
  ها و تهاجم نظامي به ايران  نئوكان

  ي شهبازعبداهللا
  

كوشند تـا سيـستم دولتـي ايـاالت      با شدت و حدت مي    ) ها  نئوكان(كاران     نومحافظه -1
  . متحده آمريكا را به تهاجم نظامي عليه ايران وادار كنند

» و اكنون نوبت ايران اسـت     «، با عنوان    ويكلي استاندارد مقاله ويليام كريستول در نشريه      
ها و اعالن جنـگ آنـان بـه           ، شروع دور جديد تهاجم نئوكان     )2006 ژانويه   23،  18شماره  (

و داراي » كشوري خطرناك«ويليام كريستول در مقاله فوق ايران را       ] 1.[رود  شمار مي   ايران به 
هاي كشتار جمعي اسـت؛        كه در پي توسعه سالح     خواند» ها  پيشينه حمايت از تروريست   «

المللـي انـرژي اتمـي،        و آژانس بين  » متحدان اروپايي «و آمريكا دولتي است كه، به كمك        
كريستول تـشديد حمايـت از   . فيصله دهد» آميز  صلح«كوشد تا مسئله ايران را به شكل          مي

اطالعـاتي و سـرانجام     هاي پنهان و      ناراضيان ايراني براي تغيير حكومت، گسترش فعاليت      
  .كارهاي مبارزه آمريكا عليه ايران مطرح كرد اقدام نظامي را به عنوان راه

ها   ، تام باري، محقق آمريكايي، اعالن جنگ نئوكان       2004 سپتامبر   28ها پيش، در      مدت
» آيا نوبت بعـدي ايـران اسـت؟       «اي منتشر نمود با عنوان        بيني كرد و مقاله     به ايران را پيش   

. مقاله تام باري پس از رسوايي جاسوسي الرنس فـرانكلين بـراي اسـرائيل انتـشار يافـت                 
. فرانكلين كارشناس ايران و از نزديكان داگالس فيث، نفر سوم پنتـاگون در آن زمـان، بـود                 

ناد مربوط به تشديد مواضع دولـت بـوش عليـه           فرانكلين را متهم كرد كه اس     . آي. بي. اف
و نـائور گيلـون، رئـيس دپارتمـان     ) AIPAC( اسرائيلي   -ايران را در اختيار كميته آمريكايي     

  .سياسي سفارت اسرائيل در واشنگتن، قرار داده است
در پي گسترش مخالفت افكار عمومي آمريكا با جنـگ احتمـالي عليـه ايـران برخـي                  

ن در شوراي امنيت ملّـي آمريكـا، ماننـد ريچـارد كـالرك و اسـتيون          مقامات بلندپايه پيشي  
ها سخن گفتند و پيامدهاي ستيز نظامي بـا ايـران را بـراي                سيمون، عليه اين مشي نئوكان    



  ۲

توماس جاسلين در   . تر از حوادث جاري عراق اعالم كردند        منافع ملّي آمريكا بسيار مخرب    
آيـا  : جنگ ايـران بـا غـرب      «وشت با عنوان    پاسخي ن ) 2006 آوريل   21 (ويكلي استاندارد 

  » اند؟ مالها واقعاً از كمك به تروريسم ضدآمريكايي دست كشيده
كه به عنوان    آمريكايي   -گر نامدار يهودي     سيمور هرش، تحليل   2006 آوريل   17 در   -2

 مقالـه مفـصلي منتـشر كـرد بـا عنـوان             نيويوركرشود، در نشريه      شناخته مي » مطلع«فردي  
هرش اعالم كرد كه دولت بوش، همپاي تحركـات علنـي ديپلماتيـك             . »هاي ايران   طرح«

هايي براي تهاجم هوايي به  ي در درون ايران را شدت داده و طرح        هاي مخف   خود، فعاليت 
  . هاي جهان بازتاب گسترده يافت اين مقاله در رسانه. ايران در دست دارد

جمهـوري    و در آستانه شروع دومين دور رياسـت   2005هرش يك سال پيش، در ژانويه       
ايـن  . »الوقوع  هاي قريب   جنگ«   مقاله مشابهي منتشر كرد با عنوان      نيويوركرجرج بوش، در    

» تهاجمي«هرش در مقاله فوق به اهداف       . مقاله نيز، چون مقاله اخير، بازتاب وسيع داشت       
هـايم مكـرراً      من در مـصاحبه   «: و سودايي بوش در قبال حكومت ايران اشاره كرد و نوشت          

طـور   هايي سخن گفت كـه بـه    او از طرح  » .ام كه هدف استراتژيك بعدي ايران است       گفته  
جدي در حال تهيه است و طبق آن تهاجم نظامي گسترده، به كمك اسرائيل، عليه ايـران                 

 بـا   2005 ژانويـه    17هـرش در    . آغاز خواهد شد با هدف سرنگوني حكومت كنوني ايـران         
ريزي بـراي حملـه بـه ايـران           آمريكا در حال برنامه   «اي كرد با عنوان       مصاحبه. ان. ان. سي
 او تأكيد كرد كه منـابع اطالعـات وي بـراي تـدوين تحليـل فـوق كـامالً مطلـع و            ».است
مفصل ديگـري   با درج مقاله    ) 2005 دسامبر   5(سيمور هرش در اواخر همان سال       . اند  موثق

