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   به زبان آلماني به چاپ رسيده است2006 مارس 10اين مقاله در نشريه فراي تاگ مورخ 

  

   آماده به خدمت است دست به سينهآلمان براي پيشبرد اوامر اياالت متحده

  

  طبق اين تاكتيك.بيش از يك سال قبل تاكتيك نو محافظه كاران آمريكايي را در نزاع اتمي با ايران برمال ساخت) Seymour Hersh(سايمورهرش 

 به دام آنقدر ناشيا نه عمل كرد كه يپلماسي اروپا د.اكنون اين وضع به وقوع پيوسته است  . وارد عمل خواهند شد ،"به محض شكست ديپلماسي اروپا"آن ها  

گزارش البرادعي هم .  سپرده است- بخوان آمريكا–اواخر ژانويه امسال جامعه اروپا ابتكار عمل را رسما به شوراي امنيت  . افتادآشكار اياالت متحده اين تله 

متحده كه  بخوان حكم رهبري اياالت -"به خواست جامعه جهاني"كه در آن بر طبق اراده اياالت متحده از ايران درخواست شده است كه صادر شده 

  عجيب نومحافظه كاران آمريكايي به هدفشان  بدين گونه. ترتيب اثر دهد- انسان در ابوقريب و گوانتاناما را بر دوش مي كشد14.000مسئوليت اسارت 

با و سپس ايجاد تحريم هايي  اول تعيين يك اولتيماتوم با مهلت زماني مقرر ،اكنون جورج بوش هم مي خواهد و هم مي تواند وارد عمل شود. نزديك شده اند

  .به يك جنگ هوايي منجر شودميتواند هدف اوج گيري بحران كه در نهايت 

از بحراني كه بيش از دو سال با دقت كامل بر روي آن كار كرده اند، به راحتي با جديت تمام بايد روي اين موضوع حساب كرد كه بوش، رامسفلد و چني 

، چرا كه زمان به زيان آن ها عمل مي بزنند دست به حمله  به زودي با مصوبه شوراي امنيت ويا بدون آن،ا قدم برميدارند كه در اين راستدست بردار نيستند و

ان اياالت متحده به سختي مي نظامي .سيستم هاي روسي پدافند موشكي براي دفاع از تاسيسات اتمي و نظامي ايران نصب شونددر ماه ژوئن قرار است . كند

به محض آن كه رسانه هاي اروپايي هر چه بيشتر به جزئيات اين مسئله به پردازند، هم چنين  . به انتظار بنشينند و دست روي دست بگذارند تا اين تاريخد توانن

ا بنا شده اند، فرو خواهند پايي هوپشتيباني ار بابه سان خانه هاي پوشالي كه ،  شسكست ديپلماسي است  از اين قبيل كه ايران تنها مسئولدروغ هاييساختمان 

  .ترين تعجيل الزم است  از اين رو از ديد كارشناسان امور استراتژيك اياالت متحده  بيش.ريخت

 از يك سو .اهميت بس واالتري از عراق دارد  براي حاكميت اياالت متحده ژمونيستي آمريكا ، ايران و راهبرد هاي ه  بزرگ پروژه خاورميانهدر چارچوب

الزم از سوي ديگر . تي با ويران ساختن كليه تجهيزات اتمي ايران، قدرت بالمنازع اتمي اسرائيل در خاورميانه و نزديك به طور دراز مدت تثبيت شودمي بايس

كشوري كه از به   متوسط منطقه ايايران از قدرت بمباران كردن كليه مراكز و تجهيزات نظامي، كه اين هدف نيز در طرح حمله نظامي نهفته استاست با از

جنگ، در مارپيچ ) 1988 تا 1980از ( پس از جنگ هشت ساله با عراق دوران ندهمانبار ديگر   تبديل شده ونظر سياسي و نظامي بي اراده شده است

شود دوباره گرفتار  اي نفتيمشگالت مالي و اجباربر باال بردن سطح توليد نفت و درآمده �����ه�� �ن در را	���حاتي با كليه تسلي مسابقه بازسازي و 

