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  تحوالت ايران و آمريكاسياست خارجي 
  حقوقدان -اميرفيض

مظنه پيش بينی درسياست  -جمھوری اسالمی وانتخاب روحانی  ١٣٩٢ت! سال تحوالت بعد ازانتخابا
   .را کم وبيش به بازارنظرات سياسی کشيده است آمريکا

درصالحيت دولتمردان  کهنقدرآدرراستای تحوالت انتخاباتی ايران  آمريکانسبت به سياسيت  اظھارنظر
   .ھمانقدر ازصالحيت امثال بنده خارج استست آمريکاسياسی 

 کار ئی که دست اندرآمريکانظرات شخصيت ھای ميتواند ازاستفاده واستناد به  صالحيت ما حداکثر
ايه مباقی مانده  آمريکاسياسيت گذاری کشورشان بوده وھستند ونيز ازنمونه ھائی که درجھان ازسياست 

  .بگيرد

   :دومسيرحرکت دارد درلذا اين تحرير

 آمريکا خارجی  تست اظھارنظرشخصييت ھای کالن سياسنخ   
 نسبت به کشورھای ديکر آمريکا اده ازنمونه ھائی از سياست خارجیدوم استف  

  نظر برژنسكي 

فکرميکنم استناد به نظريه برژنسکی کلی است که اين تحريررابی نياز استفاده ازنظرات ديگر شخصت 
  ئی ميسازدآمريکاھای 

                  »پذيرنيست اصال امکان آمريکاير سياست خارجی ازاوباما انتظار تغيير نداشته باشيد. تغي«
  )آمريکاامنيت ملی پيشين  مشاور (پرژنسکی

   .رفتگ قرار آمريکادرسياست خارجی  گريقای اوباما بجای بوش پسر، جھان درانتظار تحولی دآانتخاب  با

اقای اوباما ھم درسخنرانی ھا انتخاباتی خودش مطالبی رامطرح ساخت که مردم جھان به اعتبارھمان 
   .ورده بودندآسخنھای اوباما تغييرسياست خارجی را بتصور

سابق  ژنسکی مشاوربر مصاحبه ای با  ٢٠٠٩لمان  دراوريل سال آ شبکه تلويزيونی <دويچه وله>
   .ن بودآوتغيير  آمريکاترتيب داد که ھدف ومنظور مصاحبه سياست خارجی  آمريکاامنيت ملی 

  :ژنسکی اظھارداشتبر 

درساختارسياست اساسی  تغيير  ماشاھدن نيست که آ به معنای او  انتخاب باراک اوباما وپيروزی«
سياسی والويت ھائی که مد نظررئيس جمھورجديد است  باشيم  دگرگونی درزمينه فلسفهِ  آمريکاخارجی 

برژنسکی  »مدآبوجود نخواھد  آمريکاميتواند وجود داشته باشد اما ھيچ تغيير چشمگيری درمواضع 
بھای دنياست که سالھا دريک جھت آمانند يک کشتی بزرگ باری روی  آمريکاسياست خارجی « :گفت
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ير نرا تغيآ نطورکه يک قايق موتوری درحال حرکت است نميتوان مسيرآحرکت ميکند وخيلی ھم سريع، 
   ».داد

درزمينه سياست خارجی اصال ممکن نيست  آمريکاتغييراساسی وتعريف جديد مواضع « :او اضافه کرد
  )١٢٣٢(کيھان لندن شماره                                   »امکان ايجاد تغيير وجود داردن آولی درلحن 

 <سياستھای اين کشور :نزديک گفت خاور امور در آمريکاخارجه  قای <جفری ويلتمن> معاون وزيرآ
 در آمريکا او که زمانی سفير >مدن  دولت جديد ھرگز تغيير نميکندآ روی  کار خاورميانه  با امور در

   »ممکن است اشخاص تغيير کنند اما سياست ما درقبال لبنان ثابت است« ؛لبنان بود اضافه کرد

  (ھمان مستند)                                                                                                        

نچه که وی آ رئيس جمھور جديد به مردم ميدھد و <بين قولھائی که :نجلس تايمزنوشتآروزنامه لوس 
اوباما ھم ثابت  ورد کيلومترھا فاصله وجود دارد. روسای جمھوری پيش ازآ ميتواند به مرحله اجرا در

