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  :اسرائيل کنگرۀ اياالت متحده را خريداری کرده است 

  تخريب مذاکرات اياالت متحده و ايران

  

  

 و اسرائيل با بودجۀ نامحدود به ھدف منحرف ساختن امريکاگروه سياسی مدافع اسرائيل مانند کميتۀ روابط عمومی 

جک استراو، عضو حزب کارگر در پارلمان و وزير اسبق امور (» . منطقۀ خاورميانه فعاليت می کند درامريکاسياست 

  .)خارجۀ بريتانيای کبير

» .ی اش بازداردئن کشور را از برنامۀ ھسته  بايد يک بمب اتمی روی ايران پرتاب کند تا ايامريکااياالت متحدۀ «

خواه و بزرگترين گردآورندۀ صندوق مالی برای ی به حزب جمھوريطا کنندۀ کمک مالشلدون آدلسون، بزرگترين اع(

   .٢٠١٣بر و اکت٢٢کميتۀ مدافعان سياسی اسرائيل، بيانيه در دانشگاه يشيوا در نيويورک، 
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گشايش ھای صلح آميز روحانی، رئيس . لۀ جنگ يا صلح با ايران به تصميم گيری کاخ سفيد و کنگره بستگی داردأمس

جز در اسرائيل و نزد طرفداران ه  برگزيده شده، در سراسر جھان انعکاس مثبتی داشت، البته ب که اخيراً جمھور ايرانی

  .ی شمالی و در اروپاامريکاصھيونيست آن در 

.  مذاکرات بی ھيچ تشنجی برگزار گرديد و موجب تحول خوش بينانه ای بين ھر دو طرف مذاکره شدجلسۀنخستين 

مأموران اسرائيلی . فق مقدماتی، دولت اسرائيل به جنگ تبليغاتی اش عليه ايران شدت بخشيد به دليل ھمين توامشخصاً 

آنچه در اين جا مورد بررسی . در کنگره، در رسانه ھا و مديريت آن به ھدف تضعيف روند صلح دست به کار شدند

 اياالت متحده و ھم پيمانانش در  جنگ ھائی است که به شکل نيابتی به کمک ارتش قرار می دھيم، قابليت اسرائيل در

ناتو عليه ھر دولتی که به برتری نظامی اسرائيل در خاورميانه، و به ضميمه سازی خشونت آميز سرزمين فلسطين 

 ءمعترض شود راه اندازی می کند، و قابليت آن در حمله عليه ھر صدای مخالف که بی ھيچ ھراسی از مجازات به اجرا

زير فشار : وعی که در اين مذاکرات صلح مطرح است، بايد به نتايج شکست آن فکر کنيم برای درک موض. می گذارد

 به شکل عينی موضوع عبارت - اسرائيل، واشينگتن در مورد فعال سازی نيروھای نظامی اش اعالم آمادگی کرده است 

تھران نيز می . - اقتصاد آنھا  ميليون ايرانی، به ھدف تخريب دولت و ٧٦است از حملۀ موشکی و اردوی بمباران عليه 

تواند در پاسخ به چنين خشونتی، پايگاه ھای اياالت متحده در منطقه و سامانه ھای نفتی خليج را ھدف بگيرد، يعنی 

در اينجا ما با . اين چيزی است که اسرائيل خواھان آن است. نجامدی تواند به تحريک بحران جھانی بيروندی که م

می اسرائيل در خاورميانه آغاز می کنيم، سپس به بررسی قدرت باورنکردنی نفوذ اسرائيل بررسی موضوع برتری نظا

در روند سياست اياالت متحده می پردازيم، و به ھمين گونه چگونگی دستکاری در روند مذاکرات امروز، با تکيۀ 

  .بيشتر روی قدرت اسرائيل در کنگره

  

  در زمينۀ برتری نظامی اسرائيل در خاورميانه

جز اياالت متحده، سرزمين ه پس از پايان جنگ دوم جھانی، اسرائيل بيش از ھر قدرت استعمارگر ديگری در گذشته، ب

فلسطين، : فھرست قربانيان عبارت است از . فريقا را بمباران کرده و به اشغال خود درآورده استاھای خاورميانه و 

حساب بياوريم که اسرائيل عليه ه بخواھيم دولت ھائی را نيز باگر . سوريه، لبنان، مصر، عراق، اردن، سودان و يمن

 تروريستی مخفيانه انجام داده، فھرست قربانيان به شکل قابل مالحظه ای وسعت بيشتری خواھد يافت و بايد ۀآنھا حمل

  .فزائيمود اياالت متحده را نيز به آن بييک دوجين کشور اروپائی و آسيائی و حتی خ

خواه تھاجمی ھمواره ھمراه است با مجوز ن کشور در راه اندازی جنگ ھای دل اسرائيل و قابليت ايگسترۀ قدرت نظامی

با وجود نقض تکراری حقوق بين الملل، به انضمام جنايات جنگی، اسرائيل ھرگز توسط يک دادگاه .  تمام و کمالتقريباً 

ی امنيت سازمان ملل متحد از حق وتو استفاده می بين المللی محکوم و يا تحريم اقتصادی نشد زيرا واشينگتن در شورا