   .ودوباره به تله وفور نفت ارزان قيمت براي بازار جهاني بيافتد 

، خود بهانه اي است به مراتب بي ربط در ايران هنوز بين پنج تا ده سال وقت الزم داردبمب هاي اتمي كه امكان ساخت آن ها بر طبق اطالعات سازمان سيا 

بمب هاي اتمي پاكستان كه مدت هاست موجودند و به . ح هاي كشتار جمعي در عراق براي توجيه جنگ گفته مي شدتر از دروغ هايي كه در باره سال

 عنوان خطر و تلقي مي شوند، امري كه واشنگتن هرگز بهراحتي مي توانند در دستان افراط گرايان ارتش پاكستان قرار بگيرند، خطري به مراتب بزرگ تر 

به هر قيمتي هم چنان خواهان ضربه زدن به رهبري اياالت متحده با وجود تجربه ناخوشايند عراق،  . حهاي اتمي طرح نكرده است گسترش جهاني سالمشگل 

برخالف عراق .  آمادگي كامل دارد- خواه به تنهايي و يا با همكاري نظامي اسرائيل  - براي اين كار بر خالف نظرات بسيار رايج سياسي،تهران است و 



اياالت متحده . مدت هاست كه در اطراف ايران مستقر شده اندتمامي ظرفيت هاي الزم براي پيش برد يك جنگ هوايي . كاربرد ندارديران زميني در انيروي 

قر در  مستB-52يا به وسيله بمب هاي و عودي و قطر يا از طريق كشتي هاي جنگي لنگر گرفته در بحرين ت از پايگاه هاي خود در عربستان سقادر اس

  . بخواهد بمبباران كند در ايرانجزيره ديه گوگارسيا در اقيانوس هند و نيز از طريق نيروهاي خود در عراق و افغانستان هر نوع هدفي را كه

تهران كه مدت هاست مهر دروغ گويي در روز روشن را بر پيشاني خود دارد، همواره . جنگ هم با قدرت تمام اجرا مي شودآماده سازي زمينه هاي رواني 

رهبري دولت اسالمي تنها در صورتي قادر مي شود  اعتماد خود را در نزد دولت هاي غربي بازيابد كه به طور دربست به حكم . بر سكوي اتهام قرار مي گيرد

خانم  . بر خالف اين قرارداد و بطور استثناءي صرفنظر كند– )NVV( منع گسترش سالح هاي اتمي رارداد از حق مسلم خود در ارتباط با قاين دولت ها

آنجال مركل صدر اعظم آلمان در مقايسه دولت اسالمي با رژيم نازي و به طور ضمني مقايسه شخص احمدي نژاد با هيتلر در خالل كنفرانس امنيت مونيخ، 

  .ميلوسويچ قبل از جنگ كوسوو و صدام قبل از عراق نيز عينا با هيتلر مقايسه شده بودند. ز خود خشنود ساختآمريكا را به طور كامل ارهبري 

  . اتمي ايران را بگيرد اما مي تواند در سراسر منطقه تحت شرايطي آتش گسترده اي بر پا كند تسليحات جنگ عليه ايران در دراز مدت قادر نيست جلوي

همين طور جانبداري شيعيان .  قيمت نفت منجر شودشديد مي تواند به بسته شدن شاهراه نفتي در تنگه هرمز و در نتيجه افزايش دخالت نظامي عليه ايران

در تقويت سني ها  براي  به ميدان عربستان سعوديورود. عراق از ايران و برقراري يك جنگ داخلي تمام عيار بين شيعه و سني در عراق دور از ذهن نيست

در نهايت اين پرسش مطرح مي شود كه سوريه با توجه به پيمان هم ياري خود با ايران، چه رفتاري در اين . به اين مجموعه اضافه مي شودشيعيان نيز برابر 

  . مورد نشان خواهد داد

ناداني ايدوئولوژيكي نوان با  نها ميچنين جنگي را ت. نه با منطق و نه با حداقل درايت سازگاري داردجنگ با ايران بي شك با وجود تجربيات عراق، 