قولھا وسخنرانی ھای مھيج اوباما  ،ھائی که داده اند جامه عمل بپوشانند ز نتوانستند به قولگکردند که ھر
  (ھمان مستند)                >سخنان لفاظی سياسی وتبليغات توخالی بوددرطول رقابت انتخاباتی 

  مقايسه بين اوباما واحمدي نژاد

 تتياراتی ندارد ھمه اختيارات سياسئی ھا ميگويند رئيس جمھورايران اخآمريکابه کرات شنيده ايد که 
   .خارجی ايران با خامنه ای است

ھمانطور که  و ؛ھم شمول دارد آمريکارئيس جمھوری  عينا برحيطه اقتدار ،درست چنين برداشت
ست که تدوين شده  آمريکااجرای سياست خارحی  مامور آمريکارئيس جمھوری  ؛برژنسکی اظھارداشته

  .ن نداردآنقشی درتغيير  آمريکارئيس جمھوری  و ازسوی ھيئتھای خاصی است

  دراظهارات برژنسكي  ويك تشبيه قابل توجه با معنا دوعبارت 

ن آ اھميت وجود دارد که نميتوان سرسری از بايک تشبيه بامعنا و کالم  برژنسکی دوعبارت درصراحت 
<رئيس جمھوری ميتواند درفلسفه سياسی والويت ھائی که مد نظراوست : نجا که ميگويدآ یگذشت يک
  .>عمل کند

 ،نآببافد ودرپناه  آمريکاميتواند فلسفه ای برای پيشبرد سياست خارجی  آمريکا يعنی رئيس جمھور
لسفه ف –زاديخواھی آ سفه دمکراسی ولف –ببرد مثال فلسفه مبارزه باترور  را جلو آمريکا خارجی سياست

اب ب از آمريکاتژی اجرائی سياست خارجی ويا تغيير دراسترا  فلسفه رعايت حقوق بشر -دھکده جھانی
  ،عمل کند ومستقيما وارد عمليات جنگی بشودسالوی گيا يو عراق ومورد مانند  آمريکابجای اينکه  ؛مثال

   .نيابتی عمل کند چنانکه درسوريه ومصروحتی ليبی عمل کردبصورت جنگھای 

به وضع اقتصادی ويا بيمه ھمگانی ويا مھاجرين ومثل  مقصود ازالويت اين است که ازباب مثال الويت را
ھای ديگر ويا  حگذاشتن ومطرود ساختن طردادن يک طرح به معنای کنار ولی الويت قرار ،نھا بدھدآ

   .نيست آمريکاخارجی  ناديده گرفتن سياست
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رابه جلوببرد ويا باقدرت  آمريکاانتخاب لحن است که باپنيه سرببرد وسياست خارجی  –عبارت دوم 
   .نھاآوخشونت وامثال 

    :ورد اين استآدراستفاده ازلحن  نمونه ای که ميتوان

باراک اوباما  ٢٠٠٩بادرج پيام نوروزی سال  ، (Anti War)ر = ضد جنگوانتی آپايگاه انترنتی 
  نوشت:

<باراک اوباما دراولين پيام نوروزی به مردم ايران ازسعدی شاعربزرگ ايران نقل قول کرد وامسال ھم 
ھای  تحريم ،ن شعر محکوم کردن دوروئی است ولی درعين حالآشعری ازحافظ خواند که مضمون 

  >يعنی باپنبه سربريد کننده ای به ملت ايران تحميل کرداقتصادی خرد 

  يك نمونه ديگر

   :گفت آمريکابه ليبی درسنای  آمريکاسناتورليندی درست يکماه قبل از حمله ناتو و

 نِ آوريم که ميتوان درسرزمين ليبی منابع ومقاديرزياد پول وثروت راازآ<بيائيد به اين موضوع سردر
يرزيادی انرژی راازسرزمين نفت خيز استحصال واستخراج کنيم  اما بيائيد دراين خود کنيم وياميتوان مقاد

ذاريم که ايشان خودشان اقتصادشان رابراساس تاسيس دمکراسی کمک کنيم وبگ در نراآمردان  ،سرزمين
  رم ھای بازار رونق دھند>نُ 

ھا ھم به  ئیآمريکاکه خود  ،وردندآاما ديديم که چگونه بااين سخنان شيرين وانسانی چه بروز ليبی 
    .حسرت وافسوس گرفتارشدند