  .  بر تحليل پيشين خود تأكيد كرددر همين زمينه
سازي گام  هاي جنجالي آن را بايد بخشي از پروژه آماده          مقاالت سيمور هرش و بازتاب    

  . امي به ايران ارزيابي كردبه گام افكار عمومي آمريكا و جهان براي تهاجم نظ
شود،  چه گاه عنوان مي كار او، برخالف آن     جرج بوش و حاميان و مشوقان نومحافظه       -3
كاري، چون ايروينگ كريستول و نـورمن         بنيانگذاران نومحافظه . خو نيستند   گرايان دين   آرمان

تي در هـاي يهـودي تعلـق دارنـد، در جـواني بـه جريـان تروتسكيـس                 پادهارتز، به خانواده  
هـاي اطالعـاتي آمريكـا و         اند و با حمايت مـالي و تبليغـاتي سـرويس            ماركسيسم گرويده 

ايـن  . انـد   انگليس در جبهه جنگ سرد فرهنگي بلوك غرب عليه اتحـاد شـوروي كوشـيده              
  . كاري زاده شد بستري است كه از درون آن نومحافظه

هـا    البتـه آن  . اي به ظهور مسيح     ترين تقيد ديني دارند و نه باور يا عالقه          ها نه كم    نئوكان
هاي مسيحي نيز براي پيشبرد اهداف سوداگرانه  كوشند از اعتقادات آرماني صهيونيست      مي

هاي ديني و باورهاي مـسيحايي جـرج          چه سيمور هرش درباره آرمان      آن. خود بهره جويند  
عكس،    به ]2.[خورد  لوح آمريكايي مي    بوش نوشته مهمالتي است كه تنها به درد عوام ساده         



  ۳

در . اي به شدت مادي برخـوردار اسـت         تحوالتي كه دولت بوش منادي آن بوده از جوهره        
اوائل سده شانزدهم ميالدي، در آستانه آغاز تحركات استعماري ماوراءبحار انگلستان، سـر           

تـوانم توطئـه      در هـر جـا مـي      «: توماس مور، انديشمند و مصلح نامدار انگليـسي، نوشـت         
  نام و در زير لواي دولت و جامعه در جستجوي تـأمين منـافع            ر كنم كه به   ثروتمندان را تصو

    : ، نوشتامپرياليسم هابسون در كتاب نامدار خود، 1902و در سال » .خودند
هر چند امپرياليسم جديد كسب و كار بدي براي ملت است ولي كـسب و كـار             

 صـرف مخـارج زيـاد در   . هـاي درون ملـت اسـت    خوبي بـراي طبقـات و تجـارت      
هاي خارجي پرمخـاطره و دشـوار، انـسداد           هاي پرهزينه، سياست    تسليحات، جنگ 

اصالحات سياسي و اجتماعي در درون بريتانيا، هر چند صدمات بزرگي بـر ملـت               
    .كند كارانه صنايع و مشاغل معيني خدمت مي سازد ولي به منافع كاسب وارد مي

هـاي نخـست       در مـاه   دينگـار روزنامـه   . اين تحليل هابسون امروزه نيز صـادق اسـت        
    : كليد نخورده بود، نوشت» جنگ با تروريسم«زمامداري جرج بوش، كه هنوز پروژه 

ايـن  . كنـد   جمهـوري خـود را پنهـان نمـي          جرج بوش مأموريـت اصـلي رياسـت       
هــايي كــه او را در صــعود   از اعطــاي پــاداش بــه كمپــاني اســت مأموريــت عبــارت

نـام امنيـت ملّـي، در         اي انجام اين كار، به    آقاي بوش، بر  ... قدرت ياري رسانيدند    به
به . صنايع نظامي به منازعه نياز دارند     ... جستجوي احياي خصومت و سوءظن است     

 22، گـاردين . (اين دليل، اياالت متحده در سراسر جهان در جستجوي بهانه اسـت         
    )2001مه 

 دانيـل    كساني چون جرج بوش، كاندوليزا رايس، پل ولفوويتز، ويليـام كريـستول،            -4
را » جنگ با تروريـسم   «هاي دستگاهي هستند كه مأموريت دارد آتش          پايپز و ديگران مهره   

افروخته نگه دارد تا چپاول ثروت ملّي آمريكائيان و ساير مردم جهـان توسـط زرسـاالراني      
را به دست دارند و در نهادهـايي چـون كلـوپ             ]3[» صنعتي -مجتمع نظامي «كه هدايت   
ها نيز در قبال مأموريت خـود و           البته آن  .اند، تداوم و افزايش يابد      دهالنه كر  ]4[بيلدربرگ

  . كنند متناسب با اهميت آن سهمي دريافت مي
افكار عمـومي ايـاالت متحـده آمريكـا ديگـر حـضور نظاميـان آمريكـايي در عـراق و                  

