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 پيشنھاد سّری جديد اياالت متحده به ايران

 

به گزارش وال استريت ژورنال، بارک اوباما نامه ای سّری برای رھبر عالی مقام انقالب ايران، آيت هللا علی خامنه ای 

 .فرستاده است

ه، ولی ھر گونه حرکت رئيس جمھور اياالت متحده گرچه روی اھميت ايران در مبارزه عليه امارات اسالمی تأکيد داشت

او نيز . گوھای رئيس جمھور حسن روحانی در وين دانسته است و در زمينۀ مشترک از سوی رھبر را مشروط به گفت

 .به سھم خود متعھد شده است که نه به جمھوری عرب سوريه و نه به ھيچ يک از ھم پيمانان ايران حمله نخواھد کرد

 و شکست دموکرات  مريکاايعنی پيش از انتخابات ميان دوره ای در اياالت متحدۀ بر بوده، ورخۀ اواسط اکتؤاين نامه م

اعالم چنين گزارشی در وال استريت ژورنال حاکی از افزايش فشار روی آيت هللا .  فرستاده شده است،ھا در کنگره

 عکس، کنگرۀ هبود يابد و بدر واقع، پيشنھاد رئيس جمھور اوباما ديگر نمی تواند بيش از اين بھ. علی خامنه ای است

  .جمھوری خواه می بايستی خالف تمام توافقات او را تحت فشار قرار دھد

گو بوده، ولی تنھا پس از نخستين نتيجه در انتخابات رياست  و  با تھران در حال گفت٢٠١٢واشنگتن از اواسط سال 

  .را علنی ساخته است اسالمی ايران و انتخاب شيخ حسن روحانی، اين موضوع ، جمھوریجمھوری

 نموده و اعالم کرده است که ءجنايات امپرياليسم اياالت متحده را افشا جانشين آيت هللا روح هللا خمينی، علی خامنه ای 

رئيس جمھور ايران، شيخ حسن روحانی که  عکس، هب. به ھيچ قيمتی از استقالل کشورش قطع نظر نخواھد کرد

گو ھايش در زمينۀ اقتصادی توفيق داشته ولی به  و درانتخابات از پشتيبانی رھبر عالی مقام برخوردار بوده، در گفت
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گوھا، واشنگتن برای بی ثبات سازی  و در صورت شکست گفت. سياست ضد امپرياليستی کشورش پايان داده است

  ).١(دايران آماده خواھد بو

جمھوری عرب سوريه بی آن که بداند موضع گيری ايران و واکنش اياالت متحده چه خواھد بود، به شکل پيشگيری 

 تمديد کرد که مانع بمباران روسيه توسط ٣٠٠کننده از فدراسيون روسيه درخواستش را برای موشک ھای اس 

  ).٢(واشنگتن خواھد شد

  

“Obama Wrote Secret Letter to Iran’s Khamenei About Fighting Islamic State”, Jay Solomon 

et Carol E. Lee, Wall Street Journal, 6 novembre 2014. 

[1] « Avis de tempête en Iran », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 7 octobre 2014. 
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