 و رحم وشفقت اخالقی، انسانيت ورعايت اصول ی وافسوس،پشيمان ،آمريکادرپيشبرد سياست خارجی 
   .نھا ابدا مطرح نيستآحقوق بين الملل وامثال گی واحترام به نمردا وفاداری،

  تشبيه بامعنا دراظهارات برژنسكي 

ا ھ رابه کشتی باری بزرگی تشبيه کرده که سالھاست درپھنه اقيانوس آمريکابرژنسکی سياست خارجی 
   .ن ممکن نيستآ بسرعت درحال حرکت است وتغيير مسير

 يا مورد مداخله و ١۵٠يعنی يک سده   ١٩٩٩تا سال  ١٩٠٠ازسال  آمريکا ،بنابراعالمات منتشرشده
 وبموازات اين اقدامات  ؛نھم دردست استآرت مشروح که صو اقدام نظامی عليه کشورھا داشته است

درخارج ازخاک خود دارای  آمريکامنتشرشده  ٢٠٠٧که درسال  آمريکابموجب گزارش وزارت دفاع 
    .کشورجھان است ١٣٠پايگاه نظامی در ٨۵٠

 آمريکای رئيس جمھوری افغانستان اعالم کرد که اقای کرزآھمين االن که اين تحرير تنظيم ميشود 
  پايگاه نظامی دائم درکشورماست....... ٩خواھان 

ھمان کشتی باری بزرگی است که  ،عظمت اين پايگاه ھا ومداخله نظامی وسياسی درکشورھای جھان
   .نرا متوقف کندآبسرعت درحال حرکت است وکسی نميتواند برژنسکی مثال زده که 
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ست که به اين تحول آمريکايا ميتوان دراظھارات وتشبيه برژنسکی شک کرد؟ سياست خارجی آ
 اآمريکپايان  تعطيل ويا توقف اين سياست ھمان و .غيرقانونی ومتجاوزانه دست انداخته استومسير
   .ھمان

   .ازکتاب يادداشتھای علم چيزی يادم ھست که بعنوان شاھد جای ارائه دارد

  تهاي روزانه علم شاهدي ازيادداش

 اآمريکسفير نداعالم کرد <ھنگاميکه شاھنشاه برنامه سپاه دانش وسپاه بھداشت را :علم نوشته است
 تبريک بگويم و ه شاه رادمد وگفت ازطرف وزارت  امورخارجه تکليف دارم اين اقدام برازنآبمالقات من 

   .>برنامه اطالع دھمموافقت دولت متبوع خود رابه اعزام کارشناس برای اين ضمنا 

اين طرح ماست وچه نيازی  ،مراتب رابه شاھنشاه ايران عرض کردم ايشان فرمودند عجب« :علم نوشته
پيشنھاد کرد که به دولت ايران برای اين  ،باشنيدن اين جواب رد آمريکاسفير  ،نھا داريمآبه کارشناس 

  »نھا نداريمآای خودمان داريم ھيچ نيازی به پروژه وام بدھد شاھنشاه فرمودند مابودجه کافی برای طرح ھ
کن نبود حتی گفت اجازه بدھيد ما اتومبيل ھای مورد نيازطرح را تامين  سفيرول« :علم نوشته  است

  »کنيم

درھرنقطه ازجھان خود  ھا درراستای سياست خارجی کشور ئیآمريکااين شاھد نشان ميدھد که 
شت داشته باشند وازطريق کارشناس ويا کمک نقدی وحتی ودرھرتحولی ويا اقدامی ميخواھند يک انگ
  (پايان شھادت)                     .مسلط شوند ن کشورآ بر دادن اتومبيل ھمانند پوست گاو حسن صباح

  حاشيه

پيشنھاد شد   نخست وزيری مصدق)ه (ببه دولت ايران  ۴درزمان ترومن قرارداد اصل  ١٩۵٠درسال 
قای آگفت مادامی که  قای دکترحسابی وزيرفرھنگآموافق بود ولی  ۴ھيئت وزيران با پيشنھاد اصل 
اعالم نکنند بنده با امضای قرارداد مخالفم ھيئت وزيران موافقت کرد که  دکترمصدق موافقت خودشان را

قای آ ،رفتند خدمت نخست وزير نه بودگقای مھندس زنآقای دکترحسابی به اتفاق يکی ازوزرا که بنظرم آ
ئی يکاآمر< :حسابی گفت قای دکترآ ؟اين قرارداد چيست پرسيدند که اشکال شما با(مصدق)  نخست وزير

