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 اوج تھديدات نظامی اياالت متحده عليه ايران

  
وباما برای تقويت اساسی نيروھای نظامی اياالت متحده در خليج فارس فرمان صادر کرد در حالی که دولت ا

تحريمات اقتصادی تنبيھی که ھفتۀ گذشته از طرف اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا تحميل شده بود، مشخصا تنش ھای 

ھای جنگی اش را در خليج فارس و تعدادی پنتاگون شمار زيادی از شناور. موجود در رابطه با ايران را تشديد کرد

  .ھواپيمای جنگی به کشورھای مجاور گسيل داشت

بر اساس مقاله ای که روز سه شنبه در نيويورک تايمز منتشر شد، ھدف از تقويت نيروھا در خليج فارس، ارسال 

تن تنگۀ ستراتژيک ھرمز شدار دھنده به ايران بود تا اين کشور را از ھر گونه اقدام برای مسدود ساخوپيغام ھ

ی ايران تدارک نبيند، و انتقادات ئبازدارد، و در عين حال اسرائيل را متقاعد سازد که به تنھائی عليه مراکز ھسته 

  .خوانده بودند، خنثی سازد» ناتوان«ی با ايران ئوباما را نيز که او را در روياروجمھوری خواھان عليه ا

مريکا واقعی باشد يا نباشد، تأثيری که بر جا گذاشته اکات و تقويت نيروھای نظامی چه اين که چنين نيّتی برای تدار

  .شدار فوری به تھديد نظامی است که می تواند به جنگ ويرانگر اتمی دامن بزندوھ

تخريب جسمی و اختالل در زمينۀ اقتصادی در .  نتايج چنين جنگی در رابطه با خسارات انسانی محاسبه ناپذير است

  .م منطقه و در سطح بين المللیتما
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شمار مين ياب ھای موجود در منطقه به ھشت فروند « مريکا گزارش می دھد که ای ئتايمز دربارۀ نيروی دريا

 ٢٢ھواپيماھای شکاری اف «مريکا در منطقه امريکا از بھار گذشته در پايگاه ھای او نيروی ھوائی » رسيده است

ھواپيماھای شکاری که از «اين ھواپيماھای جنگی به . »ستقر ساخته است را م١۵و شکاری ھای قديمی تر اف 

دريا که دائما در منطقه گشت می زنند اضافه می  - گذشته در منطقه حضور داشتند و به ھمين گونه گروه ھای ھوا

  .شود

ی ايرانی که به اين شکاری ھای تازه به ميدان آمده، برای ضربه زدن به يگان ھای پدافند ساحل«به گفتۀ تايمز، 

سامانه ھای موشکی مجھز ھستند و می توانند ناوبری را مختل سازند، و به ھمين گونه به اھداف دورتری که در 

  » .مريکا را افزايش خواھد دادادرون خاک ايران قراردارند، توان ارتش 

برای حمل و نقل آبی خاکی که  شناوری » يو اس اس پونس«) آمفيبی(خاکی  -مريکا ناو آبیاعالوه بر اين، ارتش 

 خاکی – آبی –اين شناور دو زيستی . به خليج فارس فرستاده است» پايگاه شناور پيش قراول«می باشد را به عنوان 

 مجھز به سکو برای فرود ھليکوپتر، بيمارستان شناور، تعداد زيادی تخت خواب برای نيروھای عمليات ويژه –

  .ی، ھوائی و زمينی عليه ايران به کار برده شودئاور برای حملۀ درياعنوان سکوی شناست، و می تواند به 

   

USS PONCE 

مقالۀ تايمز که از اقدامات تحريک آميز دولت اوباما و پنتاگون برای ترساندن ايران خشنود به نظر می رسد، مطالب 

يکی : ائما چاشنی مقاله می کند را به شکل ناشناس د» مقامات بلند پايۀ دولت«بسيار تحريک کننده و خشونت آميز 

وقتی رئيس جمھور می گويد که «از مقامات با اشاره به تقويت نيروھای نظامی در خليج فارس اظھار داشت که 

  » .ست، او واقعا به چنين مواردی فکر می کندات، گزينش ھای ديگری نيز روی ميز خارج از مذاکرا