برتری نظامی اسرائيل کمتر . کند که در عين حال از پشتيبانی ھم پيمانان او در ناتو و اتحاديۀ اروپا نيز برخوردار است

ژی به شکوفائی تکنولوژی صنايع نظامی نزد جنگ افروزان بستگی دارد و بيشتر حاصل انتقال و دزدی ساده از تکنولو

تحقيقاتی که توسط رئيس قديمی سازمان سيا، ريچارد . يميائی و بيولوژيک و سالح ھای اياالت متحده استکی، ئھسته 

 ژيکيھلمز انجام گرفته نشان می دھد که صھيونيست ھای فرادريائی، در اياالت متحده و در فرانسه، نقش مھم و سترات

  .و تجھيزات نظامی برای اسرائيل به عھده داشته اندی ئدر دزدی و انتقال غير قانونی فن آوری ھسته 

اسرائيل دارای انبار سالح ھای بيولوژيک است و به بازرسان بين المللی اسلحه نيز اجازۀ ورود به اين انبارھا را نمی 

سترش سالح  ديپلماتيک جانبدارانۀ اياالت متحده از پذيرش منشور منع گ  اسرائيل در عين حال با تکيه به مداخالت. دھد

، واشينگتن راه ھر »اتحاديۀ قدرت ھای صھيونيستی«تحت تأثير فشارھای . يميائی امتناع کرده استکی و ئھای ھسته 
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در واقع، اياالت متحده با نقض . گونه اعتراض عليه توليد سالح کشتار جمعی توسط اسرائيل را مسدود کرده است

ژيک کشتار جمعی مجھز می سازد تا آن را عليه ھمسايگان خود به يتراتقوانين بين المللی، اسرائيل را به سالح ھای س

  .کار برد

 گذشته دالر ميليارد ١٠٠طی نيم قرن گذشته، کمک ھای نظامی اياالت متحده و انتقال تکنولوژی به اسرائيل از مرز 

طی سال .  حياتی بود، برای نجات اسرائيل، مداخالت ديپلماتيک و نظامی اياالت متحده امری١٩٧٣طی جنگ . است

که به تجھيزات رزمی مسلح نبود » يو ا س اس ليبرتی« ليندون جانسون با مردود دانستن دفاع از ناو اطالعاتی ١٩٧٦

با بمب ناپالم ) زير پرچم دروغين(و توسط کشتی ھای جنگی در آب ھای بين المللی و ھواپيماھای جنگی اسرائيلی 

به دليل بی .  مشاوران صھيونيست جانسون پيروزی بزرگی را از آن اسرائيل ساختمورد حمله قرار گرفته بود، به يمن

مجازات ماندن اسرائيل، حتی وقتی که نظاميان اياالت متحده را به ھالکت می رساند، در نتيجه دست ھايش برای راه 

ترسی از مجازات داشته اندازی جنگ ھای تجاوز کارانه و تسلط بر ھمسايگانش باز می ماند، و می توان بی آن که 

  .باشد، دست به ھر گونه عمليات تروريستی بزند و رقيبانش را در سر تا سر جھان به قتل رساند

 به مصر و اردن عمالً : برتری نظامی انکار ناپذير اسرائيل موجب گرايش چندين کشور ھمسايه به ھمکاری با آن شد 

که در سرکوب رژيم ) خليج فارس: مترجم (رژيم ھای سلطنتی خليج عنوان متحد به خدمت اسرائيل درآمدند، به انضمام 

  .ھای ملی گرا و مدافع فلسطين در منطقه در کنار اسرائيل قرار گرفتند

ن کننده در جھش و تثبيت قدرت اسرائيل در خاورنزديک فن آوريھای نظامی نبوده، بلکه برد سياسی ييمھمترين عامل تع

جنگ ھای واشينگتن عليه عراق و . ان و آدم ھايش در اياالت متحده اعمال می کندو نفوذی است که توسط ميانجيگر

، و به ھمين گونه پشتيبانی کنونی از مزدوران مسلح عليه سوريه، سه مخالف ناسيوناليست و الئيک مھم را قربانی اليبي

  .تمايالت برتری جويانه اش کرد

طين، نگاه خود را به سوی شرق منعطف می سازد تا آخرين مانع اسرائيل با کسب قدرت ، و تداوم اشغال سرزمين فلس

  . ايران يعنی: سياست استعماری اش را ويران کند 

 ت به تخريب ايران بزنند و با قتل پيش، اسرائيل از مأمورانش در خارج خواسته است که دسهدست کم از دو دھ

  .اصرۀ اقتصادی جامعۀ ايران را بی ثبات سازندمتخصصان علمی، با بمباران مراکز نظامی و آزمايشگاه ھا و مح

 اياالت متحده را به جنگ عليه عراق تشويق کنند  ٢٠٠٣که اتحاديۀ قدرتھای صھيونيستی موفق شدند که سال  پس از آن

و دولت ) حزب هللا( تخريب لبنان -  با تکه پاره کردن عينی جامعۀ مدنی عراق و کشتار بيش از يک ميليون عراقی -

 در حالی که  ٢٠٠٦سال .  گذاشتند تا با منزوی سازی ايران، حملۀ ديگری را تدارک ببينندء سوريه را به اجراالئيک

ھزاران شھروند لبنانی را به قتل رساندند، ولی با وجود پشتيبانی دولت اياالت متحده و اردوی تبليغاتی بی بند و بار، 

