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  م٠٨/١٢/٢٠٠٧مورخ               ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  امريکا برای چه مقصد به استخبارات خود ضرورت دارد
  

مؤسسات استخباراتی  امريکا  .ستراتيژی های سياسی که اساس آن استخبارات باشد، روی ريگ استوار استتهداب 
نقاط مختلف  همين االن در » !Your Tax Dollar at Work« که از پول تکس با دست باز مصرف می کنند 

ثريت سياسی ، چيزيکه به ؤميه قضاوت خود در قسمت پروگرام اتومی ايران تجديد نظر بعمل آورده و به اين وسيله 
در پرتو .  تحليل های اطالعات استخباراتی با فورمول بندی سياسی تفاوت دارد. نايل آمدند ،وظيفۀ شان متعلق نيست

ولی با آن هم اقًال ذهنيت های عامۀ امريکائی و . وشنی تفاوت ها با تخمينات قبلی نه ارشاد کنده و نه شفاف هستندر
 وزرای خارجۀ ناتو و اتحاديۀ اروپا همين .تحديد اضرار روی دست گرفته شده است. اروپائی کافی مغشوش شده اند

  .  پاريس بدون آن از ديد امريکائی ها فهم ديگری داردحاال در بروکسل تصميم به دوام روش را اتخاذ نموده و
متوقف ساخته و آنرا ظاهرًا پروگرام توليد اسلحۀ ذروی را تعقيب می کرد  م ٢٠٠٣بيان که ايران الی سال اين هستۀ 

 ٩دريک خلص نظر که از . الکن آسياب های بيروکراتی آهسته تر می چرخند. بود، از چند ماه به اين سو معلوم است
 در اختيار استخبارات مخفی کنج و کاو عموم از ديد  آن کنار صفحه١۴٠باقی قرار معلوم صفحه تجاوز نمی کند، 

 اطالعات واقع شده آيا اين جريان از لحاظ محفوظ نگاه داشتن منبع. د، موضوع به اطالع عامه رسانيده شدنقرار دار
اين کار را مبارزان انتخابات و ديگر امريکائی ها  .است و يا پس کشک های دارد، به حل معما تعلق می گيرد

 در برابر يک ادارۀ غير ،راپور يه حيث يک عمل دليرانۀ منابع غير و ابستتۀ اطالعاتی .بخوشی انجام می دهند
يک با را آن خوانده می شود و چند نفری از ديموکرات ها و جمهوری خواهان می خواهند ،)اداره قصرسفيد( محبوب 
  .  طبقه بندی کنندیاستخباراتبلند کيفيت 

 

  وجود ندارد AAAدرجه بندی 
  مترجم. است که برای اسناد بها دار داده می شوداعتبار بلند ترين درجۀ AAA: تفصيل

لی  ملکيت در زمان  بحران ُکه های کريدِتت که بسهمچنان را کمائی نمی کند AAAراپور شايع شده، درجه بندی 
کوچکترين مخرج مشترک : تخمينات اعنی جاسوسی ملی آنچه است که از نامش پيدا است. ندنمی توانصيب شده آنرا 
محدوديت ها و قضاوت های درجه بندی ،  ترکيبی با ياد داشتهای پای صفحه که از، را مؤسسۀ رسمی اطالعاتی١۶
با  ظر شدۀ سلسلۀ مراتب،سرويس های مخفی استخباراتی با تجديد ن اين وضع، برای. ۀ بيش تيساتذ، تشکيل می دهدشد

  .آنکه چنين نشان داده می شود، چيزی جديد نيست
ما با اطمينان کامل قضاوت می کنيم « : از متن راپور شايع شدۀ ايران بخوبی قابل درک استموضوع 

confidence) ( ما با اطمينان کامل .  م  پروگرام ذره وی خود را تعطيل نموده است٢٠٠٣که ايران در خزان سال
وزارت انرژی و کونسل ملی استخباراتی با اطميان . ( قضاوت می کنيم که اين تعطيل چند سالی دوام کرده است

ما با اطمينان کامل .) بيان می دارد که اين تعطيل تمام پروگرام اسلحۀ ذروی ايران را دربر می گيرددرجۀ وسطی 
اسلحه ذروی را دوباره از سر نگرفته است، ولی ما م  پروگرام توليد ٢٠٠٧قضاوت می کنيم که تهران در وسط سال 

ما با اطمينان کامل قضاوت می کنيم، که . نمی دانيم آيا درين زمان قصد  انکشاف اسلحۀ ذروی وجود دارد يا خير
ما با اطمينان درجۀ . ... فشار روز افزون بين المللی  صورت گرفته است به جواب نظارت و بيشتر همه ازتوقف 

را برای خود باز نگاه داشته است، اسلحۀ ذروی را انکشاف راه اين کامل قضاوت می کنيم، که تهران اقًال وسط الی 
   ».دهد

Iran; Nuclear Intentions and Capabalaties National Intelligence Estimate, November 2007 
  
درجۀ عدم اطمينان .  بلکه بر خالف–تواند  خوانده و فهميده می شود، برای رفع خطردليل شده نمی  راپورطور متنچ

واقعيت نيست يا  ، که با اطمينان کامل قبول می شودروشن می سازد   ی رايک تخمين خلص راپور. کمتر نشده است
کلمات سر زبان وزير دفاع سابق، .  غلط باشد کهاطمينان را منعکس نيمی کند، بلکه اين ريسک را در بر می گيرد،

