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 ؟   دررابطه با ايران شنيده ايد"سيا"موريت أم  مرکزۀآيا چيزی در بار

  
  .شود ی رسانه ھای مستقل، ترجمه شده ومنتشر مت انستيتويۀ، پروژGlobetrotterاين مقاله با اجازه 

  

  .تند جنگ با ايران ھسۀ استفاده ازھروسيله ای برای برافروختن شعلۀآنھا ازھيچ خشونتی ھراس ندارند وآماد

از وليت انفجار دونفتکش ؤکرد که مس ، تنھا چندساعت پس ازوقوع حادثه، بی ھيچ ترديدی اعالم میامريکاوزيرخارجه 

دولت . او گفت که ايران اين کار را کرده است وازاينرو بايد جوابگوی آن باشد.  ايران استۀ برعھداپانجوروی ان

 دستاورد تعيين کننده ای نبود، ھيچ مدرک ديگری برای اثبات ی با کيفيتی بد، که حاویئجزويدئوه اياالت متحده، ب

  .ادعای خويش ارائه نداد

کرد  آبه، که تالش می. ، به ھنگام اين ماجرا در ايران بود مھم استاپانجيادآوری اين نکته که شينزو آبه، نخست وزير 

 مدير. يراد نکرد وايران را ترک نگفتی ايران را پا برجا نگاه دارد، ھيچ اظھارنظرخصومت باری ائ ھسته ۀتا معاھد

او . که ايران در پشت اين واقعه بوده است موجود نيست  نيزگفت که ھيچ مدرکی دال برايناپانیجشرکت کشتيرانی 
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به » اشيای پرنده«او گفت که . ال بردؤکه که يک مين چسبناک به کشتی او متصل شده بود را زيرس درواقع ادعای اين

  .کشتی اصابت کرده اند

 اين حادثه، حداقل چيزی که انگشت اتھام به سوی ايران دراز ۀ نيزھيچ اظھار نظری درباررویاشرکت کشتی رانی ن

شرکت کشتی رانی اعالم کرد . نيز سکوت کرد وھيچ تھديدی، ھرچه که باشد، به زبان نياوردروی ادولت ن. کند، نکرد

  .که تحقيقات الزم درسرفرصت به عمل خواھند آمد

  .ھردو شناورتوسط اياالت متحده وايران نجات داده شده وبه مکان امنی انتقال داده شدندملوانان 

 ھرمز را مخفيانه ۀرمحمد حسين باقری، فرمانده ستاد مشترک ارتش ايران، گفت که نيروی نظامی ايران تنگکسرلش

 ء با عمليات نظامی آشکار به اجرا ھرمز را مسدود کنيم اين کار راۀاواضافه کرد که اگرما بخواھيم تنگ. نخواھد بست

  .اوھرگونه دخالت ايران در اين ماجرا را به شدت تکذيب کرد. خواھيم گذاشت

دور از سواحل ايران وعمان، ه  ھرمز، بۀاين حوادث درآب ھای بين المللی، در تنگ. ئی حمله نشدامريکابه ھيچ شناور 

 اين شواھد، اين دولت ۀاما، علی رغم ھم. ئی رخ دادامريکانه درخاک اياالت متحده، نه دريک پايگاه ويا يک مالکيت 

  .عادت بدی که ادامه می يابد. کند شود وتھديد می ست که مدعی العموم میامريکا

 اکتر آنقدر ديوانه است که ترمپآيا . درمنطقه ای که احساس خطرفراگيرست، چنين عملکردی دراذھان نمی گنجد

تحده خواستارگشايش بيشتر دروازه ھای جھنم درغرب آسياست، دروازه ھائی که ھايش را پرتاب کند ؟ آيا اياالت م

   بازکرد ؟ًش درعراق آنھا را تماما ااياالت متحده با جنگ غيرقانونی

  

  موريت ايرانأمرکز م

موريتش تمرکزبرنقشه ھای أموريت ايران ايجاد کرد که مأ واحد ويژه ای به نام مرکزم"سيا" سازمان ٢٠١٧درسال 

