
 

 
 تھدیدھای دولت امریکا، تھدید زندگی مردم ایران

 تھدیدھای دولت امریکا، تھدید زندگی مردم ایران
با روی کار آمدن دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمھور ایاالت متحده امریکا و اتخاذ مواضع خصمانھ نسبت بھ ایران، ھمراھی و ھمدلی دشمنان 

ایران در منطقھ و دستھ بندی ھای آنھا را پدیدار ساختھ است. در این راستا، سخنرانی جنجالی و تھدیدآمیز آقای پُمپئو، وزیر تاریخی ملت 
امور خارجھ ایاالت متحده، علیھ ایران و صدور دستورالعمل دوازده گانھ تبختُرمآبانھ او عاری از نزاکت سیاسی و دیپلماتیک، مبتنی بر 

ری متناقض با حاکمیت ملی ایران، پیامدی بس نگران کننده و دور جدیدی از تشنج آفرینی در ابعادی بسیار گسترده تر از خواستھ انجام امو
  .گذشتھ برای منطقھ را در پیش خواھد داشت

ین المللی، جانبھ بنکتھ درخور توجھ اینست کھ این دستورالعمل از سوی دولتی صادر شده کھ رئیس جمھوری آن با زیرپا گذاشتن تعھدات چند 
نقض فاحش مصوبھ شورای امنیت و نادیده گرفتن تعھدات حقوقی دولت متبوع سابقش، دست بھ خروج یکجانبھ از موافقتنامھ چند جانبھ بین 

ردیده گ المللی زده کھ با شرکت پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در راستای منافع جامعھ بشری و حفظ صلح و امنیت بین المللی منعقد
، ھو بھ تایید شورای امنیت سازمان ملل نیز رسیده بوده است. بی تردید این خروج یکجانبھ امریکا نھ تنھا توافقنامھ برجام را متزلزل ساخت

  .کھ احتمال اعالم تصمیم ھای سخت افزارانھ آتی از سوی امریکا منطقھ را با بحرانی در ابعادی بس گسترده تر مواجھ خواھد کرد
ھ پرسش برانگیز اینست کھ آیا دولتی کھ اقداماتش دائر بر عھدشکنی، نقض فاحش عرف بین الملل، حقوق بین الملل و منشور سازمان نکت

ملل بوده درخور رسیدگی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارجاع موضوع بھ دیوان بین المللی دادگستری و جبران خساراتھای 
خودسرانھ علیھ ایران کھ بخاطر حفظ صلح و امنیت بین المللی و پایبندی بھ تصمیمات شورای امنیت، اقدام بھ تخریب  وارده ناشی از این اقدام

 بخش عمده ای از دستاوردھای علمی و فنی خود کھ با ھزینھ میلیاردھا دالر انجام گرفتھ بوده کرده است نخواھد بود؟
نکرده، بلکھ تولید سیستم موشکی ایران را کھ وسیلھ ای برای دفاع متعارف میباشد، با  دولت امریکا تنھا بھ خروج و تخریب برجام بسنده

 حدس و گمان خود پرسش برانگیز دانستھ است. این ادعا در حالیست کھ امریکا در پایگاھھای ھوایی و دریایی خود در قرقیزستان، ترکمنستان،
کویت، قطر، عراق، ترکیھ، جیبوتی، و قبرس، مجھر بھ جت ھای جنگی و موشکھای پاکستان، افغانستان، عربستان، عمان، امارات، بحرین، 

پیشرفتھ ایران را در محاصره دارد؛ و از سوی دیگر، کشورھای منطقھ را در اتحادی خصمانھ علیھ ایران بھ پیشرفتھ ترین سالحھای تھاجمی 
ت. این اقدامات امریکا ایرانی را کھ در جنگ تحمیلی ھشت سالھ مجھز ساختھ و از پیشرفتھ ترین موشکھای ضد موشک بھره مند نموده اس

