
  اسراییل کانگرس آمریکا را میخرد :

  ایران –تخریب مذاکرات صلح ایاالت متحده  

  : فرھاد انگلیسی زبان، برگردان از ٢٠١٣نوامبر  ٢نوشتھ پروفسور جیمز پتراس، برگرفتھ از تارنمای گلوبال ریسرچ، 

 

 

گروه ھای سیاستمدار : «جک سترا، عضو پارلمان و وزیر خارجھ سابق از حزب کار بریتانیا میگوید

 با بودجھ نا محدودی برای تغییر (کمیتھ امور دولتی آمریکا اسراییل. م.) AIPACطرفدار اسراییل مانند 

  ».خاور میانھ) کار میکنندسیاست ایاالت متحده در منطقھ (

 شلدون ادلسن، بزرگترین تمویل کننده حزب جمھوری خواه و جمع آوری، ٢٠١٣اکتوبر سال  ٢٢بتاریخ 

ایاالت متحده باید : «، در دانشگاه یشیوا نیویارک چنین گفتکننده عمده کمک برای کمیتھ فعالیت ھای سیاسی طرفدار اسراییل

  .»بمب اتمی را باالی ایران پرتاب نماید تا این کشور را برای ترک برنامھ ھستھ یی اش وادار سازد

 معرفی نامھ
 

گام ھای صلح با  استی است کھ در قصر سفید و کانگرس ایاالت متحده اتخاذ میگردد.سوال جنگ و صلح با ایران وابستھ بھ سی

ھ استثنای اسراییل و دستیاران طنین خوبی را در سرتاسر جھان انداختھ است، ب ،انتخاب تازه رییس جمھور ایران روحانی

پایان یافت و بھ یک ارزیابی  ،متقابلبدون اتھام زنی  ،اولین نشست مذاکراتیونیستی آمریکای شمالی و اروپایی اش. صھ

جنگ با ایران را  تبلیغآغازین در میان طرفین، دولت اسراییل مثبت دقیقا بھ دلیل پاسخ  بینانھ از ھر دو جانب راه برد.خوش

لح اجرایی دولت، بھ تخریب روند ص قوایدر کانگرس ایاالت متحده، رسانھ ھای جمعی و  این کشورافزایش داد. نماینده ھای 

وی بر  ظامی ایاالت متحده و متحدان ناتوجنگھای اسراییل با استفاده از نیروی ن پرداختند. آنچھ مایھ نگرانی است، ھمانا امکانات

نایی فلسطین و توا خاکھایآمیز  خشونتنظامی اسراییل را در خاور میانھ بھ چالش بکشاند، غصب  برتریضد ھر دولتی کھ 

  بر ھر رقیبی میباشد. حملھ بدون کیفر و باز خواست

کھ نتایج شکست مذاکرات چی خواھند بود : زیر فشار اسراییل،  پرسید اکرات مایھ نگرانی است، بایدبرای درک آنچھ در این مذ

میلیون شھروند ایران بھ منظور  ٧۶یعنی حملھ موشکی و بمباردمان بر ضد » گزینھ نظامی«ایاالت متحده اعالن کردند کھ 

پایگاه ھای  ھران میتواند بطور تالفی جویانھتدر برابر چنین تجاوزی،  ت و اقتصاد آنھا، میتواند مطرح گردد.براندازی دول

 یک بحران سرتاسری خواھد گردید.بروز باعث  البتھ کھ سیسات نفتی خلیج را ھدف قرار دھدنظامی ایاالت متحده در منطقھ و تا

  .این چیزیست کھ اسراییل میخواھد

نظامی اسراییل در خاور میانھ آغاز میکنیم. سپس نیروی غیر قابل باور اسراییل را در اداره روند   برتریمسئلھ  ما از بررسی

با برجستھ ساختن قدرت صھیونیستی در کانگرس توسط این مسئلھ را  حاضر و چگونگی شکل دھی مذاکرات آن کشور سیاسی

  ایاالت متحده، بھ تحلیل میگیریم.



  ی اسراییل در خاور میانھنظام برتریچارچوب 
  

 پس از ختم جنگ دوم جھانی، اسراییل بیشتر از قدرت استعماری پیشین، بجز ایاالت متحده، در کشورھای خاور میانھ و آفریقا

ست : فلسطین، سوریھ، لبنان، مصر، عراق، ا ھاکشور لیست قربانیان اسراییل شامل این و اشغال کرد.کرد  بمب افگند، تجاوز

، شامل اگر ما کشور ھای را کھ اسراییل مخفیانھ حمالت تروریستی و کشتار ھا را در آن سازمان داده است سودان و یمن.اردن، 

شده و ده ھا کشور اروپایی و آسیایی، بھ شمول شبکھ تروریستی صھیونیستی در خود ایاالت متحده را  تر ، این لیست طوالنیکنیم

  در بر میگیرد.

ھمھ با بی کیفری و عدم بازخواست  ای تھاجمی در صورت داشتن میل،ییل و امکانات راه اندازی جنگھطرح قدرت نظامی اسرا

دلیل آنکھ ایاالت متحده از حق  بھ ، بھ شمول جنایات جنگی،با وجود نقض مکرر قوانین بین المللیاسراییل  عجین است.مطلق 

ھیچ گاھی از جانب یک محکمھ بین استفاده میکند، خویش ی ناتو فیصلھ نامھ ھای شورای امنیت و فشار متحدان اروپای در تووی

   المللی احضار نشده و در معرض ھیچ تحریم اقتصادی قرار نگرفتھ است.

