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 ايران عليه اسرائيل و امريکا
 است بھتر خوب جنگ از بد صلح

 

 مپ،تر دونالد سخنرانی که شد، ثبت ھاخاطره در جالب ھایصحنه يکسری با حدمت ملل ٢٠١٧ سال عمومی مجمع

 .آن اصلی بازيگر او و است تئاتر يک متحد ملل ترمپ نظر از .بود آنھا ترينعجيب از يکی امريکا جمھور رئيس

 در تجديدنظر درخواست و کرد زدهبھت لحظاتی برای را جھانی ۀجامع امريکا جمھور رئيس ۀنمايشگران سخنرانی

 بر .بود او مدعيات تندترين از يکی ٢٠١۵ سال در ايران با امضاشده توافقنامه -)مشترک اقدام جامع برنامه( برجام

 تدابير با و کرده خودداری دارد، کاربرد تسليحات ساخت در که سبک اورانيوم توليد از ايران توافقنامه اين اساس

 آن، مقابل ۀنقط در .کندمی موافقت خود یئھسته صنايع بر میوات انرژی للیالمبين آژانس یئمرحله چند نظارتی

 عمومی انظار برابر در امريکا جمھور رئيس .سازندمی ملغا را ايران عليه شدهاعمال اقتصادی ھایتحريم ھاغربی

 کشور" يک عنوانه ب را ايران و خواند امريکا برای تحقيری را آن داد، قرار انتقاد مورد دليل ھيچبی را توافقنامه جھان

 .ناميد "قاتالن حاکميت تحت ورشکسته

 که تفاسيری در اما خواند، "انگيزنفرت و پوچ مايه،بی" را ترمپ مدعيات ايران جمھور رئيس روحانی حسن پاسخ، در

ۀ تاز دور شروع و سخت ھایتالش اثر در حاصله توافق اين لغو از نگرانی مراتب گرديد، منتشر جھانی ھایرسانه در

 ھم در شيرين با را ترش ترمپ که شودمی خاص نگرانی موجب وضعيتی آن خصوصه ب .يافت انعکاس ھاتنش

 خروج به را ايران ندارد، "یئھسته ۀپروند" به ربطی ھيچ که ايران راکتی دستاوردھای دادن قرار بھانه با و آميزدمی

 .کندمی تھديد برجام از

 ايران،( امضاءکنندتوافقنامه کشورھای نمايندگان جلسۀ تيلرسون رکس خارجه، وزير امريکا، مھورج رئيس نطق از پس

 برگزار را موگرينی فدريکا اروپا، ۀاتحادي خارجی سياست اداره رئيس ۀاضافه ب )المان و فرانسه انگلستان، روسيه،

 است موظف دولت که اين، با رابطه در .است هشد اتخاذ ًعمال برجام از امريکا خروج برای تصميم کرد، اعالم و نمود

 برواکت ١۵ در آتی گزارش در دھد، گزارش کنگره به بار يک روز ٩٠ ھر برجام با ايران اقدامات انطباق خصوص در

 ."کندنمی تأئيد" ديگر را میوات ۀعرص در تھران کار که نمايد، اعالم دارد قصد ترمپً ظاھرا
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 بر مبنی جھانی ۀجامع متمرکز واکنش با ترمپ حساب، اين با .بود پايان ۀنقط گذاشتن یامعنه ب واقع در اظھاريه اين

 امور وزرای و انگليس فرانسه، المان، سران اظھارات در .است گرفته قرار رو در رو توافقنامه بودن تغيير غيرقابل

 .است شده بيان موضوع اين نير متحد ملل عضو کشورھای از بسياری خارجی

 اسرائيل، درخواست با متحد ملل عمومی مجمع در ترمپ نطق که اين طرفه .بود ترمپ طرفدار يگانه نتانياھو بنيامين

 سوريه ارتش ھایپيروزی با رابطه در نيروھا اين .شد ايراد امريکا جمھور رئيس بستگان و کنگره در صھيونيسم البی

 بود، ھمراه متناوب ھایموفقيت با که زمانی تا ريهسو در رزمی عمليات .نگرانند بشدت روسيه فضای -ھوا نيروی و

 با .دادمی قرار ھوائی ۀحمل مورد را "هللاحزب" ھایپايگاه گاھیگاه فقط و بود ايستاده انفعالی نسبتا موضع در اسرائيل

 ضاعاو آويو،تل ۀعقيده ب ھا،تروريست ۀسلط زير از سوريه خاک از ایمالحظه قابل بخش آزادسازی حال، اين

 از ايران از تسليحات و نيروھا آزاد حرکت مسير -"شيعه راھرو" گشايش ۀزمين .کندمی ايجاد آن برای را نامساعدی

 تشکيل جھت در حرکت آن، تبع به .شودمی آماده لبنان در "هللاحزب" به و جوالن ھایبلندی به سوريه و عراق طريق

