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واشنگنت پست، روزنامه ای که به هیچ وجه دوست ایران نیست، در مقاله ای حتت عنوان »سخنرانی احمقانه«، 
سخنان مایک پمپئو، وزیرخارجه جدید دونالد ترامپ، درباره برنامه دوازده گانه اش برای ایران را، در واقع پاسخی 
به گفته های امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی ماه گذشته او در آمریکا دانست. مکرون در رابطه 
با توافق هسته ای با ایران »برجام«، گفته بود که »برنامه دومی« وجود ندارد. اشاره مکرون به مضمون تهدیدهای 
پرزیدنت ترامپ برای خروج از این توافق بود، حتی اگر، همه طرف های توافق )شامل ایاالت متحده( هم تأیید کنند 

که ایران همه شروط توافق را اجنام داده است.
ترامپ هشتم ماه می )۱۸ اردیبهشت( خروج از توافق را به طور رمسی اعالم کرد، و از آن تاریخ ایاالت متحده 
سخنرانی  هدف  است.  بوده  خود  اقدام  این  پیامدهای  با  مقابله  برای  مناسبی  استراتژی  طراحی  برای  تالش  در 
پومپئو حتت عنوان »بعد از معامله: استراتژی جدید، ایران«، تدارک »برنامه دومی« از طرف آمریکا بود. هرچند با 
توجه به واکنش ها به سخنرانی پومپئو، باید گفت که او به هدف مورد نظرش دست نیافت. بدتر اینکه، تقاضاهای 
غیرواقع بینانه او  از ایران، که همگی کاماًل دور از واقعیات و داده های تاریخی هستند، سخنرانی او را بیش از آن 

که احمقانه باشد خطرناک کرده است.
پومپئو در سخنرانی خود وعده داد که، در تعقیب تصمیم آمریکا به خروج از برجام، ایاالت متحده در پی حتمیل 
»فشارهای مالی بی سابقه بر رژیم ایران« است، تا ایران را وادار به تغییر رفتار کامل خود مناید. پومپئو اعالم کرد، 
»ایران وادار به انتخاب خواهد شد: یا مبارزه برای حفظ اقتصاد خود در حمایت زندگی مردم در داخل، یا تلف کردن 

ثروت باارزش کشور برای جنگ در بیرون از مرزها. او امکانات الزم برای اجنام هردو را خنواهد داشت.«
پومپئو تأکید کرد، رهنمودهای الزم به وزارت دفاع داده شده است تا با متحدان منطقه ای آمریکا، برای جلوگیری 
از جتاوز ایرانی ها در منطقه، و تسلط آنها بر منطقه، از نزدیک همکاری کنند، و »اگر ]ایران[ برنامه هسته ای خود را از 

سر بگیرد، به این معنا خواهد بود...که با مشکالت بیشتر از آنچه تا به حال داشته ، روبرو خواهد شد.«
با وجود این منایش خشن، پومپئو ادعا کرد که نیت دولت ترامپ »حمایت خستگی ناپذیر از مردم ایران« است. 

اسکات ریتر، از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸بازرس تسلیحات شیمیایی سازمان ملل متحد در عراق بود. او در هنگامه آماده 
شدن ایاالت متحده آمریکا برای حمله به عراق، فاطعانه اعالم کرد که عراق دارای سالح کشتار جمعی نیست و 
با انتقاد صریح از دولت جرج دبلیو بوش، جداً با جنگ و حمله به عراق مخالفت کرد. اسکات ریتر امروز نیز یکی از 

منتقدین سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا و از صاحب نظران ضدجنگ، به ویژه در خاورمیانه است.
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اما این حرف های بی شرمانه، چیزی کم از برنامه  »تغییر رژیم« نیست.
بحران  و  فساد  سوءمدیریت،  به  اشاره   مگر  نیست،  چیزی  ایران[  مردم  ]از  پومپئو  »حمایت«  ظاهر  به  این 
سیاسی موجود در ایران، و وعده های داده شده در رابطه با فرصت های اقتصادی و »آزادی« در عوِض تظاهرات 
گسترده به وسیله ایرانیان - تظاهراتی که برای سرنگونی رژیم مذهبی ایران طراحی شده است. اما همان طور که هر 
ایرانی می داند، »تغییر رژیم«، »ایران« و »ایاالت متحده« سه واژه ای هستند که به حلاظ تاریخی قابل ترکیب باهم 
نیستند. مثاًل، کودتای ۱۹۵۳ حتت رهبری سیا و جایگزینی محمد مصدق، خنست وزیر منتخب ایران با محمدرضا 