جنگ طلبانھ اش مربوط میشود تا بھ دزدی آشکار و صنعتی  –تکنولوژیک  ذاتیطلبی نظامی اسراییل کمتر بھ استعداد  برتری

ده اسرار انفجاری اسراییل از دولت ی، شیمیایی و بیولوژیک از ایاالت متحده (گرانت سمیت "ھستھ وتکنولوژی و سالح انتقال 

بر مبنای تحقیقات رییس سابق سی آی ای، ریچارد ھلمس، صھیونیست ھای آنطرف اقیانوس در ایاالت متحده و  ").ایاالت متحده

  ند.رنولوژی ھستھ وی و مؤلفھ ھای اسلحھ را بھ عھده دافرانسھ، نقش ستراتیژیک (و خائنانھ) در سرقت و انتقال تک

اسراییل دارای انبار ھای عظیم سالح ھستھ ی، شیمیایی و بیولوژیک بوده و ھر نوع راه یابی بازرسان بین المللی اسلحھ بھ آنھا 

رعایت پیمان منع گسترش سالح نیست. زیر فشار موظف بھ مداخلھ دیپلماتیک ایاالت متحده، بھ دلیل  ،را رد میکند و ھمچنان

دولت ایاالت متحده راه ھر اقدامی را کھ بتواند صھیونیستی قدرت. م.")،  ھیئت – ZPC» (زایونیست پاور کنفیگوریشن«

بھ تحویل  -  با نقض قوانین بین المللی -  در حقیقت ایاالت متحده اسراییل را در تولید سالح کشتار جمعی محدود سازد، بستھ است.

  ، ادامھ میدھد.اسراییل کشور ھای ھمسایھدر برابر آن بھ منظور استعمال  ،جمعی تخریب تیژیکاسلحھ سترا

میلیارد دالر تجاوز میکند. مداخلھ دیپلماتیک و  ١٠٠در نیم قرن اخیر، امداد نظامی و تکنولوژیک ایاالت متحده بھ اسراییل از 

س جمھور ایاالت امتناع ریی بی نھایت حیاتی بود. ١٩٧٣شکست اسراییل در جنگ سال  نظامی ایاالت متحده در جلوگیری از

آنکھ توسط ھواپیماھای  ، پس از١٩۶٧لیبرتی در سال  ن در دفاع از کشتی اطالعاتی غیر مسلح بنام یو اسمتحده لیندن جانس

، از برکت مشاورین صھیونیست سوزانده شد در آبھای بین المللی سالح ناپالم توسطبمباران و  جنگی و کشتی ھای اسراییل

 کشتار نظامیان آمریکادر اسراییل بھ دلیل بی کیفر ماندن، حتا  عظیم برای اسراییل بھ شمار میرفت. دست آوردیک این جانسون، 

در سرتاسر جھان،  کشتار رقیباندر انجام اعمال تروریستی و در بر کشورھای ھمسایھ،  برتریدر جنگ ھای تجاوز گرانھ برای 

  ، ید طوالیی دارد.اقدامات تالفی جویانھبدون داشتن ھراس از 

یکجا با  مبدل گردند : مصر و اردن وی ھ مشتریان ھمکارب ناگزیراسراییل باعث شده است تا ھمسایگان  منازعبرتری نظامی بال 

اییل را در سرکوب جنبش ھای ملی منطقوی و طرفدار دولت ھای شاھی خلیج، بالفعل بھ صفت متحدان خدمت کرده و اسر

  فلسطین حمایت میکنند.

آن سیاسی و نفوذ  دسترسی ھای، بل شجاعت نظامی وی نیعامل تعیین کننده در افزایش و تحکیم قدرت اسراییل در خاور میانھ، 

و لیبی و حمایت کنونی از حملھ چند جنگ ھای واشنگتن بر ضد عراق  از طریق عوامل صھیونیست اش در ایاالت متحده میباشد.



تا مزدور بر ضد سوریھ، در حقیقت سھ رقیب عمده سیکوالر ملی را بھ نفع جاه طلبی ھای ھژمونیستی اسراییل در منطقھ نابود 

  کرده است.

 ھمان اندازهی کھ اسراییل قدرت خویش را در منطقھ تمرکز میبخشد، یعنی خاک ھای فلسطین را بیشتر غصب میکند، بھ قدرھر 

  بھ جانب شرق مینگرد تا آخرین مانع در راه سیاستھای استعماری خویش یعنی ایران را، از میان بردارد. بیشتر

تا دولت ایران را از طریق بی ثبات سازی  ) آنطرف آبھا را سفارش دادZPCنت ھای (کم از کم دو دھھ، اسراییل اجبرای مدت 

  تاسیسات نظامی و البراتوار ھا و خفھ ساختن اقتصاد آن، سرکوب کنند.جامعھ، ترور دانشمندان، بمباردمان 

