
   آمريکا-آرايش جديد شطرنج سياسی ايران

  اکرم پدرام نيا

  هيجان  شنيدن خبری که دولت بوش از چهار سال قبل می دانست، بهاين روزها جنبش ضد جنگ در آمريکا با   
د            از طرف ديگر    اما  . آمده و به آرامش خاطر رسيده است       ه هيجان آم د ه ا دوستداران جنگ به شيوۀ ديگری ب ، ن

  ! خشمزه اهيجانی برخاست

، يکی از مقامات     2005در تابستان سال     : "کهبه تاريخ سوم دسامبر آمده است       از نيويورک تايمز     یگزارش در
ه ای   هایارشد سازمان جاسوسی آمريکا با اساليد      ه   محرمان اپ      ک امپيوتر لپ ت ی  (ِ  از يک ک ه بغل ده  )رايان  دزدي

 تا ثابت کند که ادعای ايران درباره می کردن سفر  ، به نقاط مختلف جها    کشيده شده بود   بيرون    ها  ايرانی شده از 
  .عدم عالقه اش به ساخت سالح هسته ای دروغ است

ی شرح داده   برای ساخت   روش های الزم     در اين اساليدها   چيزی شبيه کالهک متراکم برای موشک های ايران
ه ار    . شده است  د ک رای حل مشکالت      آمريکايی ها اين اساليدها را به تصوير کشيدند تا اظهار دارن ران ب تش اي

  .تکنيکی خود به ساخت بمب مشغول است

ه          اعالم کرده اند    درجه 180ی آمريکا با چرخشی     عاتاطال  های اينک سازمان   که کوشش ايران در تسلط يافتن ب
ل از اعالم           2003در سال    ،تکنولوژی مربوط به ساخت سالح هسته ای       ی دو سال قب ر  ، يعن ذکور  خب متوقف  م

  .شده است

ی   .نده ااين تصاوير ترديد نشان داد به  نسبت  الت متحده   ا برخی از مقامات اروپا و اي       هم  همان زمان  در يکی  حت
ا هر کسی می تواند اين اطالعات ر    "از آنها گفته است که       ز   ا درست کند، به نظر زيبا می آيد، ام د ني   جای تردي

  ." داردوجود

راف رئيس جمهور بوش خود در موقعيت های متعددی        وده اعت ه   نم ار م      " ک ا ک ه دني ران ب ورد اي ات م شکلی  اثب
يد. است د پرس ردم خواهن اهرا: م رآنظ ازند  سعی ب ورد بس ران يک م ه از اي ااست ک ر، ام ازمان اگ ای س   ه

ن  ند در اثبات مورد خود در رابطه با عراق شکست خورد  یاطالعات ، بنابراين چگونه می توانيم به گزارشات اي
  "        اعتماد کنيم؟ در باره ايران هاسازمان

ات   های  ارزيابی سازمان اگرچه   ران در سال         ی اطالع ۀ سالح اتمی اي ان   2003از توقف برنام  از درجۀ اطمين
اه می         اين ارزيابی معلوم نمی کند که چرا      بااليی برخوردار است اما      ری م ه         2005نتيجه گي ن مضمون ک ا اي ب

ی  صرار دا د ا  برنامه سالح اتمی خو    ايران هنوز بر سر ادامۀ     رادی چون   رد، اشتباه از آب درآمد و حت مايکل   اف
ا   "در نشنال ريويو در مقاله ای با عنوان         وی  . حاضر به پذيرش خبر اخير نيستند     هنوز  لدين   نم    من ب " ور نمی ک

ات    سازمان اگر ارزيابی : "می نويسد  ول    ی صحيح باشد،       های اطالع يار معق د شواهدی بس د  باي ه دهن ه    ارائ ه ب  ک
، ی اشتباه است  سازمان های اطالعات  اخير   نظر ايشان ارزيابی  به  ." تا بحال ارائه نشده است    شواهدی  چنين  يقين  

 ."مگر خالفش ثابت شود"

ری    قابل ذکر است که      ان سايت خب ين   ،در هم ا     مايکل راب ی آمريک ن    ، عضو شورای امنيت مل  ضمن اذعان اي
ا سال    اگ ": می گويد  کرده،را مرور   ن های خبری     عنوا واقعيت که فقط   ران ت ه هسته ای   2003ر اي  روی برنام
  ده، بنابراين سياست آمريکا در اواخر دوران کلينتون را چگونه می توان ارزيابی کرد؟خود کار کر

ت،                   "  ان   آيا مقبول است که بگوييم ايران در حالی که از گفتگوی تمدنها سخن می گف ه سالح     همزم روی برنام
رده است،    و با جديت، داشتن   ان همواره   ايردر حاليکه   هسته ای کار می کرد؟       ه ای را رد ک ن    چنين برنام ا اي  آي

