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How  America  spreads  Global  Chaos                                                                                                             
دولت ایاالت متحده امریکا  ممکن است  چنین وانمود سازد که آن دولت یک نظم       

اینچنین به نظر  به نظر آنهااحترام گذاشته است ؛ اما تنها«  قواعد»جهانی را مبتنی بر 

از ( سی آی ای)  ن زما سا شد  و با  درست  ممکن است   واشنگتن  می رسد که نظریه

.                                                                                 کرده استازگر وبه حیث یک ناظر اصلی خدمت مدت های طوالنی  بعنوان آع     

                                                            دیویس. اس.نیکوالس جی:  نوشته توسط                                                                 

 درمورد جنگ امریکا( PBS)ت پخش عمومی  ما اسناد موجوداخیر خدهمانطورکه         

ت امریکایی درآن  ما مقامیسازد ؛ تعداد کمی ازن  ویا خاطرنشا میدارد  م اذعان ویتنا در

که به  یعنی نه آنها ی امریکا دراین جنگ برنده شود  ایاالت متحده وقت معتقد بودند  که 

توصیه میکردند که به صدها هزار تن از  نیروهای امریکا یی را ( Johnson) جا نسون

مشوره میدادند  ( Nixon)نیکس بغرض جنگ به ویتنام اعزام کند ویا هم آن کسا نیکه به 

که به بمباران  هوایی نیروهای هوایی امریکا باالی مردم ویتنام  شد ت بخشد ؛ بمبارانی 

                                                                        .                                                                                                                            برد م مرگ فرو ن  به کاکه  میلیون ها ا نسا ن را درآن سرزمی

د در کاخ سفید شنیده میشود  ویا همانطوریکه  طوریکه از مکا لما ت ضبط شده  موجو    

دستنویس ها ومقاالت واسناد ی را  بجا گذاشته جنگ ویتنام    دیگر نویسندگان  به ارتباط

 پیت قسمیکه بزرگ را تداعی میکند ( جادوگر)ن این موهام  دالیل وشواهد غرق شد؛ اند

همه این موارد نظرگرفتن بعد از آن بدون درکه یکردهجوه مآنرا( Pete Seeger) سیگر

درجنگ ویتنام  واعتبار بین المللی  ایاالت ستمداران درگیر سیاحاکی از آن بود که اعتبار

متحده امریکا بعنوان یک قدرت  نظا می رو به وفول  بود یعنی  که اعتبارایاالت متحده 

                                                                                                  .                                                                                                                  امریکا کاسته شده بود

بکار وبه فعالیت در ویتنام بغرض تضعیف موافقتنامه (  سی آی ای)هنگامیکه سازمان    

 ویتنام شمالی وویتنام جنوبیمجدد توحید  برنامه های ضد و آغازکرد ژنیوا( 0591)های 

برگذار شده بود موانع ایجاد میکرد  (0591)درسال نه  از راه  انتخابات  آزاد ومنصفا که

چونکه سازمان سیا  از رژیم سرکوبگر  وجنگ   آنوقت در ویتنام  مرگ با زی میکرد



واز جا نشینا ن آن  رژیم  حما یت میکرد  وجنگ  با گذ شت هروز  (  Diem) دیمطلب  

که در ویتنام جنوبی  شورش مردم  بیشتر  ودرحال افزایش یژه بو شد ید وشد ید تر میشد

شورشی  که ازطرف ویتنام شما لی حما یت میشد تا جا یکه حتی هیچ یک ازروسای بود 

جمهور ایاالت متحده امریکا  قا در نبود ند ویا  نمیتوانستند  که  از  این  با طالق  جنگ  

یا قادرنبودند که درشمارش جنگجویان  ویا نیروهای جنگی متهاجم خودرا بیرون آورند و

این مقامات وحلقات توانمند کاخ سفید ؛ لذا    سربا زان خود محد ود یت  را بوجود آورند

سود ونفع   طر  دریغ نورزیدند وبخا نیزاز  خیا نت  به اسطوره ها ی  ملی   کشورشان 

خدمت گذاری که این ها را براریکه قدرت نشانده بود ومنفعت قدرتمندان سود تامینخود و

                                                                        . کردند

                                                                                                                     
درکتاب منتشره  (Richard Barnet)ریچارد بارنتهم ازجنگ ویتنام توسط م یدرسها   

تذکر داده است  واو درجای بگونه فشرده ( 0527)درسال  ریشه های جنگتحت عنوان 

از این نشریه خود مینویسد که یک ملت شماره یک  جها ن  بصورت کا مل و مطلق  به 

قتل دانش علمی دست بکا ر شده است که با این عمل خود  تبدیل به یک ابزارغیر عملی 

                                                                                                                                                                                             . از سلطه ای سیا سی شده ا ست 

ومجتمع (  سی آی ای)وباختن  جنگ در ویتنام  ضربه ای سنگین به سازمان  شکست     

شکست امریکا در این جنگ  با عث آن شد و.  صنعتی نظامی  ایاالت متحده امریکا بود 

، اکثر . که هر امریکایی عزیزترین ونزدیکترین عزیزان ودوستان خودرا  از دست دادند

شان زخمی ومعیوب شد ند ؛ اما ا ین شکست بیش ازیک دهه  برای امریکا وبرای جهان  

ه امریکا ارتش ایاالت متحد پس اگر هدف.  یک فرصت آرامش نسبی را به ارمغان آورد

با صالحیت ما اغلباً ادعا میکنند  آنطوریکه رهبران  شد ؛ خطر جنگ بات از ونجادوری 

«  سندروم ویتنام»پس میتوان گفت که مین صلح هستند  د تا صدنها در ویا مدعی اند که آ

یا بی میلی  به درگیری جنگ های جد ید  و تالش بخا طر تا مین صلح  بی تردید باعث  

                                 .                                                                                                                            گی  بی شما ری ازمردم  شده میتواندنجا ت زند 

اشت نیل به این تا جایکه حتی که نیروهای ارشد ارتش ایاالت متحده امریکا با درنظرد  

چونکه بسیاری از آنها  از جنگ ویتنام  وحشت  ؛خواسته تالشهای چندی را بخرچ دادند 



حاالنکه سازمان  ن به سالمت ببرند  جاوانستند که بعنوان افسران جوان وتند زده شده بود

تا همین اکنون صرف نظراز درس شکستی که درویتنا م  نصیب اش شد « سی آی ای »

التین ودراکثرجا های د یگر د ست به ویرانی وتخریبکا ری میزند  وآرامش  درامریکایی

و نیروهای  مخرب  وخرابکا ر  ارتش امریکا  . مردم را به شکل از اشکال از بین میبرد

به جنگ ( 0595)بدون  گرفتن درس عبرت  از شکست  درجنگ ویتنام مجد دًا درسا ل 

                                                                                                      .ول در خلیچ فارس پرداختبه جنگ ا( 0550)در پا نا مه  ودرسا ل 

وبگونه ای تراژیک بعد ازگذ شت نیم قرن ازجنگ ویتنام  به دایره یزگما بطور غم ان     

اختیار گذاشتن اطالعات سیاسی   دیگری ازجدال وستیزه جویی پا گذاشتیم ؛ وآنهم  با در

در واشنگتن  که به تاسی ازبد ست اوردن این اطالعات ؛ « سی آی ای»توسط سازمان 

 مجوز میدهند  که آن سازمان  به« سی آی ای»حاکمان بسر اقتدار واشنگتن  به سازمان 

خود  بپردازد ؛ خشونت وهرج ومرج را درهر قاره گسترش عملیات های مخفی وپنهانی 

یاالت متحده  ریس جمهور ا لد ترومپ دوناتا جایکه  اکنون  . ازاین جهان  گسترش دهد 

فشارهای مشابهی را  برای حفظ اعتبار واقتدار خود  واعتبا ر کشور خود ؛ راه  امریکا 

(  Nixon) نیکسنو( John son) جانسون روسای جمهور سابق امریکا هریک  وروش

که او  :  در این  راستا  این است دونالد ترومپل پیش بینی  ل میکند؛ واکنش  قا ب را دنبا