پهلوی، تأثیر ژرفی در روحیه ایران امروز داشته است.
وقتی نوبت به ایران می رسد، تاریخ به یاری آمریکا منی آید،و این همان واقعیتی است که در هر بند سخنان 
جنگ طلبانه پومپئو دیده می شود. پومپئو در طراحی شرایطی که باید ایران برآورده سازد، پیش از آن که ایاالت 
به موضوع  تنها بیشتر نشان داد که، وقتی  آماده کند،  تازه«  بر سر »توافق  برای شرکت در مذاکره  را  متحده خود 
ایران و نقش آن در مسایل خاورمیانه می رسد، دولت ترامپ تا چه حد از واقعیت دور است. برنامه دوازده ماده ای 
ارائه شده توسط پومپئو به عنوان پیش شرط ها برای هر رابطه ای میان ایران و آمریکا، کم از نقشه راه به مست یک 

فاجعه نیست. در ادامه نکته به نکته به مواد دوازده گانه می پردازم.

۱. ایران باید گزارش کاملی از ابعاد نظامی پیشین برنامه هسته ای خود ارائه کند،
و برای همیشه، و با امکان راست آزمایی، از اجنام چنین کارهایی خودداری مناید.

در اینجا پومپئو به دنبال زنده کردن مسأله »ابعاد نظامی پیشین« Prior Military Dimension, PMD است. 
اصل این مسأله برمی گردد به همان اطالعات ساختگی برای آژانس بین املللی انرژی امتی، که به وسیله اسرائیل 
ایرانی )مجاهدین خلق، که توسط وزارت خارجه آمریکا در لیست گروه های تروریست  توسط یک گروه مخالف 
این اسناد جعل  از  از طریق سازمان اطالعاتی آملان در سال ۲۰۰۴ تهیه شد. نهایتًا معلوم شد بسیاری  هستند( 
ناشیانه ای بودند.بخشی از این اسناد کاماًل ساختگی، شامل حتریف فعالیت های نهادهای واقعی ایرانی می شد.

منظور از »ابعاد نظامی پیشین« فراهم کردن بهانه دروغینی بود که به وسیله آن، ایاالت متحده بتواند برای 
به  زمانی   ۲۰۱۱ سال  در  نقشه  این  آورد.  دست  به  را  الزم  حمایت  ایران،  علیه  اقتصادی  شدید  حتریم های  اعمال 
به  را  پیشین  نظامی  ابعاد  اتهامات  تا  خواست  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  از  متحده  ایاالت  که  رسید  نتیجه 
ایران  علیه  آمریکا  حتریم های  توجیه  برای  نتیجه،  در  که  چیزی  کند،  منتشر  رمسی  گزارش  یک  از  بخشی  عنوان 
از یک هو و  ایاالت متحده در یک تأیید ضمنی که »ابعاد نظامی پیشین« بیش  برای فروش نفت استفاده شد. 
جنجال نبوده، موافقت کرد تاحل کامل مسأله به مذاکرات بین ایران و آژانس بین املللی سپرده شود. این مذاکرات، 
ماهیت جعلی بیشتر اتهامات را آشکار ساخت. این واقعیت که هم پومپئو و هم پرزیدنت ترامپ مجبور شده اند 
برای پشتوانه نقشه خود در ادامه استفاده از مسأله »ابعاد نظامی پیشین«، بجای سرویس های اطالعاتی آمریکا 
به منبع سؤال برانگیز اطالعاتی اسرائیلی تکیه کنند، خود دلیل نگرانی آوری است، برای اینکه این امر نشان از 

گوش به فرمانی آشکار امنیت داخلی آمریکا به منافع یک قدرت  خارجی است.

