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  ها و ايران موساد، نئوكان 

  جنگ جديد در خاورميانه يا رسوايي بزرگ در آمريكا؟

 شدن مطرح از پس اوليه ساعات در را بخشي. شد تنظيم زمان دو در يادداشت اين
 در را بخشي و نوشتم اكتبر 12 چهارشنبه در ايران عليه آمريكايي مقامات ادعاهاي جنجالي

  .اكتبر 13 پنجشنبه صبح
اكتبر، ماجرا آغاز يك توطئه  12اكتبر، و روز چهارشنبه،  11شنبه،  در ساعات پاياني سه

يافته و تمام عيار براي تهاجم نظامي به ايران، با همراهي عربستان سعودي و  سازمان
اكتبر، ابراز ترديد  13كرد. عصر چهارشنبه و صبح پنجشنبه،  متحدانش در منطقه، جلوه مي

هاي آمريكا درباره صحت ادعاهاي اريك هولدر و  رشناسان و رسانهگسترده از سوي كا
هاي آغاز يك رسوايي بزرگ براي دولت اوباما اوج  مقامات اف. بي. آي. و زمزمه

كنم و مترصدم كه كدامين يك از اين دو موج غالب  گرفت. سير حوادث را دنبال مي
  خواهد شد. 

  صبح  8 ، ساعت2011اكتبر  13/ 1390مهر  21پنجشنبه، 

  دهد  اي كه بوي جنگ مي توطئه
شب به وقت  10بعد از ظهر به وقت واشنگتن برابر با  2:30، حوالي ساعت 2011اكتبر  11/ 1390مهر  19شنبه  سه

زده كرد: اريك هولدر، دادستان كل و وزير دادگستري اياالت متحده آمريكا،  تهران، خبري عجيب جهانيان را حيرت
تبار به اتهام تالش براي ترور عادل الجبير، سفير عربستان سعودي در واشنگتن،  مريكايي ايرانياعالم نمود كه يك آ

ساله، نام دارد كه، به گفته هولدر، با فردي بنام غالم (علي) شكوري از  56دستگير شده است. متهم منصور ارباب سير، 
 ] +نيروي قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. [

] و ادعانامه +صفحه [ 21اندكي بعد، متن گردش كار پليس فدرال آمريكا (اف. بي. آي.) به دستگاه قضايي در 
] عليه منصور ارباب سير و غالم شكوري در اينترنت منتشر +وزارت دادگستري/ دادستاني كل آمريكا در چهار صفحه [

  شد. 
  نگار ايراني مقيم واشنگتن، به شرح زير است: نامهبندي شده آرش سيگارچي، روز گزارش زمان

  ها به وقت واشنگتن است و هفت و نيم ساعت قبل از ايران. ساعت«
گويد سپاه پاسداران ايران در يك برنامه ترور در آمريكا  اريك هولدر، وزير دادگستري آمريكا، مي 2:15ساعت 

  نقش داشته است. 

  هاي امنيتي برنامه ترور سپاه قدس را خنثي كرده است. آقاي هولدر گفته است نيرو 2:18ساعت 
  به گفته وزير دادگستري آمريكا، آنها قصد داشتند سفير عربستان در آمريكا را ترور كنند. 2:31ساعت 
گويد يكي از دو ايراني مربوط به  معاون وزير دادگستري آمريكا هم در اين كنفرانس خبري مي 2:37ساعت 

  شود.  ازداشت آمريكاست و ساعاتي ديگر در نيويورك دادگاهي ميسپاه پاسداران در ب
  منصور ارباب سيار [ارباب سير] متهمي است كه در بازداشت است.  2:52ساعت 
رابرت مولور، رئيس اف بي آي، در اين كنفرانس اعالم كرد كه ارباب سيار در مكزيك  2:59ساعت 

  ريزي براي ترور را انجام داده است. برنامه
هاي آمريكا از سپاه  نام متهم دوم كه در ايران است غالم شكوري اعالم شده كه به گفته مقام 3:10عت سا

  قدس است.
  اند: حامد عبداللهي، عبدالرضا شهاليي.  هاي ديگري هم خبر داده هاي آمريكايي از نام مقام 3:19ساعت 
گويد كه سپاه قدس پيش از اين در  اش مي امهولف بليتزر [مجري تلويزيوني سي ان ان] در آغاز برن 4:05ساعت 

هاي بوئنوس  ها نقش داشته و مورد مهم در سابقه اين گروه دست داشتن در [انفجار] مركز يهودي ترور آمريكايي

  آيرس است. 
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گويند منصور ارباب سيار يك ايراني ساكن تگزاس است و در مكزيك  هاي آمريكايي مي مقام 4:11ساعت 
  ه با پرداخت يك و نيم ميليون دالر قصد ترور دارد.به فردي گفته ك

سفير عربستان در حالي هدف ترور بود كه در زمان حضور او در رستوراني در شهر واشنگتن  4:13ساعت 

  هاي آمريكايي هم قرار بود حضور داشته باشند. مقام

نيويورك پيش پرداخت صد  شود كه ارباب سيار در به اين دليل دادگاه در نيويورك برگزار مي 4:16ساعت 
  هزار دالر را داده است.