جنگ های  فعلی در سوریه ، عراق ،  افغانستان ،  یمن  ، سومالی ،  و غرب افریقا  را 

وسعت وگسترش  میدهد  و تهد ید  جد ید را  علیه کره شما لی ،ایران  وونزویالسردست 

                                                                          .                               استگرفته 

به سواالت چندی در   بق امریکا  مواجه ترومپ  نه تنها همچو که روسای جمهور سا     

مورد جنگ ویتنام بودند بلکه او یعنی دونالد ترومپ همین اکنون مواجهه به سواالت زیاد 

 . شد ین کشور از جهان میبا به نسبت تداخل امریکا در جنگ ها درسراسر جهان ودر چند

 دونالد ترومپ به ماندگاری وگرم نگهداشتن روند  این جنگ ها  اورا بجایکه عالقمندی 

بیشتر وصف تهاجمی را رسانده است  که باید چرخه بحران وجنگ راکه درطول زمان  

همانطوریکه  .تهاجمی گردیده است نگهداردبخوداختیارکرده است ونسبت به گذشته بیشتر

ایزنها ورهشدارداده بود که باوجود به پایان رسیدن جنگ سرد وعدم مواجهه شدن ایاالت 

ید در این  می باز هم نبا می از سوی کدام قدرت ونیروی نظامتحده امریکا به تهدید  نظا

                                                                           . راستا غفلت کرد وهوشیاری را در امر تامین سالمت امریکا ازدست داد

از سیاست   شی نا  بل پیش بینی با احساس ترس ورعب وبگونه ای  وحشیانه  واما قا     

رسید که    ین نتیجه امریکا  میتوان به ا  یاالت متحده جنگ  تجاوزکارانه وغیر قانونی  ا

باید نضج   امریکا ایاالت متحده   باالخره  ودرنهایت امر  یک تهدید  نظامی واقعی علیه

امریکا    خود نه   جنگ طلبا گیرد  که همچو تهدید خود ناشی از سیاست  تجاوز کارانه و

توضیح دادم  که مقامات کوریا یی شما لی   همانطور که من  در مقاله اخیر خود . شد میبا



بعد ازکشف ودرک توطیه ای چیده شده توسط امریکا مبنی بر قتل  ریس  جمهور  کوریا  

ت کره  ما مقا ؛وبراه انداختن  جنگ دوم  کره (  Kim  jong  Un) کیم جونگ یوناقای 

رد خود ور ب  لیستکی  د   موشک های باکه به توسعه برنامه های تحریک کرد  لی را  شما

ایاالت متحده   اصلی سرزمین تا ذار آنرا تا قلمرو ویاگتا جایکه بتواند فاصله  توجه نماید

امنیت نمیکند    س برساند  چونکه کوریایی شما لی  از حمالت  طرف مقابل  احساامریکا

ین ورد که موشک های اش تا سرزم ست نیا ن را بد این اطمینانیکه  تا زما یوکره شمال

 موشکی خود ادامه  برنامه وتوسعه ت  همچو تمرینا میتواند برسد بهایاالت متحده امریکا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . خواهد داد 

:                                                                                   ایاالت متحده امریکا برای جنگ« سی آی ای »زی  بها نه سا

از کارمندان سابق نیروهای هوایی ایاالت ( Fletcher  Prouty) دگروال فلیتچر پرویتی

متحده امریکا که سرپرست عملیا ت های  بویژه برای ستاد مشترک  ارتش ایاالت متحده 

را درویتنام  ( سی آی ای)وسیستم حمایوی نظامیبود( 0511)تا( 0559)درسالهایامریکا 

سی )تیم مخفی وپنهانی  کتاب را تحت عنوان ودرسراسرجهان مدیریت میکرد به ارتباط 

ومتحدان نزدیک سیا  درکنترول همه نهادهای ایاالت متحده امریکا  وجهان  به  (آی ای 

. نشر این کتاب تحت تهدید قرار گرفت  بدست نشر سپردکه او با( 0521)باراول درسا ل

وهزاران نسخه این کتاب از تمام  کتابخانه ها وکتاب فروشی ها  بسرعت ناپدید شد ، اما 

(  1911)اری کرد وبه تعداد این کتاب را خریدبطور پنهانی واسرارآمیز  پرویتیدگروال 

دوباره (  7100) درسالوبعدًا نسخه اصالح شده ای این کتاب نسخه آنرابه استرلیا فرستاد

را از نظر تاریخی  درسیاست  ایاالت ( سی آی ای)که در این کتاب  نقش . به نشر رسید

                                              .                                                                                                                         متحده امریکا مفصاًل توضیح داد ه است

را بعنوان (  سی آی ای)نقش  شگفت آوار سازمان سیا  همچنان دراین کتاب خود پریوتی

پاسخی ازسوی اشخاص قدرتمند  وصاحب صالحیت  وفسخ عالقمندی دیپارتمنت  جنگ 

همه جانبه توضیح را ( 0519)ایاالت متحده امریکا  وایجاد وزارت دفاع امریکا در سال 

     .                                                                                                                            وتوصیف نموده است 

موضوع قابل تذکردیگر اینکه  زمانی که  نقش  ارتش  امریکا  بعنوان  یکی از نهاد       

تهدید ویا  ربدربرا( 0519)جه به ممنوعیت منشور سازمان ملل متحد درسال با تو دفاعی

استفاده از نیروی نظامی  وحرکت مشابه توسط سایر نیروهای  نظامی بمثا به ویا به نوع 

بحران یا تهد ید بغرض  توجیهه استفاده ازنیروهای نظا می درآینده  که ازنظر   قا نونی 

 پریویتیهمانطوریکه (سی آی ای )که هد ف اصلی ی شدبازنگراست ه آن نیازبسی وسیا

برای ایجاد وآغاز ( سی آی ای)این است که سازمان سیا می بینددو یامیگیرآنرا بمالحظه 

 سی آی)با ید چنین پیشنها دی را  روی دست گیرد ، سازمان سیا ودرآنجا دراینجا جنگ 

وتجزیه به جمع آوری وجمعبندی یک سرویس خبری واطالعاتی است که بی ازترکی( ای 



ا یک سرویس  مخفی د وی یک نهاعین زمان  وتحلیل  اطالعات خارجی می پردازد  ودر

طر  ایجاد  عملکرد بخانجام میدهد  که این هردوهای اطالعاتی مخفی  را ااست که عملیات

 سی آی)  سیا واین نحوه کاری است که  سازمان . وآغاز جنگ  ضروری پنداشته میشود

.                                                                              ل  به همچو عمل د ست میزند ویا که نحوه کار این نهاد است سا( 21)طی (  ای 

چگونه  درارتش ایاالت متحده امریکا ( سی آی ای)توضیح میدهد  که سازمان   پریویتی

شورای  امنیت ملی ودرسا یر نها دهای  دولتی امریکا ، در وزرارت امورخارجه ، در  

نفوذمیکند وکا رمندان ویا  افسران  مربوط  به نها د خود را درمقامهای کلیدی وجاه های 

برنامه هی  سکیچ شده اش  تا آنکه اطمینان حاصل کند که .قا یم مقا م میسا زداسرار آمیز 

