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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ٠٣
  

  ھای آفرينی ھا و تشنج افروزی آتش
 !خطرناک حکومت اسالمی ايران در خليح فارس

  

ی ايران، حکومت چون حکومت اسالم شان ھم المللی داری منطقه بحران خاورميانه با حاميان بين ھای سرمايه حکومت

ھای شديد اقتصادی، سياسی، نظامی و ملی و  ، در راستای رقابت...ترکيه، حکومت عربستان، حکومت اسرائيل و

تروريسم دولتی و غيردولتی، تھديد و سرکوب، جنگ و خونريزی روی  شان، ھمواره به مذھبی خود و منافع طبقاتی

، ...، اروپا، روسيه، چين وامريکاھای خطرناک و مخرب ساخت  آورده و خاورميانه را به يک انبار باروت و سالح

  .اند تبديل کرده

طلب  ، کليه جريانات راست، فاشيستی و جنگامريکا به رياست جمھوری ترمپاز زمان به قدرت رسيدن دونالد 

  .اند ھا انسان را به خطر انداخته اند و ھمواره زيست و زندگی و آينده ميليون ای گرفته جان تازه

، در ...ھای خونينی در سوريه، عراق، افغانستان، يمن و ويژه در منطقه خاورميانه و آسيای مرکزی جنگ اکنون به

در چنين وضعيتی کسی . شدت بحرانی است اوضاع اقتصادی و سياسی ايران، ترکيه و پاکستان به. جريان است

خواھد کرد؟ اردوغان در دو جبھه داخلی و خارجی در  ئیباران و بمباران ھوا راکت فردا کجا را امريکاداند که  نمی

شود؟ اسرائيل سوريه  انداختن رعب و وحشت و جنگ است؟ حکومت اسالمی ايران، با امارات درگير می حال راه

چنان در اشغال حکومت  کشند؟ فلسطين، ھم کند؟ عربستان و متحدانش يمن را به خاک و خون می را بمباران می

ھای اسالمی است؟ ليبی توسط قبايل  ھای تروريست د؟ پاکستان، کشور بسيار مناسبی برای فعاليتاسرائيل قرار دار

  . وضعيت بسياری از کشورھای قاره سياه آفريقا، بحرانی است. ھای مختلف ملی و مذھبی تقسيم شده است و گروه

کننده  ستيز بسيار نگران خارجیھا و احزاب فاشيستی و  در غرب نيز تروريسم داعش و غيره و تحرک جديد سازمان

  . است

 خسته نشده، ئیداری جھانی، تاکنون نه تنھا از جنگ و کشورگشا رسد که سرمايه نظر می طور به در يک کالم، اين

ھای اين سيستم، در حالی که ھر  حکومت. دھی جنگ و کشتار پيدا کرده است بلکه اشتھای جديدی نيز در سازمان

افزايند اما در مقابل، اکثريت ساکنان کره زمين را در معرض نگرانی  بودجه نظامی خود میسال ميلياردھا دالر به 

  .اند اند و استثمار نيروی کار را شدت بحشيده دايمی و قحطی و گرسنگی و بيکاری و گرانی قرار داده

***  
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  .کنيم قه مترمرکز میبا اين مقدمه، بحث خود را به ترحيکات نظامی و تروريستی حکومت اسالمی ايران در منط

فارس تعقيب و  با پخش تصاويری اعالم کردند، ميان يک قايق تندرو نظامی ايرانی و يک کشتی اماراتی در خليج 

 . اين خبر را منتشر کرده است» گلف نيوز«پايگاه خبری اماراتی . گريز رخ داده است

دليل دفاع از  کند، به ارتش اين کشور کار میگلف نيوز امارات نوشته است؛ افسر گارد ساحلی اماراتی که برای 

  . ھای امارات شود، کشته شده است کشورش در برابر قايق ايرانی که قصد داشته وارد آب

  

    عبدهللا محمد الحمدی                                                                             

نام برد که معاون » عبدهللا محمد الحمدی«شده توسط نيروھای ايرانی را  وزارت دفاع امارات، نام افسر کشته

  .نيروھای گارد ساحلی امارات در فجيره بوده است

ھای امارات  چنين ادعا کرد که قايق تندرو ايرانی قصد داشته از طرف بندر فجيره وارد آب وزارت دفاع امارات، ھم

