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 نه  ما را اکنون به آستالد  دونا« ل  معتد» وزیر دفاع       

                                                                         .جنگ آورده است                           
 Donald’s „ Moderate „ Defense  secretary has  already 

brought  us to the Brink of war                                             
فبروی  علیه ایران به   ز ماه از آغا  تقریبا     دونالد ترومپآیا شما میدانید که اداره      

؟                                                                                           هف جنگ رفت مصا

ورامنیت  مشا« Michael  flynn»شاید شما با استعفای جنرال مایکل فلن     

نوردستروم                      علیه دونالد ترومپ  د انالین ریس جمهور  ملی ویا مبنی برجها

«Nordstrom » ( امریکای  کاالی لوکس  فروشی خرده  شرکت ) پریشا ن 

 

                                                         «Nordstrom»دفتر مرکزی شرکت  نورد ستروم         
بشکل  عجیب  وغریب  داستا ن یمز نیویارک تاکه  یا شاید ؛ طر شده باشید ویا ازرده خا

طوالنی ازاین آشفتگی  و هرج ومرج را به داخل شورای امنیت ملی  بخاک سپرده باشد 



      که موضوع مذکور فراموش شما شده باشد ؟                                                  

له  ذارش  مقامحتوی ویا گ وزیر دفاع  با توجه  به  «James  Mattis»جیمز ماتیس
که اکنون   جیمس مارتیسامریکا  یعنی  یی  دریا تفنگداران    نده یمز فرما تا  نیویارک

خواست  که کشتی   از نیروهای دریایی  وزیر دفاع در کابینه ای دونالد ترومپ میبا شد 
 به مبارزان ق  سالح حمل میکند واین سالح ها را بطور قاچاایران را که به احتمال زیاد 

دومقام   ای  به گفته  هوتی به یمن می برد  آنرا دقیقًا تحت کنترول خود نگاه دارند  وبنا
این کشتی درآب های بین المللی  در دریای عرب درحرکت بود  جنرال  -  ارشد رسمی
که  بخاطر بررسی اموال درحال انتقال این  کشتی   را تصمیم برآن شد ( Mattis)ماتیس 

؛ولی  بنا به  گذارش   دومقام  مسول کاخ  سفید  خبر ا ین عملیات  مایداقدام به عملیات ن
  تیس ما این  خبر  جنرال  فت با دریا  قریب الوقوع به بیرون افشا ویا  درز نموده بود ؛
نشاءت غیر »   م  را  بنا این رخداد    فرمانده ارشد  نیروی دریایی ایاالت متحده امریکا

و عملیات  پیش بینی شده علیه  درنظرداشت همین اصل  لطف نمود مید  وبا  نا« قانونی 
این کشتی ایرانی را  حد اقل  به  تعویق  انداخت   وبه اینصورت  از اقدام نظامی  علیه 

                                                                                                                                           . ایران جلوگیری بعمل آمد
پس دراینصورت شما میتوانید  این موضوع   ؟نه که من دراینمورد اغراق نموده باشم   

به  ویا رویا روییبل  تقایک  کشتی  این  ن به ازاینکه درسوار شدرا از ایرانیان بپرسید 
  سید حسین موسویانمطلبی است که  –دیگر وجود داشت جاگزین ویا راه ارتباط  مسیر 

ریس جمهور   حسن روحا نیعضو سابق  شورای ملی ایران  ویکی از متحد ین نزدیک 
که حتی اگر میان ما وایاالت متحده امریکا   به ارتباط  کشتی  ایران دراین راستا  میگوید

اما؛ ما  متعلق بما از وقوع یک درگیری  درآب های بین المللی  اجتنا ب صورت گرفت 
باید به تالفی  آن بپردازیم  او اضافه نمود  که بسیاری از گزینه های دیگر  برای مقا بله  

                                                                                                                         . بالمثل  وجود دارد 
کتاب درتحت   امریکا ونویسنده   ریس  شورای ملی ایرانیان( Tita Parsi)ُ تیتا فارسی  

به این   موافق  « یپلوماسی  پیروزی د ایران و اوباما -شمن ازدست دادن د» عنوان آینده 
ترومپ  علیه    دونالد  اواخر توسط  اداره  دراین تی که  ید همچو اقداما که تشدامر است 

