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بمباران تاسيسات اتمی ایران موفقيت آميز نخواهد بود'
پرویز کامياب
دفتر بی بی سی ،واشنگتن
هفته نامه آمریکایی نيویورکر در تازه ترین شماره خود گزارش داده است که افسران پنتاگون به دولت جورج بوش گفته
اند که بمباران تاسيسات اتمی ایران احتماال در نابود کردن برنامه هسته ای آن کشور ناکام خواهد ماند.
سيمور هرش ،برنده جايزه خبرنگاری پوليتزر ،در مقاله ای در اين هفته نامه با اشاره به طرح پيشين دولت جورج بوش
برای بکارگيری سالح اتمی برای حمله به تاسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز می نويسد نظاميان آمريکا سرانجام
موفق شدند که در اواخر آوريل گذشته کاخ سفيد را برای کنار گذاردن گزينه حمله اتمی قانع کنند.
آقای هرش د ر مقاله ای که در ماه آوريل در اين نشريه چاپ شد به نقل از منابع خبری خود در وزارت دفاع آمريکا مدعی
شده بود که اين کشور در حال برنامه ريزی برای هدف قرار دادن احتمالی تاسيسات اتمی ايران است و در اين ميان
گزينه استفاده از سالح های کوچک اتمی را نيز مد نظر دارد.

آمريکا برای حل مناقشه مربوط به برنامه اتمی ايران راه حل نظامی را
مردود ندانسته است

اما گزارشگر نيويورکر در مقاله تازه خود می نويسد فرماندهان ارتش آمريکا با تاکيد بر فقدان اطالعات دقيق درباره برنامه های اتمی ايران به کاخ سفيد گفته اند که بمباران ايران نمی
تواند تاسيسات اتمی اين کشور را نابود کند.
هوشنگ امير احمدی استاد دانشگاه راتگرز آمريکا درباره اعتبار مقاالت سيمور هرش می گويد:
" آقای هرش روزنامه نگار برجسته ای است اما در عين حال پيش بينی هايش گاهی با واقعيات جور در نيامده است .من فکر می کنم که مقاله اخير او در ادامه مقاله قبلی است که در آن
گفته بود آمريکا در صدد حمله به ايران است .اما ا و در مقاله جديد خود تالش می کند که بگويد پيش بينی هايش درست بود با اين تفاوت که ارتش با جنگ طلب های درون دولت آقای
بوش همکاری نمی کند و نظرات ايشان را نمی پذيرد".
سيمور هرش در مقاله اخير خود با اشاره به درگيری های داخلی در حکومت آمريکا بر سر عمليات نظامی عليه ايران می نويسد برخی افراد نظير اليوت آبرامز و مايکل دوران،
مشاورين شورای امنيت ملی کاخ سفيد ،معتقدند که حمله به ايران نه فقط لطمه ای به وضعيت آمريکا در عراق نمی زند بلکه می تواند مفيد نيز باشد زيرا چنين تهاجمی از يکسو بين
شيعيان عراقی طرفدار و غيرطرفدار ايران اختالف می افکند و از سوی ديگر سنی ها و کردهای عراقی را به نفع آمريکا متحد می کند.
هوشنگ اميراحمدی می گويد گرچه نفوذ طرفداران حمله آمريکا به ايران در تصميم گيري های کاخ سفيد کمتر از گذشته شده است اما وقوع يک حادثه جدی می تواند شرايط را به سرعت
به نفع اين گروه های جنگ طلب تغيير دهد:
" يکی از نگرانی های من اين است که در آينده نزديکی جريان عظيمی نظير يازده سپتامبر در منطقه و يا خارج از منطقه بوجود آيد .بعد بالفاصله ظرف  62ساعت آن را به ايران
مرتبط کنند و زمينه را برای حمله فوری و سريع به ايران فراهم کنند".
مقاله سيمور هرش حاکی از ادامه اختالف بين نظاميان و غيرنظاميان وزارت دفاع آمريکا بر سر برخورد با ايران است.
در حاليکه نظاميان با تاکيد بر دشوار بودن حمله به تاسيسات اتمی ايران و آسيب پذيری آمريکا در عراق مخالف عمليات نظامی هستند ،غيرنظاميان که مطابق قوانين آمريکا اداره
وزارت دفاع را بر عهده دارند با تفکرات ايدئولوژيک خود از تغيير حکومت در ايران همچنان دفاع می کنند.