وبغرض رسیدن  به این اهداف ، نیروهای  به نحو درست وتایید وتاکید شده تحقق می یابد

از هر نقطه ای نظر با وسا یل ولوازم  ضروری کا ری مجهز  لین خودرا  کاری ویا فعا

                                                                                               .میسازد

 رای مگوبیرنافسران ماهر اطالعاتی بازنشسته مانند ( CIA )سازمان  نب دیگر جااز     

(Ray McGovern  )با تجربه وحرفه  تی هوشمند کهنه کار و واعضای افسران اطالعا

 ست گذاری تحلیل وتجزیه از سیا وبرای عملیات های مخفی برای تدارک را( VIPS) ای

ساخته است  چنانچه  که یک دیپارتمنت تحت کنترول خود باهم مدغم درعینی  فاسد های 

درواکنش به اطالعات  ( 7111)درسال( VIPS)این جانبازان هوشمند کهنه کار وحرفه ای

تجاوز  و  حمله بغرض   امریکا   متحده  ایاالت ب را برای  ذ سیاسی پیش زمینه های کا

                                                                                           . ونابودی عراق به ارمغان آورد

                                                                     :در سوریه وافریقا( سی آی ای )

ت  عملیاکه در  « سی آی ای»نسبت  به شیوه وروش های  حتی بیشتراما فلچرپریویتی 

 جهان  بکارهای مخفی برای براه انداختن کودتا ها ؛جنگ ها وهرج ومرج ها درسراسر 

جنگ کشوری  ونیا بتی  درسوریه نمونه ای کامل  . آشفته و پریشان خاطر میباشد  میبرد

.  از آنچه  که پریویتی به مفهوم  آن می فهمد میباشد  یعنی یک جنگ مد نی ونیابتی است

«  سی آی ای »در لیبی سازمان سیا  معمرالقذافیوتخریب و قتل وحشیا نه  بعد ازویرانی

ن خودرا  مجهز با  جنگجویان مزدور وتحت فرما-(7100)سا ل در اواخر ومتحدان اش

نجا به  ز آ وا ترکیه   به  لیبی  از  سال حهای دردست داشته ای شان به پرواز هواپیماها

وبعدًا  سازمان سیا .  د دولت سوریه بپیو ند ند ضصر  سوریه  فرستاد تا در صفوف عنا

درتنظیم وبراه اندازی  عملیات های نظامی  ضد دولت سوریه  به کمک  متحدان نزدیک 

خود اعم از عربستان سعودی ، قطر ، ترکیه ،   کرواسی ،  وسا یر  متحدان  دیگر خود  

آتش کشید  ویک جنگ دست بکا ر شد  وهزاران تن سالح ها را درمرز های سوریه به 

                                                                                              . داخلی کاماًل عیار را  در آن سرزمین براه انداخت

تا آن این عملیات مخفی را در سوریه  انجام میداد  (سی آی ای )هنگامیکه سازمان سیا   



ر  ضالنصره  که در حال حاجبهته ) مخفی  سازمان القاعده وحشیزمان دریک وابستگی 

را درسوریه آزاد گذاشت تا تولید مثل کند  ودولت ( بعنوان جبهه فتح الشام نامگذاری شده

االت ودراین راستا این ای.بوجودآوردبمراتب وحشی تر را ( می افراطیدولت اسال)چون 

ومرگبارترین بمب گذاری را در  سنگین ترین  جنگ ویتنام د ازمتحده امریکا است که بع

 ترکیه ، اسرایل ، اردن ،   یکه پای ملیشه های روسیه ، ایران ، سوریه انجام میدهد تا جا

   نه  ورمیا خا ازروه های مسلح  گروه ویا گو تقریبْا هر  ردن ک   میا حزب هللا ،  شبهه نظا

                                                                                                                                                                  .ند وریه می کشاداخلی  در س گبه هرج ومرج  وجن

طوریکه همین اکنون  القاعده  ودولت  اسالمی افراطی  عملیات ها ی خودرا  درسراسر 

یک گذارشی ملل متحد  زمان ساره افریقا گسترش داده اند وبا درنظرداشت همین اصل قا

چنین  گذارش  ودراین  .را درتحت عنوان  سفر به افراط گرایی  به افریقا  به نشر سپرد

چنین بوده که  مه  برنا این   وراننده پیشبرنده   قوت  ونقطه انگیزه   کهتوضیح شده است 

مصاحبه بخاطر جلب آنها صورت ( 911)ستیزه جویان افریقای درحدود بغرض استخدام 

ن میدهد  که نوع عملیات ویژه  وماموریت  لعه این گذارش نشا گرفته است وهمچنان مطا

به ستیزه جویان (  Africom)و افریکوم ( سی آی ای )های  آموزشی را که سازمان سیا 

نی  واین زما.نی قرارگرفته است یت وپیشتیباطرف آنها مورد حماازدر افریقا انجام دادند 

متما یل ساخت را ؛ تاجایکه افریقایی ها خود قرارداشت « اوج» که بحران در نقطهاست 

                                                             .                                                                تا که به گروهای ستیزه جوی  مثل القاعده  ؛ ا لشبا ب و بوکوحرام  بپیوند ند

بازداشت دوستان  یا   کشتن یا  ن  میدهد  که اقدام دولت مثل ن  نشا این گذارش همچنا   

  خت تی را برابر سا که این عمل دولت موجبا؛  داشتانواده ها درنقطه اوج خود قرار خ

تاجا یکه این .  فیصد ازمصاحه شده گان  افریقایی به گروهای مسلح   بپیوند ند (20)که 

                  .                                                                                                                            خود عا مل مهمتر از ا یدیولوژی مذهبی بود

های ازمطالعات  مشابه دیگررا نتیجه گیری ازسفر افراط گرایی درافریقا ؛ دستا ورد      

غیر نظامی ( 791)لف با  تا یید میکند ودریک مطالعه ای که درمرکز ملکی های مخانیز

کسا نی بودند که با گروهای مسلح دربوسنی ، سومالی ، صورت گرفت ( 7109)درسال 

ز سوی دیگر زما نیکه دید گاه های مردم  را مبنی بر مشارکت وا. غزه ، ولیبی  پیوستند

غیر نظامیا ن  درمنا زعات مسلحا نه مورد بررسی قراردادند   این بررسی نشان داد که 

شایع ترین انگیزه پیوستن غیر نظا میا ن  به گروهای مسلح صرفاً برای حفاظت از خود 

                                                                                                                                                                           . واز خانواده های شان بود

ویا درتحریک   آوردن بوجود متحده امریکا در   ایاالت«  تروریزم »ضد  عملیات نقش   

ونبود یک برنامه ای برای  کاهش خشونت  نا متقارن ناشی  مقاومت مسلحانه وتروریزم 

هرگز باعث تعجب  پریوتی نخواهد شد  آنگونه ری جهانی علیه تروریزم ازجنگ سرتاس

همیشه (  سی آی ای )زمان سیا  ت ها ی مخفی  سا که او توضیح میدهد  که چنین  عملیا



ست  داف  سیاهیچ یک از اهندگی کردن خود شان صورت میگیرد درحالیکه به بخاطر ز

 واغلباً  مخا لف  سازندگی  چیزی دیگریشد  ت متحده امریکا  مرتبط نمی بامنطقی ایاال

                                                                                                                                                     . هم نمیتواند باشد

به هر اندازه که به همچو فعا لیت ها متمرکز شویم  ویا : می افزاید ومی نویسد پریویتی 

بیشتر دقت نما یم  به هما ن اندازه بیشتر می فهمییم  ویا  بیشتر درک  میکنیم  که  چنین 

بی  به عملیات ها به ندرت  حتی اگر از قبل  هم درنظر گرفته  شده باشد  درقبا ل دستیا 

