نویسنده  :نیکوالس .جی.اس.دیویس (.)Nicolas J.S.Davies
منبع وتاریخ نشر  :انفارمیشن کلیرنگ هوز «.»7102-00-10
برگردان  :پوهندوی دوکتور سید حسام «مل» .
- ------------------------------------------------------------------

امریکا چگونه هرج ومرج را درجهان گسترش
میدهد
How America spreads Global Chaos
دولت ایاالت متحده امریکا ممکن است چنین وانمود سازد که آن دولت یک نظم
جهانی را مبتنی بر «قواعد» احترام گذاشته است ؛ اما تنهابه نظر آنها اینچنین به نظر
می رسد که نظریه واشنگتن ممکن است درست با شد و سا زما ن (سی آی ای) از
مدت های طوالنی بعنوان آعازگر وبه حیث یک ناظر اصلی خدمت کرده است.
نوشته توسط  :نیکوالس جی.اس .دیویس
همانطورکه اسناد موجوداخیر خد ما ت پخش عمومی ( )PBSدرمورد جنگ امریکا
در ویتنا م اذعان میدارد ویا خاطرنشا ن میسازد ؛ تعداد کمی ازمقا ما ت امریکایی درآن
وقت معتقد بودند که ایاالت متحده امریکا دراین جنگ برنده شود یعنی نه آنها ی که به
جا نسون ( )Johnsonتوصیه میکردند که به صدها هزار تن از نیروهای امریکا یی را
بغرض جنگ به ویتنام اعزام کند ویا هم آن کسا نیکه به نیکس ( )Nixonمشوره میدادند
که به بمباران هوایی نیروهای هوایی امریکا باالی مردم ویتنام شد ت بخشد ؛ بمبارانی
که میلیون ها ا نسا ن را درآن سرزمین به کا م مرگ فرو برد.
طوریکه از مکا لما ت ضبط شده موجود در کاخ سفید شنیده میشود ویا همانطوریکه
دیگر نویسندگان به ارتباط جنگ ویتنام دستنویس ها ومقاالت واسناد ی را بجا گذاشته
اند؛ دالیل وشواهد غرق شد ن این موهام (جادوگر) بزرگ را تداعی میکند قسمیکه پیت
سیگر ( )Pete Seegerآنراهجوه میکردکه بعد از آن بدون درنظرگرفتن همه این موارد
حاکی از آن بود که اعتبارسیا ستمداران درگیردرجنگ ویتنام واعتبار بین المللی ایاالت
متحده امریکا بعنوان یک قدرت نظا می رو به وفول بود یعنی که اعتبارایاالت متحده
امریکا کاسته شده بود.
هنگامیکه سازمان (سی آی ای) بکار وبه فعالیت در ویتنام بغرض تضعیف موافقتنامه
های ( )0591ژنیوا آغازکرد وضد برنامه های توحید مجدد ویتنام شمالی وویتنام جنوبی
که از راه انتخابات آزاد ومنصفا نه درسال ()0591برگذار شده بود موانع ایجاد میکرد
آنوقت در ویتنام مرگ با زی میکرد چونکه سازمان سیا از رژیم سرکوبگر وجنگ

طلب دیم ( )Diemواز جا نشینا ن آن رژیم حما یت میکرد وجنگ با گذ شت هروز
شد ید وشد ید تر میشد بویژه که در ویتنام جنوبی شورش مردم بیشتر ودرحال افزایش
بود شورشی که ازطرف ویتنام شما لی حما یت میشد تا جا یکه حتی هیچ یک ازروسای
جمهور ایاالت متحده امریکا قا در نبود ند ویا نمیتوانستند که از این با طالق جنگ
نیروهای جنگی متهاجم خودرا بیرون آورند ویا قادرنبودند که درشمارش جنگجویان ویا
سربا زان خود محد ود یت را بوجود آورند ؛ لذا این مقامات وحلقات توانمند کاخ سفید
از خیا نت به اسطوره ها ی ملی کشورشان نیز دریغ نورزیدند وبخا طر سود ونفع
خود وتامین سودومنفعت قدرتمندان که این ها را براریکه قدرت نشانده بود خدمت گذاری
کردند.

درسهای مهم ازجنگ ویتنام توسط ریچارد بارنت( )Richard Barnetدرکتاب منتشره
تحت عنوان ریشه های جنگ درسال ( )0527بگونه فشرده تذکر داده است واو درجای
از این نشریه خود مینویسد که یک ملت شماره یک جها ن بصورت کا مل و مطلق به
قتل دانش علمی دست بکا ر شده است که با این عمل خود تبدیل به یک ابزارغیر عملی
از سلطه ای سیا سی شده ا ست .
شکست وباختن جنگ در ویتنام ضربه ای سنگین به سازمان (سی آی ای) ومجتمع
صنعتی نظامی ایاالت متحده امریکا بود  .وشکست امریکا در این جنگ با عث آن شد
که هر امریکایی عزیزترین ونزدیکترین عزیزان ودوستان خودرا از دست دادند ، .اکثر
شان زخمی ومعیوب شد ند ؛ اما ا ین شکست بیش ازیک دهه برای امریکا وبرای جهان
یک فرصت آرامش نسبی را به ارمغان آورد .پس اگر هدف ارتش ایاالت متحده امریکا
دوری ونجا ت ازخطر جنگ با شد ؛ آنطوریکه رهبران با صالحیت ما اغلباً ادعا میکنند
ویا مدعی اند که آ نها درصد د تا مین صلح هستند پس میتوان گفت که «سندروم ویتنام»
یا بی میلی به درگیری جنگ های جد ید و تالش بخا طر تا مین صلح بی تردید باعث
نجا ت زند گی بی شما ری ازمردم شده میتواند.
تا جایکه حتی که نیروهای ارشد ارتش ایاالت متحده امریکا با درنظرداشت نیل به این
خواسته تالشهای چندی را بخرچ دادند ؛ چونکه بسیاری از آنها از جنگ ویتنام وحشت

