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  »ايران، اسرائيل و بمب«
  بازگشت جفري گلدبرگ

  

  
  

  عبداهللا شهبازي

  آغاز سخن
احتمالي ) را به مسئله حمله هوايي 2010(سپتامبر  آتالنتيكجفري گلدبرگ شماره اخير ماهنامه متنفذ آمريكايي 

روي نوشته ». اسرائيل، ايران و بمب«ه و بحثي جنجالي پديد آورده است با عنوان اسرائيل و بمباران ايران اختصاص داد
   1»شود؛ چگونه، چرا و براي چه؟ اسرائيل براي بمباران ايران آماده مي«است: اين  آتالنتيكجلد شماره سپتامبر ماهنامه 

  

  
  

  توان تفسير كرد:  اند دو گونه مي آفريده آتالنتيكها با مجله  هياهويي را كه نئوكان
چيزي بيش از يك اول، اين جنجال بخشي است از يك برنامه تبليغاتي كه فاقد هر گونه پشتوانه عملي است و 

  هياهو و جنگ رواني جديد و گذرا نخواهد بود. 
فراهم ساختن مقدمات حمله هوايي براي تبليغاتي و داراي پشتوانه عملي  -اي است سياسي برنامه» جنجال آتالنتيك«دوم، 

اي ايران در آينده نزديك و قرار دادن دولت اياالت متحده آمريكا در برابر اقدام انجام شده  به تأسيسات هسته اسرائيل

ايجاد جنگي بزرگ و پرهزينه در منطقه خاورميانه؛ جنگي كه با هدف تغيير جغرافياي سياسي خاورميانه توسط منظور  به

  حي شده است. طرا »صنعتي -مجتمع نظامي«هاي متنفذ قدرت و  كانون

مطبوعاتي صرف و غيرجدي جنجال يعني ماجرا را يك بپذيرند اول را هاي ايران ترجيح دادند شقّ  نهبرخي رسا

                                                       
1.  http://www.theatlantic.com/debates/israel-iran/  
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هياهوي بدون پشتوانه را نبايد يك فوق بينگارند. من، در پي چند روز مطالعه و مداقه، به اين نتيجه رسيدم كه ماجراي 
اي عراق، موسوم به  به بمباران تأسيسات هستهاهد داد و شبيه است اي است كه رخ خو اين حادثهتلقي كرد. 

در » الكبير«اي  و نيز به انهدام تأسيسات هستهرائيل، توسط اس 2»عمليات اپرا«در  1981ژوئن  7(تموز)، در » اوسيراك«
   .2007سپتامبر  6ديرالزور سوريه در استان 

                                                       
  

. 1389مرداد  24، پايگاه خبري ايران ديپلماتيك، »اي سوريه افشاي جزئيات بمباران تأسيسات هسته«بنگريد به مقاله: 
، جزيياتي از موساد: عمليات بزرگنگار اسرائيلي با عنوان  در مقاله فوق، بر اساس كتاب تازه انتشار يافته دو روزنامه

مورخ سرشناس اطالعاتي  4را ميخائيل بارزهر، موساد: عمليات بزرگتاب ك 3بمباران فوق براي نخستين بار فاش شده.
اطالعات اوليه درباره نيروگاه مخفي سوريه از نوشته بارزهر و نسيم مشعل،  نگاشته. به 5اسرائيل، به همراه نسيم مشعل،

يات مشترك اسرائيل و طريق سردار عليرضا عسكري، معاون پيشين وزارت دفاع ايران، به دست آمد كه در جريان عمل

هاي آمريكا در اروپا، ظاهراً در آلمان، انتقال يافت و مورد بازجويي قرار  از استانبول به يكي از پايگاه 2007فوريه  7آمريكا، در 

   2010.6اوت  26، يديوت آهارنوتبنگريد به: مقاله ميخائيل بارزهر و نسيم مشعل در روزنامه اسرائيلي  گرفت.
  

  
  

  رضا عسكري، معاون پيشين وزارت دفاع ايران، سردار علي

  مرموز در عمليات مشترك موساد و سيا به يك پايگاه آمريكايي انتقال يافت.به شكلي كه 

                                                       
2.  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Opera  

3.  http://irdiplomatic.com/view-1886.html  

4.  http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-

author=Michael%20Bar%20Bar-Zohar  

5.  http://www.judaicawebstore.com/ProductInfo.aspx?productid=GF-37  

6.  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3944303,00.html  
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اي از سوي  آوري هسته توان پذيرفت كه اسرائيل در قبال دو اقدام مشابه و موفق در منطقه براي دستيابي به فن آيا مي

كمك فرانسه و دومي با كمك كره شمالي به فرجام رسيد، به بمباران و انهدام نظامي دست زند عراق و سوريه، كه اولي با 

  كوشم بدان پاسخ دهم.  ولي در برابر ايران ساكت بماند؟ اين پرسشي است كه مي

  جفري گلدبرگ در تهران
در نيويورك بودم كه ايميلي از جفري گلدبرگ به دستم رسيد. خواستار گفتگويي  2010ژوئن  22 /1389در اول تير 
اي است  اي ايران و اسرائيل و تأثير آن بر منطقه. آن زمان تصور كردم مصاحبه درباره مناقشه هسته آتالنتيكبود با مجله 

محترمانه پاسخ منفي دادم و فقدان تخصص در  كه در كنار ساير مطالب در ماهنامه سرشناس فوق منتشر خواهد شد.
 26پاسخ ندادم. اين بار اين حوزه را بهانه كردم. ايميل مجدد فرستاد و مرا واجد تخصص براي اين مصاحبه خواند. 

اوت راهي ايران شدم. پس از بازگشت به شيراز، در اولين مراجعه به اينترنت، اينترنتي كم سرعت كه به  17مرداد/ 
داخلي و هاي  هايي معدود دسترسي به بسياري از وبگاه به جز وبگاهبلهانه و انزجارآور به شدت فيلتر شده و شكلي ا

فضاي «به ايجاد » خدمت«بابت اين هاي مربوطه  اندركاران فيلترينگ و شركت شود، و قطعاً دست خارجي را مانع مي
، با جنجالي مواجه شدم كه گلدبرگ در شماره اند لعيدهنيز بهاي كالن  پول» هدايت آمرانه جامعه«براي » اي گلخانه
دانم با راهنمايي چه كساني  درباره حمله احتمالي هوايي اسرائيل به ايران آفريده است. گلدبرگ، نمي آتالنتيكاخير 

در اين و با چه هدفي، از سفرم به نيويورك مطلع شده و قصد داشت گفتگويي با من را نيز  در داخل يا خارج از ايران
  توجه كنم. » جنجال گلدبرگ«تر به  درج كند. اين امر سبب شد كه با دقت بيش آتالنتيكشماره 

ها و اهداف اين جنجال،  هاي آن، و تالش براي شناخت انگيزه مطالعه گزارش مفصل جفري گلدبرگ و بازتاب
  است. دغدغه چند روز اخير من بوده 

ها پيش خود با من در تهران اشاره كرده بود. هر چه در حافظه جستجو  گلدبرگ در آغاز ايميل خود به ديدار سال
نگار سرشناس  با اين روزنامهاند  كه در دو دهه اخير با من مصاحبه كردهنياوردم كه در ميان خبرنگاران خارجي  كردم بياد

گلدبرگ  2003/ 1382م. در سال و متنفذ نيويوركي در ايران ديدار كرده باشم. سرانجام، با يافتن تصاويرش او را شناخت
كه با » اديان ابراهيمي«و در اجالس ، »برگرخاخام مارشال «مشخصات جعلي و با نام را در تهران ديده بودم ولي با 

ام مراجعه  هاي روزانه هاي ايران و آمريكا در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي برگزار شد. به يادداشت حضور هيئت
  شته بودم: گونه نو اينكردم. 

  

. بعد از ظهر به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي رفتم 7ساعت : 2003ژوئن  16/ 1382خرداد  26دوشنبه «
، مراجعه كردم و سپس به سالن كنفرانس هدايت رياست سازمان، اقيمحمدي عرمحمود دفتر آقاي ابتدا به 

ام  دعوت شدهنيز اديان ابراهيمي است و من جلسه كنفرانس مقام سازمان دكتر منوچهر متكي است.  شدم. قائم
كاردينال ، تئودور مك كاريكبه رياست از آمريكا هيئتي آمده بود به عنوان يكي از اعضاي هيئت ايران. 

ها هم شده يعني جمعي كه پاپ را انتخاب ميعضو مجمع كاردينال 2001در سال مك كاريك  7واشنگتن.
اخام نئوارتدكس بود. مرد خمارشال برگر كنند. رئيس دانشگاه كاتوليك آمريكاست. ساير اعضاي هيئت يكي 

اخام ديگري بود از خ. ساكن نيويورك است. چاق و بدلباسي كه مضحك بود و فكر كنم خطرناك
ت داگالس عضو جالب هيئاست.  اديان مركز تفاهم بين مديركه  8دابمپرجك رباي نام  بهها رفورميست

وزارت دفاع بوده.  سيريزي سياالمللي دين و ديپلماسي بود كه قبالً رئيس اداره برنامهمدير مركز بين 9نجانستو
طلبه ..ات كنند كه ايشان نپذيرفته.قاي مالكند. قرار بود فردا با آقاي خامنهحضور او هيئت را كامالً سياسي مي

و موريس  )رئيس انجمن كليميان(با برگر و هارون يشايايي  .قم ...مركزاز نام...  جوان بود به و قيافه خوشاي 
  كرد. ها دائم شوخي ميخيلي نزديك بود و با آن )نماينده كليميان در مجلس(معتمد 

                                                       
7.  http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Edgar_McCarrick  

8.  http://www.mychavurah.org/r_jackbemporad.html  

9.  http://www.icrd.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=126  
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گفت:  مي بود. زرساالرانكتاب ساله است. بحث بر سر  65يشايايي مفصل صحبت كردم. هارون (پرويز) با 
ها درست باشد تمام دنيا دست يهوديان فته اگر اين حرفخوانده و گبا عالقه اب را كتدخترم، كه دانشجوست، 

گفت هيچ يك از يهوديان ايران كه با او بوده است. مفصل بحث كرديم. برخوردش بسيار محترمانه بود و مي
يشايايي  ..د.انرا كاري علمي ارزيابي كردهگي كتاب نكرده و هم زرساالرانتماس داشتند تلقي ضد يهودي از 
 گفت. در بحثمي »پرولتارياي يهود«كرد كه از نظر تفكر چپ است و از  دوست بيژن جزني بوده. ادعا مي

هايش حالت چشم.. به سرعت خودش را جمع كرد.به علت عدم آشنايي كافي با تاريخ يهود،  تخصصي،
   ..پوشد.لباس مي» خلقي«به قول معروف  مهاي قديشلخته و مثل چپ ...عجيبي دارد. عمداً سبيل گذاشته

  

  
  

  جفري گلدبرگ
  

كرد به انگليسي ايراد اي كنندهخستهكشدار و سر ميز شام، كه مفصل بود، آقاي محمدي عراقي سخنراني 
كمي بعد از اتمام سخنراني . آور بود. دو سوم سخنراني زايد بودوهن واقعاًخواند) كه مغلوط (از روي متن مي

هايش يهوديان را فراموش كرده است! همايش اديان ابراهيمي بلند شد و عذرخواهي كرد كه در صحبتباز 
وزن  هابه آن، يعني چهار يهودي در دو هيئت، يهودي و نمايندگان يهوديان ايرانو حضور دو ربي است 

به  .ه بودكرد هايش فقط درباره تفاهم اسالم و مسيحيت صحبتدر صحبتمحمدي عراقي بخشد و خاصي مي
و متناسب با زمان  عكس، سخنراني كاردينال مك كاريك جذاب و جالب و پر از شوخي و مزاح بود و كوتاه

ياد سمينار روابط انگليس و ايران در وزارت خارجه افتادم كه سخنراني مقامات ايراني مزخرف به . صرف شام
، و كردند نميتريبون را چسبيده و رها ودند واقعاً معاون وزير بكه وزير يا  ها آنبعضي از  و، و طوالني بود

مارشال  كاردينال مك كاريك آدم محترمي است وليطنز. پر از جذاب و سخنراني سفير انگليس كوتاه و 
با يكي از اساتيد آمريكايي جلسه بسيار زشت بود و ... . در حياط برخورد دكترآمدنظر ناجور ميبرگر يهودي به

در مجموع  ..با دقت دنبال كردم. دقيقاً در پي ارتباطات خارجي است.او را ن مراسم رفتار چاپلوسانه. در اي
مانده و يا جوانان ها و يهوديان ايراني جلسه را بسيار زبل و توانا ديدم و ايرانيان را يا ساده و عقبآمريكايي
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را هم خل وضع ديدم. در حضور  »طلبه خوشگل«و امثال او.  حسن... جوياي نام با آي. كيوي پائين مثل دكتر
او در محوطه سبز و زيباي بيرون سالن كه ميز و صندلي گذاشته بودند، موريس معتمد و يشايايي و برگر و ، من

هاست. بعيد رسد سخت آلت دست آننظر ميبه. كردند ميحضور داشتند و برگر و معتمد با او شوخي مستهجن 
  » نده نه چندان دور شخصيت مهمي شود!...اين وضع ادامه يابد در آينيست اگر 

  

، همين جفري گلدبرگ، ام خوانده» ناجور«و » خطرناك«، كه در يادداشت آن زمان او را »خاخام مارشال برگر«
يك سال پيش از سفر به تهران با انتشار گزارشي جنجالي كه خواهيم ديد،  نگار سرشناس نئوكان است كه، چنان روزنامه

مارس  14به عراق را برافروخته بود. او در آمريكا هاي آتش حمله  اولين شعله) 2002مارس  25( نيويوركردر مجله 
و در گزارش جنجالي اخير  10به ديدار سه سال پيش خود از تهران اشاره كرده، نيويورك تايمزاي در  ، در مقاله2006

رسد او بعدها  نظر مي د از تهران ارجاع داده است. بهخود، كه به آن خواهيم پرداخت، نيز به ديدار هفت سال پيش خو
  كند.  ياد مي» اولين ديدارم از تهران«سفرهاي ديگري نيز به ايران داشته زيرا از سفر فوق به عنوان 

هاست به عنوان  و سال كند افتخار مي» اولانتفاضه «كه به حضور در سركوب چگونه يك افسر سابق ارتش اسرائيل، 
لجوجانه بر  اياالت متحده آمريكادر » البي اسرائيل«و عضو متنفذ كار  نگاران نومحافظه ترين روزنامه شناسيكي از سر

خاخام «جعلي و با عنوان كوبد، به اين سادگي با هويت جعلي  طبل جنگ براي تغيير جغرافياي سياسي خاورميانه مي
كند و در جمعي  و ارتباطات اسالمي به ايران سفر ميبه دعوت رياست سازمان فرهنگ » وارتدكس نيويوركئيهوديان ن

ماند؟ با توجه به سفر  حتي با رهبري ديدار كند ولي دستگاه اطالعاتي ايران خاموش مي يابد كه قرار بود حضور مي
 11، به ايران،»هاي صهيونيستي سلطان رسانه«اي نامدار و سرشناس همچون روپرت مردوخ (مرداك)،  باورنكردني چهره

  كند.  مسائل مرا متحير نميگونه  گر ايندي
خواست از من بپرسد و نقدي است بر گزارش او.  هايي كه احتماالً گلدبرگ مي اين مقاله پاسخي است به پرسش

مقاله هاي بنيادين در زمينه مسائل منطقه پاسخ گفت. در اين  توان به پرسش كنم با اين روش بهتر مي گمان مي
  شان است، را از اين جنجال روشن كنم.  لدبرگ، و كانوني كه او سخنگويكوشم اهداف واقعي گ مي

  »روح زوكرمن«و  آتالنتيك
 1857با بيش از يك و نيم قرن پيشينه كه در سال از نشريات سرشناس و قديمي اياالت متحده آمريكاست  آتالنتيك

واشنگتن دي. سي. (پايتخت) است و شمار محله واترگيت شهر اين مجله در تأسيس شد. امروزه مركز در شهر بوستن 
   12شود. هزار نفر و شمار خوانندگان آن حدود يك و نيم ميليون نفر گزارش مي 400حدود مشتركين آن 

كاران)، كه در دوران دولت جرج  (نومحافظه» ها نئوكان«طلب وابسته به  به عنوان يك مجله جنگ آتالنتيكشهرت 
روي سياسي حاكم بر ايالت متحده آمريكا شناخته شدند، به دوران مالكيت زوكرمن بر بوش دوم به عنوان مقتدرترين ني

  گردد.  اين نشريه بازمي
معروف به مارت زوكرمن، به يك خانواده يهودي كانادايي تعلق دارد. او از ثروتمندان  13مارتيمر بنجامين زوكرمن،

اش در  ت متحده آمريكاست كه، به دليل نقش برجستهاياال» معامالت امالك«و » اي هاي رسانه غول«و از  14سرشناس
در  16و استفن والت، 15دو استاد نامدار دانشگاه، جان ميرزهايمر 2006دار دولت اسرائيل، در سال انهادهاي سياسي هو

                                                       
10.  http://www.jeffreygoldberg.net/articles/nyt/the_ghost_of_purim_past.php  

11.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8706.htm# آنم_پي_در_هنوز_كه_رازي _  

12.  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A54880-2005Apr14.html  

13.  http://en.wikipedia.org/wiki/Mortimer_Zuckerman  

14.  http://www.forbes.com/2010/01/01/billionaire-predictions-2010-wealth-gm-zuckerman.html  

http://publicintelligence.net/mortimer-b-zuckerman/  

15.  http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mearsheimer  

16.  http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Walt  
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البي «او را به عنوان يكي از اعضاي  17،البي اسرائيل و سياست خارجي اياالت متحدهكتاب جنجالي خود با عنوان 
نگاران نئوكان،  كند. در همان زمان روزنامه معرفي كردند. زوكرمن منكر اين نقش نيست بلكه به آن افتخار مي» ئيلاسرا

توهم «و جفري گلدبرگ و ديگران، نقدهاي تند بر كتاب والت و ميرزهايمر نوشتند و آنان را به  18مانند دانيل پايپز
كتاب والت و  20سردبيري نئوكاني بدنام چون ديويد هاروويتز، ، بهمجله فرانت پيجو حتي  19متهم نمودند.» توطئه

   21.ناميد به روايت اساتيد هاروارد هاي بزرگان صهيون پروتكلميرزهايمر را نسخه جديدي از 
  

  
  

ميليون دالر به ديويد برادلي  12آن را به مبلغ  1999بود و در سال  آتالنتيكمالك مجله  1980زوكرمن از سال 
» نئوكان«نيز با افتخار خود را  23تداوم يافت. ديويد برادلي آتالنتيكدر كالبد مجله » روح زوكرمن«معهذا،  22فروخت.

