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  )Tony Cartalucci (ی کارتالوچیتون

  یريش. م. ا: برگردان از

  ٢٠١١دوم نومبر 

 

  ران،ي در قبال اامريکا ی کنوناستيس

  . خواھد شدی به جنگ منتھريناگز
  .» کندی می نقش احمق را بازراني اوضاع ادي تشدی برا“ايس ”لگريتحل«

  

 مندرج ی ھای به نشان لطفاَ ،»راني ایسوه  بهکدام را« تحت عنوان نگسي بروکادي گزارش بنۀ مطالعیبرا: یادآوري

  .ديمراجعه نمائ*  مطلب حاضرانيدر پا

.  کندی مميتنظ) Kenneth Pollack(ک کلمه، کنت پوالی واقعیمعنه  را براني در رابطه با اامريکا ی کنوناستيس

 قاَ ي دقافت،ي انتشار ٢٠٠٩ در سال نگسي بروکادي بنی که از سو،»ران؟ي ایسوه  بهکدام را« او تحت عنوان ۀمقال

 ی مطرح مرد،ي گی به کار مراني خود در رابطه با ایاستھاي در سامريکا را که در حال حاضر ی آن مسائلۀھم

 مھا،ي اعمال تحرران،ي در داخل اامريکا طرفدار یستي تروری گروھھاتي و حماحياز جمله آموزش، تسل. سازد

 دست زدن به اقدام ی تھران براکي با ھدف تحرامريکا یاضافه اقدامات سازمان جاسوسه  به شورش، بکيتحر

  .ینظام

 ی سخن م»ینيريو شمتد چماق «و » تعامل متقابل« ضرورت ۀ در باراستمداراني رسانه ھا و سلگراني فقط تحلفعال

در . ندي نمای مدي تأکراني با ای نظامۀ مناقشجادي بر ای مبنامريکا ۀ نابخردانیاستھاي بر کاربست سگراني و دند،يگو

 امريکا اصرار دارند که دولت ئی طرحھای بر اجرا-ران؟ي ای کدام راه بسو- نگسي بروکادياتکاء گزارش بنه واقع، ب

  .دھد ی سوق مري جنگ ناگزیرا به سو

 یليد «ی برا»امريکا متحده االتي اهي علراني ایجنگ نامرئ« تحت عنوان یواخر کنت پوالک مقاله اا ني ھمدر

 یسوه  بهکدام را «ۀ مقاله با مراجعه به خوانندگان که احتماال مقالني در اسندهينو. نوشت) Daily Beast(»استيب

 امريکا عربستان در ري کشتن سفی برا»راني ایستيورتوطئه تر«  کند ھمانطور که ی مدي را خوانده اند، تأک»ران؟يا
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 و یرمنطقي در راه غ،امريکا هي علانهي جنگ مخفني کشور در واقع با دست زدن به چنني دھد، ای نشان مزين

  . داردی گام بر میخطرناک

 ی شواھدشي و افزایري گجهي در نتلي نبودن تعجزهي جای نظر خود مبنرغم یعل) ايکارشناس سابق س( پوالک، کنت

  . پنداردی متي واقعهي را شبراني اهياھوعلي نکند، اتھام مضحک و پر ھدي را تأئ»راني اۀتوطئ« تواند احتمال یکه م

 زند، ی دست مامريکا هي برعلی اقدام خشنني به چنراني رابطه که چرا اني پوالک در ابي عجتي خالقن،ي بر اعالوه

 باشد ی می گوناگونکاتي تحری از طراحان اصلیکي گذارد که خود ی مشينماه  را بی آن پرسناژۀ دو گانتيشخص

  . شودی تھران به کار گرفته مهي علنگتني واشیکه از سو

 ی را که با چه ھدفئی را، نوع تفکر آنھا»ران؟ي ایسوه کدام راه ب« مقاله ۀ کنندمي کنت پوالک نوع تفکر تنظمقاله

 ما ی برند، برایسر مه  براني جنگ با ایشدت در آرزوه  را که بی کسانن،ين کرده اند و ھمچهيسند مذکور را تھ

  . سازدیروشن ما م

  

  .٢٠٠٩ سال ،»ران؟ي ایسوه کدام راه ب «نگسي بروکادي بنگزارش

 را مورد توجه قرار داد و استي سني کنندگان امي الزم است تنظران،ي در قبال اامريکا استي درک درست سیبرا