جائی که تحت تأثير شکست در لبنان دچار ھيستری شده بود و برای از آن. با شکست مواجه شد حملۀ اسرائيل به لبنان 

 اسرائيل نوار غزه را اشغال کرد  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جبران شکست در مقابل حزب هللا، و ترميم روحيۀ از دست رفته، سال 

  . بخش بزرگی از آن را به ويرانی کشاند- بزرگترين زندان جھان با سقف باز به روی آسمان -و 

توان نظامی برای حمله به ايران، اسرائيل مأمورانش را به کار گماشته تا واشينگتن را برای حمله عليه تھران در فقدان 

رھبران نظامی گرا در تل آويو امکانات سياسی خود را در اياالت متحده بسيج کرده اند تا طرح تخريب ايران، . بفريبند

  .ور نزديک را تدارک ببيننديعنی آخرين رقيب خطرناک برای برتری اسرائيل در خا

کار بستن مأمورانش در قوۀ اجرائيه و به ھمين ه ژی اسرائيل و اتحاديۀ قدرت ھای صھيونيستی بر آن است تا با بيسترات

کنترل .  راه را برای برخورد بين ايران و اياالت متحده ھموار سازد،گونه از طريق خريداری کردن آن و کنترل کنگره

رک تايمز و اھر روز نيوي: کيل می دھد  صھيونيستی روی رسانه ھا، اردوی تبليغاتی آن را تشاتحاديۀ قدرت ھای
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اتحاديۀ قدرت ھای صھيونيستی وزارت امور خارجۀ . واشينگتن پست برای تبليغات جنگی اسرائيل مقاله منتشر می کنند

  . ايران وادارداياالت متحده را تشويق می کند تا کشورھای ديگر در ناتو را به درگيری با

  

  فشار سياسی اياالت متحده، تحريم اقتصادی و تھديد نظامی: جنگ نيابتی اسرائيل عليه ايران 

، قتل متخصصان علمی ايران توسط بارت بوده است از ترور سايبرنتيککمترين ابعاد جنگ اسرائيل عليه ايران ع

استمداران اسرائيلی و خيل بله قربان بله قربان مأموران مزدور در بطن گروه ھای تروريست و گفتارھای دائمی سي

جنگ اسرائيل عليه . در خارج از اسرائيل، اين اردوی جنگی انعکاس اندکی روی افکار عمومی داشته است. گويان آنھا

 به قابليت اين کشور در متأثر ساختن سياست اياالت متحده به وسيلۀ مأموران محلی، گروه ھائی که در ايران اکيداً 

گره نفوذ دارند و از طريق گزينش کارمندان برای پست ھای کليدی در وزارت خزانه داری، تجارت و دادگستری، و کن

  .پست ھائی مانند مشاور امور خاور نزديک

اسرائيل نه قادر به راه اندازی اردوی تحريم مؤثری عليه ايران است و نه می تواند با اعمال نفوذ در قدرتھای بزرگ 

تسلط اسرائيل . تنھا اياالت متحده باقی می ماند که می تواند چنين تحريماتی را سازماندھی کند.  کاری بزنددست به چنين

 به بسيج نمايندگانش در اياالت متحده بستگی دارد که تضمين تبعيت کامل نمايندگان برگزيده در بر خاور نزديک کامالً 

  .ئل مرتبط به رقبای اسرائيل در منطقه به عھدۀ آنھا واگذار شده استرابطه با منافع اسرائيل و به ويژه در رابطه با مسا

از وضعيت خودشان به عنوان » اسرائيلی-ئیامريکامليت مضاعف «ژيک، شھروندانی با يستراتبا گزينش جايگاه ھای 

ً ئی استفاده کرده و پست ھای عالی را در بطن دولت به خود اختصاص می دھند، و بر اين اامريکاشھروند   ساس مستقيما

به عنوان اسرائيلی، فعاليت ھايشان منطبق بر فرامين تل آويو . در اتخاذ سياست ھای مرتبط به اسرائيل دخالت دارند

پل ولفوويچ، (بر پنتاگون حاکم بودند » مقدما اسرائيلی«اين مقامات عالی، ) ٢٠٠٨-٢٠٠١(در دولت بوش . است

لوی ليبی (، دفتر معاون رئيس جمھور )٢)(مارتين انديک، دنيس راس(، امور امنيتی خاور نزديک )١)(دوگالس فيت

  ).٥)(ميچل شرتوف(و امنيت ملی ) ٤)(استوارت ليوی(، وزارت خزانه داری )٣)(ملقب به اسکوتر

، مشاور امور خزانه داری جک )٧(، ديويد کوھن)٦(شامل دنيس راس، راھم امانوئل» مقدما اسرائيلی«در دولت اوباما 

در مقام نمايندۀ تجاری، و ) ٩(، مشاور امور تجاری پنی پريتزکر و ميچل فرومن )٨(» جک مارباز« به لو ملقب

  .ديگران

خالف برخی منتقدان، اسرائيل نه متحد . قدرت نيابتی اسرائيل در بطن قوۀ مجريه با تسلطش بر کنگره قابل مقايسه است