 ،سیکوالر و کشتن بیشتر از یک میلیون عراقیبا از بین بردن کامل جامعھ  ٢٠٠٣ایاالت متحده را در سال  ZPCپس از آنکھ 

منزوی ساختن ایران و  بھ منظوریھ، و دولت سیکوالر سور برای از بین بردن لبنان (حزب هللا)بر ضد عراق کشاند،  پیروزمندانھ

، حملھ قتل عام شدند ٢٠٠۶در حالیکھ ھزار ھا غیر نظامی لبنانی در سال  .رخ گشتاند بھ آن سو تھاجم بر این کشور، ده گیآما

با دیوانھ گی از شکست  ، شکست خورد.ZPCاسراییل بر لبنان، با وجود حمایت دولت ایاالت متحده و کارزار وحشیانھ تبلیغاتی 

) بھ نوار غزه (بزرگترین ٩/٢٠٠٨بردن روحیھ "، اسراییل در سال ( االخویش از دست حزب هللا، برای تالفی آن شکست و " ب

  جھان) تھاجم نموده و آنرا ویران نمود. بدون سقفزندان 

د تا دولت ایاالت متحده را برای آغاز یک جنگ با ، بھ نماینده ھای خویش امر کرایران برمستقل اسراییل با فقدان توانایی حملھ 

تا از طریق ایاالت  ) را بکار انداختندZPCھای سیاسی خویش ( شتھرھبران نظامی گرای تل ابیب دا د.نتھران ترغیب نمای

  را از بین ببرد. –رتری جویی اسراییل در خاور میانھاین آخرین مخالف توانمند ب –متحده، ایران

فساد موجود  بھ دلیلاجرایی،  قوایاینست کھ ایاالت متحده را، با استفاده از نماینده ھای خویش در   ZPC -یلاسرای استراتیژی

بھ وسیلھ رسانھ  ZPC کانگرس ایاالت متحده، بر سکوی رویارویی با ایران قرار دھد. کنترلدر این دستگاه، رشوه ستانی و 

کارزار تبلیغاتی خود را افزایش میبخشد : ھر روز نیویارک تایمز و واشنگتن پست با مقالھ ھا و سرمقالھ ھای  ،ھای جمعی

وزارت امور خارجھ ایاالت متحده را بکار میگمارد تا دولت  ZPC خویش دستور کار (آجندا) جنگ اسراییل را انتشار میدھند.

  با ایران مواجھ سازد.ھمچنان ھای دیگر ناتو را 

    



  جنگ وکالتی اسراییل با ایران : فشار سیاسی ایاالت متحده، تحریم ھای اقتصادی و تھدید ھای نظامی
  

دانشمندان ایران توسط اجنت ھای مزدور از میان گروه ھای تروریستی  پی در پی(سایبری)، قتل  اینترنتیتخریب کاری  بدون

دلخواه نتیجھ تنھا جنگ نظامی با ایران  اسراییل، »آمین گویان  جمعیت «نکوھش ھای بدون وقفھ سیاستمدار ھا و ایرانی و 

منحصرا  ،دست دراز اسراییل بر ایران اسراییل، این کارزار تاثیر کمی باالی افکار عمومی داشت.مرز ھای خارج از  د.بخشمین

وابستھ است بھ ظرفیت دستکاری سیاست ایاالت متحده، با استفاده از نماینده ھای محلی و گروه ھای کھ کانگرس آمریکا را اداره 

 » مشاوران «و  دادگستریکرسی ھای کلیدی در بخشھای خزانھ داری، تجارتی،  افراد خویش در توسط نصبھمچنان میکنند و 

یک کارزار تحریم موثر بر ایران را سازمان دھد؛ ھکذا نمیتواند تاثیر گذار بر قدرت ھای  بھ تنھایی انداسراییل نمیتو خاور میانھ.

تسلط اسراییل بر خاور میانھ بطور کل از  دارند.را تنھا ایاالت متحده چنین قدرتی  عمده دیگری در رعایت این کارزار باشد.

در ایاالت متحده، کھ مکلف بھ اطاعت  انتخاب شده و انتصاب شده دولتی مقام ھای ، اعم ازظرفیت وی در بسیج نماینده ھایش

  کامل از منافع اسراییل اند، بھ خصوص منافع وی در برابر دشمنان منطقوی، منشا میگیرد.

یی خود برای احراز مقام ھای از تابعیت آمریکا ،اسراییل –تابعیت دوگانھ ایاالت متحده  دارایبا موقعیت ستراتیژیک، شھروندان 

بھ صفت اسراییلی،  اسراییل دخیل اند، استفاده میکنند. مربوط بھکھ مستقیما در سیاست ھای  ،دستگاه امنیتی در ایاالت متحدهبلند 

ھای عالی رتبھ اسراییلی کھ  بھ) نخ٢٠٠١- ٢٠٠٨در اداره بوش ( فعالیت ھای آنھا در مسیر دستورھای تل ابیب سیر میکنند.

عبارت بودند از (پاول ولفوویتس، دگالس فایس)، امنیت خاور میانھ (مارتین  ،در میان دیگرانپنتاگون را رھبری میکردند، 

ایندیک، دنیس روس)، دفتر معاون ریاست جمھوری (سکووتر لیبی)، خزانھ (لیوی) و امنیت داخلی (مایکل چرتاف). در اداره 

بھ مار.  شھورجک مار، (یعنی م« یوید کوھن، رییس خزانھ جک لیوس، راھم امنوئل، داوباما نخبھ گان اسراییل شامل دنیس رو

  ، رییس تجارت پنی پریتسکر و مایکل فورمن بھ حیث نماینده تجارتی.»م.) 