                                                                           .اهداف ملی در اولویت خود قرار میگیرد

نیروهای ویژه ومربیان نظامی ( 1111)ایاالت متحده امریکا استقرارویا جا بجا کردن    

وریزم  توجیهه میکند مورد بعنوان پاسخ  به تر( 91)کشور افریقای در ( 91)خودرا در 

درافریقا روشن می سازد  ( گذارش ملل متحد) اما مطالعه سفر ملل متحد به افراط گرایی 

که ارتش امریکا  در قاره افریقا در نقطه اوج  خود است  که در واقع  اکثر افریقایی  ها 

نه  مسلحا  ومت به گروه های  مقا  که میکند   تحریک  ره  وامیدارد ویا را در سراسر قا

                                                                                                                                                                                                                        . بپیوند ند

  است( سی آی ای )  ب رهنمای  کننده عملیات های درسی ویا یک کتااین  یک کتاب     

سی آی »توسط  م در ویتنا   که  مخفی  ت های ل عملیا دکه همچو عملیات ها  مشا به  م  

وسازمان  شد صورت میگرفت  میبا (0511)واوایل سا ل ( 0591 )دراواخرسا ل « ای 

مندان آموزش دیده  و حرفه ای کمک  کارها ی مخفی ویا پرکسی  را به سیاه همچوعملیات

  ابعدً  قرارمیدهد و  مسلح ومت  قای م گروه هادر  را که جمیعت محلی   خودانجام میدهد

َا توجیه  ید امریکا  شد  ن ارتش میا حضور نظارا برای حضور این گروه های مقاومت 

که دخالت نظامی امریکا  از سلسله دخا لت های که درویتنام صورت گرفته بود   ید مینما

                        .                                                                                                                            درمقیا س  قاره است

را  (سی آی ای )آنچه که درواقیعت  رژیم  نظامیگر سازمان سیا  :  با توجه به چین

وا داشته است  نفوذ    وانگیزه  حرکتحده امریکا  در قاره افریقا  به درسیاست  ایاالت مت

( Steve Bannon) ستیف بونیننطوریکه  ره افریقا است ؛ هما در قا( چین)روبه رشد 

بیا یید  پیچ یکی از جاده ها را  :با اقتصاد دانان درماه اگست گفت  به ارتباط این موضوع

                                                                                                                        . ببند یم 

(  Leeden)ن لیدن ضربرای ایاالت متحده امریکا با درنظرداشت دکتری درحال حا چین   

ش ازحد کشور بی ؛س اطالعاتی  وکارشنا( neoconservatives)نظریه پردازنیوکان ها

آنطوریکه او ( Micheal Leeden)مایکل لیدن  بزرگ وتوانا است وحسب تذ کراو یعنی

کوچک را  و توان وناازآن یک کشورفقیربعد ویا بیشتر امریکا هر ده سال :درمورد گفته 

خ  آنرا بسوی دیوار میکند  وبه  مردم نشان میدهد که ما اهل تجارت و برمی گزیند ؛ ور  

                                                                                                                                                                                    .کسب وکار هستیم 



  یک کشور فوق العاده قدرتمند وتوانا ومجهز به سالح هستوی است  ؛ لذا   «چین»اکنون  

مذبوحا نه ایاالت متحده امریکا ( سی آی ای )که سازمان است« چین»همین موقف باالی

قاره  در« چین»در جدوجهد است  تا اگربتواند در راه توسعه وانکشاف وگسترش تجارت

افریقا وبساجاهای دیگرموانع خلق نما ید ، پس با درنطرداشت این هد ف است که ایاالت 

متحده امریکا میخواهد دولت های افریقایی را  بطورفزاینده وابسته به کمک های نظا می 

خود سازد وگروه های ستیزه جوی  افریقا یی را در تحت رهبری خود  بوسیله  بکاربرد 

                                                                 . برای مبارزه  آماده سا زد« تروریزم ضد»عملیات های 

وانمود میکنند که این چنین سیاست ها  ( Bannon) بنون ونه هم( Leeden) لیدن لذا  نه 

درافریقا ور میانه ونه هم  برای ساخت جوامع آسوده حال وپررونق وقابل اعتماد نه درخا

طراحی شده ویامطمح نظراست که بتواند به نفع مردمان آن کشورها با شد یعنی که چنین 

 ونکه چا مین منافع مردم موثر واقع شود سیا ستی را وانمود ویا پیشکش نکرده اند که درت

« 19»؛( Richard Barnet) ریچارد بارنیتهردو بخوبی میدانند  که ( لیدن وبنون)آنها 

همیده ودرک کرده بود که ایاالت متحده امریکا بصورت بی پیشینه  وبی سابقه  سال پیش ف

سی )در بخش های  تجهزی سالح ها ،جنگ ها  ودر بخش عملیا ت های مخفی سازمان 

سرمایه گذاری کرده واین نوع سرمایه گذاری را  چیزی  مفید  برای کشتن مردم  ( آی ای

ایجاد هرج ومرج درجوامع  بشری  و گسترش  نابودکردن زیرساختها ، تخریب شهرها ،

.                                                                              فقر ونا داری وتنگد ستی  ونا امیدی  وبیجا شدن مردم  میدانست

وارتش ایاالت متحده امریکا  به نسبت  خطرات (سی آی ای)سازمان  تا زمانیکه فلهذا    

ناشی از سیاست های  شکست خورده  خود دربحران اقتصادی ، خشونت  وهرج ومرج 

  پناهگاه امن   وانگلستان  میتواند  بعنوان  امریکا  یاالت متحده ا  سقوط نکند  تا آن زمان

ودیگران را درمیان آن طوفا نها رهها  .وجزایر امتیاز با قی بما ند واطمینان ثروتمندان 

                                                                                          . کنند که می با ید خودشا ن در آن طوفان ها  رهها میشد ند

میبرد  پس اگر این یگا نه اهداف ملی قابل توجه باشد  کسی که  این پا لیسی را به پیش   

درصد امریکا یی ها زمان الزم می افتد  که ( 55)یا دنبال میکند درآنصورمطمیناً برای .

ومتحدان  اش  درنظردارند آنرا ( سی  آی ای )از این طرح های  قتل عامی که سازمان 

نا بود  شوند  بتوانند  ازآن (سی آی ای)بکار ببرند وقبل ازآنکه همه  دراثر این عمل سیا

جهان بدون شکنن و فارغ از هرگونه ناسازگاری  را داشته تا که  ، بعمل آورند  جلوگیری 

باشند که همه وهمگی بد ون کدام مزاحمت پهلوی یکد یگر چه  که  امریکا یی ویا چه که 

                                                                                                                                                     .خارجی ها با شند زند گی اسوده ای را سپری کنند 

شاید یگانه روزنامه نگار امریکایی درمیان ( Douglas Valentin) دوگالس والنتین    

سی آی )همه روزنامه نگاران امریکایی باشد که در مورد  شناخت ومعرفی سازمان سیا 

. ترتجسس کرده ویا درموردآن سازمان بیشترمطالعات عمیق نموده باشدیقبیشتروعم( ای 



 هنگام تدوین کتاب  تحت عنوان ( سی آی ای)به ارتباط سازمان سیا  او مطالعات خودرا 

سی =سیا )برنامه ققنوس در ویتنام شروع کرد واودراین اواخر یک کتاب  جدید  زیرنام 

زمان یافته نوشته است وآن اینکه  ایاالت متحده امریکا با وجنایت سابعنوان جرم ( آی ای

