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 مسألهء ايران در صدر برنامه هاي امنيت ملي در آمريكا
 

 احتمال حمله به ايران از ديد كارشناسان نظامي

 تصوير اُپوزيسيون در آمريكا به گزارشِ نيويوركر: تبعيدي ها

 اختالف نظر بر سر نحوهء كمك رسانيِ آمريكا به نيروهاي مخالف در ايران

 تغيير رژيم از راه كارزار تبليغاتي

 خطر ايران براي غرب تا چه اندازه است؟: ارش اختصاصيِ نيوزويكگز

 يك شبه مي توان تسهيالت اتمي ايران را نابود كرد: وال ستريت جورنال
 
 

  آمريكا   ــ مسألهء ايران در صدر برنامه هاي امنيت ملي در٢٠٠۶ مارس ١۴
كابينهء بوش بسيار چشم گير بوده به تازگي تمركز بر مسأله ايران در درون : واشنگتن پست ديروز نوشت

جورج بوش بيش از هميشه روي اين مساله وقت صرف مي كند و مشاوران او در ماه هاي اخير از . است
وزارت امور خارجه با ايجاد دفتر . سي تا چهل متخصص،  براي نظرخواهي دعوت به عمل آورده اند

موزش زبان فارسي و تعليمِ كاركنان ويژه براي مخصوصِ امور ايران، در صدد است برنامه هايي را براي آ
 .ايران آغاز كند

 
مسأله ايران به خط مقدم برنامهء امنيت ملّي آمريكا جهش كرده «: روزنامهء واشنگتن پست ديروز نوشت

جورج بوش و اعضاي كابينه اش به تازگي نشست هاي متعددي داشته اند تا در مورد چگونگي » .است
آنها اكنون به طور فعال از ستادهاي فكري نظير انستيتوي هوور در دانشگاه . ميم بگيرندمقابله با ايران تص

استانفورد مشورت مي گيرند و وزارت امور خارجه نيزچند روز پيش دفتر مخصوص امور ايران در اين 
آيت اهللا هاي كارزار عليه «، بهتر بتواند  ) مارس١٣(وزارت را با ده كارمند گشود تا، به قول واشنگتن پست 

 . را سازماندهي كند» تهران
 

را بر زبان » تغيير رژيم«بنا به گزارش واشنگتن پست، گرچه اعضاي دولت محطاطانه سعي مي كنند عبارت 
»  مقاومت در برابر تئوكراسي«نياورند اما تغيير رژيم همان هدفي است كابينهء بوش براي شكل دادن به 

 با كنار رفتن ميانه روهاي خواهانِ نزديكي با رژيم ايران، اين هدف،  اكنون. پيش روي خود گذاشته است
 . روشني بيشتري پيدا كرده است
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واشنگتن پست در گزارشي كه خبرنگار آن از ايران فرستاده به نقل از عمادالدين باقي، )  مارس١۴(امروز 

ا مي كند مي خواهد هرزمان كه جورج بوش ادع«: يكي از فعاالن حقوق بشر در ايران، مي گويد
دموكراسي را در ايران تقويت كند و به گروههايي پول مي دهد كه اين كار را بكنند، مشكالت و گرفتاري 

 ».هاي ما بيشتر مي شود
 

كه دو هفته پيش جورج بوش و معاون ) دانشگاه استانفورد(جمعي از اعضاي هيأت روساي انستيتوي هوور 
منيت ملي را  مالقات كرده بودند به واشنگتن پست گفته اند كه كابينهء او ديك چيني و يكي از مشاوران ا

انستيتوي هوور داراي پروژه اي به نام . بوش سياست قاطعانه تري را در قبال ايران در پيش گرفته است
يك بازرگان ايراني ـ آمريكايي به نام آقاي اسماعيل عميدـ حضور، . است» پروژهء دموكراسي براي ايران«

 از اعضاي هيأت رئيسهء انستيتوي هوور است به خبرنگار واشنگتين پست گفته است كه كابينهء بوش  كه
 .تصميم گرفته حساب رژيم ايران را از حساب مردم آن جدا كند

 
ميان پنج . در پايان اين هفته قرار است شوراي امنيت سازمان ملل  توصيه اش را دربارهء ايران اعالم كند

متحدان ايران يعني چين و . را كه حق وتو دارند بر سرِ زبان قطعنامه اختالف وجود داردعضوِ اصليِ شو
انگليس، فرانسه و آمريكا . روسيه مي خواهند با زبان نرم به ايران هشدار دهند كه به ميز مذاكره برگردد

يق در نياورد با تحريمات اصرار دارند با زبان تند، ايران تهديد شود كه چنانچه فعاليت هسته اي اش را به تعل
ديدگاه اين سه كشور، امروز در بيانيه اي ميان پانزده عضو شوراي امنيت . اقتصادي روبه رو خواهد شد

 .پخش خواهد شد
 

يكي از خبرنگاران لوس آنجلس تايمز امروز از تهران گزارش داد كه در ميان بعضي از مقامات ايراني 
اين .  بر سرمسايل هسته اي و امنيت منطقه هرروز قوت بيشتري مي گيردتمايل به مذاكرهء مستقيم با آمريكا

 . در حالي است كه مقامات واشنگتن عالقه اي به مذاكره با ايران نشان نمي دهند
 

ما اجازه نخواهيم داد ايران صاحب سالح هسته اي «: هفتهء پيش ديك چيني معاون رئيس جمهور گفت
عين همين )  مارس١٣نيال فرگوسن، (ء لوس آنجلس تايمز مي نويسد يكي از مفسـران روزنامه» .بشود

حرف را آقاي چيني چهار سال پيش در مورد عراق زد و سناريو درست به همان صورت دارد جلو مي 
رود، اول آمريكا از شوراي امنيت تقاضاي تحريم عليه ايران را خواهد كرد؛ ساير اعضا مخالفت خواهند 

 . متحدان اش خود دست به كار خواهند شدكرد، سپس آمريكا و 
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 ــ احتمال حمله به ايران از ديد كارشناسان نظامي٢٠٠۶ مارس ١٠

با نزديك شدن موعد تصميم شوراي امنيت در مورد ايران، نبرد خطابه اي و تهديدات دو طرفه ميان رهبران 
ختلف مقامات آمريكايي و اسراييلي اين هفته در گفته هاي م. ايران و كابينهء جورج بوش باال گرفته است

 .تهديد به حملهء نظامي به عنوان يكي از گزينه ها بار ديگر مورد تأكيد قرار گرفت
  

روز گذشته آقاي جان بولتون سفير آمريكا در سازمان ملل متحد تهديد كرد چنانچه شوراي امنيت در مورد 
 اي اش را پي بگيرد، آمريكا  گام بعدي راعليه ايران سخت گيري نكند و ايران دنبالهء فعاليت هاي هسته

خواست . اين گام به احتمال زياد مستقل از سازمان ملل برداشته خواهد شد. ايران در نظر خواهد گرفت
اين در حالي .  كابينهء بوش هم اكنون اين است كه در بيانيهء شوراي امنيت نوعي تهديد نظامي قيد شود

، ژنرال موشه يالون رييس سابق نيروي دفاع اسرائيل در سخنراني اي  » الم پستجروز«است كه بنا به نوشتهء 
اين هفته در شهر واشنگتن در بارهء حملهء احتمالي اسرائيل به تأسيسات ايران با جزييات مفصلي صحبت 

 .كرد
 

است، » انستيتوي واشنگتن براي سياست خاور نزديك«ژنرال يالون، كه در حال حاضر كارشناس مهمان در 
اظهار كرد كه اقدام نظامي عليه ايران نه تنها توسط نيروي هوايي اسراييل و آمريكا بلكه همچنين با 
همكاريِ اروپا بايد صورت بگيرد و بهترين موقع براي آن زماني است كه ايران نخست از لحاظ اقتصادي و 

ظرف شش تا هجده ماه مي تواند دانش بنا به عقيدهء ژنرال يالون ايران . سياسي در دنيا منزوي شده باشد
 .هسته اي الزم را كسب كند و ظرف سه تا پنج سال قادر است بمب هسته اي بسازد

 
ايراد شد، گفت » انستيتوي هادسن«ژنرال يالون در سخنراني سه شنبهء خود كه در ستاد فكري محافظه كار 

هدف موشك هاي شهابِ خود قرار دهد، يا چنانچه ايران در واكنش به حملهء نظامي، شهرهاي اسراييل را 
حزب اهللا لبنان و حماس در فلسطين را مجبور كند كه به داخل اسراييل موشك بفرستند، اسراييل مي تواند 