برنده انتخابات فلسطين و رد سرسختانه حماس به عنوان  .توصيف نمود كه در آن رهبري اياالت متحده هيچ درسي از تجربيات گذشته خود نگرفته است

لذا عاقلنا نه  است  .خود گواهي بر اين واقعيت است مسابقه تسليحاتي تازه اي در منطقه، كمك به تسليحات هسته اي هندوستان بدون در نظر گرفتن تشديد

   .. را خيلي جدي تلقي كنند بد ترين حالت ممكن يعني بروز يك جنگكه اروپاءيان 

معاهده منع  تامين سياست امنيتي از راه قانوني و نيز استفاده از ظرفيت هاي مغاير با – يشبا استراتژي دوگانه خو بحران  در ايندولت ايران نيز به سهم خود

همين طور جامعه اروپا و قبل از همه آلمان، داوطلبانه و به دور از هر نوع منطق سياسي و برخالف  .  به بن بست رسيده است–گسترش سالح هاي اتمي 

 اهداف بنيادگراي كهتحده اياالت ماقشار جنگ طلب به درجه پادويي دست به سينه و آماده به خدمت تمامي عالئق و منافع خود، بدون هيچ گونه ضرورتي 

اروپا با لغزش بي خردانه خود به . تنزل كرده استرا به صورت انفجارآميزي درهم آميخته، هژمونيستي  اياالت متحده منافع   واپس گرايانه و ورسالت طلبي

و به طراحان استراتژي آمريكا در اجراي سياست  تدامن سياست تنش زاي اياالت متحده دست خود را براي ارائه راه حل هاي ميانجي گرانه به طور كامل بس

  . خالص سازدهاي خود، حقانيت كامل بخشيد، بدون آن كه برخالف جنگ عراق قادر باشد خود را از ورود به درگيري و ماجراجويي هاي بزرگ تر 

بوش وريل آپس از خاتمه اولتيماتوم احتمالي در جويد، در صورتي كه آنجال مركل صراحتا از حمايت و يا شركت آلمان در اعمال قهر عليه ايران دوري ن

نگراني آن جاست كه اتحاديه اروپا نيز . خود نيز خواهان آن نباشدمركل براي ورود به ميدان و همياري در جنگ رها نخواهد كرد، حتا اگر خانم او را هرگز 

فضاحتي باالتر از اين براي آلمان و اتحاديه اروپا وجود ندارد كه به توجيه . يردقرار گپشت دولت اياالت متحده  ،"همبستگي و اتحاد دنياي غرب"با شعار 

  . اخالقي جنگي دست زند كه نه تنها براي خاورميانه و نزديك، بلكه براي خود اروپا نيز نتايج فاجعه باري در پيش خواهد داشت

 و همواره با وجهه اي مثبت در دنياي سوم مطرح بوده جها نرا  بازتجاري در  اين موضوع قابل درك نيست كه چرا اروپا كه به عنوان بزرگ ترين قدرت

اين  . نزديك استفاده نمايددور و خاورگفتگو درنشده كه از اين موقعيت بي نظير تاريخي براي برقراري سياستي مبتني بر است، به درك اين واقعيت نائل

به جاي غم انگيز است كه اروپاي معروف به روشنگري . وجهه اياالت متحده در منطقه ايجاد شده استموقعيت آشكارا در نتيجه از دست رفتن مطلق اعتبار و 

عنان رهبري خود را به طور كامل به دست سياست هاي مردود و مشكوك پيشبرد يك سياست متكي بر عقل و منطق خويش در خاور نزديك و ايران، 

ر سياست خود با حماس آخرين محملي است كه بايستي چشمان خواب آلود اروپائيان را به روي اين واقعيت باز  ابتكار والديميرپوتين د.اياالت متحده بسپارد

  . پشت پرده در آن سوي اقيانوس اطلس گرديده اندكند كه تا چه حد اسير مراكز مافيايي 


