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  حمله به ايران
  داخبار جعلی درباره يک ارتباط تروريستی می تواند بھانه برای جنگ باش

 

  
  

  

ناظران تحوالت خاورميانه مدتھاست که به اين موضوع توجه دارند که اياالت متحده و اسرائيل در صدد يافتن بھانه ای 

 به صراحت از زبان بنيامين نتانياھو نخست وزير رساااين ھدف در کنفرانس اخير و. برای حمله به ايران ھستند

عکس، واکنش محکمی به  هب. ی و خاورميانه را جلب کندئد او نتوانست حمايت دولتھای اروپااسرائيل جاری شد، ھرچن

 وجود داشت که ٢٠١٥در سال ) برجام(ی چند جانبه با ايران ئ در خصوص توافق ھسته ئیويژه از سوی دولتھای اروپا

ايران، ھم از يک جنگ بزرگ حاکی از آن است که ترجيح آنھا اين است که در راستای عادی سازی روابط خود با 

   .ی توسط ايران شوندئاجتناب کنند و ھم مانع از گسترش سالح ھسته 

ل و البی ھای آن در اياالت متحده ھستند؛ تمامی ئي وجود دارند که ھمه در ارتباط نزديک با اسرائیدر واشنگتن بنيادھا

ه ھای تاريک گوناگون در پی يافتن بھانه اند، با آنھا در گوش. آنھا در حال پرونده سازی برای جنگ با ايران ھستند
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 ھای بالستيک که ايران را قادر می سازد با استفاده اکتر ۀی؛ توسعئ ھسته ۀتقلب ايران در برنام:  از اين دستئیادعاھا

ی مخفی خود اھدافی را در اروپا و حتی اياالت متحده مورد حمله قرار دھد؛ دولت ايران ئاز کالھک ھای ھسته 

 رژيم تغيير می کند که ء مردم ايران و ايجاد دمکراسی در آن کشور اقتضائیرکوبگر و ديکتاتوری است، و لذا رھاس

که، ايران در سرتاسر خاورميانه مشغول تحريک و حمايت از جنگھا  در اين کشور صورت گيرد؛ و از ھمه مھمتر اين

   .و تھديدات عليه اياالت متحده و متحدان آن است

می ووق در مورد ايران در حالی صورت می گيرد که بازرسی ھای دقيق از سوی آژانس بين المللی انرژی اتادعاھای ف

ی ندارد؛ ئد می کند که تھران ھيچ برنامه ای برای توليد يا گسترش تسليحات ھسته ئيتأ) IAEA (مستقر در سازمان ملل

از . خود نيز بر آن صحه گذاشته است» بين المللیبررسی تھديد « اطالعاتی اياالت متحده در آخرين ۀامری که جامع

 محدود اين کشور را اکتیرل و اياالت متحده عليه ايران، برنامه ئياين گذشته، با توجه به تھديدات دائمی از سوی اسرا

 ۀکه می توان پذيرفت که حذف دولت ايران در مناسبت ترين حالت وظيف ًمی توان عمدتا دفاعی برشمرد، ضمن اين

 ايران است، نه از طريق دخالت نظامی از سوی يک قدرت خارجی که در عين حال مردم اين کشور را از طريق مردم

 و اما در خصوص تحريک به جنگ در خاورميانه، نه به ايران، جنگ اقتصادی در معرض گرسنگی قرار داده است

  .بلکه بايد به اياالت متحده و اسرائيل نگاه کرد

واشنگتن، يعنی جان بولتون مشاور امنيت ملی، مايک پمپئو وزير امور خارجه و نيز ) گ طلبانجن(بنابراين، بازھا 

 ايران به ميان می آيد، در يافتن بھانه برای جنگ با ايران در لۀأمپ، وقتی مس شخص رئيس جمھور دونالد ترًظاھرا

را وا می دارد که يک داستان قديمی را برای لذا، بی ترديد اصرار و تحريک نتانياھو است که آن بازھا . مانده می شوند

