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گذارشگروخبرنگار پژوهشی وتحقیقی نیویارک  (James Risen) یمزریزنج

را تایمز دراخرین تحقیقات خود  مصارف وهزینه های  پنها نی جنگ با ترور 

                                                                                                         .  منتشرنمود 

 ، بادراین اواخر عنوان سرمقا له های  اکثر نشرات  ومید یا:  خاورمیانهچشم 

نبشته نوام چامسکی یکی ازبزرګترین وفرهخته ترین متفکرونویسنده امریکایی  

 ایاالت  متحده  امریکا رسماً  منحیث  دولت  رهبری  کننده ای } تحت عنوان 

                                                             .              ازچاپ بیرون آمد{   تروریزم جهانی

نیویارک تایمز  رشده درمنت های نوشتهنوام چامسکی بادرنظرداشت یکی از      

اوباما     اقای  :میکند   قول  نقل   چنین   این راریس جمهور  اوباما  گفته ای 

تقاضا بعمل می  اورد  که در (CIA)اطالعاتی ایاالت متحده امریکا   ازسازمان

پی انجام یک بررسی واقعی بمنظوردریافت موارد چون تامین مالی وتسلیحاتی 

که به شورشیان دریک کشور طوردرست وبهترصورت میگرد ویا درجاهایکه 

عملیات های بزرگ تروریستی توسط ایاالت متحده امریکادرمواردچند تاحدی  

.                                                           در اختیار او گذارد انجام شده نمیتواند  معلومات چندی

ای بی  با ترور زمینه  جنگ در  خودی  شکست:   قرارفرموده نوام چامسکی

ثباتی وهرج ومرج  اجتماعی  را درخاورمیانه   مساعد ساخت   وبه گسترش 

کمک   ن   به سراسر جها نجهادیزم  ازیک گوشه ای دور افتاده ای  افغانستا

                                                                            .  و مساعد ت نمود 

پروژه کشتا ر جها نی تروریستی  اوباما  : درین مورد میگوید :  نوام چامسکی

ناشی ازپرتاب بمب توسط هواپیماهای بیدون سرنشین وحمالت پیهم   وتاثیرات

نیروهای  بویژه ای  ایاالت  متحده امریکا  باعث  خشم وغضب  مردم گردیده  



واین همه فعالیتهای لجام گسیخته موجب گسترش فعالیت های تروریستی  درین 

که .  ایم وآن گوشه ای ازجهان گردیده که اکنون بچشم سر آنرا مشاهده می نم

این خود  زمینه رعب وترس ووحشت  را فراهم ساخته است ، لذا  این وضع 

دولت  حامی   خود مبین آن میتواند باشد  که ایاالت متحده امریکا  بعنوان یک

از تجارب    ورهبری  کننده تروریستی  جهان  بوده   تا انجایکه  مجموعه ای 

خواسته   نا  ه بیشتر  توام با عواقبوقرار های خودرا  برای مردم خاورمیانه ک

بتواند   امریکا  وناگواراست  تحویل میدهد وآنهم به مفهوم اینکه  ایاالت متحده

سود  برای    دریافت   را  بخاطر روند  درحال رشد قابلیت های نظامی  خود

به واگذاری روش انجام ) برون سپاریشرکت های بزرگ خود  بالوسیله ای 

های داخلی  یک کسب وکار  به یک تامین کننده ای خارجی تحت کار بافعالیت 

قرارداد مشخص اطالق میشود ، هنگامیکه  یک سازمان  بخشی  از فعالیت ها 

یا فرایندهای کسب وکار خودرا  به  عرضه کننده ای   دربیرون   ازشرکت  یا 

 می نامند« outsourcing»سازمان خود تحویل دهد این عمل رابرون سپاری 

.                                                                                  بد ست آورد.( از ویکی پیدیا  توسط این قلم .... 

