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 ۰۸/۰1/2۰2۰             : بهادرا کومارسندهینو

 میمترجم رسول رح
 

 رانیو ا کایمتحد امر االتیدر تقابل ا محتمل ریغ دیام کی
 2۰2۰ یجنور ۷ نیپنچ ال نی: ادمنبع

 

در حال شکل  دیجد یائیهفته پو انیدر جر نسو،یبه ا یام جنور 2در  یرانیا کیجنرال کرسمات یمانیقتل قاسم سل از
 .شود یم دهیدر سه سطح د یائیپو نیگرفتن است. ا

 

 
 

 در سه یعزادار انیدر پا ،یمانیجنازه سل عییتش انیدر جر رانیمبهوت کننده فوران احساسات عامه در ا زانیم با
نتقام ا» در جهت  رانیا یرهبر عال یخامنه ا یبه اجرا در آوردن دستور عل یشنبه، مقامات در تهران کار را برا

 .آغاز خواهد نمود کایمتحد امر االتیاز ا «دیشد یکش
 نیکه ا دینما یم دیبرداشت تاک نیا یرو یمانیسل یدر مراسم عزادارا روزید یآشکار است که صحنه عاطف کامالً 

 .دبو یبه شدت شخص یغم و اندوه و رایداشت، ز یهللا خامنه ا تیشباهت به پسر آ شتریب کیفرمانده کرسمات
 کی نکهیبپردازد ) آنچه مهم است ا کایمتحد امر االتیا یمنطقو نیقصد ندارد که به متحد رانیدر حال حاضر ا اما

 .دست داشته است( یمانیاشارت نکرده است که در قتل سل لیبه اسرائ زین یرانیمقام ا
سفر شتابزده شاهزاده  لیدل نیحاصل نموده اند وا نانیاطم رانیاز جانب ا یبه طور جداگانه ا جیخل یعرب یکشورها

الد دارد. خ یم انی( را به واشنگتن بیسعود عهدی) برادر محمد بن سلمان ولیدفاع عربستان سعود ریخالد معاون وز
 .مالقات نموده است کایمتحد امر االتیدفاع ا ریاسپر وز کیخارجه و ما ریپمپئو وز کیبا ما

 ریمعاون نخست وز یده است.محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثاناداره ترامپ ش یشتنداریدر علن خواهان خو اضیر
 رانیجمهور ا سیرئ یباشد( دو روز قبل توسط حسن روحان یم یخارجه قطر )متعلق به خانواده سلطنت ریو وز

ه بخواهد انتقام کدام حمل رانیهرگاه ا کهباشند  یم یجانب باتینگران آن تخر جیخل یعرب یشد. کشورها رفتهیپذ
 .ردیرا بگ کایمتحد امر االتیا میمستق

 یریشگینشات نموده است. واشنگتن در پ یکائیامر یروهایخروج ن یعراق برا یدوم از تقاضا یزمان الگو نیع در
 یلیس امیلیجنرال و دیفشار قرار دارد. بر ریز یپاسخ گفتن به آن به سخت یپارلمان عراق ناکام شد و برا میاز تصم
به منظور » اطالع داده است که  یعراق ی( به مقامات نظامیمخابره )نامه ا یدر عراق ط یکائیامرقوای  قومندان

ا ر روهاین ندهیچند روز و هفته آ انیدر جر»  کایمتحد امر االتیا یرهبر ریعراق ، ائتالف ز«  تیاحترام به حاکم
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از عراق به  رونیحاصل شود که حرکت به ب نانیبرگشت آماده باشند... تا اطم یتا برا یقرار م دیدر موضع جد
 «.ردیگ یمحفوظ و موثر صورت م قیطر

تا  میکن یم یاست راه انداز کیکه هوا تار یساعات انیرا در جر اتیعمل نیما ا» جنرال عالوه نموده است که  نیا
 «.میکن یمرا)به عراق( وارد  شتریائتالف ب یروهایما ن ایکه گو میکمک نمائ یبه رفع هرگونه برداشت

نامه را کم ارزش وانمود کرده و گفته است که  نیتالش نموده است ا کایمتحد امر االتیوزارت دفاع ا ایپنتاگون  اما
مشترک اردو با  یهالوی درستیز سیرئ یلیدفاع و جنرال مارک م ریاسپر وز  کیما« است. فیعباراتش ضع»

 .کشد یم رونیرا از عراق ب شیروهاین کایمتحد امر االتیشتاب رد نموده اند که ا
خود  تیرا با صالح یمتضاد میتصام نیاسپر چن ایو  یلیجنرال م ایو  یلیقابل درک است که جنرال س ریغ نیا البته

 .ردیبگ میتواند تصم ی. ظاهراً ترامپ خودش نمرندیشان بگ
ر عراق د یکائیاحساسات ضد امر دیشد انیواقعاً از آن طغ دیبا کایمتحد امر االتیوزارت دفاع ا ایپنتاگون  فرماندهان

 یمردم جیبس یروهایالمهندس به وجود آمده است. او در عمل فرمانده ن یآگاه باشند که به دنبال کشته شدن ابو مهد
 .حکومت عراق را دارند( دیباشند) اما تائ یم یعیش سختسر انیبود که متشکل از جنگجو رانیا تیمورد حما