حملهء اسراييل بسيار دقيق خواهد بود، درست «: او گفت. با سيستم هاي ضدموشكي از خود دفاع كند
ما يك تروريست منفرد را هدف قرار مي دهيم، مي توانيم همانند قتل هدف گيري شده، همان طور كه 

 ».يك مركز هسته اي را هم بزنيم بدون اينكه به اطراف آن يا مردم عادي صدمه اي وارد شود
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در برابر اين گونه تهديدها رهبر ايران آقاي علي خامنه اي ديروز خطاب به اعضاي كابينهء احمدي نژاد 
 زيرا به گفتهء او حتا اگر ايران به رأي شوراي امنيت تن در دهد آمريكا گفت از موضع خود عقب ننشينند

وزير امور . باز هم بهانهء ديگري پيدا خواهد كرد كه هدف خودش را دائر بر تغيير رژيم در ايران پي بگيرد
 تروريزم در خاورميانه» بانكدار مركزي«خارجهء آمريكا در گزارشي به كنگرهء اين كشور،  ايران را 

 .خطاب كرد كه مانع اصلي بر سر راه استقرار دموكراسي در اين منطقه مي باشد
 

يكي از كارشناسان آمريكايي به نام مارتين اينديك كه در كابينهء بيل كلينتون عضو شوراي امنيت ملي و 
اين سوآل  در استراليا در پاسخ به ABCنيز سفير آمريكا در اسراييل بوده، امروز در مصاحبه اي با شبكهء 
با توجه . البته كه اين گزينه وجود دارد«: كه آيا آمريكا واقعاً مي تواند از گزينهء نظامي استفاده كند گفت

مردم عادي و .  مركز حفاظت شدهء تأسيسات هسته اي ايران، اين انتخاب آساني نخواهد بود٣٧به وجود 
يران نيز در مقابل مي تواند در عراق چنان آقاي اينديك گفت ا» .غير نظامي نيز هدف قرار خواهند گرفت

مثل پيك نيك به نظر خواهد «جنگ فرقه اي به راه اندازد كه تلفاتِ روزمرهء كنوني در مقايسه با آن 
 »!رسيد

 
 
 تصوير اُپوزيسيون در آمريكا به گزارشِ نيويوركر:  ــ  تبعيدي ها٢٠٠۶ مارس  ٣

 ميليون دالري تقاضا كرده تا آن را ٧۵يكا بودجه اي پس از آنكه اعالم شد وزارت امور خارجهء آمر
صرف كارزارِ رسانه اي عليه رژيم ايران و كمك به گروههاي مخالفِ اين رژيم بكند، در آمريكا، در ميان 
سازمان ها و جمعيت هاي ايراني اي كه خود را خواهان دموكراسي مي دانند، جنبش و جوشي به راه افتاده 

اين هفته در گزارشي پانزده صفحه اي، تصويري از اين فعاالنِ تبعيدي و عملكرد » ركرنيويو«مجلهء .  است
آنها به دست داده و نيز استراتژي هاي مختلف كابينهء بوش را براي تغيير رژيم در ايران توصيف كرده 

 .است
 

 بلندي در نشريهء جنب و جوشي كه اين روزها در ميان تبعيديان سياسي ايران به راه افتاده، موضوع گزارش
است كه عنوان نمايشِ معروفِ جيمز جويس را بر خود دارد و شخصيت هاي آن،  )  مارس۶(نيويوركر 

كساني هستند كه با طرح ها و تصميمات شان، و كمك هايي كه از سياستگزاران آمريكايي مي گيرند،  
ب و جوش بي شباهت به روزهاي اول اين جن. قصدِ تغيير رژيم و پياده كردن دموكراسي در ايران را دارند

در روزهاي . در ميان اين گروهها  شنيده مي شد» گام بعدي ، ايران«اشغالِ نظاميِ عراق نيست كه شعار 
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اخير، خبر ارجاع ايران به سازمان ملل، احتمال بمباران تأسيسات هسته اي ايران و مهمتر از همه بودجهء 
ء آمريكا، شورِ تازه اي را سبب شده و همه جا صحبت از  ميليونيِ  وزارت امور خارجه٧۵كمكيِ 

 . استراتژي و بودجه است
 

بسياري از . شهر لوس آنجلس با ششصدهزار ايرانيِ مهاجر يا تبعيدي، پايگاه اصلي سلطنت طلبانِ ايران است
اي ماليِ مزمن، آنان در كسب و كار جا افتاده و موفق اند اما شبكه هاي راديوـ تلويزيونيِ آنها با كمبوده

تنها مي توانند برنامه هايي آماتوري بسازند كه در آنها مرداني سالخورده، نشسته به دوربين نگاه مي كنند و 
به رشتهء درازي از دردِ دل هاي تلفنيِ بيينندگان شان گوش مي سپارند، و هميشه با تكراِر پايان ناپذيرِ 

 بنا به نوشتهء نيويوركر، شاهزاده رضا پهلوي در ضيافتي با . تقاضاي كمك مالي دارند» شما عزيزان«عبارت 
حضور ايراني ـ آمريكاييان ِ جمهوري خواه و ثروتمند در نيويورك،  تقاضاي كمك مي كند و مدعوين به 
او پيشنهاد مي كنند در اِزاي هردالري كه شاهزاده كنار بگذارد آنها هم معادل اش را تقديم مي كنند؛ اما با 

فريدون هويدا به خبرنگار » !من كه پولي در بساط ندارم«جب، آقاي پهلوي اعالم مي كند، كمال تع
رضا پهلوي به ديدار امير قطر، امير بحرين، پادشاه مراكش و خاندان آل سعود «نيويوركر گفته است كه 

 » .رفته و از همه با موفقيت پول گرفته است
 

تهيه ) CIA(»سيا«ي پهلوي در دههء هشتادميالدي از جانب  نيويوركر مي نويسد بودجهء فعاليت هاي آقا
از حاميان مهم شاهزاده در كنگرهء آمريكا، . اين بودجه قطع شد» ايران ـ كونترا«مي شد اما پس از واقعهء 

سناتورِ جمهوري خواه از ايالت كانزاس آقاي سام برانـبك است كه با طرح اليحه اي مي خواست 
حاميِ . ه گروههاي مخالف رژيم ايران و شبكه هاي تلويزيوني آنها تخصيص دهدصدميليون دالر كمك ب

انستيتوي آمريكن اِنتر «ديگرِ شاهزاده رضا پهلوي آقاي مايكل لِدين است كه هم اكنون براي ستاد فكري 
) اسلحهقاچاقچيِ (با همكاري دوست اش منوچهر قربانيفر» ايران ـ كونترا«كار  مي كند و در ماجراي » پرايز

و عناصري در كابينهء رانالد ريگان، به طور پنهاني به جمهوري اسالمي سالح و مهماتِ نظامي فروختند و 
فرستادند تا رژيمِ سوسياليستيِ ساندنيستها را ) كونتراها(پول آنرا به جوخه هاي ضد انقالبيِ نيكاراگوئه 

من با «: انيانِ لوس آنجلس گفته بودآقاي مايكل لدين سه سال پيش به گروهي از اير. سرنگون كنند
به من بيست ميليون دالر بدهيد تا انقالبي را كه مي خواهيد راه . گروههاي ضد دولتِ در ايران تماس دارم

 ».بيندازم
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برادر ژنرالِ ( عالوه بر اين حاميان، بنا به نوشتهء نيويوركر، رضا پهلوي از مشاورتِ سياسيِ احمد اويسي 
جامعه شناسِ ايراني و از روشنفكران مهم (و باقر پرهام ) سرپرستِ پيشينِ ساواك(ابتي ، پرويز ث)اويسي

مشاور اصلي آقاي پهلوي، شهريار آهي است كه در رژيم . بهره مي گيرد) مخالفِ شاه در رژيم گذشته
است و بنا گذشته رابط شاه و كاخ سفيد بود و هم اكنون طراح استراتژي و نويسندهء سخنراني هاي شاهزاده 
استراتژي . به گزارش نيويوركر، با نقلِ گفته هاي  وينتستون چرچيل، نقشي بزرگ براي خود قائل است

 . شكل گرفته است» رفراندوم براي تغيير رژيم«و » تشكيل كنگرهء ملّي«سلطنت طلبان، حول دو شعار 
 

ا و نيز كنگرهء اين كشور دارد، گروه تبعيديِ ديگري كه حاميان قدرت مند در ميان محافظه كاران آمريك
از آنجا كه نام اين سازمان در فهرست گروههاي تروريستي وزارت امور . سازمان مجاهدين خلق است