بارھا آماج تھاجمات موشکی و سالحھای شیمیایی تامین شده از سوی شمار زیادی کشورھا از جملھ امریکا، اتحادیھ اروپا و شوروی بوده 
 .نگران می کند، و دستیابی بھ سالحھای تدافعی متعارف را حق خود می داند

دولت امریکا با بی انصافی تمام عمده رویدادھا و بحرانھای جاری منطقھ را منتسب بھ ایران دانستھ است؛ در حالیکھ ریشھ بحران سرانجام، 
ھای موجود منطقھ برگرفتھ از سوء سیاست و مدیریت امریکا و متحدانش در رابطھ با تھاجمات نظامی گسترده در افغانستان و عراق و 

ھبار سیاسی و اجتماعی ناشی از آن طی چند دھھ این دو کشور را نھ تنھا دچار پریشانی، ناامنی، ویرانی و تلفات بی فرآیند زیانبار و اندو
شمار انسانی نموده، کھ زمینھ مساعدی برای پیدایش و رشد گروھھای تروریستی بین المللی چون القاعده، داعش، جبھھ النصره، طالبان، 

 .الشباب و غیره شده است
دولت جدید امریکا بھ بھانھ مبارزه با تروریسمی کھ خودش در ایجاد آن دست داشتھ، در مقام ائتالف با برخی از کشورھای منطقھ اکنون 

 .برای رویارویی با گروھھای تروریستی، ولی در واقع بھ منظور مقابلھ جویی با ایران برآمده است
ود نمی شود. امریکا شریان حیاتی اقتصاد ایران یا صادرات نفت بھ دیگر تھدیدھای امریکا بھ خطر برخورد نظامی بین دو کشور محد

کشورھا را ھدف قرار داده، کھ سھ سال پس از امضای "برجام" تازه بھ سطح حداقل امکانات صادراتی و سھمیھ ایران رسیده است. امریکا 
کتھای بیش از پیش نشانھ گرفتھ است. تحریم ھای ثانویھ امریکا شربا تسلط بر مکانیزم پرداختھای بین المللی جلوگیری از فروش نفت ایران را 

  .بزرگ بازرگانی، نفتی و سرمایھ گذاری جھان را کھ با ایاالت متحده داد و ستد کالن دارند در داد و ستد با ایران دچار تردید کرده است
ار قبیلھ ای سنتی و باورمندی بھ ارزشھای سلفی نھ تنھا با نکتھ درخور توجھ اینست کھ برخی از دولتھای موتلفھ مورد بحث، بھ سبب ساخت

مفاھیم، ارزشھا و اصول دموکراسی، حقوق بشر و آزادیھای اساسی کامال بیگانھ میباشند، بلکھ حمایت آنھا از گروھھای مخالف مبارز نھ 
ذ ای با دولتھای رقیب وگسترش و تثبیت نفوبخاطر برقراری دموکراسی، کھ صرفا بھ منظور کسب جایگاه مسلط و برتر در رقابت منطقھ 

خود ھستند. چنانکھ اقدامات رھبر این ائتالف در یمن فرآیندی جز کشتار مردم غیرنظامی، تخریب گسترده این کشور و بروز قحطی، 
ھ سوریھ نباشد، در آینده ن گرسنگی و اشاعھ بیماریھای مزمن نداشتھ است. اگر جنایات مطروحھ در یمن ھمانند ابعاد جنایات انجام گرفتھ در

 .چندان دور کمتر از آن نخواھد بود
گو اینکھ تھدیدھای ایاالت متحده علیھ ایران معطوف بھ عرصھ ھای مختلف خواھد بود، ولی پیش از ھر چیز و بیش از ھر چیز شریان 

ات حتی پیش از کاھش صادرات نفت ایران و حیاتی اقتصاد ایران یعنی صادرات نفت بھ سراسر جھان را ھدف قرار داده است. این تھدید
مسدود شدن دریافتھای دالری نفتی، موج افزایش نرخ ارز بھ بیش از پنجاه درصد در کمتر از دو ھفتھ و بھ دنبال آن باالرفتن سریع بھای 