 .گرددمی ترفعال اردن رود غربی ساحل و غزه ۀباريک در -فلسطين اراضی در مستقل دولت

 پس است ممکن زيرا، .کنند متوقف ایوسيله ھر بر تکيه با است الزم که کنند،می تلقی کابوسی را اين اسرائيل مقامات

 در خود سياست بازبينی به حاضر و ندارد آمادگی کار اين برای اما آويوتل .شود تشکيل فلسطين مستقل دولت آن از

 است خوب چيز ھمه .گيرد قرار ايران فشار زير موضوع اين با رابطه در خواھدنمی و نيست ھم ھافلسطينی با ارتباط

 .يکی اين از غير

 صھيونيسم پيروان برای وجود، اين با .است گرفته قرار ناگزير تغييرات پذيرش ضرورت مقابل در اينجا در اسرائيل

 ترک قطع طوره ب و است ناعادالنهً کامال فراوان ھایخون بھای به آنھا ازسدست ساختار که بفھمند، است دشوار بسيار

 نه حق اين احقاق راه در اگر ويژهه ب نيست، پوچی حرف خود، سرنوشت تعيين برای فلسطين خلق حق .خورد خواھد

 .کنندمی مبارزه نيز منطقه در آنھا ھمکيشان حتی ھا،فلسطينی خود تنھا

 اند،کرده ثبت خود ھایبرنامه در را اسرائيل نابودی ۀوظيف که لبنان، "هللاحزب" و "الفتح" فلسطينی سازمان فعاليت

 برقراری امکان شرايط ھمين درست که دارند، عقيده آويوتل در .باشدمی مناقشه فصل و حل راه در مشکل مھمترين

 ھيچ .گذردمی مذاکره مسير از صلح به دنرسي واقعی راه چه اگر برد،می بين از را اسرائيل اطراف در پايدار صلح

 .سازد خنثی نيتحسن دادن نشان طريق از را ھاسازمان اين راديکاليزم تواندنمی اسرائيل از غير کشوری،

 داعش، بر غلبه از پس منطقه در روسيه و ايران سوريه، موضع تحکيم زيرا، .شودمی نزديک کار اين انجام زمان

 ھایفلسطينی خواست مجازات بدون تواندنمی ديگر کشور اين .دھدمی قرار رو در رو ایازهت شرايط با را اسرائيل

 .دھد قرار حمله مورد لبنان جنوب در را "هللاحزب" و گرفته نايده را غزهۀ باريک

 برقراری برای تصميم یامعنه ب اسرائيل نظر از دمشق، و تھران با مذاکره برای کوشش و ناگزيری اين قبول شايد،

 در جديد آش پختن برای اين، جایه ب اسرائيل اما .خوب جنگ از است بھتر حال ھمه در بد صلح .باشد بد صلح

 احساس اسرائيل جنگند،می جھان ۀبقي با يا ھمديگر با مسلمانان که زمانی تا .کندمی تالش ترمپ دست با خاورميانه

 .کرد خواھد نفس به اعتماد

 را آن ببندد، را تھران پای و دست تازه اقتصادی ھایتحريم اعمال با که است اين از عبارت اسرائيل طرح اين ھدف

 .بگيرد تھران دست از سازد،می میوات بمب جايگزين عنوانه ب اکنون که را آنستراتيژيک  نيش و سازد رمقبی

 اما بود، برخوردار کشورھا ساير بر یئمنطقهستراتيژيک  برتری از ھميشه خود یئھسته تسليحات دليله ب اسرائيل

 متعارف ابزارھای عمل در .است گرديده تبديل بافیخيال يک به دشمن به میوات ۀحمل .است کرده تغيير اوضاع اکنون
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 استفاده ھمسايگانش عليه ھابار آن از که ابزارھاست اين از يکی اسرائيل قدرتمند ھوائی نيروی .شودمی گرفته کار به

 .است کرده

 ساختن وارد به قادر بردميان بالستيک ھایراکت ساخت ۀبرنام عوض، در نيست، ھوائی نيروی چنين دارای اناير

 یئمنطقه دشمنان با ستراتيژيک توازن برقراری ايران ترتيب، اين به .کندمیء اجرا فعاالنه را اسرائيل خاک به ضربه

 کوچک ۀقوار و قد با ارتباط در اما ھستند، متعارف ھایکالھک حامل ايران ھایراکت .کندمی ريزیبرنامه را خود

 آوردن وارد بر مبنی اسرائيل تھديد به حاال .شود محسوبۀ ستراتيژيک مثابه ب تواندمی آنھا از استفاده تأثير اسرائيل

 نابودکننده حمالت به تھديد با تواندمی تھران ھوائی، جنگ شروع حتی يا یئھسته نيروگاه به ً،مثال ھوائی، ضربات

 .دھد پاسخ ديمونا میوات مرکز به مثال، عنوانه ب ی،راکت

 دست خود یئھسته ۀبرنام اجرای به ايران برجام، لغو صورت در که داشت اظھار روحانی حسن ايران، جمھور رئيس