به همين منظور مجاهدين با كمك نماينده شان آقاي علي . خارجه قرار دارد، كمك به آن غيرقانوني است
خدام خود در آورده اند تا از طريقِ تماس با محافلِ صفوي، سه بنگاهِ آمريكاييِ روابط عمومي را به است

اين بنگاهها نمي توانند به طور مستقيم . جمهوري خواه، تالش كنند نام مجاهدين از آن فهرست حذف شود
از مجاهدين دستمزد بگيرند، به همين منظور، بنا به گزارش نيويوركر،  براي آنكه پولِ مجاهدين به حساب 

 .د از ثروتمندانِ ايراني در آمريكا كمك بگيرندآنها واريز شود باي
 

 در قبال اين تالش ها، آقاي ريموند تانتر، استاد دانشگاه جورج تاون كه در سفري به پاريس، شش ساعت 
را با مريم رجوي رهبر سازمان مجاهدين سپري كرده، به خبرنگار نيويوركر قول مي دهد كه به زودي در 

 كانداليزا رايس در كنار مريم رجوي در يك عكس دست جمعي ظاهر كاخ سفيد خانم لورا بوش و
نيويوركر به رابطهء نزديك مجاهدين با دولت اسراييل  و مواردي از كمك هاي متقابل آنها . خواهند شد

مناطق جنوبي ايران شكل » آزاد كردن«استراتژي مجاهدين حول حملهء نظامي و . به يكديگر اشاره دارد
 . گرفته است

 
در وزارت امور خارجه و (راحان استراتژي در دو دورهء كابينهء جورج بوش به دو دستهء ميانه روها ط
ميان اين دو . تقسيم مي شوند) در پنتاگون و وزارت دفاع و سازمان امنيت ملي(و محافظه كاران ) »سيا«

ن پاول و مشاورت ميانه روها بهنگام وزارت كولي. دسته رقابت و خصومت شديدي در جريان بوده است
ريچارد آرميتاج و ريچارد هاس، همزمان با رياست جمهوري محمد خاتمي، مي خواستند با دولت ايران 
نزديكي كنند و از طريق تقويت اصالح طلبان، و از راه مراوداتِ اقتصادي و آكادميك و فرهنگي، رژيم 

ن و اقتدارگرايانِ ديني در ايران تأكيد در حاليكه آنها روي تضاد اصالح طلبا. ايران را استحاله ببخشند
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تغيير «داشتند، نومحافظه كارانِ كابينهء بوش، روي تضاد مردم با كلّ رژيم انگشت مي گذاشتند و خواهان 
همزمان، . شكست اصالح طلبان ايران به معني شكست ميانه روهاي كابينهء بوش هم بود. بودند» رژيم

ستادهاي . د كه نومحافظه كاران و خطِ پنتاگون غلبه پيدا كندسرنگوني طالبان و صدام حسين باعث ش
كميتهء «، »انستيتوي واشنگتن براي مطالعاتِ خاورنزديك«و » انستيتوي آمريكن انترپرايز«فكري اي چون 

،  و ايدئولوگهايي چون مايكل روبين و پاتريك كالسون و )AIPAC(»روابطِ عمومي آمريكا و اسراييل
در مرحلهء اول . در اين پيروزي نقش مهمي داشتند» وال ستريت جورنال« آنها چون روزنامه هاي حامي

 .نظير حميد كارزاي يا احمد چلبي براي ايران بركشيده شود» رهبرملّي«استراتژيِ آنها،  قرار بود يك 
 

تباط با در ماههاي اخير به دنبال ناكامي هاي آمريكا در عراق، جناح محافظه كار نيز تضعيف شد و در ار
تا اينكه، بنا به نوشتهء نيويوركر، با . بحران هسته اي ايران يك خالء برنامه ريزي استراتژيك به وجود آمد

كمك سه متخصص سياسي، آقايان مايكل مك فال، الري داياموند و عباس ميالني كه هرسه در استخدامِ 
استراتژي اي نوين براي مقابله : رات تدريجيفراسوي تغيي«بنيادهاي نومحافظه كاراند، در رساله اي با عنوان 

تغيير رژيم نه از راه مداخله و شيوه هاي براندازي، بلكه : ، به تبليغ نوعي از انقالب مخملي پرداختند»با ايران
از راه تقويتِ جامعهء مدني وفشار از پايين توسط سازمان هاي حقوق بشر، دانشجويان و كارگران و نظاير 

ني،  با همكاري آقاي حميد مقدم سرمايه دار ايراني، در ديدارهاي خصوصي با مقامات آقاي ميال. آنها
وزارت خارجه به آنها توصيه كرده اند كه از راه حل هاي عراق و افغانستان پرهيز كنند و به دنبال باالبردنِ 

 گذاري سرمايه» جنبش«و » دموكراسي«هاي سياسي نظير احمد چلبي نباشند ودر عوض روي » شخصيت«
آقاي ميالني كه در جواني در سازمانهاي مائوئستي فعاليت مي كرد و به دنبال دستگيري اش در رژيم . كنند

شاه، براي حفظ جان خود مجبور به ستايش تلويزيوني از محمدرضا شاه شده بود، اكنون استاد علوم سياسي 
از پرآوازه ترين (انستيتوي هووِر در » پروژهء دموكراسي براي ايران«دانشگاه استانفورد و سرپرست 

است و قرار است به زودي كتاب زندگي نامهء محمدرضا شاه به ) ستادهاي فكريِ محافظه كار در آمريكا
با مقامات ايراني مذاكره كنيد، اما با هدف «او به مقامات آمريكايي توصيه كرده است كه . قلم او منتشر شود

 »  !براندازيِ آنها
 

 ــ مصاحبهء اختصاصيِ هفته نامهء تايم با علي الريحاني٢٠٠۶ فوريه ٢٨

علي الريحاني رييس شوراي امنيت ملي ايران و مسؤلِ اصليِ مذاكرات اتمي با غرب، در مصاحبه اي 
اختصاصي با خبرنگار هفته نامهء تايم در تهران كه امروز به چاپ رسيد گفت، ايران حاضر است با آمريكا 

كند، در حاليكه آمريكاست كه مي خواهد تحت هرشرايطي رژيم ايران را تغيير به طور مستقيم مذاكره 
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هنگامي كه رهبرِ ديني ما به مي گويد ما حق نداريم به دنبال تسليحات اتمي «: آقاي الريجاني گفت. دهد
در مكتبِ اسالمي انديشه، كشتار جمعي گناهي بزرگ محسوب مي . باشيم، ما جز اين نمي توانيم بكنيم

در همين  مصاحبه آقاي الريجاني تهديد كرد كه اگر تسهيالت هسته اي ايران مورد حملهء نظامي » .دشو
 .اسراييل و آمريكا قرارگيرند، پاسخ نظامي ِ ايران براي اسراييل خوشايند نخواهد بود

 
 عضوِ ٣۵به هم زمان با تسليمِ پيش از موعدِ گزارش محمد البرادعي در بارهء فعاليت هاي هسته اي ايران 

سازمان بين المللي انرژي اتمي، مصاحبهء اختصاصي علي الريجاني در همين مورد با خبرنگارِ مجلهء تايم 
در اين مصاحبه آقاي الريجاني يك بار ديگر تأكيد مي كند كه رژيم ايران مسؤالنه عمل مي . منتشر شد

مي، حاضر است به تمام پرسش هاي اين كند و با پذيرشِ نظارت و بازرسيِ سازمان بين المللي انرژي ات
 . سازمان پاسخ دهد

 
در گزارش رييس سازمان بين المللي انرژي اتمي آمده است كه هرچند تاكنون مشاهده نشده كه ايران مواد 
هسته اي را به سمت توليد سالحهاي اتمي سوق داده باشد، اما در حال حاضر اين سازمان در موقعيتي نيست 

آقاي .  ن وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي ديگري را كه هنوز اعالم نشده، منتفي بداندكه بتواند امكا
الريجاني در مصاحبه اش گفت كسب انرژي اتمي اكنون به خواسته اي ملّي تبديل شده و ايران حاضر 

 . نيست با تهديدات شوراي امنيت، تحقيقات هسته اي اش را متوقف كند
 

 سازمان ملل، آقاي الريجاني گفت ما اين احتمال را جدي مي گيريم و خود را در برابر تحريم احتماليِ
خسارت به ما به معني . ما با تحريم به زانو در نمي آييم«: او گفت. براي بدترين سناريو آماده كرده ايم