۲. ایران باید غنی سازی را متوقف کند و هرگز به دنبال فرآوری پلوتونیوم نباشد.
»نه  شعار  حول  آمریکا  سیاست های  گذشته  تاریخ  است  بهتر  ترامپ  دولت  مقامات  دیگر  و  پومپئو  مایک 
نه  -و  اسرائیلی  نگرانی های  در  ریشه  سیاستی  چنین  کنند.  مرور  را  ایران  در  چرخش«  حال  در  سانتریوفویژ  یک 
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آمریکایی- دارد که برخاسته از انتظارات غیرواقع بینانه 
یک جانبه  تفسیر  امکان  و  است،  منطقه ای  تبعیض آمیز 
»ان.پی.تی«  هسته ای  سالح های  گسترش  منع  معاهده  از 
رابه حنوی فراهم می کند که، حق پیگیری برنامه صلح آمیز 
سوخت  داخلی  تولید  حق  شامل  ایران،  هسته ای  انرژی 

هسته ای را انکار مناید.
که  بود  کرده  موافقت  ایران  برجام،  براساس  بعالوه، 
در  سنگین  آب  رآکتور  و  دنبال نکند  را  پلوتونیوم  فرآوری 
مرکز اراک را متوقف مناید. بنابراین به نظر می آید خواست 
از  برداشنت  دست  برای  ایران  به  باشد  اخطاری  پومپئو، 
ترامپ در  از تصمیم  اول منایش بی ربطی  پلوتونیوم، که در نگاه  بازسازی قابلیت  برای  برجام  از  تالش های بعد 
خروج از برجام است. ایران تا کنون نشان داده که خواهان متقاعد کردن دنیا در دفاع از حق خود برای غنی سازی 
اورانیوم برای مقاصد صلح آمیز، منطبق بر معاهده منع گسترش سالح های هسته ای است. خواسته های پومپئو،که 
چیزی نیست مگر منایش موضع قدیمی اسرائیل، عملی نیستند، به ویژه به این دلیِل روشن که بقیه جهان بر این 

موضوع که ایران می تواند غنی سازی اورانیوم را اجنام دهد،موافقت کرده  است.

۳. ایران باید به آژانس بین املللی انرژی امتی اجازه دسترسی »نامحدود«
به متام مراکز خود در سراسر کشور را بدهد.

مانند بسیاری دیگر از به اصطالح مقامات آمریکایی که کنترل تسلیحات را امروز در دست دارند، به نظر 
می آید، پومپئو با ذهنیت ایام بعد از جنگ خلیج فارس عمل می کند، ایامی که حتمیل خلع سالح همراه با هر آنچه 
از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸در عراق رخ داد )یا لیبی در ۲۰۰۲-۲۰۰۳( امری عادی هستند. ایران عراق نیست -این کشور در 
جنگ شکست خنورده است و بنابراین مجبور به پذیرش مفاد شدید خلع سالح به عنوان شرط برای آتش بس و جنات 
ملی نبوده است. ایران، به عنوان یک کشور مستقل، از همان حقی برخوردار است که دیگر کشورها برای تعریف 
و تعیین منافع امنیت ملی خود برخوردار هستند، و می تواند برای این که به طرف های خارجی امکان دسترسی به 

کدام سامانه ها و مناطق، و حتت چه شرایطی را بدهد، تصمیم بگیرد. 
برجام در حال حاضر امکان بی سابقه ای برای آژانس بین املللی انرژی امتی، برای دسترسی به مناطق مورد 
ایران،  کشور  سراسر  »نامحدود«در  دسترسی  بر  مبنی  پومپئو  نظر  می کند.  فراهم  را  مربوطه  بالقوه  مناطق  و  نظر 
یادآور رویکرد »هر وقت، هر کجا«یی است که به وسیله سازمان ملل متحد بین سال های ۱۹۹۱-۲۰۰۳ در عراق به 
اجرا گذاشته شد. چنین راهبردی که نهایتًا ناکارآمد از آب درآمد، توسط ایاالت متحده و دیگران برای جمع آوری 
اطالعات فراتر از خلع سالح استفاده می شد. و این راهبرد، بنابه ذهنیت سابق پومپئو به عنوان رئیس سازمان 
سیا، می تواند هدف پنهانی چنین تقاضایی باشد. نهایت قضیه این است که، روابط ایران با جهان به عنوان یک 
عضو معاهده منع گسترش خلع سالح های هسته ای، با توجه به برنامه صلح آمیز هسته ای این کشور، بر پایه سند 

قانونی در این معاهده بین املللی تعیین شده است، و نه بنا بر حکم یک جانبه دولت آمریکا.

