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 کشد؟ یبه کجا م کایو امر رانیتقابل ا

 یهزار نظام 100از  ترشیمتحده گفته است که ب االتیوارد کرده است. ا رانیبه ا یاکثر متحده فشار حد االتیا

کنند. از  ینظام ۀمتحده مقابل االتیبه ا رانیا یاز سو یاحتمال دیتا با تهد فرستد یفارس م جیرا به خل ییکایامر

دار طرف یهامحدود گروه ینظام ۀحمل ای یا هسته ارافز جنگ دیبه تول رانیآوردن ا یمتحده رو االتینظر ا

دار تهران دست فرط یها است. گزارش شده است که اگر گروه یجد دیتهد ،ییکایاز اهداف امر یکیبه  رانیا

 انیتالش کند، نظام یا افزار هسته جنگ کی دیتول یبرا رانیا ایبزنند  ییکایهدف امر کیبه  ینظام ۀبه حمل

واشنگتن  یقرار خواهند داد. فشار حداکثر ینظام ۀرا هدف حمل یرانیا یروهایفارس ن جیدر خل تقرمس ییکایامر

 .است دهیفارس به اوجش رس جیبه خل کایامر ینظام یرویهزار ن 100به تهران با خبر اعزام 

به تهران وارد کرده است  یاکثر را به صورت حد کیپلماتیو د یروان ،یاقتصاد ،یمال یمتحده فشارها االتیا

  یمورد است که بار 12متحده از تهران  االتیا یها . خواستردیمتحده را بپذ االتیا یها خواست رانیتا ا

 هسته یها از برنامه رانیدست برداشتن ا ها خواست نیا نیترمداد. مه  حیمتحده آن را توض االتیا ۀخارج ریوز

 انهیم در خاور عهیش ینظام شبه یهااز گروه تیحما انیپا ه،یاز سور یرانیا انیاست. خروج نظام راکتو  یا

 .واشنگتن از تهران است گرید یها از جمله خواست ل،ییاسرا دیو توقف تهد

کند.  مذاکرهها، حاضر است با تهران  خواست نیکردن ا یاتیعمل یگگفته است که در مورد چگون واشنگتن

 رندیبا او تماس بگ ها یرانیترمپ را هم به تهران فرستاده است تا ا تلفون ۀگزارش شده است که واشنگتن شمار

متحده در  االتیکه اگر تهران، به مذاکره با ا شود یگزارش معلوم م نیآهنگ کنند. از او زمان مذاکره را هم

گو  و سطح با تهران گفت نیحاضر است که در باالتر دیتن دهد، کاخ سف ران،یواشنگتن از ا یهامورد خواست

 .کند

 هامیتحرنه تنها  رد،یکشور را به صورت کامل بپذ نیا یها با صراحت گفته است که اگر تهران خواست کایامر

 ،یفن یهاکمک بردارد، یهم، گام م رانیمتحده و ا االتیروابط ا یساز یرا برخواهد داشت، بلکه در راه عاد

 .کندیم ییبازگشا نو سفارتش را در تهرا گذارد یم رانیا اریدر اخت یو اقتصاد یعلم

انقالب شد و  رانیمتحده در تهران بسته است. در آن سال در ا االتیطرف سفارت ا نیبه ا 13۵۷از سال  

 یولوژیدیرا ا یانقالب عیتش رانیا یداد. حکومت کنون یانقالب یحکومت مذهب کیخودش را به  یسلطنت جا

 ،میشمارددولت  یرسم یولوژیدیرا به عنوان ا یانقالب عیتش کهنیعالوه بر ا رانیخودش قرار داده است. ا

 قیاست. تلف یانتخاب رانیدر ا یمحل یپارلمان و شورا ،یجمهور استیرا هم قبول دارد. ر یانتخابات تیمشروع
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پس از انقالب  رانیاست. ا رانینظام حاکم بر ا یها از مشخصه یکی یمذهب تیو مشروع یانتخابات تیمشروع

 .درافتاد هیعربستان و ترک ل،ییاسرامتحده،  االتیک با ایو استراتژ کیولوژیدیا لیبه دال 13۵۷

را به  انینظام شبه نیقرار داد و ا کیاستراتژ تیرا در منطقه مورد حما عهیش ینظام شبه یروهایتمام ن رانیا

. عربستان در پاسخ کنندیامر احساس خطر کردند/ م نیو عربستان از ا لییخودش بدل کرد. اسرا یتیکمربند امن

ۀ شب یها از گروه تیدست به حماخودش،  یابر یکمربند محافظت کی جادیا یبرا دیتهران و شا استیس نیبه ا

و عربستان،  رانیا انیم یابتیمنطقه حتا امروز هم جنگ ن یاز کشورها یاریدر منطقه زد. در بس یسلف ینظام

 .سرد ادامه دارد و به صورت گرم

 انهیم متحده در خاور االتیا رومندیبر آن کشور حاکم بود، متحد ن 13۵۷که قبل از انقالب  رانیشاه ا نیخرآ

 کیو استراتژ کیولوژیدیبلکه دشمن ا ست،ین کاینه تنها که متحد امر رانیحاکم بر ا ی. اما نظام کنونشد یشناخته م

