظاھرات می

  .دست به چنين اعمالی می زنند، قانونی است و ھيچ اشکالی ندارد

فاجعه ای که اورانيوم ضعيف شده  .  کاشتند، يعنی خواستی که مبنی بر جنگ صفر کشته بود١٩٤٥آن چه در جنگ 

ئی کشته می شود، آشفته می شوند و می گويند او برای امريکای يک سرباز وقت. ، نتيجۀ چنين طرحی استآوردوجود 

اين تصاويری که از کودکان اورانيوم ضعيف شده . و يعنی چرت و پرت ھای ھميشگی...آزادی جانش را از دست داد

 اگر بخواھند .به ھمين علت است که شھامت افشای آن را پيدا نمی کنند. می بينيم پيامد منطقی ھمان ھيروشيما است

  . در ھامبورگ١٩٤٣، ١٩٤٤.  کنندء افشا١٩٤٥بگويند اين کار جنايت است، مجبور خواھند بود که شروع آن را در 

اورانيومی که . به اين ترتيب، يک دليل دوم ھم وجود دارد، زيرا با وجود چنين وضعيتی جنگ ھرگز تمام نخواھد شد

. جنگ تمام نمی شود. مناطقی که ديگر قابل زيست نيست. ام خواھد آورددر عراق پراکنده شده، چھار ميليارد سال دو

تبعيت نکنند، ويران خواھد شد، برای » برادر بزرگ«ی که از ئکشورھا. ردھا سال طول خواھد کشيدجنگ ميليا

 به اين شکل  و کودکانشان به ارتش اين کشورھا حمله نخواھند کرد، به زن و بچه ھايشان حمله می کنند. ميلياردھا سال

اين جنگی است که . می خواھيد مقاومت کنيد؟ اين آن چيزی است که منتظر شما خواھد بود. ھيوالئی به دنيا خواھند آمد

  .تمام نخواھد شد

  ».اين فلسفه ای که از جنگ بی پايان حرف می زند از کجا می آيد؟ از جنگ دوم جھانی

  : آدرس متن
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 ٢٠١٤مبر سپت٢٣

  ٢٠١٤مبر سپت٢٣مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