به يك خانواده يهودي . بنت منصوب كرد آتالنتيكبه عنوان سردبير  را 24جيمز بنت 2006خواند. برادلي در سال  مي
  شود.  شناخته مي »البي اسرائيل«اران عضو نگ از روزنامهبه عنوان يكي مهاجر از لهستان تعلق دارد و 

                                                       
17.  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Israel_Lobby_and_U.S._Foreign_Policy  

18.  http://www.shahbazi.org/pages/ashraf.htm  

19.  http://www.danielpipes.org/3581/is-campus-watch-part-of-a-conspiracy-on-mearsheimer-walt  

http://www.jeromeslater.com/2010/08/how-bad-can-jewish-rightwing-get.html 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2008/06/mearsheimer-and-walt-apologists-for-ahmadinejad/8357/  

20.  http://en.wikipedia.org/wiki/David_Horowitz  

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=David_Horowitz_(ex-Marxist)  

21.  Lowell Ponte, Harvard's New Protocols of the Learned Elders of Zion, FrontPageMagazine.com, Thursday, March 23, 

2006. 

http://97.74.65.51/articles/ReadArticle.asp?ID=21758  

22.  http://publicintelligence.net/mortimer-b-zuckerman/  

23.  http://en.wikipedia.org/wiki/David_G._Bradley  

24.  http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bennet  



   

7 

 

  
  

  مارت زوكرمن

  
او همچنان بر اين مجله حاكم است. جنجالي كه گلدبرگ با شماره سپتامبر » روح« آتالنتيكرغم خروج زوكرمن از  به

انه و اهرم فشاري دولت اوباما در قبال منطقه خاورميرسمي هاي  ها از سياست و بازتاب نارضايتي نئوكانبرانگيخت،  آتالنتيك

، اندكي طلبانه در خاورميانه به سود اسرائيل رود براي وادار كردن اين دولت به اتخاذ سياستي تهاجمي و جنگ شمار مي به
  تجلي يافت. » البي اسرائيل«تر در مواضع زوكرمن و ساير اعضاي متنفذ  پيش
درباره اسرائيل: اوباما در بازي خاورميانه خطا «عنوان اي جنجالي منتشر كرد با  مارت زوكرمن مقاله 2010آوريل  23در 

يافته دولت اسرائيل براي تبديل  زوكرمن در اين مقاله سياست دولت اوباما را در مخالفت با اقدامات سازمان 25»كند. مي
تقاد به شدت مورد ان 26المقدس المقدس (اورشليم) به پايتخت جديد و ساخت و ساز يهوديان در بخش شرقي بيت بيت

اش اعتماد اسرائيليان به اياالت متحده را از ميان  جمهوري اوباما از بدو رياست«قرار داد. زوكرمن معترضانه نوشت: 
سال پيش توسط شاه داوود  3500«ناميد؛ شهري كه » بخشي از هويت و ايمان اسرائيل«المقدس را  او بيت» .برد مي

حتي يك بار  قرآنذكر شده ولي در  عهد عتيقباز در  457» صهيون«دل آن يا معا» اورشليم«او نوشت: نام » ايجاد شده.
خواند و مطالبي را درباره پيشينه تعلق اين شهر به » قلب ملّت يهود«نيز نام اين شهر نيامده است! زوكرمن اورشليم را 

اما در قبال اورشليم يهوديان بيان نمود كه با استناد به منابع تاريخي سست و قابل نقادي است. او مواضع اوب
مجبور كردن اسرائيل به پذيرش تقسيم «المقدس) را بدعتي در سياست اياالت متحده آمريكا خواند و تالش براي  (بيت

  » اورشليم.
، كمتر از دو ماه پيش از انتشار گزارش جنجالي گلدبرگ، زوكرمن مقاله ديگري منتشر كرد با اين 2010ژوئن  25در 

آغاز نمود كه » بديهياتي«زوكرمن مقاله را با  27».اي راي متوقف كردن دستيابي ايران به بمب هستهسه مرحله ب«عنوان: 
المللي هيچ  شود، جامعه بين اي نزديك مي گزارش گلدبرگ نيز بر آن بنا شده: ايران به سرعت به ساخت سالح هسته

ب همچون اسرائيل از اين امر احساس خطر رهبران عر«راه حل مؤثري براي متوقف كردن ايران در پيش نگرفته است، 

                                                       
25.  http://politics.usnews.com/opinion/mzuckerman/articles/2010/04/23/mort-zuckerman-on-israel-obama-playing-the-

mideast-game-wrong.html  

26.  https://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/06/100622_an_east_jerusalem_israel.shtml  

https://www.bbc.co.uk/persian/world/2009/08/090803_an_israel_jerusalem.shtml  

27.  http://politics.usnews.com/opinion/mzuckerman/articles/2010/06/25/3-steps-to-stop-iran-from-getting-a-nuclear-

bomb.html  
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به پايان رسيد ولي جهانيان هيچ كاري براي متوقف  2009نويسد: سال  و غيره. زوكرمن با ناخشنودي ژرف مي» كنند مي
داد.  اورانيوم ادامه ميسازي  كه ايران همچنان به غني كردن ايران انجام ندادند و اياالت متحده آمريكا تعلل كرد در حالي

اي ايدئولوژي انقالبي خود را صادر خواهد كرد و  است: ايران هسته گپيام زوكرمن در اين مقاله همان پيام گلدبر
طور  هاي عربي منطقه را به ثبات خواهد نمود و اين امر منافع ملّي آمريكا و غرب و اسرائيل و دولت خاورميانه را بي

، چون گلدبرگ، تحريم اقتصادي در قبال ايران ناكارآمد است و جدي به مخاطره خواهد انداخت. از ديدگاه زوكرمن
» گزينه كارآمد«در پيش گيرد. از ديدگاه زوكرمن و همدستان او، اين » راه حلي كارآمد«دولت اوباما، تا دير نشده، بايد 

آتش آن را بيفروزد و  تواند اي كه اسرائيل قادر به انجام آن نيست ولي مي چيزي جز حمله نظامي به ايران نيست؛ گزينه
  قرار دهد. » كار انجام شده«دولت اوباما را در برابر 

   جفري گلدبرگ كيست؟
» اسرائيلامور نگار و وبالگ نويس [آمريكايي] در  متنفذترين روزنامه«را  28جفري گلدبرگامروزه، برخي منتقدين، 

ته دانشگاه پنسيلوانياست. او پس از اتمام آموخ ساله زاده محله بروكلين نيويورك و دانش 47دانند. گلدبرگ  مي
) به عنوان نگهبان زندان در ارتش اسرائيل خدمت 1993 - 1987» (انتفاضه اول«تحصيالت به اسرائيل رفت و در دوران 

   29خاطرات اين دوران را در دو كتاب منتشر نمود.پس از بازگشت به آمريكا كرد. گلدبرگ 
آغاز كرد و در (جنايي) به عنوان خبرنگار امور پليسي  پست واشنگتندر طور جدي  بهنگاري را  گلدبرگ روزنامهجفري 

به آمريكا فعاليت پس از بازگشت پرداخت.  ينويس مقالهبه  اورشليم پستاسرائيل در روزنامه دوران اقامت در 
به شهرت گلدبرگ شاغل شد.  نيويوركردر مجله سرشناس  2000سرانجام از اكتبر مطبوعاتي را در نيويورك ادامه داد و 

ل جفري گلدبرگ در مورد عراق دليل جنجالي است، مشابه با جنجال كنوني، كه درباره عراق پديد آورد. گزارش مفص
   30منتشر شد. نيويوركردر  2002مارس  25در » ترور بزرگ«و حكومت صدام، با عنوان 

ها براي حمله نظامي دولت بوش به  ليستي نئوكانترين و مؤثرترين تداركات ژورنا گزارش گلدبرگ يكي از جنجالي
سازي براي تهاجم نظامي دولت بوش به عراق ايفا  نقش تبليغاتي مهمي در زمينهشود. اين گزارش  عراق ارزيابي مي

كشتار هاي  وجود سالحويژه ادعاي  در آن، بهتا به امروز منتقدين گلدبرگ را به دليل دعاوي دروغ مندرج لذا نمود و 
هاي امحاء  سالح«ادعاي وجود اين دهند.  ي در عراق، كه تاكنون آثاري از آن يافت نشده، مورد حمله قرار ميجمع

را توجيه اصلي گرا در دولت توني بلر و سرويس اطالعاتي بريتانيا نيز مؤيد آن بودند،  هاي نظامي ، كه كانون»جمعي
  . فراهم آورداشغال نظامي عراق اش در  و متحدينبوش براي 

با اين » ترور بزرگ«شخص صدام حسين با القاعده در ارتباط نزديك است. گزارش خود ادعا كرد كه در گلدبرگ 
با احتمالي او وندهاي كشي صدام حسين عليه كردها و پي سلجديد دال بر جنگ ن يشواهد«شد:  عنوان فرعي آغاز مي

  گلدبرگ نوشت:  »القاعده وجود دارد.
  

... در ميان ه استاي از دست نداد براي تبديل عراق به قدرت هستهرا يد خود صدام حسين هيچگاه ام«
اي مجهز خواهد  هاي هسته كارشناسان تسليحاتي اين بحث وجود دارد كه صدام دقيقاً در چه زمان به توانمندي

م از بمب و نيز نحوه استفاده صدازمان فوق نزديك است... وجود ندارد كه نظر  اختالفشد، ولي در اين امر 
  » ترين ترديد است. اش مورد كم هاي بيولوژيك و شيميايي اتمي يا زرادخانه سالح

  

از نمود و ديدار رزاني، در مقرش، با مسعود باسفر كرد و به كردستان عراق گزارش خود گلدبرگ براي تهيه جفري 

                                                       
28.  http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Goldberg  

29.  http://www.amazon.com/Prisoners-Story-Friendship-Terror-

Vintage/dp/0375726705/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1282617387&sr=8-1-fkmr0  

http://www.amazon.com/Prisoners-Muslim-Across-Middle-

Divide/dp/033048818X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1282617387&sr=8-1  

30.  http://www.newyorker.com/archive/2002/03/25/020325fa_FACT1  
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الدن و صدام بافت؛  ات نزديك بندرباره ارتباطهايي  داستانوغيره چي جوان ايراني و كرد و عراقي  قول اين و آن قاچاق
يكي بدينسان به عنوان اين بحث را ادامه داد و ادعاهايي كه هيچگاه به اثبات نرسيد. گلدبرگ در مقاالت پسين خود 

  شناخته شد. به عراق آمريكا تهاجم نظامي ان ترين مبلغ از برجسته
  

  
  

كرد، به ثمر نشست؛ درست يك سال پس از انتشار گزارش  يه ميسرانجام، تالش گلدبرگ، و كانوني كه او را تغذ
حمله نظامي آمريكا و بريتانيا به عراق آغاز شد و در اول مه جرج بوش اشغال  2003مارس  20در جنجالي گلدبرگ، 

  نهايي عراق را اعالم كرد. 
مجله فوق به را گلدبرگ  2007ال ، در سآتالنتيكبه دليل اين پيشينه پرآوازه بود كه ديويد برادلي، مالك جديد 

  بدل شد.  آتالنتيكجذب كرد. بدينسان، جفري گلدبرگ به نامدارترين عضو هيئت تحريريه 
گران سياسي را جلب كرد. گلدبرگ در گزارش  توجه تحليل بيهوده نيست كه گزارش جديد جفري گلدبرگ در مورد ايران

رود و  شمار مي طلب برخوردار است، سخنگوي ايشان به هاي جنگ كانونخود نشان داد كه از پيوندهاي ژرف با  2002مارس 

  توان غيرجدي و فاقد پشتوانه عملي ارزيابي كرد. لذا جنجال اخير او را نمي

ها) است و در  بازان (گي زمان مدافع سرسخت حقوق همجنس به شدت ضد اسالم و مسلمانان و همجفري گلدبرگ 
توانند بجنگد،  باز نمي د. او زماني در پاسخ به كساني كه نوشته بودند مردان همجنساين دو زمينه شهرت فراوان دار

باز) بودند و جنگاوران  (همجنس» گي«ام، برخي از فرماندهان من  معترضانه نوشت: من در ارتش اسرائيل خدمت كرده
هاي دوقلو  ر نزديكي محل برجخوبي نيز بودند. و در جنجال بزرگي كه اخيراً بر سر احداث مركز اسالمي و مسجد د

رغم مخالف  ر پي حمايت اوباما از احداث اين مسجد بهتخريب شد) در گرفته، و د 2001سپتامبر  11(كه در حادثه 
هاي افراطي براي احداث بار  گلدبرگ از حاميان طرحي است كه كانون 31هاي افراطي، ها و صهيونيست شديد نئوكان
اند و براي صدور مجوز آن بلومبرگ، شهردار نيويورك، را  بازان مسلمان در نزديكي مسجد فوق عرضه كرده ويژه همجنس

  اند.  تحت فشار قرار داده

                                                       
31.  http://abcnews.go.com/WN/president-obama-supports-building-mosque-ground/story?id=11401964 

http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20012702-503544.html 

http://www.nydailynews.com/ny_local/2010/08/18/2010-08-

18_63_oppose_ground_zero_mosque_27_support_construction_according_to_new_siena_poll.html 

http://voices.washingtonpost.com/plum-line/2010/08/majority_of_republicans_think.html 

http://urbanlegends.about.com/library/bl_barack_obama_muslim.htm 
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  »جنجال آتالنتيك«جيمز بنت و 
  كنم:  را نقل مي، آتالنتيكسردبير جيمز بنت، اي از پيشگفتار  ابتدا گزيده

، اندكي پس از مطلع شدن از 1981ژوئن  7جمهور اياالت متحده آمريكا، در  نوشته جيمز بنت، رونالد ريگان، رئيس به
اش نوشت:  روزانه در دفترچه يادداشتهاي اسرائيلي،  (تموز) توسط جنگندهاي عراقي اوسيراك  رآكتور هستهبمباران 

كه پيش از  به جاي آنوزير اسرائيل،  مناخم بگين، نخست» است.ه آرماگدون [جنگ آخرالزمان] نزديك خورم ك قسم مي«

در جريان گذارد و آمريكا را » تنها پس از وقوع«گونه كه ريگان موجز و مختصر نگاشته،  ها مشورت كند، آن اقدام با آمريكايي

اخم بگين نم »اي به منظور كاربرد عليه اسرائيل بوده است. هسته هاي تأسيسات [عراق] براي توليد سالح«كرد كه  اصرار مي
ها اورانيوم را  فرانسويكه  آنپيش از لذا را بپذيرد و وجود اين تأسيسات ريسك توانست  نمياسرائيل به ريگان گفت كه 

عشع آن بغداد را نيز نابود شد تش براي تجهيز رآكتور به عراق برسانند آن را از ميان برد زيرا اگر به اورانيوم تجهيز مي
كنم راهي غلط برگزيده  كنم ولي احساس مي من هراس او [مناخم بگين] را درك مي«افزوده است: كرد. ريگان  مي

» مرتفع شود.[خطر تأسيسات عراق] كرديم كه اين خطر  گفت و ما بايد كاري مي ها مي او بايد به ما و فرانسوي ..است.
اي عراق نابود  تأسيسات هسته .اش مطلبي دال بر محكوم كردن حمله اسرائيل ننوشت يادداشت روزانهريگان در دفتر ولي 

  !هم پديد نيامد» آرماگدون«شد و 
وزير اسرائيلي در كوران تاريخ يهود قبول مسئوليت  توان تصور كرد يك نخست بسيار دشوار ميافزايد:  جيمز بنت مي

كه جفري گلدبرگ در مقاله گونه  زد. از اينرو، آنقد برافرادر منطقه اي در برابرش  ستهكند و بپذيرد كه دشمني با سالح ه
قصد دارد عليه ايران به اقدامي مشابه  نتانياهووزير بنيامين  نخست«مربوط به موضوع روي جلد اين شماره بيان كرده، 

  » نشود.كارزار ها شكست بخورد و اياالت متحده وارد  دست زند اگر تحريم

ه تر اين است ك اي قرار گيرد، آيا براي منافع آمريكا مناسب اگر ايران در آستانه دستيابي به سالح هستهبنت،  نوشته به
ها حمله كنند و سپس اگر الزم  از سوي اسرائيل شود، يا اجازه دهد نخست اسرائيليخود وارد عمل شود، يا مانع اقدام 
مهور اوباما و مشاورانش مطرح است ج هايي است كه براي رئيس جمله پرسش ها از بود آمريكا نيز وارد عمل شود؟ اين

   32و گزارش گلدبرگ بدان پرداخته.

  » نقطه بي بازگشت«
   33دارد.نام » بازگشت نقطه بي«جفري گلدبرگ درباره ايران مفصل گزارش 

كند. او  به آن مطرح مي» جهان غرب«اي ايران و واكنش  ابتدا احتماالتي را درباره آينده پروژه هستهگلدبرگ 
  نويسد:  مي

هاي اطالعاتي اسرائيل، اياالت متحده آمريكا و بريتانيا و ساير  ماه آينده عمليات مشترك سرويس 12در  شايد
اي ايران، به تالش ايران براي  ترور دانشمندان هسته هاي غربي، از طرق گوناگون، خرابكاري يا دزديدن يا قدرت

غيرقابل پذيرش »  اي ران هستهاي«پرزيدنت اوباما، كه چند بار اعالم كرده  شايد .اي پايان دهد دستيابي به انرژي هسته
ها  اينز هيچ يك ااي ايران را صادر كند. ولي، از نظر گلدبرگ،  هسته دستور حمله نظامي به مراكز و تأسيساتاست، 
  است: زير  يرسد سناريو نظر مي الوقوع به چه قريب الوقوع نيست؛ آن قريب

در يكي از روزهاي بهار آينده عوزي آراد،
رئيس شوراي عالي امنيت ملي اسرائيل، و ايهود باراك، 34

35
به  وزير دفاع، 

وزير بنيامين  به دستور نخستكه همتايان آمريكايي خود در كاخ سفيد و پنتاگون زنگ خواهند زد و اعالم خواهند كرد 

نتانياهو
36

اند تا  و غيره، عازم شرق شده F-16Csو  F-16Isو  F-15Esهاي اسرائيلي،  اكنون يكصد فروند انواع جنگنده هم 

                                                       
32.  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/09/nuclear-options/8188  

33.  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/09/the-point-of-no-return/8186  

34.  http://fa.wikipedia.org/wiki/ آراد_عوزي  

35.  http://fa.wikipedia.org/wiki/ باراك_ايهود   

36.  http://fa.wikipedia.org/wiki/ نتانياهو_بنيامين  
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ايران «اند زيرا  آميز دست زده ها اعالم خواهند كرد كه به اين اقدام مخاطره كنند. آناي ايران را بمباران  تأسيسات هسته

ها به مقامات آمريكايي خواهند گفت  آن» رود. شمار مي مردم يهود به ءترين تهديد براي بقا اي، پس از هيتلر، خطرناك هسته

ها از اين تلفن كسب  شناخت. هدف آن ه ديگري نمياي هيچ را از تجهيز ايران به سالح هستهگيري  پيشكه اسرائيل براي 

  اجازه از دولت آمريكا نيست زيرا ديگر دير شده. 
  

  
  

را خونين  يدهد و فرجام اي كه بوي خون و شرارت مي زمزمهاست؛ گلدبرگ از سوي جفري  يزمزمه عجيباين 
، »صنعتي -مجتمع نظامي«و گردانندگان هاي افراطي اسرائيل و جهان غرب  ونكند. اين فرجامي است كه كان توجيه مي

 .تغيير نهايي خاورميانهاند:  خواستار آناعم از يهودي و غيريهودي، ، خاورميانه و اياالت متحده آمريكارغم مردم  به
  نويسد:  گلدبرگ مي

شانس خوبي «ره اسرائيل با بمباران تأسيسات غني سازي اورانيوم ايران در نطنز و قم و اصفهان و احتماالً بوشهر و غي
آميز باشد چه نافرجام، به جنگي  زيرا اين اقدام، چه موفقيتبه دست خواهد آورد » براي تغيير نهايي در منطقه خاورميانه

اي خواهد انجاميد كه مرگ هزاران اسرائيلي و ايراني و احتماالً عرب و آمريكايي را در پي خواهد داشت و براي دولت  منطقه

ختالل در روابط اورشليم و باراك اوباما بحراني بزرگ پديد خواهد آورد كه مسائل افغانستان در برابر آن ناچيز است، به ا

را در تهران استوار خواهد كرد، قيمت نفت را به اوجي شگرف خواهد » مالها«واشنگتن خواهد انجاميد، حكومت متزلزل 

شوك نفتي حتي يا  2008مرج وارد خواهد كرد مشابه يا حتي بدتر از ركود پائيز  و رسانيد، اقتصاد جهاني را به دوراني پر هرج

زيرا آنان را به هدف عمليات معرض مخاطره جاني قرار خواهد داد، مهاجر يهودي در ساير كشورها را در  ، جوامع1973

شد، و  تروريستي تحريك شده از سوي ايرانيان بدل خواهد كرد؛ كاري كه در گذشته در مقياسي محدود ولي مرگبار انجام مي

  تي منفور بدل خواهد نمود. چهره كنوني اسرائيل را دگرگون خواهد كرد و آن را به دول
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موفق اي ايران را متوقف كند،  اسرائيل بتواند برنامه هستهاگر اين يك روي سكه است. روي ديگر سكه اين است كه 
يهوديان نابودي ، كه خواستار را اي و تئوكراتيك و ضد يهودي شبح هراسناك حضور حكومتي مجهز به سالح هستهشده 

رغم محكوم كردن ظاهري، جلب كند؛ كشورهايي  هاي معتدل عربي خاورميانه را، به پنهان دولتاست، از ميان ببرد و سپاس 

  ترسند. شان از ايران داراي بمب اتمي مي كه تمامي

حمله هوايي اسرائيل به ايران را ارزيابي طرف مضار و محاسن  گري بي كند از موضع تحليل وانمود ميگلدبرگ 
ه ، دست زد»اي دشمن آميز برنامه هسته انهدام موفقيت«قبالً دو بار به چنين اقدامي،  نويسد: اسرائيل كند. او مي مي

اي صدام  هاي اسرائيلي رآكتور اوسيراك را بمباران كردند و به آمال هسته كه جنگنده 1981: بار اول در سال است
نمودند. ره شمالي ساخته بود منهدم كه رآكتوري را كه سوريه با كمك ك 2007حسين نقطه پايان نهادند؛ دوم در سال 

ات سابقه است وگرنه اسرائيل در گذشته نيز به اقدام حمله هوايي اسرائيل به ايران تنها از نظر ابعاد و بغرنجي آن بيبنابراين، 

  مشابه دست زده است. 