مسايلی هستند که ما می دانيم  که آنهارا . مسايلی هتسند که ما می دانيم« : را بخوبی ترسيم می کندرمسفيلد، حقيقت 
  .»  جزنياتی که از آنها هيچ نمی دانيم unknown unknownsو بآلخره نادانستۀ نادانسته ها . نمی دانيم

  
    در تشکيالت تغير دايمی

 بدين نه تنها از بازی های قبلی برای جنگ عراقکه   مضمر هستند استخباراتیاکثر معلومات خدماتدر اين ساحه 
هرگاه آنها مرتکب سهو بزرگ می شوند، تشکيالت تغير می کند، ساختمان ها تجدبد می .  تحت فشار قرار دارندسو

ل  بعم٢٠٠١ سپتمبر١١آخرين ترميمات بزرگ در امريکا بعد از حملۀ تروريستی . د گردتبديل میشوند و پرسونال 
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 ريفورم های را در پيش گرفت و مدير فعلی استخبارات ملی، مايک ،جورج تنت ، CIAآمر آنوقت سی آی ِآ . آمد
به آمرين ادارۀ قصر سفيد پيش ميک کونل، در مسئله ايران در تسويد راپور دست اندر کار بوده که قبل از دوهفته 

  . گرديد
. را زير ذره بين می گرفتند" فيل سرخ "کانگرس با يد مکررًا در دهه های قبلی قطارهای کميسيون تفتيش از طرف 

م کشف شده ١٩٩١قبل از جنگ  است که پروگرام واقعی اسلحۀ اتومی عراق  اينبرای تاريخ جديد قابل اهميت
م دقيقًا ٢٠٠٣ الی زمان جنگ عراق در سال  و خلع سالح جبری که باالی صدام تحميل شده بود،،بعد از آن. نتوانست

تثبيت کند که آن ديکتاتور حقيقتًا پروگرام ذروی را " با اطمينان کامل" ارت می گرديد ولی استخبارات نتوانست نظ
.  تلف و يا به خازج کشور انتقال داده استا رترک کرده، دستگاه آنرا از بين برده و سالح بيولوجيکی و کمياوی

چنين نتيجه گيری می شد   م ١٩٩١قص قبل از سال  نوااز. معلومات عرضه شدۀ صدام باعث سردرگمی می گرديد
مانند اجنت ها و تسليم شده گان جبهه، مورد اعتماد قرار داده شوند نسبت به وسايل " انسانی"که بيشتر بايد منابع 

  . تخنيکی
در آنقجنگی که قبًال ان اطالعات گريخته گ. و اين هم چنين شد که داستانی بود دربازی های  پيش از جنگ عراق

ت اشتباهات حااصال. مهمترين آنها به راه گمی می آنجاميدو اطمينان قرار نمی گرفتند، مهم پنداشته می شدند مورد 
قرار معلوم در راپور فعلی ايران چيزی جديد که عرض وجود می کند . گذشته اشتباهات جديد را در پی داشت

 نظامی  سالح های ايران و هم چنان يک ژورنال نیي، پروتوکول های مکالمه بين متخصصت هاشارزيابی ياد دا
اهداف و تخمين انگيزه های رهبری ايران از نظر روانی با . پروگرام اتومی را احتوا می کنند است که فيصلۀ توقف 
  .دنآن ارتباط داده می شو

راتی را  قبل از رئيس جمهور بوش و ادارۀ وی مورد مالمت قرار گرفته اند که راپورهای هم آهننگ خدمات استخبا
جنگ عراق برای مقعصد سياسی دستکاری نموده و حتی کارکنان را زير فشار گرفته اند تا اين چنين راپور اوضاع 

وقتی آشکار گرديد که تهاجم بر . عدم اطمينان به خدمات استخباراتی با ادارۀ بوش به ميان نيامده است. تکميل گردد
 نظامی طبق پيشبينی شده به انکشاف نمی پيوندد، شمار منتقدين در قطار عراق بعد از ختم جنگ های کانونسيونل

و ديگر  اما سی آی ِآ . گرديد که از ادارۀ بوش دوری جستند تا خود را محافظه کرده باشندعالوه خدمات استخباراتی 
ر ايران بدون راپو. رابر رئيس جمهور مسؤول هستندبنمايندگی ها تحت اوامر رهبری سياسی قرار دارند و در 

  .اطالع به آنها به ميان نيامده است
  

  راه گمی
بول  سياست مدارانی که وقتی بيان داشته اند، اسلحۀ اتومی در دست رژيم تهران قابل ق،با آن هم چنين جلوه می کند

تعلق به آن دسته  بوش خود، صدر اعظم آلمان مير کل و رئيس جمهور فرانسه. ، روی زمين لچ ايستاده باشندنيست
او از کشف قابل اعتنا . بوش در کنفرانس مطبوعاتی اش روز سه شنبه در واشنگتن موقف خوب نداشت. می گيرند

همزمان اظهار داشت که فشار باالی تهران با  تحريم ها .  احتوا می کند را وضع فعلی سخن می گفت که تخمين جديد
  . بايد استوار بماند

راه گمی بيشتر شده .  استن بهتر شد در که وضع تا تثبيت گرددنژاد هم صدا شدعره های شکوه احمدی بايد با ننه 
  . است

هم چنان بعضی بياناتی بدون تفکر عميق در مبارزۀ اتنخابات امريکا مبنی بر اينکه حال نوبت دپلوماسی رسيده است، 
 ديگر چيزی برای ازدست صرف حدس غير قابل قبول بوش که. شاهد يک ستراتيژی ادارۀ آينده امريکا نمی باشد

  .از بين برداشته شده است" پروبلم را به يک نحو می توان حل نمود" دادن ندارد، 
  

  پايان


