
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
    تی يری ميسان :ويسندهن

  Sylvia Bejanian - سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ فبروری ٠٩

 

  

  تی يری ميسان

 گوشه گيری ايران
ن آنھا می خواھند با محکوم کرد.  بدون ارتش خود می باشد "بزرگ ۀخاور ميان"اياالت متحده در حال به وجود آوردن 

ناتوی "سنی عليه شيعيان را به وجود آورند که از سوی رسانه ھا به  - ، اتحاد نظامی يھودیايران در طی پنج سال اخير

  . معروف شده است "عربی

   ٢٠١٩روریب ف٨ /)سوريه(دمشق / ولترشبکه

  

آيت هللا احمد جنتی : از چپ به راست 

 روحانی که در ايران ٨۶رئيس مجمع و (

ادق ، آيت هللا ص) صاحب قدرت می باشند

، آيت هللا ) هئيقضا ۀرئيس قو(الريجانی 

، شيخ حسن ) رھبر انقالب(علی خامنه ای 

، علی ) رئيس جمھور ايران(روحانی 

  ) .برادر نفر دوم و رئيس مجلس(الريجانی 
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کاخ سفيد .  آغاز کند  "ئيبکارا ۀحوز" است تا عمليات خود را در "بزرگ ۀخاور ميان"پنتاگون در حال عقب نشينی از 

وزرا  ۀجلس" وارسا ، در روریب ١۵ و ١۴برای اين منظور ، در . در حال سامان دھی متحدان خود در منطقه می باشد 

تمام متحدان اياالت متحده در اين  .  "تشکيل خواھد شد تا در آن برای صلح و امنيت خاور ميانه تصميم گيری شود

  .د به جز روسيه و چين جلسه شرکت خواھند کر

اياالت متحده مايک پومپئو ، ھدف اين  ۀ قاھره ، وزير امور خارجئیامريکا ، در کنفرانس دانشگاه نوریج ماه ١٠در 

  : جلسه را اعالم کرد 

   ، "مخالفت با رژيم ايران و نمايندگان آنھا " 

  ] .١[ ستراتژيک ميان يھوديان و سنی ھا عليه ايران شيعهايجاد اتحاد  

  

  بازگشت اليوت آبرامز 

پس از سی سال ] ٢[ امزاليوت آبر. سف کرد أاالت متحده تنھا می توان ابراز تدر ارتباط با اعترافات سياست خارجی اي

 به پرزيدنت ريگان پيوست ، يکی ١٩٨٠اين شخص تروتسکيست ، که در سال . به وزارت امور خارجه باز می گردد 

مذھبی است ، که تفکر  - ھمچنين او از پايه گذارن مکتب سياسی . از پايه گذاران جنبش نئو محافظه کاران می باشد 

 و مطابق آنھا زمين زمانی به صلح و آرامش خواھد يھوديان و مسيحيان صھيونيست را به يک ديگر پيوند می دھد 

  ] .٣[ ر اورشليم حکومت را به دست بگيردرسيد که دولتی جھانی د

اليوت . ند ، البته دوستان آن نيز به حساب نمی آيند خالف نظر عمومی ، دشمنان ايران نمی باشنئو محافظه کاران 

 شرکت داشت ، او توانسته بود سالح ھای اسرائيلی را با وساطت شيخ حسن روحانی "ايران کنترا"آبرامز ، در عمليات 

ور از عمليات به د. ، به فروش برساند ) طرح واشنگتن(و آيت هللا ھاشمی رفسنجانی برای مقابله با حمالت عراق 

  . و به ھمين علت نيز محکوم گرديد ، ھر چند از سوی پرزيدنت بوش پدر محکوميت آن برداشته شد کنگره انجام شد 

  .طی اين دوران ، اين عمليات در کشتار ھای وسيع در گواتماال ، سالوادور و نيکاراگوئا نير به کار گرفته شد 

، ھدفشان که افرادی چون ريگان را در ميان خود جای دادند ،ھستنديھودی  ۀ متعلق به کميتئیامريکاترتسکيست ھای 

. ستالين تداوم يابد و کودتای جھانی صورت بگيرد مبارزه با شوروی بوده تا مبارزات لئون تروتسکی عليه جوزف 

انه در خدمت که در آن موضوع بشر دوست(اليوت آبرامز ، در شکل دادن انستيتوی صلح اياالت متحده نقش فعالی داشت 

 که National Endowment for Democracy( را به وجود آورد ین، ھمچنين سازما) گرفت امپرياليزم قرار می

در اين جھت . ، او ھم اکنون يکی از مديران اين سازمان می باشد ) ملی توانست انقالب ھای رنگين را به وجود آورد

  .ھميد ، که در آن قدرت گيری جھانی يک مذھب مورد نظر می باشد است که می توان سياست مذھبی اياالت متحده را ف

Izmailovskaya مقامات اسپانيا يک سازمان  ۀی که به گفتئسياست مذھبی است از سو ۀکنگره که به وجود آورند

