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 امريکا در تقابل با ايران
کرد و در روز  اد میدونالد ترمپ رئيس جمھور امريکا در جريان مبارزات انتخاباتی  از تجاوز امريکا به عراق انتق

سای ؤشود که ترمپ مانند ساير ر تصور می. حلف وفاداری وعده داد که به  ھيچ کشور مداخلۀ نظامی نخواھد کرد

جمھور امريکا به وعده ھای خود پشت پا خواھد زد و  روش تجاوزکارانه را در سياست خارجی خود در پيش خواھد 

و لحن شديد ادارۀ ) ران، عراق، سوريه، يمن، سودان، ليبيا  و سوماليااي(ممانعت اتباع ھفت کشور اسالمی  . گرفت

  .ترمپ نسبت به ايران افق روشنی را در سياست خارجی ادارۀ ترمپ ترسيم نمی کند

چند روز قبل جنرال مايکل فلن مشاور امور امنيتی دونالد ترمپ به ايران اخطار داد و اقدام اين کشور را در مورد 

که  تا حال واضح نشده است که آيا گفتار فلن از ترمپ نشأت کرده يا اين. ای باليستيک نکوھش نمودآزمايش راکت ھ

چنانچه شخص ترمپ . شود که فلن از ترمپ اشاره گرفته باشد تصور  می. خودش اين ابتکار را  در دست گرفته است

لن يک انسان نھايت درجه دست راستی و جنرال ف". ايران با آتش بازی می کند"ھم در يک صحبت خود  متذکر شد که 

برد و سياست  ادارۀ ترمپ ھنور ھم در حالت سردرگمی  به سر می. ضد اسالم است و از ايران سخت نفرت دارد

اگر نظر فلن انعکاس نظر ترمپ باشد که بعيد نيست، پس . داخلی و خارجی اش تا حال شکل کلی به خود نگرفته است

ری سياسی را در واشنگتن مشاھده می کنيم که عاقبت آن نظامی گری و تجاوز گری خواھد بار ديگر تقلب و کالھبردا

  .بود

فلن در يک صحبت خود ايران را به تشويق تروريسم متھم ساخته که امريکا و متحدين اين کشور را ھدف قرار داده 

و آزمايشات راکت ھای دور تن عربستان سعودی خی ھا در يمن، بی ثبات ساثطور مثال، حمايت از  ھوه ب. است

اين نوع  . پرواز، عالمات  بی ثبات ساختن شرق ميانه از جانب ايران است که منافع امريکا را ھم صدمه می زند

فلن متذکر نشد، مدت دوسال است که  عربستان به کمک . ماجراجوئی ايران برای امريکا غير قابل تحمل خواھد بود

پس چرا عربستان سعودی دست آزاد در کشتن مردم يمن داشته . ی ھا را می کشدث ھوامريکا يمن را بمباران می کند و

امنيت ملل متحد، ايران حق ندارد راکت ھائی را که شورای که متحد امريکاست؟  نظر به قطعنامۀ  باشد؟ برای اين

می است که ھيچ و  و غير اتآزمايش راکت ھای  اخير توسط ايران عادی. می داشته باشد، آزمايش کندوقابليت حمل بم ات

شود که ادارۀ ترمپ  به دنبال بھانه عليه ايران است تا به  پس معلوم می. ممانعت قانونی و جھانی بر آن وضغ نشده است

  اين کشور تجاوز کند و آن را مانند عراق منھدم بسازد؟ 
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تانياھو قرار دارند؟ نا نسبت به ايران آيا اسرائيل  و عربستان سعودی دو متحد امريکا در عقب روش سختگيرانۀ امريک

رھبر کميتۀ خارجی سنای امريکا ھم روش . صدراعظم اسرائيل صحبت تند فلن مشاور امنيتی ترمپ را ستايش کرد

 باليستيک ادامه ینبايد به ايران اجازه  داده شود که به آزمايش راکت ھا"قصر سفيد را نسبت به ايران ستود و گفت که 

 گفتار مسؤولين قصر سفيد و اعضای حزب جمھوری خواه در کانگرس بر می آيد که امريکا پاليسی از لحن".  دھد

تيلرسن، وزير خارجۀ . دارد و اين کشور را بيشتر زير فشار قرار می دھد ادارۀ اوباما را نسبت به ايران منسوخ می

جھان منتظر . مپ را توضيح نکرده است سياست خارجی ادارۀ تریجديد امريکا، تا حال لب به سخن نکشوده و خط مش

علی رغم پيشنھاد کيسنجر و برژينسکی دو مشاور . است که ادارۀ ترمپ در مجموع سياست خارجی را خود بيان کند

سای جمھور سابق امريکا به ترمپ در مورد ايراد يک بيانيۀ مفصل به ارتباط سياست خارجی اين کشور، ؤامنيتی ر

ئيد وزير خارجه اش از جانب سنا بود تا با مشورۀ أشايد ترمپ منتظر ت. تی نشان نداده استترمپ تا حال از خود  حرک

  . وی سياست خارجی خود را طرح ريزی نمايد

 معلوم نيست که ادارۀ ترمپ چگونه می. دانيم ايران متحد سياسی روسيه در سوريه و در منطقه است که می طوری

اگر جنگی بين امريکا و ايران در بگيرد، روسيه .  متحدش را در پيش گيردتواند روش  آشتی با روسيه و خصومت با

به لذا، اگر ادارۀ ترمپ مصمم حمله .  با تجربۀ گذشته بی تفاوت نمانده وشاھد انھدام يک متحد ديگر خود نخواھد شد

در شرق ميانه به خطرات ش ًين جدا صدمه خواھد ديد و منافعروابطش با روسيه و چ. نديشدايران شود، بايد دو بار بي

درين ترديدی نيست . نظام آخندی آمادگی خود را برای جنگ با امريکا و اسرائيل گرفته است.  جدی مواجه خواھد شد

که امريکا قادر خواھد شد که ضربات مرگباری به ايران وارد نمايد، الکن قوای امريکا در منطقه متحمل خسارات بی 

  . اج حمالت بی امان ايران قرار خواھد گرفتشماری خواھد شد و متحدينش آم

ين منطقه شعله ا شرق ميانه آبستن تحوالت غير قابل پيش بينی خواھد بود و در صورت بی مباالتی، آتش جنگ ديگر در

  .ور خواھد شد

 

 

 