 قای دکترآ >احتياج به پول داريم فالن بدھند درحاليکه ما قبرسی وگاو ھلندی وبذر ھا ميخواھند خر
صدق م .جواب دکترحسابی منفی بود »ميخواھند ببرنددرقبال اين چيزھا که ميدھند چه «مصدق پرسيدند 

ند بری نميورند وچيزآسگ بياورند تاوقتی مي -گاو بياورند –بياورند  <اگرچيزی نميبرند بگذاريد خر :گفت
   .ریدکترعبدالرضا انصا اثر آمريکا(پايان حاشيه) ازکتاب  روابط ايران و  .اشکالی ندارد برويد امضا کنيد

 ھا درامورکشورھا ازھمين کمک ھای انسانی وفرھنگی و ئیآمريکاخالت پی ريزِی دجوھراوليه مالت 
ايان (پبرکشورھا  آمريکان ميرسد به تسلط کامل آوادامه  بھداشتی وحقوق بشری جان گرفته وميگيرد 

  ١ حاشيه)

                                                
استدالل آقای محمد مصدق را می بينيد. دخالت خارجی باشد، چيزی بدھند ولی عواقب ناگوار و تسلط و تحميل و استثمار پيگير آن باشد يا  - ١

 ک-نيست. ح» نخست وزير وجيه المله«توجه آقای نباشد مورد 
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  مخالفتهاي بي اثر

که محدود به تسلط سياسی واقتصادی برسايرکشورھای جھان است وبايک خط  آمريکاسياست خارجی 
ی حت و آمريکاوحتی سناتورھای  آمريکاالبته که بامخالفت مردم  ،قرمزحمايت ازاسرائيل ھم جوش خورده

رابطه  ردنحوه عمل باراک اوباما  از آمريکاباراک اوباما مواجه است وطبق نظرسنجی ھا بيشترين مردم 
 ا) ناراضیدرعراق وافغانستان وسايرکشورھ آمريکا(دنباله روی ازسياست  آمريکاست خارجی  سيا با

ھمانند سياست خارجی کشورھای ديگرازجمله ايران بوسيله مردم  آمريکاھستند ولی سياست خارجی 
  .به رضايت وياعدم رضايت مردم اھميت بدھد آمريکاونمايندگان مردم تنظيم نميشود که دولت 

  آمريکانمونه کشورھای خردشده زيرچرخھای سياسی  –دوم 

خواھيد کرد وجه تشابه ليبی با ايران مالحظه دراين نمونه کشورليبی انتخاب شده است چراکه بشرحی که 
   .جمھوری اسالمی بسيارنزديک ومشابه است

   ستآمريکانھا يکی ازارکان سياسيت خارجی  آ کشورھای نفتی ھستند  که تسلط بر ،ھردوکشور -١
 اشغال يکسال بعد از ،درکشورخود يکسان عمل کردند آمريکاھردوکشورنسبت به سفارتخانه  -٢

د تش کشيآتريپولی به  در را آمريکاقذافی ھم سفارت  ،بوسيله جمھوری اسالمی آمريکاسفارت 
  .باھردو کشورايران وليبی قطع رابطه کرد آمريکا و

   .ادد رادرليست تروريستی قرار ،کشورايران وليبی  ،ھردو دولت آمريکادولت  ١٩٧٩رسال د -٣
ليبی وايران ھردو بوسيله شورای امنيت سازمان ملل مشمول قطعنامه ھای تحريم فروش تسليحات  -۴

انرژی اتمی وتوقيف دارائی سران رژيم ھا  موزش نظامی ولوازم مورد استفاده ازآوخدمات 
  .شدندنفت وغيره  وممنوعيت صدورتجھيزات مربوط به استخراج وتصفيه

تغذيه مالی وحمايت ميشدند. <مخالفان قذافی به  آمريکامخالفان حکومتھای ايران وليبی بوسيله  -۵
نھا جای قذافی رابگيرند، متحدانی قابل اتکا برای آ اطمينان داده بودند که اگرقذافی برود و آمريکا
قرارھای   دقيقا منطبق با قول و(  منطقه خواھند بود> در آمريکامتعھد به حفظ منافع  و آمريکا