 جنايت کار روسی است به وجود آمد و شامل افرادی چون مايکل چرنی ، اولگا دريپاسکا ، و اسکندر محمودف می

  ] .۴[ باشد

دختر ديک ( ز چنی به ھنگام رياست جمھوری بوش پسر ، ابرامز بدون سروصدا به کاخ سفيد بازگشت و در کنار لي

بعد ] . ۵[  عليه ھوگو چاوز در ونزوئال ترتيب دھدئیدر شورای امنيت ملی ، او توانست کودتا. ، قرار گرفت ) چنی 

و تھران واشنگتن به وجود آمد و طالبان و پرزيدنت صدام حسين را از ميان برد  ۀھا در پی عدم تعادلی که به وسيل

 Iran Syria Policy and Operations Groupاو در گروه ھمکاری کرد ، و سپس. توانست در منطقه قدرت بگيرد 
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امنيت ملی کنداليزا رايس ،  ۀاو يکی از مشاوران و کارشناسان عمد] . ۶[ ی سمتی يافتژی برای دموکراسيستراتدر 

  .باشد   می٢٠٠۶ لبنان در سال در جنگ اسرائيل عليه

  

   وارساکنفرانس 

اياالت  ۀ تشکيل می شود از سوی وزير امور خارج "کنفرانس وزرا که با ھدف ايجاد امنيت و صلح در خاورميانه"

) که ھيچ گونه مھارتی در اين امر ندارد( بتا سزيدلو ولندپمتحده مايک پومپئو و از سوی مشاور رئيس جمھور دولت

  .رت و رھبری می شود نظا

 نيمی از ولؤ، ھمچنين اسرائيل که مدعی مس که در جنگ عليه سوريه شرکت داشتندئیاز ھم اکنون تمام کشورھا

نرال گادی ايزنکوت ، رئيس ستاد ج. در اين جلسه مقدم خواھند بود - دليل  ۀ آنھم بدون ارائ–عمليات ضد سوريه بوده 

 و برای آنھا سالح ھای  دولت وی از عناصر جھادی در ابتدای عمليات حمايت می کرده ارتش اسرائيل ، اعالم کرده که

 ئیتمام آن چيزھا. ، از آنھا حمايت می کرده است ھمچنين در زمان بمباران نيروھای سوری بسياری را ارسال نموده ،

  .ه است ارش می داديم ، ھم اکنون با سند و دليل رسميت يافتزکه طی ھشت سال گذشته ما گ

 و از اين رو نمايندگانی را به تل آويو برای روشن  اتخاذ گردد نگران است وارسامسکو از تصميماتی که می تواند در 

  .کردن موضوع گسيل داشته 

  

  اشتباھات ايران 

نند ما. اياالت متحده ھرگز با ايران وارد جنگ نشده ، بلکه افرادی را برای حکومت در اين کشور انتخاب کرده است 

آنھا .  ھا کمک کرد تا حکومت رضا پھلوی را براندازند و پسرش را سر جای او بنشانند ئی، که به بريتانيا١٩۴١سال 

.  زاھدی را به حکومت تحميل کردند نيز به شاه کمک کردند تا از محمد مصدق فاصله بگيرد و فضل هللا١٩۵٣در سال 

  . تا اينگونه آيت هللا روح هللا خمينی بتواند به کشور باز گردد  ، باعث خروج شاه از کشور شدند ،١٩٧٩در سال 

جمھوری اسالمی . و ميان حقيقت و گفته ھا فاصله وجود دارد  در وضعيت کنونی ، ايران در تضاد ھا قرار گرفته 

روايات عليه ھر چند برخی از .  خود معرفی می کند ئیايران پيوسته اسرائيل و عربستان را به عنوان دشمنان نھا

 در بوسنی و ٩۵-١٩٩٢مانند مبارزات سال ھای . ديگر مغايرت دارند  اسرائيل و رياض از سوی تھران با يک

آشکلون را مديريت می کند و - گاز اليات  ۀ که لولیھمچنين سازمان. ھرزگوين که در کنار نيروھای ناتو صورت گرفت 

  ] .٧[  اسرائيل می باشندEAPCصاحبان آن ايران و

، ) آيت هللا علی خامنه ای(انقالب که حاکميت ايران در برابر نيروھای خارجی سد ايجاد کرده ، اما ميان رھبر  با اين

رئيس جمھور سابق محمود احمدی نژاد که از يک سال پيش در (و رھبر مخالفان ) شيخ حسن روحانی(رئيس جمھور 

  .، اختالف نظر بسيار است ] ٨[ )حصر خانگی به سر می برد و ھمکاران نزديکش زندانی شده اند 

رياست جمھوری محمود احمدی نژاد ، با  ۀک اوباما به طور محرمانه در عمان ، به ھنگام دومين دورپرزيدنت بار