 از برخینظر خالف  در کانگرس ایاالت متحده. ویھمسان است با سلطھ  ،آمریکا اجرایی قوایوکالتی اسراییل در  نیروی

بھ در نیم قرن گذشتھ  روابطشواھد عدم تناسب بزرگ این . آن »مشتری«و نھ ایاالت متحده است  »دوست« اسراییل نھ دان،منتق

سال اخیر اضافھ تر از  ٣٠بخاطر ھمین نماینده گان پر قدرت در کانگرس و قوای اجرایی، اسراییل در  د.چشم میخوربھ  وفور

پنتاگون ایاالت متحده مدرن ترین تکنولوژی بدست آورده است. از ایاالت متحده سال  میلیارد دالر در ٣میلیارد دالر یا  ١٠٠

وزارت خزانھ داری ایاالت متحده  و جنگ ھای متعددی را بھ نماینده گی از اسراییل براه انداختھ است. تحویل دادهنظامی را 

با محروم ساختن صادر کننده گان اجناس زراعتی ، خویش تحریم ھای را بر ضد تجارت بالقوه پر سود و شرکای سرمایھ گذاری

 وضع کرده است. (مانند ایران، عراق و سوریھ) خاور میانھ بھ ،درآمد میلیارد دالر ۵٠٠و صنعتی و موسسات نفتی بھ ارزش 

جنگ تحمیلی از جانب نماینده گان اسراییل و بھ دستور  –ایاالت متحده را در جنگ عراق  سربازتن  ۴۴٠٠قصر سفید زنده گی 

از حمایت  میلیارد مسلمان را بخاطر ١،۵نفعت با وزارت امور خارجھ روابط نیک و پر م قربانی کرده است. –رھبران اسراییلی 

سواحل غربی و اورشلیم در  ، غصب شده با قوه نظامی،در خاکھای فلسطین با نیم میلیون یھود استعمار گریک توافق غیر قانونی 

  رد کرده است.

بر ضد منافع تا این حد ، حتا  پرسش ستراتیژیک اینست کھ چطور و چرا این رابطھ یکجانبھ میان ایاالت متحده و اسراییل

ین است کھ چگونھ این فوری و ضروری چن پرسشاما ؟ ادامھ یافتھ استبھ این درازا  ستراتیژیک و نخبھ برای ایاالت متحده،

 ؟ایران در مذاکرات ھستھ وی تاثیر میگذارد –ھ تاریخی نا متوازن بر تحریم ھای کنونی آمریکا طابر



  ایران و مذاکرات صلح
  

با  ،ختم دشمنی ھا با ایاالت متحده باالی آماده اند تا وی بدون شک رییس جمھور تازه انتخاب شده ایران و وزیر امور خارجھ

سوای پیشنھاد ھای آنھا اظھار داشتند کھ  گفتگو کنند. ده صلح آمیز از نیروی ھستھ وی،استفادر مورد بخشیدن امتیاز اطمینان 

کوره ھای سوخت اتمی و حتا بازرسی ھای بدون اطالع غنی شده، کاھش  بیشتربرای کاھش و حتا قطع تولید اورانیوم دیگر، آنھا 

ر وزی .آماده نموده ،اولیھبھ مثابھ بخشی از توافقات  ،را با اھداف نھایی نقشھ ییکھ  دولت ایران پیشنھاد نموده آماده اند. قبلی،

  .ه استنظر مطلوب ارایھ نمود اولین دیدار،خانم اشتون در مورد  ،اتحادیھ اروپا امور خارجھ

 داده است.سیگنال ھای متناقض  ،دیدارنخستین  آن مورد و ھمچنانپس از ارایھ پیشنھاد ھای ایران، در ایاالت متحده  دولت

اصرار مینمایند کھ تحریم ھا تا زمانی کھ ایران بھ تمام مطالبات ایاالت  ،»جک لیو«مانند وزیر خزانھ  ،صھیونیست ھای دولت

خریده  ZPCکانگرس ایاالت متحده، کھ از جانب  ند.نمابلبیک گوید، ھمچنان باقی  " مراجعھ شود)اسراییلی(بھ نوشتھ  " متحده

نظامی و یا برچیدن کامل برنامھ صلح آمیز » گزینھ«شده و اداره میشود، تمام وعده ھا و انعطاف پذیری ایران را رد کرده و بر 

بھ این ھدف، کانگرس تحریم  دست یابیبرای  د.مینمای پافشاری -برای برھم زدن مذاکرات  ZPCمواضع یعنی  –ھستھ وی آن 

  خفھ ساختن اقتصاد نفتی ایران را تصویب نموده است. برایادی ھای جدید و شدید تر اقتص

  چطور کمیتھ اقدام سیاسی اسراییل کانگرس ایاالت متحده را اداره میکند و برای جنگ آماده گی میگیرد
  