زده شده بود ندوتوانستند که بعنوان افسران جوان جا ن به سالمت ببرند حاالنکه سازمان
«سی آی ای » تا همین اکنون صرف نظراز درس شکستی که درویتنا م نصیب اش شد
درامریکایی التین ودراکثرجا های د یگر د ست به ویرانی وتخریبکا ری میزند وآرامش
مردم را به شکل از اشکال از بین میبرد .و نیروهای مخرب وخرابکا ر ارتش امریکا
بدون گرفتن درس عبرت از شکست درجنگ ویتنام مجد د ًا درسا ل ( )0595به جنگ
در پا نا مه ودرسا ل ( )0550به جنگ اول در خلیچ فارس پرداخت.
ما بطور غم انگیز وبگونه ای تراژیک بعد ازگذ شت نیم قرن ازجنگ ویتنام به دایره
دیگری ازجدال وستیزه جویی پا گذاشتیم ؛ وآنهم با در اختیار گذاشتن اطالعات سیاسی
توسط سازمان «سی آی ای» در واشنگتن که به تاسی ازبد ست اوردن این اطالعات ؛
حاکمان بسر اقتدار واشنگتن به سازمان «سی آی ای» مجوز میدهند که آن سازمان به
گسترش عملیات های مخفی وپنهانی خود بپردازد ؛ خشونت وهرج ومرج را درهر قاره
ازاین جهان گسترش دهد  .تا جایکه اکنون دونا لد ترومپ ریس جمهور ا یاالت متحده
امریکا فشارهای مشابهی را برای حفظ اعتبار واقتدار خود واعتبا ر کشور خود ؛ راه
وروش روسای جمهور سابق امریکا هریک جانسون ( )John sonونیکسن ()Nixon
را دنبا ل میکند؛ واکنش قا بل پیش بینی دونالد ترومپ در این راستا این است :که او
جنگ های فعلی در سوریه  ،عراق  ،افغانستان  ،یمن  ،سومالی  ،و غرب افریقا را
وسعت وگسترش میدهد و تهد ید جد ید را علیه کره شما لی ،ایران وونزویالسردست
گرفته است.
ترومپ نه تنها همچو که روسای جمهور سا بق امریکا مواجه به سواالت چندی در
مورد جنگ ویتنام بودند بلکه او یعنی دونالد ترومپ همین اکنون مواجهه به سواالت زیاد
به نسبت تداخل امریکا در جنگ ها درسراسر جهان ودر چند ین کشور از جهان میبا شد.
که عالقمندی دونالد ترومپ به ماندگاری وگرم نگهداشتن روند این جنگ ها اورا بجای
رسانده است که باید چرخه بحران وجنگ راکه درطول زمان بیشتر وصف تهاجمی را
بخوداختیارکرده است ونسبت به گذشته بیشترتهاجمی گردیده است نگهدارد .همانطوریکه
ایزنها ورهشدارداده بود که باوجود به پایان رسیدن جنگ سرد وعدم مواجهه شدن ایاالت
متحده امریکا به تهدید نظامی از سوی کدام قدرت ونیروی نظا می باز هم نبا ید در این
راستا غفلت کرد وهوشیاری را در امر تامین سالمت امریکا ازدست داد.
با احساس ترس ورعب وبگونه ای وحشیانه واما قا بل پیش بینی نا شی از سیاست
جنگ تجاوزکارانه وغیر قانونی ا یاالت متحده امریکا میتوان به ا ین نتیجه رسید که
باالخره ودرنهایت امر یک تهدید نظامی واقعی علیه ایاالت متحده امریکا باید نضج
گیرد که همچو تهدید خود ناشی از سیاست تجاوز کارانه و جنگ طلبا نه خود امریکا
میبا شد .همانطور که من در مقاله اخیر خود توضیح دادم که مقامات کوریا یی شما لی

بعد ازکشف ودرک توطیه ای چیده شده توسط امریکا مبنی بر قتل ریس جمهور کوریا
اقای کیم جونگ یون ( )Kim jong Unوبراه انداختن جنگ دوم کره ؛ مقا ما ت کره
شما لی را تحریک کرد که به توسعه برنامه های موشک های با لیستکی دور برد خود
توجه نماید تا جایکه بتواند فاصله گذار آنرا تا قلمرو ویا تا سرزمین اصلی ایاالت متحده
امریکابرساند چونکه کوریایی شما لی از حمالت طرف مقابل احسا س امنیت نمیکند
وکره شمالی تا زما نیکه این اطمینا ن را بد ست نیا ورد که موشک های اش تا سرزمین
ایاالت متحده امریکا میتواند برسد به همچو تمرینا ت وتوسعه برنامه موشکی خود ادامه
خواهد داد .
بها نه سا زی «سی آی ای » ایاالت متحده امریکا برای جنگ :
دگروال فلیتچر پرویتی ( )Fletcher Proutyاز کارمندان سابق نیروهای هوایی ایاالت
متحده امریکا که سرپرست عملیا ت های بویژه برای ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده
امریکا درسالهای( )0559تا( )0511بودوسیستم حمایوی نظامی(سی آی ای) را درویتنام
ودرسراسرجهان مدیریت میکرد به ارتباط تیم مخفی وپنهانی کتاب را تحت عنوان (سی
آی ای ) ومتحدان نزدیک سیا درکنترول همه نهادهای ایاالت متحده امریکا وجهان به
باراول درسا ل( )0521بدست نشر سپردکه او با نشر این کتاب تحت تهدید قرار گرفت .
وهزاران نسخه این کتاب از تمام کتابخانه ها وکتاب فروشی ها بسرعت ناپدید شد  ،اما
دگروال پرویتی بطور پنهانی واسرارآمیز این کتاب را خریداری کرد وبه تعداد ()1911
نسخه آنرابه استرلیا فرستادوبعد ًا نسخه اصالح شده ای این کتاب درسال(  )7100دوباره
به نشر رسید .که در این کتاب نقش (سی آی ای) را از نظر تاریخی درسیاست ایاالت
متحده امریکا مفص ً
ال توضیح داد ه است .
پریوتی همچنان دراین کتاب خود نقش شگفت آوار سازمان سیا(سی آی ای) را بعنوان
پاسخی ازسوی اشخاص قدرتمند وصاحب صالحیت وفسخ عالقمندی دیپارتمنت جنگ
ایاالت متحده امریکا وایجاد وزارت دفاع امریکا در سال ( )0519را همه جانبه توضیح
وتوصیف نموده است .
موضوع قابل تذکردیگر اینکه زمانی که نقش ارتش امریکا بعنوان یکی از نهاد
دفاعی با توجه به ممنوعیت منشور سازمان ملل متحد درسال ( )0519دربرابر تهدید ویا
استفاده از نیروی نظامی وحرکت مشابه توسط سایر نیروهای نظامی بمثا به ویا به نوع
بحران یا تهد ید بغرض توجیهه استفاده ازنیروهای نظا می درآینده که ازنظر قا نونی
وسیاسی به آن نیازاست بازنگری شد که هد ف اصلی(سی آی ای )همانطوریکه پریویتی
آنرا بمالحظه میگیردو یامی بیند این است که سازمان سیا(سی آی ای) برای ایجاد وآغاز
جنگ دراینجا ودرآنجا با ید چنین پیشنها دی را روی دست گیرد  ،سازمان سیا (سی آی
ای ) ترکیبی ازیک سرویس خبری واطالعاتی است که به جمع آوری وجمعبندی وتجزیه