 زبان از ستفادها از متيس جيمس نرالج پنتاگون، رئيس ً،مثال .ھستند اين منتظر فقط امريکا "ھایشاھين" .زد خواھد

 اين بر و کندمی بيان آشکارا را ايران با یئھسته "توافق" با خود مخالفت نرالج .کندمی طرفداری ايران عليه زور

 مايکل .برد خواھد بھره یئھسته مطالعات ۀادام برای اقتصادی ھایتحريم شدن ترنرم از کشور اين که است تصور

 تحمل ايران بد رفتارھای مقابل در جھانی ۀجامع" :گويدمی ملی امنيت امور در کاامري جمھور رئيس اسبق مشاور فلين،

 نخواھد تحمل اين از بيش کند،می تھديد را ما منافع که را ايران تحريکات ترمپ دولت .دھدمی نشان خود از العادهفوق

 .راند زبان بر ايران در بالستيک راکت آزمايش از بعد بالفاصله را خود مدعيات نرالج ."کرد

 دفاع به قادر نظامی توانائی دارای تجاوز به واکنش در و تھديد با مقابله ۀعرص در اما نبوده، جنگ آغازگر ھرگز ايران

 امريکاۀ متحد اياالت که آن از پس را ملی امنيت از دفاع ھومفم از خود درک تھران .باشدمی دشمن مقابل در خود از

 سال در عراق به سپس و ،٢٠٠١ سال در افغانستان بهء ابتدا و داد قرار عمل راھنمای ار "دستانهپيش دفاع" دکترين

 ابزارھایۀ ھم شدن محو" از است عبارت نظامی دکترين اين اصلی معنای .داد قرار بازنگری مورد کرد، حمله ٢٠٠٣

 .مناقشات وفصلحل برای "آميزمسالمت

 ٣۵-اف مدرنفوق افکنبمب فروند ۵٠( امريکائی ھایجنگنده ۀدگستر خريد ۀبرنام ھدف که کرد، گمان توانمی

 نظامی صنايع تأسيسات فقط نه کردن نابود به قادر ھوائی ناوگان ايجاد از است عبارت اسرائيل توسط )رادارگريز

 .برگرداند عقب به سال ھاده را آن بتواند که کشور اين به اقتصادی ضربات چنان نمودن وارد حتی ايران،

 در که زد حدس توانمی و شودمی اوضاع تغيير باعث ايران اختيار در روسيه ھای٣٠٠ -اس وجود حال، اين با

 کند،می تأکيد موضوع اين بر مصرانه مسکو .شد خواھد موافقت آن با پتانسيل، اين کمی افزايش به تھران تمايل صورت

 ٣٠٠ -اس حامل ھایکشتی که ایحادثه آن .باشدنمی تیصادرا محدوديت ھيچ شامل و بوده دفاعیۀ سامان ٣٠٠ -اس که

 عکس مسير )نتانياھو بنيامين با او ديدار از بعد( مدودف دميتری جمھور، رئيس دستور به ايران مسير در ولگا رود در

 .شد نخواھد تکرار ھرگز گرفتند، پيش در

 و شده مسلح خوب بسيار حزب اين .است ندوختها سوريه در بزرگی جنگی تجارب نيز لبنان "هللاحزب" اين، بر عالوه

 توانندمی که ھستند موجود ھم ديگر رزمی ھاینيرو .بشود اسرائيل مرزی مناطق در حداقل ھائیفالکت باعث تواندمی

 انقالب پاسداران سپاه قدس نيروھای حضور کارشناسان ً،مثال .شوند عمل وارد اوضاع، بيشتر تشديد صورت در

 موضوع اين به واضح طوره ب روحانی حسن جمھور، رئيس .کنندنمی تصور منتفی را جوالن ھایندیبل در اسالمی

 گام اين با که کنند،می تصور آنھا اگر و .بود خواھد آزاد ايران دست شود، خارج توافقنامه از امريکا اگر" :کرد اشاره

 ."برندمی را خود آبروی فقط و کنندمی اهاشتب قطع طوره ب آنھا دھند، قرار فشار زير را تھران توانندمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 ۀمتحد اياالت و اسرائيل صورت، ھر در .زد حدس توانمی فقط بود، چه ايران جمھور رئيس منظور که باره اين در

 داشته سروکار سرسختی دشمن با ديگر بار ندامجبور آن در که بزنند، دست آميزیمخاطره بازی به دارند قصد امريکا

 رود،می پيش سمتی در منطقه در سياسی -نظامی اوضاع سوريه، خاک در داعش گرفتن قرار تنگنا در تناسب به .باشند

 .نمايد برداریبھره فرصت اين از است قادر آن و .يابد ارتقاء عمل آزادی از ایتازه سطح به تواندمی تھران که

 .باشد آن با بد صلح فکر به ايران، با خوب جنگ جایه ب اسرائيل است بھتر

https://www.fondsk.ru/news/2017/09/25/usa-izrail-protiv-irana-plohoj-mir-luchshe-horoshej-

vojny-44708.html 
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