محتومي را رصد امكان چنين ضربه  از زمان نخستين ديدارم از تهران بيش از هفت سال استافزايد:  گلدبرگ مي
امحاء دولت يهودي در «و نيز به » اي تمايل ايرانيان به دستيابي به سالح هسته«كنم. در اين دوران كوشيدم  مي

وزير اسرائيل، با او  در مقام نخست نتانياهو، چند ساعت پيش از استقرار بنيامين 2009را درك كنم. مارس » خاورميانه
ساز كنوني و  ايران انجام دادم. پس از آن، با حدود چهل تن از مقامات سياستاي  بحث مفصلي درباره برنامه هسته

پيشين اسرائيل و نيز با بسياري مقامات آمريكايي و عرب درباره ضربه اسرائيل به ايران گفتگو كردم. در بسياري از اين 
اي ايران را در آينده نزديك تا  ها من يك سئوال ساده پرسيدم: امكان حمله نظامي اسرائيل به تأسيسات هسته مصاحبه

ها آماري به دست آوردم دال بر  زيابيدانيد؟ همه به اين پرسش پاسخ ندادند ولي بر اساس اين ار چه حد محتمل مي
  . در صد است 50احتمال حمله اسرائيل به ايران تا ژوئيه سال آينده بيش از كه  اين

به اي ايران را تهديدي نه فقط براي اسرائيل بلكه براي كل تمدن غرب دانست. او  برنامه هسته 2009نتانياهو در مارس 

سالح به  گراي] معتقد به جنگ آخرالزمان [آرماگدون] يك فرقه مسيحاگراي [مهديخواهند  ها نيز نمي غربي :گفتگلدبرگ 

اي براي همه جهان است و جهان، به  ايران فقط مسئله اسرائيل نيست، مسئلهباشد. نتانياهو معتقد است كه مجهز اي  هسته

هاي اقتصادي عليه ايران، چه از نوع  رهبري اياالت متحده آمريكا، موظف است با آن برخورد كند. نتانياهو به كارايي تحريم

  ضعيف آن و چه از نوع قوي آن، اعتقادي نداشت. 
گذاران  و حلقه سياست نتانياهوكه اين نظر بر بنياد گفتگوهايش با اطرافيان نظر گلدبرگ اين است، و مدعي است 

به پايان  2010هاي دولت اوباما در قبال ايران سرانجام در دسامبر  مماشات اسرائيل با سياستاسرائيلي به دست آمده، كه 

  اهد گرفت. سياستي جديد و تهاجمي عليه ايران در پيش خو 2011خواهد رسيد و اسرائيل در سال 
در كنفرانس وزراي دفاع پيمان ناتو گفت: بر  2010نويسد: رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، در ژوئن  گلدبرگ مي

ها مدعي  اسرائيلياي فاصله دارد.  ايران بين يك تا سه سال با توليد سالح هسته ،هاي اطالعاتي اساس اغلب ارزيابي
گذار اسرائيلي  . يك سياستاي دست خواهد يافت ، به سالح هسته2011س ماه ديگر، يعني در مار 9هستند كه ايران 
مان در قبال ايران فكر  گويد: بر اساس سخنان رابرت گيتس ما بايد در آستانه سال آينده به گام بعدي به گلدبرگ مي

را سرعت اي توسط ايران  كنيم با اين فرض كه در اين مدت چيزي عوض نخواهد شد كه روند توليد سالح هسته
   بخشد.

  معضلي به نام مردم آمريكا 
اكنون تالش خود را براي شناخت نه فقط ايران بلكه موضوعي ديگر نيز تشديد  هم نتانياهوافزايد: دولت  گلدبرگ مي

  . كنند: پرزيدنت اوباما ها او را به سختي درك مي اسرائيلياز موضوعي كه بسياري كرده است؛ 
تالش براي وادار كردن دولت اوباما به اتخاذ شود:  ميروشن » آتالنتيكجنجال «اصلي بدينسان، يكي از اهداف 

نشد با حمله هوايي اسرائيل و به بهايي گزاف كه گلدبرگ در  آتالنتيكگرايانه عليه ايران؛ اگر با ماهنامه  هاي نظامي سياست

  برشمرده است. اش  آغاز مقاله

يل اين است كه آيا اوباما از نيروهاي نظامي خود براي متوقف كردن براي اسرائپرسش اساسي زعم گلدبرگ،  به
   .»همه چيز به پاسخ اين پرسش بستگي دارد«اي شدن ايران استفاده خواهد كرد يا خير؟  فرايند هسته
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متحده ويژه اياالت  المللي است به تمامي جامعه بين توجه سريعكنند كه مسئله ايران نيازمند  ها استدالل مي اسرائيلي
اين موضع بسياري از رهبران آمريكا كه داراي قدرت بالمنازع در عمليات نظامي است. گلدبرگ مدعي است كه 

مدافع كند كه امارات  . او از قول يوسف القطيبه، سفير امارات متحده عربي در واشنگتن، نقل ميمعتدل عرب نيز هست
اي دست يابد،  اگر آمريكا اجازه دهد ايران به سالح هستهت: افزوده اسقطيبه است. حمله نظامي به تأسيسات ايراني 

كه از مدار آمريكا خارج شده و براي حفظ  كشورهاي كوچك عربي منطقه خليج [فارس] هيچ راهي ندارند جز اين
ت مدعي اسكند و  موجوديت خود با ايران متحد شوند. گلدبرگ از قول قطيبه مطالبي درباره اهميت ايران اتمي ذكر مي

كشورهاي ثروتمند عربي منطقه خليج فارس گيري نكند،  پيشاگر اياالت متحده از فرايند كنوني اتمي شدن ايران كه 
نوشته گلدبرگ، برخي رهبران عرب منطقه به آمريكا اعالم  بهتقبل كنند. ريسك دشمني با ايران را نخواهند توانست 

  است به اراده او براي مقابله با ايران.  اند كه تداوم حضور آمريكا در خاورميانه منوط كرده
دال كند  را تكرار مياو پيشين پردازد و سخنان  ميدر خاورميانه اوباما سياست دولت به آميز  با روشي تحريكگلدبرگ 

ها به اوباما با سوءظن  اسرائيليبه ادعاي گلدبرگ، است. » غيرقابل پذيرش«براي آمريكا » اي ايران هسته«كه  بر اين

و با اين م به افغانستان و عراق، مطرح كرد، تز جرج بوش، عامل تهاج نگرند زيرا شك دارند كسي كه خود را به عنوان آنتي مي

  دست زند. عليه يك كشور مسلمان نظامي بتواند به حمله شعارها در انتخابات رياست جمهوري رأي آورد، 
اوباما، كه از تجديدنظر در رابطه آمريكا با مسلمانان و احترام به  2009يك مقام ارشد اسرائيلي با اشاره به نطق ژوئن 

كنيم او آدمي باشد كه جرئت كند ايران را مورد حمله قرار  ما باور نمي«اسالم سخن گفته بود، به گلدبرگ گفته است: 
اين » پيش بگيرد. اي را در اي، سياست تحمل ايران هسته ترسيم او به جاي سياست حمله به ايران هسته دهد. ما مي

اي ايران نبود و اسرائيل را از اين اقدام  حتي جرج بوش هم طرفدار حمله به تأسيسات هسته: گويد مقام به گلدبرگ مي
گراني كه از حمله به ايران دفاع  دهد كه بوش گاه حتي با برخي از دستياران و تحليل گلدبرگ توضيح مي. كرد منع مي

هاي  از چهره 38،ويليام كريستولكار، و  نويسنده سرشناس نومحافظه 37،چارلز كراتهامرنند كرد؛ ما كردند مقابله مي مي
اروينگ كريستولكار و پسر  ظهسرشناس نومحاف

ويكلي كه در مقام سردبير نشريه متنفذ » كاري پدر نومحافظه« 39
دبرگ، جرج بوش امثال كراتهامر و نوشته گل هاي نئوكان در دو دهه گذشته بوده است. به ترين چهره از فعال 40استاندارد

توانم از  من شخصاً نمي«گويد:  آن مقام بلندپايه اسرائيلي به گلدبرگ ميناميد.  مي» چي هاي بمباران پسرك«كريستول را 

  »بوش باشد.تر از بوش،  وقع داشته باشم بيشاوباما ت

اوباما در هيچ وضعي به ايران ضربه [نظامي] نخواهد زد، ها به اين نتيجه قطعي برسند كه  اگر اسرائيليافزايد:  گلدبرگ مي

اگر «گاه شمارش معكوس براي تهاجم از سوي اسرائيل آغاز خواهد شد. آن مقام بلندپايه اسرائيلي به گلدبرگ گفته است:  آن

كاري كه اوباما  اي شود يا تالش خود ما براي انجام انتخاب ما منحصر باشد به اين دو گزينه، رها كردن ايران كه هسته

  »كند، احتماالً ما خود انجام اين كار را به عهده خواهيم گرفت. نمي

كرده دبيرستاني در حومه فيالدلفيا و دانشگاه  ، كه تحصيلنتانياهوكند: آيا  سپس، گلدبرگ اين پرسش را مطرح مي
اهميت حمايت آمريكا براي رود،  وزير تاريخ اسرائيل به شمار مي نخست» ترين آمريكايي«و  ،آمريكاست MITنامدار 

اگر ايران عليه نيروهاي آمريكايي در عراق يا افغانستان به عمل متقابل داند كه  آيا نميكند؟  موجوديت اسرائيل را درك نمي

  ؟ آميز خواهد بود دست زند، پيامدهاي آن براي روابط اسرائيل و آمريكا فاجعه
تر از وخامت روابط آمريكا و اسرائيل است. به اعتقاد مقامات اطالعاتي حتي باال نتانياهوبه اعتقاد گلدبرگ، ريسك 

رود، موجب  شمار مي اهللا را، كه نيروي ذخيره ايران در لبنان به اسرائيل، حمله هوايي به ايران واكنش متقابل حزب
كه نسبت به تابستان هزار موشك در اختيار دارد  45اهللا حدود  هاي اطالعاتي، حزب اكنون، طبق تخمين خواهد. هم

                                                       
37.  http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Krauthammer  

38.  http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Kristol  

39.  http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Kristol  

40.  http://www.weeklystandard.com/  

http://www.weeklystandard.com/aboutus/bio_kristol.asp  
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  اهللا و اسرائيل، حداقل سه برابر شده است.  ، زمان جنگ حزب2006
رسالت «براي خويش رهبري كه دهد؛  مياز نتانياهو به دست » مسيحايي«اي  براي پاسخ به اين پرسش، گلدبرگ چهره

معيني است و اينك تقدير رسالت  داراي نقش تاريخياو كند  نوشته گلدبرگ، نتانياهو احساس مي بهقائل است! » تاريخي

  قرار داده است.  يو انرا در دست» نجات قوم يهود«

تنها دليلي كه گويد:  وزير نتانياهو دمخور بوده، به گلدبرگ مي هاي مديد با نخست يك مقام اسرائيلي، كه مدت

روابط اسرائيل با آمريكا را در معرض مخاطره كامل قرار به دليل حمله هوايي به ايران [نتانياهو] » بي بي«تواند سبب شود  مي

همانند شوآهاست دهد، اين است كه او تصور كند ايران تهديدي 
41

[هولوكاست]. در جنگ جهاني دوم يهوديان قدرت  

و كنند  نداشتند مانع كشتار شش ميليون يهودي توسط هيتلر شوند ولي امروز در اسرائيل شش ميليون يهودي زندگي مي

» بي بي«خواهد نابودشان كند. ولي ما اكنون قدرت داريم كه جلوي او را بگيريم.  كند و مي ها را تهديد مي كسي هست كه آن

  داند كه اين تنها انتخاب اوست.  [نتانياهو] مي
الش را تنها كسي نيست كه اين چ نتانياهواند كه   گران اسرائيلي به او گفته به ادعاي گلدبرگ، بسياري از تحليل

ها متفاوت است.  با آن نتانياهووزيران پيشين اسرائيل نيز چنين تلقي از خطر ايران داشتند ولي  شناخته است؛ نخست
اين گفته مايكل اورن، سفير اسرائيل در آمريكا، به گلدبرگ » او احساسي ژرف نسبت به نقش خود در تاريخ يهود دارد.«

  است. 
كه براي شناسيم  را ميشويم و رئيس دولتي  ميعجيب در غرب خاورميانه نيز آشنا » همسيحاگرايان«ا دعاوي بدينسان، ب

مردم اياالت متحده آمريكا است؛ » مسيح نوظهور«قائل است. معضل اصلي براي اين » رسالت تاريخي نجات قوم يهود«خود 

كه با شعارهاي ضد جنگ و ضد ها و دولت جرج بوش  ستوه آمده از بحران اقتصادي ناشي از سلطه نئوكان بهمردمي 

، و از نظر ابعاد غيرقابل اي و منطقه خواهند كشور خود را درگير جنگي خونين اوباما رأي دادند و اينك نميباراك به  گري نظامي

  بارتر از گذشته است.  بسيار فاجعهها و پيامدهاي آن  هاي افغانستان و عراق، كنند كه هزينه قياس با جنگ

  و دولت اوباما » چماق ايرگون«
بن زيون بايد  اش در تاريخ قوم يهود نتانياهو درباره رسالت» احساس ژرف«افزايد: براي درك اين  گلدبرگ مي

او ». پسر صهيون«است يعني » بن زيون«پدر يكصد ساله بنيامين نتانياهو، را شناخت. نام كوچك پدر نتانياهو  42،نتانياهو
بنيانگذار  43،جابوتينسكي(زيو) والديمير منشي در جواني نكيزيسيون اسپانياست و تاريخ ازمينه مورخي درجه اول در 

 4است كه در  44برادر بزرگ نتانياهو، يوناتان نتانياهو(رويزيونيست) صهيونيسم، بوده است. » طلبتجديدنظر«شاخه 
جريان هواپيماربايي اسير  هاي اسرائيلي كه در در عمليات نجات گروگان، در فرودگاه عنتبه (اوگاندا) 1976ژوئيه 

ميراث «گلدبرگ بدينسان،  45(گروه جرج حبش) شده بودند، به قتل رسيد.» جبهه خلق براي آزاد فلسطين«نيروهاي 

  كشد.  خانواده نتانياهو را به رخ آمريكائيان مي» تروريستي

هماره در پس «به گلدبرگ  نتانياهوگفته يكي از دوستان  چنان عميق است كه به نتانياهوتأثير شخصيت پدر بر 
» او را ضعيف بپندارد.نگران است كه مبادا پدرش يشه ] بن زيون نهفته است. او همنتانياهوبي [نام خودماني  انديشه بي
افراطي است و به شدت مورد ستايش فرزندانش. در جشن يكصدمين سال تولد او، كه  يداراي عقايد نتانياهوبن زيون 

وزير، حضور داشتند،  ، نخستنتانياهوجمهور، و بنيامن  م برگزار شد، و شيمون پرز، رئيسدر اورشلي 2010در مارس 
تقدير كرد و نيز مدعي شد كه پدرش در اوائل دهه هولوكاست جنگ جهاني دوم) » (شوآه«بيني  بنيامين از پدر به دليل پيش

در سخناني  بن زيون سالخورده» ود خواهند كرد.افراطيون مسلمان برج دوقلوي نيويورك را ناب«بيني كرده بود  پيش 1990

                                                       
41.  Shoah 

42.  http://en.wikipedia.org/wiki/Benzion_Netanyahu  

43.  http://en.wikipedia.org/wiki/Ze'ev_Jabotinsky  

44.  http://en.wikipedia.org/wiki/Yonatan_Netanyahu  

45.  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Entebbe  
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» ملّت اسرائيل«خواهند  و اين بار از تهديد دشمناني سخن گفت كه ميا .كرد» پيشگويي«باز هم كه در اين جشن ايراد كرد 

صهيونيستي جا كه هيچ  خواهد جنبش صهيونيستي را نابود كند تا بدان طور مشخص از ايران نام برد كه مي و به را نابود كنند

  تلويحاً تسامح دولت اوباما در قبال ايران را مورد انتقاد قرار داد. زنده نماند. بن زيون در جهان 
اگر با چيزهاي بد به موقع و زود مقابله نشود به چيزهاي بدتر بدل «اين درس تاريخ است كه  :به گلدبرگ گفته نتانياهو

 ءرهبران ايران درباره نابودي اسرائيل و امحا« :افزوده نتانياهوآموخته.  نزد پدر نتانياهو؛ اين درسي است كه »خواهد شد
  »زمان در پي ساختن سالح به منظور تحقق اين هدف هستند. گويند و هم آن سخن مي

دانست.  46»صهيونيسم تجديدنظرطلب«گويد. بنيامين نتانياهو را بايد وارث خلف جابوتينسكي و  گلدبرگ درست مي
به عنوان يكي  47است كه بر بنياد آن گروه تروريستي ايرگون،نژادپرستانه  -و فاشيستيهمان جريان فكري افراطي اين 

و بن زيون  از بنيانگذاران و رهبران اوليه آن بود جابوتينسكي ؛هاي نظامي صهيونيستي، پديد آمد ترين تشكل از مهاجم
هاي پس از  اسالف او در سالبرود كه خواهد همان راهي را  نتانياهو ميرگ، به روايت گلدباينك، . نتانياهو دستيار و منشي او

چماق «خواهد از  در پيش گرفتند، و يا شايد كانوني كه نتانياهو و گلدبرگ سخنگوي آنند مي) 1945پايان جنگ جهاني دوم (

گرايانه عليه ايران  هاي نظامي سياستمردم و كارشناسان آمريكايي و سوق دادن دولت اوباما به » رام كردن«براي » ايرگون

  بهره جويد. 
  

