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 اشاره ء قبل از اشاره

 

 ىو هر نوع تالش. ى بردار نيستمسأله ء احتمال حمله ء آمريكا به ايران ، اصًال شوخ

ى ى آمرنگ آردن خطر تجاوز خارج و يا به نوعى دانستن اين احتمال ،منتف در جهت را

.د ؛ مگر آن آه خالف آن ثابت شودِ ظن نگاه آر   ء اّول بايد با سو ء در درجه ،  

ى ى داند آه او نه اهل جنجال و هياهوى شناسد ، مرا م » سيمور هرش« هر آه 

ى ى است آه بتوان به راحتى دروغ راه انداختن است ؛ و نه روزنامه نگارمطبوعات

ثل تست آردن يا ى ميى را با هدف هاسرش را آاله گذاشت و اّطالعات نادرست

.نجور چيز ها ، از طريق او پخش آردترسانيدن و اي  

 

ى است ؛ و هم تأآيدات جّد » نيويورآر« هم نوشته ء معروف او در اين زمينه در 

ى  تازه ترين گفتگو.ى متعّددش با رسانه هاى او بر صّحت اين نوشته ، در گفتگو هاپياپ

ى  ء آگاه هى شوند ، و در محدوداو در اين زمينه ، تا اين لحظه آه اين سطور نوشته م

.چاپ ترآّيه است » حّرّيت« ى او با روزنامه ء معتبر من ، گفتگو  

آمريكا با ى  آند آه مأموران اّطالعاتى، در اين گفتگو تأآيد م» سيمور هرش « 

ى ، به ايران رفته اند ، و هدفشان ى يا استرالياييى آانادااستفاده از گذرنامه ها

ى ى مّلايان ، و محّل اسقرار موشك هاته ي هسى مراآز پنهان فعالّيت هاىشناساي

.ايران است  

اوايل ى آند آه آمريكا در ى مى نهد و پيش بيناو در اين گفتگو پا را از اين فراتر م

.حمله آند) ى شده در ايران ى شناسايدستكم به مراآز(  ، به ايران تابستان آينده  

 اسراييلنقش مستقيم حكومت ى دارد آه ى بر ماو در همين گفتگو ، پرده از راز ديگر

.ى آندى بر مال مباز اتم  و ى اتمرا در اين ماجرا  

:ى آند آه دراين گفتگو تصريح م»  هرش «   

يا شما بمباران را آغاز آنيد ، و يا ما خودمان : ـ توصيه ء اسراييل به آمريكا اين است 

!ى آنيم اقدام م  

ى ها اين را به ايران« بنويسد آه  نيويورك تايمزدر  » توماس فريدمن« حاال بگذار 

 ، اّما تيم بوش قصد حمله به ]  !ى خوانند را نمنامهز ها اين روىون ايرانچ[ نگوييد 

». ى را نداردهيچ آشور ديگر  

 



با تأآيد بر اين آه حمله ء آمريكا  . حزب آمونيست چين، ارگان  » مردم« روزنامه ء 

شد ،  و فرودگاه باآو ، اخيرًا بر اساس معيار  آغاز خواهد آشور آذربايجاناحتماًال از 

ى ، ى آذاي»ناتو  « ى همان، يعن»  ىپيمان آتالنتيك شمالسازمان « ى ها

:ى نويسد  م ،استى شده بازساز  

ى ايران  آه در تابستان گذشته برفراز صفحات شمالىى نورانپرواز هاى از ـ بسيار

ذربايجان در باآو پايتخت آن آشور ، و ى آشور آى هواپيمايانجام شدند ، از پايگاه ها

ى ى اسالمجمهور« ى آن آشور با ايران انجام گرفته است ، و مقامات ى مرزنيز نواح

!                         ى قلمداد آرده اند ى آسمان، به عمد ، مسأله را عبور سنگ ها» 

       

» سيمور هرش « يب گزارش جنس تكذ همان ازى حاآمّيت مّلايان ، البّته اين پنهانكار

 .ها ى بودن اين گزارشترس از واقعّيت واقع. ، است ؛ و آن تكذيب هم از جنس ترس

 ء خود ، و ى فروپاشيدهى نيرو هاى جمع آوروگرنه آيست آه نداند آه مّلايان ، برا

ى نياز ى ، اّتفاقًا به چنين خبر ها و گزارش هايى و خارجانواع و اقسام مصارف داخل

!ى آه دروغ باشد ؛ اّما به شرط دارند  

 

ى خود ، از ى از تازه ترين شماره ها، روزنامه ء معتبر  انگلستان نيز در يك » گاردين« 

ى ّدى متعدى نظامى واشنگتن نوشته است آه آمريكا هواپيما هاقول يك منبع اّطالعات

ر آورده است ، با  ، بر افراز ايران به پرواز دى ايرانپدافند هوايى آزمايش توان را برا

.ى خود را به آار بياندازداين هدف آه ايران ، پدافند هواي  

...آه طبعًا مّلايان ، آن را هم از مردم پنهان داشته اندى چيز  

 

