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  سازند، وادار را ايران اگر
  است آماده مريکاا با جديد روياروئی برای

 

 اصلی ھدف .شد آغاز »هللا رسول محمد،« رمز اسم با ايران مسلح نيروھایۀ روز شش مشترک رمانو دسمبر ٢۵

 ٢ مانور پوشش تحتۀ منطق .باشد می عمان دريای طرف از تھاجم دفع از عبارتمانور اين از ايران مسلح نيروھای

 مرز تا ھرمز ۀتنگ قیشر بخش از که بود ).م .ايران کل مساحت از بيش(مترمربع کيلو ھزار ٢٠٠ و ميليون

 در را ايران جنوبی و شرقی استانھای برخی اراضی از بخشی ھمچنين، و ھند اقيانوس تا درجه ده مدار و پاکستان

 .گرفت می بر

 »هللا رسول محمد،«  مانورانجام با رابطه در سياری هللا حبيب دريادار امير ايران، ارتش یئدريا نيروی فرمانده

 آن، تقويت از ھدف بلکه نرفته، نشانه ھمسايه کشورھای يک ھيچ سویه ب ايران نظامی اراقتد که داشت، اظھار

 امنيت تأمين وليتؤمس است آماده ايران که افزود، ھمچنين او .باشد می کشور مرزھای و ملی منافع از حراست

 به را یئھاورمان چنين برگزای و  بگيرد خود ۀعھد بر را ھرمز ۀتنگ شرق در ھند اقيانوس شمالی قسمت

 ألۀمس قادرند خاورميانه کشورھای است معتقد که تھران رسمی مواضع بر پيشنھاد اين .کند می پيشنھاد ھمسايگانش

 .است منطبق باشند، می نياز بی منطقه خارج قدرتھای نظامی حضور از و نمايند حل مستقالً  را خود امنيت تأمين

 اشکال ساير و نظامی حمايتھای ھمچنين، تھران .شود نمی ختم رگبز مانورھای انجام به فقط ايران فعاليتھای

 يونسی، علی گفتهه ب .دھد می افزايش را» اسالمی دولت« تروريستی گروه با مبارزه در عراق دولت از پشتيبانی

 اين و شمارد، می خود ملی امنيت ۀمثابه ب را عراق امنيت ايران دينی، اقليتھای امور در جمھور رئيس ۀويژ مشاور

 سال تابستان در عراق ارتش که شرايطی در .شود می محسوب ھمسايگان رابطه در ايران سياست ۀمشخص نيز

 در ھم ردکُ  ھای پيشمرگه نظامی شبه واحدھای و  خورد محسوسی شکست داعش جويان ستيزه با نبرد در گذشته

 مسلح گروھھای نيست، سازگار عراق رضیا تماميت با که باشند می خود خاص اھداف دنباله ب داعش با یئرويارو

 نيز عراق در داعش اخير شکستھای .آيند می حسابه ب العبادی حيدر عراق، جديد وزير نخست گاه تکيه تنھا شيعه،

 ً  .شود می ناشی آنھا اقدامات از اساسا
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 يافته دست لتیدو ارتش مقابل در یئپيروزيھا يکسری به اخير زمانھای در يمن »حوثی« شيعيان شورشی گروھھای

 از ای مالحظه قابل بخش سعودی عربستان با ھمجوار استانھای حج، و الجوف صعده، استانھای در آن، بر عالوه و

 را يمن وزير نخست ،باسيندوه محمد درآورده، خود لوکنتر زير به را دولتی اماکن جمله از ، کشور پايتخت صنعا،

 قابل تأثيرات آنھا اما نشدند، وارد جديد دولت به »ھا حوثی« نمايندگان هک اين از صرفنظر .نمودند رداواء استعفا به

 .آيد می حسابه ب گروھھا اينۀ عمد خارجی حامی نيز ايران .گذارند می کشور امور و دولت کار روی توجھی

ً  حاضر حال در تھران سياست  د،چرخ می پيش اسالمی جمھوری یئ ھستهۀ برنام محور حول که وضعيتی با عمدتا

 و ايران که يابد می انتشار خصوص اين در بسياری شايعات جھانی ھای رسانه در اخير سالھای طی .شود می تعيين

 با دشمنی از تھران و واشنگتن و شد خواھند لغو ايران عليه تحريمھا رسيد، خواھند جامع توافق به عنقريب مريکاا

 مواضع بايست می مشترک دشمن عنوانه ب داعش يدايشپ که رفت می گمان .گشت خواھند بدل ءشرکا به ھمديگر،

 نزديک بسيار ولی شاه، ۀدور سطح به نه چه اگر ای درجهه ب را آنھا مناسبات و نموده نزديک ھمه ب را طرفين

 متفاوت لحاظ ھر از دولتھای جمله من خاورميانه، سياستمداران از بسياری عصبانيت موجب شايعات اين  .برساند

 پخش شد، می نزديک نومبر ٢۴ شده تعيين زمان قدر ھر حال اين با .گشت می اسرائيل و سعودی انعربست مانند

 .گرفت می شدت ھمانقدر شايعات قبيل اين

 کافی آنھا از عبور برای شده تعيين زمان و است، زياد بسيار ايران با ١+۵ گروه بين در نظر اختالف حال، اين با

 تحريمھای .است شده تمديد ٢٠١۵ سال جوالی اول تا ايران یئ ھسته ۀبرنام مونپيرا مذاکرات زمان اکنون .نبود