؛ او همچنا ن  در  ونه  جهان را  تخریب وویران میکندگعملیات های غیرقانونی خود چ

را  با (  Prouty) فلتچر پریوتیاین نوشته های خود  نظریات تحلیلگران  مثل گفته های 

گرفته  ویک توضیح همه جا نبه را  درنظرداشت اوضاع کنونی جهان  به تحلیل وتجزیه 

درجنگ (  سی آی ای)مل  نقش  که شا. به ارتباط وضع موجود به ارمغان  آورده است 

های کنونی  وراه های را که  این سازمان  برای نفوذ خود درتداخل  به سیاست امریکا 

                                               .برمیگزیند  ویا که چطور درسیا ست امریکا د ستکا ری میکند  توضیح داده است

                                                                             :(the  three  scapegoats)پر بالسه س

ملل متحد  ؛   مع عمومی سازمانحین سخنرانی خود در مج  ریس جمهور دونالد ترومپ

 ت  ف واستراتیژی اصلی خود بخاطر بی ثبا هد را بعنوان وونزویال نکره شمالی ، ایرا

ساختن ، آغازجنگ اقتصادی ودر نهایت سرنگونی حکومات آن دولت ها را چه بواسطه 

ا ن ویا تخریب زیر ساخت های آنها م غیر نظامیدر جمعی مر کشتابکارگیری کودتا ها ، 

وناکامی  این کشورها  برای شکستهاعنوان کرد ؛اما انتخاب ترومپ ازبه سرزنش کردن 

اساس یک ارزیابی  منطقی ازاولویت های سیاست  خارجی اداره های  امریکا اشکارًا بر

فقط بازخوانی خسته کننده ازکسب وکار ناتمام  دونالد ترومپاین سیاست  ؛ بلکه او نیست

ابراهم  توام با دوسوم ازمحور شرارت دبلیو جورج بوش  وشکست  الییوت( سی آی ای)

(Elliott  Abrams )درکاراکاس که همین ( 7117)مسول کاخ سفید بوش درکودتای سال

اکنون  آن کشور با تهد ید ات  اشکا ر وتجا وز غیر قا نونی مواجه است  چیزیی دیگری 

                                                               .                                                                                          نیست 

قصد دارند ( سی آی ای)وسازمان دونالد ترومپ که چطورسوالی بوجودمی آید  دراینجا  

.                                         بین بردارندامریکاخواهد شد ازقابل دیدای باقیمانده هشکست که موجب هایکه سه سپربال

قوع  یازدهم وبعد ازجهانیان که  نیست( 7110)ساخت که اکنون سال خاطرنشاناما باید  

متحده امریکا با بمب گذاری های خود باالی افغانستان  تجاوز  ایاالتماه سپتمبروقتی که 

اما اوضاع کنونی  .  خودتکان نخورند وآن کشور اشغال کرد خاموش باقی بمانند وازجای

ا ست زما نیکه  ایاالت  متحده امریکا  عراق را تخریب وویران (  7111)شبیهه به سا ل

کرد ، ایتالف اتالنتیک را بینهم  تقسیم کرد  واکثر جها نیا ن را از  خود بیگا نه  ساخت    

جهان  ز تهاجم  برافکار عامه بعد ا( اوباما)هم نیست که ( 7100)مطمیناً  که اکنون سا ل 

وزمینه پوشش را  برای ریس جمهور ز سازی کند   ره  باامریکا را  با متحدان اش دوبا 

وزیر امورخارجه   هیالری کلنتون، کامرون ، نخست وزیر بریتانیا    سارکوزیفرانسه  

امریکا ،  شاهان کشورهای عربی   فراهم اورد  که به نابودی لیبی  یگانه کشور توسعه 



نقطه اوج   در  ومرج  آنچنانیکه اکنون دراین کشور هرج  د نیافته در قاره افریقا  بپرداز

به هر کدام (  7102)پس تجاوز وحمله ایاالت متحده امریکا درسال  –خود رسیده است 

ند  خواهد کشا  ترومپ را  به جای( کره شمالی ، ایران وونزویال)از این سه سپر بال ها 

ن با  درجها را خود  که اکثر متحدان امریکا  از سلطه امریکا آزاد خواهند شد  وموقیعت

تخریب  تروریزم  و استفاده از راهای فراگیر که ممکن است دایمی تر وسرسخت تر از 

                                                                                                                                                          . خواهند کردشد  تعقیب  عراق با

واپوزیسیون دست راستی همان ستراتیژی  را دنبا ل میکنند  ( سی آی ای)در ونزویال ؛   

درزما ن زمامداری خود  به سا زمان سیا  دستور داد  ( Nixon)ور نیکسن که ریس جمه

تا که  اعزام نما ید  اماده گی  برای کودنا  که به چیلی نیروهای عملیا تی  اش را بغرض

اما پیروزی عهده گیردبر( 0521)ل را درآماده سازی کودتا سا( اقتصادی فریادویا چیغ )

ونزویال درانتخابات  اخیرریاست جمهوری  در سراسر جامع حزب سوسیالیست حاکم در 

علیرغم  بحران طوالنی عمیق اقتصادی  موجب آن شد  که مردم از عروسک های  کشور

                                                                                                                                                                                               . یت نکنند  در ونزویال حما( سی آی ای )ن  سازما

موفق شد  که دولت ونزویال  را از طریق  جنگ نابرابر اقتصادی (  سی آی ای )اما      

سی )وتظاهرات خیابانی دست راستی ها ونزویال وتبلیغات زهراگین  از پا در آورد واما 

باالی لف دست راستی از کالس  یک مخاصورت احمقانه واگن خودرا به سمت ب( آی ای

کدام اعتباری هم نیست    کسی که در بین مردم ونزویال دارایاپوزیسون هل داد ویا راند 

سی آی )که کودتای  ید  ،  در انتخابات اشتراک نما وهنوز که هنوز است اومیخواهد که

وبه این ترتیب  ومت مردم مواجهه شود که به مقاید شامتحده امریکا ومداخله ایاالت (  ای

ر  امکان  میرود که از نظر مناسبات  روابط ایاالت متحده امریکا در امریکای التین دچا

                                                                                                      . بحران واز هم گسیختگی شود 

   

                                                                                         



                       

                                                                                                  
آماده می کنند که سر خود را به طور ( چپ)ساله  21تحت حمایت ایاالت متحده لبخند می زنند، زیرا آنها یک پسر سوریه " متوسط"شورشیان 

                                                                                                                                 عکس از ویدیو یوتیوب. ]پیوسته در یک قسمت بعد از این ویدئو برگزار می کند

 (یرانهگیشپحمله ) یا  امریکا  ایاالت متحده  هوایی  ران بمبا:بوکس درکره شما لی

درکره شما لی ممکن است که به سرعت موجب درگیری جنگ بین ایاالت متحده  امریکا

که در صورت حمله ا مریکا باالی کره    چینگردد ؛ وآنهم  به نسبت تعهد  چینامریکا  و

لی چیزی توسط کره شما که چه دفعتاً نمیدانیم لی میپردازدولی ما به دفاع ازکره شما چین

هم نمیتوانیم بدانیم راواین  تشده اسغ سرالی کشف ویامه جنگ امریکادرکره شما دربرنا

                                                                                                       .  یکا پاسخ دهندصورت مواجهه شدن با امروچین میتوانند در کره شما لی ونهچگ که

                                                                                                                 
                                                                                                      لی ازمایش موشکها  توسط کره شما                  

الت به این نتیجه رسیده اند که هرگونه حمله ایا زیا دی اکثر تحلیلگران از مد ت ها        
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که . مواجهه خواهد شدمتحده امریکا به کره شما لی با توپخانه وموشک های کره شما لی 