    
  جابوتينسكي

                                                       
46.  http://en.wikipedia.org/wiki/Revisionist_Zionism  

47.  http://en.wikipedia.org/wiki/Irgun  



   

16 

 

   :دانست» بنيانگذار تروريسم جديد در خاورميانه«ايرگون را بايد 
شباهت نيست، و به جنگ جهاني  وضعيتي كه به ركود كنوني اقتصاد جهاني بي 1930،48 دهه » ركورد بزرگ«در پي 

سخنگوي  وينستون چرچيلكه امثال طلبانه را،  هاي جنگ ) انجاميد، مردم بريتانيا تمايل به سياست1945 - 1939دوم (
دست آورد. در آن زمان،  آراء قابل توجهي به 1939، از دست دادند و در نتيجه حزب كارگر در انتخابات سال آن بودند

ها در فلسطين  هاي صهيونيست هاي قبلي بريتانيا در زمينه حمايت از سياست اين حزب تمايلي به ادامه راه دولت
رغم پيوند عميق و ديرين با  كار، به ) از حزب محافظه1945 -1940وزير ( وينستون چرچيل، نخستنداشت. در نتيجه، 

كارگر شد كه، برخالف امروز، در آن زمان  هاي حزب مجبور به مماشات با سياست در مسئله فلسطين 49ها، صهيونيست
رهبر حزب كارگر، نفر دوم دولت ائتالفي  50،كلمنت اتليها  سالآن در برخي موارد حتي ضد صهيونيستي بود. در 

ت بود. در سال در قدر 1951وزير شد و تا سال  كلمنت اتلي رسماً نخست 1945رفت. در سال  شمار مي چرچيل به
صدارتش  كار در انتخابات پيروز شد؛ چرچيل قدرت را به دست گرفت و در اين دوره از بار ديگر حزب محافظه 1951

   51در ايران را صادر كرد و آمريكائيان را به پذيرش اين طرح ترغيب نمود. 1332مرداد  28فرمان كودتاي 
  

  
  

  كلمنت اتلي

                                                       
48.  http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression  

49.  http://www.shahbazi.org/pages/churchill.htm  

50.  http://en.wikipedia.org/wiki/Clement_Attlee  

51.  http://www.shahbazi.org/pages/Reporter4.htm  
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تنظيم و به پارلمان بريتانيا ارائه شد معروف به  1939كه در مه  52»سند سفيد«در  ،فوق در بريتانيا به دليل تحوالت
دولت اعليحضرت اكنون «رسماً اعالم گرديد: دونالد نويسنده اين سند بود)،  (ملكم مك 53»دونالد سند سفيد ملكم مك«

در اين سند همچنين گفته شد  .»هاي آن نيست تأسيس دولت يهودي در فلسطين جزو برنامهكند كه  صراحتاً اعالم مي
كه دولت بريتانيا قصد دارد طي يك فاصله زماني ده ساله فلسطين را مستقل كند و در اين سرزمين دولتي استقرار يابد 

. دولت بريتانيا مهاجرت يهوديان به فلسطين را اعراب و يهوديان، هر دو، در آن از حقوق كافي برخوردار باشندكه 
هزار يهودي حق مهاجرت به فلسطين دارند. در نتيجه اين  75سال آتي تنها  5نمود كه ظرف محدود كرد و اعالم 

رسيد. دولت بريتانيا همچنين مخالفت خود را با  جمعيت يهوديان فلسطين به يك سوم سكنه اين سرزمين ميسياست، 
  . هاي يهوديان اعالم كرد به استقرارگاهمسلمانان تبديل اراضي 
برخورد شديد اعتراضي كردند و اعالم نمودند كه اين سند خيانت بريتانيا به » 1939سند سفيد « ها به صهيونيست

اي است كه  سرآغاز مبارزه» 1939سند سفيد «در قبال يهوديان متقبل شده است.  54تعهداتي است كه در اعالميه بالفور
  ي اين دولت آغاز كردند. هاي رسم محافل صهيونيستي در بيرون و درون دولت بريتانيا عليه سياست

هاي ناشي از جنگ و به ستوه آمدن مردم بريتانيا از مصائب دوران  با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، بر بنياد ويراني
تروريسمي خونين را عليه » صهيونيسم تجديدنظرطلب«گروه ايرگون و جنگ، دولت كلمنت اتلي به قدرت رسيد و 

   .ز كردهاي دولت كلمنت اتلي آغا سياست
دريافت كـردم ولـي در مراجعـه مجـدد      55وبگاه رسمي موزه ملّي ارتش بريتانيامطالب زير را از  2003دسامبر  23در 

  ) آن را نيافتم. وبگاه فوق درباره تاريخ ارتش بريتانيا در فلسطين چنين نوشته بود: 2010اوت  31(
هاي مبارز عرب بـود كـه بـا مهـاجرت      تا جنگ جهاني دوم تالش نظامي بريتانيا در منطقه معطوف به مبارزه با گروه

پس از جنگ دوم جهاني سياست بريتانيا محدود كردن مهاجرت يهوديان بود به كردند.  يهوديان به فلسطين مخالفت مي
ـ   هاي تروريستي يهودي بسيار فعال شدند. مهم گروه. در اين زمان، نحوي كه رضايت اعراب منطقه تأمين شود ن تـرين اي

ايرگون زوي لئوميها عبارت بودند از گروه  گروه
معروف است   طور خالصه به گروه ايرگون (سازمان نظامي ملّي) كه به 56

لوهامي هروت ايزرائلبود و گروه  57مناخم بگينو رهبري آن با 
 LHIصه گـروه  طور خال (مبارزان آزادي اسرائيل) كه به 58

در كـه  بـود   61رهبري اين گروه با آبراهـام اشـترن   60ناميدند. مي »باند اشترن«ها آن را  شد و انگليسي خوانده مي 59)لهي(
  به دست پليس به قتل رسيد.   1942سال 

عليه بريتانيا در دوران دولت كلمنـت اتلـي، بـه روايـت     » باند اشترن«تاريخچه مختصر اقدامات تروريستي ايرگون و 
  وبگاه رسمي موزه ارتش بريتانيا، به شرح زير است: 

در  1945در پايان سال باند اشترن، لرد موين، وزير امور خاورميانه در دولت بريتانيا، را به قتل رسانيد.  1944در نوامبر 
آويو، واحد اول پياده نظام و واحد  المقدس و تل آهن بيت در شبكه راه  گذاري هاي گسترده و بمب واكنش به شورش

                                                       
52.  White Paper 

  گردد و در واقع منشور سياست دولت است. شود كه به پارلمان اعالم مي يا اطالق ميبه رئوس سياست دولت بريتان» سند سفيد«
53.  http://en.wikipedia.org/wiki/White_Paper_of_1939  

54.  http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration,_1917  

55.  National Army Museum homepage 

http://www.national-army-museum.ac.uk/pages/palestine.html  

56.  Irgun Zvai Leumi 

57.  http://en.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin  

http://fa.wikipedia.org/wiki/ بگين_مناخم   

58.  Lohamey Heruth Israel  

59.  LEHI 

60.  http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_(group)  

61.  http://en.wikipedia.org/wiki/Avraham_Stern  
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ششم هوايي ارتش بريتانيا به حمايت از پليس محلي فلسطين برخاست و در مقابل دو گروه تروريستي ايرگون و باند 
نيروي نظامي ارتش بريتانيا در سرزمين فلسطين حضور داشتند. نظاميان  اشترن قرار گرفت. در اين زمان يكصد هزار نفر

ويژه پس از صدور حكم اعدام براي برخي از اعضاي ايرگون و اشترن، هدف حمالت تروريستي قرار  انگليسي، به
ه منجر به گذاري در هتل شاه داوود واقع در اورشليم دست زدند ك اعضاي ايرگون به بمب 1946ژوئيه  22گرفتند. در 

نفر  700نفر شد. ارتش انگليس براي سركوب ايرگون به پيگرد وسيع اعضاي آن دست زد و بيش از  90قتل بيش از 
به ابتكار دولت انگليس كنفرانس رهبران عرب و يهودي فلسطين در لندن برگزار  1946مظنون را دستگير كرد. در سپتامبر 

لت بريتانيا اعالم كرد كه قصد دارد مسئله فلسطين را به سازمان ملل متحد دو 1947شد ولي به نتيجه نرسيد. در فوريه 
هاي تروريستي ادامه يافت و منجر به استقرار حكومت نظامي در فلسطين شد. در  رغم اين تصميم فعاليت محول كند. به

 1947يافت. در مه  سوزي سه هفته ادامه ايرگون پااليشگاه نفت حيفا را به آتش كشيد و اين آتش 1947مارس  31
هاي تروريستي صهيونيستي] را فراري داد.  گروه ايرگون به زندان عكا حمله كرد و تعداد زيادي از زندانيان [عضو گروه

دار ارتش بريتانيا را ربود و به دار  باند اشترن براي جلوگيري از اعدام سه تن از اعضاي خود دو درجه 1947ژوئيه  29در 
را در درون يك دام قرار داد. افسري كه براي برداشتن اين اجساد وارد دام شد به شدت زخمي  آويخت و اجساد آنان

 15سازمان ملل متحد به سود تقسيم فلسطين و تأسيس دولت اسرائيل رأي داد و در  1947گرديد. سرانجام، در نوامبر 
از اين سرزمين خارج شد. در جريان اين قيموميت بريتانيا بر سرزمين فلسطين پايان يافت و ارتش انگليس  1948مه 

  هاي صهيونيستي] به قتل رسيدند.  نظامي بريتانيايي [به دست گروه 338حوادث در مجموع 
مندرج اي به عمليات تروريستي از سوي مسلمانان  در وبگاه رسمي موزه مّلي ارتش انگليس هيچ اشارهبينيم،  كه مي چنان

ها و اقدامات تروريستي  ونيستي ايرگون و لهي (باند اشترن) به عنوان مسبب خشونتنيست و تنها دو گروه تروريستي صهي

   شوند. آن زمان شناخته مي
در آغاز ترور «در مقاله ير،  رونالد بلي 2003هاي صهيونيستي است كه در سال  به دليل اين پيشينه تروريستي گروه

  خواند.  آغازگران تروريسم در خاورميانهها را  صهيونيست 62،»بود
ها يا  گذاري در اتوبوس، قطار، كشتي، كافه يا هتل، قتل ديپلمات از قبيل بمب - در خاورميانه جديد تروريسم ير نوشت: بلي

با  - دفاع عام روستائيان بي هاي پستي حاوي بمب، و نيز قتل ها، ارسال بسته هاي صلح، كشتن گروگان ميانجي

 1948ها براي تأسيس دولت يهود در سال  صهيونيست كردند آغاز شد. هايي كه دولت اسرائيل را تأسيس صهيونيست
شان اجازه ندادند به  شان بيرون كردند و هيچگاه به آنان يا اعقاب هزار نفر از مردم فلسطين را از سرزمين 750حدود 

خراب كردند و صدها  نشين را روستاي فلسطيني 400عالوه نيروهاي اسرائيلي بيش از  ميهن و كاشانه خود بازگردند. به
  عام نمودند.  نفر را قتل

وسيله اعضاي گروه مخفي  ، كه به1948ها در سال  افزايد: يكي از رسواترين اقدامات تروريستي صهيونيست ير مي بلي
 17نماينده و ميانجي سازمان ملل، بود. برنادوت در  سوئدي، 63قتل كنت فولكه برنادوتلهي (باند اشترن) انجام شد، 

به قتل رسيد يك روز پس از اين كه دومين طرح خود را براي حل اختالف ميان يهوديان و اعراب به  1948سپتامبر 
هايي شده بود كه از خانه و  سازمان ملل ارائه داد. كنت برنادوت در اين طرح خواستار پرداخت غرامت به فلسطيني

اسرائيلي بيش از نيم ميليون نفر فلسطيني را از  -اي نظامي يهوديكاشانه خود بيرون رانده شده بودند. در آن زمان نيروه
ويژه عراق،  به -كاشانه خود بيرون كرده بودند. در نتيجه اين اقدامات، سرنوشت صدها هزار يهودي ساكن جهان عرب

ئيل، علناً او را در مخاطره بود. يك روز قبل از ترور برنادوت، موشه شارت، وزير امور خارجه اسرا - مراكش، يمن و مصر
متهم كرد. برخي محققين، از جمله استفن گرين، به » هاي عربي جانبداري عليه دولت اسرائيل و به سود دولت«به 

كه دولت اسرائيل مستقيماً در قتل برنادوت دست داشت. در شب بعد از سوءقصد  كنند دال بر اين شواهدي استناد مي
ويزا براي اعضاي باند اشترن بود تا به  30اورشليم و حيفا در حال صدور به برنادوت، كنسول دولت چكسلواكي در 

                                                       
62.  Ronald Bleier, “In the Beginning, There Was Terror”, The Link, Volume 36, Issue 3, July- August 2003.  

http://www.ameu.org/printer.asp?iid=249&aid=358  

63.  http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte  
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تر اين افراد با هواپيما به پراگ رفتند. وسعت و دقت اين عمليات فرار،  سپتامبر بيش 29تا  18پراگ بگريزند. در فاصله 
قتل كنت برنادوت دست  وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكا را به شدت مشكوك كرد كه تنها باند اشترن در

نداشته است. حتي برخي مقامات وزارت خارجه آمريكا معتقد شدند كه عمليات ترور در چكسلواكي طراحي شده و 
آمريكايي، معتقد  -اند. هاوارد ساخر، مورخ يهودي ها براي انجام اين عمل از پراگ به اسرائيل آورده شده تروريست

گوريون، قاتل كنت برنادوت بود. جالب اينجاست كه هشت ماه بعد، در مه  بن است كه يهوشوآ كوهن، يكي از دوستان
هاي اخير از زندان آزاد كرده  تر اعضاي باند اشترن را طي هفته ، دولت اسرائيل به سازمان ملل اطالع داد كه بيش1949

كنت برنادوت محاكمه و  آزاد شدند و هيچ كس به اتهام قتل 1949فوريه  14است. بقيه نيز در جريان عفو عمومي 
رفت زيرا هيچ يك از ميانجيان بعدي  شمار مي از منظر دولت اسرائيل قتل كنت برنادوت يك موفقيت بهمحكوم نشد. 

سازمان ملل نتوانستند بر دولت اسرائيل فشار وارد كنند و طرح سازمان ملل براي تقسيم سرزمين فلسطين به دو بخش 
شد از دولت اسرائيل  ماند احتماالً موفق مي . اگر برنادوت زنده ميائيلي بقبوالننديهودي و عرب را به مقامات اسر

عالوه، اين اقدام اخطاري بود به تمامي  امتيازاتي به سود اعراب بگيرد ولي جانشينان او موفق به اين كار نشدند. به
  هاي غربي.  ديپلمات

 22در  انفجار هتل شاه داوود 1948 -1945هاي  ا در ساله ترين اقدامات تروريستي صهيونيست يكي ديگر از جنجالي
ها از اقدامات دولت حزب  ير، اين انفجار زماني صورت گرفت كه صهيونيست نوشته رونالد بلي بود. به 1946ژوئيه 

نان زيرا اين دولت تسهيالت مورد درخواست آبه قدرت رسيده بود، ناراضي بودند  1945كارگر بريتانيا، كه در تابستان 
سبب  اصرار دولت وقت بريتانيا بر محدود كردن مهاجرت يهوديان. كرد را براي مهاجرت يهوديان به فلسطين فراهم نمي

گرد آيند. اين سه گروه عبارت بودند  »مقاومت متحد«نام  شد كه سه گروه اصلي نظامي يهودي در يك سازمان واحد به
باند اشترن) كه در اين زمان ناتان يلين مور رهبر آن ( لهيگوريون،  ويد بن، وابسته به آژانس يهود به رهبري ديهاگانااز 

كند كه وي در آن  افتخار مي شورشنام  كه رهبري آن با مناخم بگين بود. مناخم بگين در كتاب خود به ايرگونبود، و 
  شد.  شناخته مي» تروريست شماره يك«زمان به عنوان 

تصميم گرفت كه به مبارزه مسلحانه عليه حاكميت بريتانيا بر فلسطين  1945در پايان اكتبر » سازمان مقاومت متحد«
شب «شدند:  دست زند. به اين ترتيب يك رشته عمليات بزرگ تروريستي آغاز شد كه با اسامي زير خوانده مي

  و اسامي مشابه ديگر.  »ها شب پل«، »ها شب فرودگاه«، »قطارها
ها  ها پرداخت؛ تعدادي از آن ) ارتش انگليس به جستجوي تروريست1946ژوئن  17( »شب قطارها«پس از عمليات 

، 1946ژوئن  29دو هفته بعد، در روز شنبه را دستگير كرد و تعدادي در درگيري مسلحانه زخمي يا كشته شدند. 
يهودي دستگير شدند. اين حادثه در تاريخنگاري  آغاز شد و هزارانبريتانيا ترين عمليات ضد تروريستي ارتش  بزرگ

المقدس تصرف كردند و اسناد  . نظاميان انگليسي دفاتر آژانس يهود را در بيتمعروف است 64»شنبه سياه«اسرائيل به 
موجود در اين دفاتر را ضبط و اعضاي شاخه اجرايي آژانس يهود را دستگير كردند و به جستجو و دستگيري در بسياري 

  پرداختند. 65ها يبوتصاز ك
ها انجام دهد. گروه  ، سازمان هاگانا تصميم گرفت كه در اول ژوئيه سه عمليات عليه انگليسي»شنبه سياه«در پي 

ترين نيروهاي عملياتي اين سازمان بود، مأمور شد كه به  شد و مركب از زبده ناميده مي »حپالما«ضربت هاگانا، كه 
مأمور شد كه به هتل شاه داوود اورشليم حمله كند. اين هتل ايرگون م حمله كند. سازمان ها در اورشلي قرارگاه انگليسي

(باند گروه لهي مقر حكومت انگليسي فلسطين و فرماندهي نظامي بريتانيا در فلسطين بود. عمليات سوم به عهده 
  ت انجام نشد. اشترن) گذارده شد كه قرار بود ساختمان برادران داوود را منفجر كند. اين عمليا

خواستار متوقف شدن اي  با صدور اعالميه 67،» سازمان جهاني صهيونيست«رئيس  66در اين زمان، حييم وايزمن،

                                                       
64.  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Agatha  

 شد. نشين كه شامل مزارع بزرگ مي هاي يهودي كلني . 65

66.  http://en.wikipedia.org/wiki/Chaim_Weizmann  

67.  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Zionist_Organization  
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در نتيجه، كميته عالي سياسي مقاومت يهود تصميم گرفت كه به عمليات نظامي عليه ارتش انگليس در فلسطين شد. 
رابط هاگانا با ايرگون و لهي، به شدت با درخواست وايزمن مخالفت  68،موشه اسنه درخواست وايزمن تمكين كند ولي

كرد و تصميم كميته عالي را به اطالع مناخم بگين، رهبر ايرگون، نرسانيد و تنها از او خواست كه عمليات را مدتي به 
  تأخير اندازد. 