جنگ  خطر ناک را  نبا ید   یک   قابل توجهی  خطر  بروزسرزبا نها است  بطور ایران 
                 .                                                                                                                            ازنظردورداشت 

«                     سی آی ای »  عامل سیاه ان مدیربه ارتباط شمار زیادی از جنگ طالبان در دولت ایر   

منتظر    مشتا قا نه من }  :اینچنین اظهار نظر کرد  (Mike Pompeo)میک پمپیو اقای

/                 متحده امریکا   ن ایران وایاالت توافقنا مه هسته ای میا) ر  نبا مله زیا بازگشت این معا

  John»کیلی همچنان  اقای جان  – {تروریزم درجهان هستممی  با بزرگترین کشور حا

Kelly »لت  دخا»  امور داخله  امریکا  درمورد ایران چنین افاده واظهار نظر نمود وزیر
بق  ساهمچنان مشا ور « نگرانی است برای موضوعی بس مهمتین  الی  ایران درامریکا

به دولت ایران یا دا شت ما  { Michael Flynn )امنیت ملی ایاالت متحده امریکااقای فلن
نه  ممکن  بشکل ساده لوحا   ن برخی ویا بعضی کسا{    و اطالعی رسمی خود را داده ایم 

                                                                                                                                                               .ممکن  بزرگ اتاق است   تیس ماشند که  اقای   ری داشته با است  چنین انتظا

همه  جیمز ما تیسدرمورد وزیر دفاع  جنرال  سیاستمداران مجرب وکارشناسان ماهر     



 ( گذارش نیویارک دیلی نیوز  حسب) «گجومحقق جن»یک  صفتن اورا  به  طور یکسا
تفنگداران   یمز سپاه  نشریه تا)  ش  یی  نسل خود وقابل احترامترین  افسر نیروی دریا

( بقول نیویارک تایمز)اجرات وظیفوی  وخویشتن دار درهنگام بر وشخص مد( یی  دریا
 دونالد ترومپ  ست های سیالف  نده ضربتی ارشد  ومخا فرما وسرانجام به حیث  یک 

                                                                                   . است  میدانند(والستریت ژورنال )خبرخوبی برای نظم جهانی  که این خودیکوسرانجام 
متمایل به تحریک   (Mattis)معهذا  چرا  جنرال بازنشسته  نیروی دریایی  مانند ماتیس 

یک درگیری با تهران محضًا به بیش ازیک کشتی واحد میشود ؟ واقیعت امر چنین است 
که ماتیس درمورد ایران بیشتر مبتال به وسواس وتشویش  بوده  او او بشکل اغراق امیز  

درشرق میا نه   جمهوری اسالمی  ایران را تنها  ما ند گارترین تهد ید به سیا ست وصلح
                                                                                                                                                                                 .شنا سد می 

به روند   طهدر راب  پُست  واشنگتن  کر اینکه با درنظرداشت گذارش بل تذ قا مطلب       
 بارک»تما یل نیکخواهانه به نظر  اسرایل  برای با ایران   مذاکرات برسربرنامه هسته ای

(  Mattis)ما تیس   نظر آنها ما به  ، اآمد ل  بکار بردن زور وفشار به میان سوا « اوباما
نده  فرما چنانچه  جنرال ماتیس  درمقام خود بعنوان ریس  .درا ینمورد  بیشتر جدی تر بود

هوایی  را علیه  ایران   حمله  مرکزی  ایاالت  متحده امریکا حتی  پیشنها د  براه انداختن 
حما یت  تهران  از   فی   به طرح کرد  وانراهم  در تال( 1122)درسال «  سط شب»درو

مقا ما ت   نیروهای امریکا یی در عراق  که این  پیشنها د از طرف   شبهه نظا میا ن  ضد
به نسبت احتمال خطرنگران کننده اینکه مبادا جنگ دیگری درشرق  یصالح  قصرسفید ذ 

                                                                                                                                 . میا نه  روبراه نشود  رد گردید
ومتحیر ساخت    تند وزیردفاع ایاالت متحده امریکا  بیشتر متعجبموسویان  را مواضع    