ً  ايران در اين، بر افزون .کنند نمی کتمان را خود اميدی نا ھا ايرانی و اند مانده باقی خود قوته ب مريکاا  قويا

 جريان در ايران عمواض تضعيف برای روسيه، با ضديتھا ۀھم رغمه ب نفت قيمت سقوط جريان که دارند، اصرار

 جزو نيز نفت قيمت کاھش با ھمآھنگی در مذاکرات روند شکست رود، می گمان .است شده سمتگيری مذاکرات

 تر، دقيق عبارته ب ايران، رھبری درونی اتحاد تضعيف به امر، اين کنند می گمان که باشد، واشنگتن ھای برنامه

 مقامات عنوانه ب ظريف جواد محمد خارجه، وزير و حانیرو حسن جمھور، رئيس بين اختالف گرفتن باال موجب

 منجر سو، ديگر از وی حامی اسالمی انقالب پاسداران سپاه و ای خامنه کشور، دينی رھبر و سو، يک از رو ميانه

ً  را اختالفاتی چنين وجود بر داير شايعات غربی ھای رسانه .شد خواھد  علی اين، بر عالوه.دھند می بازتاب وسيعا

 آنھا و کرد رد قاطعانه را موضوع اين پيرامون سوداگری گونه ھر اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرمانده فری،جع

 حسن جمھور رئيس اعتماد مورد پاسداران سپاه که داشت، اظھار او .ناميد» دشمن روانی جنگ« از بخشی را

 خامنه هللا آيت ايران، دينی رھبر مواضع ۀآئين میاسال انقالب پاسداران سپاه فرمانده مواضع البته، .باشد می روحانی

 .باشد می نيز ای

 زيادیۀ برند برگھای که کند، ثابت دولتھا ساير به ھم و مريکاا ۀمتحد اياالت به ھم دارد نظر در ايران حال، ھمه در

 استانھای در من،ي مرز ديگر سوی در که کرد، می بيدار را مريکائيھاا بايستی می يمن رويدادھای .دارد دست در

 ھستند، مقيم شيعيان شود، می استخراج آنھا از عربستان نفت اعظم بخش که مناطقی ھمان سعودی، عربستان شرقی

 ،باغدارساروف سميون که ھمانطور .کند می باز ژئوپليتيک بندوبست نوع ھر برای را ای گسترده فضای نيز اين و

 يعنی شرقی، استانھای بدون سعودی عربستان گفت، مرکزی ایآسي و خاورميانه کشورھای مطالعات مرکز مدير

 خود نفت مالکيت از که ،»اسالمی دولت« عمليات مرکز عنوانه ب ھم عراق نشين سنی مناطق البته، .نفت بی کوير

 امکانات ارضی، ۀچھارچوب اين در رسيده دوران به تازه »خليفه« ساده کردن محدود با حتی شده، محروم◌ً  تقريبا
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 محدود شدته ب بدھد، یئخودکفاۀ اجاز خاورميانه سازی ثبات بی ۀھزين پر فرايند به که اين بدون را داعش یمال

 .ساخت خواھد

 ھرج اصلی یمنشا را اسالم پرچم زير تروريسم که المللی، بين روابط در مريکاا ۀنقش بيمار نقاط است آماده ايران

 با و نموده بمباران را »اسالمی دولت« جويان ستيزه دست يک با ھامريکائيا خود و کند می قلمداد جھان در مرج و

 ايران، بين متقابل تفاھم .کند گيری ھدف جدی بسيار طوره ب دارند، برمی آنھا راه سر از را موانع ۀھم ديگر دست

 عويضت از تھران امتناع اينک .نمايد جلوگير ٢٠١٣ سال در سوريه به مريکاا يورش از توانست چين و روسيه

 و حسين صدام ميلوشويچ، سرنوشت از ايرانيھا که دارد آن از نشان مريکائیا ھای وعده با خود یئ ھسته ۀبرنام

 .اند گرفته درستی ۀنتيج قذافی

*** 

 :مترجم تفسير

 تفسير و اضافی توضيح به نيازی ھيچ برد، نمی نام عام طوره ب »ھا ايرانی« از آخر ۀجمل در اگر تحليل اين

ً  بخش که چرا .نداشت  از بسياری بنفشھا، اغلب ، »سبز انقالبيون« آنھا، ۀجمل از ھا، ايرانی از بزرگی نسبتا

 نه غرب، جانب به شده چپه چپنمايان و امپرياليستی »بشردوستی« مشتاقان ی،ئناتو -استعماری دمکراسی طرفداران

 کشورھای ساير و قذافی و اليبي سابق جماھيری حسين، صدام و عراق ميلوشويج، و يوگسالوی سرنوشت از تنھا

 اين آنھا اغلب حتی اند، نگرفته درستی ۀنتيج ديگر بسياری و اوکراين نيجريه، سومالی، افغانستان، مانند زده، جنگ

 خلقھایۀ گرد بر ناتوئی -مريکائیا موشکھای و ھا افکن بمب کمکه ب که پرورانند می سر در را خام خيال

 ھوسھای فدای را ايران تاريخی عظمت و سياسی استقالل و شوند سوار ايران طلب دالتع آزاديخواه، ميھندوست،

  .بنمايند خود شخصی

http://www.fondsk.ru/news/2014/12/28/iran-gotov-k-novomu-protivostojaniu-s-amerikoj-

esli-vynudat-31144.html 

 ١٣٩٣ جدی -دی ٢۶

 