به دليل مأموران پر . نيم قرن گذشته گواه بر اين واقعيت استمناسبات نامتقارن طی . و نه مشتری اياالت متحده است

 از اياالت متحده دريافت دالر ميليارد ١٠٠نفوذ در کنگره و در بطن قدرت مجريه، اسرائيل طی سی سال گذشته بيش از 

و پای ثابت چندين پنتاگون فن آوری نظامی پيشرفته به اسرائيل منتقل کرده .  در سالدالر ميليارد ٣کرده، يعنی بيش از 

خزانه داری اياالت متحده با تحميل محاصرۀ اقتصادی مانع سرمايه گذاری ھائی شد . جنگ به حساب اسرائيل بوده است

و بر اين اساس بخش ) ايران، عراق و سوريه(که پتانسيل بھره برداری بسيار زيادی در خاور نزديک داشت 

  .دالر ميليارد ٥٠٠، يعنی درآمدی معادل کشاورزی، صنعتی و شرکت ھای نفتی محروم شدند

 سرباز اياالت متحده را در جنگ عراق قربانی کرد، يعنی در جنگی که توسط ٤٤٠٠کاخ سفيد زندگی بيش از 

 از مناسبات دوستانه و پر هوزارت امور خارج. نمايندگان اسرائيلی و به خواست رھبران اسرائيلی راه اندازی شده بود

رد و نيم مسلمان جھان قطع نظر کرد تا از اشغال غير قانونی و نظامی خاک فلسطين در کرانۀ درآمد با يک ميليا

  .باختری رود اردن و اورشليم توسط نيم ميليون اشغالگر يھودی پشتيبانی کند
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ل حتی در صورتی که به ضرر ژيک اين است که چرا و چگونه رابطۀ يکجانبه بين اياالت متحده و اسرائييستراتپرسش 

ژيک اياالت متحده تمام شده اين ھمه به طول انجاميده است؟ فوری ترين و مھمترين پرسش اين است که يستراتمنافع 

ی را متأثر ئگو پيرامون موضوع ھسته  و  عليه ايران و گفتامريکاچگونه اين مناسبات تاريخی نامتعادل تحريم ھای 

  می سازد؟

  

  ايران و مذاکرات صلح

ايرانی که به تازگی انتخاب شده و وزير امور خارجه با اھداء امتيازات اساسی به عنوان تضمين بی گمان رئيس جمھور 

آنھا اعالم کردند که .  مذاکره برای پايان بخشيدن به مخاصمات ھستندۀی آمادئبرای کاربست صلح آميز انرژی ھسته 

 بکاھند، و باز انند، و از تعداد سانتريفوژ ھايشند توليد اورانيوم خيلی غنی شده را تقليل بدھند و حتی متوقف کناحاضر

دولت ايران برنامۀ عملياتی . ھم حتی به بازرسان به شکل سرزده اجازۀ بازرسی دھند و پيشنھادات اميدوار کنندۀ ديگر

ۀ اروپا  خارجۀ اتحادي با اھداف نھائی در چھار چوب توافقات اوليه را پيشنھاد کرد، و کاترين اشتون نمايندۀ عالی امور

  . را اميدوارکننده دانستحلسهنيز نخستين 

برخی تفاسير فردی . ، واکنش ھای متناقضی از خود نشان دادجلسهدولت اياالت متحده پس از دعوت ايران و نخستين 

. به احتياط آن را مثبت ارزيابی کردند، برخی ديگر موضع سخت گيرانه ای نشان دادند و چندان تشويق کننده نبودند

 مانند جک لو، مشاور امور خزانه داری اصرار دارد که تحريم ھا تا زمانی که ايران امريکاونيست ھا در دولت صھي

ۀ قدرت ھای يکنگرۀ خريداری شده به رھبری اتحاد. را بپذيرد ادامه يابد) يعنی اسرائيل(تمام خواست ھای اياالت متحده 

 ايران را نپذيرفتند و روی گزينش راه حل نظامی و روی انحالل صھيونيستی پيشنھادات اميدوار کننده و انعطاف پذير

موضع گيری اتحاديۀ قدرتھای صھيونيستی بر . ی قانونی و صلح آميز ايران پافشاری کردندئقطعی تمام برنامۀ ھسته 

ن از ھمين رو، کنگره تحريم ھای اقتصادی تازه و شديدتری را برای خفه کرد. اساس مختل ساختن مذاکرات است

  .اقتصاد نفتی ايران به تصويب رساند

   

ت ھای عمليات سياسی اش کنگره را تحت نظر داشته و طرح جنگ عليه ايران را به أل از طريق ھيچگونه اسرائي

  پيش می برد؟

قدرت صھيونيستی از قدرت آتش مالی اش برای تحميل سياستی که کنگره بايد در خاور نزديک بکار ببندد و به ھمين 

ابزار کار .  استفاده می کند،ای نظارت بر سنای اياالت متحده که يک ميليمتر از منافع اسرائيل فاصله نگيردگونه بر

  .قدرت صھيونيستی برای خريد نمايندگان برگزيدۀ اياالت متحده کميتۀ عمليات سياسی است

، کميتۀ عمليات سياسی صھيونيستی مبالغ ھنگفتی را برای انتخاب و يا ٢٠١٠به يمن اتخاذ تصميم دادگاه عالی به سال 