ى  ، يك بار ديگر مطلبى خودم هم آه باشداين ها همه ، مرا واداشت تا ، دستكم برا

خوانده بودم و شتابزده ترجمه  » الّشرق االوسط « را آه در شماره ء يازدهم دسامبر

. آنمىى و هم ردياب بازخوان همى از آن هم تهّيه آرده بودم ،ي  

دو ـ سه نكته ء مبهم بر خوردم آه الزم دانستم ى ، به  و رديابىو در اين بازخوان

:روشن آنمشان   

ى نوشته ى مطلبهمانطور آه درمتن مطلب هم آمده است ، آن گزارش بر مبنا : يك

:يا به عبارت دقيقتر » آتالنتيك «  ء  ست آه در  شماره ء دسامبر ماهنامهشده ا  

Atlantic Monthly War Game 

   .انتشار يافته است

ى ها» ى باز« خود را مصروف  » هّمت « اين ماهنامه ، همانطور آه از نامش پيداست 

آه در و همينطور . ى نيستندى هم بازى آه خيليى هااّما باز.  آرده استجنگى



 بينيم ، نويسندگان و بازيگران و تمرين ىحمله ء آمريكا به ايران مى مربوط به سناريو

يان و سياستمداران و ى نظامته ترين چهره هاى از برجسآنندگان سناريو ، جمع

.آمريكا هستندى  هاىاّطالعات  

 

.ى بر همين سناريو نوشته استى تحليل نيز يادداشت James Fallows : دو   

.ى شودتلّقبودن اين سناريو » ى باز« ى بر نه چندان ى تواند نشانخود مو اين   

 نگاشته است ىآمريكا مطالب متعّددى  سياست هاء در باره است آه ىاو آارشناس

:همچون   

.ى عصر ترور ، در بيان استراتژ»  ىموفقّيت بدون پيروز« ـ   

.ىآرى بوش و ى تبليغات شيوه هاى ، در بررس »ىبوش عليه آر« ـ   

.بوش» جفنگوار « ى ى از سخنران، تحليل » ى پس از مرگى رسمسخنران« ـ   

 

پنتاگون آه نظاميان ، جاسوسان ، و ديپلمات ها ى آالسيك اين باز« درباره ء » فالو « 

:ى آند آه ، از جمله اشاره م » ى آرده اندآن را طرح ريز  

 به ايران در حّد اهمّيت پروژه ء ى گفت آهى اتمى انرژـ در ماه ژوئن ، آژانس بين الملل

.ى آن توّجه نشده استاتم  

ى به ى آه اختيارات بيشترـ در ماه ژوئيه ، ايران اعالم آرد آه تن به يك قرارداد اتم

.بازرسان بدهد ، نخواهد داد  

ى از ناحيه ء ى ايران اعالم آرد آه اگر ايران به طور جّدـ در ماه اوت ، وزير دفاع مّل

 خود احساس ىبه خصوص آمريكا يا اسراييل ، در مورد تأسيسات هسته يبيگانگان ، 

ى ى تواند نيروهاى پيشگيرانه اقدام خواهد آرد آه هدف آن مخطر آند ، به ضربه ي

  .ى مرز ـ در عراق ـ باشدى در آنسوآمريكاي

 ى آردن ،ى غنى و هفت تن اورانيوم را برا اعالم آرد آه س ايرانـ در ماه سپتامبر ،

.ى گرفت موضع سختهمى ى اتمى انرژو در برابر آژانس بين الملل.  سازدىم مادهآ  

 آه از  ميل١٢۵٠با برد ى دارد ـ در ماه اآتبر ، حكومت ايران اعالم آرد آه موشك هاي

.ى تا غرب بكوبندجمله قادرند اروپا را از جنوب شرق  

ى بر آمك به  مبنرا » ىآر«  ، پيشنهاد ه ء ايرانجى امور خارهمچنين يك سخنگو

ى اورانيوم دست بردارد ى سازى آه اين آشور از غنى ايران در صورتى اتمبرنامه ها

.رد آرد  

ى آند با بمباران از  نيز ايران را تهديد آرد آه اگر زياده رواسراييلـ و در انتظار ، دولت 

.ى اسراييل ، مواجه خواهد شدسو  

 



مكتوب آرده ام ، بيشتر ، ى گر ترجمه يآار من ترجمه نيست ؛ و معموًال هم ا : سه

ى يا ى ، تحقيقى خودم در نوشته يى استفاده ء شخصى بوده است برايادداشت

.ى از اين نوعچيز  

ى چيز ى بيابد ، بايد رعايت خيل انتشار عمومقرار استى آه حال آن آه در ترجمه ي

از  نزد خود آدم  بهى از موارد آه ظاهرًا و از آن جمله است توضيح بعض. ها را آرد

.ى آيندبه نظر مواضحات   

ى را در انى آه نقش مقامات دولتنام آسمثًال در همين ترجمه آه ذآر آن رفت ، 

و . ى آنند ، در مقابل عنوان اين مقامات ، آورده شده استسناريو ايفا م

 آه اين يك ى بايست در نظر داشته باشدم  ،ى القاعدهخواننده ، عل

ى ول. از نوع يك فيلم يا مثًال يك تئاتر  استىچيز. عّيتسناريوست و نه واق

اسم وزير خارجه آه مثًال ى از اين نوع  ، بدون توّجه به بديهّيا تى از خوانندگانپاره ي