  .رفته استشود که مورد حمله گارد ساحلی امارات قرار گ

شدن يک   خبر کشته »فرماندھی کل نيروھای مسلح امارات«نيز به نقل از بيانيه » امارات اليوم«گاه خبری  وب

  . کرده استتأئيدنظامی اين کشور را 

عبدهللا محمد الحمادی «کند که  در بيانيه فرماندھی نيروھای مسلح امارات، آمده است که نيروھای مسلح اعالم می

گفتنی است » .يت در کشور به شھادت رسيده است و ما با تمام قوا از کشورمان دفاع خواھيم کردمأمورم ھنگام انجا

  .باش کامل در آمده است گارد ساحلی امارات به حالت آماده

اگر بخواھيم تر و خشک را با «: برای جنگ با ايران اعالم آمادگی کرده است ،»ضاحی خلفان« دبی پوليسس ئير

  ».ارتش ما خيلی قوی است! / يمسوزان ھم می

داران ايرانی بخواھيم که کشور را ترک کنند و نبايد مجوز  ما بايد از ھمه مغازه«: چنين گفته که اين مقام اماراتی، ھم

خلفان گفته بايد فروش . »ھا را باز کنند ھا اين مغازه جای ايرانی مردم ما بايد به. ھا را تمديد کنيم تجاری آن

 .ايران مقابله شود» پروايانه رفتار بی«انی در تمام کشورھای حاشيه خليج فارس ممنوع شود تا با محصوالت اير

، در پاسخ به »فارس« در نيروھای مسلح حکومت اسالمی ايران، در گفتگو با خبرگزاری مسؤوليک مقام 

ھر چيزی کشور امارات ور شود قبل از  اگر آتشی از سوی بدخواھان شعله«:  امارات گفتپوليسس ئياظھارات ر

  ».ھای جدی خواھد شد دچار آسيب

ای قھرمانان بغداد، صيادان «:  امارات چندی پيش عليه سردار قاسم سليمانی نوشته بودپوليسس ئيگفتنی است که ر

  ».سليمانی باشيد و او را به روی زمين بيندازيد

ای که روابط عمومی نيروھای مسلح  گونه شد بهاين سخنان او، با واکنش تند نيروھای مسلح حکومت اسالمی مواجه  

ست که در معادالت نظامی ما  تر از آن ضاحی خلفان و کشورش بسيار کوچک«: حکومت اسالمی ايران، اعالم کرد

 ».ديده شود
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ھای  نقل از مقام ، به»فاکس نيوز«پايگاه . ی منھدم شده بودراکتھا يمن با اصابت  تر يک کشتی اماراتی در آب پيش

ھا کشتی اماراتی را منھدم کردند   که نيروھای انصارهللا يمن با آنئیھا راکت«:  نوشته بودامريکازارت دفاع و

 ».ساخت ايران بوده است

 . بوده استامريکائی کرده که کشتی جنگی امارات متعلق به يک شرکت تأئيد امريکادر ھمين حال وزارت دفاع 

انھدام کشتی اماراتی نمايش قدرت «:  به انھدام کشتی اماراتی، اعالم کرد در واکنشامريکا ئینين نيروی دريا ھمچ

 ئی نيروی دريا ھمين علت ھاست که موجب افزايش نگرانی ما شده است به نيروھای انصار و حاميان ايرانی آن

 ».اعزام خواھد کرد» باب المندب« کشتی جنگی خود را به زودی به سمت تنگه ٣ امريکا

ری و ھم يک منبع نظامی يمنی، اعالم کردند که در حمله نيروھای اين کشور به يک کشتی جنگی ھم منابع خب

 . نظامی امارات کشته شدند٢٢امارات در سواحل المخا در غرب يمن، 

گوی وزارت امور  بھرام قاسمی، سخنتر نيز  پيش. گردد تر می بروز تيره کمشکش امارت و حکومت اسالمی روز

می ايران، با انتقاد از سخنان وزير امور خارجه امارات متحده عربی گفت که امارات مشوق خارجه حکومت اسال

  .ھا و گسترش جنگ افروزی در منطقه بوده است تر شدن شکاف عميق

تالش وزير خارجه امارات برای «: ، گفته بود٢٠١٦ سپتامبر٢٥ - ١٣٩٥شنبه چھارم مھر  قاسمی، روز يک