 ميليـارد   6 الي   5توجيهات دولت جرج بوش را براي تداوم اين حضور پرخرج، كه ماهيانه             
اكنـون آمريكائيـان    . تابـد   كنـد، برنمـي     دهندگان آمريكايي تحميل مي     الر هزينه بر ماليات   د

گسترش اين موج سبب . دانند گرايانه دولت بوش را موجه نمي سوداهاي دور و دراز نظامي   
    : چنين شكوه سر دهدكاري،  شد تا نورمن پادهارتز سالخورده، پدر معنوي نومحافظه

دوستان، كه زمـاني از       ترين ميهن   اكنون شاهد آنيم كه بهترين سربازان و برجسته       



  ۴

 موضـع   نمودند، از   كردند و از دكترين بوش تبعيت مي        تهاجم به عراق حمايت مي    
كشند و اكنون باز ما شاهد آنيم كه مخالفان پوشيده جنـگ    گذشته خود دست مي   

    .شود كنند و بر شمارشان افزوده مي تر نظرات خود را آشكار مي روز به روز بيش
ايـن  .  سپتامبر جاذبه خود را براي فريب افكار عمومي از دسـت داده اسـت              11شعبده  

را، كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي       ) ع آمريكا وزارت دفا (شعبده بودجه رسمي پنتاگون     
 ميليارد دالر در 310 از ]5[يافت، بايد به شدت كاهش مي ) 1991دسامبر  (و پايان جنگ سرد     

 16 كه    رسانيد 2006 ميليارد دالر در سال      419به  ) سال نخست زمامداري بوش    (2001سال  
بـه ايـن ترتيـب، در       . ودشـ    تريليون دالري دولت بوش را شامل مـي        2/ 57در صد بودجه    

زماني كه به دليل فروپاشي ابرقدرت رقيب، اتحاد شوروي، اياالت متحده آمريكا بالمنـازع     
گـذاري سـنگين دولتـي در صـنايع نظـامي را موجـه        نمود و هيچ عقل سليمي سـرمايه      مي
   .دانست، بودجه پنتاگون با اوج دوران جنگ سرد برابري كرد نمي

، كه جرج بوش پدر و پـسر وارثـين او          )1985-1981(ريگان  هاي زمامداري رونالد      سال
ريگان با پيش كشيدن پروژه . شود  به عنوان اوج جنگ سرد شناخته مي      ] 6[روند،  شمار مي   به
در سـال   . بودجه پنتاگون را به باالترين حد در دوران جنگ سرد رسـانيد           » جنگ ستارگان «

 ميليارد دالر بود كه با بودجه سـال         429/ 8بودجه پنتاگون   ) 1985(پاياني زمامداري ريگان    
  . تفاوت ناچيز دارد)  ميليارد دالر419( دولت بوش 2006

 11هايي نيست كه شعبده        پنتاگون تمامي هزينه   2006 ميليارد دالري سال     419بودجه  
اين رقـم تنهـا     . بر جامعه آمريكايي تحميل كرده است     » جنگ با تروريسم  «سپتامبر و پروژه    
هـاي   بخـش مهمـي از هزينـه   . شـود  ظـامي دولـت آمريكـا را شـامل مـي     بودجه آشـكار ن  

هاي توسـعه     هزينه. ها پنهان شده است     گرايانه دولت بوش در بودجه ساير وزارتخانه        نظامي
اي در بودجه وزارت انرژي منظور شـده و مخـارج يكـصد ميليـارد دالري                 تسليحات هسته 

بخـشي از بودجـه     . دجه وزارت خارجـه   نيروهاي نظامي آمريكا در عراق و افغانستان در بو        
زند كه     تخمين مي  رابرت هيگز . وزارتخانه نوپديد امنيت ملّي را نيز بايد به اين ارقام افزود          

 840 حـدود  2006مجموعه بودجه نظامي آشكار و پنهان دولـت بـوش بـراي سـال مـالي          
 840رقم نجومي   . شود  د دالر است كه تقريباً يك سوم كل بودجه دولت را شامل مي            ميليار

را نـشان   »  تسليحاتي -مجتمع نظامي «سابقه غارت جامعه آمريكا توسط        ميليارد دالر ابعاد بي   
 در مقابل، دولـت جـرج       .دهد؛ رقمي بسيار بيش از اوج جنگ سرد و استيالي ريگانيسم            مي

هاي آموزشي، بهداشتي، رفـاهي       ها ميليارد دالر از بودجه      خود ده بوش در دوران زمامداري     
و بدهي دولت آمريكـا را از       ] 7[و تأمين اجتماعي، را به زيان مردم فقير آمريكا كاهش داد            

  .  رسانيد2006 تريليون دالر در سال 8/ 6 به 2001 تريليون دالر در سال 5 /8
دكاني است كه براي    » جنگ با تروريسم  «پروژه  اند كه     اينك نخبگان آمريكايي دريافته   



  ۵

اين دكان سوداگري نظامي    : ها اين است    مأموريت نئوكان . سوداگري نظامي گشوده شده   
گفتـه    بـه  .حضور نظامي آمريكا در عراق و افغانستان ديگر موجه نيـست           .نبايد تعطيل شود  