کانگرس در خاور میانھ و بھ منظور تضمین آتش مالی خویش را برای فرماندھی سیاست  –نیروی ،ساختار قدرت صھیونیستی

خرید مقامات  برایاین ابزار صھیونیستی  رود، بکار میگیرد.خدمت بھ منافع اسراییل عقب نآنکھ کانگرس و سنا یک گام ھم از 

  .است) ، " پولیتیکل اکشن کمیتی. م." PACکمیتھ اقدام سیاسی ( ھمانا ایاالت متحده انتخابی رسمی

مبالغ  ،اسراییل وط بھبمرعالی. م.)  PAC - Super )PAC ،٢٠١٠ک محکمھ عالی ایاالت متحده در سال از برکت فیصلھ ی

اسراییل، بھ مصرف  ھ سودھنگفتی را در جھت انتخاب و یا عدم انتخاب نامزد ھا، در وابستھ گی بھ کار سیاسی ھر نامزد ب

 یا مکلف نیست افشا کند کھ بھ چی مقدار و PAC - Superنامزد تحویل نگردیده،  بھمیرساند. تا زمانیکھ این مبالغ مستقیما 

گروه قانون گذار ایاالت متحده، قرار تخمین شده بھ رھبران  پرداختمستقیم و غیر مستقیم  وجوه کرده است. خرج آنرا چطور

این وجوه را بھ قانون گذاران  ZPCیر. سال اخ ٣٠میلیون دالر در  ١٠٠، بالغ میشود بھ تقریبا ZPCھای محافظھ کارانھ 

 در امور خاور میانھکھ اعضای کمیتھ کانگرس کھ با سیاست خارجی سر و کار دارند، بھ خصوص افراد کمیتھ ھای فرعی 

آنھای اند کھ سیاست ھای تندرو  ZPCپول ھای  گانبزرگترین دریافت کننده  مایھ تعجب نیست کھمیپردازد.  معاملھ میکنند،

در تمام جاھای دیگر در سرتاسر جھان، اگر چنین پرداخت ھای برای خریداری رای قانونی انجام  ل را ترویج میکنند.اسرایی

در ایاالت متحده،  میباشد. جانبشود، بطور روشن رشوه خواری بھ حساب می آید و مستوجب مجازات و حبس برای ھر دو 

یک روسپی خانھ قوای اجرایی دولت ایاالت متحده بھ  .یاد شده و قانونی و آزاد میباشد خرید و فروش رای سیاسی بنام " البی "

  .در خطر با زنده گی ھزاران انسانوابستھ اما  –لس برده داران سفید شباھت پیدا کرده است گران قیمت و یا مج

ZPC تن عضو مجلس نماینده  ۴٣۵ست : از کانگرس و سناتور ھا را در یک مقیاس گسترده یی خریداری نموده اافراد  اتحاد

 دریافت کرده اند. را اسراییل دولت در بدل رای خویش برای ZPCپرداخت ھای از جانب  آن تن ٩١٢)، sicگان ایاالت متحده (

بھ  شاندر بدل وفا داری  تن ٩۴ میان آنھااز  سناتور ایاالت متحده شایع تر است، بھ دلیل آنکھتن  100حتا در میان فساد 

ھر دو جانب اعم از جمھوری خواھان و جیب بھ  ZPC پول دریافت کرده اند. PAC – Superو  PACاز  اسراییل،



رای ھا (از ھر دو  تقریبا اکثریت آرا(در این مدت بالتکلیفی کانگرس)،  غیر قابل باور، بنا بر آن بطور دمیریزدموکرات ھا پول 

میلیارد دالر از پول مالیھ پردازان ایاالت  ٣غزه و لبنان، و ھمچنان تادیھ ساالنھ  بمبارانباوجود جنایات جنگی، مانند  ،راجانب) 

سناتور ایاالت متحده، ھر کدام از  ۵٠کم از کم  ،در دھھ اخیر تضمین میکند. »دولت یھودی«بھ نفع  ،متحده بھ تل ابیب

میلیارد دالر بھ رسم ادای دین  ١٠٠بھ ارزش  ،این مبلغدر بدل آنھا دریافت کرده اند.  ZPCمیلیون دالر پول از  ١تا  ١٠٠٠٠٠

تن  ٢۵: اعضای کانگرس ایاالت متحده ارزان تر اند بھ اسراییل پرداختھ اند ... بھ اضافھ سایر خدمات و پرداخت ھای ارایھ شده.

نھایی ، نتیجھ اندازه پولباقی بی اھمیت است. بدون در نظر داشت دالر دریافت کرده اند و مت ٢٣٨٠٠٠تا  ۵٠٠٠٠قانون گذار از 

خویش  AIPACھا و  PAC – Superھا،  PACھمان یکی است : اعضای کانگرس اوراق خود را از مربیان صھیونیست 

نماینده گی از اسراییل در خاور میانھ را حمایت نموده و تجاوز ایاالت متحده را بھ تمام جنگ ھای اسراییل  ،میستانند و در مقابل

  انجام میدھند.