متحده قابل  االتیا یبرا یا تههس یافزارها مجهز با جنگ رانیا کی. کند یم یمتحده خودش را معرف االتیا

 ۀحمل نی. اولدانند یمتحده م االتیمتحد تهران، خودشان را دشمنان ا مذهب عهیش یهاگروه ی. تمامستیقبول ن

است  لیدل نیدر لبنان انجام دادند. به هم یالدیم ۸0 ۀها در دهگروه نیرا هم هم ییکایامر انیبه نظام یانتحار

 .کند یمتحده احساس خطر م االتیا یاهسته یافزارها مجهز به جنگ رانیا کیکه از 

با تهران  یا توافق هسته کیداشت. اوباما به  رانیا ۀروش متفاوت با ترمپ دربار تشیدر زمان حاکم اوباما

 هیرا عل ها میو در مقابل واشنگتن تحر کند یخود را محدود م یا هسته یها تیکه بر اساس آن، تهران فعال دیرس

از جمله  انهیو متحدان واشنگتن در خاورم کایدر امر یراستدست یروهایتوافق ن نی. از ادارد یبرم رانیا

در دستگاه  یراست دست یروهاینقش ن شیترمپ و افزا دنینبودند. با به قدرت رس یراض لییعربستان و اسرا

زمان اوباما با تهران خارج شد و روش  یا هسته و عربستان، ترمپ از توافق لییاسرا یو نفوذگذار کایدولت امر

 یاست، اعمال فشار حداکثر زین انهیدر خاورم کایمتحدان امر دییکه مورد تا یدیگرفت. روش جد شیدر پ دیجد

 .باشد یمجدد با واشنگتن م ۀبه مذاکر رانیا یبه تهران به منظور کشاندن پا

سخنان  نیروشن است که ا یول کنند، یصحبت م رانیدر ا میرژ رییاز ضرورت تغ ییکایامر یها از مقام یبرخ

. ماند یناکام م رانیدر ا میرژ رییتغ ۀکه برنام داند یمتحده م االتی. ایواقع ۀاست تا برنام یرجزخوان ترشیب

حضور دارد. از  ها ابانیمخالف نظام در خ یجنبش انقالب کیاست و نه  یگر نه شورش رانیحاال در ا نیهم

اند و  نزده ینظام یدولت و فادار اند و دست به کودتا یبه رهبر ران،یا ینظام یروهاین سو،نیبه ا 13۵۷سال 

 یو مهد یموسو نیرحسیم یبه رهبر 13۸۸دست به کودتا بزنند. جنبش سبز سال  ندهیاست که در آ دیبع اریبس

 ها. آنستندین یقهر یار براندازدهم طرف نیشیپ جمهور سییر یخاتم محمد یرهبر بهو جنبش اصالحات  یکروب

تحول  کیاصالحات  قیاز طر خواهند یها م جنبش نی. اکنند یتحول آرام، خودجوش فکر م کیبه  ترشیب

در  نیشود. بنا بر ا کیدمکرات ترشیو حکومت ب ردیصورت بگ رانیخودجوش و آرام در ساختار قدرت در ا

 .دهد یکار نم میرژ رییتغ ۀب، نه کودتا، برنامنه انقالباشد،  یگر که نه شورش ییجا

با  یربط چیمخالفان ه نیا یولاند، کشور فعال نیدر خارج از ا رانیاست که مخالفان نظام حاکم بر ا درست

. رندیبه عهده بگ رانینظام حاکم بر ا یرا در برانداز کاینقش متحد امر توانند یندارند و نم رانیاوضاع داخل ا

محدود خواهد بود و  رد،یدر بگ یکنون طیدر شرا رانیو ا کایامر نیهم ب یاست که اگر جنگ نیا ها یاریباور بس

 .بسنده خواهد کرد یکار ۀبه چند ضرب کایامر
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تهران، کشاندن  هیعل کاینامتعارف امر یو حتا فشارها یروان ،یاسیس ،یاقتصاد یفشارها یو اعالم یاصل هدف

خواست واشنگتن از تهران است. اگر تهران به  12همان  رشیپذ یبرا کایبه مذاکره با امر رانیارهبران  یپا

بدل به کشور دوست  کایو دشمن امر فکشور مخال کیاز  رانیمذاکره تن دهد، ا کی انیخواست در جر 12آن 

متحده هم فشارها را در  االتیاتن ندهد،  کایامر یها خواست نیبه ا رانیخواهد شد. اما اگر ا کایو متحد امر

 ریزبه مذاکره هم حاضر نشود،  رانیاست که اگر ا نیمتحده ا االتیا ۀحفظ خواهد کرد. حتماً محاسب یسطح کنون

 ۀحاکم أتی. حتماً هکنندیم یترشیب تیدر منطقه احساس امن کایو متحدان امر شودیف میتضع ها،میفشار تحر

 گریشخص د کیخودش را به  یبرگزار شود و ترمپ جا کایامر 2020ظر است تا انتخابات سال هم منت رانیا

 .ردیگیچه موضع م ها میفشار تحر ریکه تهران ز ستیروشن ن افتدیاتفاق ن نیبدهد. اما اگر ا

 

 

  

 

 

 