 در صد از نظاميان آمريكايي در عراق خواسـتار    72خواه تكزاس،     ، نماينده جمهوري  ران پل 
 2006 تـا پايـان سـال        رومانو پـرودي  . خروج از اين كشور و بازگشت به وطن خود هستند         

نيروهاي ايتاليايي را از عراق خارج خواهد كرد و توني بلر، متحد استوار بوش، نيز مجبـور                 
اگر فرايند كنوني ادامه يابـد تـا        بنابراين،  . خارج كند است به زودي نيروهاي انگليسي را       

 كليه نيروهاي نظامي آمريكا و متحدينش از عراق خـارج خواهنـد شـد و      2007پايان سال   
هاي عظيم نظـامي، رو بـه افـول           ها و پيمان    ، و به تبع آن بودجه     »جنگ با تروريسم  «پروژه  

ايـن جبهـه جديـد ايـران        . پس، بايد بهر طريق جبهه جديدي گشوده شود       . خواهد رفت 
  . است
است به نويسندگان و    »  صنعتي -مجتمع نظامي «اي كه در خدمت        دستگاه گسترده  -5
گراني چون ويليام كريستول و دانيل پـايپز محـدود نيـست؛ كارشناسـان اطالعـاتي و                   آوازه

  . اند آميز و تخريبي، نيز به شدت مشغول پرووكاتورها، يعني متخصصان عمليات تحريك
هـاي شـديد       توجه به كاهش شديد مقبوليت دولت بوش در جامعه آمريكا و مخالفت            با

هـا   نئوكـان آمريكـا،   اروپـايي   هاي ناشي از عدم همراهـي متحـدان           در كنگره و دشواري   
را در  آمريكـا   خواهند تهاجم نظامي را به شكلي غيررسمي آغاز كنند و مردم و كنگـره                 مي

 عبارت ديگر، بايد ايران به عنوان شروع كننده تهـاجم           به. مقابل كار انجام شده قرار دهند     
بـراي  . نظامي عليه منافع آمريكا معرفي شود و افكار عمومي به شدت عليه آن تهيـيج شـود          

شـايد يـك    :  سپتامبر در پيش است    11هاي مشكوكي شبيه به       سازي  تحقق اين هدف حادثه   
 ايران نسبت داده شود، شـايد     ناو آمريكايي در خليج فارس به آتش كشيده شود و ماجرا به           

بمبي صدها نفر را در نيويورك يا لندن يا پاريس يا هر جاي ديگر به خاك و خون كشد و                    
اي ترور شود     اين جنايت به ايران نسبت داده شود، شايد مقام آمريكايي يا اروپايي بلندپايه            

 تهاجمي خـونين    معرفي شوند، شايد سفارت آمريكا در بغداد مورد       » ايراني«ها    و تروريست 
قرار گيرد و صدها نظامي و خبرنگار و ديپلمات آمريكايي و اروپايي در عراق كشته شـوند،                 

هاي  به اين ترتيب، تهاجم نظامي به سرعت آغاز خواهد شد، ديدگاه  . ها احتمال ديگر    و ده 
متنوع كارشناسي به باد خواهد رفت، كنگره در مقابل عمل انجام شده قرار خواهد گرفت             

دل را عليـه ايـران تحريـك خواهـد           امپراتوري تبليغاتي افكار عمومي آمريكائيان سـاده      و  
  . نمود

» آميـز   حل ديپلماتيك و صـلح    « بر   2006 آوريل   28زماني كه جرج بوش در روز جمعه        
حمايـت  «ويـژه كـه پـس از آن از          تر جلوه نمـود بـه       مسئله ايران تأكيد كرد ماجرا خطرناك     

به دليل مخالفت گـسترده مـردم و        ] i  ،ii.[سخن گفت » ر ايران نظامي از دمكراسي جديد د    
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دولـت بـوش    آمريكا با تهـاجم بـه ايـران،         كارشناسان و برخي از مقامات بلندپايه پيشين        
خواهد مسئوليت شروع حمله نظامي را متوجه ايران كند و خود را در موضـعي موجـه      مي

گر،  هاي پنهان دسيسه بنابراين، احتمال انجام يك اقدام تروريستي از سوي شبكه   . قرار دهد 
 حمله نظامي آمريكـا در  نام ايران تبليغ شود و به اين ترتيب ايران را به عنوان مسبب            كه به 

  .شود موضع اتهام نشاند، بيش از پيش جدي تلقي مي
.  تخريبـي عليـه ايـران آغـاز شـده اسـت            -همپاي جنگ رواني، عمليات اطالعاتي     -6

تـرين نمونـه مـاجراي        جنجـالي . خـورد   بخشي از اين عمليات در خارج از ايران رقم مـي          
در سـپتامبر  ) ص(ميـز عليـه پيـامبر اسـالم     ، انتشار كاريكاتورهاي اهانت آ  »تصاوير شيطاني «

ريـزي شـده      گـران مطلـع آمريكـايي آن را توطئـه برنامـه             ، است كه برخي تحليـل     2005
سازي تهاجم به ايران و جلب اروپائيان به اين جنـگ ارزيـابي               كاران براي زمينه    نومحافظه