۴. ایران باید به گسترش موشک های بالستیک خود پایان دهد و پرتاب و مجهز منودن آنها به کالهک هسته ای 
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را متوقف مناید.
بزرگ ترین  طرف  از  خود،  متحدین  به  بالستیک  موشک های  صدور  کردن  متوقف  به  ایران  فراخواندن 
تولیدکننده سالح های نظامی، شامل هواپیماهای بدون سرنشین دوربرد و مهمات فوق سنگین و فروش آنها به 
دشمنان ایران، یعنی اسرائیل و عربستان سعودی، طنزی ناشی از یک ذهن علیل است. ایاالت متحده در یک 
منایش ساختگی با اجرای »نیکی هیلی«، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، ایران را متهم به تأمین موشک های 
انتقام جویانه علیه عربستان سعودی  از این موشک ها برای حمله  بالستیک به شورشیان حوثی در یمن کرده و 
استفاده شده است، همان عربستانی که از نیروهای هوایی خود که توسط آمریکا مجهز شده، برای ویرانی کامل 
اهداف غیرنظامی حوثی ها استفاده می کند. ایران هیچ موشک کاملی برای حوثی ها نفرستاده است، بلکه برای به 
روز کردن موشک های »اسکاد« ساخت روسیه برای پروازهای با ارتفاع بیشتر، لوازم یدکی به یمنی ها داده است.

به همین ترتیب، ایران به تأمین موشک های دوربرد توپخانه ای که قادر به حمله به اهدافی در داخل اسرائیل 
باشند، برای حزب اللـه ادامه می دهد. عالوه بر این، تعریف »سیستم موشکی با توان هسته ای«، آن طور که توسط 
ایاالت متحده استفاده می شود، چنان وسیع و گسترده است که هر موشک قادر به حمل یک  تن یا بیشتر، -وزن یک 
دستگاه کوچک هسته ای- به معنی »با توان هسته ای« است. این شرط می تواند عماًل ایران را از پروازهای آزمایشی 
مجموعه زرادخانه موشک های  بالستیکی خود بازدارد. پومپئو، بار دیگر در سخنرانی خود این واقعیت را نشان 
داد که ایاالت متحده چیزی بیش از بازوی سیاست خارجی تل آویو و ریاض نیست، این واقعیت بیشتر عجیب و 
غریب خواهد بود اگر بدانیم، هم اسرائیل و هم عربستان سعودی دارای زرادخانه ای از موشک های دوربرد بالستیک 

هستند که برای حمل سالح های هسته ای طراحی شده اند )و اسرائیل واقعًا از این موشک ها استفاده می کند(.

۵. ایران باید متام شهروندان زندانی آمریکایی،
و همین طور شهروندان کشورهای هم پیمان و متحد ما را آزاد کند.

تصمیم عجوالنه دولت ترامپ برای خروج از برجام، احتمااًل کار را برای آزاد شدن فوری پنج شهروند آمریکایی، 
که گفته می شود در ایران زندانی هستند، یکسره ناممکن کرد. دیگر، از اینکه آمریکا بتواند تأثیر مثبتی بر سرنوشت 
شهروندان متحدینش، که در ایران زندانی هستند، داشته باشد، باید فراموش کرد. این همچنین در مورد کمک خواسنت 
از ایران برای روشن کردن سرنوشت باب لوینسون،کارمند بازنشسته اف.بی.آی و مأمور سیا، که به شکل مشکوکی 
در سال ۲۰۰۷ در ایران ناپدید شد، صدق می کند. اگر رهایی اخیر سه شهروند آمریکایی زندانی توسط کره شمالی نشان 
می دهد که نیت خوب، نیت خوب به بار می آورد. از سخنرانی مایک پومپئو بوی چیزی غیر از نیت بیمارگونه دولت 

ترامپ برای ایران برمنی آید، و ما هم در مقابل نباید انتظار چیز دیگری را داشته باشیم.

۶. ایران باید به حمایت خود از حزب اهلل، حماس و جهاد اسالمی فلسطینیان پایان بخشد.
پایان دادن به گسترش جنایت ناشی  برای  این تقاضا چیزی جز اعالم سیاست اسرائیل نیست. بهترین راه 
از درگیری نظامی اسرائیل با حزب اللـه، حماس و جهاد اسالمی فلسطین، حل مسأله ی درازمدِت دولت مستقل 
فلسطینی است. چنین درخواست غیرمنطقی حتت هر شرایطی، حاال دیگر بعد از تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت 
آمریکا به اورشلیم در اسرائیل، و جنایت های اخیر در غزه، جایی که سربازان اسرائیلی ده ها شهروند فلسطینی را 
کشتند، یک هدف عماًل دست  نیافتنی است. تقاضای پومپئو انعکاس نادانی و خنوتی است که دود از کله انسان 

