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  Von Knut Mellenthinکنوت ملنتن : نويسنده

 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١٧ سپتمبر ٢۶

 عليه ايران" ترمپ"
  

را منفجر خواھد کرد؟ رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا  " تھران"ئی با آيا ايالت متحدۀ امريکا توافقنامۀ ھسته 

  توانائی آن را ندارد، تا واضح اظھار نظر کند

 
  

Foto: Eduardo Munoz/Reuters  
  ".نيويارک"در" ملل متحد"در اجالس عمومی ) وقت محل(رئيس جمھور امريکا به روز سه شنبه " دونالد ترمپ"

بعد از سخنرانی طوالنيی که . موجب اضطراب و نگرانی در ميان متحدين اروپائی خود شده استبازھم " دونالد ترمپ"

ايراد کرد، ھمچنان   New York"نيويارک"در اجالس عمومی ملل متحد در " دونالد ترمپ"رئيس جمھورامريکا 

که در سال " ايران" ئی نسبت به پروگرام ھسته Wien" وين"چطورمی خواھد با توافقنامۀ " ترمپ"نامشخص است که 

.  اکتوبر به اين پرسش ھا اظھارنظر کند١۵وی مجبور است تا تاريخ .  به تصويب رسيده بود، برخورد  کند٢٠١۵

رد سال ناز کرده کودک خدر مقابل خبرنگاران  به شيوۀ يک ) وقت محل(به روز چھار شنبه " ترمپ"رئيس جمھور 
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 خبرنگاران ی مکرر پرس و جوبا وجودصميم خود را گرفته است، مگر وی وی نسبت به توافق ھسته ئی ايران ت: گفت

  . از اظھار نظر واضح يعنی از گفتن جزئيات آن امتناع ورزيد،

طوری که بار ھا در جريان انتخابات رياست جمھوری خود ھمان خواه جمھورياين به طور عموم محاسبه می شود که 

به . ًکه کامال تعامل و مذاکرۀ جديد را در پيش گيرد کند و يا اين"  پاره" را "وين"اعالم کرد که می خواھد توافقنامۀ 

، "ترزا می" صدراعظم برتانيا Emmanuel Macron، "امانوئل مکرون"حيث نمايندگان اروپا رئيس جمھور فرانسه 

Theresa May  زيگمار گابريل"وزير خارجۀ المان "Sigmar Gabrielيۀ اروپا  و رئيس سياست خارجی اتحاد

. مخالفت واعتراض نمودند" ترمپ"در سه روز اخير اجالس با نظرات  Federica Mogherini" فدريکا موگرينی"

خوب و مناسب است " وين"به روز چھار شنبه ھشدار داد که توافقنامه " گابريل"طوری که : ًھمه مشترکا با صدای بلند

با وجود آن انسان مجبور است تا به خاطرروش وطرز تفکر .  شودو امتحان خود را داده است و نبايد به بازی گرفته

  .اياالت متحدۀ امريکا بزرگترين تشويش را داشته باشد که توافقنامۀ تخريب نشود

 ۀيعنی اياالت متحد" وين"دخل در جلسۀ  ی که به روز چھار شنبه ميان ھر شش وزير خارجۀ کشور ھای ذیدر مالقات

سه، المان و بريتانيا در نيويارک صورت گرفت، ھمه به توافق رسيدند که ايران به وعده امريکا، روسيه، چين، فران

اين . ھای خود نسبت به توافقاتی که به خاطر پيشرفت تصاعدی پروگرام ھسته ئی فيصله شده بود، عمل کرده است

 است، ليکن وی می تأئيد کرده Rex Tillerson" ريکس تيلرسن"تشخيص و بررسی را حتا وزير خارجۀ امريکا 

اياالت متحدۀ امريکا در ارتباط با " توقعات"الکن . تعھدات ايران را به رسميت بشناسد" تحقق تخنيکی"خواست فقط 

  . نشده استبرآوردهتغييرات اساسی سياست خارجی و نظامی ايران به  همقاوله نامه با توج

به روز " کرونم"به طور مثال . دين اروپائی وی در اين نقطه موافق ھستندو متح" ترمپ"در پرنسيپ حتا مديريت 