 که پس از روی کار آمدن دولت "سيا"ابتکارعمل برپاساختن اين واحد به جان برنان، مدير . عليه ايران بود امريکا

له أنظراياالت متحده مسه  بايد برمناطقی که ب"سيا"برنان بر اين باور بود که .  پستش را ترک کرد، برمی گرددترمپ

 ترمپاين قبل از روی کار آمدن دولت . باشد شمالی وايران در آن زمان، نظارت بيشتری داشته ريایوسازھستند، ک

  .بود

 را برعھده داشت وسپس به پست وزيرامور خارجه "سيا"مايک پومپئو، جانشين برنان که فقط يک سال مديريت 

ويا » بخش عمليات ايران «ۀ در رابطه با ايران بر عھد"سيا"ھدايت فعاليت ھای . منصوب شد، اين سياست را ادامه داد

احوال و  تحول اوضاع ۀاين بخش متشکل از کارشناسانی بود که آگاھی کاملی دربار. ذاشته شده بودگ»  پارسۀخان«

  .ن ايرانی داشتنداسياسی واقتصادی ايران ومھاجر

 ۀخان«نظرآنان ه شد چرا که ب ول، باعث خشم جنگ طلبان درواشينگتن میؤ يک مقام مسۀاما اين بخش، بنا برگفت

برخی از آنان حتی، با توجه به . رايش خاصی برای سرنگونی رژيم درايران نداشتندپرازکارشناسانی بود که گ» پارس

 خواھان گروھی به ترمپافراد پيرامون .  ايران، درمورد اين کشورحساسيت داشتندۀ طوالنی فعاليتشان دربارۀسابق

 مشاورامنيت ملی او، جان مراتب متمرکزتر وستيزه جوتربودند تا اطالعاتی فراھم کنند که پاسخگوی خيال بافی ھای

  .بولتون، باشند

 بازجوئی ۀدآندرا فرد کليدی برنام.  را انتخاب کردمايکل دآندرا "سيا"، »موريت ايرانأمرکز م «ۀازاين رو، برای ادار

  .به قتل رساندن وشکنجه کردن راه کاراصلی او بود. مبروھمچنين رئيس مرکزضد تروريسم سيا بود سپت١١ھای پس از
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ابزارحمله براساس عالئم به . ويژه حمله براساس عالئم را توسعه داده  حمالت پھپادی سيا وبۀرا بود که برناماين دآند

عنوان ه باشد، ب به سيا اجازه داده شده است ھرکسی که دارای مشخصات خاصی می. شدت مورد انتقاد قرارگرفته است

 درليست سياه سيا تماس گرفته است، را به قتل نیولفينی ھمراه که با شماره تولفيمثال مردی با سنی مشخص، دارای ت

  . ريشه درايده ھای دآندرا داردًعمليات ظلمت بار سيا مشخصا. برساند

نزديکی او به » موريت ايرانأمرکزم«لی انتصاب او به پست رئيس گويد، دليل اص يکی ازتحليل گران پيشين سيا می

دھند  عليه ايران انجام میش ھای سختی برای اقدام تال) فارس(عرب ھای خليج . باشد می) فارس(عرب ھای خليج 

آيت هللا «دآندرا، به خاطرگرايش ضد ايرانی عميقش، به طعنه . ودآندرا وبخشی ازگروه اوموافق اين خط مشی ھستند

  .لقب گرفته است» مايک

اه جھانی آنان با ديدگاه دآندرا و کسانی چون بولتون بخشی ازمجموعه ای ھستند که نفرت شديدی ازايران داشته و ديدگ

 استفاده ازھروسيله ای برای برافروختن ۀآنھا ازھيچ خشونتی ھراس ندارند وآماد. خاندان سلطنتی سعودی يکسان است

  .ھيچ چيزقادر نخواھد بود آنھا را به عقب راند.  جنگ با ايران ھستندۀشعل

موريت أمرکزم«ھا مارگارت سترومکی، را ازول تحليل ؤدآندرا وجنگ طلبان چندين کارشناس امورايران، ازجمله مس