ا روشن                   ه چطور       خالفش را شرح نمی دهد؟ آيا تحليل گرانی که با ايران موافق بودند، حاضرند برای م د ک  کنن
   اشتباه کردند؟تابدين حد

   " فشار نيست؟ رها کردنازعاقالنه تر   تحريم اعمالسومين دوراگر فشار موثر است، آيا "و در پايان 

  



ن گزارش از نظر       : "ی آمريکا، جورج بوش گفت       از اعالم برآورد سازمان های اطالعات     روز بعد   و درست    اي
علت اينکه  . ه اندمتوقف کردبعد  و نشان می دهد که آنها اين برنامه را داشته اند و        من يک عالمت هشدار است    

  .انند دوباره شروع کنند می دانم اين است که آنها می توآن را هشدار

اک است و گزارش سازمان             " ران خطرن ات   های  گفته ام که اي ه             ی اطالع اره خطری ک د نظرم را درب  نمی توان
  ."ايران می تواند برای جهان داشته باشد، عوض کند

اط  در ارتيا می توانند ... ايرانی ها حق انتخاب دارند،   " دسامبر اعالم کرد که      5جورج بوش روز چهارشنبه،      ب
ذاکره         دراز مدت   با فعاليت های هسته ای خود پيشنهاد توقف          فعاليت های غنی سازی را بپذيرند و بر سر ميز م
   ."   بنشينند، يا بيش از پيش منزوی خواهند شد

ال دور سوم تحريم و          " فعاالنه"همچنين کاخ سفيد روز چهارشنبه اعالم کرد که آمريکا           ه اعم سازمان ملل را ب
   .تحريم عليه ايران وادار خواهد کردنوع سخت تر 

ا آن مواجه                     ا در حال حاضر ب ه دولت آمريک ايمز، مشکلی ک ورک ت د سنگر از نيوي راد و ديوي به قول ويليام ب
است، اين است که اين دولت با همان درجه از اطمينانی که مدعی توقف برنامۀ ساخت سالح اتمی ايران است،                    

ن          ه اصرار داشت     دو سال قبل بر پيشرفت سريع اي ادلی، مشاور امنيت              . برنام تفان ه نبه از اس ی روز دوش وقت
ه راحتی گفت            تند، ب ری        : "ملی در اين ارتباط توضيح خواس ه خبرگي دود کشورهايی است ک ران يکی از مع اي

  ."آنها در حفظ اسرار تبحر خوبی دارند. اطالعاتی از آن بسيار سخت است

رای تحت ف                  آنچه که مسلم است موضوع هست      تاويز ب رين دس ا و مهمت ا تنه رار    ه ای ايران از نظر نئوکانه شار ق
ت  وده اس ران نب رمن  .دادن اي الن ب ن     اي ن انجم ا در اي ارجی آمريک ت خ ن سياس يس انجم ب رئ ه  ، نائ ت ک  گف

ه سالح های          : سياستهای اياالت متحده نسبت به ايران براساس سه هدف مهم مقرر می شود               ران ب اول اينکه اي
 حمايت نکند و سوم اينکه پايه های صلح بين اسرائيل و فلسطين               ها ار جمعی دست نيابد، دوم از تروريست      کشت

هسته ای به اين اهداف نزديک می شود   ) دانش(آيا ايران به خاطر فراگيری      "وی می پرسد که     . را خراب نکند  
  ."به نظر من دور می شود: "خود در جواب می گويد" يا دور؟

د     حال با اين ت  روزی می کن ژاد اعالم پي اتو،         . فاسير احمدی ن ا در ن دۀ سابق امريک انتر، نماين ۀ رابرت ه ه گفت ب
احمدی نژاد به خوبی می داند که خصومت خارجيان باعث می شود مردم ايران از رئيس جمهور خود حمايت                      

ن هدف                         ه اي ه ب د ک هر  . " نزديک شود    کنند، به همين دليل وی در روابط خارجی خود به گونه ای بازی می کن
ه مگسی       ... زمان که به مشکلی بر می خورد، وجود هولوکاست را انکار می کند            ی ک زل آالي اهی ق ل م و ما مث

ه هدفش می                             ه آسانی ب ژاد ب ه احمدی ن يم ک اری می کن ا ک يم ي ديده باشد، از جای خود می پريم، حرفی می زن
  ."رسد