  . در اين ماجرا دانيل پايپز نقش مستقيم داشت. كردند
رسـوايي  : كـار آمريكـايي، نوشـت       نگـار سرشـناس محافظـه       وزنامـه كريستوفر بـالين، ر   

هـاي    اسـت كـه نئوكـان     » هـا   برخـورد تمـدن   «كاريكاتورهاي ضداسالمي بخشي از پـروژه       
غـرب  «اصـطالح     ها ايجاد تعارض مصنوعي ميـان بـه         هدف آن . برند  صهيونيست پيش مي  

راس، دبير فرهنگي بالين فاش كرد كه فلمينگ      . ها و مردم مسلمان است      با دولت » مسيحي
آميـز را منتـشر     كه كاريكاتورهـاي اهانـت  Jyllands Postenييالندز پستن نشريه دانماركي 

راس اخيراً با پـايپز در      . است» كار صهيونيست   نومحافظه«كرد، دوست و همكار دانيل پايپز       
 كـه در    اي به زبان دانماركي در معرفي پايپز نگاشت         فيالدلفياي آمريكا مالقات كرد و مقاله     

    : كريستوفر بالين افزود.  موجود استوبگاه پاپپز
تـرين نـوع آن       دانيم كه دانيل پايپز يـك صهيونيـست راديكـال از افراطـي              ما مي 
هـاي راديكـال      دانـيم كـه در ميـان مـسيحيان دانمـارك صهيونيـست              ما مي ... است

هـا صهيونيـست مـسيحي زنـدگي          متحده آمريكا ميليون  حضور دارند و در اياالت      
فلمينــگ راس بــه چــه اعتقــاد دارد؟ آيــا او يــك  : پرســش ايــن اســت. كننــد مــي

صهيونيست مسيحي است كه نوعي جنگ صليبي دانماركي عليـه اسـالم را دنبـال               
كند؟ آيا او ملحدي است كه براي اعتقادات مسلمانان اهميت و احترامي قائـل                مي

كنـد و     هاي يهودي خود را مخفي مـي        و يهودي پنهاني است كه ريشه     نيست؟ آيا ا  
شهروندي دانمارك را به پوششي براي نبرد صهيونيستي عليـه مـسلمانان و اعـراب             
بدل كرده است؟ به دليل پيوندهاي نزديك راس با پايپز و فيزيك ظـاهري چهـره                

ست اسـت  كنم كه راس يك عامل صهيونيـ      فكر مي . او ظن من به مورد اخير است      
    . كه اين رسوايي را براي تحقق هدفي استراتژيك ايجاد كرده است

، بـه صـراحت هـدف از        زندگينامه جرج بـوش   وبستر تارپلي، نويسنده كتاب جنجالي      
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جلب اروپـا بـه جنـگ بـوش         «را  ) ص(آميز عليه پيامبر اسالم       انتشار كاريكاتورهاي اهانت  
     :او نوشت. خواند» عليه ايران

، كه دستور چاپ كاريكاتورها را داد، فلمينگ راس         ييالندز پستن دبير فرهنگي   
پايپز يك ديوانه فاشيست    . راس داراي پيوندهاي گسترده با دانيل پايپز است       . است

اين سـازمان بـه   .  را به دست داردampus WatchCنئوكان است كه اداره مؤسسه 
كارتيسم اشتغال دارد و كار آن شناسـايي   شكار دگرانديشان طبق مدل دوران مك    

كننــد يــا نــسبت بــه  اســاتيد دانــشگاه آمريكــايي اســت كــه از اســرائيل انتقــاد مــي 
خواسـت پـايپز را در رأس انـستيتوي         بوش مي . دهند  ها همدردي نشان مي     فلسطيني
ايي صلح بگمارد كه يك سازمان دولتـي وابـسته بـه وزارت امـور خارجـه                  آمريك
اعتبـار بـود كـه      اش، چنـان بـي      هـاي افراطـي     ولـي پـايپز، بـه دليـل ديـدگاه         ... است
لـذا، بـوش در   . توانست براي تصدي اين سـمت مـورد تأييـد سـنا قـرار گيـرد               نمي

سمت منـصوب  طور موقت در اين   بدون جلب موافقت سنا وي را به  2003تابستان  
    ] 8.[كرد

بـه  » تـصاوير شـيطاني   «وبستر تارپلي سپس به حمـالت خـشني كـه در پـي انتـشار                
كـه طبـق برخـي شـواهد ايـن          اسـت   او مـدعي    . هاي دانمارك شد اشاره كرد      سفارتخانه

هاي اطالعاتي آمريكا، بريتانيا و اسرائيل        حمالت توده خشمگين مسلمان از سوي سرويس      
هـا، جنـگ    قانع كردن افكار عمومي اروپا كه جنـگ تمـدن         «ف  سازماندهي شده بود با هد    

  » .ميان غرب و دنياي اسالم، واقعاً غيرقابل اجتناب است
 »تـصاوير شـيطاني   «اي بـا عنـوان        ، يهودي ضدصهيونيست، نيز در مقاله     اسرائيل شامير 

  . پيوندهاي نزديك فلمينگ راس با دانيل پايپز را مورد تأييد قرار داد
در اين ماجرا، همچنين فاش شد كه آندره الدروپ، شوهر مرت الدروپ مدير شـركت               