پيغام برای ايران است، به چيز ديگری فکر «:  گفت –شناس  نا-» عمقام بلند پايۀ وزارت دفا«تايمز به نقل از 

قايق ھای تندرو را نيز . فکر بستن تنگۀ ھرمز را به خودتان راه ندھيد، ما مين ھا را جمع خواھيم کرد«. »نکنيد

  ».برای ضربه زدن به ناوھای جنگی و يا تجارتی ما نفرستيد، ما آنھا را به اعماق خليج خواھيم فرستاد

مريکائی می داند، و در شرايطی که اياالت متحده و اپيغام واقعی اين است که واشينگتن خليج فارس را يک درياچۀ 

 بيش از پيش به حرکت جنگی شباھت پيدا هھمپيمانان اروپائی اش تحريمات اقتصادی را تشديد کرده اند، محاصر

  .کرده است

 يک پنجم صادرات نفتی ايران را وارد می کرد، نفت ايران را تماماً يکشنبه، اتحاديۀ اروپا، که پيش از اين بيش از 

 گذاشته شد، يعنی مجازات ءاين تصميم پس از شديدترين تحريماتی که اياالت متحده تحميل کرد به اجرا. تحريم کرد
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مله می کنند  معارکت ھائی که با بانک مرکزی ايران شوند، و بانکھا و شملهبرای کشورھائی که با ايران وارد معا

  .مريکا محروم خواھند شدااز خدمات بانکی و نظام بانکی و مالی 

اين اقدامات به تحريماتی که پيش از اين اعالم شده بود، اضافه شد و در مجموع صادرات ايران از سال گذشته شاھد 

يرانی احساس کرده تأثير واقعی اين جنگ اقتصادی را مردم و کارگران و کارمندان ا.  درصد کاھش بوده است۴٠

  . افزايش يافته و به ھمين گونه بی کار سير فزاينده ای داشته استند زيرا بھای محصوالت ضروری اولیا

شدار نھائی غرب است که برنامۀ وھدف روشن و آشکار اين تحريمات مجبور ساختن دولت ايران به تبعيت از ھ

  .ی ايران را آماج گرفته استئھسته 

پيمانانش چندين بار ايران را به گسترش سالح اتمی متھم کرده اند، و تھران نيز چنين اتھاماتی را اياالت متحده و ھم

  .مردود دانسته و روی صلح آميز بودن برنامۀ اتمی اش پا فشاری می کند

پنج عضو دائمی شورای امنيت در – ١+۵دور ديگری از مذاکرات دائمی بين ايران و به اصطالح کشورھای 

 روز سه شنبه در استانبول برگزار شد، اگر چه در سطح نازل تری نسبت به –لمان اسازمان ملل متحد به عالوۀ 

صلی برای مشخص ساختن تعابير ی ايران و قدرت ھای ائولی جلسه بين متخصصان ھسته .  پيشين بودتمذاکرا

  .مختلف فنی تشکيل گرديد

مذاکراتی که ماه گذشته در مسکو برگزار شد به شکست انجاميد، زيرا اياالت متحده و ھمپيمانانش برای تھران 

 در صدی خاتمه دھد، از ذخيرۀ اورانيوم غنی شده قطع نظر ٢٠اولتيماتوم صادر کردند که به غنی سازی اورانيوم 

  .تأسيسات اتمی فوردو و عمليات غنی سازی اورانيوم را متوقف سازدکند و 

با اين وصف، اياالت متحده و ھمپيمانانش درخواست ھای ايران مبنی بر بازشناسی حق ايران برای غنی سازی 

اورانيوم، بر اساس منشور منع گسترش سالح ھای اتمی و خاتمه دادن به تحريمات اقتصادی را با پشت دست کنار 

  .زدند

. لۀ اتمی را از طريق ديپلماتيک حل کند زير عالمت سؤال بردأعاوی را که واشينگتن مايل است مستھران اين د

خيلی ھا «:  در جلسۀ اطالعات ھفتگی چنين اظھار داشت"رامين مھمانپرست"سخنگوی وزارت امور خارجۀ ايران 

. کرات و برای جلوگيری از موفقيت آن در کار استفکر می کنند که شايد اھداف خاصی برای به درازا کشاندن مذا