 .رده استھمھ کاالھا، بویژه اقالم وارداتی، مانند دارو، کاالھای صنعتی، حتی پوشاک و خوراک کودک، را ایجاد ک
از سوی دیگر، حکومتگران ایران باید بدانند کھ عصر ماجراجویی در سرزمین ھای ھمسایگان، و عصر ھجوم و زورآزمایی گذشتھ است. 
دخالت ما حتی برای یاری رسانی بھ درخو است ھمسایھ، فراتر و طوالنی تر از آنچھ ضرورت راھبردی برای امنیت کشور خود ما داشتھ 



خردمندانھ نیست و موجب اتھام دخالت غیرمجاز یا حتی تجاوز توسط جامعھ جھانی شده افکار عمومی جھانیان را علیھ ما  باشد، بھیچوجھ
  .بر می انگیزد

ماجراجویی ھای حاکمیت ایران در منطقھ کھ ھرگز مورد خواست و حمایت مردم ایران نیست و طی سھ دھھ گذشتھ بھ بھای از دست رفتن 
ی کشور، بخش مھمی از تولیدات صنعتی داخلی، و کشتھ و زخمی شدن شمار زیادی از جوانان ایرانی و متحدان مزدور یک سوم درآمد ارز

ما تمام شده است. افزون بر آن، بی توجھی بھ وضعیت داخلی و نیازھای مردم ایران، مانند مشکل بیکاری، بویژه برای زنان و جوانان، 
و بھداشتی، نابودی منابع آبی، قاچاق گسترده کاالھای مصرفی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در صنایع  اعتیاد گسترده، کمبود خدمات درمانی

و سازمانھای حکومتی، تورم شدید، شدت گیری اختالف درآمدی و طبقاتی، باالرفتن روند افسردگی و خودکشی ھای ناشی از ناامیدی، تداوم 
انان نخبھ، فرار سرمایھ از کشور، نابودی جنگل ھا و باغھا و آلودگی محیط زیست، و شدت گرفتن مھاجرت و فرار تحصیل کرده ھا و جو

از دست رفتن ثروت ھای طبیعی و منابع ژنتیکی، خشک شدن رودخانھ ھا و تاالب ھا و دریاچھ ھا در اثر سد سازی ھای غیر ضروری و 
در ھمھ ارکان حکومتی، نھ تنھا ریشھ ھای شکوفایی، خالقیت و  سوء استفاده، آلودگی آب و ھوا، و از ھمھ مھمتر فساد گسترده و فراگیر

نوآوری بلکھ بطور کلی امید بھ آینده را خشکانده است. خمودگی روحی و فکری مردم، سرخوردگی و ناامیدی مردم، بویژه نسل جوان، 
اندیشھ، گفتار، نوشتار و تشکلھای مدنی  ناشی از سرکوب مداوم و تسلط فرھنگ حکومتی خفقان، محدود بودن آزادیھای مدنی، عدم آزادی

و سیاسی کھ ابزار شکوفایی ھر جامعھ می باشند، کشور ما را کھ دوسوم مردم آن را جوانان تشکیل می دھند دچار سقوط اخالقی، اقتصادی 
 .و وفاداری بھ میھن کرده است

میدھد کھ تنھا حکومت ھای ملی دانا و آگاه از امکانات و تجربھ ملتھای موفق در پھنھ جھانی در ھفت دھھ پس از جنگ جھانی دوم نشان 
فرصتھا در سطح جھانی و منطقھ ای و داخلی میتوانند خود را از محدودیت ھا و قیود تاریخی نجات دھند و در زمره کشورھای مرفھ، 

دیریت شایستھ از ژرفای عقب ماندگی و پیشرو، و خوشبخت درآیند. ترکیھ، برزیل و مکزیک نشان داده اند کھ چگونھ میشود با درایت و م
  .ذلت بھ اوج توانمندی و افتخار رسید

