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  ٢٠١٧ اکتوبر ١٨

  

   عليه ايران را جدی بگيريم ؟امريکاسياست اياالت متحدۀ  آيا بايد
Faut-il prendre au sérieux la politique US contre l’Iran ? 

 

که موجب ترس از  طوریه مپ حزب هللا و ايران را به باد نفرين گرفتند بتروزارت امورخارجه و رئيس جمھور 

د ولی از ديدگاه تی يری ميسان، اگر بدترين حالت ممکن باشد، ولی احتمال بيشتری وجود دار.  شد۵+١متارکه با توافق 

راه ه که يک بار ديگر واشنگتن برای بھتر فريفتن ھم پيمانانش مانند اسرائيل و عربستان سعودی، دعوای زرگری ب

  .ندازدبي

 ٢٠١٧بر و اکت١۴/)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

  

© Mohamed Sabra  

وزارت امور خارجه  پس از يک مالقات مطبوعاتی با روزنامه نگاران در امريکاسخنرانی رئيس جمھور اياالت متحدۀ 

در ). ١(برگزار شد که در خالل آن حزب هللا را به صدور تروريسم در سراسر جھان و به حساب تھران متھم دانست 

، يک کلمه نه !ولی، نکتۀ شگفت آور . ن کردييپيوند حرف و عمل جايزه ای برای دستگيری دو نفر از فرماندھان تع

ری که رھبريت علی خامنه ای به مقاومت لبنان ال ميليون د٨٠٠ه دربارۀ دربارۀ پيروزيھای حزب هللا حرف زد و ن

 .)٢(اھداء کرده است 
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مپ از ناسزاگوئی عليه امام روح هللا خمينی، پاسداران انقالب و رھبر تا جائی که تر دونالد امريکاسپس، رئيس جمھور 

 .)٣(می توانست کوتاھی نکرد 

 زمينه برای وارد آوردن ۀرئه شده بود را دوباره مطرح کرد و از آنھا به مثابھمۀ اتھامات قديمی که از مدتھا پيش تب

 .ول پيدايش مجدد القاعده دانستؤاتھامات جديد به کار برد و آنھا را مس

 سنت رسيده بود، در بازار سرمايه گذاری ٨۵پيش از پايان سخنرانی اش، بھای بشکۀ نفت سير صعودی داشت و به 

مپ اظھار تردر ساعاتی پس از سخنرانی، ھمۀ دولتھای غربی و روسيه دربارۀ خشونت . ف شدروی نفت ايران متوق

  .تأسف کردند، ولی اسرائيل و عربستان سعودی از او تجليل به عمل آوردند

مپ و وزارت امور خارجه جايزۀ ياد شده در باال و تردر نتيجه، يگانه تصميم ھای اعالن شده از جانب رئيس جمھور 

با آگاھی به اين امر که تصميم مربوط به توافق نامه به مناسبات بين ). ۴( در مقابل کنگره است ۵+١توافقات توقف 

 از ٢٠١۵ جوالی ١۴توافق نامۀ .  باز می گرددامريکاالمللی مربوط نمی شود و فقط به سياست داخلی اياالت متحدۀ 

البته ھمۀ ديپلماتھا می . نھاد می تواند باطل اعالن شودسوی شورای امنيت ملل متحد تصويب شده و فقط از سوی ھمين 

 ّ و ايران منشوری را به شکل سری و دو جانبۀ با يکامريکادانند که پشت پردۀ اين توافق چند جانبه، اياالت متحدۀ 

 حال در اين لحظه که در. ن کنندۀ نقش مديريت ھر يک در خاورميانۀ بزرگ استييديگر به توافق رسانده اند که تع

؟ ّکس نمی تواند بگويد که آيا رئيس جمھور ترمپ اين منشور سری را زير سؤال برده يا نه نوشتن اين مقاله ھستم، ھيچ

 .بر فقط صحنۀ نمايش بوده استو اکت١٣در نتيجه ھمۀ واکنش ھا به بيانات وزارت امور خارجه و سخنرانی او در 

برای . ديگر ابراز کرده اند  و ھيجان خاصی دربارۀ مناسباتشان با يک و ايران ھميشه شورامريکارھبران اياالت متحدۀ 