 تا وقتی که اين بودجه ھا مستقيماً . اين کميته برای اسرائيل کار می کند. کنار زدن نامزدھای انتخاباتی اختصاص می دھد

کميتۀ عمليات سياسی صھيونيستی مبالغی را که خرج کرده اند و چگونه به نامزدھای انتخاباتی پرداخت نشود، اين 

گمانه زنی ھای محتاط بودجه ھای مستقيم و غير مستقيمی . خرج کرده اند را می توانند پنھان نگھدارند و آشکار نسازند

 ١٠٠ا نزديک به که مرتبط به مناسبات کميتۀ عمليات سياسی صھيونيستی و پارلمانی ھای اياالت متحده می شود ر

يه ئ به قوۀ قضااتحاديۀ قدرت صھيونيستی اين بودجه ھا را عموماً .  سال گذشته اعالم کرده اند٣٠ طی دالرميليون 

ويژه به اعضای کميتۀ کنگره که در سياست خارجی دخالت دارند و به ويژه نمايندگانی که به امور  هنند و بھدايت می ک

  .خاور نزديک می پردازند
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شگفتی، بيشترين امتيازات مالی در کنگره از بودجۀ اتحاديۀ قدرت صھيونيستی از آن آنھائی می گردد که بی ھيچ 

در کشورھای ديگر، چنين انتخاباتی جرم محسوب می شود و برای ھر . فعاالنه از سياست ھای اسرائيل دفاع کرده اند

خريد و فروش رأی مردان سياسی  الت متحده ولی در ايا. دو طرف چنين جرمی موجب زندانی شدن ھر دو خواھد شد

بخش قضائی دولت اياالت متحده به تجمع در يک عشرتکدۀ لوکس يا فروش . نام دارد، قانونی و آزاد است» البی گری«

  .بازی گرفته شدهبه  زندگی ھزاران انسان است که  به ضرب چکش حراج تقليل يافته ولی اينجا سرنوشت

 عضو اتاق نمايندگان، ٤٣٥از :  نمايندگان کنگره را در سطخ گسترده خريداری کرده است گروه صھيونيستی پشتيبانی

 سناتور از اين حد نيز فراتر ١٠٠بزھکاری نزد .  نفر به ازای رأی موافق برای اسرائيل پول دريافت کرده اند٢١٩

  . نفر از آنھا به ازای وفاداری به اسرائيل پول دريافت کرده اند٩٤است، زيرا 

گروه صھيونيست به ھمان شکلی که به حساب جمھوری خواھان پول می ريزد به حساب دموکراتھا نيز پول واريز می 

کند و به ھمين علت به شکل باور نکردنی از ھر دو سو به نفع اسرائيل رأی موافق صادر می شود به انضمام جنايات 

  .ئی برای تل آويوامريکا در سال از حساب ماليات دھندگان ردال ميليارد ٣جنگی مثل بمباران غزه و لبنان و به انضمام 

 ھر يک از کميتۀ قدرت صھيونيستی طی اين دھه ھای اخير پول دالر و يک ميليون ١٠٠٠٠٠ سناتور بين ٥٠دست کم 

 بودجه برای اسرائيل رأی داده دالر ميليارد ١٠٠ ھائی که گرفتند برای بيش از تدر ازای رشو. دريافت کرده اند

 ٢٣٨٠٠٠ نمايندۀ پارلمان بين ٢٥: نمايندگان پارلمان ارزان تر ھستند . ھای ديگر» خدمات و پرداخت«عالوه بر ...اند

 رقم دريافت شده ھر اندازه باشد نتيجه يکی.  دريافت کرده اند، در حالی که بقيه خرده پول گرفته انددالر ٥٠٠٠٠٠و 

يونيست در کميتۀ عمليات سياسی، قدرت ھای بزرگ صھيونيستی اعضای کنگره متن را از سوی مشاوران صھ: ست ا

آنھا از تمام جنگ ھای اسرائيل در خاور نزديک پشتيبانی می کنند و به محرک و مشوق تجاوزات . دريافت می کنند

  .اياالت متحده به نفع اسرائيل تبديل می شوند

که بمب روی ) (١٠(سناتور مارک کيرک: ی گيرند سخت ترين قانونگذاران و پر نفوذترينشان باالترين سھم ھا را م

 دريافتی از کميتۀ عمليات سياسی در رأس فھرست الشخورھا قرار دارد، در دالر ٩٢٥٠٠٠با ) تھران را پيشنھاد کرد

 قرار دارد، در حالی که سناتور ميچ دالر ٧٧١٠٠٠با ) که بمب روی دمشق را پيشنھاد کرد) (١١(پی او جان مک کين

و صھيونيست دوستان ديگر ھيچ شرمی نخواھند داشت که ) ١٢( کارل لوين، رابرت منندز، ريچاردد وربان مک کانل،

نمايندۀ فلوريدا، ايلينا . وقتی مشاوران صھيونيست در کميتۀ عمليات سياسی از راه برسند، کاسۀ گدائی شان را دراز کنند

ع گيری صد در صد مدافع اسرائيل رکورد ود و با موضمی ش در رأس فھرست ديده دالر ٢٣٨٠٠٠با ) ١٣(روز لھتينن 

