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  م٠١/٠٣/٢٠٠٨                    ديپلوم انجينير کريم عطائی
  
  

  ايران و بد امنيتی جمعی
  

  م٢٠٠٨ مارچ ٢/١چاپ زوريخ، مورخ ) ِان، ِست، ِست(مطبوعات سويس، 
 

ً  با جمهوريت اتحادی آلمان می کوشند به  باز هم يک مرتبۀ ديگر قدرت های شامل شورای امنيت ملل متحد متفقا
در حال حاضر مناقشات . ابند، تا از راه يابی ايران به ساختمان بمب اتومی جلو گيری بعمل آيدوسايل و طرقی دست ي

يک سلسله بلند پايگان حکومت ايران بعد از قتل رهبر حزب اهللا، اماد مغنيه در دمشق، اسرائيل را . لفظی ميدان دارد
لت يهود به يک حيوان و حشی و ميکروب دو. در زمينه مقصر شناخته و با الفاظ شديد مورد مالمت قرار دادند

در گذشته چنين واقع می شد که اين گونه اشتياق به جدال های لفظی به حيث خصوصيت های . سرطانی مقايسه گرديد
اتحاديۀ ارو پا  مجبور گرديد تا " سلو وينی"اکنون رياست . کلتوری بعضی از رژيم ها در مناطق داغ جهان بروز کند

  .اين اقدام روشن و  واضح بود.  نشان دهداز خود عکس العمل
  

  عکس العمل ارو پائی
احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، متقی، وزير خارجه، حداديل، گويندۀ پارلمان و علی جعفری رهبر سپاه انقالب، 

ابه به آن مش. هريک در بيان اتحاديۀ اروپا نام برده شدند و گفتار شان غير قابل قبول، مضر و غير مدنی شناخته شد
اين اظهارات، تازه کوششی است که با . بود که معمومالً  بياناتش چنين شفاف نمی باشد" يونو"موقف جنرال سکرتر 

فرانسه و بريتانيايی کبير هفتۀ اخير مسودۀ  فيصلۀ را در مورد . ازدياد فشار سياسی در برابر ايران توام است
دارۀ بين المللی انرژی اتومی در ويانا ، سؤال های حل نا شدۀ پرو تحريمات جديد به شورای امنيت پيش کردند و ا

 .گرام اتومی ايران را، نظر به موقفش، شديداً  مورد تنقيد قرار داد
قبل براين  حتی ار طرف وزير خارجۀ روسيه الفاظ شديد غير عادی در برابر ايران به گوش رسيد در حاليکه دليل 

اساً  يک سياست جديد مسکو در برابر ايران که شرط اساسی را برای يک رژيم جديد و اما اس. اصلی آن پوشيده ماند
فکر شده می تواند که باآلخره مسکو در صدد آن است تا . تحريم خلق خواهد نمود، بهر صورت به نظر نمی رسد

ل اعتماد اسلحۀ روی اطمينان خود در زمينه فعال شود چه رژيم ايران با نعره های عصبانی اش به حيث حافظ قاب
حکومت های ديگر، مانند پاکستان، نيز نمی توانند تجسم کنندۀ اعتماد و اطمينان تلقی . هستوی شناخته شده نمی تواند

 يک ستراتيژی –اين که اسرائيل اسلحۀ ذره وی در دست دارد . گردند، ولی درين جا تفاوتی قابل نذکر ديده می شود
  .  اسرائيل تهران را به نابود کردن تهديد نکرده است. صريحاً  چيزی ديگريست  -عدم دکالراسيون عملی می گردد 

، در کوشش است خسارات سياسيی را جبران کند که راپور "مک کونيل"هم چنان رئيس خدمات استخباراتی امريکا، 
ن استخباراتی سنا او در برابر کميسيو. آخر در مورد پروگرام اتومی ايران در دسمبر سال گذشته باعث گرديده است

در واشنگتن اظهار داشت که نظر به خالهای اطالعات ممکن نبود با اطمينان کامل تثبيت گردد که حکومت ايران 
اما بصورت نسبی اطمينان حاصل است که ايران ظرفيت علمی، . پروگرام مخفی اتومی خود را توقف داده باشد
صرف يک تصميم سياسی ايران را مانع . ه سالح هستوی دست يابدتخنيکی و صنعتی را در اختيار دارد تا باآلخره ب

 . يک چنين تصيم هر وقت می تواند ملغی قرار داده شود. خواهد شد تا به توليد دست نزند
 

 نارسائی ها
 National Intelligence Estimateاين مفهوم بصورت قطع طور ديگر درک می گردد نسبت به عنوان درشت از 

متن متذکره حتی در آن زمان از چيزيکه در . م پروگرام اتومی خود را بايد توقف داده باشد٢٠٠٣سال  که ايران در 
رسانه ها به نظر می رسيد، تفاوت داشت ولی با آن هم به جز از چند نفر محدود، ديگران را مانع نگرديد تا از آن 

از . دی نژاد نظر به راه گمی غرب قابل فهم بودنعره کشی های مظفرانۀ احم. برای پروپاگند سوء استفاده نه نمايند
همه  مناقشات پروپاگندی که صرف نظرگردد، و از لحاظ نارسائی های منابع خدمات اطالعاتی غرب که بر مال می 