 به وقوع پيوست، عمق اختالفات در دولت جيمی کارتر به اندازه ای بود که سيروس ونس و ١٩٧٩مثال، وقتی انقالب 

 جمھور به ديگر برخوردھائی داشتند و ھر يک تھديد کردند که اگر رئيس مشاور امنيت زيبيگنيف برژينسکی با يک

 در تھران به موضوع گروگان امريکار بازداشت جاسوسان سفارت ييسرانجام با تغ.  خواھند دادءآنان گوش ندھد استعفا

ر جاسوس به گروگان زيبيگنيف يي و تغامريکاالبته تحريف وضعيت سفارت .  دومی بر اولی پيروز شد،گيری

از تاريخ اين ). ۵(زاد کردن آنان با شکست مواجه شد برژينسکی در وضعيت مسخره ای قرار گرفت چون که در آ

ی که با واقعيت امر به ھيچ وجه ئرويداد به بعد، مناسبات واشنگتن با تھران زنجيره ای ست از دروغ پردازی رسانه 

 .تطبيق نمی کند

نھا را استعمار کرده و به  درنده و دروغگوھائی ھستند که سرزمين آامريکااز ديدگاه ايرانيان، بريتانيا و اياالت متحدۀ 

به ھمين . اين دو کشور ھمچنان به تخريب کشورھای ديگری که ھنوز قيام نکرده اند ادامه می دھند. توبره کشيده اند

به گفتۀ آيت هللا علی خامنه ای ھر فرد . می نامند» شيطان بزرگ«و » شيطان کوچک«ًعلت، ايرانی ھا عموما آنھا را 

از سوی ديگر، آنگلوساکسون ھا . وظيفۀ خود می داند که عليه متجاوزان منحرف مبارزه کندشرافتمند و شايسته ای 

 .ًکامال ھم بد نيستند و دليلی وجود ندارد که با آنان داد  و ستد نکنيم

در کوران دولت بوش جوان، معاون رئيس جمھور ديک چنی بی وقفه با لندن و تل آويو برای حمله به تھران توطئه 

ّاو يک گروه خيلی سری برای سياست و عمليات در ايران و سوريه در اطراف دخترش ليز چنی و يک .  کردچينی می

 Iran Syria Policy and Operations  ») ّمزدور کارکشته در عمليات سری به نام اليوت آبرامز ايجاد کرد

Group  »).  می کند، سپس از حمالت اسرائيل از فرودگاه ھای اجاره واو پيشبينی کرده بود که اين کشور را بمباران ات

 رئيس جمھوری ٢٠٠٨ چ مار٢در : عکس اين طرح به وقوع پيوست ه ًولی، دقيقا ب. ای در گرجستان پشتيبانی نمايد

 Mike  دريادار مايک مولنامريکا مرکز فرماندھی ميان ارتشی اياالت متحدۀ هايران محمود احمدی نژاد و فرماند
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Mullen  با سرنگونی طالبانی ھای افغان و رئيس جمھور عراق صدام . ديگر مالقات کردند مخفيانه در بغداد با يک

 .ی ايران را ھموار ساختئحسين، اياالت متحده دشمنان ايران را به حساب ايران حذف کرد و راه نفوذ منطقه 

مود احمدی نژاد را با سازماندھی انقالب رنگی در کوران دولت اوباما، کاخ سفيد تصميم گرفت رئيس جمھور ايران مح

با درس عبرتی که از شکست پيشين گرفته بود، کاخ سفيد با مخالفانی که پيرامون رئيس .  سرنگون کند٢٠٠٩در سال 

 شورای امنيت ملی ١٩٨٣-٨۶ولی گويا که در دورۀ . جمھور قديمی ھاشمی رفسنجانی تجمع کرده بودند تماس گرفت

در آن . را سازماندھی کرده بود) يا ماجرای مک فارلين، که به ايران گيت نيز شھرت دارد( ايران کنترا  عملياتامريکا

 کردند که او ءدوران سرھنگ اليور نورث و اليوت آبرامز مشھور روی يکی از نمايندگان يعنی شيخ حسن روحانی اتکا

ھای عمان را مذاکره به مدد آنان بود که دولت اوباما در نتيجه . آنان را به نزديک حجت االسالم رفسنجانی ھدايت کرد