  . دار است و از خود نتانياھو نيز جنگ طلب تر است

ئی ھا و کاھش امريکابا قربانی کردن جان » جنگ برای اسرائيل« برای دالر ٢٠٩٠٠٠با ) ١٤(اريک کانتور 

 دريافت کرد تا چند دالر ١٤٤٠٠٠نگره مأمور نظم اقليت در اتاق ک) ١٥(استنی ھوير . بازنشستگی برای سالخوردگان

 دريافت دالر ١٣٠٠٠٠) ١٦(رئيس اکثريت، جان بوھنر. دموکراتيک مردد را به صف طرفداران اسرائيل باز گرداند

  .کرد تا ھمين کار را در مورد جمھوری خواھان انجام دھد

لمانی معترض که در مقابل جنگ ھای اتحاديۀ قدرت صھيونيستی مبالغ ھنگفتی را برای تنبيه و تخريب يک دوجين پار

  .اسرائيل و فھرست مسخره آميز نقض حقوق بشرش مقاومت کرده اند، خرج کرده است

 در اردوھای فردی خرج کرده، و نه تنھا برای تأمين مالی نامزدھای دالراتحاديۀ قدرت صھيونيستی ميليون ھا 

اين اردوھا در مبھم . ای اردوی اتھام زنی به منتقدان اسرائيلاپوزيسيون که قول وفاداری به اسرائيل داده اند، بلکه بر

ئی يعنی جائی که منافع امريکاترين بخش اياالت متحده تدارک ديده می شود، حتی در اکثر بخش ھای جامعۀ سياھان 

  .صھيونيست ھای محلی و نفوذ آنھا کامال در حد صفر است
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ات سياسی، رئيس حزب يا سازمان مدنی قابل مقايسه با آن که چيزی شبيه کميتۀ عمليات سياسی، سوپر کميتۀ عملي

بر اساس پرونده ھای آرشيو شده توسط پژوھشگر با شھامتی . بتوانند مانع قدرت ستون پنجم اسرائيل شود وجود ندارد

مور در مرکز مطالعات سياسی خاورميانه، وقتی موضوعی به اسرائيل مرتبط می باشد، وزير ا) ١٧(مثل گرانت اسميت

 امتناع می کند، يعنی قانونی که کار مخفيانۀ -١٩٦٣ دست کم از سال - قضائی قاطعانه از بکار بستن قوانين فدرال

  .شھروندان اياالت متحده را برای يک دولت ديگر جرم دانسته و فرد خاطی سزاوار پيگرد قانونی می گردد

اتحاديۀ بين المللی عليه نژاد « معادل آن را در فرانسه از سوی ديگر اتحاديۀ قدرت ھای صھيونيستی با تکيه به آنچه

می نامند، با موفقيت وزير دادگستری، اف بی آی و آژانس امنيت ملی را تحت فشار قرار داده تا » رستی و ضد يھودپ

 در مورد شھروندانی که نظريۀ دزدی سرزمين فلسطين را مطرح کرده اند و يا در رابطه با بزھکاری صھيونيست ھا

  .در نظام سياسی اياالت متحده انتقاد کرده اند، تحقيق به عمل آيد و تحت پيگرد قانونی قرار گيرند

استيو الدمن، منتقد . نيز صورت می گيرد» رسانه ھای معتبر«بزھکاری و تخريب دموکراسی در اياالت متحده توسط 

ابطۀ مستقيم بين اسرائيل و رسانه ھا را يادآور شده رک تايمز انجام داده است، رانيوي  رسانه ھا، در تحقيقی که دربارۀ

  .است

که دربارۀ اسرائيل گزارش تھيه می کنند مناسبات خانوادگی و ) »عادل و متعادل «ظاھراً (روزنامه نگاران اصلی 

  .جز تبليغات نيسته سياسی با اين کشور دارند و مقاالتشان چيزی ب

رش در ارتش دفاعی اسرائيل خدمت کرده، يکی از مداحه گويان قديمی ، روزنامه نگار تايمز که پس)١٨(اتان برونر

، روزنامه نگار تايمز که نوشته ھای او گوئی مستقيما از وزارت امور )١٩(ايزابل کرشنر. دولت صھيونيست است

» يتیمسائل امن«مشاور رژيم نتانياھو برای ) ٢٠(خارجۀ اسرائيل صادر شده، اين روزنامه نگار ھمسر ھيرش گودمن

در کمال آسايش در يک خانه به متعلق به اجداد يک خانوادۀ ) ٢١(رئيس دفتر تايمز در اورشليم، جودی رودورن. است

  .فلسطينی زندگی می کند که از زندگی در اين شھر قديمی محروم شده اند

 برای سياستمداران رک تايمز برای ھواداری از اسرائيل پوشش سياسی و توجيه کافیاموضع گيری خدشه ناپذير نيوي

رک تايمز و به ھمين گونه اجای شگفتی نيست که نيوي.  بکوبندبزھکار فراھم می سازد تا بر طبل جنگ برای اسرائيل

اين رسانه . واشينگتن پست به شکل گسترده برای بی اعتبار سازی و تحقير مذاکرات اياالت متحده و ايران بسيج شده اند

ئی شان فراھم ساخته اند، امريکا نحو يکجانبۀ سياستمداران اسرائيلی و سخن گويان ھا فضای وسيعی را برای صرف و