ن تمام به گفتهء آقاي الريجاني نتايج تحريم اقتصادي براي اروپا نيز گرا»  .خسارتِ خودِ آنها نيز هست
قاعده اي كلّي وجود دارد «: ، رييس شوراي امنيت ملي ايران گفت»بدترين سناريو«در مورد . خواهد شد

اگر آنها به ما حمله كنند، پاسخ ما . كه طبق آن، كسي كه اول تيراندازي كند در دور دوم كشته خواهد شد
ما بي تفاوت نخواهيم . داشته باشيددر اين مورد هيچ شك ن. براي شان به هيچ وجه خوشايند نخواهد بود

 ».نشست كه اسراييلي ها بيايند و به تأسيسات ما حمله كنند
 

آقاي الريجاني گفت ايران هيچ مشكلي ندارد كه با آمريكا بر سر مسايل هسته اي يا به طور كلي مسايل 
دكارت «ريجاني به گفتهء علي ال. مسلمانان مذاكره كند اما آمريكا است كه در رفتارش صادق نيست

فيلسوف فرانسوي گفته است كه من فكر مي كنم پس هستم، اما آمريكا معتقد است من مشكل ايجاد مي 
شما از يك سو مي گوييد اسراييل  بايد از صفحهء روزگار محو «: خبرنگار تايم مي پرسد»  .كنم پس هستم
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در پاسخ، » .ساختن بمب اتمي نداريدشود و از سوي ديگر انتظار داريد غرب به شما اعتماد كند كه قصد 
آقاي الريجاني گفت اين دو مسأله به يكديگر ربط ندارند و عالرغم اختالف ديدگاه، بايد از خصومت 

 . پرهيز كرد
  

در پاسخ به اينكه چرا ايران به سازمان حماس توصيه نمي كند كه وارد مذاكرات صلح با اسراييل شود، 
ماس دستور نمي دهيم چه كاركنند اما به آنها مي گوييم حواس شان جمع ما به ح«: آقاي الريجاني گفت

در مورد امنيت در عراق و دخالت هاي ايران در آن كشور، » .باشد كه بر سر حقوق شان كاله سرشان نرود
علي الريجاني گفت، عراق هم يك كشور مسلمان است؛ هنگامي كه آمريكايي ها از صدام حمايت مي 

سابقهء . دار رهبرانِ فعليِ عراق بوديم، از جمله طالباني، بارزاني، جعفري، حكيم و ديگرانكردند ما مهمان
 .دوستي ما با رهبران عراق ديرينه است

 
ــ اختالف نظر بر سر نحوهء كمك رسانيِ آمريكا به نيروهاي ٢٠٠۶ فوريه ٢۴

 مخالف در ايران
 

دِ تقاضاي وزارتِ امور خارجهء آمريكا براي كارزار در حاليكه هنوز بودجهء هفتاد و پنج ميليون دالري مور
سياسي و فرهنگي عليه رژيم ايران در كنگرهء اين كشور تصويب نشده، از هم اكنون بر سر نحوهء به 

دليل . كارگرفتن،  و خرجِ اين بودجه ميان محافظه كاران و ليبرال هاي آمريكا اختالف نظر بروز كرده است
حمايت از آزادي « ، ٢٠٠۶ خانم كانداليزا رايس براي صرف اين بودجه در سال رسميِ ارائه شده از سوي
مفسران محافظه كارِ آمريكا،  اين عنوان را مترادف با تغيير رژيم به شيوه . بوده است» و دموكراسي در ايران

اه رسانه ها، هاي غير نظامي مي دانند، حال آنكه مفسران ليبرال،  بر مراودات فرهنگي ، اطالع رساني از ر
 .  پذيرش دانشجويان و دفاع از حقوق بشر تأكيد دارند

 
 ميليوني كانداليزا ٧۵با گرمي از تقاضاي بودجه اضافيِ )  فوريه٢٣(» واشنگتن تايمز«روزنامهء محافظه كار 

رايس براي گسترش برنامه هاي راديوتلويزيوني به فارسي و كمك به نيروهاي خواهان دموكراسي در ايران 
متأسفانه كابينهء بوش هنوز برنامهء مشخصي ندارد و نمي داند چگونه از اين  : استقبال كرده، اما مي نويسد

است، اما » صداي آمريكا«تنها قسمتِ روشنِ اين طرح، كمك به برنامه هاي فارسيِ . بودجه استفاده كند
اساسنامهء صداي آمريكا « : يسدنيروهاي مخالفِ رژيم را چگونه بايت تقويت كرد؟ واشنگتن تايمز مي نو

از لحاظ قانوني اجازه نمي دهد كه اين شبكه به طور فعال براي سرنگونيِ دولت هاي ديگر تبليغات كند در 



 Abdee Kalantari  Reports from U.S. Feb-March 2006 10 

در ضمن،  اگر اين بودجه صرف برنامه هاي »  .حاليكه آنچه ما بدان نياز داريم فعاليت براي براندازي است
معيت كه ماهواره دارند مي توانند استفاده ببرند؛ و تازه رژيم تلويزيوني بشود، فقط بخش كوچكي از ج

راديوي . هدف تبليغات بايد اقشار وسيع و كم درآمدِ جامعه باشد. هميشه مي تواند ماهواره ها را جمع كند
موج كوتاه مناسب ترين رسانه براي افشاكردنِ فساد و بي عدالتي، و براي آموزشِ سازماندهي مقاومتِ 

مفسر واشنگتن تايمز پيشنهاد مي كند راديوهاي ديگري كه به طور عمده در طولِ .   آميز استغيرخشونت
 . روزموسيقي پخش مي كنند تعطيل شوند

 
محافظه كاران كنگرهء آمريكا كه بايد اين بودجه را تصويب كنند، چند سالي است به  وزارت امورِخارجه 

. ميت بشناسد و از آن براي مبارزه با رژيم ايران سود ببردتوصيه مي كنند سازمان مجاهدين خلق را به رس
وزارت خارجه تاكنون در برابر اين خواست مقاومت كرده و در اسناد رسمي خود اين سازمان را يك 

محافظه كاران كنگره مدت زيادي است كه مي خواهند اليحه اي  به نام . تشكيالت تروريستي مي شناسد
را از دو مجلس بگذرانند كه يكي از هدف هايش كمك مالي به » ي در ايراناليحهء حمايت از دموكراس«

وزارت امورخارجه با اين اليحه مخالفت كرده است و . سازمانهاي غيرتروريستي براي تغيير رژيم است
 . تاكنون حاضر نشده از سازمان هاي سلطنت طلب يا سازمان مجاهدين حمايت كند

 
آمريكا كه واهمه دارند دولت شان به مقابلهء نظامي با ايران كشيده شود، از از سوي ديگر، مفسران ليبرالِ 

ابتكار خانم رايس با اين انتظار استقبال كرده اند كه فشار روي دولت ايران،  غير مستقيم باشد و تماسِ 
يروهاي مي نويسد، كمك به ن)  فوريه٢٢(» نيوزدِي«روزنامهء . فرهنگي با مردم ايران ارجحيت داشته باشد

همه مي دانند كه . مخالف، به منظور تغيير رژيم، آن هم كمك علني، مي تواند نتيجهء معكوس داشته باشد
نزديكي كنند در چشم مردم از اعتبار مي » شيطان بزرگ«نيروهاي خواهان دموكراسي اگر به طور علني با 

اين روزنامه به دولت توصيه مي . ا مي كنندافتند و نيروهاي امنيتي نيز بهترين بهانه را براي سركوب آنها پيد
مانند كمك به (كند حتا اگر قصد، استفاده از روش هاي جنگ سرد در تبليغات  و سازماندهي باشد 

، اين كار بايد غير علني صورت بگيرد و )اتحاديه هاي كارگري در لهستان براي براندازِي كمونيزم در آنجا
 . هاي راديويي و رسانه هاي ديگر محدود شوداقدامات علني تنها به تقويت شبكه 

 
وزارت خارجهء آمريكا هنوز برنامهء مشخصي در جزييات براي بودجهء مورد تقاضايش ارائه نكرده، كه 
خود دليل آن است كه ابتكار خانم رايس، بيشتر به خاطرِ ناكامي هاي ديپلماتيك در مذاكرات هسته اي، و 

 .  نظامي عليه ايران،  به عنوانِ گزينه اي عملي تر مطرح شده استنيز عواقب منفيِ هرگونه اقدام 
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 ــ سفر كانداليزا رايس به خاورميانه در اين هفته٢٠٠۶ فوريه ٢١
وزير امور خارجهء آمريكا خانم كانداليزا رايس در سفرش به خاورميانه، ظرف امروز و فردا و پس فردا در 