با اين هدف كه كلي فريبكارانه بود  من بهفوق از سوي وايزاقدام ير اين توضيح را بيفزايم كه  بايد در حاشيه نوشته بلي
  هاي تروريستي صهيونيستي مصون بماند.  از عواقب اقدامات گروه» هيونيستسازمان جهاني ص«

  

  
  

  هتل شاه داوود پس از انفجار 

  
كيلو مواد منفجره  50هاي ساختمان هفت طبقه هتل شاه داوود  سرانجام، زمان عمليات فرارسيد و در زير ستون

دقيقه بعد بود. در اين فاصله  30زي شد. در رستوران هتل نيز مواد منفجره كار گذاشته شد. زمان انفجار جاسا
گذاران به برخي افراد اطالع دادند كه جان خود را نجات دهند از جمله به كنسول فرانسه، كه دفتر او نزديك هتل  بمب

دقيقه بعد انفجار  25بگذارد تا از انفجار آسيب نبيند. حدود هاي خود را باز  بود، تلفن كردند و گفتند كه پنجره اتاق
گانه آن انجاميد. طبق  هاي جنوبي هتل در تمامي طبقات هفت وحشتناكي رخ داد كه به تخريب كامل تمامي قسمت

نفر  17نفر عرب،  41ها بريتانيايي،  نفر آن 28نفر كشته شدند كه  91هاي رسمي دولت بريتانيا، در اين انفجار  گزارش
  هاي ديگر بودند. نفر از مليت 5يهودي و 
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هاي زير را  هاي اوليه پس از جنگ جهاني دوم به اين دليل بود كه پرسش اين گريز به تاريخ تروريسم صهيونيستي در سال

راهي تلقي كرد كه در صورت عدم همآمريكا توان تهديدي عليه دولت  آيا مندرجات گزارش جفري گلدبرگ را نميمطرح كنم: 

تجربه خواهد كرد؟ آيا در خاورميانه چون دوران دولت كلمنت اتلي را همها سرنوشتي  افروزانه نئوكان هاي جنگ با سياست

در خاورميانه » خودسرانه«آشكار به اقدامات بنيامين نتانياهو تهديدي » ايرگوني«تأكيد مكرر گلدبرگ بر پيشينه تروريستي و 

چماق «مثابه  بهاي وخامت شديد روابط با دولت آمريكا، نيست؟ آيا امروزه باند نتانياهو بهاز سوي دولت اسرائيل، حتي به 

هاي خود را به دولت آمريكا و مخالفان تداوم جنگ در منطقه خاورميانه، به  كند كه با اهرم آن سياست عمل نمي» ها نئوكان

  تحميل كنند؟ » صنعتي -مجتمع نظامي«سود منافع 

  وباما طلب ا حاميان جنگ
نقل از آونر  پردازد و به هاي هوايي آن مي گلدبرگ سپس به ارائه تصويري از زرادخانه نظامي اسرائيل و جنگنده

از هولوكاست ديگر. كوهن  گيري پيشكوهن، مورخ اسرائيلي، مدعي است كه قدرت اتمي اسرائيل ضامني است براي 
  .» يك درس تاريخي است«[هولوكاست] » شوآه«معتقد است كه 

هاي آمريكا در قبال ايران هستند در زماني كه تحريم ناكارآمدي خود  گلدبرگ مدعي است كه اعراب نگران سياست
آن بخش از مردم آمريكا كه به اوباما رأي او گفته است به را نشان دهد. وزير خارجه يكي از كشورهاي عربي منطقه 

برد. بايد توجه كرد  هاي اوباما به سود خود بهره مي ، ولي ايران از سياستخواهند اوباما با ايران وارد جنگ نشود اند مي داده
جنگ با ايران مسئله داخلي آمريكا نيست كه از منظر جلب نظر مخالفان جنگ، پايگاه اجتماعي اوباما در انتخابات، كه 

به » ه او حمله خواهد كرد.بهترين راه حمله نكردن به ايران اين است كه ايران فكر كند آمريكا ب. «به آن نگريست
تواند مانع تالش ايران براي دستيابي به سالح  عبارت ديگر، تهديد نظامي و ترس از حمله نظامي آمريكا است كه مي

خواهيم بدانيم سياست  ما متحد آمريكا هستيم و مي«هاي كنوني اوباما. او افزده است:  اي شود نه سياست هسته
  » ان] چيست؟پرزيدنت اوباما [در قبال اير

 20و او در مدير امنيت ملّي شد  69مسئله ايران سبب تنش در روابطه اوباما با آدميرال دنيس بلر،به ادعاي گلدبرگ، 
گفت كه بايد  جمهور مي كرد و به رئيس بلر بر خطر ايران تأكيد مياند كه   دو منبع به گلدبرگ گفته .استعفا داد 2010مه 

   كرد. يكا را جلب كرد. اوباما به اين رهنمود اعتنا نمياعتماد مجدد متحدين عرب آمر
هاي اوباما در قبال ايران درك شود و به اين دليل  گيرد تا سياست در اسرائيل نيز، طبعاً، تالش فراواني انجام مي

  مقامات اسرائيلي دائم در حال مذاكره با همتايان آمريكايي خود هستند. 
عاموس يادلين، اخيراً سرلشكرگلدبرگ، نوشته  به

رئيس اطالعات نظامي اسرائيل، سفري مخفيانه به شيكاگو كرد براي  70

مالقات با لستر كراون،
ميلياردر يهودي شيكاگو كه از حاميان متنفذ اوباما بوده است. 71

خانواده كراون مالك اصلي مجتمع  72

» ترين حاميان باراك اوباما از اولين و راسخ«ون را هستند و از پيمانكاران بزرگ نظامي پنتاگون. گلدبرگ كرا» جنرال الكتريك«

هاي موجود در اسرائيل را  گفته منابع آمريكايي و اسرائيلي، ژنرال يادلين از كراون خواسته كه نگراني كند. به توصيف مي

ين را تأييد كرده ولي گلدبرگ با كراون تلفني صحبت كرده و او ديدار با ژنرال يادل مستقيماً به پرزيدنت اوباما ابالغ كند.
يدنش آمده. دريافت چنين پيامي را منكر شده است. او گفته است: شايد يادلين در شيكاگو خويشاوندي داشته كه به د

اي  كراون تأييد نمود كه يادلين با او درباره ايران گفتگو كرده و گفته كه از نظر زماني تا دستيابي ايران به توانمندي هستهولي 

اي  ي باقي نمانده. كراون افزوده كه او با يادلين موافق است كه بايد آمريكا قبل از دستيابي ايران به سالح هستهفاصله زياد

توانيد  شما نمي«اين روند را متوقف كند. كروان در صحبت با گلدبرگ موافق به كارگيري نيروي نظامي عليه ايران بوده است. 

  » اي وجود داشته باشد. جام اين كار ارادهبا بلوف كسي را بترسانيد، بايد براي ان

                                                       
69.  http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_C._Blair  

70.  http://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Yadlin  

71.  http://en.wikipedia.org/wiki/Lester_Crown  

72.  http://www.hartmaninstitute.com/Opinion_C_View_Eng.asp?Article_Id=237  
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  لستر كراون

  
برخي مقامات هاي بازنشسته اسرائيلي ديدار كرده.  ها مقام ارشد و ژنرال دبرگ در آخرين سفرش به اسرائيل با دهگل

يهودي  73ميكوا،گلدبرگ در پاسخ اين سخن معروف آبنر » آيا اوباما ضد يهودي است؟«اند  اسرائيلي حتي از او پرسيده

                                                       
73.  http://en.wikipedia.org/wiki/Abner_J._Mikva  



   

23 

 

من «گفت:  2008ثروتمند شيكاگو و قاضي فدرال و نماينده پيشين مجلس از حزب دمكرات، را تكرار كرده كه در سال 

جمهور يهودي [آمريكا] بوده  كنم وقتي تمام اين مسائل سپري شود، مردم خواهند گفت باراك اوباما اولين رئيس فكر مي

كنند و  ا را جمعي از نويسندگان، صاحب نظران حقوقي و انديشمندان يهودي تغذيه مياوبامگلدبرگ توضيح داده كه  »است.

دوستي الزاماً به معني حمايت از  -در ميان دوستان، حاميان و دستياران او گروهي كثير از يهوديان حضور دارند ولي يهودي

  ويژه در ميان يهوديان آمريكا.  هاي حزب ليكود نتانياهو نيست به سياست

  

  
  

  آبنر ميكوا 
  

اين خودش معضلي است. اگر اوباما يك يهودي «گفت: گلدبرگ يكي از اين مقامات ارشد در پاسخ به توضيحات 
براي ايجاد  2008يك البي ليبرال يهودي است كه در آوريل  74ج استريت.» افتيم ج. استريتي باشد، ما به دردسر مي

  قرار گرفت. هاي مشابه  و كانون 75»آيپك«شد و در مقابل صلح ميان اسرائيل و اعراب در واشنگتن تأسيس 
 نتانياهوهاي سابق اسرائيل نيز جو غالب را مطلوب  هاي پيشين هوايي و استراتژيست گلدبرگ در ديدار با ژنرال

جيح تراند و   اي ايران سخن گفته هاي حمله هوايي اسرائيل به تأسيسات هسته ها از دشواري يابد. بسياري از آن نمي
توانند  ها مي توانيم، ولي اين كار بزرگي است براي ما. آمريكايي ما مياند:   . گفتهاند كه اوباما اين كار را بكند نه اسرائيل داده

  اين كار را با حداقل زحمت انجام دهند. 

لي ايران هواپيماهاي اسرائيلي ضربه را به ايران خواهند زد و به سرعت بازخواهند گشت ونوشته گلدبرگ،  به
هاي خود را به سوي شهرهاي اسرائيل آغاز كند. سرلشكر گادي  شليك موشكخواهد داد اهللا دستور  بالفاصله به حزب

ايزنكات، فرمانده جبهه شمالي اسرائيل، در ديداري كه گلدبرگ با او در ستادش انجام داده، گفته است: در زمان ضربه 
  اهللا است.  هاي حزب موشكاسرائيل به ايران مأموريت او مقابله با 

ترين آن نحوه مواجهه با اعتراض احتمالي دولت اوباما و  مقامات اسرائيلي، پس از بيان مخاطرات اين حمله، كه مهم
كنند كه ايران در  بسياري از مردم اسرائيل تصور مي«اند:   اهللا از لبنان است، به گلدبرگ گفته مقابله با حمله موشكي حزب

ايم؛ و يا اين كه براي اين  وگاه آشويتس است. ما بايد اجازه دهيم آنان بدانند كه ما آشويتس را تخريب كردهحال ساخت ارد

  » كار كوشيديم ولي موفق نشديم.

دانند. بسياري از منابع به  آميز مي به گزارش گلدبرگ، برخي رهبران اسرائيل نيز ضربه هوايي به ايران را بسيار مخاطره

                                                       
74.  http://en.wikipedia.org/wiki/J_Street  
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اند كه سپهبد گبي اشكنازي، رئيس كل ستاد ارتش اسرائيل، درباره مفيد بودن اين اقدام مردد است و   گلدبرگ گفته
خود يك نوع » تهديد موجود«درباره گفتن اند كه سخن  هايي كه گلدبرگ با ايشان مصاحبه كرده معتقد بوده ساير ژنرال

[خطر » شوآه«خواهيم سياستمداران با به كار بردن واژه  است: نميتهديد است براي پروژه صهيونيستي. يك ژنرال گفته 
  هولوكاست] ما را در وضعي وخيم قرار دهند. 

ولي اگر آن دانشمندان يهودي كه بمب اتمي را ساختند در نويسد:  دهد و مي گلدبرگ به روايت موذيانه خود ادامه مي

يافت. به  پايان مي 1942كردند، مسئله آشويتس در سال  نه ميافكن را به سوي آشويتس روا يك اسكادران بمب 1942سال 

   تر به هولوكاست پايان داد. شد در جنگ جهاني دوم سريع عبارت ديگر، از اين طريق مي
گراي كنوني و هوادار سرسخت حمله اسرائيل به ايران، به گلدبرگ  ژنرال سابق و سياستمدار نظامي 76افرائيم اسنه،

اي به ما  هاي بالستيك و بمب هسته ايم ولي اگر ايران با سالح ما به سود خود توازن استراتژيك ايجاد كردهگفته است: 
  كاري ساخته نيست.  15حمله كند از اين هواپيماهاي اف. 

  فريبكاري پرز
، و در واقع »ميرس«كارانه و  ، در ديدار با گلدبرگ محافظه1946جمهور، همانند وايزمن سال  شيمون پرز در مقام رئيس

   كند. طلبانه نتانياهو مرا نگران مي جنگسخنان گويد و اين بيش از  فريبكارانه، سخن مي
اي ايران را بالقوه  رسد كه پرز نيز برنامه هسته به اين نتيجه ميجمهور اسرائيل  با رئيسگلدبرگ در ديدار جفري 

است و ايجاد كمربندي از » هاي اقتصادي تحريم«در كنار » هاي اخالقي تحريم«داند ولي خواستار اعمال  آميز مي فاجعه
گلدبرگ از او » هاي ايران قادر به پرتاب و پرواز نباشد. هاي ضد تسليحاتي در پيرامون ايران به نحوي كه سالح سيستم

افزايد كه او نيز  پرز ميگويد: چرا بايد چنين چيزي را اعالم كنم؟  حل نظامي باور دارد؟ پرز مي پرسد كه آيا به راه مي

شناسد،  هاي اسرائيل را در زمينه جنگ با ايران مي چون ساير اسرائيليان از تصور مقابله به مثل ايران نگران است و محدوديت

ها معتقد است پرزيدنت اوباما به اين يا آن شكل بهرروي با تهديد ايران مقابله خواهد كرد  ولي برخالف بسياري از اسرائيلي

بت از سوي اسرائيل (كه البته پرز معتقد است اگر الزم باشد اوباما از اسرائيل دفاع خواهد كرد) بلكه به اين دليل كه نه به نيا

هاي عربي متحد غرب) را به مخاطره انداخته  داند چالشي كه ايران ايجاد كرده منافع آمريكا و اسرائيل (و غرب و دولت مي

  است. 

داند كه اگر كسي برنامه  دستگاه دولتي آمريكا ميام كه  ها گفتگو به اين باور رسيده نويسد: بر بنياد ماه گلدبرگ مي
و اوباما، كه آرمان جهان فاقد سالح  اي ايران را متوقف نكند اسرائيل به زودي رأساً وارد عمل خواهد شد هسته
اند، كه ايران مجهز  گلدبرگ روشن كرده داند، و دستياران او و كساني در وزارت دفاع براي كند، مي اي را دنبال مي هسته

  اي تهديدي وخيم براي منافع اياالت متحده آمريكا است.  به سالح هسته
اكنون با آن كساني موافقم، از جمله بسياري از اسرائيليان، اعراب و ايرانيان، كه معتقدند  افزايد: هم گلدبرگ مي

نيروي نظامي متوسل شود، و حتي در آينده نزديك نيز امكان  اميدي وجود ندارد اوباما براي متوقف كردن ايران به
داند كه شايد  . ولي اوباما مياي عالقمند نيست زيادي در اين زمينه موجود نيست و پنتاگون حتي نسبت به چنين ايده

  ت. بهترين راه براي اجتناب از ضربه نظامي آمريكا به ايران واقعي جلوه دادن اين تهديد براي ايرانيان اس
كشور او [اسرائيل] بايد در رابطه با اوباما پرسيدم، گفت كه  نتانياهوهاي  زماني كه من از پرز نظرش را درباره تالش

گيرد چگونه از  جمهور آمريكا، است كه در نهايت تصميم مي جمهور آمريكا، و تنها رئيس جايگاه خود را بشناسد و اين رئيس

گوريون با جان كندي را نقل  . شيمون پرز براي گلدبرگ داستان ديدار بنصيانت كندآينده جهان غرب به بهترين شكل 
گوريون در نيويورك با او مالقات كرد.  جمهور آمريكا برگزيده شد، بن كه كندي به عنوان رئيس كند: كمي پس از اين مي

زير، من به خاطر كمك مردم و كرد گفت: آقاي نخست گوريون را تا جلوي آسانسور مشايعت مي زماني كه كندي بن
تواند  چه شما مي گوريون پاسخ داد: آن توانم بكنم؟ بن شما [يهوديان] انتخاب شدم. اكنون در مقابل براي شما چه مي

جمهور بزرگي براي  جمهور بزرگي براي اياالت متحده باشيد. شما بايد بدانيد كه رئيس بكنيد اين است كه رئيس

                                                       
76.  http://www.sneh.org.il/eng/articles/siteArticle.asp?aid=79  
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خواهيم  جمهور آمريكا پيروز شويم، مي خواهيم بر رئيس ما نميپرز افزود: بزرگي است. اياالت متحده بودن حادثه 

  جمهور پيروز شود.  رئيس

  پيام جفري گلدبرگ
برد. در اين گزارش برخي مسائل جزو اصول  گزارش جنجالي خود را به پايان ميزيركانه بدينسان، گلدبرگ بسيار 

  شود:  يبديهي قلمداد شده و به خواننده القاء م
  اي است.  اي ايران دستيابي به سالح هسته هدف برنامه هسته -1

به راه انداختن و » مردم يهود«كردن شعارها يا اقدامات ضد صهيونيستي جمهوري اسالمي ايران با هدف نابود  -2

  هولوكاست (شوآه) ديگر است. 

  اي فاصله زياد ندارد.  ايران تا دستيابي به سالح هسته -3

اي بايد كاري كرد. اگر به موقع اقدام نشود، پس از تجهيز ايران به سالح  بل از دستيابي ايران به سالح هستهتا ق -4

  اي ديرهنگام خواهد بود.  هسته

اي دست يابد به يقين همان  اي نوظهور از نازيسم است و اگر به سالح هسته جمهوري اسالمي ايران تالي تلو و نمونه -5

  هايي نظير آشويتس رقم زد.  ، و دولت اسرائيل، رقم خواهد زد كه آلمان نازي با اردوگاه»وديانيه«فرجامي را براي 

اي نه تنها تهديدي براي يهوديان جهان و دولت اسرائيل بلكه براي كشورهاي مسلمان عربي منطقه است  ايران هسته -6

ان هستند و در اين راه نه تنها از آمريكا يا اسرائيل حمايت اي اير و آنان قلباً، هر چند نه در ظاهر، طرفدار امحاء مراكز هسته

  اند.  طور جدي خواستار اين اقدام كنند بلكه به مي

  تواند ايران را مهار كند و تنها راه ضربه نظامي است از سوي آمريكا.  هاي اقتصادي نمي تحريم -7

ها به قدرت رسيد، در برابر اكثريت  افروزانه نئوكان جنگهاي  و پايان دادن به سياست» صلح«دولت اوباما، كه با شعار  -8

گران آمريكايي كه  دهندگان به اوباما، و نيز در برابر نظر غالب كارشناسي جامعه اطالعاتي و نهادها و تحليل مردم آمريكا و رأي

كه توجيه الزم براي افكار  ينتواند سياست جنگ با ايران را دنبال كند مگر ا شناسند، نمي توجيهي براي جنگ با ايران نمي

  عمومي آمريكا فراهم شود. 

بخشي » جنجال گلدبرگ«مطلوب اين است كه آمريكا را وادار كرد هر چه زودتر به ضربه نظامي عليه ايران اقدام كند.  -9

  از اين سناريو است. 

جناح افراطي اسرائيل ناگهان به چنين بايد دولت اوباما باور كند كه اگر عليه ايران به اقدام نظامي متوسل نشود،  -10

اقدامي دست خواهد زد و در اين صورت آمريكا راهي جز حمايت از اسرائيل نخواهد داشت و الجرم در منطقه درگير خواهد 

  شد. 

رسالت تاريخي » ناجي قوم يهود«توان به نتانياهو، كه براي خود در مقام  كند كه نمي گزارش گلدبرگ چنين القاء مي -11

رود؛ گروهي كه حتي به انفجارها و كشتار خونين نيروهاي  شمار مي رگون بهايست و وارث مستقيم گروه تروريستي قائل ا

گون ناگهان به ايران حمله كنند، ايرن، اعتماد كرد. ممكن است وارثان اعتنا به پيامدهاي آ انگليسي در فلسطين دست زد بي

  مريكا را، خواسته يا ناخواسته، به اين مهلكه وارد كنند. منطقه خاورميانه را به آتش كشند و دولت آ

اي رخ دهد، اسرائيل، بر اساس اصل صيانت نفس، از حق طبيعي خود استفاده كرده و هيچگونه  اگر چنين حادثه -12

است، و گونه كه دولت آمريكا محق است منافع مّلي خويش را دنبال كند اسرائيل نيز محق  تقصيري متوجه او نيست. همان

  را پي گيرد. » قوم يهود«مأمور است، سياست تأمين منافع 

در مقابل كار انجام شده قرار آمريكا به اين ترتيب، در صورت حمله هوايي آمريكا به ايران، طبق سناريوي گلدبرگ، دولت 

م انجام شده از سوي اقدادولت ريگان، در ماجراي بمباران تأسيسات عراق، با  1981گونه كه در سال  خواهد گرفت همان

  اند.  به ياد داشته باشيم كه بگين، رهبر پيشين گروه ايرگون، و نتانياهو هر دو وارثين ايرگونمواجه شد. دولت مناخم بگين 

  » گلدبرگسرجوخه «خوان كول و 
رانگيخته و اي ايران جنجالي بزرگ ب گزارش جفري گلدبرگ درباره حمله نظامي احتمالي اسرائيل به تأسيسات هسته

  كنم.  موج مخالفان و موافقان اين گزارش رو به تزايد است. در اين بررسي من تنها به سه واكنش اشاره مي
  گيرد، مقاله خوان كول است:  اولين واكنش كه مورد بررسي قرار مي
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زماني بهائي متعصبي ، كه گويا از تبار آمريكاي التين است دانشگاه ميشيگاندر تاريخ آمريكايي استاد  77خوان كول،
شرق «هاي وي تعلق عاطفي به  ام گويا والدينش به فرقه بهائي تعلق داشتند، و شايد انگيزه دانم چرا؟ شنيده بود. نمي

هاي اخير با مواضع سران  گر بوده است. بهرروي، مواضع كول در سال گرانه يك پژوهش هاي كاوش يا دغدغه» رؤيايي
كه امثال امانت با پل  در حاليكلي مغاير است.  به 78،عباس امانتيكا، كساني چون فرقه بهائي اياالت متحده آمر

ولفوويتز
79

شناسي و  اند، و نهادها و مجامع كثير ايران و سران نامدار و متنفذ البي نئوكان دمخور و هم موضع 

ديگر را برگزيده و منتقد جدي  شود، خوان كول راهي شان از اين منشاء تغذيه مالي و سياسي و تبليغاتي مي شناسي اسالم

» العدل اعظم بيت«كول، در طول دوراني كه به آرشيو  ها و دولت جرج بوش بوده است. افروزانه نئوكان هاي جنگ سياست
گري نيز فراهم آورده و در اينترنت قرار داده  در حيفا دسترسي داشت، منابعي غني درباره تاريخ شيخيه و بابيه و بهائي

   80وهشگران مفيد است.كه براي پژ
چنين اي از مقاله كول  گزيده 81خوان كول از اولين كساني است كه نقدي گزنده بر گزارش جفري گلدبرگ نگاشت.

