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 داليل غضب ادارۀ ترمپ بر ايران
می وبه ارتباط  مذاکرات ات ،ادارۀ اوباما را ٢٠١۶دونالد ترمپ رئيس جمھور امريکا در جريان مبارزات انتخاباتی سال 

اکنون که خود . با ايران و رفع نسبی تعزيرات اقتصادی زير انتقاد گرفته  و آن را خالف منافع امريکا توصيف کرده بود

در مسند قدرت تکيه زده است، می خواھد که بر قسمتی از سياست خارجی ادارۀ اوباما تجديد نظر نموده و آن را عوض 

ايران از اھميت خاصی در سياست خارجی .  که مورد ھدف ادارۀ ترمپ قرار دارندندا دو کشوری اايران و کوب. نمايد

ژيک ايران در شرق ميانه، تقابل با عربستان سعودی و اسرائيل، که دو متحد يارزش سترات: امريکا برخوردار است

من و نزديکی با روسيه و چين می تواند ستراتيژيک امريکا اند، خنثی ساختن طرح ھای امپرياليستی ناتو در سوريه و ي

  . ب امريکا بر ايران باشدض غاساسیداليل 

ستاده شد تا نگذارد که نظام اسد مانند عراق و ليبيا به سوی يا" ر اسدابش" از آغاز بحران سوريه، ايران در پھلوی :اول

سرنگون ساخته و کشور ھای شرق را امريکا و کشور ھای اروپائی ناتو می خواھند که نظام اسد . تباھی رانده شود

ايران . سوريه و ايران آخرين پايگاه ضد ناتو و ضد اسرائيل در شرق ميانه است. ًميانه را کال تابع خواھشات ناتو نمايند

بنابران، نظام . ًداند که اگر نظام اسد سرنگون شود، در قدم اول حزب هللا لبنان و بعدا  ايران ھدف بعدی خواھد بود می

سوريه مداخلۀ روسيه در . ندی  ايران حتی االمکان سعی می ورزد که مانع انھدام نھائی سوريه و نظام اسد گرددآخ

اکنون مشاھده می نمائيم که . ش بھترين فرصت را برای تداوم مقاومت ايران مھيا ساختبرای حفظ منافع ستراتيژيک

اين ھمه ھمکاری ايران و روسيه  . ر گرفته اندايران و روسيه ھر دو در يک صف واحد ضد غرب در سوريه قرا

  .وناکامی پی در  پی امريکا و ناتو در سوريه، ادارۀ ترمپ را وادار ساخته است که فشار بيشتری بر ايران وارد سازد

ھمه آگاھند که .  ايران در تقابل با دو متحد ستراتيژيک امريکا يعنی اسرائيل و عربستان سعودی  قرار دارد:دوم

که کدام  ين ای در سياست داخلی و خارجی  امريکا برخوردار است، صرف نظر ازاائيل از نفوذ قابل مالحظه اسر

داند که به ھر نحوی که است  اسرائيل، ايران را يک دشمن  حياتی خود می. ر اريکۀ قدرت قرار داردبحزب در امريکا 

می ادارۀ اوباما با ايران انتقاد نمود و واسرائيل از معاھدۀ اتروی ھمين دليل بود که . بايد نظام آخندی ايران منھدم گردد

که ادارۀ اوباما، مقدار عظيم اسلحۀ مدرن امريکا به شمول طيارت  باوجودی. آن را برای اسرائيل غبر قابل قبول دانست

امريکا و ايران ابط رو را در اختيار اسرائيل قرار داد،  تل ابيب از روش اوباما در قبال عادی شدن ٣۵ –جنگندۀ اف 

عربستان که خود تابع امريکاست، . اکنون ادارۀ ترمپ وارد ميدان شده و برای اسرائيل جانفشانی می کند. انتقاد می کرد
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عربستان از زمرۀ کشور ھائی است که . از چند سال بدينسو خود را در جنگ سنی و شيعه با ايران قرار داده است

کمک نظامی و مالی ايران به نظام اسد و به مبارزه طلبيدن رياض . در سوريه است" ر اسدابش"خواھان سرنگونی نظام 