وتحلیل اطالعات خارجی می پردازد ودر عین زمان یک نها د ویا یک سرویس مخفی
است که عملیاتهای اطالعاتی مخفی را انجام میدهد که این هردوعملکرد بخا طر ایجاد
وآغاز جنگ ضروری پنداشته میشود .واین نحوه کاری است که سازمان سیا (سی آی
ای ) طی ( )21سا ل به همچو عمل د ست میزند ویا که نحوه کار این نهاد است.
پریویتی توضیح میدهد که سازمان (سی آی ای) چگونه درارتش ایاالت متحده امریکا
 ،در وزرارت امورخارجه  ،در شورای امنیت ملی ودرسا یر نها دهای دولتی امریکا
نفوذمیکند وکا رمندان ویا افسران مربوط به نها د خود را درمقامهای کلیدی وجاه های
اسرار آمیز قا یم مقا م میسا زد.تا آنکه اطمینان حاصل کند که برنامه هی سکیچ شده اش
به نحو درست وتایید وتاکید شده تحقق می یابد وبغرض رسیدن به این اهداف  ،نیروهای
کاری ویا فعا لین خودرا از هر نقطه ای نظر با وسا یل ولوازم ضروری کا ری مجهز
میسازد.
ازجا نب دیگر سازمان ( ) CIAافسران ماهر اطالعاتی بازنشسته مانند رای مگوبیرن
( )Ray McGovernواعضای افسران اطالعا تی هوشمند کهنه کار و با تجربه وحرفه
ای ( )VIPSرابرای تدارک عملیات های مخفی وبرای تحلیل وتجزیه از سیا ست گذاری
های فاسد عینی دریک دیپارتمنت تحت کنترول خود باهم مدغم ساخته است چنانچه که
این جانبازان هوشمند کهنه کار وحرفه ای( )VIPSدرسال( )7111درواکنش به اطالعات
سیاسی پیش زمینه های کا ذ ب را برای ایاالت متحده امریکا بغرض حمله و تجاوز
ونابودی عراق به ارمغان آورد.

(سی آی ای ) در سوریه وافریقا:
اما فلچرپریویتی حتی بیشتر نسبت به شیوه وروش های «سی آی ای» که در عملیا ت
های مخفی برای براه انداختن کودتا ها ؛جنگ ها وهرج ومرج ها درسراسر جهان بکار
میبرد آشفته و پریشان خاطر میباشد .جنگ کشوری ونیا بتی درسوریه نمونه ای کامل
از آنچه که پریویتی به مفهوم آن می فهمد میباشد یعنی یک جنگ مد نی ونیابتی است.
بعد ازویرانی وتخریب و قتل وحشیا نه معمرالقذافی در لیبی سازمان سیا «سی آی ای »
ومتحدان اش در اواخرسا ل (-)7100جنگجویان مزدور وتحت فرما ن خودرا مجهز با
سال حهای دردست داشته ای شان به پرواز هواپیماها از لیبی به ترکیه وا ز آ نجا به
سوریه فرستاد تا در صفوف عنا صر ضد دولت سوریه بپیو ند ند  .وبعد ًا سازمان سیا
درتنظیم وبراه اندازی عملیات های نظامی ضد دولت سوریه به کمک متحدان نزدیک
خود اعم از عربستان سعودی  ،قطر  ،ترکیه  ،کرواسی  ،وسا یر متحدان دیگر خود
دست بکا ر شد وهزاران تن سالح ها را درمرز های سوریه به آتش کشید ویک جنگ
داخلی کام ً
ال عیار را در آن سرزمین براه انداخت.
هنگامیکه سازمان سیا (سی آی ای )این عملیات مخفی را در سوریه انجام میداد تا آن

زمان دریک وابستگی مخفی سازمان القاعده وحشی( جبهته النصره که در حال حاضر
بعنوان جبهه فتح الشام نامگذاری شده) را درسوریه آزاد گذاشت تا تولید مثل کند ودولت
چون (دولت اسالمی افراطی) بمراتب وحشی تر را بوجودآورد.ودراین راستا این ایاالت
متحده امریکا است که بعد ازجنگ ویتنام سنگین ترین ومرگبارترین بمب گذاری را در
سوریه انجام میدهد تا جا یکه پای ملیشه های روسیه  ،ایران  ،ترکیه  ،اسرایل  ،اردن ،
حزب هللا  ،شبهه نظا میا ن کرد و تقریب ْا هر گروه ویا گروه های مسلح از خا ورمیا نه
به هرج ومرج وجنگ داخلی در سوریه می کشا ند.
طوریکه همین اکنون القاعده ودولت اسالمی افراطی عملیات ها ی خودرا درسراسر
قاره افریقا گسترش داده اند وبا درنظرداشت همین اصل سا زمان ملل متحد یک گذارشی
را درتحت عنوان سفر به افراط گرایی به افریقا به نشر سپرد .ودراین گذارش چنین
توضیح شده است که انگیزه ونقطه قوت پیشبرنده وراننده این برنا مه چنین بوده که
بغرض استخدام ستیزه جویان افریقای درحدود ( )911مصاحبه بخاطر جلب آنها صورت
گرفته است وهمچنان مطا لعه این گذارش نشا ن میدهد که نوع عملیات ویژه وماموریت
های آموزشی را که سازمان سیا (سی آی ای ) و افریکوم ( )Africomبه ستیزه جویان
در افریقا انجام دادند ازطرف آنها مورد حمایت وپیشتیبا نی قرارگرفته است.واین زما نی
است که بحران در نقطه« اوج» خود قرارداشت ؛ تاجایکه افریقایی ها را متما یل ساخت
تا که به گروهای ستیزه جوی مثل القاعده ؛ ا لشبا ب و بوکوحرام بپیوند ند.
این گذارش همچنا ن نشا ن میدهد که اقدام دولت مثل کشتن یا بازداشت دوستان یا
خانواده ها درنقطه اوج خود قرار داشت ؛ که این عمل دولت موجبا تی را برابر سا خت
که ( )20فیصد ازمصاحه شده گان افریقایی به گروهای مسلح بپیوند ند .تاجا یکه این
خود عا مل مهمتر از ا یدیولوژی مذهبی بود.
نتیجه گیری ازسفر افراط گرایی درافریقا ؛ دستا ورد های ازمطالعات مشابه دیگررا
نیزتا یید میکند ودریک مطالعه ای که درمرکز ملکی های مخا لف با ( )791غیر نظامی
درسال ( )7109صورت گرفت کسا نی بودند که با گروهای مسلح دربوسنی  ،سومالی ،
غزه  ،ولیبی پیوستند .واز سوی دیگر زما نیکه دید گاه های مردم را مبنی بر مشارکت
غیر نظامیا ن درمنا زعات مسلحا نه مورد بررسی قراردادند این بررسی نشان داد که
شایع ترین انگیزه پیوستن غیر نظا میا ن به گروهای مسلح صرفاً برای حفاظت از خود
واز خانواده های شان بود.
نقش عملیات ضد «تروریزم » ایاالت متحده امریکا در بوجود آوردن ویا درتحریک
مقاومت مسلحانه وتروریزم ونبود یک برنامه ای برای کاهش خشونت نا متقارن ناشی
ازجنگ سرتاسری جهانی علیه تروریزم هرگز باعث تعجب پریوتی نخواهد شد آنگونه
که او توضیح میدهد که چنین عملیا ت ها ی مخفی سا زمان سیا (سی آی ای ) همیشه