بلند می کند، و بیشتر شبیه آتش افروزی است که بعد از روشن کردن آن،از آتش بخواهد خود را خاموش کند است.
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۷. ایران باید به استقالل دولت عراق احترام گذاشته و بگذارد تا شبه نظامیان شیعه منحل و خلع سالح شوند. 
در ذهن و تصور دونالد ترامپ، ایاالت متحده به تنهایی داعش را در عراق و سوریه شکست داده است. این 
نه تنها یک ادعای غلط درباره نقشی است که ارتش ایاالت متحده در این جنگ بازی کرده، بلکه حتی نادیده 
انگاشنت این واقعیت است که، سقوط ارتش عراق که توسط آمریکا جتهیز و آموزش داده شده بود، منجر به استقرار 

به اصطالح دولت اسالمی »خلیفه« )داعش( گردید.
تشکیل  داد،  جنات  داعش  دست  به  افتادن  از  را  عراق  پایتخت  بغداد  که  چیزی  تنها  سقوط،  این  پی  در 
»نیروهای بسیج مردمی« در محالت شیعه نشین عراق و اغلب )اما نه منحصرًا( با حمایت ایران بود. نقشی که 
به وسیله ایران و نیروهای بسیج مردمی در برقراری ثبات در عراق در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ایفا شد، و با رهبری 
ضدحمله که نهایتًا به شکست داعش اجنامید، توسط رسانه های زجنیره ای حاکم آمریکا نادیده گرفته شده است. 
دولت ترامپ، مانند دولت اوباما، با این اعتقاد که اگر عراق را به حال خود بگذارند، به ایران پشت خواهد کرد و 
در کنار ایاالت متحده قرار خواهد گرفت، کار می کند. این نادیده گرفنت تاریخ، و بی توجهی به جتربه عراقی ها در 
زمان اشغال نظامی آمریکا بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ است )اوضاع چنان بد بود که بسیاری از شیعه های عراقی 

به اجبار به آجنا رسیدند که بگویند زندگی در زمان صدام حسین بهتر بوده است(.
»نیروهای بسیج مردمی« یک واقعیت امروزی عراق است، که در تصمیم خنست وزیر عراق برای ادغام آن در 
ارتش عراق تا پایان ۲۰۱۸ بازتاب یافته است. ایاالت متحده که بیش از یک دهه بر نیروهای نظامی عراق کنترل 
و نفوذی احنصاری داشت، حاال بعد از به وجود آمدن »نیروهای بسیج مردمی« از کاهش نفوذ خود خشمگین است. 
بعالوه، ادغام »نیروهای بسیج مردمی« در ارتش عراق، و ارتقای اقبال سیاسی رهبران »نیروهای بسیج مردمی«، 
که جنگ علیه داعش را رهبری کردند، امروز انعکاس واقعیت حق حاکمیت عراق است. این واقعیت، همان طور که 

مقاومت علیه آن به شکل تازه ای در سخنرانی پومپئو دیده می شود، مورد نفرت ایاالت متحده است.

۸. ایران باید به حمایت از شبه نظامیان حوثی پایان بخشد.
این تقاضا نادیده گرفنت تاریخ جنبش حوثی ها و تاریخ طوالنی مداخله و مزاحمت عربستان سعودی در امور 
داخلی یمن است. جنبش حوثی مخلوق ایران نیست )ضمن اینکه حوثی برآمده از ایدئولوژی شاخه ای از شیعه است 
که با اعتقادات شیعیان ایران یکسان نیست(، بلکه بازتاب مخالفت بومی های یمنی در برابر دست اندازی های 
عربستان سعودی به حق حاکمیت یمنی ها است. حمایت معنادار نظامی ایران از حوثی ها، تنها بعد از آغاز عملیات 

نظامی حتت رهبری سعودی علیه یمن در سال ۲۰۱۵ آغاز شد.
هر تالشی برای جلوگیری از این حمایت، اجتناب از متوقف کردن عملیات نظامی عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی در داخل یمن، و بدون تالش برای یک توافق صلح فراگیر که بازتاب نگرانی ها و خواسته  های حوثی ها 
از  از حوثی ها، مانند بسیاری  پایان دادن به حمایت خود  برای  این کشور  فراخواندن  باشد، امری نشدنی است. 
سیاست های پومپئو برای ایران،  بازتاب پیروی از مشروعیتی است که دولت آمریکا به منافع امنیت ملی ایاالت 
متحده می بخشد، در حالی که باید علیرغم جاه طلبی های منطقه ای عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به 

حل صلح آمیز منازعه یمن بپردازد.