آيت هللا . د ممی در ھمان دوره به وجود آوتوافق اصلی آنھا بر سر انرژی ات. اکيپ رفسنجانی و روحانی مالقات کرد 

خامنه ای با کنار گذاشتن محمود احمدی نژاد از انتخابات رياست جمھوری توسط آيت هللا احمد جنتی ، باعث شد تا شيخ 

دمکرات اياالت متحده خبر  او با حزب ۀ رئيس جمھور شود ، به نظر می رسد که وی از توافق محرمانحسن روحانی

شيخ حسن روحانی از ابتدای دوران رياست جمھوری خود برخی از تحريم ھا را بر داشت ، اما سيستم . نداشته است 

دور زدن آنھا را از بين برد و در سويس نشان داد که با قدرت ھای بزرگ توافق کرده ، در حالی که توافق تنھا با 
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اما پس از امضای قرار داد . روزھای خوشی را داد  ۀ و به انتخاب دھندگان خود وعداياالت متحده صورت گرفته بود

زمانی .  در دور زدن تحريم ھا سقوط کرد ئیاقتصاد ايران به علت عدم توانا.  تحريم ھا عليه ايران برداشته نشد ١+۵

پرزيدنت حسن .  اکيپ روحانی را فلج کرد  به کاخ سفيد قدم گذاشت ، اين قرار داد را از بين برد وترمپھم که دونالد 

 به زودی از مقام خود کنار گذاشته خواھد شد و حزب دمکرات بار ديگر قدرت ترمپروحانی تصور می کرد دونالد 

 مخالفت کرد و ھم اکنون وضعيت بد اقتصادی برای او نفس گير ذاکرهم برای ترمپاو با پيشنھادات دونالد . می گيرد 

  .شده است 

 حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود پيوسته تکرار کرد کشورش ديگر ريالی برای آزادی فلسطين و حمايت از شيخ

تدريج ، پاسداران انقالب از حمايت سوريه کنار گذاشته شدند و با ھمکاری ه ب. حزب هللا و سوريه ھزينه نخواھد کرد 

 و تنھا در ماه ل ، تھران سفيری برای دمشق انتخاب نکرد به مدت دو سا. دمشق تنھا به کمک شيعيان سوريه شتافتند 

آنھا توافقات اقتصادی که از پنج سال پيش معين شده بود را . ولين بلند پايه ای به سوريه فرستاد ؤ ، مس٢٠١٨مبر دس

  . کردند ، اما اين توافقات با نيازھای کنونی مردمان سوريه ھم خوانی نداشت ءامضا

حانی ، قصد داشت آيت هللا علی خامنه ای را متقاعد به خروج پاسداران انقالب از سوريه نمايد پرزيدنت شيخ حسن رو

با اين وجود ، .و روسيه افزايش داد ) که نزديکان وی روابط حسنه ای با اين کشور داشتند( و ھمکاری خود را با ترکيه

وپا به جای روسيه توافق کرده  نفت ايران به ارپرزيدنت حسن روحانی با اياالت متحده و اتريش در ارتباط با صدور

اما در آخرين جلسه ای که در تھران با پرزيدنت والديمير پوتين و . اين سه کشور به اتفاق نظر دست يافته بودند . بود

ديگر جلسه ای  و بالفاصله روسھا و ترک ھا با يک ان داشت ، اين اتفاق نظر با شکست مواجه شدخرجب طيب اردو

  .کيل دادند و موارد بسياری بدون حضور ايران بين آنھا تبادل نظر شد تش

ھم زمان ، با فروپاشی اقتصادی و مالی در ايران ، رھبر انقالب توان حمايت از ميليشيای خود در عراق و از حزب هللا 

 پرداخت جنوری ھا در ماه  از حقوق آن٪۶٠تنھا . چرا که نمی توانست ھزينه ھای آنھا را تامين کند . را از دست داد 

  .شد 

 در سوريه را بمباران می کند ، وروسيه در اين رابطه ھنوز اقدامی نکرده از ماه ھا پيش اسرائيل مقر نظامی ايران

 خود ئی را به دمشق تحويل داد تا بتواند از حريم ھوا٣٠٠- اسئیتنھا در ھفته ھای گذشته مسکو موشک ضد ھوا. است 

ديگر  آژانس خبری آنادالوی ترکيه ، دو واحد نظامی عرب سوريه با يک ۀ ، به گفتنوریجخر ماه در آ. دفاع کند 

  .يکی از آنھا توسط نظاميان روسی و ديگری نظاميان ايرانی محافظت می شد . جنگيدند 

ند ، با اين وجود  زمانی اتفاق می افتد که اکثريت دمکرات ، اتاق نمايندگان را به خود اختصاص داده اوارساکنفرانس 

به نظر می رسد کشور ايران به علت عدم وجود تفاھم در . پرزيدنت شيخ حسن روحانی توسط آنھا نجات نخواھد يافت 

  .سنگينی را پرداخت خواھد کرد  ۀسياست ھای خود ، ھزين
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