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  ٢٠١٩ مارچ ١٧

  

  برای جنگ عليه ايرانی در ايجاد دستاويزکوشش جان بولتون

  
 لمانیا  در مصاحبه ای در سايت٢٠١٩ چ مار٨تاريخ ه کارشناس امور خاورميانه و نزديک ميشائيل لودرز ب

NachDenkSeiten  ]لودرز وال استريت ۀبه گفت.  نمودءشااف راعليه ايران  به جنگ ن جان بولتوۀ کودکانھوس] ١ 

مبر سال گذشته از پنتاگون  در ماه سپتنمريکا جان بولتوا گزارش نمود که مشاور امنيت ملی نوریجژورنال در ماه 

مريکا ا اصابت خمپاره ای را که به سفارت نمود پيشنھاد وی. خواسته است دستاويزی برای حمله به ايران فراھم سازد

عالوه بر . دنمبر سال گذشته واقع گشت و عامل اصلی آن ناشناس ماند را برای ھجوم به ايران بھانه سازسپتدر بغداد در 

ً ابکه نظاميان غال شگفت آور اين.  را رد کرده استبولتون ۀ مزبور گفته است که پنتاگون خواستۀاين لودرز در مصاحب

 و کل منطقه را به آتش کار ساده ای نخواھد بودبا ايران دانند که جنگ   و میبسيار خردمند تر بوده و بھتر آگاھند

 در يکی ٢٠١٨در آغاز سال ھمين جان بولتون . ھمين جھت نيز از اين دستور وی پيروی نکرده انده  و بخواھد کشيد

وده  تام اعالم نمگستاخیت از وی تمجيد می شد با داز اجتماعات مجاھدين خلق ايران سخنرانی نموده و در حالی که بش

مريکا اگويا در . جشن خواھيم گرفتدر تھران  سقوط رژيم ايران را ًاک مشتر٢٠١٩که پيش از فرارسيدن سال بود 

  .کنند رھا نمیرا خويش مبنی بر تحميل جنگ به ايران  ۀديرينجنگ طلبان ھدف 
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در پی تبليغ ] ٢[   ژورنالايران از قبيل اطرافيان سايت  ، نشينبرخی از ايرانيان خارجباوجود اين  آور است کهشگفتی 

 تمامی ً آنھا متوجه نگشته اند که تقريباً ظاھرا.به حرکت افتاده اند"  انساندوستانهۀحمل" به اصطالح تراتيژیسبرای 

ا  و نيز در سوريه به بامريکا و ناتو در دھه ھای گذشته، از جمله جنگ کوزوو، جنگ عراق، جنگ در ليبياجنگ ھای 

 نادانی رای ايران چيزی جز بمريکا و غرباطرفداری از اينگونه طرحھای .  انجام گرفتند"ساندوستانه انۀحمل" دستاويز

مريکائی و ا جنگ طلبان آب به آسياب –خواسته يا ناخواسته  - نه تنھا  طرز فکراينبا . نيستسھمگين و ساده انديشی 

 .گيرد انجام میدکتر مصدق سياسی نسيپ ھای نير به پرواضح ، بلکه در عين حال خيانتی شود ی ريخته میاسرائيل

در واقع نيز روند .  آزادی و دموکراسی غير قابل تفکيک از حاکميت ملی است، ايرانملی و نادرشخصيت برای آن 

ھر گونه تھاجم، چه . غير قابل تصور استآن تماميت ارضی  از تظاحفدر ايران بدون حاکميت ملی و دموکراسی 

دست خود ايرانيان ه بفقط سی در ايران دموکرا. است از خارجتھاجمی ونت بار، ھر چه باشد انساندوستانه و چه خش

ه در ناصطالح انساندوستاه  بۀبه ما نشان می دھد که حمل ًدقيقامريکا ھم اکنون در ونزوئال ا .و بسخواھد گرفت انجام 

را با صدور يان  که فکر کند ايرانھر. ندارد پشيزی ارزش  ھيچ ۀاندازه ب و حقوق بين الملل برای آنھا يستواقع چ

  .به حرکت افتاده استديکتاتوری تازه ای  در راه ًعمالدموکراسی خوشبخت خواھد ساخت 
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