۹. متام نیروهای حتت فرماندهی ایران باید از سوریه خارج شوند.
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در زمان اوباما، ایاالت متحده با اکراه مجبور شد به نقشی که ایران در کمک به دولت سوریه برای مقابله 
با داعش و شکست آن ایفا کرد، اذعان کند، )همچنین، ایران همراه با روسیه و حزب اللـه، پیروزی نظامی قطعی 
را  ایاالت متحده، ترکیه و عربستان سعودی  سوریه در جبهه ها علیه باندهای گوناگون شورشی حتت پشتیبانی 
فراهم کرد(. دولت ترامپ امروز دالیل عینی حضور نظامی ایران در سوریه را نادیده می گیرد - حضوری که برای 
و عربستان  اسرائیل  ترامپ، حتت االمر  بود. در عوض، دولت  بقای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه  تضمین 
سعودی، با اصرار نه تنها بر سلب قدرت سیاسی از اسد در سوریه، بلکه از متام کسانی که در پیروزی های اخیر اسد 

نقش داشته اند، تالشی در جهت زنده کردن یک سیاست شکست خورده است.
فروپاشی شورشیاِن مورد حمایت آمریکا و عربستان سعودی، سبب خالء قدرتی شد که به سرعت توسط دولت 
سوریه، با کمک ایران، حزب الـله و روسیه جبران شد. نتیجه اینکه، امروز ایران نفوذ خود را در سوریه حتکیم کرده 
است - و تا حدودی، نفوذ نظامی این کشور در امتداد یک کمان از افغانستان در شرق، و عراق، سوریه و لبنان 
وحشت  به  نتیجه  این  از  عرب  دنیای  در  بسیاری  که  زمانی  اینکه،  عجیب  نکته  است.  یافته  گسترش  غرب  در 
افتاده بودند )مثال، هشدار ملک عبداللـه پادشاه اردن در ۲۰۰۴(، تنها با عکس العمل ایرانیان به ماجراجویی های 
نظامی آمریکا در خاورمیانه از سال ۲۰۰۳، خود را آشکارساخت. حتکیم قدرت سیاسی توسط حزب اللـه در لبنان و 
پرزیدنت اسد در سوریه، سیاستمداران و رهبران نظامی اسرائیلی را به وحشت انداخته است، کسانی که با توجه به 
عملکرد وحشتناک ضعیف نیروهای نظامی اسرائیلی علیه حزب اللـه در سال ۲۰۰۶، از پیامدهای جنگی در آینده 
احساس خطر می کنند. درخواست پومپئو برای خروج یک جانبه از سوریه نه تنها واقع بینانه نیست،بلکه بار دیگر 

حکایت از عمق تسلیم سیاست خارجی آمریکا در برابر منافع اسرائیل دارد.

۱۰. ایران باید حمایت خود از طالبان در افغانستان را متوقف کند.
حمله نظامی و اشغال افغانستان توسط آمریکا به دنبال حمله تروریستی سپتامبر ۲۰۰۱ به ایاالت متحده، 
ظاهرًا دولت اسالمی طالبان را از قدرت به زیر کشید. در آن زمان، طالبان و ایران کم و بیش در جنگ بودند، در 
نتیجه ایران به این اقدام آمریکا نگاهی مثبت داشت و پیشنهاد حمایت سیاسی و نظامی به آمریکا داد. )بیشتر 
آمریکاییان از واقعیات اوایِل افغانستاِن بعد از طالبان بی خبر هستند. همچنین پرزیدنت کرزای تنها با مداخله 
مستقیم سیاسی ایران موفق به کسب موقعیت خود شد(. از آن زمان تا کنون، حضور آمریکا در افغانستان، از نگاه 