بخاطر زندگی کردن خود شان صورت میگیرد درحالیکه به هیچ یک از اهداف سیا ست
منطقی ایاالت متحده امریکا مرتبط نمی با شد واغلباً مخا لف سازندگی چیزی دیگری
هم نمیتواند باشد.
پریویتی می افزاید ومی نویسد  :به هر اندازه که به همچو فعا لیت ها متمرکز شویم ویا
بیشتر دقت نما یم به هما ن اندازه بیشتر می فهمییم ویا بیشتر درک میکنیم که چنین
عملیات ها به ندرت حتی اگر از قبل هم درنظر گرفته شده باشد درقبا ل دستیا بی به
اهداف ملی در اولویت خود قرار میگیرد.
ایاالت متحده امریکا استقرارویا جا بجا کردن ( )1111نیروهای ویژه ومربیان نظامی
خودرا در ( )91کشور افریقای در ( )91مورد بعنوان پاسخ به تروریزم توجیهه میکند
اما مطالعه سفر ملل متحد به افراط گرایی ( گذارش ملل متحد) درافریقا روشن می سازد
که ارتش امریکا در قاره افریقا در نقطه اوج خود است که در واقع اکثر افریقایی ها
را در سراسر قا ره وامیدارد ویا تحریک میکند که به گروه های مقا ومت مسلحا نه
بپیوند ند.
این یک کتاب درسی ویا یک کتا ب رهنمای کننده عملیات های (سی آی ای ) است
که همچو عملیات ها مشا به مد ل عملیا ت های مخفی که در ویتنا م توسط «سی آی
ای » دراواخرسا ل (  )0591واوایل سا ل ( )0511صورت میگرفت میبا شد وسازمان
سیاه همچوعملیاتها ی مخفی ویا پرکسی را به کمک کارمندان آموزش دیده و حرفه ای
خودانجام میدهد که جمیعت محلی را درگروه ها ی مقا ومت مسلح قرارمیدهد و ً
بعدا
حضور این گروه های مقاومت را برای حضور نظا میا ن ارتش امریکا شد ید َا توجیه
مینما ید که دخالت نظامی امریکا از سلسله دخا لت های که درویتنام صورت گرفته بود
درمقیا س قاره است .
با توجه به چین  :آنچه که درواقیعت رژیم نظامیگر سازمان سیا (سی آی ای ) را
درسیاست ایاالت متحده امریکا در قاره افریقا به تحرک وانگیزه وا داشته است نفوذ
روبه رشد (چین) در قا ره افریقا است ؛ هما نطوریکه ستیف بونین ()Steve Bannon
به ارتباط این موضوع با اقتصاد دانان درماه اگست گفت :بیا یید پیچ یکی از جاده ها را
ببند یم .
چین درحال حا ضربرای ایاالت متحده امریکا با درنظرداشت دکترین لیدن ()Leeden
نظریه پردازنیوکان ها( )neoconservativesوکارشنا س اطالعاتی ؛ بیش ازحد کشور
بزرگ وتوانا است وحسب تذ کراو یعنی مایکل لیدن ( )Micheal Leedenآنطوریکه او
درمورد گفته :امریکا هر ده سال بعد ویا بیشتر ازآن یک کشورفقیرونا توان و کوچک را
برمی گزیند ؛ ورخ آنرا بسوی دیوار میکند وبه مردم نشان میدهد که ما اهل تجارت و
کسب وکار هستیم .

اکنون «چین» یک کشور فوق العاده قدرتمند وتوانا ومجهز به سالح هستوی است ؛ لذا
همین موقف باالی«چین» است که سازمان(سی آی ای ) ایاالت متحده امریکا مذبوحا نه
در جدوجهد است تا اگربتواند در راه توسعه وانکشاف وگسترش تجارت«چین» در قاره
افریقا وبساجاهای دیگرموانع خلق نما ید  ،پس با درنطرداشت این هد ف است که ایاالت
متحده امریکا میخواهد دولت های افریقایی را بطورفزاینده وابسته به کمک های نظا می
خود سازد وگروه های ستیزه جوی افریقا یی را در تحت رهبری خود بوسیله بکاربرد
عملیات های «ضد تروریزم» برای مبارزه آماده سا زد.
لذا نه لیدن ( )Leedenونه هم بنون ( )Bannonوانمود میکنند که این چنین سیاست ها
برای ساخت جوامع آسوده حال وپررونق وقابل اعتماد نه درخا ور میانه ونه هم درافریقا
طراحی شده ویامطمح نظراست که بتواند به نفع مردمان آن کشورها با شد یعنی که چنین
سیا ستی را وانمود ویا پیشکش نکرده اند که درتا مین منافع مردم موثر واقع شود چونکه
آنها (لیدن وبنون) هردو بخوبی میدانند که ریچارد بارنیت ( )Richard Barnet؛«»19
سال پیش ف همیده ودرک کرده بود که ایاالت متحده امریکا بصورت بی پیشینه وبی سابقه
در بخش های تجهزی سالح ها ،جنگ ها ودر بخش عملیا ت های مخفی سازمان (سی
آی ای) سرمایه گذاری کرده واین نوع سرمایه گذاری را چیزی مفید برای کشتن مردم
نابودکردن زیرساختها  ،تخریب شهرها  ،ایجاد هرج ومرج درجوامع بشری و گسترش
فقر ونا داری وتنگد ستی ونا امیدی وبیجا شدن مردم میدانست.
فلهذا تا زمانیکه سازمان (سی آی ای)وارتش ایاالت متحده امریکا به نسبت خطرات
ناشی از سیاست های شکست خورده خود دربحران اقتصادی  ،خشونت وهرج ومرج
سقوط نکند تا آن زمان ا یاالت متحده امریکا وانگلستان میتواند بعنوان پناهگاه امن
واطمینان ثروتمندان وجزایر امتیاز با قی بما ند  .ودیگران را درمیان آن طوفا نها رهها
کنند که می با ید خودشا ن در آن طوفان ها رهها میشد ند.
پس اگر این یگا نه اهداف ملی قابل توجه باشد کسی که این پا لیسی را به پیش میبرد
.یا دنبال میکند درآنصورمطمیناً برای ( )55درصد امریکا یی ها زمان الزم می افتد که
از این طرح های قتل عامی که سازمان (سی آی ای ) ومتحدان اش درنظردارند آنرا
بکار ببرند وقبل ازآنکه همه دراثر این عمل سیا(سی آی ای)نا بود شوند بتوانند ازآن
جلوگیری بعمل آورند  ،تا که جهان بدون شکنن و فارغ از هرگونه ناسازگاری را داشته
باشند که همه وهمگی بد ون کدام مزاحمت پهلوی یکد یگر چه که امریکا یی ویا چه که
خارجی ها با شند زند گی اسوده ای را سپری کنند .
دوگالس والنتین ( )Douglas Valentinشاید یگانه روزنامه نگار امریکایی درمیان
همه روزنامه نگاران امریکایی باشد که در مورد شناخت ومعرفی سازمان سیا (سی آی
ای ) بیشتروعمیقترتجسس کرده ویا درموردآن سازمان بیشترمطالعات عمیق نموده باشد.