آه !  نيست ، مرز ميان سناريو و واقعّيت را گم آرده بودند »آينس بوالك « ء آمريكا 

ى عموم ، و نه  بايد به هنگام ترجمه براى است آهاينجور موارد از جمله ء همان موارد

ى آن هم در دوره و زمانه ي. نه از آن ها ى از من استو آوتاه. ى خود ، رعايت آردبرا

!آه در عالم واقع نيز مرز ميان سناريو و واقعّيت ، پيدا نيست   

 

ى از مقّدمه واره يا به و بخش. ى آه آمد ى نكاتو حاال خود آن ترجمه با رعايت نسب

:آن » اشاره « صطالح ا  

 

 

 اشاره

 

 رابسيار دقيق و حرفه يى  سناريويى  ، ى آه داشته باشدهر ماهّيت گزارش ، اين

.تحّقق يافتن استقابل ـ بالقّوه ـ  آندآه آم و بيش به همين صورت مى تشريح   

 همراه با آاسه ليسى ها و التماس هاى گاه آامالً ، سر ايران براتمى ،  جنجال هاى

 اين سناريو و اين نويسندگان درگاه  به وقيحانه و پنهان  آامًالر و وقيحانه ، و گاه  آشكا

 گيرى ها و موضع تناسب  به  هانوع سناريو ها ، وتشديد يا تضعيف اين جنجال 

 نياز با مّلايان ، خود به اندازه ء ضرورت ، افشاگر  آنانمعامالت سرگرفته يا سرنگرفته ء 

 ايران مردمن مردم ايران ، به يافتن پايگاهى در ميان دشمنان بى پايگاهان در ميا

...هست   

  



 و مردم بيايند مى توانم آرزويى و رؤيايى را با خود به گور ببرم ، بى آن آه بخواهم من

 ايران را

:نيز با من به گور بياندازند   

 غيره بر وت ّين مستقيمًا و بى درنگ ، و يا بعد از تحريم هايى از آن نوع آه شوراى اميا

.مّلت عراق به رسم ، و بر دولت عراق به اسم ، تحميل آردند  

  

 خود باشم ، بى آن آه آرزوى تماشاى اضمحاللتوانم شاهد نابودى و  مى من 

 خودم را داشته باشم آه در پى حمالت ناسپاساضمحالل مّلت قدرنا شناس و 

ه يى به ويرانه يى مى برد ، و تا  از ويرانرااسراييل و آمريكا ، اجساد آشته شدگانش 

 پى بمباران مراآز اتمى ، ناقص و معلول و در آه ها و نسل ها ، آودآانش را  نسل 

آشد و مرا لعنت مى مى  دنيا مى آيند ، تا گور هاى آوچكشان بر دوش بهسرطانى  

.آند  

  

ه  له ء آزادى و مسأله ء حقوق بشر ـ آمسأ شدن عمدهتوانم ببينم آه  مى من 

 و احالم من ، بلكه به نفع مردم آمالمسأله ء واقعى مّلت من است ، نه به نفع من و 

 و بيش ها  و با آم  ،    » موجودواقعًا« و جرياناتى است آه به طور عينى در مبارزه ء 

 تحت  راخوب و بدش ، و آاستى ها و ناآاستى هايش ، درگيرند ؛ اّما نكوشم آه آن 

 خودم با خيال ، و به قراردهم چنى ـ رامسفلد ـ بوش ، و مثّلث الّشعاع منافع شارون

:يك تير دونشان بزنم   

«  به ،  »منجى «  سرآوب اين مردم  ، به وسيله ء مّلايان ، و نيازمند آردنشان به ـ

. البّتهخودش به هر خس و خاشاآى براى نجات آويخته    »منجى  

 و به همان اندازه آه نصيب موهوم   دستمريزادى قطعًاو دستمزدى قطعى  به و  ـ

.ها شد رسيدنچلبى چلبى و   

  

: آه نمى توانم به مردم بگويم هم و نمى دانم ـ شايد ـ مى توانم  من  

 ، در عبور زمان ، به رشد و آمال ، باور آورده ام ديگر اّما ؛ ها آردم و آن ها نكردم  اينـ 

 ها خواهم آرد و اين ها آناين پس ،   از و ام ؛ رسيده؛ به شهامت نقد و بررسى خود 

...آردنخواهم   

ىان على اصفهمحّمد  
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آمريكا براى جنگ با ايران در سه مرحلهسناريوى   

 

  »الّشرق االوسط « 

  دسامبر دو هزار و چهاريازدهم

  

  ـ محّمد على صالحواشنگتن

  