   . (!)مخالفان جمھوری اسالمی) بخشی از
ھم  آمريکاھا دست زدند و ھردوکشوربرای برون رفت ازبحران ناشی ازتحريم به دورزدن تحريم -۶

  .ھا مبادرت ورزيد تحريمدايره متقابالبه تنگ کردن 
ھوری اسالمی قطعنامه شورای ھا را تحمل کند ودقيقا ھمانند جم ليبی قذافی نتوانست تحريمدر  -٧

  .شد آمريکاناچار براه سازش وتسليم به  ندانست،امنيت را کاغذ پاره ای بيشتر 
بود دست به اقدامات اعتماد سازی  ٢٠٠١ژانويه سال  ن ازآماه  که شروع  ٩دولت ليبی ظرف  -٨

برای رفع  ار مادگی خودآ ،ھای مخفی اطالعات استفاده ازسرويس و وابتدا باتوسل به ماندال زد
 ايجاد روابط سياسی با اپيمای برفراز اسکاتلند وپرداخت خسارت ومشکل ناشی ازسقوط ھو

  .غاز گرديدآروز پس از دستگيری صدام  ۶واين اقدامات قذافی درست  نشان داد گیمادآ آمريکا

جمھوری زندانھای  از ئی راآمريکازندانيان  ،جمھوری اسالمی بمنظور اعتماد سازی ،درحالت مشابه
طبق  دخالت مشھودی نکرد و ٩٢١٣درجريان انتخابات رياست جمھوری سال  -زاد ساخت اسالمی آ
به سياست امکان فعاليت سياسی داد وازھمه مھمتر، خامنه ای  آمريکابه طرفداران  آمريکاخواست 
ودولت ومجلس سال تمام بوسيله او  ۴اصراری که  از ھولوکاست  تسليم شد و واسرائيل در تائيد آمريکا
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تشکيل  ت تصميم سازمان مللورئيس جمھوردرمورد ھولوکاست واجالساتی که درتھران برای محکومي
شده بود عدول نمود  واين برجسته ترين نمونه اعتماد سازی است که جمھوری اسالمی بدرقه سفرروحانی 

   .به سازمان ملل متحد نمود

بارھا وبارھا ازسوی اسرائيل جمھوری اسالمی  از سوی فراموش نکنيد که شرط محکوميت ھولوکاست
شيل جمھوری آودر واقع موضوع ھولوکاست يک پاشنه  ،مطرح شده بودئی آمريکاشخصيت ھای  و

درحدی که وقتی دوران رياست جمھوری احمدی نژاد پايان يافت با عنوان <اوکه  ،اسالمی محسوب ميشد
  .ھولوکاست راباورنداشت رفت> ازاو ياد شد

درحاليکه عدول  ،وارد گفتگو خواھد شد آمريکا مجرای اقتدار با درھمين اواخر خامنه ای ادعا کرد که از 
وسرشکستگی جمھوری اسالمی وبی  باخفت ھولوکاست چيزی جز تسليمِ به واھی بودن  اعتقاد از

   .ن نيستآاعتبارکردن ھمه دستگاه ھای جمھوری اسالمی واقدامات تبعی 

  سازي ليبي به كجاكشيد اقدامات اعتماد 

ازانجاکه ليبی بخش اطالعات فنی راجع به فعاليت اتمی خود راازپاکستان وشبکه عبدالقديرخان  -١
ن بيشترين وبھترين آ از آمريکاتحويل داد که  آمريکان مدارک واسناد رابه آگرفته بود تمام 

   .استفاده ھارا خواھد کرد
کيلو اورانيوم  ١۵تحويل داد و آمريکابه  را خودژ سانتريفيوھای  تمامی فعاليت ھا اتمی ودستگاه -٢

  .ن کشور بازگشت دادآبه  را با غنای باال که ازروسيه تحويل گرفته بود
ليبی موافقت کرد که فورا به کنوانسيون منع استفاده ازسالحھای شيمائی به پيوندد وسريعا ھم  -٣

نابود  بمب شيمائی خود را ٣۶٠٠وبازرسان سازمان ملل تاسيسات شيمائی  پيوست ودرحضور
  )ميگذرد متفق جمھوری اسالمی نچه که درسوريهآساخت (دقيقا 

قای نخست وزير اسرائيل آليبی موافقت کرد وموشک ھای اسکار منھدم شد ( ،دربخش موشکی -۴
گفت که انھدام سالحھای شيمائی سوريه کافی نيست بلکه انھدام موشک ھا وسکوھای پرتاب 