او مطالعات خودرا به ارتباط سازمان سیا (سی آی ای) هنگام تدوین کتاب تحت عنوان
برنامه ققنوس در ویتنام شروع کرد واودراین اواخر یک کتاب جدید زیرنام (سیا =سی
آی ای) بعنوان جرم وجنایت سازمان یافته نوشته است وآن اینکه ایاالت متحده امریکا با
عملیات های غیرقانونی خود چگونه جهان را تخریب وویران میکند ؛ او همچنا ن در
این نوشته های خود نظریات تحلیلگران مثل گفته های فلتچر پریوتی ( )Proutyرا با
درنظرداشت اوضاع کنونی جهان به تحلیل وتجزیه گرفته ویک توضیح همه جا نبه را
به ارتباط وضع موجود به ارمغان آورده است  .که شا مل نقش (سی آی ای) درجنگ
های کنونی وراه های را که این سازمان برای نفوذ خود درتداخل به سیاست امریکا
برمیگزیند ویا که چطور درسیا ست امریکا د ستکا ری میکند توضیح داده است.

سه سپر بال(:)the three scapegoats
ریس جمهور دونالد ترومپ حین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ؛
کره شمالی  ،ایران وونزویال را بعنوان هد ف واستراتیژی اصلی خود بخاطر بی ثبا ت
ساختن  ،آغازجنگ اقتصادی ودر نهایت سرنگونی حکومات آن دولت ها را چه بواسطه
بکارگیری کودتا ها  ،کشتا ر جمعی مردم غیر نظامیا ن ویا تخریب زیر ساخت های آنها
عنوان کرد ؛اما انتخاب ترومپ ازبه سرزنش کردن این کشورها برای شکستها وناکامی
های امریکا اشکار ًا براساس یک ارزیابی منطقی ازاولویت های سیاست خارجی اداره
او نیست ؛ بلکه این سیاست دونالد ترومپ فقط بازخوانی خسته کننده ازکسب وکار ناتمام
(سی آی ای) توام با دوسوم ازمحور شرارت دبلیو جورج بوش وشکست الییوت ابراهم
( )Elliott Abramsمسول کاخ سفید بوش درکودتای سال( )7117درکاراکاس که همین
اکنون آن کشور با تهد ید ات اشکا ر وتجا وز غیر قا نونی مواجه است چیزیی دیگری
نیست .
دراینجا سوالی بوجودمی آید که چطوردونالد ترومپ وسازمان (سی آی ای) قصد دارند
که سه سپربالهای که موجب شکستهای باقیمانده قابل دیدامریکاخواهد شد ازبین بردارند.
اما بایدخاطرنشان ساخت که اکنون سال( )7110نیست که جهانیان بعد ازوقوع یازدهم
ماه سپتمبروقتی که ایاالت متحده امریکا با بمب گذاری های خود باالی افغانستان تجاوز
وآن کشور اشغال کرد خاموش باقی بمانند وازجای خودتکان نخورند .اما اوضاع کنونی
شبیهه به سا ل( )7111ا ست زما نیکه ایاالت متحده امریکا عراق را تخریب وویران
کرد  ،ایتالف اتالنتیک را بینهم تقسیم کرد واکثر جها نیا ن را از خود بیگا نه ساخت
مطمیناً که اکنون سا ل ( )7100هم نیست که (اوباما) بعد از تهاجم برافکار عامه جهان
امریکا را با متحدان اش دوبا ره با ز سازی کند وزمینه پوشش را برای ریس جمهور
فرانسه سارکوزی  ،نخست وزیر بریتانیا کامرون  ،هیالری کلنتون وزیر امورخارجه
امریکا  ،شاهان کشورهای عربی فراهم اورد که به نابودی لیبی یگانه کشور توسعه

یافته در قاره افریقا بپردازند آنچنانیکه اکنون دراین کشور هرج ومرج در نقطه اوج
خود رسیده است – پس تجاوز وحمله ایاالت متحده امریکا درسال ( )7102به هر کدام
از این سه سپر بال ها (کره شمالی  ،ایران وونزویال) ترومپ را به جای خواهد کشا ند
که اکثر متحدان امریکا از سلطه امریکا آزاد خواهند شد وموقیعت خود را درجها ن با
استفاده از راهای فراگیر که ممکن است دایمی تر وسرسخت تر از تروریزم و تخریب
عراق با شد تعقیب خواهند کرد.
در ونزویال ؛(سی آی ای) واپوزیسیون دست راستی همان ستراتیژی را دنبا ل میکنند
که ریس جمهور نیکسن ( )Nixonدرزما ن زمامداری خود به سا زمان سیا دستور داد
که به چیلی نیروهای عملیا تی اش را بغرض اماده گی برای کودنا اعزام نما ید تا که
(فریادویا چیغ اقتصادی ) را درآماده سازی کودتا سا ل( )0521برعهده گیرداما پیروزی
جامع حزب سوسیالیست حاکم در ونزویال درانتخابات اخیرریاست جمهوری در سراسر
کشورعلیرغم بحران طوالنی عمیق اقتصادی موجب آن شد که مردم از عروسک های
سازما ن (سی آی ای ) در ونزویال حما یت نکنند .
اما (سی آی ای ) موفق شد که دولت ونزویال را از طریق جنگ نابرابر اقتصادی
وتظاهرات خیابانی دست راستی ها ونزویال وتبلیغات زهراگین از پا در آورد واما (سی
آی ای) بصورت احمقانه واگن خودرا به سمت یک مخا لف دست راستی از کالس باالی
اپوزیسون هل داد ویا راند کسی که در بین مردم ونزویال دارای کدام اعتباری هم نیست
وهنوز که هنوز است اومیخواهد که در انتخابات اشتراک نما ید  ،که کودتای (سی آی
ای) ومداخله ایاالت متحده امریکا شا یدکه به مقا ومت مردم مواجهه شودوبه این ترتیب
امکان میرود که از نظر مناسبات روابط ایاالت متحده امریکا در امریکای التین دچا ر
بحران واز هم گسیختگی شود .

شورشیان "متوسط" سوریه تحت حمایت ایاالت متحده لبخند می زنند ،زیرا آنها یک پسر  21ساله (چپ) آماده می کنند که سر خود را به طور
پیوسته در یک قسمت بعد از این ویدئو برگزار می کند[ .عکس از ویدیو یوتیوب

بوکس درکره شما لی:بمبا ران هوایی ایاالت متحده امریکا یا (حمله پیشگیرانه)
امریکا درکره شما لی ممکن است که به سرعت موجب درگیری جنگ بین ایاالت متحده
امریکا وچین گردد ؛ وآنهم به نسبت تعهد چین که در صورت حمله ا مریکا باالی کره
چین به دفاع ازکره شما لی میپردازدولی ما دفعتاً نمیدانیم که چه چیزی توسط کره شمالی
دربرنا مه جنگ امریکادرکره شمالی کشف ویاسراغ شده است واین راهم نمیتوانیم بدانیم
که چگونه کره شما لی وچین میتوانند درصورت مواجهه شدن با امریکا پاسخ دهند.