پژوهشگر نیویارک تایمز  اقای جیمس رایزن  درگذارش تحقیقی وبررسی اخر 

چنین   د  وسپر  با ترور را به نشر  نی درجنگ خود  هزینه ووجوه مالی  پنها

حرص   بخاطر  شرکت های بزرگ ایاالت متحده امریکا) خاطر نشان ساخت 

او یعنی   ( وآز و قدرت و دوام جنگ حاضر به پرداخت هرگونه بها وقیمت اند

شرکتهای بزرگ وسوء استفاده ای مستبدانه قاطع بین حرص وآزتجمیس ریزن 

                                                                                     . ساخت  برمال نیزای  دولت را

وچه   درافغانستان  دراوج جنگ ها تباه کن مربوطه چه: جیمس ریزن مینوسد

به پرسونل   امنیتی نسبت  خصوصی وقراردادیان   درعراق تعداد پیما نکاران

یک نسخه  با ترور به    جنگ  هنگام  درین.  نظامی  بمراتب بیشتر دیده میشد

بود  که   شده  نزدهم  مبدل  وشعار مد روز  وهجوم  به کسب طال همانند قرن

مبنی  بر حیف ومیل   ملیاردها  زمینه ای مساعد را برای تقلب فرصت طلبان 

ریزن اینطور عالوه مینماید . دالرپول مالیات دهنده گان امریکا  مساعد ساخت

سرشار   خانه ای رود  حرص وآز  وجاه طلبی  به ترور  جنگ با درهنگام : 

مقررات زدایی ناگهانی امنیت ملی امریکا ازدواج ویا .ونامحدود از پول نقد  

وباهوش   به این شکل  زمینه را برای عده ای از اشخاص ذکی. عقد مینماید 



باشند  آنرا جامه عمل   خواسته هرچه   کسی  مساعد میسازد که بیدون نظارت

                                                                                  . انندبپوش

گذارش میدهد  که بخاطر تامین امنیت  میهن  در داخل  ایاالت   تواشنگتن پس  

شرکت «  0111»سازمان های دولتی  ونزد یک به «  0011»متحده امریکا  

. تروریزم  مشغول  کار وفعالیت اند  های خصوصی واطالعاتی درمبارزه   با

وطبق بررسی پنتاگون  چنین  دریافت شده که  درمد ت  ده سال بعد  از رخداد 

بیلون دالر به « 011»وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا   بیش از  «  9/00«

تا یک میلیون دالر  یا بیشتر تقلب نموده بودند ودارایی  نکاران که آنها قبالا پیما 

                                                                                                                              .  های شان تحت تحریم قرارداشت اجورت پرداخته است 

حرص وآز ومساعد ساختن فرصت طلبی  با  پیامد  این نه تنها  نمونه ای  از   

مهیا  است که   کشور درداخل  های جعل برای شرکت هادرمبارزه با تروریزم

توام  همچو پیامد های  گردیده است بلکه دربیرون از کشور مثالا درخاور میانه

                                                                             .مساعد گردانیده شده است هرچه گسترده تر  باجعل

دروازه چرخی ورودی فرصت مجتمع نظامی صنعتی  وصنعتی امنیت میهنی  

  یبروکراتهای دولتی ،مقامات  شخصی  وافسران  نظامی انتخاب خبر  طلبی را 

یک مطالعه اخیر  که توسط  شهروندان  به ارتباط   احساس .  باز داشته است 

  Brave New)واخالق درواشنگتن   وهم  بواسطه یک  نهاد بنام   مسولیت 

Foundation )صورت گرفت یافته های خودرا این چنین نشان میدهند  :