 یازھاي خدمت به نی براامريکا ی مالی را نخبگان شرکتھانگسي بروکاديبن.  نمودکي ھا تفکی تراشليآنھا را از دل

 کند، بانکھا ی میندگي را نمای نفتمي عظیھاي کمپانلح که منافع و مصای مرکز بزرگ مطالعاتنيا.  دادندليخود تشک

 ادي بنیمي تنظیکامال واضح است که ستراتژ. د دھنی قرار می مالتي خود مورد حماۀ به نوبزي نی نظاممانکارانيو پ

 و یاسي س،ی ناظر بر گسترش نفوذ مالري تدابی حاودي در واقع با،یگري ھر کشور داي راني در رابطه با انگسيبروک

  . باشدی جھاناسي آن در مقی مالباني پشتی شرکتھاینظام

 از جمله، ،یعي ھنگفت طبري و ذخاشرفتهي پیتھارساخي نفر، با زونيلي از ھفتاد مشي بیتي است با جمعی کشوررانيا

 ۀزي کشور و مردم آن، انگني سلطه بر ای براامريکا ۀ متحداالتي ای مال-یبگان شرکتخ نیتالشھا. یعينفت و گاز طب

  . باشدی مراني به ای شروع حمله نظامی برای قانع کننده ااريبس

 اما د،ي خواھد گردامريکامردم ۀ  شدن تودري موجب فقران،ي مثل ای جنگ با کشوریارديلي می ھانهي که ھزدرست

  . از آن خواھند بردی نجومی سودھای نظامعي صنایمجتمع ھا

دست ه  براني ای از نابودیادي برند، پول زی و بکتل که از جنگھا سود مبرتوني مانند ھالی بزرگی ھای کمپانالبته،

ه  چھار برابر و بیلحاظ اراضه  بیز جنگ عراق، از کشور شرکتھا اني را که ای دالراردھايلي مدينبا( آورندیم

  ).دست آوردند، فراموش کرده   براني دو برابر کوچکتر از ایتيلحاظ جمع

 خواھد شد، مصالح ري سرازئیامريکا -یسي انگلی نفتیھاي کمپانبي که سود آن دو باره به جراني بر نفت اعالوه

  .ندي آیحساب مه تھران ب حمله به ی برای عناصر جذابزي نکيتيژئوپل

 بر قرار ئیامريکا - یسي انگلمي عظی که شرکتھا»یدينظم جد« به ن،ي مثل چی کشورھا، از جمله کشور بزرگھمه

ه  بیتسلط بر منابع انرژِ .  کامل داردی وابستگی کشورھا با انرژۀامروز توسع. خواھند کرد، وابسته خواھند شد

  .است کشورھۀ ھمۀ اعمال کنترل بر توسعیمعن

 ندهي کشور در آني ااجاتي رفع احتی براامريکا ۀ متحداالتي ایعي طبري دارند که ذخادهي از کارشناسان عقیاريبس

 ني و تأمدھاي به خرامريکا دادن انياما الزم به گفتن است که عدم استفاده از آنھا و پا.  کندی متي کفایني بشيقابل پ

 در حال ی کشورھااني از مژهيوه  کشور در تمام جبھه ھا، بني ای برایباني رقشيداينفت و گاز از خارج، باعث پ
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 نيصندوق ب (»یدزدان مال« دھد که در مقابل ی در حال توسعه امکان می به کشورھازي ننيا. ديتوسعه خواھد گرد

 زا)  است ساختهتي سلطه و استثمار بشری که غرب برای المللني بی مالی بنگاھھاگري و دی پول، بانک جھانیالملل

  .خود دفاع کنند

  

 ی مالتي را مورد حمانگسي بروکادي ھستند که بنئی از شرکتھای تعدادی فقط اسامنھايا: رعکسي مندرج در زحيتوض

 اريبس. دي مراجعه کننگسي بروکادي بنۀ ساالنی حسابرس١٩ کامل آنھا، به صفحه ستي لۀ مشاھدیبرا.  دھندیقرار م

 عضو ،ی اختالف منافع جدرغم ی مذکور علیھايمپان کل کراني و مدندگاني نمان،راي از مدیاريجالب است که بس