است هاي مصرو عربستان و كشورهاي حوزهء خليج فارس را قاهره، رياض و ابوظبي سعي خواهد كرد سي
سي بر سازمان حماس مهمترين موضوعاتِ مورد بحث، عبارت اند فشار مالي و سيا. با آمريكا هم سو كند

در فلسطين، مقابله با ايران، همكاري بيشتر براي بازسازي عراق و گسترشِ بيشتر دموكراسي در مصر و ساير 
 .كشورهاي عرب كه متحد آمريكا هستند

 
حمايت رهبرجمهوري اسالمي ايران از سازمان حماس، مشكالت ديپلماتيك آمريكا را در خاورميانه حادتر 

كي از موضوعاتِ اصلي در سفر اين هفتهء خانم كاندوليزا رايس به مصر و عربستان و مي كند زيرا ي
ابوظبي، فشار اقتصادي بر حماس از يك سو و فشار ديپلماتيك بر ايران از سوي ديگر است و به نظر مي 

اييلي رسد سفر رهبريِ حماس به ايران و نيز سخنان حمايت آميز آقاي خامنه اي در دفاع از مواضع ضداسر
 .  حماس، خبر از اتحاد بيشتر رژيم ايران با اين بخش از رهبريِ افراطيِ فلسطيني هامي دهد

 
خانم رايس امروز در مصر در جلسه اي غير علني با   احمد نظيف نخست وزير و سرلشگر عمر سليمان 

به دولت رييس سازمان امنيت سعي خواهد كرد مقامات مصري را راضي كند كه كمك مالي خود را 
بنا به نوشتهء هفته . فلسطين متوقف كنند تا حماس به شرايط اسراييل و آمريكا در مذاكرات صلح تن بدهد

 ميليارد دالر در سال است ١/٩كمك مالي اي كه فلسطين از خارج دريافت مي كند در حدود »تايم«نامهء 
ء همين هفته خانم رايس روز چهارشنبه. كه بخش عمدهء آن توسط كشورهاي عرب پرداخته مي شود

 . همين پيام را به پادشاه عربستان سعودي ملك عبداهللا بن عبدالعزيز آلسعود خواهد داد
 

 كشور ديگر شعبه دارد اعالم كرد كه براي ٨۶از سوي ديگر سازمان اخوان المسلمين در مصر كه در 
رهبر ايران از موضع حماس با حمايت . كمك به حماس از اعضا و هواداران اش اعانه جمع خواهد كرد

عالوه براين، در . داير به رسميت نشناختن كشور اسراييل، احتمال كمك مالي ايران به حماس نيز مي رود
كنفرانس وزراي خارجهء كشورهاي عرب كه به زودي در الجزاير تشكيل خواهد شد، كمك مالي به 

 . حماس در دستور كار قرار گرفته است
 

ابات مجلس در فلسطين يكي ديگر از سياست هاي خارجي آمريكا را دچار مشكل پيروزي حماس در انتخ
در . كرده و آن فشار به مصر و كشورهاي ديگر عرب است براي آزادي هاي بيشتر و انتخابات آزادتر
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حاليكه خانم رايس از حسني مبارك مي خواهد به خواست مردم بيشتر احترام بگذارد، همزمان قادر نيست 
چنين تضادي در چشم مردم .  حماس را كه در يك انتخابات آزاد اكثريت آورده قبول كندمشروعيت

خانم . كشورهاي عرب نشانه اي از استانداردهاي دوگانهء آمريكا در قبالِ دوست و دشمن تلقي مي شود
 انتخابات رايس به خبرنگاران گفته است كه از اينكه رهبران مصر به خاطر شانسِ پيروزي اخوان المسلمين، 

 .شهرداري را به عقب انداخته اند ناراضي است و به آنها اعتراض خواهد كرد
 

خانم رايس در عربستان همچنين تالش خواهد كرد مسألهء كمك هاي مالي بنيادهاي خصوصي  و 
اهر ميليونرهاي عرب را به سازمان القاعده پي گيري كند زيرا اين افراد و بنيادها در پشت فعاليت هاي به ظ

 . عام المنفعه و كمك هاي خيريه،  پول هاي كالني را به حسابهاي مخفيِ القاعده واريز مي كنند
 

مشكالت خاورميانه دشوارترين و پيچيده ترين بخش فعاليت هاي خانم رايس در ماههاي اخير بوده كه به 
ا، هنوز از اين دشواري نظر مي رسد عالرغمِ صرفِ امكانات و انرژي بيشتر از سوي وزارت خارجهء آمريك

 . ها چيزي كاسته نشده است
  

 ــ تغيير رژيم از راه كارزار تبليغاتي٢٠٠۶ فوريه ١٧

وزارت خارجهء آمريكا با رهبري خانم كانداليزا رايس قصد دارد همان استراتژيِ دراز مدت تبليغاتي را كه 
.  رفت، در مورد ايران پياده كنددر جنگ سرد با نظام هاي تك حزبيِ اردوگاه سابق كمونيستي به كار

جنگ رسانه اي و اينترنتي براي تبليغ دموكراسي،  كمك هاي مالي به اصالح طلبان و سازمان هاي غير 
دولتيِ مدافع حقوق بشر و اتحاديه هاي كارگري در داخل ايران، و تالش براي جذب دانشجويان و پژوهش 

اين استراتژي پس از تغيير رژيم در .  تشكيل مي دهندگرانِ ايراني، بخش هاي مهم اين استراتژي را
 .شهرت يافته است» انقالب مخملي«اوكراين به نام 

 
در توجيه اين استراتژي، خانم رايس روز پانزدهم فوريه به اعضاي كميتهء روابط خارجيِ سناي آمريكا 

ت و خاورميانه را دستخوش رژيم ايران يك تهديد استراتژيك براي اياالت متحده و براي دنيا اس«: گفت
اياالت متحده به طور فعال با سياست هاي رژيم ايران مقابله خواهد كرد و ما همزمان .  بي ثباتي كرده است

 » .تالش خواهيم كرد از خواسته هاي مردم ايران براي آزادي و دموكراسي در كشورشان حمايت كنيم
 

 ميليون دالري براي استراتژي جديد كرده است كه ٧۵خانم رايس از كنگرهء آمريكا تقاضاي بودجه اي 
ميليون دالر به برنامه هاي تلويزيونيِ فارسي صداي آمريكا اختصاص داده مي شود، )پنجاه (۵٠از اين مبلغ 
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كه آن را در اختيار اتحاديه هاي » اوقاف ملّي براي دموكراسي« ميليون دالر به سازمانِ نيمه مستقلّ ١۵
 ميليون دالر كمك به ۵زمان هاي مدافع دموكراسي و حقوق بشر قرار خواهد داد؛ كارگري ايران و سا

 ميليون دالر نيز به سايت هاي اينترنتي ۵دانشجويان و محققان ايراني كه در غرب تحصيل مي كنند؛ و 
ما با اين پول سعي خواهيم كرد شبكه هاي حمايتي براي اصالح «: خانم رايس گفت. اختصاص مي يابد

 ».ن و ناراضيان ايراني و فعاالنِ حقوق بشر در ايران به وجود آوريمطلبا
 

مي نويسد بخشي از مديرانِ محافظه كارِ وزارت امور خارجه به همراه )  فوريه١۶(روزنامهء نيويورك تايمز 
آقاي ديك چيني معاون رييس جمهور به اين نتيجه رسيده اند كه ايران خواهي نخواهي به سالح اتمي 

يدا خواهد كرد و بنابرين بهترين راه براي مقابله با آن، گشودن فضاي سياسيِ كشور به سمت دست پ
مي نويسد بعضي از مشاوران كاخ )  فوريه١۵(» فاينانشال تايمز«روزنامهء . دموكراسي و اصالحات است

ز خارج و از سفيد گفته اند، آمريكا به اين تشخيص رسيده كه مخالفت جدي با رژيم ايران نمي تواند ا
 .سوي گروههاي تبعيدي صورت بگيرد و در نتيجه بايد آن را از درون متزلزل كرد

 
در حمايت از خانم رايس مي نويسد، اين سياست به )  فوريه١۶(» نيويورك سان«روزنامهء محافظه كار 

يران افزايش مي مراتب بهتر از بمباران تأسيسات هسته اي ايران است و دوستان آمريكا را در ميان مردم ا
اين سياست بهتر از بمباران است چون ايران براي . دهد، در حاليكه بمباران، دشمنان آمريكا را زياد مي كند