گويند كه يك مأمور مخفي [اداره مبارزه با مواد مخدر] با منصور ارباب سيار  مقامات امنيتي مي 4:21ساعت 
  مالقات داشته است.

  د.دهد كه متهمان در آن هستن اي از مقابل دادگاه شهر نيويورك نشان مي سي ان ان تصاوير زنده 4:26ساعت 
سپتامبر از آلمان به مكزيك  28گويند منصور ارباب سيار قصد داشت  هاي آمريكايي مي مقام 4:31ساعت 

  هاي اين كشور به آمريكا آمد و در فرودگاه جان اف كندي بازداشت شد. برود كه پس از ممانعت مقام
ري از خانه او در تگزاس اولين عكس از ارباب سيار منتشر شده است. سي ان ان قرار است تصوي 4:44ساعت 

  [نشان] بدهد.
خبرگزاري فارس ايران يك تنه واكنش به اخبار عليه جمهوري اسالمي ايران را بر عهده گرفته  4:48ساعت 

  است.
سفير شده  2007در سفارت بوده و از  1987سفير عربستان در آمريكا درس خوانده و از سال  5:00ساعت 

هاي  لطنتي نيست اما خيلي به ملك عبداهللا عربستان نزديك است. او در سالاست. با اين كه او از خانواده س
  اخير بارها با او در سفرهاي خارجي همراه شده و گاهي حتي مترجم او شده است.

خواهد  گويد كه ايران مي االصل جان هاپكينز، به ولف بليتزر مي گر مصري فؤاد عجمي، تحليل 5:02ساعت 

گر اين است  آفريني در آمريكا جبران كند. نكته جالب در مورد اين تحليل رميانه را با نقشهايش در خاو ماندگي عقب

  كند. كه مدام از واژه خليج به جاي خليج فارس استفاده مي

مان در ديگر كشورها سرگرم  گويد با همتايان هيالري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، مي 5:24ساعت 
  م به ايران نشان بدهيم.گفتگو هستيم تا موضعي محك

گويد آخرين تروري كه جمهوري  يكي از خبرنگاران سي ان ان در گفتگو با ولف بليتزر مي 5:33ساعت 
اكبر طباطبايي در منطقه بتزداي مريلند نزديك به  است كه علي 1980اسالمي ايران نقش داشت مربوط به سال 

  واشنگتن توسط عامل جمهوري اسالمي ترور شد.
گويد: پليس فدرال آمريكا و نيروي مبارزه با مواد مخدر (دي اي اي) توانسته است  رويترز مي 5:40ساعت 

  اين طرح را خنثي كنند.» ائتالف سرخ«در عملياتي به نام 
گويند ارباب سيار اعتراف كرده است كه قصد ترور سفير عربستان  مقام هاي قضايي آمريكا مي 6:29ساعت 

  ست.در واشنگتن را داشته ا
ها منتشر  اند. هنوز جزئياتي در مورد آن گويند متهمان ديگري نيز بازداشت شده برخي منابع مي 6:42ساعت 

  نشده است.
گويد: متهم بازداشت شده در ابتداي  اش مي در ابتداي برنامه Out Frontارين بارنت مجري برنامه  7:01ساعت 

  ]+» [گيرد.خرداد سعي كرده با مأموران مخفي آمريكا ارتباط ب

  چون فؤاد عجمي » هايي شومن«
چه در گزارش فوق توجه مرا جلب كرد، گفتگوي زنده فؤاد عجمي با سي ان ان، در برنامه پربيننده ولف بليتزر،  آن

شركت بالفاصله فؤاد عجمي در اين سناريو مرا به ياد مصاحبه گزارش مقامات قضايي و اف بي آي. ] است پس از +[

هيچ مداقه درباره علت حادثه، زماني كه همه چيز ناروشن  اندازد كه بي مي 2001هنري كيسينجر پس از حادثه يازده سپتامبر 

 17نوان عامل واقعه معرفي كرد. كيسينجر شش روز بعد، در الدن را بع سپتامبر بن 11و در ابهام كامل بود، در همان روز 