کره جنوبی ویران شده در جنگ داخلی، در سایھ درایت و خردگرایی و ملی گرایی، علیرغم تھدیدات خارجی و بودجھ عظیم نظامی تحمیلی، 
رون نظام جھانی و استفاده از فرصت ھا و دوستی با ھمھ امروز بھ یکی از ھشت کشور بزرگ صنعتی جھان تبدیل شده است. بازی در د

ملتھا، سرمایھ ھا و بازارھای جھانی را در اختیار صنعتگران و تولید کنندگان کره گذاشتھ است و محیط سیاسی بین المللی مساعد برای 
صنایع کره قرار داده است. ساده ترین بھره  پیشرفت کشور، ھمھ امکانات علمی، تکنولوژیکی و سرمایھ ای دنیا را در اختیار دانشگاھھا و

برداری کره از صدھا سال تجربھ دانشگاھی و علمی و ھزاران میلیارد سرمایھ گذاری آموزشی و اقتصادی ایاالت متحده، بھ دانشگاه رفتن 
اقانھ یمارستانھا، و دانشگاھھا مشتھشت میلیون کره ای و بازگشت آنان بھ کشور خود است؛ کھ دستگاه دولت، صاحبان صنایع، آزمایشگاھھا، ب

منتظر و در استقبال از آنان بوده اند. برای رھبری سیاسی کره، معیار تصمیم گیری درباره ھر امر، ھر فرد، ھر رابطھ با ھر کشور یا ھر 
 .سازمان، فقط سودمند بودن آن تصمیم و اقدام برای حفظ و تقویت منافع ملی آن کشور بوده است

ج ملی گرایی در جھان؛ در ایاالت متحده، در اروپا، روسیھ، خاور میانھ و حتی سرزمین ھای بحران زده ای مانند لبنان و ظھور مجدد مو
عراق نشان میدھد کھ حکومت ھا با تحوالت روحی و روانی تازه ای در سطح جھان بویژه در منطقھ خاورمیانھ مواجھ ھستند و ھر گونھ 

 .و برنامھ ھای داخلی معطوف بھ این تحوالت و خواستھ ھا استموفقیت در اجرای سیاست خارجی 
جبھھ ملی ایران تبلور ھمبستگی ملی و خواست ھای انسانی مردم ایران برآمده از انقالب مشروطیت و ھمھ نھضت ھای آزادی خواھانھ 

جھانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و  مردم ایران از جملھ نھضت ملی کردن صنعت نفت است، و اعتقاد دارد تنھا در چارچوب اعالمیھ
ھمھ میثاق ھای بین المللی می توان با عقل و درایت و توجھ بھ نیازھای ملی و مردمی در راه ترقی و توسعھ ملی در مقیاس جھانی گام 

عتقادات مذھبی و برداشت. کلید موفقیت در این راه شناخت آزادی، برابری و حقوق مساوی برای ھر شھروند ایرانی جدا از جنسیت، ا
  .وابستگی ھای قومی و قبیلھ ای و زبانی، و محل تولد یا زندگی است

مشارکت موثر ھر ایرانی در کار بازسازی ایران و بھره گیری از ھمھ امکانات ملی مستلزم دادن فرصت برابر بھ ھر فرد ایرانی و رفع 
 .و سرمایھ گذاری در جسم و روح و مغز ھر ایرانی استموانع دستیابی بھ فرصت ھا از راه توزیع بھتر ثروت و درآمد، 

جبھھ ملی ایران، ضمن ھشدار بھ حاکمیت جمھوری اسالمی کھ زمان برای بازگشت بھ خردگرایی و توجھ بھ خواست ملت بھ سرعت کوتاه 
ھر ایرانی در ھر کجای جھان میشود و بھ مرحلھ بی بازگشت میرسد، تھدیدھای مقامات ایاالت متحده امریکا را محکوم می کند و از 

 .درخواست دارد کھ مخالفت خود را با ھرگونھ دخالت خارجی در امور ملت ایران ابراز کنند
 

 جبھھ ملی ایران
 خ۱۳۹۷خرداد  ۱۵ -تھران 

 