اين سياست بهتر . مقابله با آن نمي تواند اقداماتِ تروريستي يا تقويت بيشتر حزب اهللا لبنان را در پيش گيرد
ز مدت نيز هست، چون ديپلماسي فقط براي تئوكرات هاي از ديپلماسي بي حاصل و چك و چانه زدنِ درا
 .ايران وقت مي خرد تا به بمب دست پيدا كنند

 
جالب است ياد آور شويم كه تعدادي از اصالح طلبان ايران از مدت ها پيش به دولت هاي غربي توصيه 

 غير دولتي و جامعهء مي كردند كه به جاي راه حلّ نظامي، بهتر است آنها تالش كنند سازمانهاي مستقلِ
براي نمونه،  خانم . مدني را در خود ايران تقويت كنند و بازيچهء گروههاي تبعيديِ فاقدِ پايهء مردمي نشوند

شيرين عبادي حقوق دان و برندهء جايزهء صلح نوبل چندي پيش در سرمقاله اي در روزنامهء لوس آنجلس 
 بشر و دموكراسي را در ايران حمايت كند و جوايز بين غرب بايد فعاالن حقوق«: نوشت)  ژانويه١٩(تايمز

چنانچه رژيم . المللي را به رهبران مقاومت در زندان بدهد تا اهداف آنها براي افكار عمومي روشن شود
... ايران كماكان به نقض حقوق بشر ادامه دهد، كشورهاي غربي بايد روابط ديپلماتيك شان را كاهش دهند

دولت بوش نبايد فريب گروههاي تبعيدي ... ر است به طور مستقيم وارد مذاكره بشوند و آمريكا و ايران بهت
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دموكراسي . توسعهء دموكراسي مسأله اي داخلي است. را بخورد كه در خود ايران هيچ طرفداري ندارند
 ».بهترين تضمين عليه يك فاجعهء هسته اي است

 
   

طر ايران براي غرب تا چه خ: ــ گزارش اختصاصيِ نيوزويك٢٠٠۶ فوريه ١۴
 اندازه است؟

 فوريهء خود كه تصوير محمود احمدي نژاد را روي جلد دارد،  به ١٣هفتهء نامهء نيوزويك در شمارهء 
تحليل گران نيوزويك به ويژگي . خطري كه از سوي اسالم سياسي غرب را تهديد مي كند پرداخته است

آن، و نيز گرايشات عرفاني و خَلقيِ نوع خاصي از اسالم هاي كنونيِ جو سياسي ايران و افكار عمومي 
اشاره دارند كه بر شهادت تأكيد دارد و مي خواهد روحيهء سالهاي اول انقالب و فداكاري هاي جنگ با 
عراق را دوباره زنده كند؛ و به نظر مي رسد رييس جمهور كنوني، كه به احساسات وطن پرستانهء مردم هم 

 .مادِ اين روحيه استدامن زده، مظهر و ن
 

تحليل گران » بحراني كه احمدي نژاد پديدآورده تا چه اندازه خطرناك است؟«: نيوزويك مي پرسد
نيوزويك اعتقاد دارند احمدي نژاد بيشتر از آنكه يك رهبر سياسي باشد مظهر يا سمبولِ يك روحيه است 

وسعه طلبي، و دانشِ كم نسبت به اوضاع كه آميخته اي است از غروري تهاجمي، زهدگراييِ مبارزه جو، ت
احمدي نژاد و حاميان او در ميان مردم، حتا اگر . انقالب ايران هستند] ايدئولوژي[جهان، كه همه محصولِ 

از لحاظ عددي در اقليت باشند،  اقليتي معتقد، مؤمن و فعال اند، در حاليكه جامعه در كليتِ خود حالت 
نها موفق شده اند تمايالت اقتدارگرا و توسعه طلبانه شان را در كسب نيروي از همين رو آ. انفعالي دارد

سالها فساد در . اتمي، با موفقيت تبديل به مسأله اي ملّي كنند كه به غرورِ ملّيِ همهء ايرانيان مربوط مي شود
 .دستگاههاي اجرايي و شكست اصالح طلبان هم به رشدِ اين روحيه كمك كرده است

 
رزه جويِ عرفاني كه با مهدي گرايي آميخته و كليد بهشت را در شهادت و ايثار مي بيند، و باور  زهدِ مبا

دارد كه رژيم كنوني دوره اي انتقالي است تا ظهورِ امام زمان، اگر به بمب هسته اي نيز مجهز شود، مي 
بزرگي از ميليشياي نيوزويك در صفحات خود تصاوير. تواندتهديدي جدي براي آمريكا و اسراييل باشد

نوشته شده، تصوير » يا فاطمه الزهرا«زنانِ مسلسل به دست چاپ كرده كه روي دستمال سرشان شعار 
بزرگي از جوانانِ مسلحِ بسيجي كه پرچم آمريكا را به آتش كشيده اند،  همراه با دو نمودار از تأسيسات 

ار و شهاب پنج و دوازده عدد موشك هسته اي و پايگاهاي موشك هاي باليسيكيِ شهاب سه، شهاب چه
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 از اوكراين خريده،  در شهرهاي نطنز، اصفهان، اراك، لويزان، ٢٠٠١ كه ايران در سالِ X-55كروز 
نيوزويك مي نويسد، برنامه ريزان نظاميِ اسراييل معتقدند .  كاليه، تبريز، طبس،  بوشهر، فسا، و بندرعباس

 كه تا اعماق زمين مي تواند نفوذ كند، بايد در BLU-109مبِ ارتش اسراييل با داشتن بيش از صدعدد ب
 .ابتداي كار نطنز و اصفهان را هدف قرار بدهند

 
تحليلگر سياسي نيوزويك آقاي فريد زكريا با انتقاد از جورج بوش مي نويسد دموكراسي هميشه به آزادي 

در كشورهايِ اسالميِ خاورميانه . ندمنجر نمي شود؛ تبليغِ دموكراسي و گسترش آزادي دو پروژهء متفاوت ا
بدون جا . ترويجِ آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي به مراتب دشوارتر از برقراري دموكراسي پارلماني است

افتادنِ آزادي و فرهنگ رواداري و آزادي عقيده و بيان،  به احتمال زياد  نيروهاي ضد ليبرال و ضد غرب 
زيرا اين نيروها .  و اخوان المسلمين در انتخابات پيروز خواهند شدنظير احمدي نژاد و حماس و حزب اهللا

بنابرين اگر اين نيروها سرانجام طبق خواست بوش با . نماينده سنّت و تحكيم كنندهء هويتِ جمعي هستند
دموكراسي هم كنار بيايند به معني ِ پذيرش ارزش هاي غربي نظير حقوق زنان و اقليت ها و قبولِ فراورده 

 . هاي فرهنگي و هنريِ جوامع ليبرال نيست
 

تحليل گر نيوزويك دليل شكست سياست سكوالر در كشورهاي اسالمي را در اين مي بيند كه سكوالريزم 
به شكل حكومت هاي صدام حسين و حسني مبارك و ياسرعرفات و قذافي وارد اين جوامع شده و استبداد 

در نتيجه، اسالم سياسي توانسته با مفاهيمي . ربي هراسان كردهو ظلم آنها مردم را از غرب و الگوهاي غ
در برابر اقتصاد جهاني و قدرت . چون اصالت و هويت و استقالل فرهنگي مردم را به خود جلب كند

آمريكا، وقتي مردمي دچار ضعف، از خودبيگانگي و سردرگمي در جامعهء مدرن باشند، به سادگي مي 
 ».راه حلّ استاسالم تنها «پذيرند كه 

  
 

يك شبه مي توان تسهيالت اتمي ايران را : ــ وال ستريت جورنال٢٠٠۶ فوريه ١٠
 نابود كرد

در آمريكا، كه در روزهاي اخير در سرمقاله ها و » وال ستريت جورنال« روزنامهء پرتيراژ و بانفوذ 
 كرده است، بار ديگر به قلم يك تفسيرهاي متعددي، فشار زياد روي ايران تا حد كارزارِ نظامي را پيشنهاد

متخصصِ ارشدِ مطالعاِت استراتژيك مي نويسد چند بمبارانِ موضعيِ سريع در زمان بسيار كوتاهي، حتا 
 .يك شبه، مي تواند قابليتِ ساختن بمب در ايران را سال ها عقب بيندازد
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» طالعات استراتژيك و بين الملليمركز م«روزنامهء وال ستريت جورنال در تفسيري به قلمِ يك عضو ارشدِ  