  شد. ايرانسپتامبر، خواستار بمباران افغانستان و 

تبار است و خانواده او در دوران ناصرالدين شاه، گويا از تبريز،  كه از نامش پيداست، ايراني ] چنان+، +فؤاد عجمي، [
ها و پيوند ژرف با البي مقتدر  اند. رفتار سياسي عجمي، بركشيده شدن توسط نئوكان به جنوب لبنان مهاجرت كرده
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بهائي دوران  -بيهاست توجه مرا به اين فرضيه معطوف كرده كه خانواده عجمي بايد از مهاجران با بهائيان آمريكا، سال
  كردند.  ناصري باشند كه همچون برخي ديگر در پي استقرار ميرزا حسينعلي نوري در عكا به لبنان و فلسطين مهاجرت 

ها به عبث كوشيدند او را، در مقابله با  اند، سال لقب داده» اسپينوزاي خاورميانه«ها و البي اسرائيل، كه به عجمي  نئوكان

كاري، عجمي را  انديشمندي مطرح در خاورميانه بركشند. نورمن پادهارتز، از بنيانگذاران نومحافظهادوارد سعيد، بعنوان 

  گويد.  خواند در ميان اعراب كه در مورد اسرائيل حقيقت را مي» صدايي تنها«

ولفوويتز، )، دوست و همكار پل 2011- 1980فؤاد عجمي، رئيس سابق مؤسسه مطالعات خاورميانه دانشگاه جان هاپكينز (

هاي برجسته نئوكان،  كاران در ماجراي اشغال عراق است. چهره پردازان اصلي نومحافظه دوست كوندوليزا رايس و از نظريه

ديك  2002اند. در اوت  مانند ولفوويتز، و مقامات دولت بوش در زمينه مسائل عراق و خاورميانه بارها به عجمي استناد كرده

ها به پايكوبي  وفسور فؤاد عجمي پس از تصرف بصره و بغداد مردم با شور و هيجان در خيابانبيني پر چني گفت: طبق پيش

اگر هاليوود بخواهد فيلمي درباره جنگ دوم خليج نوشت:  نيشن آدام شاتز در مجله 2003آوريل  28خواهند پرداخت. در 

 لعات خاورميانه دانشگاه جان هاپكينز، بدهد.[جنگ عراق] بسازد بايد نقش اصلي را به پروفسور عجمي، رئيس مؤسسه مطا

  ]+[ داند. با روشنفكر مهاجر ديگر، هنري كيسينجر، همانند مي» امپراتوري آمريكايي«شاتز عجمي را از نظر دفاع از 

الي مقامات قضايي و پليس فدرال آمريكا، نامتعارف نيست. كينه رفتار اخير عجمي، بالفاصله پس از مصاحبه جنج
ستايش » محور شرارت«ها پيش از جرج بوش به دليل وارد كردن نام ايران به  عجمي به ايران تا بدان حد است كه سال

  كرد. 
اندكي پيش از مصاحبه ها. يكي از آنان  ها و حمايت چون فؤاد عجمي در ايران نيز هستند با همان وابستگي» هايي شومن«

جا تاخت كه با سخافتي باورنكردني  هاي نژادپرستانه ميان ايرانيان و اعراب پرداخت. او تا بدان اريك هولدر به انتشار بذر كينه

ايرانيان اهل تسنن را از زمره ايرانيان خارج كرد. او مدعي شد كه ايرانيان هنوز كينه شكست در جنگ قادسيه را در دل دارند 

منشاء نژادپرستي ضد عربي ايرانيان همين است. زماني كه اين گفتگو را خواندم ابعاد خطرناك آن را درك نكردم. چند و 

  ساعت بعد كه مصاحبه اريك هولدر انجام شد دريافتم كه اين سناريو مقدماتي مفصل و جدي داشته است. 

  اي كه با ناباوري آغاز شد  توطئه
دهد. حتي در مجله  ريكا به سرعت اين تمهيد را شناخته و به آن واكنش نشان ميافكار عمومي فهيم جامعه آم

آيا «مقاله خود برگزيد: ] ماكس فيشر اين عنوان را براي +هاست، [ گراي آتالنتيك، كه داراي پيوند ژرف با نئوكان راست

كند. او  يهاي جدي مطرح م ] فيشر برخي پرسش+[ »خواست به سفير عربستان سوءقصد كند؟ به راستي ايران مي
گذاري در خاك آمريكا را بپذيرد چرا هدفي چنين  خواست تمامي پيامدهاي ناگوار بمب اگر ايران به راستي ميپرسد:  مي