 و نظريات ديپلمات ھای قديمی و باتجربه، فرماندھان نظامی خسته از ءو از سوی ديگر با دقت خردمندانه ترين آرا

  .جنگ و نمايندگان جھان تجارت و محافل دانشگاھی را حذف می کنند

ی ايران، و تالش ھايش برای به شکست کشاندن آن با ئگره با مذاکرات پيرامون موضوع ھسته برای درک دشمنی کن

تحميل تحريم ھای مسخرۀ جديدتر، بايد به سر منشأ مشکالت برويم، يعنی بيانيه ھای مردان کليدی و سياسی اسرائيل که 

  .ن می کنندييخط مشی گماشتگانشان را در دولت اياالت متحده تع

بمب يا «رئيس اسبق اطالعات وزارت دفاع اسرائيل اعالم کرد که بايد بين ) ٢٢(، آموس يادلين٢٠١٣بر واکتدر پايان 

ئی امريکا نفر از رؤسای اصلی سازمان ھای يھودی ٥٢ توسط  و اين پيغامی که بود که فوراً -انتخاب کنيم » بمباران

) ٢٣(، وزير اطالعات اسرائيل، يووال استينيتز٢٠١٣ر بو اکت٢٢ -] ٢٠١٣   اکتبر٢٤ديلی آلرت، [د شد ئيدريافت و تأ

او تأکيد داشته است که اياالت متحده بايد از اين تحريمات به . خواستار تحريم ھای جديد سخت عليه ايران شده است

ی سازی ی و غنئ برنامۀ انرژی ھسته عنوان اھرم در مذاکره با ايران استفاده کند و اين کشور را مجبور سازد که کامالً 

  . اش را متوقف ساخته و از آن قطع نظر کند
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اسرائيل ھيچ توافقی که به ايران اجازۀ غنی سازی اورانيوم «اعالم کرده است که ) ٢٤(وزير دفاع اسرائيل موشه يالون

است، اگر ) از طريق اياالت متحده(گيری اسرائيل تھديد ايران به جنگ در نتيجه، موضع. »ا نخواھد پذيرفتبدھد ر

گيری تمام اتحاديۀ عمليات سياسی و سوپر اتحاديۀ اين سياست موضع.  را متوقف نسازدی اشئ برنامۀ ھسته فوراً 

 و اسرائيل را تعريف می کند که در عين حال امريکاعمليات سياسی صھيونيستی مدافع اسرائيل و کميتۀ روابط عمومی 

ن صھيونيستی مجازات ھای اقتصادی سنگين تری را برای در نتيجه، اين جريا. بيانيه ھای کنگره را ديکته می کند

  .ايران به تصويب رسانده است تا مذاکرات را به شکست بکشانند

نويسندۀ ) دالر ٩٢٥٣٧٩(سناتور مارک کيرک:  ھای کالنتری گرفته اند از ھمه پرخاشجو تر ھستند تآنھائی که رشو

ی و باليستيک خود را تعطيل ئاست که تمام طرح برنامۀ ھسته  خواسته طرح قانون مجازات ھای اخير از ايران اکيداً 

ۀ بايد با يک سری جديد از تحريم ھای اقتصادی به پيش برود و تمام درآمدھا و ذخير«او اعالم کرده است که سنا . کند

  ].٦، صفحۀ ٢٠١٣بر و اکت١٨يال تايمز، نشفينا[»دولت ايران را ھدف بگيرد

ت شديد ايران در فروش مھمترين کاالی صادراتی اش يعنی نفت را به تصويب رسانده اتاق نمايندگان قانون محدودي

طرح جنگ اسرائيل به مردم   کنگره در پی تحميل - اتحاديۀ قدرت صھيونيستی- در اين مورد نيز محور اسرائيل. است

  .اياالت متحده است

جان . گو داشت و اسرائيل نتانياھو گفتجان کری طی ھفت ساعت با نخست وزير خارجه ، وزير ٢٠١٣بر وپايان اکت

ی ايران را از بين ئکری تن لش به او قول داده است که برای ارتقاء طرح اسرائيل بکوشد و برنامۀ غنی سازی ھسته 

  .ببرد

برای مقابله با اردوی تحريم اقتصادی و نفت ايران که توسط بارکش ھای اسرائيل در کنگره سازماندھی شده، دولت 

 ٢٩يال تايمز، شفينان[اردادھای سخاوتمندانه ای به اياالت متحده و شرکت ھای نفتی اروپائی پيشنھاد کرده است ايران قر

بر اساس شرايط جديد، شرکت . ذف شدن استحمقررات پروتکسيونيست موجود در حال ]. ١صفحۀ . ٢٠١٣بر واکت

 انتخاب می کنند و يا در طرح ھای ايرانی ،ھای خارجی خودشان مناطقی را که برای بھره برداری مناسب می بينند

 سرمايه گذاری را دالر ميليارد ١٠٠بر اين اساس ايران اميدوار است که طی سه سال آينده دست کم . شرکت می کنند

در حال حاضر به دليل . اين کشور با ثبات دارای بزرگترين ذخائر گاز و چھارمين ذخيرۀ نفت جھان است. جلب کند