 ی دادن به ھژموناني پای که مصممانه برای کسانی براھاي کمپانني اميتحر.  باشندی منگسي بروکادي بنراني مدیشورا

  . استیشدت ضروره  کنند، بی مبارزه مینھنگان مال

 از طرح نگسي بروکادي بنی مالۀ کنندني تأممي عظیھاي شود که چرا کمپانی معلوم مت،ي وضعني توجه به ابا

  . کندی متي حماراني با اکي جنگ نزدی براامريکا آن و آماده کردن یشنھاديپ

 ی شود که رھبری گفته می ادهيچي پاري در نظر گرفته شده، با عبارات بسی محدودۀري دای خود گزارش که برادر

 شود که ی مدي تأکنيدر گزارش ھمچن.  مالحظه عمل نخواھد کردی بگاه چي بشود اما، ھی تواند عصبانی مرانيا

 ی حربه، از جمله با در نظر گرفتن توان بازدارندگني بعنوان آخریئ از سالح ھسته طي شراني فقط در بدتررانيا

 یردولتي غیدست سازمانھاه ب راني ای اتمحاتيگزارش افتادن تسل.   استفاده خواھد کردلي اسرائی و حتامريکا یاتم

  . شماردی مرممکنيرا غ

 در ئیايمي شحاتي تسلشي از چند ده سال پراني شود که ای مدي تأکزين) Rand(»رند« بنگاه یلي گزارش تحلدر

 ارتباط، متخصصان بنگاه نيدر ھم.  کندی می نگھدارژهي گارد ویروھاي تحت محافظت نی دارد و در انبارھاارياخت

  .ند شماری انبارھا را محتمل نمني به ا»ستھايترور «یبايدست» رند«

 ی کشتارجمعحاتي نابودکردن تسل،ی شود که خطر واقعی گفته منگسي بروکادي گزارش بن٢۵ و ٢۴ صفحات در

 در مقابل ،امريکا دھد بدون ھراس از تھاجم ی اجازه مراني باشد که به ای می نبوده، بلکه، آن توان بازدارندگرانيا
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 ی متخالف از شانس برابری که کشورھایان سخن، زمگريبه د. ستدي در منطقه باامريکا ۀ متحداالتينفوذ ا

طور مکرر ه در گزارش ب. ردي در منطقه را بپذراني اۀژي مجبور خواھد شد تقدم منافع وامريکابرخوردار شوند، 

 به تھاجم راني اکي تحری براليئ و اسراامريکاعالوه بر آن، .  غرب را نداردکيآمده است که تھران قصد تحر

  . بکنندیراوان فی تالشھایستيآشکار، با

 ی مراني ای گسترده اراضئی در مورد بمباران ھوایزي انگرتي حاري بخش بسکي ی حاونگسي بروکادي بنگزارش

  :باشد

 تھران از ئیھوا بمباران ۀ بالواسطه در آستان،ی تجاوز نظامهيمنظور توجه  بھتر است بامريکا متحده االتيا...«

 دي و خطرناک باشد، ھمانقدر ھم به نفع کاخ سفانهي جوی تالفرانيھر قدر که پاسخ ا. دي نمایري بھره گراني اکيتحر

 ئیامريکا ۀ که طبق قاعدئی تواند بدون موافقت کشورھای نمیراحته  بامريکا ۀ متحداالتي اد،ي تردیب. خواھد بود

  .دي نماکي تحری حدني را تا چنراني کنند، ای میباز

 ی مشي را افزاامريکا تي شانس موفقیادي تا حدود ز،ی حاکم کنونمي رژريي تغی برای آھنگ اقدامات سرّ گسترش

 خود، عکس العمل نشان خواھد داد ی در امور داخلامريکا زود در مقابل مداخالت اي ريدر ھمه حال، تھران د. دھد

  .»دي نمای معرفراني الي دلیاجم ب تھۀمثابه  خواھد توانست آن را بنگتنيو واش

 پر کار و استمداراني سی که از سونگسي بروکادي در تمام گزارش بنن،ي بخش و ھمچنني مندرج در اري تدابیمحتوا

 مورد استفاده شگرانهيصور نماه  بري اخی شده است، در طول سالھاني تدوامريکا ی و بانکھای مالمي عظیھايکمپان