كوچك [سفير عربستان] را برگزيد؟ چرا ايران در يك دهه متالطم پس از يازده سپتامبر، مثالً در اوج جنگ عراق، به چنين 

شود،  از آزادي زندانيان آمريكايي در ايران، كه تالش براي بهبودي روابط دو كشور تلقي مياقداماتي مبادرت نكرد؟ چرا پس 

هاي افراطي چون جفري گلدبرگ در  احتماالً، نئوكان چنين كرد؟ چرا ايران با كارتل مواد مخدر مكزيك وارد همكاري شد؟
بود. شايد مقاله ماكس فيشر با اين هدف هاي فيشر پاسخ خواهند داد و اين بحث كشدار خواهد  آتالنتيك به پرسش

  منتشر شده. 
 واشنگتن پستيابيم. نويسندگان مقاله  مي واشنگتن پستهاي اوليه را در روزنامه پرتيراژ  ترين واكنش يكي از جالب

ادعايي مقامات آمريكايي از بيان انگيزه ايران براي انجام توطئه «نويسند:  پس از درج گزارش مصاحبه اريك هولدر مي

] نظرات خوانندگان (كامنت) ذيل مقاله فوق جالب +[ »بندي شده است. اند اطالعات مربوطه طبقه اند و گفته امتناع كرده
  است. يكي نوشته است: 

رسد كه  اند؟ آيا اين يك حركت سياسي از سوي دولت اوباما نيست؟ به نظر نمي را كرده چرا اين افشاگري«
تحقيقات كافي و دقيق انجام داده باشند و روشن شده باشد كه چه كسي پشت اين توطئه است. پس چرا با 

ان؟ براي كنند؟ براي خشنود كردن اسرائيل؟ براي ناراحت كردن اير اش مي طرح اتهامات عليه ايران علني
  » تحريك افكار عمومي به حمايت از عمليات نظامي؟ چرا؟

هاي دولت اوباما از طرح  هاي ديگر نيز قابل تأمل است و ترديدهاي فراوان را نسبت به صحت ماجرا و انگيزه كامنت
  دارد. براي مثال، فرد ديگر نوشته است:  توطئه ادعايي ايران بيان مي
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كنم اكنون زمان به  نگ جهاني سوم را آغاز كند، او را سرنگون كنيم. گمان ميبايد پيش از آن كه اوباما ج«
جمهور] اگر اوباما نقشه بمباران ايران را در سر  قانون اساسي است. [اصل بركناري رئيس 25كار گرفتن اصل 

  » دارد، از نظر دماغي براي تصدي مقام رياست جمهوري نامناسب است.

  »رسوايي بزرگ«به سوي 
ها  ها به ادعاهاي دادستان كل و مقامات قضايي آمريكا بود. با گذشت زمان، واكنش چه گفته شد، نخستين واكنش آن

 12با سرعتي عجيب رو به افزايش گذارد در حدي كه در ساعات پاياني روز بعد، چهارشنبه » توطئه ايران«به ادعاي 
، بنقل از كريستين ساينس مانيتورسخن گفتند. روزنامه  »ستان هولدرالوقوع و توفنده داد رسوايي قريب«اكتبر، مطبوعات از 

] نماينده كاليفرنيا از حزب +خبرگزاري آسوشيتد پرس، نوشت كه يك كميته تحقيق كنگره، به رياست دارل عيسا، [
احضار كرده است. » توطئه ادعايي«قضايي را براي پاسخگويي درباره جزئيات  خواه، دادستان هولدر و مقامات جمهوري

گويند كه مانند  مي 1»سازمان مبارزه با الكل، تنباكو، سالح گرم و مواد منفجره«اعضاي كميته تحقيق كنگره از فساد در 
ن ا. تي. اف. اجازه داده كه شود سازما بخشي از وزارت دادگستري به رياست اريك هولدر است. گفته مي 2دي. اي. ا.

هاي ايالت آريزونا خريداري و به مكزيك منتقل كنند  فروشي هاي مواد مخدر مكزيك هزاران قبضه سالح از اسلحه كارتل
  ]+هاي جنايت كشف شده. [ ها در صحنه و برخي از اين سالح

پاه پاسداران انقالب چرا نيروي قدس سپرسد  در مقاله ديگر، نوشته اسكات پترسن، مي كريستين ساينس مانيتور

پترسن اي را؟  هاي دست دوم را بعنوان واسطه اين عمليات برگزيند نه افراد حرفه اسالمي بايد يك فروشنده ماشين
هاي محلي. بنوشته  افزايد: نيروي قدس به عمليات دقيق و متدولوژيك شهرت دارد و نيز به كاربرد مؤثر واسطه مي

هاست تحوالت  كارشناسان ايراني، كه سالند. ا شناسند به ماجرا مشكوك بي ميپترسن، كساني كه ايران را به خو

عليرضا نادر، محقق ايراني مؤسسه  گويند جزئيات توطئه ادعايي همخوان نيست. كنند، مي جمهوري اسالمي را دنبال مي
اين ماجراي بسيار عجيبي است. اين ماجرا واقعاً با «گويد:  ] به پترسن مي+راند كه در زمينه سپاه پاسداران تأليفاتي دارد، [

عمليات برون مرزي ايران داراي اهداف مشخصي است. به نظر افزايد:  عليرضا نادر مي »مدل عمليات ايران منطبق نيست.