منطقه  شهری  که یک  ( Seoul) سیولن  در  میا قبول غیر نظابل  ت غیر قا باعث  تلفا

 .میلیون یا تقریباً سه برابرجمیعت شهر نیویارک را دارد خواهد شد( 71)دارای جمیعت 

ما یل فاصله دارد وآنرا  در محدوده  وسیعی از ( 19)شما لی تنها از مرزبا کره  سیول

یر است  رد امکان پذون ب   محاسبه بددرحا ل حاضر  .سالح های کره شما لی قرار میدهد

وهرگونه چشم آنداز  حمله ایاالت   که کره شما لی  با سالح های هسته ای خود پاسخ دهد

.                                                                                                    تر تبدیل کندمتحده امریکا را  به یک کابوس بد ؛ بد 

؛ با ید یک درسی عینی   سوء مد یریت  درروابط ایاالت متحده امریکا  با کره شما لی   

ایا یی دیپلماسی ، برای امریکا درمناسبات اش با ایران  باشد که بصورت گرافیکی از مز

ق چارچوب  مذاکرات وموافقت نامهای مربوط به تهد یدات جنگ  نشا ن میدهد  که  مطاب

راکتور  کره شما لی کارخودرادر دو.امضا شده بود( 0551)که درسا لهماهنگی وتوافق 

( 0591)ولی نه از کار  ازمایشگاه کوچک که از سال  .هسته ای بزرگتر متوقف ساخت 

بروی آن کار میکرد که این ازمایشگاه ساالنه  تقریباً ( yongbyong) یونگیونگ بادر 

.                                                                                  تولید میکند که برای یک بمب هسته ای مقدار کافی میباشد پلوتونیوم کیلوگرام ( 1)تنها 

با خواسته های    صدام حسینپس از( 7111)باالی عراق درسا ل  بوشدرس ازحمله     

تعطیل قراردان نا بودی مخا ذ ن سالحهای شیمیا یی عراق ، با رد مبنی بر( امریکا)خود 

حاالت بجا یی  کشا نیده  شد  که  این حمالت ومداخالت    هسته ای درکره شما لی برنامه 

دی بخش های  زیادی  درعراق شد  بلکه صد ها امریکا  درعراق  نه تنها که باعث نا بو

.                                                                    هزار نفر جا ن خودرا ازدست دادند ؛ صدام حسین را محکوم به مرگ حلق آویز کردند

( 7111)عد از آنکه  کره شما لی  اولین  سالح هسته ای خودرا  درسا ل بهر صورت  ب 

ازمایش کرد  ؛ حتی راکتور تجربی کوچک اش که درنتیجه مذاکرات شش جانبه درسا ل 

مه شش جا نبه  تما م میله های  سوخت  متوقف شده بود بتا سی ازهمین  توافقنا( 7112)

  درتحت  نظارتوافق خودرا نشان داد که برنامه های هسته ای اش وت خودرا حذ ف کرد

( 7119)کننده راکتور را درسال ( سرد)رار گیرد وبرج خنک سازمان انرژی  اتومی  ق

.                                                                                                         تخریب نمود 

انفجار ها در .  کره شما لی  تا کنون  شش  ازمایش  سالح هسته ای  انجام داده است     

به توان انفجار    که  فت افزایش یا  کیلوتن(  79)تا ( 09)یش اول به تتدریج  از ازماپنج 

عملکرد بمب های پرتاب شده ایاالت متحده امریکا درهیرو شیمیا وناگازاکی  نبود  یعنی 

های امریکا  که در هیروشیمیا  بر بم انفجا  قدرت  نسبت به  که قدرت انفجار این بمبها

 ،   اما   براورده های   مربوط  به  عملکرد  محدوده  وناگازاکی پرتاب نموده بود کم بود

کیلو تن  قابل مقا یسه  با یک (  791)تا (  001)کره شما لی از   (7102)ازمایش سا ل 

                                                                   .                                        بمب هایدروژنی شده است 



  ؛ که ایاالت متحده امریکا در یک جنگ جد ید درکره  این استید  حتی بیشتر شدخطر   

سالح قد رتمند تر (  1111)ردن میتواند  بخشی از زراد خانه ای خودرا  یعنی  با بکار ب

مواد انفجاریه میلیون ها نفررا نابود؛ منطقه وجهان ( کیلو تن«  0711» تا « 011»از )

.                                                                                       ویران وتخریب ومسموم کندبرای سال ها  درسا ل ها  را 

شکستاندن   ؛( 7111)سال موافقت شده درتمایل ایاالت متحده امریکا برای رفع چارچوب 

اقدامات متحده امریکادرپذیرفتن اینکه  ایاالتوامتناع (7115)جانبه درسال مذاکرات شش

خواهد شد وبه این وقانونی کره شما لی های امنیتی یدهای نظامی اش موجب نگرانی وتهد

هرحال آنها یک بازدارنده  ولی بشه خواهد راند به حایدات خود با تهدلی راترتیب کره شما

                                                                                                       . بینند میتوانند که چانس خود در جلوگیری از کشتار جمعی معتبرهسته ای را بعنوان تنها

برای رفع معضله  یک چارچوب  مناسب برای دیپلماسی پیشنهاد کرده است  تا  چین     

نگرانی های هردو طرف را  مورد توجه قراردهد  اما ایاالت متحده امریکا اصرار دارد 

وتاهی ها از سوی که روایت های تبلیغاتی خودرا حفظ کند  که همه ای این تقصیر ها وک

میتوان   لذا.  نظا می  میداند بحران برخورد حل این  ویگا نه راه برایکره شما لی است 

شد که از زمان پایان جنگ  ممکن است خطرناکترین  ایده  ای باگفت که این نوع اندیشه 

 گویا جن گ ید به جن تهد ست  گذاران  ایاالت متحده امریکا شنیده  ایم  اما سیاسرد  از

 ل  منطق نورماوغیرقانونی از نحرافایاالت متحده امریکا کامال اوجنگ افروزی  سازی

وهمین اکنون  میلیون  های  که امریکا  قبالً جنگ.دیپلماسی میبا شددرتیک  زی سیستما سا

لیبی ، سومالی ، یمن  وپا کستان نیست ونابود انستان ، عراق  ، سوریه ، در افغها نفررا 

. ساخته وبه آن دامن میزندور کشورها شعله دراینوتاهنوزکه هنوزاست آتش جنگ راکرد

نوشت گزینه ها وتصمیم « قرن جنگ»در( Gabriel Kolko)گابریل  کالکوهمانطوریکه 

ک باور  منطقی  نیستند بلکه ذاتی  خطرناک وغیرمنطقی هستند تبدیل  به یهای که بطور

                                                                                                                                          تن پذیر اس امکافل رسمی  که درمحا  یپلماسی است جنگ ودمورداستدالل در  شکلتنها

         بهک برنا مه تسلیحاتی هسته ای دارد ی ل  به حااین  ایده  که  ایران  تا :   تخریب ایران

                          

                                                                                                     
                             ( ۴۱۰۲)نومبر  سال ( ۴۲)حسن روحانی ریس جمهور ایران  بتاریخ         

                                                                                                                        گزار کردبر جشن تکمیل معامله مقت برنامه هسته ای ایران را               
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هرگونه  اتهام  ارایه  انس  بین المللی  انرژی اتمی  مطرح شده است کهتوسط آژ ت شد

غربی   وهمچنین « اطالعاتی »  ی یگر سازمانها د و( سی آی ای)شده توسط سازمان 

انس  بین المللی  آژ بق سامد یر  محمد البرادعی اسرایل را مورد بررسی قرارداده است  

شکار بی ارزش  )ای وحشی را قاز گرسنه  انرژی اتمی؛ جزیات  بسیار زیادی  از این

در »  عنیی  (7100)درخا طرات  خود درسا ل (  یا تعقیب بیهوده وضایع   کردن  وقت

طر نشا ن ساخته ا ست ؛  خا« دیپلماسی هسته ای  در زمان خیانت کاریها : عصرفریب

اطالعات  ملی    نتایج تخمینییی اش  وشرکا( سی آی ای) ن هنگامیکه سازماالبراد عی 

(national intelligence  Estimate=NIE )ط ارتبا  به (۷۰۰۲)ل  درسا مخفیا نه را  

 که مطبوعا تی اظها رداشت طی یک اعالمیه  کردندید تاانرژی اتمی بین المللی انس آژ 

سالح  و برنامه هسته ای موجود یتمبنی برآژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ مد رکی 