  . است» گروه بيلدربرگ«ييالندز پستن، عضو 
 حمله نظامي به ايـران بايـد در داخـل           بخش ديگري از عمليات پنهان براي شروع       -7

   .ايران رقم خورد
 درباره شروع عمليات پنهان آمريكا در       2005مطلعيني مانند سيمور هرش از اوائل سال        

بـه گمـان مـن، آمريكائيــان در ايـران داراي شـبكه پنهــان      . انــد  درون ايـران سـخن گفتـه   
هـاي    د كـه، درسـت ماننـد سـال        ها هستن   ها و اسرائيلي    اين انگليسي . اعتنايي نيستند   قابل

پيمانكـاران  «، در كـسوت     1332 مـرداد    28نهضت ملّـي شـدن صـنعت نفـت و كودتـاي             
انـد؛ از     ها و عوامل خود در داخل ايران را در اختيار آمريكائيـان قـرار داده                شبكه» اطالعاتي

  . كشند برند و هم آمريكائيان را به دنبال خود مي اين طريق هم سود خود را مي
هـا و عمليـات       من، كه دو دهـه اخيـر زنـدگي خـود را صـرف شـناخت شـبكه                 براي  
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ويـژه در نهـضت مـشروطيت و      بـه -گر در تحوالت تاريخ جهـان و ايـران     هاي توطئه   كانون
ام و سازوكار پيچيده اقـدامات آنـان بـرايم      كرده-1332 مرداد 28 و كودتاي  1299كودتاي  

گـاه  .  برخـي مـوارد دشـوار نيـست        كم و بيش آشناست، شناخت اين عمليات پنهـان در         
هـا    نگـري   كنم كه تاريخ به شكلي تراژيك در حال تكرار شدن است زيرا ساده              احساس مي 

. ايـم   شـويم زيـرا از تجربـه تـاريخي نياموختـه            به سادگي طعمه مـي    . همچنان پابرجاست 
ظـاهر خودانگيختـه و مردمـي، ولـي در            زدگي و تمكين در برابر حركات پوپوليستي به         عوام

تواننـد بـا اتكـا بـر آن           هاي پنهان مـي     ترين بستري است كه شبكه      يافته، مهم   باطن سازمان 
امواج گسترده، با هدف تضعيف حكومت و ايجاد نارضايتي در مردم و به تبـع آن ايجـاد                   

  .فاصله ميان جامعه و حكومت، ايجاد كنند
سـت؟ در   آميـزي در درون كـشور رخ داده ا          هاي اخير چه حوادث مهم تـشنج        در ماه 

 چـرا در محـرم      .به روشني قابـل رؤيـت اسـت       » عمليات پنهان «پشت اين حوادث ردپاي     
زنـي در     ناگاه قمه   نژاد، به   جمهوري دكتر احمدي    امسال، يعني در اولين محرم دوران رياست      

يافته به  مناطقي كه در طول تاريخ خود فاقد چنين سنتي بودند به شكلي گسترده و سازمان       
گيرد كه يكي از پيامدهاي مهم آن    ناگاه برخي تعرضات صورت مي      چرا به ] 9[افتد؟  راه مي 

» پديده بـدحجابي  «تضعيف پايگاه نظام در نواحي مرزي كردستان و لرستان است؟ شيوع            
چرا درست در اين برهه حساس از تاريخ ايران اعتراض به آن بـه              . مسئله جديدي نيست  

جمهـور را پديـد    ان برخـي از علمـا بـا رئـيس    گيرد و تقابل مي يافته اوج مي    شكلي سازمان 
جمهـور، بـا هـدف تـشديد تعـارض ميـان              چرا سخنان مشاور هنري رئيس    ] 10[آورد؟  مي

آوري  شود؟ آيا زمزمه جمـع  آميز نقل مي جمهور، به شكلي تحريك    تعدادي از علما با رئيس    
تظـامي و   قليان از اماكن عمومي تقابل بخش مهمـي از جوانـان و نوجوانـان بـا نيـروي ان                  

  نژاد را در پي نخواهد داشت؟ نارضايتي آنان از دولت احمدي
 اسرائيلي در حال گشودن    - انگليسي -گر آمريكايي   هاي توطئه   رسد كانون   نظر مي    به -8

 ايـن تحركـات از حمايـت دولـت          .جبهه جديد جنگ داخلي در كردستان ايران هـستند        
، از رهبران سابق    سفر غني بلوريان  . ودهاي مستقر در عراق برخوردار خواهد ب        تركيه و شبكه  

ها در خارج از كشور منزوي بود، به كردستان عـراق             حزب دمكرات كردستان ايران كه سال     
سـد كـه بلوريـان      ر  نظـر مـي     بـه . كنم  و استقرار او در اين منطقه را در اين راستا ارزيابي مي           

خواهد حمايت رهبران كرد عراقي را، كه با برخي از آنان سابقه ديـرين دوسـتي دارد،                   مي
  . جلب كند
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--------------------------------------  
ي هـا   ، از چهره  »كاران  پدرخوانده نومحافظه « ويليام كريستول پسر ايروينگ كريستول،       -1

