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سیدحسین موسو�ان

پژوهشگر ارشد دانشگاه پر�نستون آمر�کا

ابتدا ُدم مار منطقه (حزب الله لبنان) را قطع ماه ها است که البی گران ر�اض، تل آویو و ابوظبی در گوش کاخ سفید و کنگره می خوانند که 

٢٤١ شدن  کشته  بزرگداشت  آمر�کا،  کنگره  در  سپاه  و  حزب الله  تحر�م  لوایح  تشد�د  طرح  برجام،  تخر�ب  را.  سرش(ایران)  هم  بعد  و  کنید 

تفنگدار آمر�کایی در ٣٤ سال پیش در بیروت همراه با متهم کردن حزب الله و ایران در مورد این کشتار، دعوت حیدرالعبادی به عربستان

برای احیای روابط ر�اض با بغداد با وعده کمک ها و سرما�ه گذاری های کالن در عراق همراه با تشد�د فشارها علیه حشد الشعبی عراق، اتهام

رئیس جمهور آمر�کا به ایران در مورد اصابت موشک های �منی به ر�اض، استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان به بهانه دخالت ایران و

حزب الله در اداره لبنان و از همه بدتر انتشار اسناد جعلی سازمان سیا در مورد ارتباط القاعده با ایران، از جمله نشانه های کلید خوردن طرح

تقابل مثلث واشنگتن- تل آویو- ر�اض با ایران در منطقه است.

بزرگنمایی متن خبر

ضرورت توجه به تهد�د اتحاد �مثلث� 
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�س از حمالت ترور�ستی �ازده سپتامبر ٢٠٠١ در نیویورک، کنگره به دولت آمر�کا اجازه داد که بتواند رأسا علیه افراد و کشورهایی که در آن

حادثه دست داشته اند �ا به نحوی به آنان کمک کرده اند، وارد جنگ شود. مجوزی که به �مجوز �٢٠٠١ مشهور و از آن برای انجام عملیات

نظامی آمر�کا در کشورهایی چون عراق و افغانستان و... استفاده شد.

برای ا�نکه رئیس جمهور آمر�کا بتواند بدون اجازه کنگره به کشوری حمله نظامی کند، با�د مشخص کند، این کشور به نوعی با حمالت �ازده

راستا این  در  سیا  اسناد �جعلی� سازمان  انتشار  �ا می کند.  آنان کمک کرده  به  نحوی  به  و  است  بوده  مرتبط  آن  ترور�ست های  و  سپتامبر 

صورت گرفته که نشان دهد ایران، با سازمان القاعده �ا گروه های وابسته و شعب این سازمان ارتباط دارد.

مستمسک حمله آمر�کا به عراق نیز اسناد جعلی مشابه بود که جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمر�کا با استناد به آن، مجوز حمله به عراق را

صادر کرد و بعدها مشخص شد، تمام اسناد جعلی بوده و سالح کشتار جمعی هم در عراق پیدا نشد. اکنون در کنگره آمر�کا بحث های جدی

درباره تجد�د �ا مجوز موسوم به ٢٠٠١ مطرح است. البی مثلث تل آویو- ر�اض- ابوظبی در واشنگتن به شدت به دنبال این هستند که از این

مجوز علیه ایران استفاده شود. در کنگره آمر�کا بحث داخلی سنگینی در جر�ان است چون بسیاری از اعضای کنگره اعتمادی به ترامپ برای

ایران �ا علیه  آن  از  ترامپ  مذکور،  مجوز  شدن  باطل  از  پیش  می کند  تالش  ضدایران  مثلث  البی  حال  درعین  ندارند.  مذکور  مجوز  تجد�د 

متحدان منطقه ای اش استفاده کند.

آمر�کا درمورد برجام داشتم، �ک کارشناس از سخنرانی که در نشست هتل �و�الرد� واشنگتن در مورد عهد شکنی های  چند روز قبل بعد 

برجسته و بسیار مطلع خلع سالح �کی از اند�شکده های آمر�کا به من گفت که به رغم فشار البی تل آویو- ر�اض، هنوز احتمال لغو برجام توسط

کنگره ضعیف است مگر ا�نکه ظرف هفته های آ�نده، تحوالتی رخ دهد که موجب تغییر معادالت کنگره شود. او به من گفت کاخ سفید نیز

درحال بررسی سناریویی است که از برجام خارج شود بدون بازگرداندن تحر�م هایی که به موجب برجام لغو شده. تصورشان هم این است که

درچنین شرا�طی، ارو�ا مجبور به همراهی با سیاست ها و اقدامات آمر�کا علیه ایران در منطقه خواهد شد زیرا با خروج کاخ سفید از برجام،

ارو�ا متوجه خواهد شد که آمر�کا هیچ تعهد و محدود�تی برای وضع مجدد تحر�م های هسته ای ندارد.