  است: 
  

چون جيمز  عنودهايي  انگوساكسونشامل  ياسيگروه س نيبكند؟ ا ديطلب چه با كان درمانده جنگنئويك «
ها  وولزي، رئيس سابق سيا، و جان بولتون، سفير سابق آمريكا در سازمان ملل، است. ولي هسته اصلي نئوكان

تر عضو حزب دمكرات بودند ولي در  العاده ثروتمند و از نظر سياسي بسيار فعال هستند كه پيش يهوديان فوق
تر  طلب را پديد آوردند. بيش خواهان جناح جنگ و در دستگاه جمهورياز حزب فوق جدا شدند  1980دهه 

پرداز نامدار فاشيست، والديمير جابوتينسكي،  گرا ريشه دارند كه در تفكر نظريه اينان در صهيونيسم راست
  تجلي يافته است... 

ه سان سيلي كه مشتاق است در ايران بدارودسته نئوكان در جامعه آمريكا از نظر سياسي سرگردان است. 
پاكستان را به كام خود كشيد ايفاي نقش كند؛ نابود كند و پيش رود، مشتاق است شهر آفتابي اصفهان را به 

بست رسيده  ها به بن ها اسكان دهد. ولي هر بار تالش آن خاكستر تبديل كند و جمعيت انبوه آن را در زاغه
  ...است

ها در دستگاه اوباما  تفاوت باشد. چند تن از آن ها بي خواست آن تواند در مقابل پرزيدنت اوباما نميبهرروي، 
ها در دوران بوش هشت منصب مهم را در دست داشتند و  . آناند به برخي مناصب مهم و تأثيرگذار دست يافته

مردم آمريكا، كه زماني تبليغات آميز كنند.  از اين طريق توانستند آمريكا را وارد يك دهه جنگ جنون
. دنها چيزي بشنو از آن ند، اينك مايل نيستندها را در زمينه جنگ با عراق باور كرد بافانه آن ريبانه و منفيف عوام

ها جنگ تهاجمي با ايران است.  پروژه امروزين آنشنوند.  ها چندان در صفحه تلويويزيون ديده نمي ديگر آن
تر از همه مردم بيكار شده و فقر و بدهي  مهمها و مقامات اطالعاتي آن، و  ولي وضع كنوني كاخ سفيد، ژنرال

دهد اين پروژه آغاز شود.  هاست، اجازه نمي هاي پيشين نئوكان تريليون دالري، كه محصول ماجراجويي 13
  ...» اند ها كرده هاي نئوكان ها هزار مجروح و معلول را فداي دروغ مردمي كه حداقل چهار هزار كشته و ده

  

از مدافعان سرسخت اسرائيل و از به كول نيز خواندني است. چيت  83نيو ريپاليكمجله ر د 82پاسخ جاناتان چيت
حاميان حمله نظامي به عراق بوده است. چيت در واكنش به لحن و تعابير تند خوان كول عليه گلدبرگ، مثالً تعبير 

كاربرد اين تعبير از سوي  84خواند. ميكول را مأمور كا. گ. ب. خوان ، حتي »جفري گلدبرگ، سرجوخه ارتش اسرائيل«

                                                       
77.  http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Cole  

78.  http://www.shahbazi.org/pages/Amirkabir.htm  

79.  http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz  

80.  http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/index/diglib/arapub.htm  

81.  http://www.juancole.com/2010/08/an-israeli-attack-on-iran-would-reduce-barack-obama-to-a-one-term-president.html  

82.  http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Chait  

83.  http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Republic  

84.  http://www.tnr.com/blog/jonathan-chait/juan-coles-ignorance  
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  . جاسوس كا. گ. ب. بود 85، مايكل استرايت،1956 -1948هاي  عجيب نيست زيرا سردبير آن در سال ريپابليك نيو

  والت استنتاج خردمندانه استفن 
، نقدي كوتاه ولي مهم و البي اسرائيلاستفن والت، استاد سرشناس دانشگاه و يكي از دو نويسنده كتاب نامدار 

   86».جريان سازي براي حمله به ايران«، منتشر كرده است با عنوان فارين پليسيدر مجله » گزارش گلدبرگ«رمضمون بر پ
  

  
  

  البي اسرائيل جان ميرزهايمر و استفن والت، اساتيد نامدار دانشگاه و نويسندگان كتاب جنجالي 

  
با افرادي   خواند. او گزارش گلدبرگ را مبتني بر مصاحبه مي» احمقانه«در آغاز مقاله حمله آمريكا به ايران را والت 

به احتمال گرفته كه هاي مشكوك نتيجه  بر مبناي اين دادهگلدبرگ ها ذكر نشده و  هويت بخش مهمي از آنداند كه  مي
كه جنگ با  نداند بر اي والت اين گزارش را دليلي مياسرائيل در بهار آينده به ايران حمله هوايي خواهد كرد.  50 -50

د و كن استناد مي 87خود 2010آوريل  20و  2009استفن والت به مقاالت اول اكتبر  ايران مورد عالقه هيچ كس نيست.
رود تا بدان حد كه يك  شمار نمي به» تهديدي جدي«ام كه به چه دليل ايران  من داليل فراواني ذكر كرده :گويد مي

ام و نيازي  اند و من در اين زمينه مكرر قلم زده فزايد: ديگران به گلدبرگ پاسخ دادها جنگ بازدارنده را توجيه كند. او مي
هر چند گلدبرگ خواست خود را دال بر حمله كنم:  هاي خود را تكرار كنم ولي بر يك نكته تأكيد مي بينم استدالل نمي

خواهد  شمرد، ولي روشن است كه او مي ام را برميكند، و با دقت جوانب منفي بالقوه اين اقد آمريكا به ايران آشكار بيان نمي

اي ايران براي اسرائيل  كند كه حمله به تأسيسات هسته مقامات دولت اوباما به حمله عليه ايران تحريك كند. او تأكيد مي

                                                       
85.  http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Whitney_Straight  

86.  http://walt.foreignpolicy.com/posts/2010/08/11/mainstreaming_war_with_iran  

87.  http://walt.foreignpolicy.com/posts/2009/10/01/iran_arms_races_and_war  

http://walt.foreignpolicy.com/posts/2010/04/20/more_hype_about_iran  
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 88،ككنت پوالكند كه برخي صاحب نظران، مانند  والت تأكيد مي است.» ساده«ولي براي آمريكا » بسيار دشوار«
گر سابق مسائل نظامي در سيا و رئيس پيشين بخش خليج فارس در شوراي امنيت ملّي، اصوالً حمله نظامي  ليلتح

  دانند.  مي »غيرممكن«اسرائيل به ايران را 
اي براي  كند كه ايران داراي سالح هسته نوشته والت، گلدبرگ بارها اين سخن پرزيدنت اوباما را يادآوري مي به

هاي عربي منطقه درباره عزم راسخ اوباما  كند كه هم اسرائيل و هم دولت است و ادعا مي» غيرقابل قبول«اياالت متحده 
اي واقعاً  چه گفته جمهور، اگر به آن آقاي رئيسي گلدبرگ روشن است: در اين زمينه ترديدهاي جدي دارند. نتيجه ادعاها

  خواهي مردم فكر نكنند آدم ضعيفي هستي، بهتر است درباره حمله نظامي به ايران جدي باشي!  اعتقاد داري، و اگر مي

ن طرح حمله نظامي دانم و معتقدم كه ادعاهاي سخيف گلدبرگ و غيرعقاليي بود من نظر پروفسور والت را عقاليي مي

اسرائيل يا آمريكا به ايران يا مخالفت افكار عمومي و مردم و كارشناسان آمريكا با اقدام نظامي جديد در خاورميانه هيچ يك 

هدف گلدبرگ عادي كردن مسئله حمله نظامي به ايران است نويسد:  بدان معنا نيست كه اين واقعه رخ نخواهد داد. والت مي

ها جلوه  اي معدود از نئوكان تنها رؤياي عده 1998چه در سال  كه پيش از حمله به عراق آفريده شد. آن» مشابهجرياني «مانند 

نگاران همچون گلدبرگ در سال  اي جدي بدل شد و به دليل تالش گروهي معدود از روزنامه به پديده 2001كرد، در سال  مي

كن سيلورشتين كه  2006ژوئن  30كند به مقاله  والت استناد مي فت.ها مورد استقبال قرار گر حتي از سوي ليبرال 2003

ناميد.» جنگ گلدبرگ«حمله نظامي آمريكا به عراق را 
89  

   »ارزيابي اطالعاتي«مك گاورن و سند 
آژانس تجربه سه دهه فعاليت در هاست كه  افروزانه نئوكان هاي جنگ مك گاورن از فعالين سرشناس عليه سياست

  بخشد.  به او اعتبار خاص مي گر تحليلبه عنوان ات آمريكا (سيا) مركزي اطالع
گزارش گلدبرگ در نيويوركر با نويسد:  ميسوابق گلدبرگ در برافروختن جنگ عراق پس از اشاره به  90مك گاورن

وولزي، رئيس سابق جا كه جيمز  اي شاخص بدل كرد تا بدان نگاران نئوكان به چهره او را در ميان روزنامه» ترور بزرگ«عنوان 

 (JINSA)» انستيتوي يهودي مسائل امنيت ملّي«وولزي به عنوان عضو برجسته  خواند.» بمب خبري«سيا، گزارش فوق را 
» اطالعاتي«هماره هوادار اعمال قوه قهريه عليه تمامي دشمنان مفروض اسرائيل بوده است. وولزي اولين جاعل داستان 

داستان «رسد  نظر مي به او استناد كرده و به» ترور بزرگ«گلدبرگ در گزارش  ؛ترابطه صدام حسين و القاعده اس
زمينه ساز را با الهام از وولزي ساخته است. بنابراين، عجيب نيست كه گلدبرگ از كوران اين موج، كه » القاعده -صدام

جديدي براي مجله » شاهكار«گلدبرگ آورد. اين بار در سر » نگار محترم روزنامه«شد، به عنوان  تهاجم آمريكا به عراق
و داليل اسرائيل براي بمباران ايران و پيوستن آمريكا به اين » نقطه بي بازگشت«نام  مشابه به يآفريده با گزارش آتالنتيك

كند كه چالش ايران چيزي است مشابه با هولوكاست و  ادعا مي نتانياهوحمله را توضيح داده است. گلدبرگ از قول 
افزايد كه به اعتقاد او پرزيدنت اوباما  خواهد اسرائيل را با شش ميليون سكنه يهودي آن نابود كند. گلدبرگ مي ايران مي

اي را تحمل كند ولي اين پرسش مطرح است كه آيا او سرانجام به اقدام نظامي براي  حاضر نيست ايران هسته
نيروي هوايي  نتانياهواين كار را نخواهد كرد و » احتماالً«نويسد اوباما  از ايران دست خواهد زد؟ گلدبرگ مي گيري پيش

اسرائيل را راهي ايران خواهد كرد و پيامدهاي وخامت حاصل از اين اقدام در روابط آمريكا و اسرائيل را خواهد 
  » اوباما در اسرائيل مانند بوش و كلينتون محبوب نيست.«پذيرفت. گلدبرگ در گفتگويي ادعا كرده است كه 

در پاسخ به اين سئوال كه آيا حمله هوايي اسرائيل به ايران به زودي رخ  CNNگلدبرگ در پاسخ به ولف بليتزر در 
  دهم. منظورم از سال آينده ژوئيه آينده است.  خواهد داد، گفت: در سال آينده من پنجاه در صد احتمال مي

                                                       
88.  http://books.google.com/books?id=ZmAW881sDEgC&printsec=frontcover&dq=pollock+persian+puzzle&source=bl&

ots=2HYlb4q3Rj&sig=bWLwpSANWlQma6X9hz8P9Du_-

l8&hl=en&ei=VfFiTJDFCMOC8gbhosnZCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=o

nepage&q&f=false  

89.  http://www.harpers.org/archive/2006/06/sb-goldbergs-war-1151687978  

90.  http://www.counterpunch.org/mcgovern08132010.html  
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خواهد  گلدبرگ اكنون مي» ستر جنگ با ايران است.اين بار مأموريت گلدبرگ هموار كردن ب«افزايد:  مك گاورن مي

اي است، چه اين ادعا مورد تأييد نهادهاي  اي ايران براي توليد سالح هسته آمريكائيان را قانع كند كه برنامه انرژي هسته

   دولتي آمريكا باشد چه نباشد.
  

  
  

  ري مك گاورن

  
گزارش بند اول در جامعه اطالعاتي آمريكا، در  91رانويسد: در دوران مسئوليت پروفسور تام فينگ مك گاورن مي

: گفته شداطالعاتي آمريكا، سال تحقيق تمامي نهادهاي  16، به عنوان نتيجه )2007(دسامبر » ارزيابي اطالعات ملّي«
   92»اي را متوقف كرده است. برنامه خود براي توليد سالح هسته 2003كنيم كه ايران در پائيز  ما با اطمينان كامل اعالم مي«

 دريادار مولن را به اسرائيل فرستاد تا 2008بود كه جرج بوش در ژوئن » يقين«در پيامد اين افزايد:  مك گاورن مي
هشدار دهد كه به تحريك براي جنگ با ايران دست نزنند و در صورت چنين اقدامي تصور نكنند آمريكا از اسرائيل 

  حمايت خواهد كرد. 
رغم انتشار عمومي اين سند مهم، كه به صراحت بر عدم تالش ايران براي  بهكند:  پرسشي مهم را مطرح ميمك گاورن 

جديدي جايگزين آن نشده كه سند قبل را منسوخ » ارزيابي«كه هنوز  رغم اين كند، و به اي تأكيد مي دستيابي به سالح هسته

  » اي است؟ ايران به دنبال دستيابي به سالح هسته«شوند كه  مي چون گلدبرگ با قطعيت مدعي» عوامي«كند، چرا 

  ضرور است نوشته مك گاورن را با توضيح زير كامل كنم: 
اي ايران منتشر  جديد درباره مسئله انرژي هسته» ارزيابي اطالعاتي«ه زودي سند اعالم شد كه ب 2010در فوريه 
هاي دولت اياالت متحده  جديد سند اخير در كارپايه سياست» ارزيابي اطالعاتي«با انتشار به اين ترتيب،  93خواهد شد.

                                                       
91.  http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Fingar  

92.  http://thinkprogress.org/2007/12/03/nie-iran/  

  متن كامل اين سند در آدرس زير در دسترس است: 
http://www.dni.gov/press_releases/20071203_release.pdf  

93.  http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2010/02/26/coming_soon_a_new_iran_nie  
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ار، استاد دانشگاه استانفورد، تدوين شد، ، كه زير نظر تام فينگ2007آمريكا در قبال ايران قرار خواهد گرفت و سند دسامبر 

  به تاريخ خواهد پيوست. 

دو ماه پيش، لئون حدود ، 2010ژوئن  27ها از انتشار خبر فوق، سند جديد منتشر نشده. در  رغم گذشت ماه ذا، بهمعه
به تعويق افتادن مكرر  95نيست.اعالم كرد كه هنوز اين سند آماده  ABCرئيس سيا، در گفتگو با شبكه خبري  94پانتا،

جدي در درون جامعه اطالعاتي آمريكا، و نيز ميان نهادهاي اطالعاتي هاي  و بحثجديد بيانگر مناقشات انتشار سند 
برنامه واقعي توانمندي و اهداف ميزان ، بر سر و غيره عاتي بريتانيا و آلمان و اسرائيلهاي اطال آمريكا با سرويس

   96اي ايران است. هسته
مانند » عوامي«دانست. جديد » ارزيابي اطالعاتي«را بايد تأثيرگذاري بر تدوين سند » گزارش گلدبرگ«از اهداف مهم  يكي

آمريكا نسبت به ايران را عملي گيري سندي كه رويكرد  اند تا با جنجال مطبوعاتي بر مضمون و سمت گلدبرگ به ميدان آمده

شهود «عنوان تهيه  ند ناپديد شدن سردار عليرضا عسكري و ديگران را نيز بايد بهحوادثي مانتعيين خواهد كرد تأثير گذارند. 

 براي تأثيرگذاري بر تدوين اين سند ارزيابي كرد. » مطلع

  جنگ با ايران و منافع ملّي آمريكا 
جفري هد يافت. خواادامه همچنان تازه آغاز شده و » جنجال گلدبرگ«توان دريافت كه  با مراجعه به اينترنت به سادگي مي

درباره عراق آفريد، موجي بزرگ و  2002در مارس خود درباره ايران، همچون جنجالي كه  2010سپتامبر گلدبرگ با گزارش 

، تعبير ري مك گاورن و استفن والت، را »سازي جريان«اين ارزيابي شود.  »بسيار جدي«خطرناك را آغاز كرده كه بايد 

كند و گام به گام بسترهاي الزم را براي تحقق اهداف  ايران تكميل و تقويت ميشدت مشكوك در داخل  حوادثي به

  آورد.  طلبان فراهم مي جنگ

ها به دنبال تحميل جنگي جديد، و اين بار در ابعادي  كنند كه چرا بايد نئوكان گران اين پرسش را مطرح مي برخي تحليل

ترين وضع اقتصادي قرار دارد و براي  زماني كه اياالت متحده آمريكا در وخيمتر از قبل، در منطقه خاورميانه باشند در  گسترده

؟تريليون دالر رسيده است 13اولين بار در تاريخ بدهي آن به 
داري آمريكا، در ژوئن  طبق آخرين آمار وزارت خزانه 97

و ميليارد دالر  803ر، ژاپن با ميليارد دال 843اين مبلغ بدهي خارجي است و چين با از تريليون دالر  4بيش از  2010
ها و نظرات كارشناسان  با اتكاء بر اين داده 98روند. شمار مي ترين طلبكاران آمريكا به ميليارد دالر بزرگ 362بريتانيا با 

  ها را نقل كردم، جنگ جديد آمريكا در خاورميانه بالهت صرف است.  معتبر، كه برخي از آن
هاي غالب كارشناسي در دولت اياالت متحده آمريكا،  و مصالح مردم آمريكا و ديدگاه اگر از منظر منافع ملّي آمريكا

كامالً درست است و اين تحليل اعم از شوراي امنيت ملي و وزارت امور خارجه و جامعه اطالعاتي آمريكا، بنگريم، 
طلب براي  هاي جنگ انونولي من مدعي نيستم كه ك كند. محض جلوه مييا جنون بالهت نظامي عليه ايران اقدام 

كنند. مصالح و منافع  اند و از اين خاستگاه حركت مي منافع ملّي آمريكا و مصالح ملّت و دولت آمريكا اهميتي قائل
دهد  تاريخ نشان مي. هاي غالب كارشناسي دولت آمريكا تحليل كرد طلبان را بايد جدا از افكار عمومي و ديدگاه جنگ

هاي رسمي كارشناسي و در نهايت بر دولت  هاي خود را بر افكار عمومي، تحليل فق شده سياستكه معموالً اين كانون مو

آميز اياالت متحده آمريكا در جنگ ويتنام، در زمان دولت  . يك نمونه بارز، دخالت گسترده و فاجعهآمريكا تحميل كند
د فاجعه فوق تا بدانجاست كه حتي در ايجا» صنعتي - مجتمع نظامي«نقش  99ليندون جانسون، جانشين كندي، است.