امور  پیشبرد را برای صھیونیستیسرشناس ترین و با نفوذ ترین  قانون گذاران، بزرگترین قسمت وام ھای مخفی و غیر مستقیم 

در فھرست  ZPCدالر از جانب  ٩٢۵٠٠٠ حصولتجارتی خویش بدست می آورند : سناتور مارک کرک (بمباران تھران !) با 

  دالر، در حالی کھ سناتور ٧٧١٠٠٠باال ترین مقام قرار دارد. سپس جان مک کین (بمباران دمشق !) با در  ،ر خوک ھاآبشخو

صھیونیست گرا از گرفتن کاسھ گدایی، زمانیکھ میچ مک کانل، کارل لوین، روبرت منندز، ریچارد داربن و سایر سیاستمداران 

لتینن، عضو کانگرس از فلوریدا، با  –سد، احساس شرم نمیکنند. ایلیانا روزھوادار اسراییل فرا میر PACپول ھای کثیف 

 این تاج سر، حتا باالتر از نتانیاھو، در خویش گرایی و روحیھ جنگ طلبی – در صد رکورد اسراییل صدبا  و دالر ٢٣٨٠٠٠

از " جنگھا برای اسراییل "، بھ قیمت پایین آوردن  خویش حمایت در بدلدالر  ٢٠٩٠٠٠بھ مبلغ  قرار دارد. اریک کنتورفھرست 

بھ منظور  ،برای باز نشستھ گان ایاالت متحده(پول تقاعد. م.) امداد اجتماعی  پرداخت سطح زنده گی در آمریکا از طریق کاھش

ر شالق زدن چند تا بخاط ،تازیانھ بدست مجلس اقلیتآقای ستنی ھویر،  افزایش امداد نظامی برای تل ابیب، بدست آورده است.

بھ رھبر مجلس  دالر کمایی کرده است. ١۴۴٠٠٠دموکرات متزلزل و برگشتاندن دوباره آنھا بھ " اردوگاه " اسراییل، بھ مبلغ 

  شده است. پرداخت نا باور دالر برای انجام ھمان کار در میان جمھوری خواھان ١٣٠٠٠٠اکثریت، جان بوھنر، بھ مبلغ 

ZPC ل و تخطی ھایش از قانون حقوق کھ بر ضد جنگ ھای اسرایی ،زینھ توبیخ و تخریب ده ھا قانون گذارمبالغ ھنگفتی را ھ

کھ  مخالفیندی نموده، نھ تنھا نامزد ھای افرانمیلیونھا دالر را صرف کمپاین ھای  ZPC. نموده است ،بودند بھ پا خاستھ بشر

ده کران مایخویش را ن کریھحال اسراییل، چھره  بل با ترور منتقدان برتامین مالی نموده،  را متعھد وفا داری بھ اسراییل بودند،

آمریکایی نشین (مناطق آفریقایی نژاد  - مناطق آفرو اکثر ، از جملھ درت متحدهھا در تاریک ترین مناطق ایاال کمپایناین  است.

  .، راه اندازی شده اندصفر استدر واقع بطور مطلق صھیونیستی  نفوذھای آمریکا. م.)، جایی کھ منافع و 

، رھبر حزبی و یا سازمان مدنی نیست کھ بتواند در برابر نیروی ستون پنجمی  PAC ،PAC – Superدر حقیقت ھیچ 

سیاست خاور  پژوھش(انستیتوت  IRMEPاز  بر مبنای اسنادی کھ توسط پژوھشگر با شھامت، گرانت سمیساسراییل بایستد. 

، خود از تطبیق قوانین فدرال ،اسراییل است، وزارت عدلیھ ایاالت متحده حرف در موردمانیکھ ، زستبایگانی شده ا میانھ. م.)

 کھ از شھروندان تطبیق آنھا را مطالبھ دارد و میخواھد تا آنھا فعالیت ھای خویش برای یک کشور بیگانھ را در دولت ثبت نمایند،

» مجمع ضد افترا«از طریق  ZPCاز جانب دیگر، . چنین بوده است بھ اینسو ١٩۶٣حد اقل از سال  –زند مصرانھ سر باز می

پرست و منتقد  وطنمطیع قانون،  شھروندان ) را زیر فشار قرار داده تاNSAوزارت عدلیھ، اف بی آی و سازمان امنیت ملی (

 از بھ نماینده گیرا تحده صھیونیستی نظام سیاسی ایاالت م رشوه خوارانو  ،زمینھای فلسطین کننده غصب ،استعمار اسراییل

  .قرار دھندتحقیق و تعقیب مورد ، خویش خارجی استاد

 امکان پذیر شده است. ،»قابل احترام « گر و رشوه خوار  سازشفساد و تضعیف دموکراسی ایاالت متحده توسط مطبوعات 

یان اسراییل و رسانھ ھای جمعی مستقیم  مارتباط در پژوھش ھای خود در نیویارک تایمز، بھ ستیف لیندمن، منتقد مطبوعاتی، 



دارای خانواده نیرومند و روابط کھ در باره اسراییل گزارش میدھند،  (منصفانھ و متوازن) با نفوذاشاره نموده است. خبرنگاران 

در نیروھای  اتان برونر، گزارشگر تایمز، کھ پسرش قدری بیشتر از تبلیغات بوده است. سیاسی با آن کشور بوده و مقاالت شان

ایزابل کرشنر، خبرنگار تایمز، کھ  از مدت ھا بھ اینسو بھ دفاع از دولت صھیونیستی مینویسد.دفاعی اسراییل خدمت کرده است، 