 ى و محكمآه روابط قابل اطمينانآمريكايى   نشسته ءباز اّطالعاتى  ها و افراد  الژنر

 تنظيمدارند ، سناريويى سه مرحله يى براى حمله به ايران ، ) پنتاگون  ( با وزارت دفاع

.آرده اند  

  

  آه سازمان امنيتاستحمله به مقر هاى سپاه پاسداران شامل  اّول ، مرحله ء

 اينآه محل هاى آن ها را مى داند ، و معتقد است آه نابود آردن  مى گويد آمريكا

. آشيدنخواهد درازا بهمقر ها ، بيش از يك روز ،    

 

  

 سيصد مرآز را شامل وحمله به رآآتور هاى هسته يى است  شامل  دّوم ، مرحله ء

.دشومى   

  سالح هاى هسته يى ،به مربوط مرآز صدوبيست و پنج مرآز ، سيصد اين از

.شيميايى ، و ميكربى است  

  

  [،، و عراق ، و آذر بايجان ] فارس [ ارسال نيروست از خليج شامل  مرحلُه سّوم ، و

 ايران و  هاىبه منظور بر گردانيدن نگاه . و گرجستان ، و افغانستان  ] آشور آذربايجان

.ىايران آردن نيرو هاى دوره  

: بعد و  

حوالى تهران ، آه مسئوالن ، ارزيابى آرده اند آه ى سو از انبوه و آرام و پنهانى  ورود

.آشددو هفته ، طول مى   

 طرح ، ورود به تهران را شامل نمى شود ، و فقط تضمين آنندُه حكومتى دوست اين

. در ايران استآمريكا  

: ، سناريو ، هشدار داده است آه اّما  



 مى آند و دست به  آه ايران به وجود خطرى نيرومند ، آگاه شود ، پيشدستىوقتى

مى زند ، و يك جبهه ء شيعى را در ] فارس [  به نيروهاى آمريكايى در خليج حمله

. عليه نيرو هاى آمريكايى مستقردر آنجا مى گشايدعراقداخل   

جلسه ء بحث و  از نظاميان بلندپايه ، سناريوى جنگ ايران را بعد و  خبرگان  اين

. آرده اندتهيه ، ريكاآم شوراى امنيت مّلى  آنكاشاجتماعات  

 

 ( : جلسه يى آه به بررسى اين سناريو اختصاص داشت ، افراد زير شرآت داشتند در

ى آنند ، در ى را در اين سناريو ايفا مانى آه نقش مقامات دولتنام آس

ر  د ،ى القاعدهو خواننده ، عل. مقابل عنوان اين مقامات ، آورده شده است

در انتشار اولّيه ء اين ترجمه ، اين توضيح را . ستنظر دارد آه اين يك سناريو

ى از ى پاره يى دانستم ؛ ول نمىتوضيح واضحات فرض آرده بودم و آن را ضرور

« اسم وزير خارجه ء آمريكا آه مثًال ى از اين نوع  ، بدون توّجه به بديهّيا تخوانندگان

آه اينجور !  بودند  نيست ، مرز ميان سناريو و واقعّيت را گم آرده»آينس بوالك 

ى و آوتاه. ى خود ، رعايت آردى عموم ، و نه براموارد را هم بايد به هنگام ترجمه برا

بوده  مى خود استفاده ء شخصىچرا آه معموًال سر و آارم با ترجمه برا از من است

) . و نه انتشار عمومى به همان صورت اولّيهاست   

 ، يعنى همان سرهنگ باز نشسته يى يزگاردسام  بوش در امنيت مّلى ، مشاور  ـ

اين سناريو مورد استفاده ء .  آردتهيهآه بيست سال پيش ، سناريوى اشغال عراق را 

 در سال گذشته ، عراق را اشغال آردند آه فرمانده نيرو هايى ، فرانكس  تومىژنرال  

.قرار گرفت  

ل مّتحد در امر اسلحه ء او مدير هيأت مل. ىديويد آا اّطالعات مرآزى ، مرآز مدير  ـ 

، و بعد ، مدير گروه آمريكايى جستجو و تحقيق در مورد سالح عراقى هسته يى 

.بودآشتار جمععى   

 واشنگتنبروآنگز  «  امور ايران در انستيتوى متخّصص ، آينيس بوالك خارجه ،وزير  ـ

و يك سال . دبواو ، پيش از اين ، مسئول امور ايران در نمايندگى اّطالعات مرآزى . » 

 منتشر را  »دعوت به جنگ عراق : توفان تهديد آننده « پيش از جنگ عراق ، آتاب 

. عراق ، نقش مؤّثرى داشتجنگآرده بود آه در تقويت تأييد   

 » پناهندگان بين المللى « سازمان  مدير  بيكونآينيس  ارشد آاخ سفيد ، آارمند  ـ

بيل آلينتون ، : سابق جمهورى است او در زمان ري.  براى آمك به پناهندگان،

.سخنگوى پنتاگون بود  

 در جنگ مّلى دانشكده ءاستاد استراتژى امنيت مّلى در  : مايكل مازار وزير دفاع ، ـ

.واشنگتن  



  