فرماند هان با یکی از   تیس ما  جنرالند که  ا ماْل مید را کاموضوع  چونکه موسیان  این 
رویا رویی با  وعواقب  شد؛ تجربه وماهرترین قوماندان درارتش ایاالت متحده امریکا میبا

را درجنگ های افغا نستا ن وعراق  مریکا تجا رب هنگفتی الت متحده اآنکه ایاایران را از
   .                                                                                   کسب کرده است  ده برابر دارد

ت  در واقیعت امر به برخی ازبد ترین جنا یا   جنرال ما تیسفعالیتها وعملکردهای       
حمله  وتجا وز امریکا باالی عراق گره خورده است؛ اوبود  که درحمله باالی جنگی  در

با یک تصمیمی  ( 1112)دراوایل سال واقع درعراق (Mukaradeeb)قریه  موکرادیب 
که او بعدًا در مورد اتخاذ تصمیم گرفته شده ای خود اعتراف مینماید  یعنی تصمیمی  که 

نظامی واز  غیر( 21)با حمله ناگهانی بر آن قریه  د سانیه  اتخاذ نموده بو( 01)دت در م
مرگ    پنجه  بهکودک را که آنها درمراسم یک عروسی گرد هم آمده بودند ( 20)آنجمله 

گذارشگر  گفت  که   به  حبه که با او دراینمورد صورت گرفت سپرد و او بعدًا  درمصا
دًا طلب معذرت وپوزش نمیکنم  خود اب( زیردستان)به ارتباط این عمل خود از نفرات من 

.                                                                                   واز این عمل خود هرگز نادم وپیشیمان هم نیستم
این جنرال ماتیس بود  که (  1112)شش ماه بعد از این رخداد یعنی در ماه نومبر سال    

انجام داد وآن شهر را  فلوجه به قومانده خود   وهای دریایی  تحتنیر حمله ای را توسط 
کنان  آن  شهر   سا(  ۰۲۲۲۲۲)ل ساخت که بموجب آن  در حدود  به مشتی از خاک مبد

سرخ را   توجه صلیب  ند تاجایکه  این رخداد نه ای خود بیجاو آواره  شد نه وکاشا ازخا



ان گ کشته شد   (۰۲۲)حدود  در   مردم بخود معطوف ساخت  که افزون بر آواره شدن 
                                                                                                                                        .می بودند  مردم ملکی ویا غیر نظا

می نامند دلیل ویا «  سگ دیوانه» از انجایکه جنرال ما تیس را  به نام مستعار  یعنی     
یا  «سگ دیوانه »حسب قواعد  شبهه نظامی  که اورا  دالیلی دارد  وآن یک دلیل اصلی 

«Mititisism» دریایی تحت قومانده خود میگفت که   اینست که او به تفنگداران  میگویند
ببرید ویا  کسی را ازبین  اگر میخواستید که باشید  و« مودب»در حرفه ودرمسلک خود 

این مطلب را به  –طر ازبین بردن او برنامه ریزی نماید  ست که بخا نابود سازید بهتر ا
را   خوش دارم که کسی فت که من گمی بر ای سرگرمی آنها  مخاطبان خود در کالیفرنیا
                 .                                                                                                             بدون سروصدا ازبین ببرم 

باید ما تیس از جنرال ا رهمچو توقوع وخویشتند ا ری را آیا ما ا نتظعجیب اینست که    
بر او   پلد تروم دوناانتقاد  . یت کارانه نیست  خود یک عمل جنا  داشته باشیم ؟ آیا این

نفر از زنان وکودکان یمنی  و ( 21)بیجا نیست ازاینکه بموجب حمله او بر یمن  حد اقل 
اما این وزیر  -ست دادند یک نفر غواص ازنیروی دریایی  ارتش امریکا جان خودرا ازد

امریکا بود که   ایاالت متحده  د مشترک ارتش ادفاع جنرال ما تیس  به معیتی  ریس  ست
بر القاعده  را (SEAL)سیل   ختند  که حمله ای ریس جمهور  نو کار آموز را  متقاعد سا