 یموجه م ریدر عراق غ کایمتحد امر االتینموده اند که ادامه حضور ا یابیارز یا نانهیها احتماالً به طور واقع ب آن
 .باشد یمخرب م اریبس یاسیترامپ از لحاظ س یلحظه برا نیدر ا روهایخروج ن کیگردد. اما چشم انداز 

ند. شو یمواجه م یباشند، با افسردگ یق پراگند معرا یها گاهیکه در پا ییکایامر انیتن نظام ۵۰۰۰ گریجانب د از
مورد از نظر دور  نیرا در ا 1۹۸۳در سال  روتیب یتوان تکرار حوادث حمالت با بمب در سربازخانه ها ینم

تن کشته شدند  2۴1 بحریتفنگداران  یساختمان عمجمت کیحمالت بر  نیام اکتوبر همان سال در اثر ا 2۳داشت. در 
 .از لبنان را بدهد ها روین دنیکش رونیرا مجبور ساخت تا دستور ب گانیامر ر نیو ا
ا مهار ر یعراق یئ شهیمل یکند تا گروه ها دیرا تهد رانیتواند ا یمحاسبه نموده باشد که م ستیبا یترامپ م نهمیا با

در حال زد  یعراقمسلح خود سر  یئ شهیگروه مل نیاست. عالوه بر آن چند زیبرداشت اشتباه آم کی نیکند. اما ا
 .اند دهیجنگ 2۰۰۳در سال  کایمتحد امر االتیا هاجمبعد از ت عهیش یآن ها در شورشگر یوخورد اند که برخ

 .جه قرار نگرفته استکه مورد تو ظهور است یسوم در حال تقال برا یالگو کیتر  یاساس اریدر سطح بس نهمیا با
 کایمتحد امر االتیگام در پاسخ به خروج ا نیو آخر نیدر ارتباط با پنجم رانیشنبه ا کیعبارت از( اعالن روز  نیا)

 .صورت گرفته است 2۰1۸سال  یباشد که در ماه م یم 2۰1۵از موافقت نامه برجام سال 
د و و درص یساز یغن تیو به شمول ظرف دی... تولوژهایفیتعداد سانتر» اعالن نموده است که در ارتباط به  رانیا

 .داند یمندرج در موافقت نامه برجام نم یها تیخود را متعهد به محدود گرید «شده یساز یغن ومینورایتعداد 
فاصله بال رانیباشد. ا نیچن ستین یکه ضرور یبرجام باشد، درصورت ییتواند به مفهوم خماندن نها یم نیا احتماالً 

کار را نخواهد کرد و به آژانس  نیدر صد برساند، اما ا 2۰را تا  یساز یکند که سطح غن یحفظ م شیحق را برا نیا
 .داد اهدرا اجازه خو یادامه بازرس یهسته ئ یانرژ یالملل نیب
مهم  اریباشد. بس کایمتحد امر االتیتنش ها با ا دیتواند حامل تشد یم یهسته ئ استیمحاسبه شده با س کردیرو نیا

امنه خ یجواز عل میتصم نیکرد که ا دینموده است. اشتباه نبا یمراسم سوگوار نیاعالن را درح نیآنست که تهران ا
 .را دارد رانیا یرهبر عال یا

 فیاروپا از ظر هیرا حفظ کرده است. اتحاد یپلوماسید یروزنه کوچک برا کی رانیآنست که ا انگریب یامر نیچن
 .دیفرانسه و آلمان مالقات نما ا،یتانیخارجه بر یها ری( دعوت نموده است تا روز جمعه با وزرانیا رخارجهی)وز

ر است. د یاساس اریسوال بس کیگردد،  یتنگ و مسدود م یبه زود ایشود و  یباز م شتریروزنه ب نیا ایآ نکهیا
 یطه منق کیبه  زیناگز رانیا هیعل میتحر یعنیترامپ  «یفشار اعظم» کردیروزنه باز باشد، رو نیکه ا یصورت

 .دیبه وجود آ کایو امر رانیا نیب یدر قبال حالت در جازدک دیکامالً جد یائیپو کیتواند  یرسد و م
 یفشار بر و یکنون یاروئیپر مخاطب قرار دارد، رو یدموکرات ها و رسانه ها ندهیفرسا یانتقاد ها ریکه ز ترامپ

تخاب ان د،یآ یچنانکه از اوضاع بر م ابد،ی شیتقابل افزا نیقرار دارند، ا شرویکه پ ی.هرگاه در ماه هائدیافزا یرا م
 .فتدیبه مخاطره ب دیشا یمجدد و

باشد که ترامپ بتواند با آن بسازد و  یدر آن حد رانیا «دیانتقام شد»تواند ممکن باشد آنست که  یکه هنوز م آنچه
محتمل است اما بهتر از  ریغ دیام کی نیباز باشد که به مذاکرات منجر گردد. ا یقیطر یاجازه بدهد دروازه به سو

 نباشد. یدیام چیآنست که ه
 ایانپ
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