ازمایش موشکها توسط کره شما لی
اکثر تحلیلگران از مد ت های زیا د به این نتیجه رسیده اند که هرگونه حمله ایاالت

متحده امریکا به کره شما لی با توپخانه وموشک های کره شما لی مواجهه خواهد شد .که
باعث تلفا ت غیر قا بل قبول غیر نظا میا ن در سیول ( )Seoulکه یک منطقه شهری
دارای جمیعت ( )71میلیون یا تقریباً سه برابرجمیعت شهر نیویارک را دارد خواهد شد .
سیول از مرزبا کره شما لی تنها ( )19ما یل فاصله دارد وآنرا در محدوده وسیعی از
سالح های کره شما لی قرار میدهد .درحا ل حاضر محاسبه بد ون برد امکان پذ یر است
که کره شما لی با سالح های هسته ای خود پاسخ دهد وهرگونه چشم آنداز حمله ایاالت
متحده امریکا را به یک کابوس بد ؛ بد تر تبدیل کند.
سوء مد یریت درروابط ایاالت متحده امریکا با کره شما لی ؛ با ید یک درسی عینی
برای امریکا درمناسبات اش با ایران باشد که بصورت گرافیکی از مزایا یی دیپلماسی ،
مذاکرات وموافقت نامهای مربوط به تهد یدات جنگ نشا ن میدهد که مطابق چارچوب
هماهنگی وتوافق که درسا ل( )0551امضا شده بود.کره شما لی کارخودرادر دو راکتور
هسته ای بزرگتر متوقف ساخت  .ولی نه از کار ازمایشگاه کوچک که از سال ()0591
در یونگ بایونگ ( )yongbyongبروی آن کار میکرد که این ازمایشگاه ساالنه تقریباً
تنها ( )1کیلوگرام پلوتونیوم تولید میکند که برای یک بمب هسته ای مقدار کافی میباشد.
درس ازحمله بوش باالی عراق درسا ل ( )7111پس ازصدام حسین با خواسته های
خود (امریکا) مبنی برنا بودی مخا ذ ن سالحهای شیمیا یی عراق  ،با رد تعطیل قراردان
برنامه هسته ای درکره شما لی حاالت بجا یی کشا نیده شد که این حمالت ومداخالت
امریکا درعراق نه تنها که باعث نا بودی بخش های زیادی درعراق شد بلکه صد ها
هزار نفر جا ن خودرا ازدست دادند ؛ صدام حسین را محکوم به مرگ حلق آویز کردند.
بهر صورت بعد از آنکه کره شما لی اولین سالح هسته ای خودرا درسا ل ()7111
ازمایش کرد ؛ حتی راکتور تجربی کوچک اش که درنتیجه مذاکرات شش جانبه درسا ل
( )7112متوقف شده بود بتا سی ازهمین توافقنا مه شش جا نبه تما م میله های سوخت
خودرا حذ ف کرد وتوافق خودرا نشان داد که برنامه های هسته ای اش درتحت نظارت
سازمان انرژی اتومی قرار گیرد وبرج خنک (سرد) کننده راکتور را درسال ()7119
تخریب نمود .
کره شما لی تا کنون شش ازمایش سالح هسته ای انجام داده است  .انفجار ها در
پنج ازما یش اول به تتدریج از( )09تا ( )79کیلوتن افزایش یا فت که به توان انفجار
عملکرد بمب های پرتاب شده ایاالت متحده امریکا درهیرو شیمیا وناگازاکی نبود یعنی
که قدرت انفجار این بمبها نسبت به قدرت انفجا ر بمب های امریکا که در هیروشیمیا
وناگازاکی پرتاب نموده بود کم بود ،اما براورده های مربوط به عملکرد محدوده
ازمایش سا ل ( )7102کره شما لی از ( )001تا ( )791کیلو تن قابل مقا یسه با یک
بمب هایدروژنی شده است .

خطرحتی بیشتر شد ید در یک جنگ جد ید درکره این است ؛ که ایاالت متحده امریکا
میتواند بخشی از زراد خانه ای خودرا یعنی با بکار بردن ( )1111سالح قد رتمند تر
(از « »011تا «  »0711کیلو تن )مواد انفجاریه میلیون ها نفررا نابود؛ منطقه وجهان
را برای سال ها درسا ل ها ویران وتخریب ومسموم کند.
تمایل ایاالت متحده امریکا برای رفع چارچوب موافقت شده درسال ( )7111؛ شکستاندن
مذاکرات شش جانبه درسال()7115وامتناع ایاالت متحده امریکادرپذیرفتن اینکه اقدامات
وتهد یدهای نظامی اش موجب نگرانیهای امنیتی وقانونی کره شما لی خواهد شد وبه این
ترتیب کره شمالی رابا تهد یدات خودبه حا شه خواهد راندولی بهرحال آنها یک بازدارنده
معتبرهسته ای را بعنوان تنهاچانس خود در جلوگیری از کشتار جمعی میتوانند که بینند.
چین برای رفع معضله یک چارچوب مناسب برای دیپلماسی پیشنهاد کرده است تا
نگرانی های هردو طرف را مورد توجه قراردهد اما ایاالت متحده امریکا اصرار دارد
که روایت های تبلیغاتی خودرا حفظ کند که همه ای این تقصیر ها وکوتاهی ها از سوی
کره شما لی است ویگا نه راه برای حل این بحران برخورد نظا می میداند  .لذا میتوان
گفت که این نوع اندیشه ممکن است خطرناکترین ایده ای با شد که از زمان پایان جنگ
سرد ازسیا ست گذاران ایاالت متحده امریکا شنیده ایم اما تهد ید به جنگ ویا جنگ
سازی وجنگ افروزی ایاالت متحده امریکا کامال انحراف وغیرقانونی ازمنطق نورما ل
سا زی سیستما تیک دردیپلماسی میبا شد.جنگهای که امریکا قب ً
ال وهمین اکنون میلیون
ها نفررا در افغانستان  ،عراق  ،سوریه  ،لیبی  ،سومالی  ،یمن وپا کستان نیست ونابود
کردوتاهنوزکه هنوزاست آتش جنگ رادراین کشورها شعله ورساخته وبه آن دامن میزند.
همانطوریکه گابریل کالکو( )Gabriel Kolkoدر«قرن جنگ» نوشت گزینه ها وتصمیم
های که بطورذاتی خطرناک وغیرمنطقی هستند تبدیل به یک باور منطقی نیستند بلکه
تنهاشکل استدالل درموردجنگ ود یپلماسی است که درمحا فل رسمی امکا ن پذیر است
تخریب ایران  :این ایده که ایران تا به حا ل یک برنا مه تسلیحاتی هسته ای دارد به

حسن روحانی ریس جمهور ایران بتاریخ ( )۴۲نومبر سال ()۴۱۰۲
جشن تکمیل معامله مقت برنامه هسته ای ایران را برگزار کرد