                                                       
94.  http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Panetta  

95.  http://abcnews.go.com/print?id=11025299  

96.  http://www.politico.com/blogs/laurarozen/0310/Iran_NIE_update_delayed.html  

http://www.newsweek.com/blogs/declassified/2010/06/28/new-iran-nuke-nie-still-not-ready.html  

97.  http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/6006496.cms  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt  

98.  http://www.ustreas.gov/tic/mfh.txt  

99.  http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War#Lyndon_B._Johnson_expands_the_war.2C_1963.E2.80.931969  
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پايان دادن به نقش پافشاري بر طلبان و  عدم همراهي كامل او با جنگقتل جان كندي را علت گران  برخي تحليل
   100.كرد ايفا ميويتنام دانند كه در آن زمان آمريكا در  نظامي محدودي مي

روشن است با منافع مّلي آمريكاست. » صنعتي -مجتمع نظامي«گران يكسان پنداشتن منافع  تحليلگونه  اصلي اينمعضل 

رغم تاكيدات مكرر من از فرداي حادثه  با منافع ملي آمريكا منطبق نيست. اين همان پارادكسي است كه به گونه اهداف كه اين

نگاران و وبالگ نويسان ايراني قرار گرفته  و روزنامهكمتر مورد توجه اساتيد دانشگاه و نويسندگان  2001سپتامبر  11

است.
101
   

  » تروريسم«و ظهور » جنگ سرد«افول 
»صنعتي - مجتمع نظامي«اي كه با نام  منظور از پديده

102
صنايع نظامي است كه با هدف اي از  شود، مجموعه شناخته مي 

 - امروزه، مجتمع نظامي گذارد. تأثير مي ها خارجي دولتبه نحوي همبسته بر اقتصاد و سياست داخلي و تر  بيشتأمين سود 

سياست داخلي و خارجي بر ترين نفوذ را  گيرد كه بيش برمي هاي معظم را در اي بسيار گسترده و مقتدر از كمپاني صنعتي شبكه

  كند. هايي چون اياالت متحده آمريكا و بريتانيا اعمال مي دولت

واپسين پيام دوران رياست جمهوري خود، و نيز به مناسبت ، در 1961ژانويه  17سخنراني ژنرال دوايت آيزنهاور در 
 -اش به دولت اياالت متحده آمريكا، درباره گسترش مجتمع نظامي پايان پنجاهمين سال خدمت نظامي و سياسي

  صنعتي و مخاطرات آتي آن براي دمكراسي آمريكايي چنين هشدار داد:
  

يم كه ابعاد آن بسيار گسترده است. عالوه بر اين، سه و نيم ميليون نفر از مردان و ا ما صنايع تسليحاتي آفريده«

هاي  اند. ما ساليانه بيش از درآمد خالص تمامي كمپاني زنان ما به طور مستقيم در نهادهاي دفاعي [دولتي] شاغل

دولتي] و صنعت بزرگ كنيم. تركيب نهادهاي نظامي گسترده [ اياالت متحده براي امنيت دفاعي خود خرج مي

سازي [خصوصي] براي آمريكا تجربه جديدي است. نفوذ اقتصادي، سياسي و حتي معنوي در هر شهر  اسلحه

شود... در شوراهاي دولتي ما بايد مراقب نفوذ  آمريكا، در هر مجلس ايالتي و در هر اداره دولت فدرال احساس مي

                                                       
100.  http://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy#Vietnam  

http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=6274  

http://www.world-mysteries.com/doug_jfk.htm  

http://www.illuminati-news.com/kennedy-assassin.htm  

http://100777.com/node/1456  

ها،  تازي نئوكان سپتامبر و در اوج يكه 11، پس از حادثه 2001/ 1380بنگريد به مقاالت زير كه در سال به عنوان نمونه،  . 101
 منتشر كردم:

  »صنعتي -آيزنهاور و سيطره مجتمع نظاميهشدار «
http://www.shahbazi.org/pages/militarism3.htm  

  »تجارت اسلحه و دنياي امروز«
http://www.shahbazi.org/pages/Armstrade.htm  

  »گودزيال و بودجه پنتاگون«
http://www.shahbazi.org/pages/Pentagon.htm  

  »جنگ با تروريسم يا تجارت مرگ؟«
http://www.shahbazi.org/pages/militarism2.htm  

  »ترين قرارداد تسليحاتي تاريخ بوش و بزرگ«
http://www.shahbazi.org/pages/militarism1.htm  

كار و جنگ جهاني  مافياي نومحافظه«هللا شهبازي: ها بنگريد به: عبدا افروزانه آن و تحركات جنگ» ها نئوكان«براي آشنايي با 
  ) 1382، خرداد 9، سال دوّم، شماره زمانه(سرمقاله ماهنامه » چهارم

http://www.shahbazi.org/pages/ww4.htm  

102.  Military- Industrial Complex 
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آميز قدرتي كه در جايگاه  چه ناپيدا، باشيم. امكان ظهور فاجعه صنعتي، چه آشكار و -غيرقابل كنترل مجتمع نظامي

هاي خود  نبايد اهميت اين خطر را براي آزادي خود قرار ندارد وجود دارد و اين قدرت مقاومت خواهد كرد. ما هيچگاه

»يا فرايند دمكراتيك جامعه خود دست كم بگيريم.
103   

  

  
  

  ژنرال آيزنهاور

  

تر  بر بستر جنگ ويتنام به سرعت رشد كرد و ابعادي عظيم 1960درباره آن هشدار داد، در دهه اي كه آيزنهاور  پديده
 ناميد» صنعتي -مجتمع نظامي«اي كه آيزنهاور  منبع اصلي تغذيه شبكهو دوران زمامداري آيزنهاور يافت.  1950از دهه 

اي  بهانه) 1991 -1945( »جنگ سرد«در دوران . بودجه نظامي ثروتمندترين كشور جهان، اياالت متحده آمريكا، بوده است

ساخت و لذا  فراهم مينظامي آمريكا توجيه كافي را براي افزايش بودجه » تهديد اتحاد شوروي«و  »خطر كمونيسم«م به نا

برداري مالي از آن ذينفع بودند. با  در بزرگنمايي اين خطر و بهره »صنعتي -مجتمع نظامي«هاي سياسي همبسته با  كانون

 جديدهاي  بهانهبه زودي صنعتي  - فروپاشي اتحاد شوروي و بلوك كمونيستي اين بهانه از ميان رفت ولي مجتمع نظامي

هاي  در سالنظامي اياالت متحده آمريكا، كه بدينسان، بودجه  !»تروريسم«سرانجام و  »بنيادگرايي اسالمي« ابتداريد: آف
، به سرعت رو به افول »تهديد نظامي«، به دليل فقدان توجيه كافي يعني وجود س از فروپاشي اتحاد شوروينخستين پ

سپتامبر  11حادثه ، دوران ريگان، نيز فراتر رفت. »جنگ سرد«و حتي از اوج دوران  افزايش يافتتدريج  رفت، به مي

   نقطه عطفي در اين فرايند بود. 2001

                                                       
103.  http://www.h-net.org/~hst306/documents/indust.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Military%E2%80%93industrial_complex  
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، از حزب دمكرات، و جيمي كارتريعني در آغاز دولت  ،1978در سال ) پنتاگونآمريكا (رسمي وزارت دفاع بودجه 
) به 1981بود كه در پايان كار اين دولت ( ميليارد دالر 1/116آخرين سال زمامداري محمدرضا شاه پهلوي در ايران، 

تهديد اصلي براي » ابرقدرت«يك در آن زمان هنوز اتحاد شوروي وجود داشت و به عنوان رسيد.  ميليارد دالر 5/175
  شد.  موجوديت جهان غرب شناخته مي

، از حزب رونالد ريگان .قدرت رسيدند گراي اياالت متحده به ترين محافل نظامي افراطي با سقوط كارتر،
اي براي افزايش چشمگير  دنبال بهانه معاون او بود. اين كانون به(پدر)  جرج بوشخواه، رئيس اين دولت و  جمهوري

رونالد ريگان با اعالم طرح تحقيقاتي  1983مارس  23گشت و سرانجام اين بهانه را يافت. در  بودجه پنتاگون مي
ه نام آن با فيلم مؤثر زده كرد. اين پروژه، كه تشاب آمريكا و جهانيان را شگفتمردم  »جنگ ستارگان«نام  اي به بلندپروازانه

ميليارد دالر براي  70بيش از  2000تا سال بدو شروع از تصادفي نيست، ) 1977(جرج لوكاس  104»جنگ ستارگان«
  جديدي بيانجامد. بدينسان،كارآمد كه ثمري در برداشته باشد و به ساخت سالح  آن جامعه آمريكايي هزينه داشت بي

بعداً نظريه رسيد.  ميليارد دالر 8/429پنتاگون به رقم عظيم  رسميبودجه  5198در پرتو چنين تبليغاتي، در سال 
  هاي نظامي دولت اياالت متحده آمريكا نيست.  بودجه رسمي پنتاگون تمامي هزينهپروفسور هيگز را توضيح خواهم داد كه 

ادامـه داد.  خـود را  كاپوي ) ت1993 -1989جمهوري جرج بوش اول ( هاي رياست در سال» صنعتي -مجتمع نظامي«
ديگـر   »خطـر كمونيسـم  «) بهانـه  1991دسـامبر   26با تزلزل در اركان اتحـاد شـوروي و سـرانجام انحـالل رسـمي آن (     

جنـگ خلـيج   «نـام   سـناريويي بـه   فضـا ايـن  گسـيخته نظـامي باشـد. در     توانست توجيهي بـراي سـوداگري لجـام    نمي
105»فارس

سوداگري عظـيم  اجرا شد. اين ماجراي هولناك نيز در اصل يك  1991فوريه  28تا  1990اوت  2از طراحي و  
هزينه جنگ خليج فارس را براي اياالت متحـده  دانشگاه جرج واشنگتن، محقق گوردون آدامز،  2001در سال بود.  مالي

صـدام  ي، و در كوران فروپاشـي اتحـاد شـورو   » جنگ سرد«بدينسان، با پايان يافتن  106.برآورد كردميليارد دالر  60آمريكا 

  بدل شد. » صنعتي -مجتمع نظامي«ننده بزرگ ك تغذيهبه حسين، ديكتاتور عراق، 
دليـل   بـه ) 1993(بـود كـه در پايـان آن     ميليـارد دالر  382بودجه پنتاگون ) 1989(اول  جرج بوشدر آغاز زمامداري 

، از بيـل كلينتـون   1993ژانويـه   20در تقليـل يافـت.    ميليارد دالر 6/274به » جنگ سرد«و پايان فروپاشي اتحاد شوروي 
در اولـين دوره زمامـداري   جمهـور بـود.    دو دوره رئـيس  2001ژانويـه   20حزب دمكرات، قدرت را به دست گرفت و تا 

گراي اياالت متحده شـبحي   مافياي نظاميتدريج  بهكلينتون بودجه پنتاگون هنوز از فروپاشي اتحاد شوروي متأثر بود ولي 
 ايـاالت  مّلـي  امنيـت  بـراي  جديـد  تهديـد كرد و به بهانه اين  »خطر كمونيسم«را جايگزين  »بنيادگرايي اسالمي«نام  به

 آغاز شـد. بـه ايـن ترتيـب، بودجـه      »سرد جنگ« دوران ميزان به آن ارتقاء و پنتاگون بودجه افزايش براي تالش متحده،
خـي  دليـل، بر  ايـن  به. يافت افزايش 2000 سال در دالر اردميلي 3/296 به 1997 سال در دالر ميليارد 8/259 از پنتاگون

 »لولـوي پانصـد ميليـارد دالري   «به طنز  نددينام مي »بنيادگرايي اسالمي«گرا  محافل نظاميچه را كه  آن مطبوعات آمريكا
  خواندند.   مي

در جايگاهي قـرار گرفـت   » صنعتي -مجتمع نظامي«خواه،  ، از حزب جمهوري)2001ژانويه  20( با صعود جرج بوش دوم

هنوز نخستين سال زمامـداري   .ريگان و جرج بوش اولرونالد ريچارد نيكسون و قدرتمندتر از دوران ليندون جانسون و بس 

جنـگ  «ي پر كـردن خـالء   برادستاويزي شگفت رخ داد و  2001سپتامبر  11جرج بوش دوم به پايان نرسيده بود كه حادثه 

ي عظيم، ا از اين پس، با به كار گيري زرادخانهفراهم آمد. » خطر كمونيسم«و جايگزين كردن تهديدي جديد به جاي » سرد
هاي تلويزيوني و غيـره، سـناريويي    هاي توليدكننده فيلم و شبكه مركب از مراكز آكادميك و سياسي و مطبوعات و كمپاني

سـاخت   24107سـريال  هاي تلويزيوني پربيننده و مـؤثر، ماننـد    هاي سينمايي و سريال زمان، فيلمجديد آغاز شد. از اين 

                                                       
104.  http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lucas  

105.  http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War  

106.  http://www.csmonitor.com/2001/1030/p2s2-usec.html  

http://www.npr.org/programs/atc/transcripts/2003/feb/030226.ludden.html  

107.  http://en.wikipedia.org/wiki/24_(TV_series)  
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را به عنوان تهديدي كامالً جـدي و واقعـي بـه    » تروريسم«نام  اي به پديده 109،روپرت مردوخمتعلق به  108كمپاني فاكس
هـاي دوران   هاي تلويزيوني و رمان و سريالهاي سينمايي  كردند. اگر مضمون فيلم افكار عمومي غرب و جهانيان القاء مي

را مبارزه جاسوسان دو بلوك شرق، به رهبري اتحاد شوروي، و غرب، بـه رهبـري ايـاالت متحـده آمريكـا،      » جنگ سرد«
شـدند، در   ، مأمور سرويس اطالعـاتي بريتانيـا، پرداخـت مـي    جيمز باندمانند » قهرماناني«داد، و بر اين اساس  شكل مي

آور، به سوژه اصلي بدل شدند و قهرماناني جـذاب ماننـد    هاي تروريستي، با قدرتي شگرف و اعجاب دوران جديد گروه
بينيم، پخش اولـين   كه مي )، آفريده شدند. چنان2010مه  24 -2001نوامبر  6( 24سريال شخصيت اصلي  110،جك باوئر

  آغاز شد.   2001سپتامبر  11كمتر از دو ماه پس از حادثه  24فصل از سريال پربيننده 
  

  
  

   2001سپتامبر  11مخارج نظامي آمريكا پس از حادثه 

  

 -مجتمع نظامي«ادامه يافت، به عنوان اوج سيطره  2009ژانويه  20دوران هشت ساله زمامداري جرج واكر بوش، كه تا 

هـا) سـخنگويان و نماينـدگان فكـري و      (نئوكـان » كاران نومحافظه«شود.  متحده آمريكا شناخته مي بر دولت اياالت» صنعتي

  رفتند.  شمار مي سياسي اين جريان به

گـري را در سياسـت    رخ نداده بود، نظـامي  2001سپتامبر  11ش، زماني كه هنوز حادثه ا جرج بوش از بدو زمامداري

                                                       
108.  http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company  

109.  http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch  

http://www.guardian.co.uk/media/2010/aug/02/fox-news-white-house  

110.  http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Bauer  
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دم كلمبيا بودند. او بـه بهانـه مبـارزه بـا قاچـاق كوكـائين بـه بمبـاران گسـترده          خارجي آغاز كرد. نخستين قرباني او مر
»مونسـانتو «دارويـي   -مجتمع عظيم شـيميايي هاي كلمبيا با مواد شيميايي پرداخت؛ همان موادي كه  جنگل

در دهـه   111
نابودي مردم كلمبيا بـه   كرد اينك براي هاي ويتنامي، توليد مي هاي ويتنام، و كشتن چريك براي استفاده در جنگل 1960

جنـگ كثيـف   «اي منتشر كرد بـا عنـوان    مقاله نيگارد انگليسي روزنامه 1380/ اول خرداد 2001مه  22كار گرفته شد. در 

   112.»بوش در كلمبيا
در » جنگ مواد مخدر در كلمبيا«درباره ارتباط جرج بوش با كمپاني مونسانتو در ماجراي ر اين مقاله، و مقاالت مشابه ديگ

را، او » رسالت«و پيوندهاي پنهان و جرج بوش واقعي از اين منظر حائز اهميت است كه ماهيت  2001هاي اوليه سال  ماه

  دهد.  به روشني نشان مي، 2001سپتامبر  11پيش از حادثه 

ت يمأمورن يند. اك يخود را پنهان نم يجمهور استير يت اصليجرج بوش مأمورچنين نوشته شده:  گارديندر مقاله 
و  ينفت يها يمپانكدند. عالوه بر يرسان ياريقدرت  ه او را در صعود بهك ييها يمپانكپاداش به  ياز اعطا  است عبارت

 يها يمپانكاالت متحده به يارد دالر از بودجه دولت ايليم 200 يها اعطا ن پاداشياز جمله ا  و)،كگار (تنبايس
خصومت و سوءظن است. او  ياياح ي، در جستجويت مّلينام امن ار، بهك نيانجام ا يبوش، برا ياست. آقا يحاتيتسل

خواهد  يجهان را بهم زند. او م يا هسته يها ند و تعادل سالحكما را نقض يپ قاره يها مان ضد سالحيه پكآرزو دارد 
را به هراس  كخطرنا ير در حال احتضار وليه گسترش دهد و خرس پيروس يغرب يمرزها يمان ناتو را به تماميپ

اياالت متحده در سراسر جهان در ل، ين دلياز دارند. به ايبه منازعه ن يع نظاميصنا ين اهدافيتحقق چن يبرا ياندازد. ول

   جستجوي بهانه است.
  

را  "ايلمبكطرح "ا يكن بهانه، دولت آمريا بود. به ايلمبكشت مواد مخدر در كه ين بهانه جنگ علياز ا يكي«
شود. دولت  يحات ميد تسليدرصد آن صرف خر 84ه كشده  يابيارد دالر ارزيليم 1/ 3بودجه آن ه كرد كه يته

ن ينترل داشت و به اكشور كن يد بر ايا ابتدا بايلمبكشت مواد مخدر در كنترل ك يه براكاست  يبوش مدع
ان ين نظاميدهد. ا يشور را آموزش مكن يا يان راستگرايرده و نظامك يداريخر يوپتر نظاميكهل 104منظور 

ه مواد مخدر يعل جنگ  "ايلمبكطرح "ا هستند. يلمبكها و دهقانان در  هيمسئول قتل هزاران نفر از رهبران اتحاد
  » شور است.كن يدر ا يناوابسته و مردم يروهايان بردن نيآن از م ييه مردم است. هدف غايست، جنگ علين

  

، با مواد شيميايي فراهم آمده از سوي كمپاني مونسانتو، تنها يك آغاز بـود.  2001اي كلمبيا در اوايل سال ه بمباران جنگل

بر اياالت متحده آمريكا در دوران زمامداري جرج واكر بوش اعـالم  » صنعتي -مجتمع نظامي«دستاورد بزرگ حكومت مطلقه 

سـازماني  و اقـدامات   2001سـپتامبر   11حادثه ده، به بهانه به عنوان سياست رسمي دولت اياالت متح» جنگ با تروريسم«

و چهره هـاي  ها  الدن، كه شباهت تام به گروه بناسامه نام  بهنامرئي و مصون از دستگيري و موجودي » القاعده«نام  بهمرموز 

) 2003مارس  20(راق و ع) 2001نوامبر  -(اكتبرد، و لشكركشي به افغانستان ندار» 24سريال «در تروريستي  »فوق مقتدر«

پـروژه  «آغاز شـد و كـانون فـوق از طريـق     » صنعتي -مجتمع نظامي«سابقه بودجه مّلي آمريكا به  بدينسان، تزريق بياست. 