فیصد جنرالهای سه  ویا چهار ستاره ای پنتاگون که دراین تازه « 01»درحدود 

اع از گی ها بازنشسته شده اند  تالش بخرچ میدهند تا به صفت پیمانکاران دردف

میهن داخل وظیفه  شوند  یعنی  در پی   کسب  وظیفه ای  پیما نکاری  امنیتی  

                                                                                                               .میباشند 

ت چه وخت حکوم :امروز تقریباا غیر ممکن  به نظر می آید که کفته شود        

یند  وفعالیت می نماستمداران اغازبه کار وسیاپایان می یا بد وچه وخت شرکتها

پیمانکاران  جنگ های نو وجدید  وشرکت ها ی امنیتی و  وبواسطه  نظامی ها

استخدام شده  به   را منحیث محصول جدید بفروش می رسانند، این پیمانکاران

مقیاس ووسعت تهدید  تروریستی را تعین واشنگتن کمک می نمایند تا واشنگتن 

بگفته ای )،  مطلب  قابل  مالحظه  وآن اینکه  اگر مصلحت  برآن شود  نماید 

که جنگ با ترور پا یا ن یابد   در آنصورت  این ( پیمانکاران امنیتی خدا نکند 



پیمانکاران  چه خواهند کرد وچسان پول بدست خواهند آورد چونکه وظیفهء 

                                                                                                        .یان میرسدشان به پا

اگر ایاالت متحده امریکا  بصورت ناگهانی  راضی   : اقای ریزن می نویسد

نگ وجدال اکنون برای مردم به صلح گردد  ویا به صلح دست یابد  چونکه ج

گردیده وازآن نفرت وانزجاردارند وبا قطع جنگ وتامین قابل تحمل  غیرامریکا

صلح زنده گی   مردم  پربا ر  وآسوده   میگردد   در آنصورت  جنگ  طلبان 

وپیمانکاران فرصت ها را ازدست خواهند داد  دیگر  پول  به کیسه های شان  

یش را بخود سرازیر نخواهد شد و دیگر نیازی باقی نخواهد ماند که مردم تشو

.                                                                                                                      راه دهند 

جنگ با ترور بربنیاد  نظامی  یک طبقه کامالا دست نخورده ای اولیگارشی     

درین مورد بسا مثال های زنده را روی  اقای جیمس ریزنرا ایجادنموده است  

دست دارد که ازآن جمله  میتوان مثالی را  دراینجا بررخ کشید  که   مفهوم آن 

یک )  برادران نیل:  بگونه مثال .مستقیماا به اوضاع شرق میا نه  سر میخورد 

شرکت بزرگ تخصصی پکاژ یا بسته بندی  در ایاالت متحده امریکا میباشد که   

 Linden)ولندن بلو( ها قبل در این رشته مصروف کار وفعالیت استازمدت 

Blue  =متحده   در ایاالت  یک شرکت حمل ونقل هوای  بوده که ازسالیان قبل

تحت   سیستیم  یک« 0991» برادران بلو  درسال    (امریکا فعالیت می نماید 

( 38mn$)  غبه مبل  را  (Aeronautical)  ایرونیوتیکل  نام جنرال  اتومیک

ودرسال   (110mn$)مبلغ ( 0110)واین شرکت برادران بلو درسال   خرید ند

ارداد نموده مفاد خالص نمودند  چونکه  با دولت  قر(1,8bn $)مبلغ (  0100)