که ھيچ تھديد در   کنند، ضمن اينءيافتن استداللی به ظاھر قابل توجيه برای انجام يک جنگ اعالم نشده عليه ايران احيا

     . پيشگيرانه وجود نداردۀحال وقوع نيز از سوی تھران برای حمل

 که البته بررسی شد، واشنگتن تايمز ۀ در مقاله ای در روزنامًی تواند باشد، اخيراکه سياست جديد ايران چه م اين

نه از سوی رسانه ھا يا کارشناسان مربوطه مورد توجه کافی قرار گرفت و نه از سوی آن معدود سياست سفانه أمت

  .ار داده اندنديشيد، مورد انتقاد قر آن بيۀ که اول حمله کنيد و بعد در بار گذارانی که پيوسته اين تمايل واشنگتن را

پيوند ايران و القاعده می تواند توجيه قانونی برای حمالت نظامی : اختصاصی«: عنوان مقاله مورد اشاره اين است

 کسانی قرار گيرد که نگران آن ۀنکات اصلی اين مقاله بايد به طور جدی مورد توجه ھم » .اياالت متحده را فراھم کند

پيچ و خم ھای اتاق  عادی برخاسته ازگاف و اشتباه   امرفارس رخ دھد، زيرا اينھستند که چه چيز قرار است در خليج 

ھمچنين ضمن اشاره به مقامات دولتی با ذکر نام، به کسانی  مقاله. فکر نيست، ھر چند قسمتی از آن را شامل می شود

   . دولت ھستندۀ مجموع ازئینھا نيز جزآديگراشاره دارد که ھر چند نام شان ذکر نمی شود، ولی مشخص است که 

را مطالعه  واشنگتن تايمز سابق سازمان سيا که چند سالی در موضوع ايران کار کرده، وقتی مقالۀ کارمند به عنوان يک

 تا ٢٠٠١ سالھای ۀ شباھت داشت که در فاصلین دليل که به تکرار اطالعات جعليکردم، شگفت زده شدم، بيشتر به اي

 اين فرضيه استوار است که جنگ با ايران برای ۀاين مقاله بر پاي. يران به کار گرفته شد عليه ھم عراق و ھم ا٢٠٠٣

ل که پشت صحنه عمل می کند، مطلوب است، لذا يافتن بھانه ای برای دست زدن به حمله ئياياالت متحده، ھمچنين اسرا

 است که امريکاای متقاعد کردن مردم ھمان گونه که تھديد تروريسم ھميشه تاکتيکی مناسب بر . به ايران ضروری است

 آن از اين حيث که ۀ کند؛ لذا، مطالعءبه ھر حال بايد کاری برای آن انجام شود، اين مقاله نيز می کوشد ھمان چيز را القا

    .ی باشدم تفکر کاخ سفيد است، مأيوس کننده ۀبازتاب دھند
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ميانه می نويسم و اين موجب شد که ھمواره از سوی  فعاليت ھای سيا و خاورۀسالی است که مطالب انتقادی در بار چند

اما در اين مورد، تماس ھا و ايميل ھای دريافتی ام از . ھمقطاران سابق خود تحت فشار قابل توجھی قرار بگيرم

 مورد بحث از سوی آنان، ۀ دقيق مقالۀ من از خاورميانه را به بحث گذاشتند و مطالعۀکارمندان اطالعاتی سابق که تجرب

 کرده است، به طوری که استفاده از اطالعات جعلی و پرسش برانگيز تغييرکايت از آن دارد که موضع آنان به شدت ح

  .را برای آغاز جنگ غير ضروری ديگر را محکوم کرده اند

يت می  اظھارات اين مقاله، ايران با تأمين پول، سالح و مناطق امن و حفاظت شده در خاورميانه از القاعده حماۀبر پاي