   كرد. حتي تصور آن را نمي» جنگ سرد«به غارتي دست زد كه در دوران » تروريسم
ميليارد  33) به مقدار 2002سال مالي آينده ( اش قصد داشت بودجه پنتاگون را براي جرج بوش از آغاز زمامداري
مانند اتحاد توانمند برساند. در فضاي فقدان دشمني  ميليارد دالر 343به  ميليارد 310دالر افزايش دهد و آن را از 

اگر «شوروي اين افزايش هيچ توجيهي نداشت و اعتراض شديد كارشناسان را برانگيخت. اين شعار مطرح شد كه 
و حتي كساني مانند  »مان را عوض كنيم. هاي ميليارد دالر در سال از كشورمان دفاع كنيم، بايد ژنرال 300با  توانيم نمي

توان همين بودجه  ميتر  بيشجويي  الرنس كورب، از مقامات دوران ريگان، اعالم كردند كه با مديريت بهتر و صرفه
ها، به زودي براي  با توجه به اين واكنشرد دالر كاهش داد. ميليا 64ميليارد دالري پنتاگون را به ميزان  310كنوني 

                                                       
111.  http://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto  

112.  George Monbiot, “Bush's Dirty War in Colombia”, The Guardian, May 22, 2001.  

http://www.corpwatch.org/article.php?id=664  



   

36 

 

متحده  گراي اياالت متحده روشن شد كه به دليل فقدان خطري آشكار براي امنيت داخلي اياالت هاي نظامي كانون
سپتامبر بهانه كافي را براي تحقق اين خواست فراهم آورد.  11تواند موفق شود. حادثه  افزايشي چنين نامعقول نمي

حمله به «سپتامبر مقامات دولت بوش آن را نه يك اقدام تروريستي بلكه  11توجه كنيم كه از نخستين ساعات حادثه 
  اعالم نمودند. »وضعيت جنگي«توصيف كردند و در اين كشور  »آمريكا

آغاز كرده بود، به  2001در سال بودجه دفاعي  ميليارد دالر 310اتي، دولت بوش كه كار خود را با با چنين تمهيد
به تصويب كنگره رسانيد. اين مبلغي  2002را براي سال  دالرميليون  400و ميليارد  434رقم  »جنگ با تروريسم«بهانه 

  شد.  است بسيار بيش از آن چه كه در اوج جنگ جهاني دوم خرج مي
اوباما براي دولت باراك امروزه رغم پايان يافتن دوران زمامداري جرج بوش، فرايندي كه او آغاز كرد همچنان ادامه دارد.  به

 15براي وزارت دفاع (پنتاگون) در نظر گرفته است يعني  ميليون دالر 900ميليارد و  548اي معادل  بودجه 2011سال مالي 

 2009ها و نهادها، در سال  رتخانهكل بودجه دفاعي آمريكا، اعم از بودجه پنتاگون و ساير وزا .2010ميليارد دالر بيش از سال 

خواهد  ميليارد دالر 895حدود  2011رسيد و در سال  ميليارد دالر 855به  2010بود كه در سال  ميليارد دالر 782معادل 

بود.
113   

  بودجه آشكار و پنهان نظامي
(پنتاگون) تعلق  وزارت دفاعاي كه رسماً به  يعني بودجهدولت آمريكاست » نظامي آشكاربودجه «ارقامي كه بيان شد 

 115،ايندپندنت ريويوپژوهشگر سرشناس آمريكايي و سردبير فصلنامه معتبر  114پروفسور رابرت هيگز،گيرد.  مي
هاي نظامي بر  دليل سياستبه ايي كه ه هزينهگويد يعني  سخن مي» بودجه پنهان نظامي«نام  اي به از پديدههاست  سال

. براي مثال، ميلياردها دالري را رسمي نظامي استبه جز بودجه شود و  بودجه ساليانه دولت اياالت متحده آمريكا تحميل مي
رود قطعاً بايد  مي كمپاني مونسانتوبه جيب » تروريسم شيميايي«يا » بيوتروريسم«كه به بهانه تحقيقات براي مقابله با 

پرداخت  وزارت بهداشتكه پول فوق از بودجه ساليانه  رغم اين هاي نظامي دولت آمريكا محسوب كرد به جزو هزينه
  شود.  مي

» بودجه آشكار«دولت آمريكا،  2004خود، در تحليل بودجه سال  2004ژانويه  18رابرت هيگز ظاهراً اولين بار در مقاله 
ميليارد و  401سهم وزارت دفاع  2004كه در بودجه سال مالي  رغم اين هيگز نوشت: به116متمايز كرد. نظامي را» پنهان«و 

بر مردم آمريكا تحميل شده، ولي واقعيت بيش » جنگ با تروريسم«اي عظيم كه به بهانه  است، بودجه ميليون دالر 300
هاي  ، براي توليد سالحوزارت انرژينند كه، مثالً، در دا ينند و نميب از اين ارقام است. مردم فقط بودجه پنتاگون را مي

هاي  اي، چه مبالغي به بودجه نظامي كشور افزوده شده. او با بررسي دقيق بودجه دولت آمريكا در سال جديد هسته
بودجه واقعي بود ولي  ميليارد دالر 344/ 4بودجه رسمي پنتاگون  2002اعالم كرد كه هر چند در سال  2004و  2002
بوده است.  ميليون دالر 100ميليارد و  596ها پنهان شد،  ها و سازمان دولت بوش، كه در بودجه ساير وزارتخانه نظامي

در صد بيش از بودجه  88اعالم كرد يعني  ميليارد دالر 754را  2004هيگز بودجه واقعي نظامي دولت بوش در سال 
  رسمي كه به وزارت دفاع تعلق گرفته. 

دولت آمريكا  بودجه واقعي نظاميبار ديگر به بررسي  2007ين تحقيق را ادامه داد و در مارس رابرت هيگز ا
   117پرداخت.
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114.  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Higgs  
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  رابرت هيگز

  

بود،  ميليون دالر 400ميليارد و  499بودجه پنتاگون (وزارت دفاع)  2006كه در سال مالي  رغم اين هيگز نوشت: به
هاي دولتي مخارج نظامي ديگر نيز داشت. براي مثال، وزارت  ها و سازمان دولت آمريكا در چارچوب ساير وزارتخانه

 69ميليون دالر براي توليد نظامي هزينه كرد و مخارج وزارت امنيت داخلي در سال فوق  600ميليارد و  16انرژي 
ميليون دالر در امور نظامي هزينه كرد و غيره.  300ميليارد و  25ارجه ميليارد و يكصد ميليون دالر بود و وزارت امور خ

اعالم كرد. طبق  ميليون دالر 900ميليارد و  934را  2006هاي نظامي دولت آمريكا در سال مالي  هيگز مجموع هزينه
  رسيد.  مي يك تريليون دالردولت آمريكا به بيش از  بودجه واقعي نظامي 2007ارزيابي او در سال مالي 

گرايانه در بودجه دولت آمريكا را تا به  هاي نظامي پروفسور هيگز روش خود براي شناخت ميزان واقعي و پنهان هزينه
   118پرداخته است. 2009دهد. او اخير به بررسي بودجه سال  امروز ادامه مي

بودجه واقعي نظامي دولت هزينه كرد ولي  ميليون دالر 500ميليارد و  663پنتاگون  2009در سال هيگز، بررسي طبق 
   119.خواند مي» اقتصادي - فاشيسم نظامي«رابرت هيگز اين پديده را بود.  ميليون دالر 500ميليارد و  27يك تريليون و 

  د؟ نبر ميچه كساني از جنگ سود 
را در » صنعتي - مجتمع نظامي«مقاالت متعدد خود وضع در نيز ويليام هارتنگ، پژوهشگر انستيتوي سياست جهاني، 

سپتامبر  11حدود دو سال پيش از حادثه ، 1999مورد بررسي قرار داده است. او در ژوئيه » جنگ سرد«در آمريكاي پس از 

شكل  : چگونه توليدكنندگان اسلحه سياست خارجي و نظامي آمريكا راصنعتي -بازنگري به مجتمع نظامي«مقاله ، در 2001

  نوشت:  120،»دهند مي
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صـنعتي از ميـان نرفـت بلكـه      -، مجتمع نظـامي »جنگ سرد«اتحاد شوروي و پايان برخالف تصورات اوليه، با فروپاشي 

ن يد مارتيهكال ،االت متحدهيا يحاتينتون سه غول بزرگ تسليلك يدر دوران زمامدار سادگي خود را تجديد سازمان داد. به
طره يزنهاور درباره سـ يدست آوردند. هشدار آ ارد دالر در سال از پنتاگون بهيليم 30معادل  ييها مانيپ ،تئونينگ و رايبوئو 

، ياتحـاد شـورو   يمان ورشو و فروپاشـ يرغم انحالل پ ت دارد. بهياهم 1960ز مانند دهه يهنوز ن يصنعت -يمجتمع نظام
ـ ليم 270بـه    سـتم) ين بودجه (در اواخر سده بي. ازنهاور استيتر از دوران آ مياالت متحده امروزه عظيا يبودجه نظام ارد ي

عضـو   يهـا  ن آن (دولـت يا و متحـد يكـ االت متحده آمريا يزان بودجه نظاميم 1999ده است. در سال يدالر در سال رس
ـ ا يه از سـو كـ  يهـا  ل جهان بود و در مقابـل دولـت  ك ينظام يها نهيدرصد هز 62/ 36و ژاپن)  يره جنوبكناتو،  االت ي

ـ ، ايره شـمال كن، يچ  ه،يشدند (روس يم يمعرف »دشمنان بالقوه«عنوان  همتحده ب ـ يل  ه، عـراق، يران، سـور ي وبـا) در  كو  يب
هارتنـگ  آن زمـان،  درصـد.   23 /19شـورها  كر يردند و ساك يجهان را صرف م ينظام يها نهيدرصد هز 14 /45مجموع 

خبري نيست، چه خطري صرف بـيش از يـك چهـارم    در فضايي كه از تهديد نظامي روسيه اين پرسش را مطرح كرد: 
    كند؟ تريليون دالر در سال براي جنگ و تدارك جنگ را توجيه مي

  

  
  

  ويليام هارتنگ 

  

اغراق در زمينه تهديدات موجود براي امنيت اياالت متحده، سنت ديرين و غيرشرافتمندانه پنتاگون است. افزود: هارتنگ 

بزرگنمايي تهديد نظامي شوروي طي ساليان مديد به تأثير از اطالعات نادرست جاسوسان آشكار شد كه  1990در اوايل دهه 

اي چون آلدريش آمس دوجانبه
121

هـاي آمريكـا در كنيـا و تانزانيـا (اوت      گذاري در سفارتخانه بوده است. حوادثي مانند بمب 

 24) و جنگ هوايي نـاتو در كـوزوو (از   1998) و كره شمالي (اوت 1998هاي موشكي ايران (ژوئيه  ) و ادعاي آزمايش1998

  ساخت.  مي) توجيه الزم را براي افزايش بودجه نظامي پنتاگون فراهم 1999مارس 

                                                      
← 

Military Policies”, The Progressive Response, Vol. 3, No. 23, July 2, 1999.  

http://www.bu.edu/globalbeat/usdefense/Hartung070299.html  

121.  http://en.wikipedia.org/wiki/Aldrich_Ames  
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پيمانكاران نظامي پنتاگون و برخـي  دهـد:   ميپاسخ چنين ام هارتنگ يليهستند؟ و يسانكو چه ين سناريسودبرندگان ا

  زنند. ي نظامي را به جيب ميطور مرتب دالرها هاي اصلي كنگره كه به از شخصيت

  پايان سخن 
كند كه وضع وخيم اقتصادي  گران كفايت مي توضيحات پيشگفته براي اثبات نادرستي نظر آن گروه از تحليل - 1

آمريكا يا مخالفت مردم اين كشور با تداوم حضور آمريكا در خاورميانه يا نظرات غالب كارشناسان آمريكايي را، كه در 
پايان حضور نظامي آمريكا در «) تجلي يافت، به عنوان 2010اوت  19وهاي نظامي آمريكا از عراق (خروج رسمي نير

را هياهوي تبليغاتي ارزيابي كرده و حمله نظامي به ايران را نامحتمل » گزارش گلدبرگ«كنند؛  اعالم مي» خاورميانه
يروي نظامي آمريكايي در عراق حضور دارند و اعالم هزار ن 50هنوز حدود دانند كه  گران گويا نمي دانند. اين تحليل مي

  ) با واقعيت فاصله زياد دارد. 2010اوت  31از سوي اوباما (» پايان عمليات در عراق«رسمي 

جلوه كند. اوباما مجبور » طلب صلح«و » معتدل«كوشد  البته دولت اوباما، برخالف دولت بوش، در سياست خارجي مي
است افكار عمومي و اكثريت مردم آمريكا، يعني پايگاه اجتماعي خود در انتخابات، را راضي نگه دارد يا، در واقع، با 

، حتي اگر به راستي بخواهد، توان مقاومت ندارد. در »صنعتي - مجتمع نظامي«آنان بازي كند؛ ولي او در مقابل اقتدار 
و چون جان كندي و در بهترين حالت چون جيمي كارتر خواهد بود. اوباما قطعاً در پي راضي كردن اين صورت فرجام ا

و پيمانكار » جنرال الكتريك«حاميان مقتدر مالي خود، كساني چون لستر كراون، ميلياردر شيكاگو و مالك اصلي مجتمع 
  بزرگ پنتاگون، است. 

طور  بهبنيان نهاده شد و اينك  2001سپتامبر  11يي است كه با حادثه ها خواستار تداوم سياست» صنعتي -مجتمع نظامي«

مكرر شنيده » گزارش جفري گلدبرگ«بندي است كه پس از انتشار  ترجيع» حمله به ايران«ايران را نشانه گرفته است. جدي 

، در كنار »جنگ با تروريسم«ار زير پيشين بريتانيا و يكي از دو معمو ، نخستسخنان توني بلرترين نمونه،  شود. برجسته مي

 -مجتمع نظامي«ترين پيوندها با زرساالران يهودي نامدار غرب، از جمله روپرت مردوخ، و  جرج بوش، است كه از ژرف

جامعه جهاني بايد آماده «بي. بي. سي. اعالم كرد:  2در گفتگو با شبكه  2010اوت  31برخوردار است. بلر در » صنعتي

»ي خود ادامه دهد.ا ايران شود اگر اين كشور به برنامه توليد سالح هسته رويارويي نظامي با
122
   

به اصل اساسي راهبردي در سياست خارجي دولت آمريكا بدل شد، يك  2001سپتامبر  11، كه از »جنگ با تروريسم«

) براي تدوين و تحقق آن 1991از زمان فروپاشي اتحاد شوروي (است كه بلندمدتي استراتژي سياست مقطعي نيست؛ 

انديشه فراوان و سرمايه كالن صرف شد و لذا به اين سادگي پايان نخواهد يافت. عدم تمكين اوباما به اين استراتژي به 

قتصاد عظيم براي چرخش ايك دهه ساخته و بيش از در طول » صنعتي -مجتمع نظامي«هيواليي است كه معني مقابله با 

به معني پايان در خاورميانه و بزرگ جنگي جديد عدم وقوع كرده است. » كمونيسمتهديد «جايگزين مبتني بر صنايع نظامي 

غوغاي يك ژورناليست يا يك محفل افراطي و غيرمؤثر كه جفري گلدبرگ آغاز كرده يافتن اين موج است. بنابراين، جنجالي 

  ند. ا نيز در آن شريككه حاميان مالي اوباما و بزرگ  پنهان يمنطبق با اهدافنديشيده شده و اي است ا لب نيست؛ برنامهط جنگ

  به چه معناست؟ » تغيير نهايي«. اين گويد ميسخن » تغيير نهايي خاورميانه«جفري گلدبرگ در گزارش خود از  - 2
هاي  هاي پس از پيروزي آمريكا و بريتانيا و فرانسه در جنگ اول جهاني بر ويرانه جغرافياي سياسي جديد خاورميانه در سال

هاي كوچك  هاي خالفت عثماني، دولت هاي بزرگ پيروزمند غربي، بر ويرانه ها، قدرت دولت عثماني شكل گرفت. در آن سال

ند، در حجاز خاندان سعودي و در عراق و اردن خاندان هاشمي را به قدرت رسانيدند عربي را در منطقه خليج فارس ايجاد كرد

  نشانده غرب استقرار يافتند.  هاي دست و در ايران و تركيه و افغانستان حكومت

ر ميان يهوديان آغاز شد، در حوالي سال (عاشقان صهيون) د 123»هووي زيون«با نام  1880موجي كه از اوائل دهه 
ها  صهيونيستاولين كنگره گزاري ، با بر1897اوت  29در  124، ساخته ناتان برنبائوم،»صهيونيسم«يدايش واژه به پ 1890

                                                       
122.  http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100902/FOREIGN/709019859/1002  

123.  http://en.wikipedia.org/wiki/Hovevei_Zion  

124.  http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Birnbaum  

← 
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و با پول و برنامه زرساالران يهودي نامدار  125انجاميد،» صهيونيسم«نام  اي سياسي به در شهر بال سويس، به ظهور پديده
هاي  تغذيه و هدايت شد، در سال 128،ادموند روچيلدبارون و  127سر ارنست كاسلو  126هرش بارون موريس دوچون 

مه  14فلسطين را توسعه بخشيد. اين برنامه سرانجام در سرزمين س از جنگ جهاني اول برنامه استقرار يهوديان در پ
  انجاميد. » اسرائيل«نام  افروز به دولتي نژادپرست و جنگ 129به اعالم موجوديت 1948

  

  
  

  ي جديدتوني بلر، شواليه جنگ صليب

  

هاي پس از جنگ اول جهاني آغاز  كامل كردن اقداماتي نيست كه همين كانون در سال» تغيير نهايي خاورميانه«آيا منظور از 

جغرافياي سياسي جديد در خاورميانه نيست كه در آن استقرار نمود؟ آيا اين تعبير به معناي تحقق آرزوي ديرين ايشان براي 

  چون ايران ديگر حضور نداشته باشند؟كشورهايي بزرگ و مقتدر 

ويژه  كند اهميت گاز طبيعي، به عنوان منبع اصلي انرژي جهان در هزاره سوم ميالدي، به چه اين ظن را تقويت مي آن -3

  پس از پايان يافتن ذخاير نفت، و تعلق بخش اعظم اين منبع به خليج فارس و ايران است. 

                                                      
← 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zionism#Terminology  

125.  http://en.wikipedia.org/wiki/Zionism#History  

126.  http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Hirsch  

127.  http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Cassel  

128.  http://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_James_de_Rothschild  

129.  http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Declaration_of_Independence  
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ند ز ميتريليون متر مكعب) تخمين  177تريليون فوت مكعب ( 6254 را يعي جهان، ذخاير گاز طب2009سال برآوردهاي 

تريليون متر مكعب) در خاورميانه واقع است. 73/ 4تريليون فوت مكعب ( 2592از اين مقدار كه 
شش كشور داراي  130

الت متحده آمريكا و امارات ترين ذخاير گاز جهان، به ترتيب، عبارتند از: روسيه، ايران، قطر، عربستان سعودي، ايا بزرگ

متحده عربي.
تريليون متر مكعب) است. 28تريليون فوت مكعب ( 992و ذخاير گاز ايران حداقل  131

بايد توجه نمود كه  132

ترين ذخيره بالفعل  نامساعد طبيعي، براي استحصال سودآور نيست، و لذا بزرگموقعيت ذخاير گاز روسيه، به دليل يخبندان و 

  قرار دارد. ران گاز جهان در اي
  

  

 ترين منبع انرژي (گاز) قابل استحصال جهان در هزاره سوم ميالدي  اورميانه و ايران بزرگخ

اندازي بر اين منبع بزرگ انرژي نيست كه عامل  افروزانه دست جنگها و تحريكات  گونه جنجال اينف اهديكي از اآيا 

  ؟ميالدي خواهد بودسياست و اقتصاد جهاني در هزاره سوم كننده  تعيين

  شيراز
  2010سپتامبر  3/ 1389شهريور  12جمعه، 

  روز قدس شريف

                                                       
130.  http://www.naturalgas.org/overview/resources.asp  

131.  http://www.eia.doe.gov/cabs/UAE/NaturalGas.html  

132.  http://www.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=IR  

http://www.nigc.ir/Site.aspx?ParTree=111813&LnkIdn=43715  