، مي نويسد كساني كه معتقدند حملهء هواييِ پيشگيرانه عليه تأسيساتِ هسته اي ايران غيرعملي و دشوار 
مخالفانِ حملهء هوايي، غالباً وضعيت را مقايسه مي كنند با حمله اي كه ارتش اسراييل . است اشتباه مي كنند

در عراق كرد، و متذكر مي شوند كه آن حمله به اين خاطر » اوساريك « به نيروگاه هسته اي١٩٨١در سال 
موفق شدكه يك هدف بيشتر نداشت، در حاليكه پروژهء ايران براي ساختن چرخه هاي غني سازي، چندين 
برابر بزرگ تر است و در صدها محلِ متفاوت پخش شده كه بعضي از آنها، مانند تأسيسات نطنز، در عمقِ 

مخالفان حمله نظامي مي گويند نابودي . شده اند و روي آن را حائل هاي قوي پوشانده استزمين ساخته 
همهء اين تأسيسات الزمه اش آن است كه نيروي هوايي آمريكا به تعدادِ صد برابرِ جنگنده هاي اسراييلي 

 . ، بايد نيرو روانهء فضاي ايران كند١٩٨١در سال 
 

عكس عقيده دارد براي فلج كردن برنامهء هسته اي ايران براي مدتي مفسرِ نظامي وال استريت جورنال بر
چند مركز اصلي براي هدف . طوالني، الزم نيست همهء ساختمانها در همهء نقاط پراكنده را هدف قرار داد

اين مفسر مي نويسد، هرچند بعضي از اين تأسيسات كه در اعماق زمين اند به شدت . قرار دادن كافي است
هء هوايي حفاظت مي شوند، اما به نظر مي رسد معماري آنها نمي تواند در برابر بمب هاي جديد عليه حمل

پس از چنين حمله اي، براي ايران ساختن و .  كه مي توانند به اعماقِ زمين نفوذ كنند، مقاومت كند
ك آنقدر پيشرفته جايگزين كردن قطعاتِ نابود شده بسيار دشوار خواهد بود زيرا ايران از لحاظ تكنولوژي

در حال حاضر بيش از سي و پنج درصد سوختِ ايران . نيست كه بتواند قطعاتِ پيچيدهء فلزي توليد كند
وارداتي است زيرا براي افزايش ظرفيت توليد پااليشگاهها، ايران نيازمند  قطعات وتكنولوژيِ وارداتي است 

هواپيماهاي فرسودهء ايران به اين دليل .  استكه با تحريم اقتصادي آمريكا امكان اكتساب آن مشكل شده
 .به طور مرتب سقوط مي كنند كه اين كشور قادر به توليد قطعات يدكيِ آنها نيست

 
وال ستريت جورنال نتيجه مي گيرد كه حملهء هوايي به ايران ممكن است از لحاظ عواقب سياسي اش، 

روي هوايي به راحتي عملي است و مي توان حتا آن بهترين راه حل نباشد اما بدون شك از لحاظ امكانات ني
بنابراين به رهبران ايران بايد توصيه كرد كه راه حل ديپلماتيك را «: را ظرف يك شب به انجام رساند

 » .بپذيرند و از قماري كه به خيال خودشان با حسابگري دارند بازي مي كنند صرفِ نظر كنند
 

در ) فوريه٨(فوذِ ديگر آمريكا نيويورك تايمز درست در همين روز جالب است ذكر كنيم كه روزنامهء بان
سرمقاله اش با راه حل نظامي مخالفت كرد و نوشت راه حل ديپلماتيك و تدريجي براي مجاب كردن ايران 
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مؤثرتر از هر راه  ديگري است و در دراز مدت شايد خودِ دولت ايران نيز تغيير كند و شيوهء ماليم تري در 
 .فشار بين المللي در پيش بگيردبرابر 

 
*** 

بمب اتميِ در دست رژيم ايران بزرگ : ــ وال ستريت جورنال٢٠٠۶ فوريه ٧
 ترين تهديد در جهان عليه منافع آمريكا است

 به دنبال ِ تصميم سازمان بين المللي انرژي اتمي براي ارجاع پروندهء ايران به شوراي امنيت، اكنون مفسران 
پرسند حركتِ ديپلماتيكِ بعدي آمريكا و اروپا و متحدان شان چه مي تواند باشد كه ايران را در آمريكا مي 

 . به عقب نشيني وادار كند
 

روزنامهء وال ستريت جورنال مي نويسد، در حاليكه تهديداتِ ايران جدي است،  ارجاع به سازمان ملل را 
حتا اگر اشاره اي به . مشخّصي عليه ايران نيستنمي توان زياد جدي گرفت زيرا دربرگيرندهء هيچ اقدامِ 

از ديد اين . اقدامات مشخّص هم بشود، بايد مسلّم دانست كه روسيه و چين با آن مخالفت خواهند كرد
روزنامه، نگران كننده تر اين طرز تفكر در آمريكاست كه نتايجِ منفيِ اقدام عليه ايران را بيشتر از سازش و 

داند و در نتيجه با دست روي دست گذاشتن، چنين مي رساند كه در حقيقتِ امر قبول وضعيتِ فعلي مي 
اين روزنامهء محافظه كار الزم مي داند بارديگر در سرمقاله . جلوي ايران را به هيچ وجه نمي توان گرفت

اش به دولت آمريكا يادآوري كند كه سالحهاي تخريب جمعي در دست روحانيان راديكال روزي مورد 
استفاده هم ] اتمي[حتا اگر تهران از بمب «: وال ستريت جورنال مي نويسد. اده قرار خواهند گرفتاستف

نكند آنرا براي تهديد و سلطه بر خاورميانه مورد استفاده قرار خواهد داد تا ظرفيتِ آمريكا را در دفاع از 
مبي كه در اختيار ايران باشد حال كه صدام حسين به زندان افتاده، ب. خود در برابر تروريزم محدود كند

 » .بزرگ ترين تهديد در جهان عليه منافع آمريكا است
 

سردبيرانِ وال ستريت جورنال مي نويسند رژيم ايران با داشتن سالح هسته اي مي تواند نفوذ خود را در 
يِ حزب اهللا در سازمانِ شيع«: لبنان، افغانستان و عراق و نيز در سازمان اوپك به ميزان زيادي افزايش دهد

مرز شماليِ اسراييل صاحبِ هفت هزار موشكِ ميان برد است اما اگر توازن قوا به نفع حامي اصليِ حزب 
 » .اهللا يعني ايران عوض شود اين سازمان در برابر اسراييل آسيب ناپذير خواهد شد
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انِ كشورهاي صادركنندهء ايراني مجهز به سالح هسته اي از ديد وال ستريت جورنال نيروي حاكم در سازم
خواهد بود كه مي تواند ترافيك نفتي را در آب هاي خليج فارس به خطر بيندازد بدون آنكه ) اوپك(نفت 

همچنين، نفوذِ ايران بر حوزهء درياي خزر و بر همسايه اش . از ناوگان آمريكا در آنجا كاري بربيايد
 افزايش مي يابد و باعث خواهد شد كه عربستان، تركيه و افغانستان و نيز بر شيعيان عربستان سعودي و عراق 

با گسترش امكانات موشك هاي باليستيكيِ . حتا مصر به سهم خود، خواهان كسب سالحهاي اتمي شوند
: وال ستريت جورنال مي نويسد. ايران،  اروپا و دستِ آخر خاك آمريكا مورد تهديد واقع خواهند شد

بمب چند ماه يا چند سال باشد تفاوتي نمي كند زيرا ترديدي نيست كه رژيم در اينكه فاصلهء ايراني ها با «
در گذشته رييس جمهور جورج بوش گفته بود ايراني مجهز به سالح اتمي . اين مسير حركت مي كند

است؛ اكنون وقت آن رسيده كه او به مردم آمريكا توضيح دهد به چه داليلي اين گفته » غيرقابل تحمل«
 » .ردحقيقت دا

  
 ــ تهديداتِ ايران و تصميم سازمان بين الملليِ انرژي اتمي٢٠٠۶ فوريه ٣

به دراز كشيده شدنِ جلسهء اضطراريِ سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين به دو روز به جاي يك روز،  
 حكام نشان داد كه تالش هاي ديپلماتيك ايران تاحدي نسبي موفق شد از اختالفات داخلي ميان شوراي

بهره بگيرد ــ از اختالف ميان آمريكا و اروپا و متحدشان از يك سو و بلوك كشورهاي غير متعهد از سوي 
آنها هم در . مذاكره كنندگان ايراني هم از تهديد استفاده كردند و هم از قول و قرارهاي پشت پرده. ديگر 

حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي خودِ اجالس نامه اي رسمي از سوي علي الريجاني تسليمِ شوراي 
كردند كه تهديد مي كند در صورت ارجاع به شوراي امنيت بازرسانِ اين سازمان بايد بارشان ببندند و از 
ايران بروند، و هم در آخرين لحظاتِ شبِ گذشته تقاضاي مالقات خصوصي با محمد البرادعي در منزل او 

 .لي اعتماد رييس سازمان را جلب كنندكردند تا سعي كنند با وعده هاي احتما
 

هفته نامهء نيوزويك در شمارهء آخرش به نقل . اعتماد مسألهء كليدي ميان ايران و سازمان انرژي اتمي است
از آقاي البرادعي مي نويسد كه پس از سه سال بازرسيِ فراگير از تأسيساتِ ايران، هنوز او قادر نيست تأييد 

با توجه به اينكه او بايد تا يك ماه ديگر گزارش نهايي و پيشنهاداتِ . ميز استكند كه اهداف رژيم صلح آ
خودش را راجع به تأسيسات اتمي ايران ارائه كند،  جلوگيري از فعاليت بازرسان در كار او خلل ايجاد 

 به بنا به نوشتهء نيويورك تايمز، رژيم ايران همچنين تهديد كرده است كه در صورت ارجاع. خواهد كرد
. شوراي امنيت، فعاليت براي ساختن پنجاه هزار چرخهء غني سازي اورانيوم در نطنز را از سرخواهد گرفت
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تهديدات ايران چنانچه عملي شوند هيچكدام از لحاظ حقوقي، تعهدات پيمان منع سالحهاي هسته اي را 
 . نقض نمي كند اما بي شك به بي اعتمادي و تَنش مي افزايد

 
اين اقدام چه اكنون . به شوراي امنيت در لحظهء حاضر بيشتر حالت سمبوليك دارد تا تنبيهيارجاع ايران 

صورت بگيرد چه يك ماه يا يك سال ديگر، در وهلهء اول هدف اش تشويق و جلب ايران به پذيرش 
ك تاكتي. پيشنهاد روسيه است كه تعهد سپرده غني سازي را در خاك خودش براي ايران انجام خواهد داد

رژيم ايران تاكنون وقت كُشي بوده، يك بار اين پيشنهاد را رد كردند و سپس گفتند آنرا مورد بررسي قرار 
به گفتهء بعضي از مفسران در آمريكا، در مقابله ميان ايران و كابينهء بوش هرچه زمان بگذرد و . خواهند داد

يرا هزينهء باال و آيندهء ناروشنِ اشغال عراق مذاكرات ديپلماتيك بيشتر به درازا بكشد به نفع ايران است، ز
و افغانستان، همراه با مشكالتِ داخليِ دولت بوش و پايين آمدن محبوبيت او،  باعث خواهد شد كه طراحان 

 .چشم پوشي  كنند» مسألهء ايران«سياستِ خارجي از راه حل هاي نظامي براي 
 

ه كوچكي از روحانيان به مردمِ ايران توسط گرو:  ــ جورج بوش٢٠٠۶ فوريه ١
 گروگان گرفته شده اند

 
شب گذشته در نطقي حدود پنجاه دقيقه، رييس جمهور آمريكا رئوس سياست هاي داخلي و خارجيِ 
كابينه اش را در گزارشِ ساالنهء خود به نمايندگان مردم، اعضاي دادگاه عالي و مهمانان خارجيِ دولت 

جورج بوش مستقيماً . بوط مي شد به اوضاع خاورميانه، از جمله ايرانبخش مهمي از سخنان او مر. ارائه كرد
به مردم ايران پيام فرستاد و گفت ما به شما و كشور شما احترام مي گذاريم و آرزو مي كنيم روزي برسد 

 .كه مردم ما و شما نزديك ترين دوستي ها را ميان خود برقرار كنند
 

كه اين هفته فوت ) بيوهء مارتين لوتر كينگ(ورِتا سكات كينگ جورج بوش در ابتداي سخنراني اش  از ك
او . كرد، تجليل به عمل آورد و سپس بالفاصله در همان دقايق اول به خاورميانه از جمله ايران پرداخت

كشور ما متعهد به هدفي تاريخي و درازمدت است، ما مي خواهيم استبداد در دنياي ما خاتمه پيدا «: گفت
در واقعيت امر، امنيتِ .  هستند كه اين هدف را به عنوانِ اشتباهي ايدآليستي رد مي كنندعده اي. كند

 ، به اين واقعيت پي برديم كه ٢٠٠١ما در روز يازدهم سپتامبر . آيندهء آمريكا به اين هدف بستگي دارد
گر است، مي مشكالتِ كشوري كه با ما هفت هزار مايل فاصله دارد و  زيرستم دولتي ناموفق و سركوب

ديكتاتوري ها، پناهگاهِ تروريست ها هستند و به خشم و كينه و . تواند براي كشورمان قتل و نابودي بيافريند
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نظامهاي دموكراتيك، اميد را .  افراطي گري دامن مي زنند؛ آنها خواهانِ سالحهاي تخريب جمعي اند
شان احترام مي گذارند، و در مبارزه با جانشينِ ناخشنودي مي كنند و به حقوق شهروندان و همسايگان 

هرقدم به سوي آزادي در جهان، به سود امنيت در كشور ماست، پس ما بخاطر هدف . ترور متحد مي شوند
 ».آزادي، با اراده عمل خواهيم كرد

 
، بيش از نيمي از مردم جهان در كشورهاي ٢٠٠۶در آغازِ سال «: جورج بوش در ادامهء صحبت اش گفت

را فراموش نخواهيم كرد،  ] غير  دموكراتيك[يك زندگي مي كنند؛ و ما آن نيمهء ديگر دموكرات
كشورهايي چون سوريه و برمه، زيمبابوه؛ كره شمالي، و ايران؛  زيرا خواستِ عدالت و صلح در اين دنيا، 

 ».الزمه اش آزادي اين كشورها نيز هست
 

يكي از منابع اصليِ ارتجاع، و مخالفت با «: د و گفتحمله بر» اسالم راديكال«جورج بوش سپس به پديدهء 
قصدِ تروريست . آزادي، اسالم راديكال است؛ تبديل يك دينِ احترام انگيز به ايدئولوژيِ ترور و مرگ

هايي مثل بن الدن براي كشتار جمعي، جدي است و همهء ما بايد هدف هاي اظهارشده از سوي آنها را 
ار يك نظامِ بي رحمِ تماميت خواه بر سراسر خاورميانه و كسب سالحهاي هدف آنها استقر. جدي بگيريم

 » .تخريب جمعي است
 

جورج بوش در ادامهء صحبت اش به اوضاع عراق، افغانستان، مصر، لبنان، عربستان سعوي و فلسطين اشاره 
ها عملي شده يا كرد كه به زعم او  پيشرفت هاي تدريجي به سمت دموكراسي و نظامِ انتخابات آزاد در آن

دموكراسي هاي خاورميانه شبيه و «: رييس جمهور آمريكا سپس اضافه كرد. گامهاي نخست را بر مي دارد
اما آيندهء . مطابقِ دموكراسيِ ما نخواهند بود بلكه سنت هاي شهروندان خودشان را منعكس خواهند كرد

له در ايران، كشوري كه توسط گروه از جم... تك تكِ كشورهاي خاورميانه با آزادي توأم خواهد بود
رژيم اين كشور، . كوچكي از روحانيان به گروگان گرفته شده و رژيم اش مردم  را سركوب مي كند

حكومت ايران با زياده . حاميِ تروريست هاي مناطقي از فلسطين و لبنان است، اين حمايت بايد متوقف شود
ده مي گيرد و كشورهاي جهان نيز نبايد اجازه دهند كه طلبي هاي هسته اي اش خواست همهء جهان را نادي
آمريكا كماكان تالش خواهد كرد كه كشورهاي جهان . رژيم ايران به سالحهاي هسته اي دست پيدا كند

 ».را به مقابله با اين تهديدها فرا بخواند
 

 اجازه دهيد كه من امشب«: او گفت. رييس جمهور آمريكا سپس مستقيم به خودِ مردم ايران پيامي فرستاد
آمريكا به شما احترام مي گذارد، و ما به كشور شما احترام مي : مستقيماً با شهروندان ايران صحبت كنم
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و ملّت ما .  ما حق شما را براي گزينش آينده خودتان و به دست آوردن آزادي گرامي مي داريم. گذاريم
 » . يك ايرانِ آزاد و دموكراتيك برقرار كنداميدوار است كه روزي برسد كه نزديك ترين دوستي را با
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