د، با ھیرش گوودمن، مشاور رژیم نتانیاھو در نر می آیاسراییل بمیشود نوشتھ ھایش مستقیما از دفتر وزارت خارجھ  تصور

 محروم شده اج کرده است. جودی رودارن، رییس دفتر تایمز بھ راحتی در منزل اجدادی یک فامیل فلسطینیازدو» امور امنیتی«

  زنده گی میکند. اورشلیم، در شھر کھنھ

اسراییل، بھ شکلی کھ سیاستمداران فاسد ایاالت متحده بر طبل جنگ برای آن کشور می  از ثابت تایمز بھ جانبداری گیریموضع

این غیر منتظره نیست کھ روزنامھ نیویارک تایمز، درست مانند  برای آنھا است. و توجیھی نوازند، در حکم یک روپوش سیاسی

را برای لفاظی و فضای مساعدی  –ند و محکوم میکن بی اعتبار ساختھایران را  –واشنگتن پست، عمیقا مذاکرات ایاالت متحده 

طرفدار صداھای منطقی و  ،مداران اسراییلی و بلند گوھای آمریکایی شان فراھم میکنند، در حالیکھ با جدیتھای یکجانبھ سیاست

ھای دانشمندان  ھای با تجربھ ایاالت متحده، رھبران نظامی جنگی و نماینده گان تجاری و مجتمعایجاد روابط حسنھ دیپلمات 

  ایاالت متحده را استثنا قرار میدھند.

با تحمیل تحریم ھای خنده  کشور برای عقب نشینی، ش ھای آنبرای درک  خصومت کانگرس با مذاکرات ھستھ یی با ایران و تال

ی نماینده ھای اسراییل کھ برا ان، بطور مشخص بر اعالمیھ ھای سیاست مدار تا بھ سرچشمھ این معضل ضرور استآور جدید، 

  .، نظر افگندآمریکایی خویش رھنمود تعیین میکنند

، آموس یادلین، رییس سابق استخبارات نظامی دفاعی اسراییل (خواننده عزیز متوجھ میشود کھ تمام نھاد ٢٠١٣در اواخر اکتوبر 

یا بمباران صحبت مینمود  بمبمیان  ھای نظامی و استخباراتی اسراییل واژه دفاعی را در خود ضمیمھ دارد. م.) در مورد انتخاب

 ).٢٠١٣اکتوبر  ٢۴یافت (ھشدار روزمره،  بازتاب یھودی آمریکا عمدتا رییس سازمانھای ۵٢پیامی کھ بدون درنگ توسط  –

شدید تر بر ضد ایران را نمود جدید درخواست تحریم ھای  ،وزیر استخبارات اسراییل ،، یووال شتاینیتز٢٠١٣اکتوبر  ٢٢بتاریخ 

بھ عنوان اھرمی برای ارایھ تقاضای ترک کامل ایران از برنامھ صلح آمیز  این تحریم ھار ورزید تا ایاالت متحده از اصراو 

آلون وزیر دفاع اعالن کرد کھ اسراییل ھیچ معاملھ یی را کھ موشھ یاستفاده از انرژی ھستھ وی و غنی سازی آن، استفاده کنند. 

برنامھ ھستھ وی خویش کامل بھ ترک  بدون قید و شرط اگر ایرانرا بدھد، نخواھد پذیرفت. یوم بھ ایران اجازه غنی سازی اوران

 PACھا،  PACاین موضع عمده تمام  .ین خواھد بودھم ،(از طریق ایاالت متحده) تھدید جنگ با ،موضع اسراییل تسلیم نشود،

– Super  ھا وAIPAC را ایاالت متحده در کانگرس متملّقبر افراد  دیکتھ آنھا بھ نوبھ خود سیاست دار اسراییل است.طرف 

در نتیجھ، کانگرس حتا تحریم ھای ھرچھ شدید تر اقتصادی بھ ھدف برھم زدن مذاکرات جاری بر ایران را وضع  عملی مینمایند.

  مینماید.

ھستند :  ماجراجویی، افراد ھای طرفدار اسراییل را دریافت نموده اند PACصھیونیستی ی کھ بزرگترین پرداخت ھای یآنھا

دالر)، مبتکر الیحھ تحریم قبلی، درخواست میکند کھ ایران تمام برنامھ ھستھ وی و موشک ھای  ٩٢۵٣٧٩سناتور مارک کرک (

با یک دور جدید تحریم ھای اقتصادی، با بدون درنگ « ( ! ) و اعالن کرد کھ سنای ایاالت متحده  بالستیک خود را ترک کند

، رویھ ٢٠١٣اکتوبر  ١٨(فایننشل تایمز، » تمام درآمد ھا و ذخیره ھای باقی مانده دولت ایران، باید بھ جلو برود  ادنقرار دھدف 

) قبال الیحھ یی را تصویب کرده کھ توانایی ایران برای فروش عمده ترین کاالی sicایاالت متحده (مجلس نماینده گان  ).۶

نماینده گان کانگرس میخواھند آجندای  – ZPC –اسراییل یکبار دیگر  ھ است.صادراتی اش یعنی نفت را بھ شدت محدود ساخت

اییل جان کری وزیر خارجھ ، نتانیاھو صدر اعظم اسر٢٠١٣در اواخر اکتوبر  جنگی اسراییل را بر مردم آمریکا تحمیل کنند.