ود منافع ايران باشد. سوءقصد به سفير عربستان در اياالت متحده فشار رسد اين ماجرا به هيچ شكل قابل تصور به س نمي

تواند از سوي عربستان اقدام به جنگ عليه اين كشور تلقي شود و براي  دهد و مي المللي عليه ايران را افزايش مي بين

ار دشوار است باور كردن اين ثباتي ايجاد كند. نظام سياسي ايران طبعاً به بقاي خود عالقمند است. بسي حكومت ايران بي

  ]+[ »دهد. اهداف و استراتژي ايران را در مخاطره قرار مي«مسئله كه سپاه قدس دستور چنين عملياتي را داده باشد كه 
گيري در ايران،  و بحران گروگان 1979] دستيار اصلي شوراي امنيت مّلي آمريكا در زمان وقوع انقالب +، [گري سيك

گويد: اين توطئه، اگر صحت داشته  سيك ميكه اكنون كارشناس امور ايران در دانشگاه كلمبياست، ديدگاهي مشابه دارد. 

ايران. به سختي دشوار است باور كردن اين مسئله كه ايران ها و اقدامات شناخته شده  باشد، متمايز است با تمامي سياست

رود، بر يك باند تبهكار غيرمسلمان، كارتل قاچاق  عمليات ممكن براي ايران بشمار مي» ترين حساس«براي اين عمليات، كه 

تكيه كند. بگفته گري سيك، متكي شدن ايران بر يك آماتور و يك باند تبهكار مكزيكي،  ]+[ مواد مخدر الس زتاس مكزيك،

  ]+[ هاي اطالعاتي مكزيك و اياالت متحده آمريكا، نهايت اهمال و بالهت است. كه طبعاً پر است از مأموران مخفي سازمان
هاي دست دوم در تكزاس است و انتخاب او از  ، ارباب سير فروشنده پيشين ماشينكريستين ساينس مانيتوربنوشته 

      گويد: داران، ميانگيز است. كنت كاتزمن، محقق آمريكايي در زمينه سپاه پاس سوي سپاه قدس حيرت
ها مأمور خفته سپاه قدس در آمريكا  هاي دست دوم در تكزاس سال آيا بايد باور كنيم كه اين فروشنده ماشين«

اي چنين حساس انتخاب  اي مثل او را براي توطئه بوده؟ مسخره است. ايران هيچگاه آدم ناموفق و وارفته

  » كنند. نمي

جو كرده است. ديويد تامشا ارباب سير را  و زاسي ارباب سير درباره او پرسآسوشيتدپرس از دوست و شريك سابق تك
توصيف كرده. تامشا به آسوشيتدپرس » در امور مالي اهل كلك است ولي دوست داشتني و البته كمي تنبل«فردي كه 

  ]+» [سياست. اي فكر كرده باشد. او آدمي كاسبكار بود نه اهل كنم او حتي به چنين نقشه باور نمي«گويد:  مي

                                                      

1.  The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) 

2.  Drug Enforcement Administration (DEA) 
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  » توطئه«اهداف 
ها و صدها  رستوران و با حضور دهادعاي جنجالي توطئه ايران براي منفجر كردن عادل الجبير، سفير عربستان، آن هم در 

  نفر از جمله مقامات بلندپايه آمريكايي، با چه هدفي طراحي شده است؟ 

ها و دولت بوش آغاز شد براي پر كردن خالء ناشي از  اي است كه با صعود نئوكان افروزانه اين جنجال تداوم تحركات جنگ

  ». جنگ سرد«پايان 

ام. در اين زمينه،  بارها به تفصيل نوشته ياز آن به ايجاد جنگ جديد در خاورميانهصنعتي و ن -مجتمع نظاميدرباره نقش 
  ] تحقيقي بنيادين است. +[    »ايران، اسرائيل و بمب: بازگشت جفري گلدبرگ«رساله 