در صورتی که رشد و زيرا اين توافقنامه کافی است؟ نه، : "چھار شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در نيويارک توضيح داد

 و ه توجه به توسعی و رشد فشار ايران در منطقه و به ھمين ترتيب افزايش فعاليت کشور بائتوسعۀ موقعيت منطقه 

  "ه شود، به ھيپ صورت کافی نيستپيشرفت راکت ھا از زمان توافق مقاوله نامه را در نظر گرفت

  
نسبت به رفتار ايران در خاور ميانه " ترمپ"ھمين طور انتقاد خود را در لفافه به تند رفتن ادعای   Gabriel" گابريل"

اختالف نظر ميان دولت  .منظورطبق آن  تنظيم کرده شود، بيان کردو مجبور است تا بدين "ھنوز ھم سازنده نيست"که 

عليه " ترمپ"که، آنھا حملۀ سياسی اخير  اياالت متحدۀ امريکا و متحدينش در اروپا به طور اساسی محدود است به اين

  .ايران را نمی خواھند با سرنوشت مقاوله نامه ارتباط بدھند

تصميم گرفته است تا مقاوله " ترمپ"به روز چھار شنبه گزارش داد که ) NBC(ا فرستندۀ راديوئی اياالت متحدۀ امريک

ًبعدا کانگرس مجبور خواھد .  اوکتوبراست، مورد تأئيد قرار ندھد١۵را در نزديگترين روز نھائی که تاريخ " وين"نامۀ 

اشته شده، الکن منسوخ کرده به تعليق گذ" روز تصميم بگيرد که آيا تحريماتی که به دليل توافقات ۶٠بود در عرض 

گزينه ای را که بر اين مقصد قرار است رئيس جمھور اياالت متحده امريکا . نشده است، بايد دوباره رسميت پيدا کند

 روزه را قرار بدھند تا مطالبه بعد ازيک مذاکرۀ جديد در زمينۀ ٩٠بخواھد اين است که از جانب اروپائی ھا اولتيماتوم 

  . منضم گرددتوافقنامه به آن

 
  :افزودۀ مترجم
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تاريخ مناسبات بين المللی، به خصوص زمانی که يک طرف قضيه امپرياليزم جنايتگستر امريکا باشد، بار ھا به اثبات 

رسانيده که برای آن کشور ھيچ معاھده و مقاوله ای ارزش نداشته، اگر زمانی به اجبار پای تعھدی امضاء می نمايد، 

  . کسب زمان بيشتر جھت تحقق ستراتيژی اصلی اش می باشدھدف از آن امضاء فقط

 جھان امپرياليستی نارضايتی خود را نسبت به آن ابراز می ۀنشخوار می نمايد و در ظاھر بقي" ترمپ"آنچه امروز 

، ساز آن را کوک کرده و ھمان ساز "گربچوف-ريگان"بعد از توافقات " بوش پدر"دارند، درست ھمان سياستيست که 

ھمين تجارب به روشنی نشان می دھند که . در ھمان مورد ادامه يافت" اوباما"و " بوش پسر"، "کلينتن"جانب از 

در ظاھر امر به اصطالح خواھان ديدن و به دست گرفتن انگشت طرف مقابل است، مگر به وقتی امپرياليزم امريکا 

  .قطع نمايداز شانه طرف را  دست  تاخواھد کوشيدمحض رسيدن به ھدف اعالم شده، به آن اکتفاء ننموده 

با در نظر داشت ھمين سياست، گذشته از آن که نبايد ھيچ انسان عاقل و شرافتمندی به خود اجازه دھد، تا به امپرياليزم 

امريکا اعتماد نموده، توافقاتی با وی به امضاء برساند، بلکه در ھر کجای از کرۀ زمين وقتی امپرياليزم جنايتگستر 

از ا با کدام حريف فرضی در تقابل قرار می گيرد، به حکم وجدان می بايد عليه امپرياليزم امريکا ايستاد و امريک

  .دشمنانش به دفاع برخاست

 
  
  
  
 


