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 کایمتحد امر االتیاعتبار ا
 خدشه دار شد رانیدر منازعه ا یبا در جازدگ

 
گزارش شده بود،  رانیبه ا یکه در مورد حمله نظام مشیجمهور دونالد ترامپ از آن تصم سیرئ یناگهان انصراف

 .است رانیو ا کایمتحد امر االتیا نیب یریدرگ ندهیفزا یدگیچیپ انگریب
بهتر از  اطیاسبه نمود که حزم و احتاوضاع خطرناک مح نیخواهد تا در چن یم یاسیامر شجاعت س تیواقع در
ظر به دنبال دارد. به ن زین ینامطلوب یامدهایپ نهمیهوشمند بوده است. با ا یو رشادت است. ترامپ به قدر کاف یریدل
 .را تهران در دست گرفته است کیپلوماتیداست و ابتکار اقدامات  دهیرسد که اداره ترامپ فلج گرد یم
 

 
 

 یسوسجا نیسرنش یب یمایکه آن هواپ رانیاظهارات ا تیمسلماً مشروع خت؟یبرانگ یشیترامپ را به بازاند یزیچ چه
شد که الشه  یمدع رانیاز آن به بعد ا قتیاش بود ) در حق یرا سقوط داده است که داخل قلمرو فضائ یکائیامر
متحد  االتیا یموارد نیه است(. در چنداد قوطکشور س نیا یجنوب یرا در آبها یکائیامر نیسرنش یب یمایهواپ
رواز در پ یرانیا یمسافر بر یمایشده هواپ یزیسقوط دادن برنامه ر میآور ادیدارد. به  یسابقه دروغگوئ کی کایامر
اس اس ونسنز"  وی" یام آر" که از کشت 2-نوع "اس ام یبه هوا نیزم راکتتوسط  1۹88را، در سال " 3۰۰- ی"ا
در  کایمتحد امر االتیبود. ا دهیکودک گرد 66به شمول  مایهواپ نیسرنش 2۹۰و موجب کشته شدن  شده بود کیشل

 ینم یمعذرت خواه کایمن از جانب امر» جمهور آن کشور که در آن وقت بوش پدر بود گفت: سیسطح معاون رئ
واشنگتن فقط « خواهم. ینممعذرت  یکائیمرد امر کی ثیاز چه قرار اند، من به ح قیحقا ستیمن مهم ن یکنم، برا

جزا اقامه  یالملل نیدر دادگاه ب رانیکه ا یتوافق نمود تا در صورت قطع دعوائ 1۹۹6چند سال پس از آن، در سال 
 .دالر جبران خسارت بپردازد ونیلیم 131.8حل مساله  ینموده، برا

ً یکه ترامپ چه طور دق ستین معلوم ور بوده و به ط یجاسوس تیمامور کیمربوط به  مایهواپ نیاست که ا افتهیدر  قا
به وجود آورده است. البته  رانیا هیرا عل یکیتحر ،یموقع و بدون مالحظه کار یب ده،یدچار اشتباه گرد یوحشتناک

 .شروع نکند یدروغ پرداز یتا جنگ را بر مبنا رفتگ میرود، اما ترامپ ظاهراً تصم یانتظار قبول گناه نم
نا خوش  قیحقا»است، به طور جزوار از  افتهی" انتشار کی"اتالنت هیار نظر کارشناسانه که در نشراظه کیدر  البته
 شیرا مورد حمله قرار داده است که برا یکشورهائ»  خشیدر طول تار کایکه امر دیآ یتذکار به عمل م «یندیآ

نموده اند تا  یرا طراح یبهانه هائ کایمتحد امر االتیرهبران ا ،یجنگهائ نیچن یراه انداز ینبوده اند. برا یدیتهد
، او یمل تیجان بولتون مشاور امن ژهیاست که اداره دونالد ترامپ و به و یزیچ نی. ادینما هیرا توج کایتهاجم امر
 «.دهد یانجام م رانیاکنون با ا
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 نیشسرن یب یمایط دادن هواپکه پس از سقو نیدر مورد ا کایامر یمل تی" مشاوران امنمزیتا ارکیویگزارش "ن طبق
ار " بدهند، دچی"پاسخ نظام رانیبه ا ایآن کشور داخل شده بود، آ یکه در قلمرو هوائ رانیآن کشور توسط ا یجاسوس

 .اختالف نظر بودند
 نایو ج یمل تیجان بالتون مشاور امن رخارجه،یپمپو وز کیروزنامه گفته اند که ما نیارشد اداره ترامپ به ا مقامات
( هشدار کایاما مقامات ارشد پنتاگون) وزارت دفاع امر» بوده اند. ی" جانبدار حمله نظامیا   یآ ی"س سیهسپل رئ

در منطقه  یکائیامر یروهاین یخطر برا جادیتر شدن اوضاع و ا میتواند منجر به وخ یم یاقدام نیداده اند که چن
 «.گردد
 یفقط با پرداختن بها کایخطرناک است و امر رانینگ با اداند ج یترامپ در آنست که م یاریهر صورت هش به
 منجر گردد.  یو یجمهور استیر یبه سرنگون دیتواند در آن برنده شود و شا یم ادیز اریبس

 یو عربستان سعود یعربامارات متحد  ی. حتستین رانیا هیجانبدار جنگ عل یکس یالملل نیدر جامعه ب نکهیدوم ا
برخاسته  یاز امارات متحد عرب یکائیامر نیسرنش یب یمایافشا نموده است که هواپ رانیدچار ترس شده اند ) ا