 آرده است ـ اجتماع منتشر  » آتالنتيك « اين سناريوى جنگ ـ آه آن را مجّله ء طبق

.تشكيل شد  جمعه صبحفورى يى در ساعت نه   

 يى در نماز جمعه ، خامنه اجتماع ، بعد از اخبارى تشكيل شدحاآى از اين آه  اين

 آن ، توّقف برنامه ء هسته يى ايران را مردود دانسته درخطبه يى خوانده است آه 

.است  

 ، بيانيه يى صادر پيش نيز با در نظر گرفتن اين نكته آه سازمان انرژى اتمى ، در روز و

 قانع آردن ايران به توّقف به اميد خود را  «.  اظهار مى داشت آه آرده بود آه در آن

      . » دست داده استازبرنامه هاى هسته يى 

  

 

  در اين اجتماع گذشتآنچه

 

  

. اين اجتماع را مستسشار بوش در امنيت مّلى به عهده داشترياست  

: با تأآيد بر دو نكته ، سخنانش را آغاز آرد او  

 تماس بهبه اين دليل آه اين موضوع ، .  در باره ء زمان حمله به ايرانبحث نكردن : يك

.شودهاى ديپلوماتيكى آه بوش به آن ها اقدام خواهد آرد مربوط مى   

 گرفتهتمام معلومات آه بار ها تأييد شده است صحيحند ، و از مورد عراق ، درس  : دو

 آهبه اّطالعاتى انجام گرفت موردى آه در آن ، اشغال عراق با اعتماد به . شده است

.بعدًا معلوم شد آه درست نبوده اند  

  

: سوى ديگر ، رييس سازمان مرآزى اّطالعات ،گفت آه از  

  ». ديگر ، يك بمب هسته يى خواهند ساختسال سه تا ايرانى ها «

ن بى آ داشته باشند آه ما از ىت و تجهيزات اين احتمال هست آه آن ها امكاناتاّما

 ى و تجهيزاتو نيز اين احتمال آه پاره يى دولت ها به آن ها ، امكانات. باشيماّطالع 

. از آن بى خبر مانده باشيممافروخته باشند آه   

 ما مى دانيم آه نمى دانيم ؛ و چيز هايى هست آه آه آه اينجا چيزهايى هست «

  .»ما نمى دانيم آه نمى دانيم 

زودى آردند آه قصد ، اين است آه ايران به  ، از اين سخنان اينطور استنباط حاضران

.يك بمب اتمى خواهد ساخت ؛ و يا اى بسا آه آن را ساخته باشد  

  



 

  ضربه به تنهايى ، آفايت نمى آنديك

 

  

 هاى رآآتور اّطالعات ، ادامه داد آه اسراييل ، در هر لحظه ، آماده ء حمله به مدير

 ، مراآز هسته يى عراق را مورد همانطور آه بيست سال پيش. اتمى ايران است

. قرار دادحمله  

: اضافه آرد او  

 يك ضربه ، به تنهايى ، نتواند تهيه ء بمب هسته يى توّسط آه اّما ما مى ترسيم «

.» اين آه حّتى اين بمب ، تا حاال تهيه شده باشد ياايران را متوّقف آند ؛ و   

 هستهل شد و گفت آه تهديد بمب  بين مصالح آمريكا ومصالح اسراييل ، تفاوت قاياو

و به همين دليل ، . يى ايران براى اسراييل بيشتر از اين تهديد براى آمريكاست

 ، اى بسا اگر حس آند آه ايران خطرى حقيقى شده است ، آن را مورد اسراييل

.دهدحمله قرار   

تواند نمى   اّطالعات آمريكا گفت آه سازمان اّطالعاتى اسراييل هم ، مثل آمريكا ،مدير

 است خبرزيرا اسراييل از موارد زير بى . در باره ء تمام دانسته هاى خود مطمئن باشد

: 