سفر اخير دونالد ترمپ به عربستان و عقد قرار داد ھای . در يمن، فاميل سعودی را سخت از ايران دلخور ساخته است

  .د نمايدنظامی بين دو کشور، امريکا را وادار ساخته است که فشار بيشتری بر ايران وار

  به تعقيب رفع نسبی تعزيرات اقتصادی از جانب ادارۀ اوباما، ايران تصميم گرفت که يک تعداد طيارات مسافر:سوم

بری بوئينگ را از امريکا خريداری نمايد و يک قرار دادی ھم در زمينه بين نظام آخندی ايران و کمپنی بوئينگ امضاء 

 طيارۀ مسافر بردار از شرکت ھوائی اير بس اروپا خريداری ١٠٠ه تعداد الکن ايران ھمچنان مصمم گرديد که ب. شد

 از عملکرد ايران و سھل ٢٠١۶اين معامله غضب ترمپ را سبب گرديد و در جريان مبارزات انتحاباتی سال . نمايد

صادره  شدۀ خود  را ايران ھمچنان قادر شد که يک مقدار از پول ھای م. ساختن ادارۀ اوباما برای اين کشور انتقاد نمود

اين معامله ھم مورد ناخوشنودی شديد ترمپ . که در بانک ھای امريکا  قيد مانده بود، آزاد ساخته و به ايران انتقال دھد

اکنون ادارۀ ترمپ کوشش دارد که نظام آخندی را بيشتر منزوی سازد و . واقع شد و ادارۀ اوباما را به باد انتقاد گرفت

  . ن را محدود نمايددست آورد ھای ايرا

 سال در ليست تعزيرات  اقتصادی و نظامی ملل متحد قرار داشت که مانع ھر گونه ٣٧ ايران مدت بيش از :چھارم

رفع نسبی تعزيرات نظامی باعث شد که ايران و روسيه داخل مذاکره شده .  مدرن به اين کشور گرديده بودۀتوريد اسلح

شود که توافق  تصور می.   در داخل ايران اقدام نمايند٣٠ –يارات جنگندۀ  سو تا در صورت توافق به توليد مشترک ط

 معادل طيارۀ نسل چھارم ٣٠سو .  بين اين دو کشور به مراحل نھائی نزديک شده و کار آن به زودی آغاز خواھد شد

د ھای منطقه ئی آماده  امريکا است که قوای ھوائی فرسودۀ ايران را ياری می بخشد و اين کشور را برای نبر١۵اف 

، قوای ھوائی ايران به يک جھش ٣٠ و تکميل پروژۀ طيارات جنگندۀ سو ٣٠٠با ارسال سيستم دفاعی اس . می سازد

اين تحول دفاعی ايران ھرگز برای امريکا، اسرائيل و . نسبی دست خواھد يافت و از  حالت زار کنونی خارج خواھد شد

  .بايد خنثی گرددعربستان سعودی  خوش آيند نيست و 

 را از چين خريداری ١٠ - طيارۀ جنگندۀ جی ١۵٠ ايران ھمچنان تصميم گرفته است که برای دفاع خود به تعداد :پنجم

ثيرات منطقه ئی خود را أ نھانی شود، توانائی قوای ھوائی ايران دو چند باال خواھد رفت و ت ایاگر چنين معامله. نمايد

 چين معادل طيارۀ نسل چھارم اف ١٠ –دۀ متخصصين امور نظامی، طيارۀ جنگندۀ جی نظر به عقي. بروز خواھد داد

، قوای ١٠با آمدن طيارن جی .  امريکاست که ھنوز ھم در قوای ھوائی اين کشور مورد استفاده قرار می گيرد١۶

له سخت امريکا و باالخص اين معام. ھوائی ايران تغيير کيفيتی خواھد ديد و ايران را از خالی کنونی نجات خواھد داد

  . شود که آن را عقيم سازد که موفقيتش برای  امريکا کم است  ساخته و سعی میعصبانیادارۀ ترمپ را 

 ديگری ھم در تغيير روش امريکا نسبت به ايران وجود دارد که اميدوارم که محققان و به يقين که داليل متعدد

  . يشتر نموده و مردم را در سطح جھانی آگاه سازندين خصوص تحقيقات بانويسندگان امور ايران در

  

 

 
 