    ساخت  برادران بلو اقدام بهبودند یعنی پیمانکاردولت ایاالت متحده امریکا بودند

امروز   که  نمودند ( سرنشین   بیدون  هواپیماهای) حبیرو  تل یا ن قارچی شکا

درآسمان پاکستان ویمن ودیگر جا های نا امن  به قتل وکشتار مردم آن دیار در 

که    چنا نچه   اوردند  را بدست  هنگفتی مبالغ   که گشت وگذر است  شرکتی 

امریکا یگانه شرکتی  درتاریخ  وازمفاد خالص  آنها درفوق تذ کربعمل اوردیم 

را تصاحب   نوی افسا   ست خصوصی  ثروت مه  بد ثروت عا  میباشد که از

شرکت ها درایاالت متحده امریکا: اقای جیمس ریزن درادامه مینویسد.  میشود

در زیر   متحده امریکا عامه ایاالت  بمردم   وکمپنی ها بمنظور خدمت گذاری 

شرکتها وکمپنی ها ر  بمنظور  سایه دولت امریکا  ایجاد نگردیده است بلکه این



بتوانند   برای آنکه این شرکت ها  ایجاد نموده اند،   فت سود ونفع اعظمی دریا

می پردازند    ل وسرقتجع –به دروغ   ضیاع وقت  سود بدست آورند  بیدون

تالش دریغ نمی    از هیچ  نوع  نی وغیر انسا وبغرض نیل به این هدف شوم 

خرید   درمعرض  لوژی  ومحصوالت  امریکا را ورزند  وبشکل پیگیر  تکنا

میگذارند  واز   وفروش هرکشوری درشرق میانه از امارات عربی تا پاکستان

راهای مختلف اکنون در صدد آن اند که چگونه این نسخه ویا دست اورد درنده 

را  بخاطر بدست اوردن ( نشینهواپیماهای بیدون سر)شکارچی قاتل بی روح و

اشتیاق   با  اردن  مثل   حتی کشورهای کوچک عربی  .ند برسا ن سود بفروش

 تقویه ای تمتم تمایل دارد تا این تکنالوژی  هواپیماهای بیدون سرنشین را بخاطر

خود بمنظور رهای از لجام  ( خودروهای بیدون سرنشین = UAV)توانایی های 

 اقای جمیس بریزن چنی ادعا می نماید. ن گیر خود بخردوافسار درمانده وزمی

تقاضای کشورهای عربی  برای بدست اوردن تکنالوژی هواپیماهای بیدون : 

در مارکیت وبازار هیجان و انگیزه ای خرید سرنشین ودیگر محصوالت غرب 

وفروش را بوجود اورده است که با درنظرداشت همین انگیزه دالالن و تجاران 

ایاالت متحده امریکا واروپا را به تحرک واداشته است تا این تجاران سود خور 

با اشتیاق تمام  امتعه ها  ومحصوالت  خویش را در بازار خاور میانه  بخاطر  

ت اوردن مشتریان جدید عرضه نماید واز فروش محصوالت  خویش  نفع بدس

                                                                                .  قابل مالحظه را تصاحب شوند 

بهر صورت همین اکنون  خاورمیانه ومنطقه  با ساخت سالحهای  امریکایی    

که   فروش  هواپیماهای  :میگوید   اقای ریزنح شده است تا دندان مسلح وتسلی

بیدون سرنشین  درحال  ایجاد یک  مسابقه تسلیحاتی  بی سابقه  درشرق میا نه  

میباشد و فروش هواپیما های   بیدون  سرنشین  ایاالت  متحده امریکا بسرعت  

اسرایل . است  گردیده  بین المللی  تسلیحاتی   ت بقا نه زنی  درمسا مبدل به چا

روسیه   باالی  خودرا  پیشرفته ( UAV)  سرنشین  بیدون  خود روهای  زمانی

باالی   خودرا   جیت  جنگی  هواپیماهای ند وقتیکه روسیه فروش  بفروش رسا

                                                                                                 .سوریه متوقف ساخت 

ساخت ایاالت   جره ایفمن مواد  درمورد   بیشتر  حتی  اقای جیمس ریزن      

وآن اینکه جبهه در اطراف : متحده امریکا  نګرانی خودرا چنین افاده می نماید 

 یشرفته ایپکه محصوالت وسالح های مدرن رنددادرنظر( یا سی آی)سازمان 



در بدل پول به دسترس  اردن وهمچنان به لبنان  ساخت ایاالت متحده امریکا را

دادوستد  شما  وحتی سوریه بگذارند  ویا بفروش رسانند که دراین صورت اگر

بعید نخواهد بود که همچو سالحهای  نماید   دنبال را این تجاران  سالح فروش

(UAV )ست سازمانهای تروریستی مثل خزب هللا نیافتد پیشرفته  بد.                                                      