ھای  گيرد که ابوظبی در سال ثبات کردن اوضاع منطقه در حالی صورت می ران به بیفرافکنی و متھم ساختن ديگ

کارانه خود را به نفع بازيگران تندرو و جنگ افروز منطقه کنار گذاشته و به جای کمک به  اخير نقش سنتی محافظه

 ».ھا و گسترش جنگ افروزی بوده است تر شدن شکاف ھا، مشوق عميق کاھش تنش

رانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، ايران را به  زايد آل نھيان، وزير امور خارجه امارات در سخنعبدهللا بن 

 .ثبات کردن منطقه متھم کرده بود بی

رانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل   سپتامبر گذشته در سخن٢٤وزير خارجه امارات متحده عربی، روز شنبه 

ثبات کردن منطقه دست بر نداشته  يک لحظه از تالش برای بی«ی برجام حتی متحد گفته بود که ايران پس از امضا

 ».است

ای ميان ايران و شش قدرت جھانی گفته  وزير خارجه امارات، در بخش اصلی سخنان خود با اشاره به توافق ھسته

و با » زند از میاحترام به حق استقالل ديگران سر ب«خود، دائما از » ھای کشورگشايانه با سياست«بود ايران 

 ».ھا در منطقه است ثباتی  بخش مھمی از بیمسؤولدخالت در امور ساير کشورھا «

ھای پرخاشگرانه در کنار  مالحظه در امور ديگران و لفاظی چنين حکومت اسالمی ايران را به دخالت بی او ھم

 .متھم کرده بود» حمايت از تروريسم«

چه منطقه را در لبه پرتگاه مصائب و فجايع  آن«ران بر اين باور است که اما به ادعای قاسمی، جمھوری اسالمی اي

 ».ھای حمايتی از تروريسم تکفيری بوده است دھد، سياست ناپذير قرار می جبران

***  

 تازه با يک شناور سريع سپاه پاسداران ايران در ئی، يک رويارو٢٠١٧ آوريل ٢٤ روز دوشنبه امريکائیيک ناو 

 .اشت د ھای خليج آب

نزديک » ماھان«انداز  راکت متری رزمناو ٣٠٠ به شبکه فاکس نيوز گفتند شناور سپاه به فاصله امريکائیدو مقام 

 .ھای آن آماده شليک بودند که سالح شد در حالی
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ھای خطر را به صدا   داد، سوتتغييراين مقامات گفتند رزمناو ماھان برای جلوگيری از درگيری مسير خود را 

 .ھای خود را آماده شليک کرد زمان با پرتاب منور، سالح  و ھمدرآورد،

 متری جلوتر نيامد و ھيچ تيراندازی ھشدار دھنده گزارش نشده ٣٠٠گويد شناور سپاه از فاصله  اين گزارش می

 .، اقدام به شليک تير ھشدار کردامريکائیاما خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش داده است که ناو . است

ھا آماده شليک ھستند  حرکت سريع به جلو در حالی که سالح«: ھا گفت  در توصيف اقدام ايرانیريکائیاميک مقام 

 ».آميز است يک رفتار کامال تحريک

در آن رويداد ماھان سعی کرد تا .  شناور ايرانی تيراندازی ھشدار دھنده کرد٤در ماه ژانويه رزمناو ماھان به سوی 

ھا ھيچ واکنشی نشان ندادند و رزمناو ماھان مجبور به  ناورھا را بگيرد، اما آن جلوی حرکت شئیبا پيام راديو

 . شد٥٠ کاليبر   رگبار مسلسل٣شليک 

برای ناوھای » ای غيرحرفه« بار به شکل ٣٥کم   دست٢٠١٦، ايران در سال امريکابر اساس گزارش ارتش 

 .به سال پيش از آن افزايش داشته است درصد نسبت ٥٠ ايجاد مزاحمت کرده است و اين اقدام، امريکائی

 قصد برقراری تماس با قايق ايرانی را امريکائینيز با انتشار گزارشی مدعی شده که ناو » ان.ان.سی«شبکه خبری 

 توسط ناو ئیشليک آتش ھوا«: نويسد اين شبکه خبری می. داشت اما از سوی افسران سپاه پاسخی نشنيده است

شليک ھشدار .  مسير شده استتغيير مجبور به امريکائیانی توجھی نکرده است و ناو صورت گرفته اما نيروی اير