شد ت توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده است که هرگونه اتهام ارایه
شده توسط سازمان (سی آی ای) و د یگر سازمانها ی «اطالعاتی » غربی وهمچنین
اسرایل را مورد بررسی قرارداده است محمد البرادعی مد یر سا بق آژانس بین المللی
انرژی اتمی؛ جزیات بسیار زیادی از این قاز گرسنه ای وحشی را ( شکار بی ارزش
یا تعقیب بیهوده وضایع کردن وقت) درخا طرات خود درسا ل ( )7100یعنی « در
عصرفریب :دیپلماسی هسته ای در زمان خیانت کاریها » خا طر نشا ن ساخته ا ست ؛
البراد عی هنگامیکه سازما ن (سی آی ای) وشرکا یی اش نتایج تخمینی اطالعات ملی
( )national intelligence Estimate=NIEرا مخفیا نه درسا ل ( )۷۰۰۲به ارتبا ط
آژانس بین المللی انرژی اتمی تا یدکردند طی یک اعالمیه مطبوعا تی اظها رداشت که
آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ مد رکی مبنی برموجود یت برنامه هسته ای و سالح
های هسته ای ویا تاسیسات هسته ای غیر قانونی درایران ندارد.
از سا ل ( )7112آژانس بین المللی انرژی اتمی تمام نگرانی های مهم خودرا با
ایران حل وفصل کرده است  .واین تایید شده ا ست که استفاده ایران از فن آوریهای
دوگانه که قبل ازسا ل( )7111وارد شده بود در واقع برای مقاصد دیگرمورد استفاده
قرار گرفت؛ وا ین اسناد اسرار آمیز (لپ تاپ) است که ظاهر ًا برنامه های ایران برای
ساخت سالح هسته ای رابعنوان جعلی نشان میدهد.گارت پرتو( )Gareth Porterبطور
کامل تمام این سواالت واتهامات وتاریخ بی اعتمادی را در کتاب منتشره ( )7101خود
تحت عنوان «بحران تولیدی » به نشررسانده وبطورکامل موضوعات را مورد بررسی
قرارداده است داستان ناگفته ترسنا ک هسته ای ایران را من به شد ت توصیه میکنم
که آنرا مرور نماید.
اما دراین د نیای موازی عجبیب وغریب ( )Parallel Bizarroسیا ست ایاالت متحده
امریکا در اثر کمپین های تکراردرتکرارنا درست وبخطای سا زمان(سی آی ای) نا امید
کننده ومسموم شده ا ست وهیالری کلنتون به ارتباط خلع سالح ایران درهنگام مبارزات
انتخاباتی ریاست جمهوری خود مکرر ًا توانست که اعتبا ر نادرستی بد ست آورد ورنه ،
نه برنی سا ندرز( )Bernie Sanderونه هم دونالد ترومپ ونه هم هر مصاحبه کننده
ازشرکت های رسانه ای این جرات را نداشتند که ادعاهای اورا به چالش بکشا نند .
هیالری کلنتون درسخنرانی برجسته خود درارتباط سیاست خا رجی ایاالت متحده
امریکا مورخ ( )7ماه جون سا ل ( )7101خود ادعا کرد که بکا ربرد سیا ست تحریم
های بی رحمانه ای اوبود که ایران را به میز مذاکره کشا ند آ نچنا نیکه او دراینمورد
گفت :زما نیکه ریس جمهور(اوباما) به حیث ریس جمهور ایاالت متحده امریکا برچوکی
ریاست جمهوری در کاخ سفید تکیه زد ایران درجهت دستیا بی به بمب هسته ای در
رقا بت قرارداشت .

در واقع ا نچنا نیکه تریتا پا رسی ( = Trita Parsiنویسنده وتحلیلگر سیا سی ایرانی
االصل امریکایی ) درکتا ب منتشره ( )7107خود آنرا«تک ریز تا س= A single Roll
 ( of the Dicنامگذاری کرده است .

د یپلما سی «بارک اوباما» با ایران  ،ایرانی ها را آماده ساخت که نه فقط به میز
مذاکره حاضرشوند بلکه برای امضای توافق نامه جا مع براسا س پیشنها د امریکا با پا
درمیا نی ترکیه وبرازیل درسال()7101آماده شدند.امادریک مورد کالسیک ( قضاوت
متقابل درموارد موضوعات دیگر) از دم سگ «توصیف وضعیت توسط یک شحص ویا
سازمان تصمیمگیرنده » ؛ ایاالت متحده امریکا پیشنهاد تقد یم شده ای خودرا رد کردوآن
اینکه مبادا که این امر موجب شود که حما یت سازمان ملل متحد از تحریم های وضع
شده علیه ایران کاسته شود ویا به عباره دیگر سیاست تحریم های هیالری کلنتون ایران
را به میز مذاکره نرسا ند وهمچنا ن جلو ورود امریکا را به میز مذاکره گیرد.
طوریکه یک مقام ارشد وزارت امورخارجه ایاالت متحده امریکا به تریتا پارسی
گفت :مشکل اساسی وواقعی دیپلماسی ایاالت متحده امریکا با ایران زمانی که هیالری
کلنتون در وزارت امورخارجه وزیربود پیدا شد وآن اینطور بود که ایاالت متحده امریکا
(بلی برای پاسخ ) را نمی پذ یرفت ،دونالد ترومپ مشت زن تا زه کا ر برنا مه جامع
اقدام مشترک ( )JCPOAایران را مورد تا یید قرار نمیدهد ویا به آن مجوزقا نونی نمیدهد
و مدعی میشود که این متاع ویا «سوغات» به درستی از کتا ب نامه« هیالری کلنتون»
بیرون آمده است وچنین وانمود میشود که سازمان (سی آی ای) مصمم است که ایران را
درناکامی ها وشکست های امریکا در خاور میانه به عنوان سپر بال( )scapegoatویا
مقتولین مورد استفاده قراردهد.
ادعا های دروغین مبنی بر اینکه ایران بزرگترین حامی تروریزم درجهان است یکی

دیگرازدورغ های شاخدارسازمان (سی آی ای) است که میخواهد باتبلیغات مکرر خودبه
آن جامه عمل بپوشاند ویا به تقویت دروغهای خود بپردازد از اینکه ایران به حز ب هللا
وحما س اسلحه میدهد وازآنها حما یت می کند یعنی به سازمانهای که دولت امریکا آن
سازمانها را در فهرست سازما نها ی تروریستی درج کرده است  .حاالنکه آنها (حزب
هللا و حماس) عمدتاً گروه های دفاعی اند که از لبنان واز غزه دربرابر حمالت اسرایل
به دفاع می برایند ویا دفاع میکنند.
به دور از توجه به القاعده ؛ دولت اسالمی «داعش» ؛ گروه مبارزان اسال می لیبی ؛
وگروهای دیگرکه درواقع جنایت های تروریستی را درسراسرجهان انجام میدهند ممکن
است که نظیر ویا به مثل قضیه ویا مورد (سی آی ای) بنما یند ویا اعما ل آنها مشا به به
(سی آی ای ) است آ نطوریکه چشم خودرا از توپ بیرون بکشد ( مهم نیست که به
چیز های د یگر بنگرد ویا نگاه کند ) اگر چنین نیست اکنون زما ن آن رسیده است که
ا یران را با ا تهام زنی های جد ید نبا ید محکوم کرد چونکه اکنون بحران تولید
نا خوشایند هسته ای ایران مسیر خودرا طی کرده است .
چه چیز درآینده نهفته است  :بیشترین وعمده ترین موفقیت « بارک اوبا ما»
ازدستا وردها درعرصه بین المللی اش پیروزی از نما د گرایی (سمبولیک) در مورد
مفهومی است که به اصطالح جنگ علیه «تروریزم »را ترویج و تشد ید نمود .وهرچه
گسترده تر به عملیات های مخفی وجنگ های پروکسی پرداخت وآنرا شد ت بخشید که
در نهایت باعث تشدید بمبارارن هوایی ایاالت متحده امریکا از زما ن ویتنام به بعد
در سوریه وعراق شد.