ايران به رغم تفاوت ھای ايدئولوژيک در حال . کند تا اين گروه بتواند حمالت تروريستی جديدی به انجام برساند

 اين مقاله و منابع ذکر ۀبه گفت. دارند» اياالت متحده«ھمکاری با القاعده است، زيرا ھر دو يک دشمن مشترک به نام 

و معنايش اين است که کاخ » امنيتی غيرقابل قبول برای جھان تبديل شدهبه يک تھديد «شده در آن، اين ھمکاری اکنون 

   .»توجيه قانونی بالقوه ای را برای حمالت نظامی عليه ايران و نيروھای نيابتی اش بسازد«سفيد می تواند 

ن دو ھمين االن معقول است که بپرسيم که نگرانی اياالت متحده برای چيست اگر ايران به القاعده کمک می کند، زيرا اي

دليل آن در .  پھن شده اند و منتظر تبری ھستند که فرود آيد و بيفتندامريکانيز دشمنانی ھستند که روی يک کنده ساخت 

مبر نوشته شده تا مجوزی برای شکار القاعده  سپت١١وجود دارد که در اصل پس از » مجوز استفاده از نيروی نظامی«

را نيز تحت تعقيب » گروه ھای مرتبط«مجوزی که سپس با اصالحاتی اجازه می دھد در سراسر جھان را تأمين کند، 

باند ديوانگان از خود راضی  مپ وا القاعده است، پس رئيس جمھور ترًاگر ايران احتماال يک گروه مرتبط ب. قرار دھند

را بمباران » مستر آيت هللا« متعلق به مده اند، می توانند اعالم کنند که ايرانآ نتانياھو در ۀکه از تخم پرورش يافت او

بنابراين، آيا اين دولت . و اگر اسرائيل درگير شود، نيايش تمام عياری از کنگره و رسانه ھا به راه خواھد افتاد. کنند

    استداللی پوچ و مزخرف آغاز کند؟ۀ ھم می تواند و مايل است که ھمانند پيشينيان خود جنگ بزرگی بر پايامريکا

مپ بر چنانچه رئيس جمھور تر«: قرار استمنعکس می شود، از اين  واشنگتن تايمز  آغاز جنگ آنگونه که درتوجيه

 يا اسرائيل محسوب می شود و تحريم ھای اقتصادی برای خنثی کردن اين امريکاآن شود که تھران تھديدی جدی برای 

ز آن دارند که قوانين جاری اکنون می تواند توجيھی ی و حقوقی حکايت ائقدر کافی قوی نيست، منابع کنگره تھديد به 

مقاله برای اين توضيح که چه چيزی ممکن است » .حقوقی برای حمله به قلمرو ايران يا نيروھای نيابتی اش فراھم کند

 سوی ايران خسته و نحيف برای اياالت متحده محسوب شود ناتوان است، اما کم نمی آورد که يادآور  تھديدی جدی از

ی و ئ ھسته ۀل مطابق معمول محق است، ھمواره قربانی و مظلوم واقع شده است، و به رغم زرادخانئيشود که اسرا

   .ً است، ظاھرا زير تھديد قرار داردامريکا ۀی خود که تضمين کننده اش کنگرئبرتری نظامی چشمگير منطقه 

است، به گروه » حامی تروريسم دولتی درجه اول جھان« اين ادعا که ايران ۀچند تن از مقامات دولتی اشاره شده بر پاي

 –که، اگر چه اينان مايل بودند نظرات خود را در مورد محور ايران  اما جالب اين. تند روھا عليه ايران پيوسته اند

 اطالعاتی اياالت متحده ۀکه از سوی جامع» بررسی تھديد بين المللی«القاعده ارائه دھند، اما نويسندگان جديدترين 

، يک کانال ايرانی را مشاھده می امريکا ۀ، وزارت امور خارجءدر اين اثنا. اه از آن مطلع نشده اندگ انتشار يافت، ھيچ

