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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ٢٢

  

  :موساد و سيا موافق ھستند 

  جوی ساخت سالح اتمی نيست و ايران در جست

  

  

تاھای يس اطالعاتی اسرائيل، موساد و ھميمز اعالم کرد که سرو در نيويورک تاامريکائیيک منبع اطالعاتی 

ی نظامی تھران برای ساخت سالح اتمی باشد، ئئيشان متقاعد شده اند که ھيچ مدرکی که دال بر برنامۀ ھسته امريکا

  . وجود ندارد

ه با برنامۀ سالح موساد در رابط« به روزنامه گفت امريکايس ھای اطالعاتی ويک مأمور اطالعاتی رده باالی سر

، اعتقاد بر اين است که ايران امريکاو در دايرۀ اطالعاتی » ی ايران با اياالت متحده اختالف نظری نداردئھسته 

در اين «: مأمور اطالعاتی اضافه کرد. ی نظامی خود را در چند سال پيش از اين متوقف کرده استئبرنامۀ ھسته 

  ». و اسرائيل وجود نداردامريکاعاتی مورد بحث و جدل زيادی بين دواير اطال

با اين وجود چنين نظريه ای در تقابل کامل با مطالبی است که سياست مداران اسرائيلی دائما روی ضرورت آن 

ی ايران برای پيش گيری از تحوالت و تھديد ئپافشاری می کنند، يعنی ضرورت بمباران فوری روی مراکز ھسته 

  .عينی عليه دولت يھودی

 از سال ھا امريکاآژانس ھای متعدد اطالعاتی . ت اطالعاتی موجود کليد معمای جنگ يا صلح با ايران استتحوال

جوی اين موضوع بودند، و تالش کردند تا نشانه ای که دال بر وجود کالھک اتمی و موشک برای  و پيش در جست
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 سال پيش از اين در سال ٩ در هبرنام: ده است از تمام اين تالش ھا، ببينيم نتيجۀ کار چه بو. حمل باشد پيدا کنند

  . خاتمه يافته است٢٠٠٣

يک افسر اطالعاتی ديگر به نيويورک تايمز گفته . ری نکرده استييامروز، محتوای گزارشات دربارۀ ايران ھيچ تغ

 توضيح ساده. »ايران ھدف مشکلترين عمليات جاسوسی است، حتی از کرۀ شمالی ھم مشکل تر است«است که 

برخی گزارشات قيد کرده اند که . دای بررسی اطالعات در اختيار نداراياالت متحده مأموران زيادی بر: است 

  .ی کار گذاشته برای تحليل وضعيت استفاده می کندئ که در نزديکی توليد ھسته ئیاياالت متحده از گيرنده ھا

ی است، با اين وجود تحريمات ئايران خيلی دور از سالح ھسته ولی اگر چه دواير اطالعاتی اعتراف کرده اند که 

  .عليه اين کشور ادامه دارد

ی اش پا فشاری می کند و اطمينان داده است که به ھيچ بھانه ای اين ئايران روی ويژگی صلح آميز برنامۀ ھسته 

  .موضع را ترک نخواھد کرد

 متن اصلی به انگليسی

 

Texte original en anglais : http ://rt.com/news/mossad-iran-nuclear-programme-851/ 

:منبع   

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=29850 

Mondialisation.ca, Le 19 mars 2012 

RT.com 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢٠

  

 :پی نوشت مترجم 

ر مقاالتی که پيش از اين در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر کرده ام، فکر می کنم توضيحات ميشل شوسودوسکی د

چه اين که از ديدگاه استراتژی نوين اياالت متحده، . وضعيت تھاجمی امپراتوری را بيش از ھمه روشن سازد

  فنیئینگاه امپراتوری به توانا. موضوع برنامۀ ھسته ای ايران برای ساخت سالح ھسته ای به شکل ديگری است

در . حتی اگر برنامه ای برای ساخت سالح اتمی وجود نداشته باشد. ايران و فاصلۀ آن با ساخت سالح اتمی است

نتيجه ضروررت حملۀ نظامی به ايران بستکی به تعبير اين فاصله دارد، که در چه مدتی ايران می تواند سالح اتمی 

  .گفتيم حتی اگر چنين طرحی عمال در کار نباشدبسازد و آن را روی موشک و يا ھواپيما حمل کند، چنان که 

در ثانی، آن چه بيش از ھمه موجب نگرانی اياالت متحده می باشد استقالل و قدرت نسبی کشوری است که نه تنھا 

منابع نفتی سرشاری دارد و دومين ذخيرۀ گاز جھان به حساب می آيد، بلکه تنگۀ استراتژيک ھرمز را نيز در تير 

  .و به راحتی می تواند آن را مسدود سازدرس خود دارد 

 که ھنوز به آن توجھی نداشته اند، می تواند دال بر ماھيت اپوزيسيون ئیھمين موضوع در عين حال، برای آنھا...

  .   باشد که مورد حمايت امپرياليسم جھانی بوده اندئیھا

 

 