  ».ای روی نداده است دھنده

 روی امريکائی ايرانی و ئی ميان نيروھای نظامی دريائینويسد اين نخستين باری نيست که رويارو ان می.ان.سی

  .او يو اس اس ماھان صورت گرفته بودتر در ماه ژانويه تيراندازی ھشدار آميز توسط ن دھد و پيش می

  

 اين مقامات، . متری اين کشتی جنگی نزديک شد٩٠ھای سپاه تا  تر نيز مقامات پنتاگون گفته بودند يکی از قايق پيش

» فايربولت.اس.اس.يو« متری ۵٣خبرگزاری رويترز گفته بودند قايق ايرانی مستقيما به سوی کشتی جنگی  به

 . مسير کردتغيير را وادار به کائیامريحرکت و اين کشتی 

 برقرار کند ئی در خليج فارس سه بار سعی کرد که با قايق ايرانی تماس راديوامريکاکشتی نظامی : ھا افزودند آن

 .ولی پاسخی دريافت نکرد

 .توصيف کردند» ای غيرايمن و غيرحرفه«ھای ياد شده، مانور قايق ايرانی را  مقام

گوی پنتاگون، خبر داد که ھفت قايق تندرو سپاه  فرانسه به نقل از جف ديويس، سخندر ھمين حال، خبرگزاری 

 . نزديک شده و برای آن ايجاد مزاحمت کردندامريکائیپاسداران به کشتی جنگی 
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کردند ولی   ايرانی در اطراف اين کشتی چرخيده و از پانصد متری آن را دنبال می افزايد که سه قايق اين گزارش می

 .ھا مستقيم به سوی کشتی فايربولت رفت و مقابل آن ايستاد ز آنيکی ا

زمان خدمه آن   مسير داد و ھمتغيير برای برخورد نکردن با اين قايق سپاه امريکائیديويس، گفته است کشتی جنگی 

 . با طرف ايرانی تماس بگيرندئیسيم راديو سعی کردند تا از طريق بی

 .ايم  سپاه داشتهئیای است که ما با نيروی دريا ردھای غيرايمن و غيرحرفهاو گفته که اين يکی ديگر از برخو

 در خليج امريکاھای نظامی  ھا و گشتی ھای تندرو ايرانی با ناوشکن  قايقئیاين سومين حادثه جدی در زمينه رويارو

 .فارس ظرف دو ھفته گذشته بود

نزديک شده و » اس نيتز. اس.يو«ذشته، به ناوشکن چھار قايق تندرو سپاه پاسداران روز دوم شھريور ماه سال گ

و » ای غيرحرفه« اين اقدام را امريکايک مقام وزارت دفاع . اقدام به رھگيری آن در نزديکی تنگه ھرمز کردند

 .توصيف کرده بود» ناامن«

 که با شليک  و يک کشتی کويتی نزديک شدندامريکائیھای سپاه پاسداران به دو کشتی  يک روز بعد، مجددا قايق

 .رو شدند اخطار روبه

 سپاه پاسداران در ئیھای تندرو نيروی دريا ، تحرکات اخير قايقامريکاس مرکز فرماندھی ستاد مشترک ارتش ئير

 .خواند و آن را مايه نگرانی دانست» آميز تحريک«قبال ناوھای اين کشور در خليج فارس را 

:  شھريور به خبرنگاران گفت٩، روز امريکاشترک ارتش س مرکز فرماندھی ستاد مئيژنرال جوزف وتل، ر

اميدواريم که نيروھای .  سپاه پاسداران بسيار مايه نگرانی استئیھای نيروی دريا آميز قايق اقدامات تحريک«

ند ا ھا خطر اشتباه محاسباتی را افزايش داده او افزوده بود ايرانی» .تر را پيشه سازند ای  ايران رفتاری حرفهئیدريا

 .تواند نتايج وخيمی داشته باشد که می

 ٤ - ٢٠١٧ آوريل ٢۴گويد، يک شناور سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز دوشنبه   میامريکا ئینيروی دريا

ھای خليج فارس نزديک شده و تا ھزار متری   در آبامريکا» اس ماھان اس يو« نيز به ناوشکن ١٣٩٦ارديبھشت 