ام  بينم اين تحليل هنوز به درستي درك نشده. من مدعي ررات خوب نيست ولي مجبورم باز هم تكرار كنم زيرا ميتكرار مك

طلبانه اسرائيل در منطقه با هدف تأمين منافع هيواليي عظيم بنام  گرايانه و آشوب افروزي و كاركردهاي نظامي كه جنگ

هايي  گويند و تحليل سخن مي» تعادل قوا«اسان از منظر است. معهذا، هنوز برخي كارشن» صنعتي - مجتمع نظامي«

هاي داخلي خود دست به گريبان و توان  كنند كه اسرائيل در اوج ضعف است و با بحران انديشانه از اين دست بيان مي ساده

ه علت وجودي و كاركرد ام ك ها بوده است. بارها گفته هاي نظري اين گونه تحليل مقابله با ايران را ندارد. سخن من نفي بنيان

گذاران و حاميان اين دولت  گري در منطقه است و امنيت مّلي اسرائيل و جامعه يهودي ساكن آن براي بنيان اسرائيل آشوب

  فاقد هر گونه اهميت است. از اينرو مجبورم باز و باز تكرار كنم. 

  در رساله فوق نوشتم: 
 33) به مقدار 2002پنتاگون را براي سال مالي آينده ( اش قصد داشت بودجه جرج بوش از آغاز زمامداري«

ميليارد دالر برساند. در فضاي فقدان دشمني توانمند  343ميليارد به  310ميليارد دالر افزايش دهد و آن را از 
مانند اتحاد شوروي اين افزايش هيچ توجيهي نداشت و اعتراض شديد كارشناسان را برانگيخت. اين شعار 

مان را عوض  هاي ميليارد دالر در سال از كشورمان دفاع كنيم، بايد ژنرال 300توانيم با  اگر نمي« مطرح شد كه
و حتي كساني مانند الرنس كورب، از مقامات دوران ريگان، اعالم كردند كه با مديريت بهتر و » كنيم.
ميليارد دالر كاهش  64ميليارد دالري پنتاگون را به ميزان  310توان همين بودجه كنوني  مي تر بيشجويي  صرفه

گراي اياالت متحده روشن شد كه به دليل فقدان  هاي نظامي ها، به زودي براي كانون داد. با توجه به اين واكنش
سپتامبر  11ند موفق شود. حادثه توا خطري آشكار براي امنيت داخلي اياالت متحده افزايشي چنين نامعقول نمي

سپتامبر مقامات  11بهانه كافي را براي تحقق اين خواست فراهم آورد. توجه كنيم كه از نخستين ساعات حادثه 
وضعيت «توصيف كردند و در اين كشور » حمله به آمريكا«دولت بوش آن را نه يك اقدام تروريستي بلكه 

  اعالم نمودند.» جنگي
آغاز كرده  2001ميليارد دالر بودجه دفاعي در سال  310، دولت بوش كه كار خود را با با چنين تمهيداتي

به تصويب كنگره  2002ميليون دالر را براي سال  400ميليارد و  344رقم » جنگ با تروريسم«بود، به بهانه 
  شد.  رسانيد. اين مبلغي است بسيار بيش از آن چه كه در اوج جنگ جهاني دوم خرج مي

غم پايان يافتن دوران زمامداري جرج بوش، فرايندي كه او آغاز كرد همچنان ادامه دارد. امروزه دولت باراك بر

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

ها و  دجه دفاعي آمريكا، اعم از بودجه پنتاگون و ساير وزارتخانه. كل بو2010ميليارد دالر بيش از سال  15است يعني 

حدود  2011ميليارد دالر رسيد و در سال  855به  2010ميليارد دالر بود كه در سال  782معادل  2009نهادها، در سال 

  »ميليارد دالر خواهد بود. 895
هايي كه رسماً نظامي نيست ولي در  يعني بودجهسخن گفتم » بودجه پنهان نظامي«اي بنام  در همان رساله از پديده

 2009در سال ها، به جز پنتاگون، پنهان شده. و افزودم:  گري است و در بطن بودجه ساير وزارتخانه خدمت نظامي

ميليون  500ميليارد و  27ميليون دالر هزينه كرد ولي بودجه واقعي نظامي دولت يك تريليون و  500ميليارد و  636پنتاگون 

  دالر بود. 