.استمرحلُه واقعى يى آه ايران در تهيه ء بمب هسته يى به آن رسيده  : يك  

.محل هايى آه اين بمب ، يا اجزايى از آن ، ساخته مى شوند : دو  

 به اين توّجهمخصوصًا با . ن نياز به تكرار هجومتوان نابود آردن اين محل ها بدو : سه

.آه نخستين هجوم ، باعث خشم جهانى خواهد شد  

 مورددر حالى آه در . نياز هواپيما هاى اسراييلى به تجديد سوخت در آسمان : چهار

.نبوددر آار نيازى حمله به عراق چنين    

 عربستان فضا هاى هوايى نياز هواپيما هاى اسراييلى به آسب اجازه ء عبور از : پنج

 چنين اجازه صدور ها ، آنسعودى ، اردن ، و ترآيه ، آه بعضى از آن ها ، و يا همه ء  

.يى را رد خواهند آرد  

 اجازه پيما هاى اسراييلى ، همچنين به عبور از فضاى هوايى عراق نيازمندند آه هوا

 هستندو اين آمريكايى ها  به عهده ء آمريكايى هاست ، هادادن يا اجازه ندادن به آن 

.آه در اين مورد بايد نظر بدهند  

 بوش در امنيت مّلى گفت آه ثابت آردن خطر هسته يى ايران به نزد افكار مستشار

:و اين به دو دليل است . جهان ، ساده تر است از آنچه در مورد عراق بودعمومى   



 اند آه داشتهه اند و تأآيد بازرسان سازمان انرژى اتمى بارها از ايران ديدن آرد : يك

 آن ها مخفى نگاه ازچيز هاى مهّمى را ى آنند و در آار آن ها مشكل ايجاد م ،ايران  

.مى دارد  

 مّتحدانپيوند هاى قوى يى ميان ايران و سازمان هاى تروريستى يى آه امريكا و  : دو

.و دوستانش را تهديد مى آنند وجود دارد  

اسراييل به مراآز اتمى ايران ، عكس العمل هاى منفى  خارجه گفت آه ضربه ء وزير

و بنا بر اين ، اگر بر اين نكته .  در اروپا و جهان اسالم را در پى خواهد داشتقوى

. » نزن«:  شويم مى توانيم به اسراييل فشار وارد آوريم آه متمرآز   

ت آه  گفت آه تماس هايى آه با مسئوالن اسراييلى داشته است روشن آرده اساو

: 

 از ما مى خواهند آه بزنيم ، به اين آه خودشان اين آار را بكنند آه آن ها تا اين حد «

 مى دانند آه امكانات فّنى براى براى نابود آردن رآآتور هاى هاآن . مايل نيستند

.»ايرانى را ندارند   

: خارجه پرسيد وزير  

» مى آنيم ؟ اقدامآار  اين به بر ما نباشد ، ما خود  اسراييل آيا اگر فشار «  

. گرفت همچنين اخطار آرد آه ايران ، ويران آردن رآآتور هاى خود را انتقام خواهد او

هاى چه آن ها را هواپيماهاى آمريكايى ، ويران آرده باشند ، چه آن ها را هواپيما 

.ىاسراييل  

: گفت او  

ما غضب آند عراق به  عراق ، جّدًا مهيب است ، و اگر ايران بردرالتزامات آمريكا « 

». جهّنم بدل خواهد شد  

  

 

  ويتناممثل

 

  

: خارجه از وزير دفاع پرسيد وزير  

 فراهم مى توانى به اندازه ء آافى ، نيروى جنگى و سالح براى تحّقق جنگ ايران آيا« 

 دانيمآنى بدون آن آه تأثيرى در آار ما در عراق داشته باشد ؟ اين ، آنطور آه ما مى 

». سانى نيست، آار آ   

. وزير دفاع جواب روشنى به اين پرسش نداداّما  



 و ؛  آرد نوبه ء خود ، مدير سازمان مرآزى اّطالعات ، سخنان وزير خارجه را تأييد به

 در عراق ، مهم تر از محفاظت ،ايران شكست ما ، شكست سخت ما در نظر افزود آه 

.                                      ستاوحدت عراق و سيادت و استقرار و انتخابات عراق 

               

 اينجا مستشار بوش در امنيت مّلى ، از حاضران در جلسه در مورد مسامحه با در

. در امر حمله ء اسراييل به راآتور هاى ايرانى رأى گيرى آرداسراييل  

. ، بر ندادن چراغ سبز به اسراييل ، توافق آردندحاضران  

.موافقت آرد  با اين نظر جمع ، حالتى متأّثربه  ،ر امنيت مّلى   مستشااّما  

 

تحّقق برنامهچگونگى   

 

: دفاع ، طرح جنگ را مبنى بر آوبيدن ايران طى سه مرحله ، تقديم آرد وزير  

 آه اينآوبيدن پادگان هاى سپاه پاسداران ، همراه با صدور بيانيه يى مبنى بر  : يك

. پاسداران در شئون عراق استسبب اين آار ، دخالت سپاه  

 ايران از آهآوبيدن رآآتور هاى اتمى ايران ، همراه با صدور بيانيه يى مبنى بر اين  : دو

.استرأى عام جهانى در امور مربوط به برنامه ء هسته يى خود ، تحّدى آرده   

تورى ديكتاتغيير نظام ، همراه با صدور بيانيه يى مبنى بر اين آه اين يك نظام  : سه

.بود و به تروريست ها آمك مى آرد  

 ، تنهايى دفاع از حاضران خواست آه به بوش توصيه آنند آه نه به گام اّول به وزير

چرا آه هرآدام از اين سه گام .  هم ، فرمان دهدبا سه گام هربلكه به آمادگى براى  

.استبه دو گام ديگر مربوط   

  