ایران، به طور فزاینده ای مصیبت بار بوده است.
ایاالت متحده در افغانستان به یک جنگ دائمی مشغول است، جنگی که نتیجه آن ده ها میلیون آواره افغان 
است و بسیاری از آنها در اردوگاه های ایران زندگی می کنند. ایاالت متحده همچنین شبکه ای دائمی از پایگاه های 
نظامی در افغانستان ایجاد کرده، که برای پشتیبانی و هدایت عملیات محرمانه در داخل ایران استفاده می شود. 
بنابراین تعجبی ندارد، اگر ایران تصمیم گرفته باشد تا به طور محدود، )روشن است که نویسنده نیز از صحت چنین 
ادعایی اطمینان ندارد و صرفًا می کوشد به ادعای پومپئو پاسخ دهد. مترجم.( از عملیات گروه های ضدآمریکایی، 
از جمله نیروهای وابسته به طالبان، در غرب افغانستان حمایت کند. با این وجود، ایران در چنین حمایتی تنها 
نظامی  و  مالی  کمک های  طالبان  به  افغانستان  غرب  در  هم  پاکستان  و  روسیه  اطالعاتی  سرویس های  نیست. 
و  سعودی،  عربستان  هندوستان،  مانند  خود،  منطقه ای  متحدین  به  فزاینده ای  طور  به  متحده  ایاالت  می کنند. 
امارات متحده عربی برای توسعه و اجرایی کردن پروژه هایی روی آورده است که ایران، روسیه و پاکستان آنها را 
تهدیدی علیه خود می دانند. درخواست پومپئو از ایران برای متوقف کردن حمایت ایران از طالبان در افغانستان، 
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نادیده گرفنت این واقعیت است و، مانند متام موارد فهرست تقاضاهایش، اجنام شدنی نیست.

۱۱. ایران باید عملیات نیروی قدس، فرماندهی سپاه پاسداران انقالبی ایران را متوقف کند.
نیروی قدس، یک نیروی خارج از کشور سپاه پاسداران انقالب است. این سپاه در طول جنگ ایران-عراق 
شکل گرفت. جنگی که سپاه در طول آن، عملیات نظامی در داخل عراق، و همین طور عملیات محرمانه در لبنان، 
بحرین و عربستان سعودی را پیش می برد. نیروی قدس یک نهاد ویژه ایرانی، ترکیبی از مسؤولیت ها و توامنندی های 
نیروهای ویژه  آمریکا، نیروهای عملیات ویژه و شبه نظامیان سازمان سیا در یک سازمان واحد است. به حدی که 
دخالت های امروز ایران در افغانستان، یمن، عراق، سوریه و لبنان از طریق نیروی قدس است. در حالی که ایاالت 
متحده به نیروی قدس برچسب یک سازمان تروریستی می زند، واقعیت این است که این سازمان مانند وزارت دفاع 
و سازمان سیا برای نقشه ها و منافع آمریکا، یک سازمان قانونی برای پیشبرد اهداف سیاست امنیت ملی ایران در 
خاورمیانه است. خواسنت از ایرانیان برای توقف فعالیت نیروی قدس، مانند خواسنت از ایاالت متحده برای ختته 

کردن دِر وزارت دفاع و سیا است- مایک پومپئو می داند که این به سادگی اتفاق خنواهد افتاد.

باید رفتار تهدیدآمیز علیه همسایگان خود )اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی(،  ایران   .۱۲
تهدید علیه کشتیرانی، و حمالت سایبری را متوقف کند.

را  آن  که  چیزی  با  ترتیب،  همین  به  و  است،  سوریه  در  اسرائیل  با  شدیدی  تنش  درگیر  ایران  حاضر  حال  در 
عملیات شرارت بار از طرف عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن و جاهای دیگر می داند، جدًا مخالف 
است. ایرانیان از نیروهای نیابتی که در سوریه و افغانستان علیه آمریکا می جنگند حمایت می کنند. در حالی که 
دولت ترامپ ادعا می کند که ایران از برجام برای پیش بردن مواضع خود در خاورمیانه سوءاستفاده کرده، در واقع 
در هر منطقه بحرانی که ایران علیه ایاالت متحده و متحدینش فعالیت کرده، ریشه اصلی  آن را باید در اشتباهات 
سیاست های آمریکا علیه ایران پیش از برجام جستجو کرد. پاسخ ایران به سیاست های خشن و بی ثبات کننده ایاالت 
متحده و متحدین منطقه ای آن )اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی(، مستقل از برجام است و ربطی 
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به آن ندارد. در واقع، اگر کسی به خاطر عدم موفقیت دیپلماتیک بعد از امضای برجام قابل سرزنش باشد، این 
ایاالت متحده و همان متحدانش هستند که مدعی توطئه ایران علیه خود می باشند.