  ».مريکا باشدايکی از گزينش ھا شايد مرتبط به انتخابات رياست جمھوری 

 اعالم کرده اند بيانيه ھای مقامات بلند پايۀ پنتاگون که نيويورک تايمز، روز شنبه، از آنھا به نقل آورده است، رسماً 

ران، تا حدود زيادی بھانه ای است برای گزينش تحريم اقتصادی و نظامی در ی ايئکه منازعه دربارۀ برنامۀ ھسته 

  .مريکااتداوم منافع ستراتژيک 

ی ايران منحصر ئموضوع تنھا به بلند پروازی ھسته «: يکی از مقامات وزارت دفاع در مصاحبه با تايمز گفت 

در اينجا مجموعه ای پيچيده از ... می باشدنيست، بلکه بلند پروازی ھای سلطه جويانۀ ايران در منطقه نيز مطرح

مريکا را می بينيم که گواه ملموسی برای تمام ھمپيمانان ما، ھمکاران و دوستان ما می باشد، در اقدرت نظامی 

  ».حالی که اياالت متحده آسيا را مورد توجه خود قرار می دھد، تمرکز ما در تمام خاورميانه خواھد بود

اياالت متحده در منطقه ای تلقی می » بلند پروازی ھای سلطه جويانۀ« به عنوان سدی برای به عبارت ديگر، ايران

پس از يک دھه جنگ در افغانستان و عراق، . شود که در خليج فارس و آسيای مرکزی دارای منابع نفتی غنی است

ی که بين آن دو کشور اياالت متحده طرح سومين جنگ را در سر می پروراند، يعنی جنگی خطرناکتر عليه کشور

  .يعنی ايران: واقع شده 
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ستراتژيک ھرمز را به روی پارلمان ايران، مجلس، به تشديد خشونت غرب واکنش نشان داد و تھديد کرد که تنگۀ 

ی که متعلق به اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا و کشورھای ديگری که در محاصره عليه نفت ايران شرکت ئکشتی ھا

  .ستدارند، خواھد ب

 عضو پارلمان به تصويب ١٢٠ با یون امنيت ملّی و سياست امور خارجقطعنامه ای در اين رابطه از سوی کميسي

يد شده و به امضا رسيده باشد، تھران مجبور ئ که اگر قطعنامه توسط پارلمان تأيک سخنگوی دولت گفت. رسيد

  . اساس آن عمل کندهخواھد بود که ب

ب ايران روز دوشنبه سه روز مانور نظامی را آغاز کردند، و در منطقۀ صحرائی در اين مدت، پاسداران انقال

  .موشک ھای باليسيتک ميانبرد را عليه دشمن فرضی به کار بردند

مريکا در امی تواند اسرائيل و تمام پايگاه ھای نظامی )  کيلومتر١٣٠٠( مايل ٨٠٠ با برد ٣موشک ھای شھاب 

  .منطقه را موشک باران کند

ھائی است که می اين پاسخ به بی ادبان سياسی و آن«ال حسين سالمی دربارۀ آزمايش ھای اخير اعالم کرد که ژنر

  »] ھا روی ميز استهتمام گزين[گويند 

 که ھدف موشک ناو ۶۵۵چھارمين سالگرد قربانيان ايران اير فاليت و روز شنبه، مقامات ايرانی برای بيست 

 نفر آنھا را کودکان تشکيل می دادند، به والدين و بازماندگان ۶۶ کشته که ٢٠٩د، با يواس اس وينسنز قرار گرفته بو

  .قربانيان در بندر عباس پيوستند

اين جنايت غير انسانی گواه عينی بر بی «: در بيانيه ای رسمی، روز شنبه، وزير امور خارجۀ ايران اظھار داشت 

که اياالت متحده به ھيچ قاعده و قانون بين المللی احترام ] امر استگواه بر اين [گناھی ملت ايران است و به روشنی 

  ».نمی گذارد، و به ھمين شکل در حافظۀ تاريخی ملت ايران باقی خواھد ماند

  

  مبارزه و ھنرۀ گاھنام

  ٢٠١٢ جوالی ٧
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