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AA-AA 

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

  
  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠٢١ جنوری ١٨
  

  ؛کاامريبی اعتباری جھانی 
 دگذار  ميراث تمسخرآميزی که پمپئو از خود به جای می

  
 ۀوزير امور خارج» مايک پمپئو« آغاز شده است و اين در حاليست که امريکاشمارش معکوس انتقال قدرت در دولت 

ر تالش است تا به اصطالح يک ميراث ديپلماتيکی از خود بر جای اين کشور ديگر آرام و قرار ندارد؛ پمپئو که د

 ۀکه ھمه جا به بن بست خورده و ماي  در حال به نمايش در آوردن جنونی مصيب بار است در حالیًبگذارد، مکررا

  . بين الملل شده استۀتمسخر جامع

زنامه نگاران واشنگتن مدعی شد که  بود که پمپئو ضمن سخنرانی در انجمن ملی روجدی ج ٢٣/نوریج ١٢در تاريخ 

 پمپئو در   اين گروه است؛ۀمين پناھگاه برای سران عاليرتبأای القاعده تبديل شده و در حال تايران به پايگاه جديد نيروھ

ديگر به سرکوب محور پايگاه   و کشورھای آزاد با يکامريکااکنون زمان آن فرا رسيده است که : ادعای خود گفت

  .ندايران بپرداز

بايد در نظر داشت که متھم کردن ايران به تبانی با القاعده يکی از لفاظی ھای قديمی پمپئو محسوب می شود اما طبق 

  . مدرک و شواھد در رابطه با اثبات ادعاھای خود ناکام مانده استۀی در ارائئامريکامعمول، اين ديپلمات 
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کيد کرده است که تمام تروريست أ در واکنش به اين ادعای پمپئو، ت ايران نيزۀوزير امور خارج» محمد جواد ظريف«

 ميالدی عضو کشورھای ويژه محبوب پمپئو در خاورميانه ٢٠٠١مبر سال  سپت١١ درگير در حمالت تروريستی ھای

  !بوده اند و ھيچ کدام از آنھا ايرانی نبوده اند

 ۀپمپئو به شيوه ای فاجعه بار و با بيان دروغ ھای جنگجويانه بيشتر در حال پايان دادن به دور:  کرده استکيدأظريف ت

  .تصدی مصيبت بارش است

کيد کرده است که أ با رسانه ھای خبری تصاحبهم روسيه نيز در ۀاز مقامات وزارت امور خارج» ضمير کابلوف«

ناھگاه گروه تروريستی القاعده تبديل شده، بی اساس است و به نظر می رسد که که ايران به پ  مبنی بر اينامريکاادعای 

  .، ضربه ای به ايران بزندترمپ رياست ۀپمپئو اميدوار است که در پايان دور

 مربوط به ايران نمی شود؛ برای مثال، اين ديپلمات ًالبته ميراثی که پمپئو درصدد است از خود باقی بگذارد صرفا

  . اعالم کرد که نام کوبا در فھرست کشورھای حامی تروريست وارد می شوددی ج ٢٢/نوریج ١١ تاريخ ی درئامريکا

 ميالدی و در طول دولت اوباما است و کار ٢٠١٥اين رويکرد پمپئو در تضاد با سياست ھای مربوطه اتخاذ شده سال 

  . روابط واشنگتن با کوبا دشوارتر می سازد بھبودۀ در زمينامريکارئيس جمھور منتخب » جو بايدن«را برای دولت 

 که بايد مورد حمله قرار امريکاتروريست ھای آسيب زننده به : از نگاه پمپئو و امثال او، دو نوع تروريست وجود دارد

  . که بايد تحت حمايت و پشتيبانی واشنگتن قرار داشته باشندامريکابگيرند و تروريست ھای مفيد برای 

 بين ۀ سازمان ھای تروريستی شناخته شده توسط جامعۀاز جمل» مجاھدين خلق«و » ش عراق شرقیجنب«برای مثال، 