 بولتون ارائه دھند کنار گذاشته -خواھند ديدگاه متفاوتی از ديدگاه پومپئو افراد ديگری که می. بيرون رانده اند» ايران

 جائی برای مخالفت با ترمپگويد که دردستگاه اداری  پيشين میول ؤيک مقام مس. شده ويا وادار به سکوت شده اند

  .سياست اتخاذ شده دربرابر ايران وجود ندارد

  

  جنگ متعلق به عربستان سعودی 

راه انداخته وکورکورانه خواھان ه ھمزاد دآندرا درخارج از کاخ سفيد توماس کاپالن است، ميلياردری که دوگروه ب

»  ضد افراط گرائیۀپروژ«وديگری » یئعليه ايران ھسته اتحاد «يکی ازاين دوگروه . باشد تغيير رژيم در ايران می

طور ه اين دو گروه وخود کاپالن ھم درپی بی اعتبارکردن مسلمانان ب. اينجا ناگفنه ای در کار نيست. شوند خوانده می

  . ايران ھستندًکلی ومخصوصا

بتواند ھدف گسترش » استفاده از يک گروه سنی وحشتناک«ا برای کاپالن اين ايران بود که داعش را ايجاد کرد تا ب

ه چنين حماقتی ناشی ازعدم فھم بنيادين مفاھيم شيعه ھمچون تقيه ويا ب. را عملی کند» پارس تا مديترانه« خويش از

ن به گونه ای شگفت انگيز، کاپال. کنند را به فريبکاری مرتبط می عبارت ديگر احتياط است که کاپالن وبرخی ديگرآن

 ھردوی آنھا نفرت ازکسانی است که ۀ محرکۀوداعش نقاط مشترک بيشتری با ھم دارند تا ايران وداعش، چرا که قو

  .کنند  اسالم را رعايت میۀآداب شيع

» یئعليه ايران ھسته اتحاد «مدير. کنند جالب توجه است که گروه ھای ضد ايرانی کاپالن پول وسيا را به ھم وصل می

باشد که به اقرار خود  که درعين حال مديرعامل يک گروه سرمايه گذاری مالی متعلق به کاپالن میمارک واالس است 

کند، نورمن  فرد ديگری که با ھردو گروه ضد ايرانی کار می. گيرد بھره می»  خاورميانهۀبی ثباتی در منطق« اواز

ياالت متحده اطالعات ملی را برعھده  ايران دردفتر سازمان اۀ مديريت کسب اطالعات دربارًرول نام دارد که قبال

  .داشت

شود وبا خاندان سلطنتی سعودی روابط نزديک دارد،  رول ازکوشش ھای بنياد عرب، که توسط علی شيھابی اداره می

توانند  ثرتری نسبت به آنچه که ديپلومات ھای سعودی میؤ روابط عمومی مۀھدف بنياد عرب توسع. کند حمايت می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

عنوان سفير ه بی پسرسمير الشيھابی، يکی از سرشناس ترين ديپلومات ھای سعودی است که بشيھا. انجام دھند است

  .عربستان سعودی درپاکستان نقش عمده ای درجنگی که منجر به ايجاد القاعده شد ايفاء کرد

داف شيخ ھای  برای پيشبرد اھامريکااين افراد، کاپالن وبولتون، دآندرا وشيھابی مشتاق استفاده ازتمامی قدرت نظامی 

ھنگامی که پومپئو در برابر دوربين ھا ظاھرشد، . ھستند)  عربیۀعربستان سعودی وامارت متحد(، )فارس(عرب خليج 

  .عليه ايران ھستندآنان خواستارجنگ . موريت ھستندأآنھا در م.  در پوست نمی گنجيدندآنھا از شادی

ئی بمب ھای مرگ آور امريکاآنھا، تا وقتی که بمب افکن ھای . ديک ازاينھا برای آنان اھميتی ندارن ھيچ. شواھد، منطق

آنھا تمام سعی خود را خواھند کرد . خويش را بر روی تھران وقم، اصفھان وشيراز رھا نکنند، ساکت نخواھند نشست

  .که اين آرزو به واقعيت مبدل شود

 منتشر شده در لوموند ديپلماتيک

 

  