.                                                                                                های هسته ای  ویا تاسیسات هسته ای  غیر قانونی  درایران ندارد

ی  اتمی تمام  نگرانی های  مهم خودرا با آژانس  بین المللی  انرژ( 7112)از سا ل      

های  وریآ  فن که  استفاده  ایران از ست د  شده اواین تایی. ل  کرده است ایران حل وفص

وارد شده بود در واقع  برای مقاصد دیگرمورد  استفاده ( 7111)که قبل ازسا ل  دوگانه 

یران  برای که ظاهرًا  برنامه های ا است( لپ تاپ)اسرار آمیز  ین اسناد قرار گرفت؛ وا

بطور (  Gareth Porter)گارت پرتو.ن جعلی نشان میدهدبعنواساخت سالح هسته ای را

خود ( 7101)نتشره  م ت وتاریخ  بی اعتمادی را در کتابکامل تمام این سواالت واتهاما

 بررسی  به نشررسانده وبطورکامل موضوعات را مورد« بحران تولیدی »تحت عنوان 

میکنم    توصیه  ت ن به شدک هسته ای ایران را  م قرارداده  است  داستان ناگفته ترسنا

                                                                                                       . که آنرا مرور نماید

سیا ست  ایاالت متحده ( Parallel Bizarro)اما دراین د نیای موازی عجبیب وغریب    

امید نا ( سی آی ای)امریکا در اثر کمپین های تکراردرتکرارنا درست وبخطای سا زمان

بارزات  ایران درهنگام م ومسموم شده ا ست وهیالری کلنتون  به ارتباط خلع سالحکننده 

، ورنه  خود مکررًا توانست که اعتبا ر نادرستی بد ست آوردانتخاباتی ریاست جمهوری 

ونه هم هر مصاحبه کننده   دونالد ترومپونه هم (  Bernie  Sander)ندرز برنی سانه 

                      .ند ن ازشرکت های رسانه ای  این جرات را نداشتند  که ادعاهای اورا به چالش بکشا

رجی ایاالت متحده  درسخنرانی برجسته خود درارتباط  سیاست خا هیالری کلنتون        

تحریم  ست سیا بکا ربرد کرد که خود ادعا( 7101)ل   ماه  جون  سا( 7)امریکا  مورخ 

او دراینمورد   نیکه نچنا ند آ بی رحمانه ای  اوبود که ایران را  به میز مذاکره  کشا های

به حیث ریس جمهور ایاالت متحده امریکا برچوکی ( اوباما)زما نیکه ریس جمهور:فت گ

اخ  سفید تکیه زد  ایران  درجهت  دستیا بی  به بمب هسته ای در ریاست جمهوری در ک

                                                                                                                .                                                                                                                            رقا بت  قرارداشت 



سی ایرانی  وتحلیلگر سیا  نویسنده=   Trita Parsi)رسی  تریتا پا در واقع ا نچنا نیکه   

 A single Roll=س تک ریز تا»خود آنرا( 7107)ب منتشره  درکتا(  االصل امریکایی 

of the Dic (   نامگذاری کرده است.                                                                                                 

 

                                                                                                                                                          
نه فقط به میز با ایران ، ایرانی ها   را آماده  ساخت  که «  بارک اوباما»یپلما سی  د     

 پا امریکا با پیشنها د  براسا س مع ه جامتوافق نا امضای بلکه برای مذاکره حاضرشوند

قضاوت )   کالسیک  دریک مورداما.آماده شدند(7101)وبرازیل درسالدرمیا نی ترکیه 

توصیف وضعیت توسط یک شحص ویا » دم سگاز ( موضوعات دیگر متقابل درموارد

وآن یم شده ای خودرا رد کرد ایاالت متحده امریکا پیشنهاد تقد ؛ «سازمان تصمیمگیرنده 

از تحریم های وضع    اینکه مبادا که  این امر موجب شود که حما یت  سازمان ملل متحد

ر سیاست تحریم های هیالری کلنتون  ایران گایران کاسته شود ویا به عباره دیشده  علیه 

.                                                                                                      گیرد امریکا را به میز مذاکره جلو ورود  وهمچنا نرا  به میز مذاکره نرسا ند 

 تریتا پارسی   رجه ایاالت متحده امریکا  بهطوریکه  یک مقام ارشد وزارت امورخا        

با ایران  زمانی که هیالری  مشکل اساسی وواقعی دیپلماسی ایاالت متحده امریکا :  گفت

کلنتون در وزارت امورخارجه وزیربود پیدا شد وآن اینطور بود که ایاالت متحده امریکا  

مه جامع  ر  برنا زه کا زن تامشت    دونالد ترومپ  را نمی پذ یرفت،( بلی برای پاسخ )

نونی نمیدهد  نمیدهد ویا به آن مجوزقا یید قرار تا ایران را مورد( JCPOA)اقدام مشترک 

« هیالری کلنتون» مهبه درستی از کتا ب نا« سوغات»و مدعی میشود که این متاع ویا  

ایران را مصمم است که ( سی آی ای)چنین وانمود میشود که سازمان و ستبیرون آمده ا

ویا  (scapegoat)درناکامی ها وشکست های امریکا در خاور میانه به  عنوان سپر بال

                                                                                                                                                                   .مقتولین  مورد استفاده قراردهد

ادعا های دروغین  مبنی بر اینکه ایران بزرگترین  حامی تروریزم درجهان است  یکی 

https://www.amazon.de/Single-Roll-Dice-Diplomacy-2012-02-03/dp/B01N9MSE94/ref=asap_bc?ie=UTF8


به است که میخواهد باتبلیغات مکرر خود( سی آی ای)دیگرازدورغ های شاخدارسازمان 

ایران به حز ب هللا   اینکه ازا به تقویت دروغهای خود  بپردازد آن جامه عمل بپوشاند وی

می کند یعنی به سازمانهای که دولت  امریکا  آن یت آنها حما س اسلحه میدهد وازوحما 

حزب )حاالنکه  آنها .  فهرست سازما نها ی تروریستی درج کرده است سازمانها را در 

عمدتاً گروه های دفاعی  اند  که از لبنان  واز غزه دربرابر حمالت اسرایل  ( هللا و حماس

      .                                                                              یند ویا دفاع میکنندبه  دفاع  می برا

لیبی ؛  می ؛ گروه مبارزان اسال« داعش»؛ دولت اسالمی  به دور از توجه به القاعده     

ممکن جهان انجام میدهند  وگروهای دیگرکه درواقع جنایت های تروریستی را درسراسر

ویا اعما ل آنها مشا به به  بنما یند( سی آی ای)است که نظیر ویا به مثل قضیه ویا مورد 

مهم نیست که به )  است  آ نطوریکه  چشم  خودرا از توپ  بیرون  بکشد ( سی آی ای )

اگر چنین نیست   اکنون زما ن آن رسیده است  که ( چیز های د یگر بنگرد ویا نگاه کند 

با ا تهام زنی های جد ید   نبا ید  محکوم  کرد   چونکه  اکنون  بحران تولید  ا یران را  

.                                                             نا خوشایند  هسته ای ایران  مسیر خودرا طی کرده است 