 نیابراز داشته است که ا رانیو ا کایامر نیدر منازعه ب یدرجازدگ نیاست(. فرانسه علناً عدم توافق خود را از ا
 کا،یمتحد امر االتیتوسط ا رانیا هیعل یباشد که هر اقدام افتهیدر  دیشا امپطرز برداشت در اروپاست. تر انگریب

 شروع به مخالفت یکائیبخش با نفوذ افکار عامه امر کیکه  ستین یشک نیخواهد بود. در ا گرانید یبدون همراه
اس"  یپ ی"ب خبرنگاربرد که  یپ یوئیدیتوان با مشاهده و ینکته را م نینموده است.) ا رانیا هیعل یبا حمله نظام

رانسه ف نیشیپ ریدر زمان جورج واکر بوش و ژرارد اراود سف نیشیپ یمل تیمشاور امن یهدل ونیموضوع را با است
 گذارد( یم انیدر م
 ستیرسد تا کنون ترامپ در صدد راه یبه نظر م نکهیرو قرار دارد؟ آنچه روشن است ا شیدر پ یچه احتمال پس

 رایماند.ز یم یاوضاع باق افتنیخطر وخامت  نهمیکند. با ا یخود دار رانیبالقوه با ا یجد یبحران نظام کیتا از 
که دو دشمن در  یوقت رایز ند،یفزایاوضاع ب امتبر وخ دیوجود دارند و هردو جناح شا یدر هردو کشور تندروان

 .داشته باشد یوجود م ینامرئ یامدهایکنند، همواره پ یرو ادهیدر قبول مخاطرات ز گر،یکدی اتیحال حدس زدن ن
 ً  نیهدف است. ا کیبه ذات خود  ی" وی"فشار اعظم استیترامپ فاقد انسجام و وضاحت اند. س یاستهایس اساسا

 میرژ دنیمنفجر گردان ایو  رانیشدن کامل ا میگردد: تسل یدو هدف م نیاز ا یکیبه  یابیمنحصر به دست استیس
 .ستندین نانهیدو هدف واقع ب نیاز ا کی چیاز درون. ه رانیا
، حاصل نموده باشد نیسرنش یب یمایحادثه سقوط دادن هواپ نیاز ا دیشا رانیکه آنچه ا افتیتوان در  یم یراحت به

 االتیا «یادجنگ اقتص» مقابله با  یرا برا مشیو تصم یاسیباشد، بلکه اراده س یم تشیگذاشتن قابل شینه تنها به نما
خساره مند  قیاز طر رانیا هیو اجبار را عل دیتهد نیچن کایامرمتحد  االتیدهد. بالمقابل ا ینشان م کایمتحد امر

قطه فشار به ن شیگردد که افزا یامر موجب م نیجهان اعمال کرده است. ا هیبا بق رانیا یمناسبات اقتصاد دنیگردان
 .ردندگ راز آن متضر زیاش ن یو متحدان منطقو کایمتحد امر االتیبلکه ا ند،یبب بیآس رانیبرسد که نه تنها ا یا
 کایمتحد امر االتیا نیبدون سرنش یمایبر هوا پ یرانیداده است. حمله موشک ا رییمقاومت شدت اش را تغ د،ینیبب

ً نامزد یدر خالل دو روز اعالم کرد.  2۰2۰انتخابات ماه نوامبر  یاش را برا یصورت گرفت که ترامپ رسما
هدف است تا به ترامپ نشان  نیو در خدمت ا ودهاوضاع ب دیتشد یشده است، برا دهیسنج اطیکه با احت یاقدام نیچن

 دیدارو و مشقات شد ،یصح یبه مواظبتها یکه او از بابت عدم دسترس یا ینا گفتن یبتهایمص یبدهد که در اذا
خواهد پرداخت.مطمئناً روز سه شنبه، آغاز مراسم جشن  یگزاف ینموده است، بها لیتحم رانیبر مردم ا یاقتصاد

 تحت الشعاع شیشاپیسنتر" واقع در مرکز شهر "اورلند"، پ یدر ورزشگاه "امو ینتخاباتا تگونه شروع مبارزا
 .کوس جنگ قرار گرفته بود دنیکوب
وجود  رانیو ا اکیمتحد امر االتیا میمستق کیپلوماتیتعامل د یبرا یگرید یلیبد چیتوجه به آنچه در باال گفته شد، ه با

نشان  کایمتحد امر االتیاز جانب ا یاشارت و افاده مثبت ایژست  دیبا فتد،یاتفاق ب یزیچ نیآنکه چن یندارد. اما برا
را  رانیرا معاف گرداند تا بتوانند نفت ا یسوم یترامپ کشورها ادارهداده شود. دست کم تهران انتظار دارد که 

 .وارد کنند
 ً تا از  را شروع کند یته است سلسله تنشهائگرف میتصم نسویسال گذشته به ا یاز ماه م کایمتحد امر االتیا مطمئنا

را  اشارت و افاده مثبت ایژست  نیاداره ترامپ است که ا تیمسئول نیرود و اکنون ا رونیب رانیبا ا یتوافق هسته ئ
 .ستیمبادرت ورزد، خود سوال بزرگ یاقدام نیبه چن تواند یم یبیکه ترامپ به چه ترت نیاز خود نشان بدهد. ا

 را خدشه دار ساخته است. کایمتحد امر االتیاعتبار ا ران،یمهاجم و مغشوش اداره ترامپ در برابر ا استیس
 

 پایان
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