هاي  است براي تداوم موجوديت خود. در طول سال» صنعتي - مجتمع نظامي«افروختن جنگ جديد در خاورميانه نياز حياتي 

اي براي آزمون اين تسليحات نياز است. فروش  پس از اشغال افغانستان و عراق، صنايع نظامي رشد فراوان كرده و به عرصه

ي پيشرفته به عربستان سعودي و برخي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بايد ادامه يابد ها ميلياردها دالر جنگنده و سالح

  صنعتي سرازير شود. اين جنگ بايد رخ دهد.  - و انبوه ذخاير ارزي اين كشورها بايد به جيب مجتمع نظامي



6 

 

  تواند به ضد خود بدل شود  اي كه مي توطئه
ترين مطلبي است كه درباره  اكتبر هنوز تيزبينانه 11در  پستواشنگتن يكي نخستين نظرات خوانندگان گزارش 

اندكي پس از انتشار مصاحبه هولدر در وبگاه  thedefendantXام. فردي با نام مستعار  خوانده» سناريوي ارباب سير«
  روزنامه فوق اين كامنت را درج كرد: 

خواستند چه  ها مي ي عليه عادل. ايرانيچقدر مهمل است متهم كردن ايران به گردانندگي اين سوءقصد ادعاي«
كنند؟ مسلماً،  ها براي اسرائيل كار مي كسي را جايگزين او كنند در سفارت سعودي در واشنگتن؟ آيا ايراني

اسرائيل توانايي آن را دارد كه [برخي] ايرانيان احمق را آلت دست قرار دهد براي تحريك [آمريكا به] تهاجم 
] رهبران بعدي اسرائيل 1947چه رانن برگمن نوشته، كه چگونه [در سال  ي مانند آنهاي به ايران... گزارش

ها را آلت دست قرار دادند تا از طرح تأسيس دولت يهود در سازمان ملل حمايت كنند، اين فرض را معنا  ايراني
در اينگونه اقدامات چنان ماهر  يافته... تأسيس شد. اسرائيليان هاي سازمان سازي دولت اسرائيل با چنين صحنهبخشيد.  مي

.» بودند كه اعضاي ايراني كميته ويژه سازمان ملل درباره فلسطين را قانع كردند كه به تأسيس دولت اسرائيل رأي دهند
]+[  

زايش يك «ارجاع داده است به قلم رانن برگمن، با عنوان  نيويورك تايمز 2011اكتبر  7نت به مقاله نويسنده كام
كتابي درباره تاريخ موساد است، به تكاپوي مأموران سازمان ] برگمن، كه در حال نگارش +». [دولت در فلسطين

كميته ويژه سازمان ملل براي مسئله «نام داشت، در » موساد«اطالعاتي يهود، كه پيش از تأسيس دولت اسرائيل نيز 
كند. رهبري اين عمليات را اوبري ابان، معروف به آبا ابان، افسر سابق اينتليجنس سرويس  ] توجه مي+» [فلسطين

  ]+بريتانيا، به عهده داشت كه بعدها از مقامات بلندپايه دولت اسرائيل شد. [
(كميته ويژه سازمان ملل » يونسكوپ«هاي آمريكاي التين در  بنوشته برگمن، توجه اصلي ابان بر نمايندگان دولت

هاي داخلي كميته در اختيار او قرار  براي فلسطين) متمركز بود كه هوادار صهيونيسم بودند و اطالعات خود را از فعاليت
ترين ابزار فني و  گوريون) با پيشرفته وني آژانس يهود به رهبري ديويد بندادند. سازمان اطالعاتي هاگانا (ارتش غيرقان مي

  افزايد:  انساني اعضاي هيئت را زير نظر داشت. برگمن مي
دانست، به  ، كه در ابتدا آژانس يهود او را مخالف استوار صهيونيسم مينصراهللا انتظامحتي نماينده ايران، «

ام، كه عامل فارسي زبان هاگانا بود، شنيد كه انتظام در زمان بازديد از مدافع آن بدل شد. كارمند يهودي انتظ
ها! اين كشور بسيار زيباست  گويد: چه خري هستند اين عرب يك مركز كشاورزي در النقب به همكار خود مي

  » و بايد پيشرفت كند. اگر آن را به يهوديان بدهند به اروپا تبديلش خواهند كرد.
هاي بلندپايه ايران  السلطنه، از فراماسون د كه نصراهللا انتظام مانند پدرش، سيد محمد خان انتظامدان برگمن شايد نمي

تا به شناسايي دولت اسرائيل از سوي » پول هنگفتي از يهوديان گرفت«بود و اندكي پس از مأموريت در يونسكوپ 
زاده) اين اقدامات در  ه سيد محمدعلي جمالدكتر قاسم غني ب 1950ژوئن  20/ 1329خرداد  30ايران كمك كند. (نامه 

اي انجاميد. برخي منابع، ميزان  به شناسايي دوفاكتوي دولت اسرائيل توسط دولت محمد ساعد مراغه 1950سال 
اند. بنابراين، گزارش اوليه آژانس يهود دال بر  پرداختي يهوديان به مقامات دولت ساعد را چهار صد هزار دالر ذكر كرده