 .اين ناوشکن رسيده است

 به ئی برای پرھيز از روياروامريکائیگويد، ناوشکن   در بحرين میامريکاگوی ناوگان پنجم  کاناھی، سخن ايان مک

 .سوی شناور سپاه منور شليک کرده است

در آن .  اشاره کرده بودمسأله به اين امريکا ھای دولت  نيوز با استناد به اظھارات مقام تر گزارشی از فاکس پيش

 داد، آژيرھای خطر خود تغيير برای جلوگيری از برخورد مسير خود را امريکائی بود که ناوشکن گزارش قيد شده

 .ھای خود را در حالت شليک قرار داد را به صدا در آورد و سالح

رفتاری «سپاه با وجود ھشدارھای واضح را   نزديک شدن پرسرعت کشتی امريکائینيوز به نقل از يک مقام  فاکس 

  .خوانده بود» آميز تحريک

 ٨شنبه   روز يکامريکا گزارش داده که يک ناوشکن امريکا ئیچنين خبرگزاری رويترز به نقل از نيروی دريا ھم

 .،سه بار به سمت شناورھای ايران در تنگه ھرمز تير اخطار شليک کرده است١٢٩٥   دی١٩ - ٢٠١٧ژانويه 

اند با  ه اين چھار شناور که متعلق به سپاه پاسداران بودهاند ک  به اين خبرگزاری گفتهامريکامقامات وزارت دفاع 

 .اند  حرکت کرده و به آن نزديک شدهامريکائیسرعتی باال به سمت ناوشکن 
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تالش کرده (USS Mahan) »اس ماھان اس يو«شان فاش نشده، ناوشکن   که نامامريکائیھای  ھای اين مقام طبق گفته

 برای کاھش امريکائی برقرار کند اما اين شناورھا درخواست ناوشکن ئیوتا با شناورھای ايرانی ارتباط رادي

 .اند اس ماھان کرده  پرسيدن از يواسسؤالاند و در عوض شروع به  پاسخ گذاشته سرعت را بی

به نوشته رويترز يک ھليکوپتر .  شروع به شليک تير اخطار کرده استامريکائیدر پی ايجاد اين وضعيت ناوشکن 

 . پيش از شليک اخطار، يک شناور دودزا در محل پرتاب کرده استامريکا ئیانيروی دري

اين ناوشکن در حال . اند  نزديک شدهامريکائی متری ناوشکن ٨٠٠اند که شناورھای سپاه تا   گفتهامريکائیھای  مقام

  . بوده استامريکائیاسکورت دو کشتی نظامی 

ھای گشتی  ھا در آن زمان يکی از قايق براساس گزارش. داده بودای مشابه رخ  در ماه اوت سال گذشته نيز حادثه

 پس  .ھای خليج فارس نزديک شده بود  و يک کشتی کويتی در آبامريکا ئیسپاه پاسداران به دو کشتی نيروی دريا

 ھشدار  برای ترک منطقه، اين ناو سه بار به نشانهامريکائیھای تندروی ايرانی به درخواست ناو  توجھی قايق از بی

 .شليک کرده بود

. اند ھای گشتی متعلق به ايران رخ داده  و قايقامريکا ئی از اين دست تا کنون چندين بار ميان نيروی دريائیرويدادھا

  .اند ھای تھديدآميز پيش رفته برخی از اين رويدادھا در گذشته حتی تا مرز ايجاد تنش

ھای   جريان کارزارھای انتخاباتی خود ھشدار داده بود قايقتر در  پيشامريکاجمھور منتخب  سئي، رترمپدونالد 

به ضرب گلوله از آب «کنند،  ھای خليج فارس مزاحمت ايجاد می  در آبامريکا ئیايرانی که برای نيروی دريا

 ».بيرون انداخته خواھند شد

*** 

 با اين کشور امريکاراتژيک  در جريان سفر خود به عربستان بر پيوندھای استامريکاچنين اخيرا وزير دفاع  ھم

ھا در منطقه  ھمه شرارت«: طور تلويحی انتقاد کرد و گفت ھای اوباما در خاورميانه به او از سياست.  ورزيدتاکيد

  ».زير سر حکومت ايران است

، و ملک سلمان، پادشاه عربستان، گزارش امريکاخبرگزاری آسوشيتدپرس از ديدار بين جيمز ماتيس، وزير دفاع 