پروگرام دادوستد هواپیماهای بیدون سرنشین  میتواند  که تنا سب و پوتانسیل    

وآن    .بین اسرایل و لبنان تغیر دهد  سرحدات  ودینامیزم  نظامی را در طول 

که این هواپیماها قادربه انتقال موشک های دوربورد نیز میباشند  به این مفهوم 

که اگر این هواپیماها بدست گروپی همچو حزب هللا بیافتد در آ نصورت میتواند 

را اقای که یکشبه قدرت نطامی مشروع رابه حزب هللا هی ها بدهد  این مطلب 

                                                             .ریزن بقسم هشیار باش تذکر میدهد جمیش

یا واگذاری   به شرکت های خصوصی  می نظا (outsourcing)برون سپاری

نظامی به شرکت های خصوصی بیرونی زمینه ای سود بیشتر را برای شرکت 

های بزرگ فروشنده  قبل  ازتا میین  وعالقمندی  به  منافع امنیت  ملی فراهم 

شغلی   ر فرصت های را که درانتظا  (سی ِآی  ای)میسازدوتوقعات کارمندان 

باعث یک طرح  استادانه میگردد  که   پیش می آید   درآینده ها میباشند وضعی

که درپرتوآن تولید کننده گان سالحهای ساخت ایاالت متحده امریکا محصوالت  

وتولیدات نظامی پیشرفته را دراختیار مشتریان خود قرار خواهند داد که ایاالت 

                                                         .  متحده امریکا قبالا آنها را به حیث دشمنان امریکا اعالم نموده بود

 : میس ریزن چنین ګفت جیک منبع  موثق با خودداری ازذکرنام خود به اقای   

د  هوا چسان بتوانندر تالش راهیابی ای اند  که ( ی سی آی ا)ندان رسمی مکار

بفروشند، آنها به طرح یک   وسوریه  لبنان  باالیپیماهای بیدون  سرنشین  را 

که  در پرتو  این برنامه استادانه ای  امه ای کامالا ماهرانه واستادانه ای اند برن

خویش هواپیماهای  بیدون  سرنشین  را از طریق کشتی  به  یک  شرکتی  که 

درقبرس میباشد انتقال دهند  وبخاطر انتقال  همچو هواپیماها  چنان  اسنادی را 

سرنشین از چین  توسط کشتی های ترتیب دهند  که گویا این خودروهای بیدون 

چینایی به اینجا منتقل گردیده نه از ایاالت متحده امریکا وبعداا راهی را خواهند 

مشق   یافت که این محموله هارا توسط کشتی های دریایی چینایی از قبرس به د

منتقل سازند واز خود هیچ سندی را که مبین فعالیت های آنها باشد بجا نگذارند  

                                              : بهرصورت درین مورد  اقای جمیس ریزن  چنین افاده مینماید



درنهایت آمر غیرممکن است که در تعقیب  سیاست  جنگ با  تروریزم  بین    

وباما و اقای بوش  کدام تفاوت چشمگیری  را معین  ومشخص  ساخت  اداره  ا

ودرعین زمان تا همین اکنون هیچ نشان ای  وهیچ عالمه ای از کاهش سرعت 

جنگ  بمالحظه نمیرسد  وتاجران  ودالالن دادوستد  سالح  وتجهیزات  جنگی 

ا خواسته ساخت ایاالت متحده امریکا بیدون در نظر داشت  عواقب  نا گوار  ون

قاچاق سالح ازطریق دریا  توسط دزدان  بصورت دوامدار با  همچو تجارت را

تلخ   پیامدها  وعواقب . مصروف زراندوزی اند  خود انجام میدهند و  دریایی

تا زمانی دوام ین جنگ های ایاالت متحده امریکا علیه تروریزم وناخواسته ای ا

جنگ ها   همچو  گسترش  نه با میاشرق   خواهد کرد  تا آنکه برای شهروندان

میگویند  که با دردوسر  وسیعی را بوجود خواهد  آورد مانند ضرب المثل  که 

سرماخوردگی  وهرج   اینجا درشرق میانه  مردم مبتال بهعطسه زدن امریکا 

خواهند شد  که در آن وقت  تاثیرات درگیر جنگ های داخلی وومرج اجتماعی 

ستد ید کننده گان  سالحهای ساخت امریکا وتجاران  دادوکشنده ای آن  برای تول

این امتعه ای کشنده  که  بخاطر  حرص  ، آز، وقدرت وجنگ بی پایان  درجد 

                                                                . وجهد اند باالی  آنها نیز تاثیر خواهد گذاشت 

 یم سالم ها  دتق با  -----------------------------------------

 

 

   