وبقول رویتر این اشتیاق  «تعویض نمودن بازیکنان»وانهم بخاطر در شبهه جزیره عرب 
این « اوباما» که اداره  دارم    شک من    افاده نمود  وگفت ترومپ به بود  که  تیس ما

است که ما   جرات وشهامت را داشته باشد  که چنین تالشی را بخرچ دهد  واین هفته ای
هد  که برای او اجازه مید  برای  آموختیم  وآن اینکه  این ماتیس است  که دونالد ترومپ

دازد  البته که بپر بدون سرنشین   توسط هواپیماهای مالت هوایی نجات  گروگانان  به ح
.                          بدون مجوز فبلی ریاست جمهوری  آنچه که احتماال این خود  میتواند اشتباه با شد

                                                                                                                                                                                              جیمس ماتیس معتقد است  که امریکا نیاز  به یک موقیعت                                                              «  Parsi»با توجه به فارسی 

                                                                          ( SEAL=زمینی هوایی و ،یی  دریا)یی  نیروی دریا                 
شرق  در(  لد ترومپ دونا)  هژمونیک قوی  درشرق میانه دارد  ، پس  اگر هد ف  شما 



رنامه صلح امریکا میانه هژمونی باشد  ایران  دشمن شماره یک شما  که اکنون تهران  ب
ت خواهد آمد  که ایران  وامریکا  با درنظرداشت منافع  آنوقت فرصتی بدسرا رد مینماید 

را علیه  دولت  لفت مشترک خود خااهم نزدیک خواهند شد  واز جمله ممشترک خویش  ب
                                                                . نشان خواهند داد(  ISIS)اسالمی افراطی عراق وسوریه

  Donald)ِ  ونه هم رامسفلد (Dick Cheney)ِچینی کباشید که این نه دیبه یاداشته     

Ramsfeld)  است بلکه او کولین پاول( Colin  Powell )ز نشسته  دیگر با  یک جنرال
 بلیو بوش بین النهرین را به حیث نمایند ه جورج د   (1110)روری سالباست که در ماه ف

   بصورت عام  نرا آ  تصور  اکنون ند بفروش رسا  ناگوار  بشکلن ملل متحد   درسا زما
 دونالد ترومپ از   گی یند که  به نما تواند بکند  چسان میتوان کرد که کسی ب چه درمورد
 Breitbart)سایت  ایکس برایت بار . اندازد درآینده جنگ را علیه ایران براه نه  آن کس 

 boss)   نون باو ستیف  (Stev Bannon)  مونک  یا واریور   (Warrior Monk ) ؛ 
 مجلس سنا  ا دررای ر( 21) که رای  دموکرات ها ( 24)از که او مبادا  است تیس مااین  

.                                                                               یا اورا به حیث وزیردفاع تعین نموده اند فراموش نکند.بدست آورده  به صفت وزیر دفاع
بهر صورت هنگامیکه  جنگ با ایران حسب برنامه از قبل تعین شده ویا بشکل تصادفی    

با تیس   جنرال ماید فراموش کرد  از اینکه  نبا  هک  میدهد  هشدار« فارسی »آغاز گردد  
او یک گر گ درلبا س گرگ است  وزیر بلکه  ستسفند نیودور از گ( گرگ)لباس شاهین 

دفاع  ممکن است یکمراتب به امنیت ملی  موضوع سه تهد ید بزرگتررا توصیف وگوشزد 
ان  ترومپ  سر انجا م  با ایرینصورت ا گراداره دونالد وایرانو درا -ایران -که ایران نماید 

شرق میا نه ممکن  درگیر در جنگ شود درآ نصورت سه تهد ید بزرگ به ثبا ت وصلح در
                                                                                                         . شد با  ما تیس ما تیس –ما تیس 

ه ها ی مطرح شده دراین مقا له  محضًا نظریات  نویسنده است ولزومًا  د ید گا:   یاداشت
.                                                                                                           منعکس کننده  ایده و نظریات  سا یت انفارمیشن کلیرنگ هوز نمی  باشد

    .  « 7602-60-60» ت  با تقدیم احتراما -----------------------------------------

 

 

 

  

                                   

 

 

 

  