تر نظامی از مبارزه   به دنبال يافتن راھی برای حمايت و پشتيبانی بيشامريکابر اساس اين گزارش . ه استداد

 .عربستان سعودی عليه نفوذ حکومت اسالمی در يمن و ديگر کشورھای منطقه است

کره با  معتقد است که وادار کردن طرفين درگير در جنگ داخلی يمن به انجام مذاامريکابر اساس اين خبر، 

 تصميم دارد حمايت و پشتيبانی نظامی خود را امريکارو  از اين. يکديگر، بدون استفاده از فشار نظامی ممکن نيست

 .از عربستان سعودی و متحدانش افزايش دھد

شدت   در ديدار خود با ملک سلمان، از نقش مخرب حکومت اسالمی ايران در يمن و منطقه بهامريکاوزير دفاع 

گذارد و اين نيروھا  او عنوان کرد که حکومت اسالمی ايران جنگ افزار در اختيار شورشيان حوثی می. دانتقاد کر

 .کنند افزارھا عليه عربستان و نيروھای متحدش استفاده می از اين جنگ

 ».ھر جا را نگاه کنيد، اگر شرارتی در منطقه ديديد، حتما زير سر حکومت ايران است«: ماتيس گفت

***  

طور اضطراری با برگزاری نشستی  ، بهامريکاشورای امنيت سازمان ملل متحد، به درخواست اياالت متحده  اخيرا

را »  توسط حکومت ايران  بالستيک توسطراکت» آزمايش «مسأله  بدون حضور خبرنگاران و پشت درھای بسته،

  کومت ايران خواسته شده تا که در آن از ح- ٢٢٣١قطعنامه شماره » ب«در خصوص پاراگراف سوم از ضميمه 
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ای شامل فناوری  ھای بالستيک که با قابليت حمل کالھک ھسته راکتھای مرتبط با  به مدت ھشت سال از فعاليت

  . مورد بحث و بررسی قرار داد-ھا طراحی شده باشد اجتناب کند سکوھای پرتاب آن

 ئیھا چنان در حال تنظيم و ارائه طرح  و ھمران را تصويب کرديه ايھای تازه عل ميزمان در گنگره طرح تحر ھم

ر و برخی ي ماھان ائیه سپاه پاسداران حکومت اسالمی، شرکت ھوايدی عليھای جد مياست که طی آن اعمال تحر

 .نی شده استيب شيرانی پيافراد ا

 که بوی ئیھا حرف» دھيم ما از امروز رسما به ايران اخطار می« مايکل فلين نيز گفته امريکامشاور امنيت ملی 

ھای تروريستی حکومت اسالمی در منطقه و صدور  توان ناشی از سابقه فعاليت اين اظھارات را می. دھد جنگ می

دخالت ... ھای اسالمی خاورميانه و آفريقا و بوسنی و ھای نظامی و تسليحاتی به تروريست پان اسالميسم، کمک

 . اسالم است» دين«نام   بهمستقيم و غيرمستقيم در امور داخلی کشورھای ديگر،

ی اخير حکومت اسالمی و اقدامات تحريک آميز در خليج فارس راکت و آزمايش ترمپاينک پس از روی کار آمدن 

يت رفتار مسؤول ترمپی پس از اوباما لحن خود در برابر ايران را تندتر کرده و مشاور امنيت ملی امريکا، ...و

اين . است» کننده ثبات بی«گويد رفتار ايران در خاورميانه  وباما کرده و میايران را متوجه دولت ا» بدخواھانه«

ھای مورد حمايت حکومت اسالمی ايران در يمن به يک کشتی عربستان سعودی و   حوثی اظھارات در پی، حمله

  .سپس به کشتی اماراتی شدت يافته است

ی سپاه در سيلوھای نصب شده در راکترار واحدھای برد خود را در مرکز استق  باليستيک ميانراکتسپاه پاسداران 

  . قسمتی از تپه ماھورھای سمنان، پرتاب کرده است

 و درخواست تشکيل جلسه اضطراری شورای امنيت، و پس از آن صدور بيانيه امريکادرنگ  واکنش ديپلماتيک بی

  .رود شمار می ی سپاه پاسداران بهگيری ژنرال جيمز متيس، ھشدار قاطعی در برابر جنگ روان مايکل فلين و موضع

 که پس از خواندن بيانيه در ترمپ فوريه، از چند مقام ارشد کابينه ١خبرنگاران حاضر در نشست خبری شب 