از زمانی که ترامپ روی کار آمد، به رغم برخی خوش بینی ها در داخل کشور، در نوشتارها و مصاحبه ها مرتب خطر اتحاد مثلث مذکور برای

ابتر کردن برجام و تقابل منطقه ای با ایران را گوشزد کردم. تل آویو برنده اوضاع جاری جهان عرب است. کشورهای قدرتمند جهان عرب �ا

ایران برای  جد�دی  سناریوی  می رسد  نظر  به  گرفته اند.  قرار  تل آویو  مدیر�ت  و  نفوذ  تحت  �ا  فرو رفته  داخلی  بحران  در  �ا  کرده اند،  سقوط 

طراحی شده که درحال آماده سازی مقدمات اجرای آن هستند. موارد مطروحه در ابتدای این مقاله بخشی از عملیات آماده سازی سناریوی

مذکور است و بعید نیست درهفته ها و ماه های آتی شاهد بخش هایی د�گر از این سناریو باشیم.

از جمله سناریوهای پیچیده و از پیش طراحی شده، برخی رفتارها و مواضع  دونالد ترامپ در ماه های اخیر است. برای نمونه پیشنهاد د�دار

با مقام های ایران از سوی ترامپ حرکت حساب شده ای بود. ترامپ با این فرض، پیشنهاد د�دار با دکتر روحانی را مطرح کرد که مطمئن بود

ایران این پیشنهاد را نخواهد �ذیرفت. ترامپ �ای رئیس جمهوری فرانسه را به این دلیل برای وساطت به میان کشید که به ارو�ایی ها بگو�د

کاخ سفید بنابراین حرکت  نیست.  اهل گفت وگو  ایران  بنابراین  و  رد کردند  بودند که  ایرانی ها  این  و  بودم  آماده  ایران  با  برای گفت وگو  من 

عمدتا برای خلع سالح ارو�ایی ها درمورد ایران و بخشی از اقدامات زمینه ساز برای تقابل با ایران بود.

با �تقابل  دارند.  او  به  منفی  نظر  آمر�کا  افکار عمومی  به طوری که دوسوم  بدتر شده  روزبه روز  ترامپ  داخلی  اوضاع  ا�نکه  د�گر  مهم  نکته 

بسیار موضوعات،  سایر  به  نسبت  آمر�کا  افکارعمومی  حما�ت  کسب  و  آمر�کا  داخل  در  اجماع سازی  برای  که  است  موضوعی  ایران� 

سهل الوصول تر است. ضروری است مسووالن ذی ربط کشور تهد�د را جدی تلقی کرده و تمهیدات مناسب برای بازدارندگی و دفع آن را اتخاذ

کنند.
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کلمات کلیدی:      کنگره آمر�کاعراقسازمان سیاایرانالقاعده

مطالب پیشنهادی

میخوای ببینی چه زمانی
میتونی کفش با قیمت

خیلی خوب بخری؟

نزدیکترین هتلها به حرم۱۰ گیگابایت اینترنت هدیه
امام رضا(ع)با تخفیفات

باورنکردنی

تصاویر ارسالی مخاطبان
خبر فوری از خسارات زلزله

دیشب

تا حاال تو دریاچه ویزن سی
ماهی گرفتی ؟ پا�ز بهترین

سفر به مارماریس؛ تجربهترانسفر VIP فرودگاه امام
کوهستان و ساحل در کنار

۱۰ موردی که قبل از فروش
خانه باید بدانید

پیشنهاد توسطمطالب پیشنهادی از سراسر وب

ایران تندر ، اطالعات مناقصات و مزا�دات ایران و بین الملل

برای بزرگترین حراج آنالین سال آماده ا�د؟
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Tommy  تا ۷۱% تخفیف مجموعه تیشرت های مردانه

کالکشن جد�د برند جی اوکس ا�تالیا؛ خر�د کفش های مردانه اورجینال

تا ۱۰% تخفیف لوازم صوتی و تصویری خودرو

آخرین قیمت بلیط هواپیمای تهران ارمنستان چند است؟ در سا�ت علی بابا ببینید

تصاویر ارسالی مخاطبان خبر فوری از خسارات زلزله د�شب
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