 ھستند؛ اين گروه ھای تروريستی مدت ھای طوالنی است که مشغول انجام  متحدمللالملل و در فھرست شورای امنيت 

 گذاشته اند و تھديدی جدی برای چين اقدامات تروريستی و خشونت بار ھستند و تلفات و خسارات مالی سنگينی بر جای

  .و ايران و صلح و ثبات مناطق ملی و بين المللی محسوب می شوند

  ! از حذف نام اين گروه ھا از فھرست سازمان ھای تروريستی خبر داده استامريکا ۀاين در حاليست که وزير خارج

 حمايت  را به خود اختصاص داده است،» د جنگ سرۀسيل زندوف«دليل اين روند ساده است؛ از نگاه پمپئو که لقب 

واشنگتن از اين دو سازمان تروريستی می تواند به تحقق ھدف مانع تراشی برای چين و ايران کمک کند؛ بر اساس 

  . برخوردار شده اندامريکا ۀھمين رويکرد است که گروه ھای طالبان و القاعده از حمايت ھای قاطعانه و مخفيان

» ساعت زنگی«، مانند امريکا ۀ سال پيش و از زمان شروع به کارش در سمت وزير امور خارجپمپئو از بيش از دو

کيد بر تئوری تھديد چين را فراموش نکرده و از رويکرد ضد چينی اش أ است؛ او در اين بين تالش برای ترفتار کرده

  !استی استفاده کرده ئامريکابه عنوان پايه ای برای تبديل شدنش به يک مقام رسمی 

 امريکابا اين وجود، دروغ ھا و گمانه زنی ھای پمپئو باعث ايجاد انزجاری گسترده از وی در محافل سياسی اروپا و 

 از تصميم خود برای آغاز سفرش به اروپا خبر داده بود اما با خجالت زدگی ً اخيراامريکا ۀشده است؛ وزير امور خارج

  .ی حاضر به مالقات با وی نشدندئز مقامات اروپااز اين سفر صرف نظر کرد چرا که ھيچ کدام ا

 به مدت امريکا سفير ۀ به تايوان را برنامه ريزی کرد اما مشخص شد که ھواپيمای ويژامريکاپمپئو با دقت سفر سفير 

  . ساعت در ھوا معلق و بالتکليف بوده و از خلبان آن خواسته شده است که باز گردد٤حدود 

قرار می گيرد که » امريکاصدای «ی دم می زند ولی وقتی مقابل خبرنگار ئامريکای پمپئو ھر روز از دموکراس

  ! او را از کاخ سفيد اخراج می کندًاالتی جدی از او می پرسد، مستقيماؤس
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، در مقايسه با ھر دولت ديگری در امريکا ۀترديدی نيست که پمپئو به عنوان بدترين و عجيب ترين وزير امور خارج

 و ساير کشورھا و وجه و اعتبار واشنگتن وارد کرده امريکاور، آسيب و خسارت بيشتری به روابط بين تاريخ اين کش

  .است

 که تحت رياست پمپئو بودند، از امريکا ۀدر طول چندين روز گذشته، چندين نفر از مقامات ارشد وزارت امور خارج

 از خود بر جای می امريکاکه دولت فعلی را  ی سمت خود کناره گيری کرده اند که چنين روندی، ميراث ديپلماتيک

  . به تصوير می کشد،گذارد

يای قديمی جنگ سرد خود غرق شده، ھمچنان خودش را به ؤبازی رو به پايان است اما پمپئو به عنوان کسی که در ر

  .خواب زده است

  !داشته باشد» امريکا ۀاراب«جھان امروز ديگر عصر جنگ سرد نيست و ھيچ کس ترجيح نمی دھد ارتباطی با 

که روشی برای خود درمانی آنھا باشد،  پمپئو و امثال او مشغول گفتن حرف ھای بيھوده اند که اين حرف ھا جز اين

  ! ديگری ندارد و ھيچ کس در جھان را فريب نخواھد دادۀفايد

  نالمللی چي راديو بين

  

 