» ھا طيف وسيعی از گزينه«نشست خبری حضور داشتند پرسيدند، معنی اين اخطار چيست؟ مقامات کابينه تراپ از 

، اين مقامات گزينه »شود آيا شامل گزينه نظامی ھم می«و وقتی پرسيده شد ھا صحبت کردند  بدون نام بردن آن

 .نظامی را رد نکردند

خواند اما  می» تھديد آشکار«بيانيه مايکل فلين را يک » آنجلس تايمز لس«ای به امضای ھيئت تحريره روزنامه  مقاله

اما حتی اگر «. است يا يک تھديد جدی» اسیبلوف سي«گويد ھيچ راھی نيست که بشود گفت که آيا اين  در ادامه می

 »بلوف باشد آيا ممکن است که نتيجه معکوس بدھد و راه را برای جنگ ھموار کند؟

 در منطقه خاورميانه را امريکاھای نظامی  که تمامی برنامه» امريکافرماندھی مرکزی اياالت متحده «گوی  سخن

دستوری نيامده که از لحاظ عملياتی چيزی در منطقه « ديده است اما گفت که بيانيه را» گاردين«کند ھم به  ھدايت می

 .گذاری است گو گفته است که به نظرش ھمه چيز ھنوز در حد سياست اين سخن» . کندتغيير

. است» بنياد دفاع از دمکراسی«گر ارشد  از مشاورانی که مايکل فلين برای خود انتخاب کرده، مايکل لدين، تحليل

خطر « را به امريکااند که موضوع امنيت ملی   نوشته٢٠١۶را در سال » ميدان مبارزه«باھم کتاب لدين و فلين 

ھای امنيتی، عملياتی و سياسی،  ای از داده کتاب با استفاده از مجموعه. زند در منطقه خاورميانه پيوند می» ايران

 .کند که در جنگ با اسالم افراطی، ايران بايد شکست بخورد ثابت می

 ٢٠١۶ در شب يک فوريه در حساب توئيتر خود در مورد ايران نوشت، پيش از اين در سال ترمپچه که دونالد  نآ

ھر کس که به تحول رخدادھا در خاورميانه توجه کرده باشد، امروز «: پردازی شده بود در کتاب لدين و فلين نظريه
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ساز را گرفت و نيروھای ما   تصميم سرنوشتانگيز بارک اوباما در تصميمش ھست؛ زمانی که متوجه قضاوت غم

چنين  ھم. شد) داعش( »دولت اسالمی«اين تصميم منجر به ظھور گروه .  از عراق بيرون کشيد٢٠١١را در سال 

ھای نيابتی خطرناک در سرتاسر منطقه شد؛ از جمله تصاحب عراق توسط  موجب افزايش درگيری ايران در جنگ

 ).»ميدان مبارزه«کتاب  ،۶١ص (عنوان نايب  ايران به

*** 

لحاظ اقتصادی، عالوه بر غارت اموال عمومی جامعه، زيرساخت ھای اقتصادی جامعه  حکومت اسالمی ايران، به

ايران را از صنايع مادر گرفته تا کارگاه ھا، از سيستم آموزش گرفته تا بھداشت و درمان، از خدمات عمومی گرفته 

ھای  ای دست به گريبان ساخته و گرانی و تورم و بيکاری و به تبع آن، آسيب عديدهھا  تا اشتغال و توليد با بحران

کنند که  ای تا وزير کار و غيره اقرار می اکنون به اقرار مقامات حکومت اسالمی از خامنه. اند گير شده اجتماعی نفس

  . ينه شده استکنند و فقر در جامعه نھاد  میتأمينسختی زندگی خود را  اکثريت مردم ايران، به

با اين وجود، حکومت اسالمی ھر ساله ميلياردھا دالر به خريد و توليد اسلحه و جنگ و خونريزی در کشورھای 

ھای امنيتی و انتظامی و  ھا، ارگان  حکومت مانند آقازادهئیھای مافيا و گروه. دھد منطقه و تروريسم اختصاص می

  ...گرفته تا قاچاق کاال و اسلحه و مواد مخدر فعالند ودر راس ھمه سپاه پاسداران از سرکوب و ترور 

ھا و ابزارھای مھم حکومت اسالمی؛ سانسور و اختناق، تھديد و زندان، شالق و قصاص،  لحاظ سياسی نيز اھرم و به