ایاالت متحده همچنان به تهدید ایران به حتریم تولید و فروش نفت ، محاصره دریایی و حمله مستقیم نظامی 
تنگه  آینده،  در  ایران  به  آمریکا  جتاوز  صورت  در  تالفی،  در  که  می کند  تهدید  متقاباًل[  ]هم  ایران  می دهد.  ادامه 
استراتژیک هرمز را خواهد بست و از نقل انتقال نفت از این تنگه جلوگیری خواهد کرد. بدین ترتیب، ایران هدف یک 
حمله سایبری بزرگ -استاکس نت- بود که توسط ایاالت متحده اجنام شد؛ حمله سایبری ایران به ایاالت متحده و 
متحدین منطقه ای اش باید از منظر این واقعیت نگاه شود که آغازکننده این حمالت سایبری ایاالت متحده بوده است.

مایک پومپئو ادعا می کند: »لیست بلند ما به سادگی رفتارهای شریرانه ایران را نشان می دهد. ما این لیست 
را به وجود نیاورده ایم، آنها کرده اند.« هرچند این ادعا، به یک اندازه هم شرم آور، و هم نادرست است. در هر یک از 
بندهای دوازده گانه او، که به تازگی سرهم شده اند، وزیر خارجه به دنبال دمیدن سرنا از سر گشادش می باشد. واقعیت 
این است که، برای هر واکنش امروزی ایرانیان، یک پیشینه تاریخی آمریکایی وجود دارد. نادیده گرفنت این واقعیت 
زمینه ساز یک فاجعه است.خواسنت از ایران برای تسلیم یکجانبه در برابر تقاضاهای آمریکا، تقاضاهایی که بدون 
کمترین ارتباط با واقعیات، چیزی جز نسخه ای برای جنگ نیست، همان هدف سیاسی جان بولتون، مشاور امنیت 

ملی جدید پرزیدنت ترامپ است، که در گذشته آشکارا خواهان آن بود.
تراژدی اینجاست، در حالی که با سخنان جنگ طلبانه پومپئو، آمریکا -ایران به مست جنگ قدم برمی دارند، در 
واقع چنین نقطه ای اجتناب پذیر بود. ایران حاضر بود بر سر متام مواردی که پومپئو در سخنانش مشخص کرده، مذاکره 
مناید چنانچه برجام پا برجا می ماند. با خروج آمریکا از این توافق نامه، و ادامه حیات برجام در صورت حتریم های 
اقتصادی جدید و بیشتر آمریکا، دیگر منی توان امیدی برای مذاکرات مثربخش بین ایاالت متحده و ایران داشت. 
مایک پومپئو می توانست امکان چنین بحث هایی را بر سر میز مذاکره در حرف هایش مطرح کند، اما ملزم کردن ایران 
به اجرای این ۱۲ ماده ، قبل از آن که چنین مذاکراتی صورت گیرد، نشان می دهد که دولت ترامپ جدًا خواهان راه حل 

دیپلماتیک مشکل ایران، که به طور عمده خودش به وجود آورده، نیست.
دونالد ترامپ که به نظر می آید با متام توان مصمم به تکرار اشتباهات گذشته است، همان کسی است که کارزار 
انتخاباتی اش را با پالتفرم به شدت انتقادی علیه تصمیم پرزیدنت بوش برای جنگ با عراق به پیش برد. تاریخ او را 
محاکمه و به سختی محکوم خواهد کرد. ]اما[ متأسفانه، حاال میلیون ها انسان بی گناه - آمریکایی، ایرانی و دیگران 

- محکوم به پرداخت بهای حماقت او هستند.

بند سخنان  هر  در  که  واقعیتی  همان  نمی آید،  آمریکا  یاری  به  تاریخ  می رسد،  ایران  به  نوبت  وقتی 

جنگ طلبانه پومپئو دیده می شود. پومپئو در طراحی شرایطی که باید ایران برآورده سازد، پیش از آن که 

ایاالت متحده خود را برای شرکت در مذاکره بر سر »توافق تازه« آماده کند، تنها بیشتر نشان دهنده 

این است که، وقتی به موضوع ایران و نقش آن در مسایل خاورمیانه می رسد، دولت ترامپ تا چه حد 

از واقعیت دور است. برنامه دوازده ماده ای ارائه شده توسط پومپئو، به عنوان پیش شرط ها برای هر 

رابطه ای میان ایران و آمریکا، کم از نقشه راهی به سوی یک فاجعه نیست.