:فاع گفت  مورد آوبيدن سپاه پاسداران ، وزيرددر  

 اّطالعات ارتش ، جايگاه هاى آن ها را مى هبراى اين آ.  ، آارى آسان استاين «

آه از اياالت ) شبح   ( » ستليس «آوبيدن اين جايگاه ها با هواپيما هاى . شناسد

 از ناوگان هاى دريايى در آه  »آروز «  مى آنند ، و با موشك هاى حرآتمّتحّده  

.عملى خواهد شد ، شوندمنطقه پرتاب مى   

. اضافه آرد آه تمام اين ها در طى يك شب انجام مى پذيرداو  

  

 

  رآآتور هاآوبيدن

 



 ، اسراييل مورد آوبيدن رآآتور هاى هسته يى ، وزير دفاع گفت آه طرح ما با طرح در

 پنجاين طرح ، شامل سيصد مرآز مى شود آه از آن ها صد و بيست و . تفاوت ندارد

ه ء ّياط با سالح هاى هسته يى و شيميايى و ميكربى هستند ؛ و بقمرآز ، در ارتب

 ، مراآز فرماندهى جنگى و پايگاه هاى دفاع هواينند آه بايد اّول به آن ها مراآز

.پرداخت  

. گفت آه اين مأموريت ، پنج روز طول مى آشداو  

 [ خليجز  دفاع ، در مورد جنگ ، توضيح داد آه جنگ ، با يك هجوم فريب دهنده اوزير

 هجومو بعد از آن آه قواى ايران در جنوب ايران ، گرد آمدند ، . شروع مى شود] فارس 

.اصلى زمينى آمريكا ، از عراق آغاز خواهد شد  

چتربازان آه بخشى از قواى ايران به آن طرف متوّجه شدند ، هجوم به سيله ء وقتى 

 مى انجامو گرجستان، ] ايجان آشور آذرب[   شمال ، از فرودگاه هايى در آذربايجاناز

.پذيرد  

.آنند در همان زمان ، قواى ويژه ء آمريكايى ، از شرق افغانستان به ايران نفوذ مى و  

 مى عمل بعد هم ، نيروهاى زمينى از از افغانستان ، به صورت انبوه و به آرامى وارد و

.شوند  

: توضيح داد آه او  

 ه هاى را« رو ها در آشور هاى مجاور ايران از  براى ارسال سالح ، و گرد هم آوردن نيـ

. به سه هفته زمان نيازاست،   » سّرى آه آسى از آن ها اّطالع ندارد  

 احتياج براى آوبيدن نيروى نظامى ايران و رآآتور هاى هسته يى ، يك هفته زمان ـ

.دارد  

. و براى رسيدن به حوالى تهران ، دو هفته زمان ، الزم استـ  

  

 

دوست حكومت  

 

  

: دفاع گفت وزير  

 در خارج تهران را صحنه ء نبرد ما.   سقوط عراق نمى خواهيمشبيه سقوط تهران را «

 با فشار و سختى و.آنندو بعد ، نيرو هاى ويژه ، به داخل شهر نفوذ مى . مى خواهيم

 سرعت از وبه.  مى آنيماقدام حكومتى دوست  آردن، به سقوط حكومت و بر قرار 

.  را در خروج سريع از ايران يارى خواهد آردماحكومت دوست ، . رج مى شويمتهران خا

« 



 آه است  قرن وزير دفاع ، سئوال شد آه آيا تغيير حكومت مذهبى قوى ايران آه ربع از

.استبر پاست آار ساده يى   

 از پنج انبوه جواب داد آه نابود آردن سپاه پاسداران ، و رآآتور هاى اتمى ، و نفوذ او

 به مستمرجهت ، و آوبيدن تهران و رسيدن به حوالى آن و غير منتظره هاى نظامى 

مّدت دو يا سه هفته ، پيش از آن آه به شكست نظامى راه ببرد ، به شكست 

. راه خواهد بردانسانى  

: گفت او  

 حكومتى ، در حقيقت ، مثل سنگى ساآن است ؛ اّما وقتى آه درغلتيدن آغاز مى هر

و . آار اّول ، در غلتانيدن آن است. ى داند آه در آجا متوّقف خواهد شد ، آسى نمآند

. به اين ، تواناييمما   

  

 

  هاهشدار

 

  

 ، جبهه دارند وزير دفاع هشدار داد آه ايران با تكيه بر شيعيان آه در عراق ، اآثريت اّما

.بردء جديدى از داخل عراق خواهد گشود ، و بهاى نفت را باال خواهد   

: گفت آه ايران او  

 پيشگيرانه ، نيرو صورت به ، ما به زودى با آن خواهيم جنگيد آه وقتى آه قاتع شود «

  ».دادمورد حمله قرار خواهد ] فارس [ هاى آمريكايى را در خليج 

 در به توضيح داد آه فرودگاه هاى آذربايجان و گرجستان ، آوچكند و قادر نيستند او

. نيستندخود جا دادن نيروهاى جنگ  

 گرفته آه هفتصد ميليون دالر براى وسيع آردن اين فرودگاه ها در نظر آرد پيشنهاد او

.شود  

 نيروهاى جنگ عراق ، يك فرمانده  » فرانكس « دفاع به ياد حاضران آورد آه ژنرال وزير

 و ديگرگون آردن توسيع جنگ عراق ، همين مبلغ را براى شروع  ازسال ، پيش 

.پيشنهاد آرده بود] فارس [ يج فرودگاه هاى خل  

: گفت او  

 آه چرا. اّول ، به ناچار ، بايد آماده سازى آرد.  اجرا و آماده سازى ، فرق استميان

 اجرا ، براىبراى تعيين بودجه و ارسال آن به آنگره ، و تصويب و بازگردانيدن آن به ما 

.به وقت آافى نياز داريم ى قرار دادند و بر درنظر  ، اين موضوع را مورد بررسحاضران 

. شده ، توافق آردندپيشنهادگرفتن مبلغ   



  