 احمدی نژاد اجازۀ شرکت در انتخابات را نامزدو به مدد يک ترفند شعبده بازانه نيز، .  شروع کرد٢٠١٣ چدر مار

ھای رسمی مذاکره شيخ حسن روحانی به محض به دست گرفتن قدرت .  ماه بعد شيخ حسن روحانی برنده شد۵نيافت و 

 . آغاز نمود،ھای عمان طرح ريزی کرده بودمذاکره ا به گونه ای که در  ر۵+١

مپ، به سھم خود، بی وقفه در کوران اردوی انتخاباتی اش به شکل خشونت آميزی عليه ايران سخن رانده تردونالد 

رودش به کاخ از روز و. نرال مايکل فلين نيز ھمين موضع گيری را اتخاذ کردجنخستين مشاور امنيت ملی او  . است

جز مايک پامپيو، رئيس کنونی ه ب( گذشته، رئيس جمھور ھمۀ مشاوران ضد ايرانی اش را حذف کرد جنوریسفيد در 

نرال جنرال جان کلی، وزير دفاع جرئيس کابينه (عکس، سه مشاور اصلی او طرفدار ايران ھستند ه ب). سازمان سيا

 ) رکس تيلرسونخارجهجيمز ماتيس و وزير 

، رسانه ھای طرفدار اوباما با اطمينان اعالن کردند که اين خارجهر اين جالب است بدانيم که در گزينش وزير عالوه ب

رئيس جمھور به شکل طوالنی او را پذيرفت و دربارۀ مناسباتش با . واگذار خواھد شد) باز ھم او(مقام به اليوت آبرامز 

 .راھی کرد و سپس تيلرسون را برگزيد کرد، سپس او را تا در ھممذاکرهشيخ روحانی با او 

 امريکااين احتمال وجود دارد که رئيس جمھور ترمپ در اثر يک تصميم گيری عجوالنه توافقات ايران و اياالت متحدۀ 

فتد، ولی احتمال بيشتری وجود دارد که بيرا باطل اعالن کند، و از ھمه وخيم تر، بخواھد با سپاه پاسداران انقالب در 

مپ تربايد در يادمان داشته باشيم که دونالد . ين ھمپيمانان اسرائيلی و سعودی يک بار ديگر صحنه بازی کندبرای تسک

ًاحتماال جھان را (ی  بساز بفروش ساختمان است و به ھمين شکل عمل می کند ئسياستمدار نيست بلکه از ديدگاه حرفه 

ی او با بيانات تند و با ايجاد دلھره و دستپاچگی و مشاھدۀ ئ حرفه از ديدگاه). نيز از ھمين دريچه می بيند و تعبير می کند

 . و ھمکارانش تحريک می کرد به موفقيت دست يافتءواکنشی که نزد رقبا

 خواھيم ديد که آيا جدی ست و يا اين. برای گزينش بين دو فرضيه، بايد منتظر مجازات عليه سپاه پاسداران انقالب باشيم

 عليه ايران امريکا و سنتی اياالت متحدۀ هانی و عمل کردھای رايج دونالد ترمپ و کاروان مسخرًکه صرفا به شيوۀ بي

 .محدود می شود

        

[1] « Point de presse sur les mesures prises par les États-Unis pour lutter contre le Hezbollah 

», par Nathan Sales, Réseau Voltaire, 10 octobre 2017. Voir aussi la tribune libre de Tom 

Bossert dans Le Monde : « Les États-Unis continueront à isoler l’Iran et son allié le 

Hezbollah ». 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

[2] « Le Guide suprême de la Révolution a distribué en 2016 plus d’1 milliard de dollars dans 

le monde », Réseau Voltaire, 16 septembre 2017. 

[3] “Remarks by Donald Trump on Iran Strategy”, Voltaire Network, 13 October 2017. 

[4] « Nouvelle stratégie du président Donald Trump concernant l’Iran », Note de synthèse de 

la Maison-Blanche, Réseau Voltaire, 13 octobre 2017. 

 در تھران گروگانی وجود نداشته است، ولی جاسوس ھای بازداشت شده در امريکارگز در سفارت اياالت متحدۀ ھ )۵
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