  انتظام با صهيونيسم نادرست بوده است.  مخالفت
كند. حوادثي مانند  مستندات جدي در دست داريم كه نقش موساد را در مرموزترين حوادث پس از انقالب ايران آشكار مي

معروف است و يعقوب نيمرودي چهره پس پرده آن بود، ترور شاپور » فارلين ماجراي مك«، كه در ايران به »كنترا -ايران«

اش در حومه پاريس، ترور عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دمكرات كردستان ايران، كشتار رستوران  يار در منزل مسكونيبخت

اي. تمامي  هاي زنجيره ميكونوس برلين، ارسال محموله سالح به بندر آنتورپ بلژيك در كانتينرهاي خيارشور و سرانجام قتل

ام با تالش فراوان تبليغاتي و اقدامات  شده و هر گاه در اين زمينه سخن گفتهاين اقدامات به جمهوري اسالمي ايران منتسب 

هاي داخلي متنفذ موساد خواهد  اند نقش موساد مسكوت بماند زيرا تداوم اين كنكاش به شناخت شبكه ايذايي كوشيده

  انجاميد.

امنيتي اياالت متحده آمريكا برايم  -اتيدانم. ساختار سياسي و اطالع توطئه ادعايي اريك هولدر را نيز از همين جنس مي

توانند  ام و يقين دارم كه مقامات اف. بي. آي. يا دستگاه قضايي آمريكا نمي ناشناخته نيست. در اين زمينه فراوان مطالعه كرده

  چيست؟ » چيز«بايد ديد آن » چيزي بوده است.«هياهويي چنين بزرگ بسازند. » از هيچ«
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از موضع مقابله به مثل يا فحاشي و تهديد راه درست نيست. بايد ايران با خونسردي آمادگي  واكنش به ادعاهاي آمريكا

خود را براي بررسي اسناد ادعايي مقامات قضايي آمريكا و اف. بي. آي. اعالم كند. يقين دارم اين بررسي به كشف توطئه 

توان به عكس خواست  د انجاميد. اين جنجال را ميآمريكايي آن خواه -سرويس اطالعاتي اسرائيل (موساد) و عوامل ايراني

طراحان آن بدل كرد اگر درايت و هوشمندي در كار باشد. آمريكاي امروز متفاوت با آمريكاي دهه گذشته است. امروزه، افكار 

دال بر  سياسي چنان فراهم است كه اگر مداركي -هاي معقول ايران است و بستر رواني عمومي آمريكا آماده پذيرش واكنش

  هاي آمريكا مورد استقبال گسترده قرار خواهد گرفت.  نقش موساد در اين حادثه ارائه شود از سوي بسياري از رسانه

  پايان سخن
الدن به  نمايد ولي جدي و خطرناك است. مگر ماجراي تبديل بن مي» هاليوودي«هر چند كودكانه و » توطئه ارباب سير«

كودكانه و هاليوودي نبود؟ اين همه روشنگري انجام گرفت و سند و مدرك » امنيت جهاني«ترين تهديد موهوم براي  بزرگ

هاي مجتمع  الدن منتشر شد، ولي آيا توانست مانع از تحقق نقشه هاي بوش و بن درباره پيوندهاي آشكار و ديرين خانواده

وز اسناد ادعايي سرويس اطالعاتي دولت توني صنعتي شود؟ آيا سناريوي اشغال عراق كودكانه و هاليوودي نبود؟ هن -نظامي

هاي امحاء جمعي در عراق، كه بهانه اصلي اشغال بود، ارائه نشده و كذب بودن ادعا مسلم است. اين  بلر دال بر وجود سالح

اشغال عراق،  دهد. آيا قرار مي» جنايتكاران جنگي«ترين فريبكاران تاريخ و  دروغي بزرگ بود كه بوش و بلر را در جايگاه بدنام

بدون هر گونه مقاومت از سوي صدام، سناريويي هاليوودي نبود؟ و نيز دستگيري صدام با آن ريش و هيبت در زادگاهش 

هاليوودي است و به اين دليل قابل درك براي » سناريوي ارباب سير«تكريت و در سوراخي كه به النه موش شباهت داشت. 

بينند و سپس در خانه كوچك خود به  ينند، در حال نوشيدن آبجو و درينك، فاكس نيوز مينش ها عوامي كه در بارها مي ميليون

  روند تا صبح زود كار سنگين روزانه را از سر گيرند. از سناريوهاي هاليوودي بايد ترسيد.  خوابي عميق فرو مي

  


