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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
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 Political  سياسی

  
  نسايت اتحاديه نويسندگان ارد

  احمد مزارعی :رگردان ازب
   ٢٠١٩ اپريل ٢٢

  

  ؟دارد  نظامی به ايران راۀت حملأ جرامريکاآيا 

  
  

، اشندب  واسرائيل ويا بعضی که بيطرف میامريکابسياری ازمطبوعات ، رسانه ھای فضائی وابسته به محور 

، صحبت از موفقيت وزير دانند نوعی خودرا طرفدار ايران میه تحليلگران وروزنامه نگاران وحتی بعضی که ب

 را وادار نمايند که درجھت جنگ با ايران گام ترمپنمايند که موفق شده اند   پمپئو وجان بولتون میامريکا ۀخارج

  .باشد يالتی تروريستی ھمچون داعش والقاعده میتشک »سپاه پاسداران ايران«بردارد ، با اين دستاويز که 

عليه ، اسرائيل وارتجاع عرب امريکاعکس درجنگ روانی که مثلث شوم  هگاھانه ويا بآ، دارندگان چنين تحليلھائی

 سحر انگيزی را ۀن قوآ عليه ايران درچنته ندارند ، زيرا ملت ايران ايران به راه انداخته اند چيز ديگری برای مبارزه

  .کرد، باطل نموده واز توان انداخته است ن تھديد میآ ايران را با باليدند وملت ن میآکه غرب وارتجاع عرب به 
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 ورژيم صھيونيستی اسرائيل درصورت توان حتی يک امريکا تاريخی بدون ذره ای ترديد ثابت نموده است که ۀتجرب

 یعليه دشمنان خود درنگ نکرده وحتی به اشغال کشور دشمنشان دست ملحظه درشروع جنگی ھر چقدر وحشيانه 

نھا احساس کنند که آويژه اگر ه نھا گردد، بآتواند مانع تھاجم  زنند وھيچ قانون ومانع ورادعی ويا اخالقی نيز نمی

  .دشمنشان ضعيف ھم باشد

دھد ھمچون جنگھای  کار گرفته وتاکنون ھم ادامه میه عليه ايران ب درچھل سال گذشته امريکا اسلوبھائی که ۀھم

 ی وئکار گيری جنگھای طايفه ه  اقتصادی، بۀی ايران ، اعمال تحريمھای ھمه جانبئ ، ترور دانشمندان ھستهنيابتی

، راه اندازی انواع جنگ روانی ، تشکيل ائتالفھای نظامی وسياسی ضد ايرانی، نقض اتفاقيه ھا ومواثيق بين المللیقومی

مده اند تا يک آ اينھا گرد ھم ۀ ، ھمریآدرليست تروريستی، » سپاه پاسداران ايران«ن درقراردادن آوبدترين نوع اخير 

 سر میه  ورژيم صھيونيستی از رودرروئی نظامی با ايران دروحشت بامريکاکه  ن اينآشکاررا بيان کنند وآحقيقت 

  .برند

ه داند که تعرض نظامی به ايران ب می» سيا« قبل از ھمه وبه گواھی وزارت دفاع کشورشان وسازمان جاسوسی امريکا

 بزرگی که از نظر توانائيھای  رغم فرق  درعراق ، علیامريکا، ٢٠٠٣ تجاوزسال ۀد وتجربباش  ديوانگی میۀمثاب

، ٢٠٠٣عراق سال ) ١. (باشد ئيھا میامريکاامروز ايران وجود دارد درس وعبرت خوبی برای  نروز عراق وآنظامی 

وی بود وعراق را تحويل نجا بر سرکار بود که مورد نفرت مردم ومنزآضعيف ودرھم شکسته بود وحکومتی دربسيار 

کاربرده ه يميائی بکعليه ملت خود اسلحه که   خوبی نداشت وبدتر اينۀيک ازھمسايگانش رابط به زندانی نموده وبا ھيچ