  .ساعت بریان کرد ٧برای مدت ان، ، بخاطر تعھدش در پیشبرد آجندای اسراییل در خصوص قطع برنامھ غنی سازی ایربزدل را



قرارداد ھای پر  ایرانبھ منظور مقابلھ با کارزار خفھ ساختن اقتصاد نفتی ایران توسط پادو ھای اسراییل در کانگرس، دولت 

رات مقر ).١، رویھ ٢٠١٣اکتوبر  ٢٩ھای نفتی ایاالت متحده و اتحادیھ اروپا پیشنھاد کرد (فایننشل تایمز  شرکتمنفعتی برای 

و یا  داشتھیا بخش ھای را برای خود محفوظ نگھ  در شرایط جدید، شرکت ھای خارجی، .ملی موجود در حال حذف شدن است

کم از کم بھ مبلغ در سھ سال آینده ایران امیدوار است تا  خریداری نموده اند.در پروژه ھای ایران می، اسھامی را ادر سرمایھ سھ

بزرگترین ذخیره جھانی گاز و چارمین ذخیره  مالک ،ثبات دارایاین کشور  ھ گذاری ھا جلب کند.میلیارد دالر را در سرمای ١٠٠

سال در میلیون بیرل/ روز  ٣،۵بھ دلیل تحریم ھای وضع شده حاضر از جانب ایاالت متحده (اسراییل)، تولید  نفت میباشد.

» شرکتھای بزرگ نفتی«این است کھ آیا  سوال ت.کاھش یافتھ اس ٢٠١٣در سال جاری میلیون بیرل/ روز  ٢،۵٨ بھ ،٢٠١١

تر از سیاست را باال ZPCو خفھ کردن  اتحادیھ اروپا توانایی بھ چالش کشیدن –یعنی شرکت ھای غول پیکر ایاالت متحده 

ھای بزرگ تسلط داشتھ و شرکت سیاست بحرانی بر این  ZPCتا این دم،  اتحادیھ اروپا دارند یا خیر؟ –ایاالت متحده  تحریم 

شرکت  ،بھ حاشیھ رانده است. این بطور موثر رابر سیاستمداران ایاالت متحدهنفتی را با استفاده از تھدید، ارعاب و اجبار در ب

  ھای ایاالت متحده را از بازار پر منفعت ایران بدور نگھ داشتھ است.

  نتیجھ گیری
  

 عظیم داشتن قدرت ایران مذاکره کنند، بھ ھمان شکل، آنھا با باکشور دیگر سعی دارند تا  ۵ھمانطوری کھ ایاالت متحده و 

اکثریت عظیم اعضای  یمواجھ میباشند. در دھھ ھای اخیر نماینده ھای اسراییل وفا دارکانگرس ایاالت متحده داخل اسراییل در 

  را خریده اند. ابیبندا ھا، سیگنال ھا و متن ھای جنگ افروزان تل و اطاعت از آموزش آنھا در تشخیص  و کانگرس

 ،قربانی جنگ ھای ایاالت متحده در خاور میانھ، آسیای جنوب غربی و شمال افریقا ، با مرگ میلیون ھا انسان»ر جنگمحو«

نظام قانون گذاری ایاالت متحده، بھ دلیل  در ورشکستگی گسترده مروجفساد عمومی و  آسیب بزرگی بھ جھان وارد نموده است.

چیزی کھ در واشنگتن باقی میماند، عبارت است از یک دولت خوار و دست  است. درت خارجیآن بھ یک ق تسلیمی بنده وار

بار دیگر با فیصلھ نامھ ھای جنگ  ZPC کانگرس زیر اداره اگر نشانده کھ شھروندان خودش بھ آن بھ دیده تنفر نگاه میکنند.

 سنگینمردم آمریکا، ناگزیر بھ بازپرداخت بھای  و ایران گردد، ما  ایاالت متحده طلبانھ خویش موفق بھ برھم زدن مذاکرات میان

  آن با زنده گی و دارایی خویش خواھیم بود.

سازمان عمده  ۵٢ھا و  PAC – Superھا،  PACزمان عمل ھمین اکنون است. این زمانیست کھ بایست بھ پا خاست و نقش 

 افشا کرد. را برای جنگھای اسراییل »ما«تغییر خورده و در کانگرس فاسد و نماینده گان نوکر صفت منتخب  آمریکا انیھودی

منتقدان رسانھ ھای دیگر، دست توانای اسراییل در کانگرس تعداد کم  –ما وجود دارد  نامبردهخاموشی عمیقی از جانب منتقدان 

مردم آمریکا بھ جنایات غیر قابل انکار است.  ور آشکار شواھد در دست است.بط ند.ه اایاالت متحده را مورد حملھ قرار داد

در مجلس د و اعضای منتخب نرھبران واقعی سیاسی نیاز دارند کھ با شجاعت برای ریشھ کن کردن فساد و فساد پیشھ ھا کار کن

 نماینده گان و سنا را وا دارند تا از منافع مردم آمریکا نماینده گی کنند.
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