 – باآلخره اميد قطع می شود –تا جايکه جريان مانورۀ فريب دهنده نباشد . می گردند، اين جريان نا آرام کننده است
گمان به جای خواهد ماند که جاسوسان مسلکی صرف در امور مخبريی اندوخته های بانگی توفيق خواهند يافت        اين 
  ). ترجمه–اشاره است به قضيۀ بانکی بين آلمان و ليشتن اشتاين . ( و بس
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قضاوت . ست آرندطبعاً  کار ساده نيست، اجنت های به ساحۀ دشمن گماشته شوند که بتوانند اطالعات ذيقيمت را بد
عالوه    . های بی مورد و گمراه کنندۀ منابع جاسوسی امريکائی و اروپائی در پيشا پيش جنگ عراق شاهد آن است

 به اين معنی که ايشان مورد تجاوز –برآن، منابع استخباراتی در بعضی مواقع به حيث قربانی شناخته می شوند 
ه موقف حکومات در زمينه رول دارد، ضمناً  يک دليل اصلی پنداشته شده اينک. سياسی و سوء استفاده قرار گرفته اند

از دير زمان به اين سو، خود سياسی گرديده " سی آی ِا"در امريکا . نمی تواند؛ چه اطالع چينی در خال بعمل نمی آيد
  .و در مناقشات احزاب شامل است

بيساری .  اختيار نداشت، داليل ديگری تاريخی دارددر عراق منابع خوب  خبر رسانی در" سی آی ِا"اين حقيقت که 
بعد از جنگ خليج شيعه ها و کرد ها را به شورش تحريک ) پدر(از عراقی ها فراموش نکرده اند که پريزيذت بوش 

ه در زمان رياست جمهوری  کلينتن هم چنان واقع گرديد که ب. کرده بود تا آنها را بعدًا تحقير شده تنها درميدان بگذارد
اين که فکر می شود . تحرک امريکا، پيشمرگان يک انقالب جديد کردها، قربانی ايله جاری های صدام حسين گرديدند

نفوذ در دولت پوليسی، ديکتاتوری و شبکه های . اخذ اطالعات از ايران امرور بهتر است، باشک و ترديد همراه ست
. با آنهم جوامع باز با آن هميشه مشکلی دارند.  ستتروريستی توسط منابع مخبری يک پروبلم کهنه و مشهود ا

  .جاسوس تخنيکی تنها کافی نيست
تعريف نموده غير قابل » بمب ايرانی و يا بمباردمان ايرانی« سرکوزی رئيس جمهور فرانسه اين مشکل را با بديل 

نت بوش، صدر اعظم آلمان، پريزيد. تا جايکه ديده می شود جز اينکه حوصله شود، چارۀ ندارد. برداشت می پندارد
اگر . مرکل و هم چنان سرکوزی به تازه گی با تأکيد  بيان داشتند، سالح ذروی در دست ايران غير قابل قبول است

اين بيان  هنوز هم به طاقت خود باقی باشد، پس نتيجه گيری چه خواهد بود؟  از قطار کانديدان رياست جمهوری 
 ماموريتش با ايران مصروف خواهد بود، جان مک کين و هيلری کلينتن واضحاً  امريکا که ازجمله يک تن وقتی در

در اسرائيل که عمده ترين کشور مورد بحث است، ازخود داری کار . در زمينه اظهار نظر داشتند، بارک اوباما نه
  .گرفته می شود که قابل فهم است

  

   ولی بعدًا ؟ –مذاکره شود 
اما با ايران از دير . رف و َسمت در سياست خارجی،  وسيلۀ سالم را سراغ می داند، در مذاکره، با هر ط"اوباما"

زمان به اين سو مذاکره جاريست؛ ديپلو ماسی فرصت فراوان داشت، عدم تأثير خود را به اثبات برساند که شايد 
 کردن کشور ديگر از اگر نمايندۀ با صالحيت يک کشور علناً  قصد خود را مينی بر محو. طبيعت قضيه چنين باشد

روی زمين اعالم می دارد، به اين صورت اساس مذاکره نسبت به وضع عادی وحشتناک بوده و جلو گيری از قرار 
  . گرفتن سالح اتومی در دست متجاوز پوتنسيال، يک امر ضروری پنداشته می شود
اين هدفمندی از . دی صورت بگيردمذاکرات وقتی هدفمند است که با تصور شفاف از نتيجه، در يک وقت محدود و ج

طوريکه درحال وضع ديده می شود، آنچه . سالها به اين طرف تحت رهبری و پرتو اروپائی  متأسفانه به نتيجه نرسيد
 يک تخيل خطرناک باقی - تجسم در وجود شورای امنيت–باقی می ماند اميد است که مفکورۀ خيالی امنيت جمعی 

ه از اخذ تصاميم مهم خود داری و از مسؤوليت شانه خالی گردد و عاليق ديگری تعقيب نمانده و نه برای آن باشد ک
  .اتخاذ تصميم  برای تحريمات جديد حد اقل يک اقدام خواهد بود تا از شدت اين جنجال کاسته شود. شود

  
  پايان

   
 
 
 
 
 
 
 
 