  .شد روه  درھمين عراق با شکستی رسوا کننده وکمر شکن روبامريکابود، اما 

 ورد وآبار ه  خسارت بدالرھفت ترليون  ز،نروآ ۀعليه عراق بسيار ضعيف ودرھم شکست، ٢٠٠٣ درسال ريکاامجنگ 

 دمش را امريکا ۀ، ارتش شکست خوردپس ازگذشت نه سال از تجاوز خر وآ از پنجھزار سرباز کشته داد ودر بيش

ن شکست التيام آ نتوانسته است ازبقايای امريکا وتا کنون ھم سوی مرزھای کويت گريخته روی کولش گذاشت وشبانه ب

وانست دربرابر گروھھای کوچک چريکی که دارای اسلحه ھای بسيارابتدائی بودند ايستادگی کند  درعراق نتامريکايابد، 

 شبانه ودرتاريکی ًکند درروز ودرمقابل ھمگان ازعراق بازديد کند واجبارا ئی جرات نمیامريکاوامروز ھم ھيچ رئيس 

   )٢(رود يد ودرمیآ  ،عجوالنه میترمپھمچون 

شود پی برد اگر روزی   ورژيم اسرائيل وارد میامريکاتوان به حجم فاجعه ای که بر نيروھای  دريک حساب ساده می

حماقت کنند وبا کشور بزرگ منطقه ای ھمچون ايران وارد جنگ شوند، بايد درنظر داشت که ايران امروز روابط 

ردار است که اگر ونچنان قدرت عظيمی برخآرد واز  اروپا داۀحسنه ای با بسياری از کشورھای جھان از جمله اتحادي

  .تواند شکل منطقه را تغيير دھد بخواھد می

 را تبديل به ابزار ارزانی امريکاکه  ،ترمپ، يعنی پمپئو وبولتون دردستگاه مھمترين کاری که دومزدور صھيونيسم

ينده بيشتر تحريک آرا در يکسال ونيم  رئيس خود ،ترمپتوانند انجام دھند اين است که  دردستھای خود کرده اند ، می

ثير بگذارد وبا اين ھدف که أ اميد که اين اقدامات بر ايران ت ضد ايران اتخاذکند به اينهکنند که تصميمات بيشتری ب

ئی، صھيونيستی وارتجاع عربی درمنطقه بازبدارند که در امريکاايران را از به شکست کشاندن طرحھای مثلث 

                    . پايان . فلسطين استۀيه نمودن قضين تصفآپيشاپيش 

  

   :زير نويس از مترجم است 
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ن انترپرايز، در زمان جنگ عراق، حدمتوسط امريکوالن مھم مرکز ؤبنا به گزارش انتونی کوردسمان از مس  –) ١(

لی ھميلتون «ه گزارش ديگری از روزانه ھشتاد مورد بود وباز بنا بامريکا عليه نيروھای تجاوزکار تھاجمات چريکی

بعضی روزھا   نوشتند،امريکا ۀ، به کنگر٢٠٠۶ ازعراق درسال امريکاکه برای خروج فوری ارتش » وجيمس بيکر

  .رسيد ئی تا ھزار مورد میامريکاعليه سربازان تعداد تھاجمات چريکی 

ت کرد درروز أجر» ابرومندانه « نيز که درپايان شکست برای فرارامريکاجورج بوش رئيس جمھور وقت   –) ٢(

 کند، درحضور ءروشن ودرمال عام وارد عراق شود تا درکنار مالکی نخست وزير وقت عراق ، سند شکست را امضا

 روزنامه نگارعراقی قرار گرفت منتظر الزيدیقای آ» لنگه کفشی«مورد ھجوم  دھھا روزنامه نگار داخلی وخارجی،

  . احترام عموم مردم عراق استکه اين روزنامه نگار تا کنون مورد

  
  ١٣٩٨ ]حمل[سی ويکم فروردين