 ميليون بشکه در ٢،٥٨ به ٢٠١١ ميليون بشکه در روز طی ٣،٥، توليد از )يعنی اسرائيل(االت متحده تحريم ھای اي

  . کاھش داشته است٢٠١٣روز طی 

پرسش اين است که آيا شرکت ھای چند مليتی در اياالت متحده و اروپا قدرت اعتراض به دست يازی اتحاديۀ قدرت 

  وپائی را دارند يا نه؟ ار–ئی امريکاصھيونيستی به سياست تحريم 

کار بستن تھديد، باج خواھی و اعمال فشار روی ه تا اينجا، اتحاديۀ قدرت صھيونيستی بر اين سياست تسلط داشته و با ب

 شرکت ھای اياالت متحده چنين امری عمالً . تصميم گيرنده ھای اياالت متحده شرکت ھای چند مليتی را به حاشيه رانده

  . ايران محروم کرده استرا از بازار پر درآمد

  

  نتيجه

رو ھستند که عبارت است از قدرت ه  کشور ديگر که با ايران وارد مذاکره شده اند با مانع بزرگی روب٥اياالت متحده و 

 ھای گذشته، مأموران اسرائيلی وفاداری اکثر اعضای کنگره را خريداری کرده اند و به هطی دھ. اسرائيل در کنگره

 که چگونه مخالفت ھا، عالمات و طرح ھای جنگی جنگ ساالران تل آويو را بازشناسی کرده و از آن آنھا آموخته اند

  .تبعيت کنند
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خسارات زيادی به جھان وارد ساخته و موجب مرگ ميليون ھا انسان در جنگ ھای اياالت متحده » محور جنگ«اين 

  .در خاور نزديک، آسيای جنوبی و آفريقای شمالی شده است

ی خشن و ورشکستگی سيستم قضائی که به شکل گسترده شناخته شده است، و بی گمان چنين وضعيتی برای بزھکار

آنچه از واشينگتن باقی مانده يک دولت دست به . اياالت متحده حاصل فرمانبرداری از يک قدرت خارجی بوده است

چنان زير کنترل اتحاديۀ قدرت صھيونيستی اگر کنگره ھم. سينه، تنزل يافته، تحقير شده توسط شھروندان خود می باشد

باقی بماند، و يک بار ديگر مذاکرات بين ايران و اياالت متحده را با قطعنامه ھای خصمانه جديد تخريب کند، ما، مردم 

  . خاطر آن بايد بھای مالی و جانی سنگينی بپردازيمه اياالت متحده ب

ن آن فرارسيده تا به پا خيزيم و نقش کميتۀ عمليات سياسی زما. زمان آن فرا رسيده است که دست به کار شويم

ئی در خريداری امريکا سازمان يھودی ٥٢صھيونيستی و اسرائيلی، سوپر کميتۀ عمليات سياسی صھيونيستی و نقش 

در حال حاضر به شکل .  کنيمءکردن کنگره و تبديل نمايندگان ما به خدمتگذاران طرح ھای جنگی اسرائيل را افشا

مدارک . نظر نمی رسنده اری منتقدان ما سکوت اختيار کرده اند و حتی نشريات آلترناتيو نيز در اين زمينه فعال بآشک

مردم اياالت متحده نيازمند رھبران سياسی واقعی و با شھامت . به شکل باز قابل دسترسی و جنايات نيز انکار ناپذيرند

  .ن پارلمان را به نمايندگی منافع مردم اياالت متحده تشويق کنندھستند تا بزھکاران را برکنار سازند و نمايندگا

  

James Petras   

: آخرين کتاب او در ترجمۀ فرانسه . رکايسی در دانشگاه بينگھامتن در نيوپروفسور قديمی جامعه شنا: جيمز پتراس 

   و آخرين کتاب به زبان انگليسی). ٢٠٠٢.پاراگون(امپرياليسم در قرن بيست و يکم : چھرۀ پنھان جھانی سازی 

  :پی نوشت  

 

١(      Paul Wolfowitz, Douglas Feith 

٢(      Martin Indyk, Dennis Ross 

٣(      Scooter » Lewis Libby 

۴(      Stuart Levey 

۵(      Michael Chertoff 

۶(      Rahm Emanuel 

٧(      David Cohen 

٨(      The Snake Jack » Jack Lew 

٩(      Penny Pritzker , Michael Froman 

١٠(   Mark Kirk 

١١(   John McCain 

١٢(   Mitch McConnell, Carl Levin, Robert Menendez, Richard Durban 

١٣(   Ileana Ros-Lehtinen 

١۴(   Eric Cantor 

١۵(   Steny Hoyer 
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١۶(   John Boehner 

١٧(   Grant Smith 

١٨(   Ethan Bronner 

١٩(   Isabel Kershner 

٢٠(   Hirsh Goodman 

٢١(   Jodi Rudoren 

٢٢(   Amos Yadlin 

٢٣(   Youval Steinitz 

٢۴(   Moshe Yaalon 

 

 بارزهگاھنامۀ ھنر و م

   ٢٠١٣ نومبر ١٩

  ٢٠١٣مبر  نو١۴مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیااياالت متحده، خاورميانه و : منطقه

  ايران: تحليل 

http://www.mondialisation.ca/israel-a-achete-le-congres-us-le-sabotage-des-negociations-

usa-iran/5358099 