د اين ارزيابی به کند که نفرات و پول القاعده را به سمت اھدافی در آسيای مرکزی و جنوبی حرکت می دھد، ھر چن

 که در جنوب شرقی روریب ف١٣ اخير منتسب به القاعده در روز ۀسختی با اين واقعيت ھمخوانی دارد که در ھمين حمل

ًاخيرا فاش شده که (.  مرزبان در اثر بمب گذاری کشته شدند٢٧ايران عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام گرديد، 

  ) م–. مليت ايرانی نداشتند و اھل پاکستان بودندعوامل اين بمب گذاری انتحاری 
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 چون حزب هللا و حماس محکوم ئی گروه ھاۀمين بودجأ نيز به ويژه ايران را برای تامريکا ۀبررسی دولتی تھديد ساالن

ود اياالت متحده است و تھديد عليه خ» تھديد« دشمنان اسرائيلی ھستند که کمتر نگران ءمی کند که ھر دو اينھا از قضا

   .او نيز به اين واقعيت مربوط است که از جانب دولت يھود پيوسته در حال مزاحمت و دخالت در خاورميانه است

رفتند، يعنی اتاق فکر » قابل اعتماد قديمی«و ھنگامی که نويسندگان مقاله در شک و ترديد قرار گرفتند، به سراغ افراد 

که در ضمن به شکلی تنگاتنک با دولت اسرائيل کار می کند و » اسیبنياد دفاع از دموکر«نئوکانھای سرشناس، يعنی 

مپ دولت تر«ين بنياد اظھار داشت که يکی از سخنگويان ا. ھرگز از وضعيت دموکراسی در اسرائيل انتقاد نکرده است

 تھران از القاعده  و حال بايد تمرکز بر پشتيبانی درازمدتحق دارد که بر تمام فعاليت ھای زيان بار تھران تمرکز کند

  ».را بر نظارتھای پيشين بيفزايد

که براستی کارشناس است و به جای دستورات  واشنگتن تايمز در حقيقت، يکی از کارشناسان اشاره شده در گزارش

 نلی«. ال بردؤ القاعده را زير س–د دولتی و اتاق فکر، اسناد اصلی را مورد بررسی قرار داده، گزارش ايران ئيمورد تأ

ی جديد، يکی از نخستين امريکاالھود، تحليلگر پيشين تروريسم در آکادمی نظامی اياالت متحده و اکنون عضو بنياد 

در . ت آباد پاکستان کشف و ضبط گرديد، مورد بررسی قرار داديباکسانی بود که اسنادی را که از مخفيگاه بن الدن در 

 رنجی ۀز گذشته، الھود نوشت که پرونده ھای بن الدن برمال کنندئيدر پا» شورای آتالنتيک«تجزيه و تحليلی برای 

 تا ٢٠٠٤خانم نلی الھود ضمن اشاره به تاريخ اسناد، که از سال . عميق از ترديد و دشمنی نسبت به رژيم ايران است

اسناد مورد در ھيچ يک از «: چند روز پيش از مرگ بن الدن را شامل می شود، بررسی خود را اينگونه پايان می دھد

  »».بحث که به ھمکاری بين القاعده و ايران در انجام عمليات تروريستی مشترک اشاره کند، مرجعی نيافتم

خطرات قوی ھستند و . ًبنابراين، رفتن به دنبال ايران نام يک بازی است، حتی اگر داستان القاعده اساسا نادرست باشد

ايران و تروريسم؟ عالی . نگی را توجيه کند، بازی منصفانه ای ستھر آنچه بايد توليد، فرض يا مھندسی شود تا ج

د آن را امتحان کنيم، چون باالخره حمله به ايران پيروزی آسانی خواھد بود و مردم در خيابان ھا برای تانک ئيبيا. است

  ؟ز آب در بياد اشتباه اًچه چيزی می تواند احتماال. ھای ما که از مقابل چشمان شان می گذرند، ھورا می کشند
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