اتی،   گزارش جديد با رد نيت ملی   فرانک گافنی، رئيس گروه متفکرين شورای ام      در ضمن    سازمان های اطالع
ی از              : " می گويد  حتی گامی فراتر گذاشته و     اهی دقيق ا هيچ کس آگ ی ه دودی از ايران يار مع ر از عده بس به غي

اده   روی نظامی آم تفاده از ني رای اس ه ب ر است ک دارد، پس بهت ران ن ته ای اي ۀ سالح هس ونی برنام شرايط کن
   ."باشيم

زرگ در آمر             جان سيگلر،    زی جنگ های ب ه ري ا و مسئول برنام ايی آمريک روی دري ده بازنشسته ني ا  فرمان يک
يک حملۀ کامل و اشغال ايران به صدها هزار سرباز       :  با ايران می گويد    درباره گزينه های نظامی در مواجهه     

اممکن است    عراق و افغانستان، چنين گزينه  با توجه به فشار حاصل از ارسال سرباز به.نياز دارد  . ای عمال ن
يم  را گزينۀ ديگر اين است که بجای سرنگونی رژيم ايران، با حمالت هوايی مراکز اتمی ايران      ا  . تخريب کن ام

ور              . حتی همين گزينه هم با موانعی مواجه است        ه راکت وی می گويد که رژيم ايران از حمالت هوايی اسرائيل ب
ه     ) 1981(هسته ای عراق در اسيراک       زات        که منجر ب ه و تجهي ز آن شد، درسهايی آموخت تخريب موفقيت آمي

  . اتمی خود را از دسترس حمله پنهان کرده است

دير مرکز  . آشکار است که در صورت هرگونه حمله، ايران ساکت نخواهد نشست         ات رزماری هاليس، م   تحقيق
ران را         ق اين است که اگر واقع     منط":  لندن می گويد   انستيتوی رويال در بخش روابط خارجی      ه اي ه ب ا قصد حمل



ن صورت    داريد، بايد چنان نابودشان کنيد که توان هيچ گونه پاسخی   ه در اي ند، ک ری از   جمعيت   نداشته باش کثي
   ."شدمردم ايران کشته خواهند 

ع است                            ز مطل ا ني ردم م ران را می شناسد، از موضع م . خوشبختانه غرب به همان اندازه که حکومت گران اي
ردم                 مايکل پترو، از   ر م ا دشمنی فراگي ده و ب  خبرنگارانی که به ايران سفر کرده و تمام کشور را از نزديک دي

ۀ               نايی کامل دارد، در مجل د، آش ردم حکومت می کنن ر م ه ب ايی ک ای انقالب اسالمی و ماله  ايران با ايده آله
Macleans جدايی کليسا از دولت  بسياری از مردم ايران از دموکراسی، شيوۀ غربی       : "فتۀ گذشته می نويسد    ه 

د        د می کنن ه          . و بطور کلی آمريکا تمجي ا هر گون وايی ي ۀ ه ا از حمل دام از آنه ا هيچ ک اجم ديگر    ام ورش و ته ي
م عراق           به همين دليل،    .  و حتی حاضر به مقابله نيز هستند       استقبال نمی کنند   آمريکا ر رژي تفاده از شيوۀ تغيي اس

  ....داحمقانه خواهد بوکامال در ايران عملی 

م  ايران کشوری است که از يک طرف پليس مذهبی اش در خيابانها پرسه می زند و زنانی ر                " ول رژي  ا که به ق
رال     " با بی عفتی  " تادان ليب لباس پوشيده اند، مورد سرزنش و آزار قرار می دهد، مخالفان را خرد می کند و اس

اده کردن آي       راهرا از دانشگاه ها تصفيه می کند تا          وار    ين اسالمی را    بيشتر پي  از سوی ديگر دارای       سازد،  هم
را    جوان جمعيت بسيار  د      ی است که اکث وادار غرب ان ا دانشجويان جوان                 .  ه ه عموم م ک رال ه ی های ليب و ايران

تند،   يار شجاع هس ده    بس ذهبی نادي اتوری م ن ديکت ه در اي وق اساسی خود و آزادی ک ه منظور درخواست حق  ب
افتن اينکه   .  می کنند  هراتتظاپياپی  گرفته شده است،     ن دو    دري وع   از اي ران     ن داميک    اي د،     ک اال می آي سياست   ب

امال واضح است            .مداران غربی را برای سالها مسحور کرده است         ه ک ا آنچه ک ۀ نظامی         ام ه حمل ن است ک ، اي
ه اح                            د ب ی می توان رد و حت د ک دار وارد خواه ق و پاي مدی  آمريکا به ايران به جنبش آزاديخواه ايران آسيب عمي

     ." اين کشور قدرت بيشتری ببخشدانحصارطلبان افراطینژاد و ساير 

  
  