: مورد توّجه قرار داد و گفت را جوانب سياسى موضوع ، خارجه  وزير  

 ايران ، معنايش ، اشغالى سخت و طوالنى در عراق درهرجنگ ساده و سريع « 

». است  

  : پرسيد آهو

»هم آرده ايم ؟  اعتبارات الزم را فرا، آيا براى اين آار «  

 دفتر اّطالعات مرآزى گفت آه گريزى از تهيه ء طرحى براى تماس هاى بسيار مدير

. با اروپاييانمخصوصًا.  نداردوجود و پربار با مّتحدان  فشرده  

 قبل ، ارشد آاخ سفيد ، نسبت به اّتخاذ يك تصميم شتابزده و انتقال آن به بوش مأمور

.شدار داداز اثبات قابليت امكان آن ، ه  

: پرسيد آه او  

 ؟ به رييس ، ظلم نكنيد و شويم بعد از تحّقق اهدافمان ، از ايران خارج مى ، چگونه «

.  آرده باشيد قانع نسازيدتشريحاو را به چيزى بدون آن آه صورت آامل و نهايى آن را 

« 

 مرآز  آه » فلوريدا « ايالت در  » تامبا « دفاع گفت آه نظاميان ، اين طرح را به وزير

.شودبررسى استقرار فرماندهى ميانى است مى برند تا در آنجا ، چگونگى اجراى آن   

 در خليج طرحبراى آن آه  « :  مأمور ارشد آاخ سفيد قانع نشد و با عصبانيت گفت اّما

» ! پرتاب شودتامبا   

: خارجه ، هشدار داد آه وزير  

همد آه ما فرودگاه هايى در وقتى آه بف.  ايران ، حكومتى ديوانه استحكومت

 ، يا گرجستان بنا مى آنيم ، حّتى اگر اين فرودگاه ها فرودگاه هاى شهرى آذربايجان

.آنند ، و حّتى اگر اين آار ، عليه آن ها نباشد ، حمله ء به ما را آغاز مى باشند  

 ودگاهفرچون بنا آردن .  پيشنهاد آرد آه هجوم ، از طريق هواپيمابر ها انجام بگيرداو

.ها شك ايرانيان را بر مى انگيزد  

  

 

ى نهايتوصيه ء  

 

  

 مناسب تر بودن و برترى راه حل در  را آردن به بوش توصيه ، موضوع  حاضران

. بر راه حل نظامى ، مورد بررسى قرار دادندديپلماتيك  

: ارشد آاخ سفيد گفت آه مأمور  



 و يدند ، يا رنج آشدادندتعفا  و اسآشيدند يكم ، رنج اداره ء مستشاران رييس در «

». افتدمى  آفايت ، به نشيب مرتبه ء دّوم در اداره ء دّوم  اينبنا بر . ماندند  

: بوش در امنيت مّلى ، گفت مستشار  

 و دخالت  ديگراو يكجور فكر مى آند ، يكجور .  شيوه ء تفّكر رييس ، مهم تر استاّما  «

 سرشت ها و جا پا ها ى موروثى خصلت.    مى زندحرفعمل مى آند ، و يكجور ديگر 

». او ، در اداره ء يكم يا اداره ء دّوم ديگرگون نمى شود  

: ارشد ، با عصبانيت گفت آه مأمور  

 تفّكر آن ها و سكوت موروثى آن ها بحث نمى طريقه ء ها و ايرانى در مورد مزاج  اّما« 

هجوم به نيروهاى . آنيم نمى  ضربه هاى پيشگيرانه ء ايران را بررسىاحتمال!  آنيم 

 و ى ،  ، و درهم آوبيدن پل دروازه ء طاليبالتيموربندر ، هجوم در ] فارس [ ما در خليج 

 منظور آوبيدن هدف هايى در آمريكا را مورد به همپيمانى ايرانى ها با القاعده احتمال

».مطالعه قرار نمى دهيم   

 مديرر خارجه ، و به دليل ترديد   دليل معارضه ء مأمور ارشد آاخ سفيد و وزيبه

 دفاع و مستشار امنيت مّلى ، اين اجتماع ، با  وزير  سرسختىاّطالعات ، و عليرغم  

. به بوش توصيه آند ، پايان يافت، نظامى نكردن به ايران را  حمله ء بر اين آه  تصميم  
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