ریس جمهور «بارک اوباما» هنگام پذ یرش جایزه نوبل از
ریس کمیته «توربجوان گلیندر» دراوسلو نروژ( )01دسمبر
سال (« )9112عکاسی کاخ سفید».
سحر وجذا بیت «اوباما» دراین بود که اوتوانست که متحدان نظامی قدیمی وجد ید
امریکا اعم از فرانسه و بریتا نیا وشاها ن کشورهای عربی رابا امریکا تقویه نمود
وهمچنان او یگا نه ریس جمهور ایاالت متحده امریکا میبا شد که بعد از جنگ دوم

جهانی بدون سروصدابودجه نظامی ایاالت متحده امریکارا بیشترمیسازدگسترش وتشد ید
ازجنگ ومبارزه «اوباما» با تروریزم تحت پوشش مبارزات انتخا با تی روابط عمومی
فریبنده وگمراه کننده جها نی مشکالت زیادی را حل کرد که دونالد ترومپ ومشاوران
او به آسانی قادر به حل هریک از آنها نیستند .ابراز تمایل دونالد ترومپ به ارزو
وامید قراردان امریکا درجای ومقام اول ومقاومت دربرابر گرفتاری ها ودرگیریها ی
بیرونی بیهوده وبی فایده است  .وبا برخورد تهاجمی وبد بینانه اش سیاست خارجی
امریکا را به مشکل مواجه ساخته ویا آنرا لکه دار نموده است .
اگر ایاالت متحده امریکا میتواند ویا میتوانست راه خودرا برای حل هرگونه مسایل
بین المللی اش بخطر نه اندازد ویا نمی انداخت این کار را قب ً
ال انجام داده است ؛ این
دقیقاً همان چیزی است که از دهه ( )0551در تالش آن بوده است چنا نچه به دنبا ل
ویا پشت سر هردو خودستا یی وپرسروصدا بودن قهر وغضب دبلیو بوش ؛ و دونالد
ترومپ و فریبکا ری های هیالری کلنتون و «اوباما» روش ویا یک رویکرد همچو
(پولیس خوب ) و(پولیس بد) طور معمول دیگر نباید هر کسی ؛ هر کس را فریب داد.
اما همانطور که لیندن جا نسون متوجه شد که او هرچه عمیق وعمیقتر به وادی
بزرگ ویتنام می اند یشد ؛ ولی دروغ گفتن به عموم مردم در مورد جنگ های غیرقابل
پیش بینی نه تنها که مورد پسند وستایش مردم قرار نمیگیرد بلکه این فقط دامی برای
کشته شد ن بیشتر افراد چیزی دیگری نیست واین خود حقیقت تلخ را بخور مردم میدهد.
در جنگهای غیر منتظره وتحمیلی برپایه دروغ ها مشکل (ویا اعتبار ) محضاً هرچه
پیچیده ترمیشود ؛چراکه دروغ های جدید نیازمند باورها ی جدید وروایت های پیچیده تر
میبا شد تاکه گورستانهای پرازدروغ قدیمی را توضیح دهد .پس خیره چشمی عجیب
وغریب جها نی «اوباما» هشت سا ل دیگر جنگ علیه «تروریزم» را خریداری کرد.
اما تنها به (سی آی ای) اجازه داد تا ایاالت متحده امریکا را به مشکل بیشتر بکشاند
وهرج ومرج خودرا به مکان ها وجاهای بیشتری درسراسر جهان گسترش دهد.
درهمین حا ل ریس جمهور روسیه « والدیمیر پوتین» خواستا ر تجد ید نظردر قبا ل
قوانین بین المللی است واو درمورد میگوید که تهدید با استفاده ازنیروی نظا می را به
جز در دفاع ازخود باید قدغن کرد یعنی نباید نیروی نظامی را درهرمورد بجز در دفاع
ازخود بکاربرد ؛ هر تهد ید یا هراقدام جد ید نظا می وتجاوز ایاالت متحده امریکا در
هر گوشه ای از جهان فرموده پوتین را قوت بیشتر میدهد مخصوصاً برای متحدان
نزد یک ومهم امریکا ما نند کره جنوبی  ،الما ن وسا یر اعضا ی اتحا د یه اروپا که
همکاریها ی آنها در تجا وز امریکا باالی کشورهای دیگر کا م ً
ال مشهود واشکار است
قوت های اند که به مشروعیت سیا سیی دروغین امریکا روکش ویاپوشش میدهند یعنی
که سیا ست دروغین امریکا را روکش مشروعیت میدهند.
در طول تاریخ سلسله تجاوزات پیا پی ایاالت متحده امریکا وضع متدرجاً طوری بخود

شکل گرفته که باعث برانگیختن ویک پارچه شدن اپوزیسیون درمقابل این تجاوزت شده
است ؛ زیرا کشورهای صلح دوست ومردم صلحخواه جهان با اشتیا ق تما م برای تا مین
صلح احتیاج به حسن اعتماد متقابل دارند  ،فرانسه تحت رهبری «ناپیلیون» والمان تحت
رهبری «ادولف هیتلر» که نیزخودرا بعنوان رهبران ذیحق واسنثنای میدانستند وهر کدام
شان دارای شیوه تفکر وروش مختص بخود بودند که در نها یت امر اعتقاد وکنش آنها
استثما رگرایی بود زمینه چنان مساعد شد ؛ که آنها مواجهه به شکست شد ند ودر زبا له
دان تاریخ برای ابد فرو رفتند .
امریکایی ها امید وارتربرآن ا ند که ما بیشتراستثنای ویا جدی نبوده وجها نیان راه حل
دیپلما تیک ونه یک راه حل نظامی رابرای مشکل امریکاسراع خواهند کرد درصورتیکه
مقامات وسیا ستمد اران امریکا درنها یت امر شروع به فعالیت ویا اقدام به چیزی غیر
ازخمیرکردن با دستان (سی آی ای) کنند  ،درآنصورت چانس زنده ماندن ما کامال بهبود
خواهد یا فت .
چند سطری درمورد نویسنده این مقا له  :نیکالس .جی.اس .دویوس نویسنده
کتاب ( خون در دست ما است) ؛تهاجم وتخریب امریکا درعراق ؛ اوهمچنان درفصلنامه
( )11ریس جمهور فصل ها وچپترها دربا ره «اوباما درجنگ» نوشته ( یک گذارش
تحت نا م کا رت اول « بارک اوباما» بعنوان رهبر پیشرو.
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