، به سردبيري ويليام كريستول، از متنفذترين       ويكلي استاندارد  .كار است   سرشناس نومحافظه 
  .كاران است نشريات نومحافظه

مدعي شد كه بوش    ) 2005 دسامبر   5 (دوم خود درباره ايران   مقاله   سيمور هرش در     -2
خـود  » رسـالت شخـصي   «و  » مأموريـت «به استقرار دمكراسي در عراق، و ايران، به عنوان          

هاي مديدي اسـت كـه از         جمهور مدت   ترين مشاوران رئيس    نزديك«: هرش افزود . نگرد  مي
 يكـي از مقامـات ارشـد        هـاي اخيـرم     در مصاحبه . اند  هاي او مطلع    سرشت ديني سياست  

طور مشروح درباره پيونـد ميـان باورهـاي           پيشين، كه در دولت اول بوش حضور داشت، به        
اين مقام پيـشين گفـت   . جمهور با نظرات او در زمينه جنگ عراق سخن گفت         ديني رئيس 

خـدا  : گفـت  كرد و مـي    بوش احساس مي   2001 سپتامبر   11كه پس از حمالت تروريستي      
خـواه در      حـزب جمهـوري    2002پيروزي سال   . م قرار داده تا با ترور بجنگم      مرا در اين مقا   

بوش ايـن پيـروزي را پيـامي هدفمنـد از           . انتخابات كنگره اين اعتقاد بوش را تقويت كرد       
  » .ديد جانب خداوند مي

گيـري    اصطالحي است كه ژنرال آيزنهاور در نطق كنـاره        »  صنعتي -مجتمع نظامي  «-3
او در پيام تلويزيوني خطاب به مردم . به كار برد) 1961 ژانويه 17 (جمهوري خود از رياست
: هـشدار داد و گفـت     »  صـنعتي  -خطر نفوذ بـيش از حـد مجتمـع نظـامي          «آمريكا درباره   
 صنعتي در اياالت متحده يك تجربه جديد است و بايد براي            -آساي نظامي   نهادهاي غول 

بنگريد به مقاله مـن در      . اي انديشيد   ره صنعتي چا  -مقابله با نفوذ بيش از حد البي نظامي       
  . »گودزيال و بودجه پنتاگون«اين وبگاه با عنوان 

-29كلـوپ فـوق در      . شود  به اعضاي كلوپ بيلدربرگ اطالق مي     » گروه بيلدربرگ  «-4
اي بيلـدربرگ، متعلـق بـه خانـدان روچيلـد، در              هاي زنجيره    در يكي از هتل    1954 مه   30

از اين گـروه بـه      . آرنهلم، واقع در جنوب هلند، به رياست پرنس برنهارد هلند تأسيس شد           
اين باشـگاهي  . شود ترين البي قدرت در جهان امروز ياد مي     عنوان قدرتمندترين و بلندپايه   

مالي، سياسي، نظامي، علمي و فرهنگي جهـان كـه سـالي            ترين نخبگان     است از بلندپايه  
طبـق  . كنـد  كلي محرمانه و با استتار كامل برگزار مـي          يك بار اجالس خود را در فضايي به       

) پرتغـال ( بيلـدربرگ    1999، در اجـالس سـال       ها منتشر شده    برخي وبگاه اطالعاتي كه در    
جمهــور،  جمهــور ايــران، و خــانم معــصومه ابتكــار، معــاون رئــيس اي خــاتمي، رئــيسآقــ

  . ، حضور داشتند»ها گفتگوي تمدن«ها به شعار  القاعده براي جلب بيلدربرگي علي
 اگـرن آلمـان، در نزديكـي        - گروه بيلدربرگ، در شهر كوچك روتـاخ       2005اجالس مه   

 در ايـن اجـالس ريچـارد هـاس، رئـيس شـوراي روابـط          شود  گفته مي . مونيخ، برگزار شد  
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، درباره حمله نظامي به ايران سـخن گفـت و بـه دليـل وسـعت و      )CFR(خارجي آمريكا   
او افزود حمله نظامي بـه ايـران بـه          . جمعيت كثير ايران آن را غيرواقعي و نادرست خواند        

انجامـد و قيمـت نفـت را          غانـستان، عربـستان سـعودي مـي       گسترش ناآرامي در عراق، اف    
در موقع صرف عصرانه ريچـارد      . شود  دهد و به ايجاد بحراني جهاني منجر مي         افزايش مي 

هاس در پاسخ به . سخنان هاس را نقد كرد و مواضع خود را بيان نمود) كار نومحافظه(پرل  
بود، گفت اگر ايران به سـالح       رئيس دانشگاه مك گيل       پرسش يك خانم، كه احتماالً نايب     

آمريكا مانند پاكستان به آن برخورد كنـد يعنـي ايـن واقعيـت را               د  يبااي دست يابد      هسته
هاي دولت بوش را نقد كرد و گفـت كـه بـوش در          شود كه هاس سياست     گفته مي . بپذيرد

  . ارزيابي ميزان توانايي خود براي تغيير جهان دچار اغراق شده است
پاشي اتحاد شوروي و براي جلوگيري از كاهش شديد بودجه نظامي            در فضاي فرو   -5