 از تي حما،یئ توده ی به شورشھاقي تشو،ی سرّ یام نظاتي عملمھا،ي از ھمه، در تحرشي پنيا.  شودیقرار داده م

 ی براراني اۀ تدارک توطئۀ در بارهي پای کامال بري اخۀو نمون)  خلقدنيمجاھ( شوندهتي ھدایستي تروریگروھھا

 توانند به ی تجاوز ھستند که می براري ناپذهي توجري اقدامات، تدابني اۀھم.  کندی مداي پ، عربستان نمودريکشتن سف

  . شوندی منتھراني ااجنگ ب

 برند، ی رنج مزي نیفتگي که از خودشامريکا ی مالیھاي کمپانندگاني نماۀ حرکت گستاخانه و خودپرستانني اتيماھ

  . کندی مدي انسان را تھدونيلي صدھا میزندگ

 کي نزدۀ که نشانیتي خود را از وضعینود نوشته است، خوش»استي بیليد «ی خود که براۀ پوالک در مقالکنت

 نيي نقش تعۀ کند در باری می سعنکهي حال، او ضمن انيدر ع.  داردی باشد، ابراز می مراني با اامريکاشدن جنگ 

 خواھد ی میبي به ھر ترتیراني که طرف ای جنگران،ي جنگ با اقي تشوی ھدفمند برایاستھاي سني خود در تدوۀکنند

 را ري اخۀ در توطئراني ای بودن متھم کردن پر سر و صدای به جامعه ندھد، واقعی اطالعچي ھد،ياز آن اجتناب نما

  . کندی مبيتکذ

 پر بي برده و تکذی او پۀ و جنگ افروزانیستيتاريلي موضوع مطلع شوند، به خصلت مني خوانندگان از ااگر

 در برافروختن آتش جنگ با امريکا ی مالیھاي نخبگان کمپانی را تالش ناموفق نوبتراني به ای اتھام زنیاھويھ

  . خواھند خواندرانيا

 جماعت، پسران و دختران، نيا.  ضرورت استکي نگسي بروکادي بنی مالاني و توجه خوانندگان به حامدقت

گ  کالن به جنی ھاهيخاطر منافع سرماه  را به قمار گذاشته و آنھا را بامريکاخواھران و برادران، پدران و مادران 

 در آن امريکا که شھروندان ی جنگ، جنگشبرديمنظور په  را بامريکا مردم ی پولھاني جماعت، آخرنيا.  فرستندیم

 مردم یحساب رنجھاه  خواھند بی ھستند که مئی جماعت ھمان آدمھانيا.  کشدی مروني از دستشان بستند،ي نفعنيذ

  .دست آورنده  بیئ افسانه ی ثروتھاران،ي و اامريکا
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 منتظر کمک از یجاه  باي آسمان و ی بلند کردن دست دعا به سویجاه ب.  از تجارت محروم شونددي باھايمپان کنيا

 خود ی کرد، پولھامي ھا را تحری کمپانني امروز اني از ھمدي بودن، باامريکا ی مالیھاي اعتبار کمپانی دولت بیسو

سود مردم است، به کار ه  آنھا بتي و متوسط که فعالچکو پولھا را درجھت کسب و کار کنيرا از آنھا باز ستاند و ا

  .انداخت

 ی توان متوجه شد که چگونه جاه طلبی مردم، مۀ روزمری آنھا بر زندگري و کاھش تأثھاي کمپانني امي با آغاز تحرفقط

با از . د دھی می روھاي کمپانني در داخل ایري کند، تحوالت بازگشت ناپذی ساختارھا شروع به کاھش منيو سود ا

  . را مردود خواھند شمردی تجربه شده و کسب کار و انگل استثمار قبالً یدست دادن سود، کارکنان خود آنھا طرحھا

 دادن به جنگھا مبارزه کنند و مھمتر از ھمه، با اني پای براند،ي سخن بگوی دروغ جھانني ای از افشادي باھايئامريکا

  . خاتمه دھندی کنونزيه اوضاع انفجارآم موجود، بی در توازان قوارييشروع به تغ

  

 http://landdestroyer.blogspot.com/2011/10/us-policy-toward-iran-one-way-ticket-to.html 

www.eb1384.wordpress.com 
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