  . شکنجه و اعدام است

ھای طرفدار  ريست مذھبی، آموزش و تسليح تروئیگرا ای نيز به فرقه المللی و منطقه اين حکومت در عرصه بين

ای که در راس قدرت دارد  اين حکومت با ماھيت و سابقه. خود و دخالت در امور داخلی کشورھای ديگر است

  . ای دست بردار نيست ھرگز از جنگ داخلی و منطقه

در . ھای حکومت اسالمی و رقبايش را جدی گرفت و بر عليه آن روشنگری کرد طلبی از ھمين االن بايد جنگ

ترديد جنگ، تروريسم دولتی و غيردولتی  بی. که جنگی رخ دھد، تر و خشک با ھم خواھند سوختصورتی 

 صدام - تجربه جنگ ايران و عراق که با تحريکات خمينی . آورد بدبختی، ويرانی، فالکت و فجايع انسانی به بار می

 ساله را زبانه کشيد و ٨ھای جنگ  علهمدت ش اش زده شد اما در کوتاه اسالميسم جرقه عربيسم و پان و در رقابت پان

عقب راند و بيش از يک ميليون انسان از دو مردم ايران و عراق در آتش اين  ايران و عراق را حدود يک قرن به

شان آواره شدند و نھايتا خمينی در حال ضعف و  ھا شھروند نيز از خانه و کاشانه ميليون. جنگ خانمانسوز سوختند

اما او انتقام شکست خود در جنگ را از زندانيان .  سازمان ملل پذيرفت٥٩٨ قطعنامه زبونی شکست در جنگ،

و اکنون دو نفر از جانيانی که از . عام حدود پنج ھزار زندانی سياسی را صادر کرد او، فرمان قتل. سياسی گرفت

 سال ٤ست که در  محمدیيت اين کشتار و جنايت تاريخی عليه بشريت بر عھده داشتند يکی، پورمأمورسوی خمينی 

گذشته وزير دادگستری دولت روحانی بود که اعدام فردی و جمعی ھزاران نفر را در اين چھار سال صادر کرده 

حکومتی که در اين سی و نه سال گذشته، . است؛ و دومی، رئيسی که اکنون کانديد رياست جمھوری شده است

گونه  طور کلی ھيچ جه و اعدام، جنگ و ترور بوده است بهدھی اختناق و سانسور، شکن ترين ھنرش سازمان مھم

  !حقانيتی ندارد تا چه برسد به نمايش انتخابات رياست جمھوری آن

ھای  ھای قدرت کانون رقابت( اين ترتيب، حضور فعال نظامی حکومت اسالمی در منطقه استراتژيک خاورميانه به

ن و منطقه دارد و يکی از طرفين عامل بازتوليد خشونت، ، نقش مخرب و ويرانگر در سرنوشت مردم ايرا)جھانی

  .ای ملی و مذھبی است ھای فرفقه ترور، تشنج، جنگ و درگيری
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داری جھانی، صرفا به منافع طبقاتی و  ھای سرمايه ھای ھمه حکومت بريم که سياست سر می اکنون ما در دورانی به

رو، دولت  از اين. ھای کوچک و بزرگ را دارند  آمادگی جنگکنند و در اين راه از جمله بقای حاکميت خود فکر می

ھای وحشيانه خود به بشريت  داری در تحميل اھداف و سياست ھای سرمايه و حاکميت يکی از ابزارھای مھم حکومت

 و دموکراسی ئی برد و آلترناتيو خودمديريتی شوراسؤالرا زير » ملت -  دولت «مسألهرو، بايد عميقا  است از اين

خواھانه،  گيری سياسی در راستای تحقق اھداف آزادی اين جھت. ستقيم را در مقابل جوامع بشری قرار دادم

تواند به معنای واقعی  ای که در صورت موفقيت می مبارزه. جويانه در جامعه ايران است طلبانه و عدالت برابری

ای در سرنوشت آزادی،  کننده تعيينو نقش داری رھا سازد  ھا و استثمار سرمايه ھا و جنگ بشريت را از بحران

  .برابری، صلح، امنيت و دمکراسی و رفاه عمومی در ايران و منطقه ايفاء کند

 ٢٠١٧ اپريلجمعه بيست و ھشتم 

 

 