اين ماجرا در اصل يـك      . طراحي و اجرا شد   ) 1991( »جنگ خليج فارس  «نام    سناريويي به 
دانـشگاه جـرج واشـنگتن، هزينـه جنـگ         گوردون آدامز، محقق    . سوداگري عظيم مالي بود   

در آغـاز   . كند  ارد دالر ارزيابي مي    ميلي 60خليج فارس را براي دولت اياالت متحده آمريكا         
دليـل     ميليارد دالر بـود كـه در پايـان آن بـه            382زمامداري جرج بوش اول بودجه پنتاگون       

در اولـين دوره زمامـداري      .  ميليـارد دالر تقليـل يافـت       274 /6فروپاشي اتحاد شوروي به     
ي و پايـان دوران      بودجه پنتاگون هنوز از فروپاشي اتحاد شـورو         كلينتون، از حزب دمكرات،   

نـام    گـراي ايـاالت متحـده شـبحي بـه           جنگ سرد متأثر بود ولي بتـدريج مافيـاي نظـامي          
كردند و به بهانه اين تهديد جديد بـراي         » خطر كمونيسم «بنيادگرايي اسالمي را جايگزين     

اياالت متحده، تالش براي افزايش بودجه پنتاگون و ارتقاء آن به ميـزان دوران               امنيت ملّي 
 296/ 3 به   1997 ميليارد دالر در سال      259/ 8بودجه پنتاگون از    . رد را آغاز نمودند   جنگ س 

چه را  به اين دليل، برخي مطبوعات آمريكايي آن.  افزايش يافت2000ميليارد دالر در سال 
» لولـوي پانـصد ميليـارد دالري      «ناميـد بـه طنـز         مي» بنيادگرايي اسالمي «كه دولت آمريكا    

  .ناميدند
اي   انتشار مقالـه  ا پيش از شروع زمامداري جرج بوش دوم ويليام كريستول با            ه   سال -6

سـخن گفـت و خواسـتار احيـاي         » نئوريگانيـسم «از  ) 1996 اوت   -ژوئيـه  (فارين افيرز در  
او نوشـت كـه آمريكـا بايـد، ماننـد دوران ريگـان، نـوعي                . هاي دوران ريگان شد     سياست

بر جهان اعمال كند، بودجه نظامي بايد بـه شـدت افـزايش يابـد،               » هژموني خيرخواهانه «
ق هاي خودكامه و ديكتـاتوري سـو        سياست خارجي بايد در راستاي ساقط كردن حكومت       

هـا    تـرين نيـرو بـراي تحقـق ايـن سياسـت             خواه را مناسب    كريستول حزب جمهوري  . يابد
طـور    هاي دولت جرج بـوش بـه        هايي است كه در سياست      اين همان خواست  . دانست  مي

  . كامل تحقق يافت
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  .ون كاركنان دولتي آمريكاوبگاه فدراسي بنگريد به بررسي مندرج در -7
هاي اخير به تـرويج مفهـوم         ترين كساني است كه در سال        دانيل پايپز يكي از فعال     -8

گـر   هاي دسيسه  پرداختند و هر گونه رويكرد به تحليل نقش استعمار و كانون          » نظريه توطئه «
 ايرانـي،   در ميان نويـسندگان   . در تحوالت جوامعي چون ايران را به پارانويا منسوب كردند         

بنگريد بـه مقالـه     . كساني مانند يرواند آبراهاميان و احمد اشرف اين رويكرد را رواج دادند           
ريخنگـاري معاصـر   شناسـي در تا   و فقـر روش  "نظريه توطئـه "«من در اين وبگاه با عنوان      

  .»ايران
 نفـر در    300هـاي كـشور و         شهرك - در محرم امسال سه هزار نفر در يكي از روستا          -9

منطقه . سابقه است   اين اقدام در تاريخ منطقه فوق بي      . زني كردند   روستاي همجوار آن قمه   
زني است بلكه نام روسـتاهاي        فوق، برخالف مناطقي چون اردبيل، نه تنها فاقد سنت قمه         

اكثريت مطلق سكنه اين روستاها     . نشين در مĤخذ ثبت شده      فوق به عنوان روستاهاي بهائي    
. تا زمان انقالب اسالمي بهائي بودند و در زمان انقـالب اعـالم برائـت از بهائيـت كردنـد                   

گري در پشت اين ماجرا       اي با هدف گسترش افراطي      يافته  رسد كه شبكه سازمان     نظر مي   به
  . حضور داشت

شـمار   روحانيـت بـه   هـاي عرفـاني   ترين چهـره  اهللا خوشبخت، كه از برجسته تآي -10
نـژاد در مـسئله    حوزه علميه قم به دكتر احمـدي  روند، برخورد اخير تعدادي از علماي مي

موقعيت حساس  تضعيف دولت در اين. علما عجله كردند«: اند ارزيابي كرده زنان را چنين
وبگـاه  (» . بـوده اسـت    يحتمـاً مـصلحت   . متقي است نژاد    دكتر احمدي . اشكال شرعي دارد  
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