« مابارک  اوبا » ن  موفقیت  بیشترین  وعمده تری : نهفته است  درآیندهچه چیز 

 در مورد( سمبولیک) گرایی  د نمادرعرصه بین المللی اش   پیروزی  از ها ستا وردازد

وهرچه .  را ترویج  و تشد ید نمود«تروریزم »علیه گ مفهومی است که به اصطالح جن

گسترده تر به عملیات های مخفی وجنگ های پروکسی  پرداخت وآنرا شد ت بخشید  که 

در نهایت  باعث  تشدید بمبارارن  هوایی  ایاالت متحده  امریکا  از زما ن ویتنام به بعد 

                                                                                                 .  در سوریه وعراق شد

                                                                                                                                               
                         از  جایزه نوبلیرش  هنگام  پذ« بارک اوباما»ریس جمهور              

                          دسمبر( 01)دراوسلو نروژ« توربجوان گلیندر»ریس کمیته              

                                                                                                               «.عکاسی  کاخ سفید»( 9112)سال                              

دراین بود که اوتوانست که متحدان نظامی قدیمی وجد ید  « اوباما»وجذا بیت سحر        

تقویه نمود    امریکا  رابا  عربی  کشورهای ن  وشاها  بریتا نیا و  فرانسه از  امریکا اعم

 وهمچنان او یگا نه ریس جمهور ایاالت  متحده امریکا  میبا شد  که  بعد  از جنگ دوم

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2013/12/obama-nobel-12-10-09.jpg


رمیسازدگسترش وتشد ید بیشتجهانی بدون سروصدابودجه نظامی ایاالت متحده امریکارا 

با تروریزم تحت پوشش مبارزات انتخا با تی روابط  عمومی « اوباما»ازجنگ ومبارزه 

ومشاوران    دونالد ترومپاه کننده جها نی مشکالت  زیادی را حل کرد  که فریبنده وگمر

به ارزو دونالد ترومپ  ابراز تمایل .  او  به آسانی  قادر به حل  هریک  از آنها  نیستند

ی وامید قراردان امریکا  درجای ومقام  اول  ومقاومت دربرابر  گرفتاری ها ودرگیریها 

وبا برخورد تهاجمی  وبد بینانه اش  سیاست خارجی  .است  بیرونی  بیهوده وبی فایده

                                    .                                                                                                                            امریکا را به مشکل مواجه ساخته ویا آنرا لکه دار نموده است 

نه  مسایل اگر ایاالت متحده امریکا  میتواند  ویا میتوانست راه خودرا  برای حل  هرگو  

این کار را  قباًل انجام داده است ؛  این   ویا نمی انداخت  اندازدبین المللی  اش بخطر نه 

ل   ابه دنب  نچه چنا در تالش آن  بوده است  (0551)دقیقاً همان چیزی  است  که از دهه 

دونالد  و؛  دبلیو بوشب قهر وغضیی  وپرسروصدا بودن  ویا پشت سر هردو  خودستا

روش ویا یک رویکرد همچو  «  اوباما»و   هیالری کلنتون  ری های و  فریبکا ترومپ

.                                      باید  هر کسی ؛ هر کس را فریب دادطور معمول  دیگر ن( پولیس بد)و( پولیس خوب )

متوجه شد که او هرچه عمیق وعمیقتر  به وادی    لیندن  جا نسوناما همانطور  که     

در مورد جنگ های  غیرقابل ؛ ولی دروغ گفتن به عموم مردم  بزرگ ویتنام می اند یشد

بلکه این فقط  دامی برای پیش بینی  نه تنها که مورد پسند وستایش  مردم قرار نمیگیرد  

.                                                      واین خود حقیقت تلخ را بخور مردم میدهد چیزی دیگری نیستن  بیشتر افراد  کشته شد

محضاً هرچه (  ویا اعتبار )در جنگهای غیر منتظره وتحمیلی  برپایه دروغ ها  مشکل   

دروغ های جدید نیازمند باورها ی جدید وروایت های  پیچیده تر پیچیده ترمیشود ؛چراکه 

پس  خیره  چشمی عجیب .  میبا شد تاکه گورستانهای  پرازدروغ  قدیمی را توضیح  دهد

. را خریداری کرد« تروریزم»هشت سا ل دیگر  جنگ علیه  « اوباما»وغریب جها نی 

تحده امریکا را  به مشکل  بیشتر بکشاند اجازه داد  تا ایاالت م(  سی آی ای)به اما  تنها  

                                                           .وهرج ومرج  خودرا به مکان ها  وجاهای بیشتری درسراسر جهان  گسترش دهد

خواستا ر تجد ید نظردر قبا ل  « والدیمیر پوتین» ریس جمهور روسیه  ل درهمین حا    

مللی  است  واو درمورد میگوید  که تهدید با استفاده ازنیروی نظا می را به قوانین بین ال

بجز در دفاع   جز در دفاع ازخود باید قدغن کرد یعنی نباید نیروی نظامی را درهرمورد

می وتجاوز  ایاالت متحده امریکا  در  ید  نظا ید یا هراقدام  جد ازخود بکاربرد ؛ هر تهد

برای متحدان     هر گوشه ای از جهان  فرموده  پوتین را  قوت بیشتر میدهد  مخصوصاً 

اروپا که   یه د ی اتحا اعضایر  وسا  ن ، الما کره جنوبی    نند مایک ومهم امریکا  نزد

مشهود واشکار است    کا مالً دیگر   وز امریکا باالی کشورهای ی آنها در تجا همکاریها

که به مشروعیت سیا سیی دروغین  امریکا روکش ویاپوشش میدهند  یعنی قوت های اند 

.                                                                               که سیا ست دروغین امریکا را  روکش مشروعیت میدهند

بخود متدرجاً طوری کا وضع  پی ایاالت متحده امریدر طول تاریخ سلسله تجاوزات پیا   



باعث برانگیختن ویک پارچه شدن اپوزیسیون درمقابل این تجاوزت  شده که شکل گرفته 

مین  م برای تا ق تما با اشتیا های صلح دوست ومردم صلحخواه جهان؛ زیرا کشور است

والمان تحت « ناپیلیون»ن اعتماد متقابل دارند ، فرانسه تحت رهبری احتیاج به حسصلح 

وهر کدام که نیزخودرا بعنوان رهبران ذیحق واسنثنای میدانستند « ادولف هیتلر»رهبری 

 آنها  وکنش  یت امر  اعتقاد در نهاشیوه تفکر وروش مختص بخود بودند  که شان دارای 

له  ند ودر زبا به شکست شد  که آنها مواجههی بود زمینه چنان مساعد شد ؛ رگرای استثما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .دان تاریخ برای ابد فرو رفتند 

نیان راه حل  وجها ا جدی نبودهوی استثنایبیشتر که ما برآن ا ندوارتر امید یی هاامریکا   

دیپلما تیک ونه یک راه حل نظامی رابرای مشکل امریکاسراع خواهند کرد درصورتیکه  

به چیزی  غیر  ویا اقدام  فعالیت شروع بهدرنها یت امر   ستمد اران امریکامقامات وسیا 

ه ماندن  ما کامال بهبود کنند ، درآنصورت چانس زند (سی آی ای)کردن با دستان ازخمیر

                                                                                                 . خواهد یا فت

دویوس  نویسنده . اس.جی.نیکالس :  له قام درمورد نویسنده اینچند سطری 

؛تهاجم وتخریب امریکا درعراق ؛ اوهمچنان درفصلنامه  (خون در دست ما است) کتاب 

یک گذارش )  نوشته    «اوباما درجنگ» ریس جمهور فصل ها وچپترها دربا ره ( 11)

                                      .بعنوان رهبر پیشرو«  بارک اوباما» تحت نا م  کا رت اول 
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