  )تا رضايت اسرائيل جلب بشود  ،نھم الزم استآ
دی سن يا فرد و بھر لستان راگوان آمريکابه موارد باال دسترسی  آمريکازمينه نظارت  قذافی در -۵

    .فراھم کرد راليبی  در
 وانگليس برای باال بردن و آمريکايک کميته ھمکاری سه جانبه ليبی و ٢٠٠۴درسپتامبرسال  -۶

   .وانگليس وليبی برقرارشد آمريکاتثبيت روابط سياسی بين 
ليبی يک موافقت نامه کتبی محرمانه   کرد و غازآبالفاصله روابط سياسی خود را با ليبی  آمريکا -٧

انگليس داد که مخالفين حکومت ليبی وتروريستھائی که تحويل ليبی داده شوند اعدام  و آمريکابه 
   .نخواھند شد

  قابل تصوراست) آمريکا ايادی (دقيقا چيزی که درمورد مجاھدين خلق و

ماه گذشته ھيچگونه  ۶که دولت ليبی طی  ؛(بوش) اعالم کرد ٢٠٠۶ماه می  ١٢در آمريکادولت  -٨
ور ن کشآپشتيبانی ازتروريست بين المللی بعمل نياورده وبراين اساس تمامی مجازات ھا عليه 

کانداليسا خانم  آمريکاخارجه  وزير –ميباشد  آمريکالغو وازاين پس ليبی مشمول کمک ھای 
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ماه می گفت <خرسندم اعالم کنم که اياالت متحده روابط کامل  ١۵باصدوربيانيه ای در رايس
  .سال) ٢٧(بعد از >خودراباليبی ازسرخواھد گرفت

ی ھم برای ايران وکره شمالی گرفت ميتواند تصميم تاريخ ٢٠٠٣تصميم تاريخی که ليبی درسال او گفت 

 .باشد

 سال قطع رابطه سفيرخودرابه ليبی اعزام داشت وسيف االسالم پسر  ٣۶بعداز آمريکاکنگره  -٩
ويو برای مشورت با آھمو به تل  ،اعضای کنگره مذاکره کرد با وت شد ودع آمريکاقذافی به 

  )١٣٨٩اسفند  ١۵لم پست  آن کشوررفت (جروزآحکومت اسرائيل به 

  رويدادهاي بعدي ليبي 

ژيکی وايجاد روابط سياسی واعزام سفيربعد ازسی وسالح شيمائی واتمی وبيولرويدادھای ليبی بعد ازخلع 
  گاھيم آن آ ھمه از وچند سال نيازبه شرح وبسط ندارد

 م ھ رانسه وکشورھایوانگلستان وف آمريکابوسيله  ن کشورآ ،درفاصله کوتاھی پس ازخلع سالح ليبی
   .ه شدقذافی کشتبه فجيع ترين وضعی  و ويران بکل  آمريکادست 

ی دخالت ئآمريکامھم وقابل توجه بسياراين است که تاسه ھفته قبل ازحمله ناتو به ليبی مقامھای بلند پايه 
 :گفت آمريکامجلس سنای  اسفند در ١١رابرت گيس روز چھارشنبه   ؛ليبی رد کردند در را آمريکا

ی ورود توانائ آمريکا ؛کسانی که ازلزوم حمله به ليبی حرف ميزنند ظاھرا متوجه نيستند که چه ميگويند<

  .)دقت کنيد ھمين حرفھا که درمورد سوريه وايران گفته ميشود(درخاورميانه ندارد  جنگ ديگری را در

ه ليبی فاصل نظامی دريک درگيری  غازآ<دولت اوباما با  :گفت آمريکاخانم ھيالری کلينتون درکنگره 
    )سی –بی  –بی ( زيادی دارد>

وديديم که چه کشتاری ازمردم ليبی وچه تھاجمی روزتغيير کرد  ١۵ھا ظرف  ولی ھمه اين موانع ومخالفت
   .ن کشورصورت گرفتآعليه 

 با را آمريکاميخواست روابط  او <حقيقت اين است که باراک اوباما ھم باحمله به ليبی مخالف بود و 
 و کشورھای اسالمی که بمناسبت اقدامات بوش درعراق وافغانستان وفلسطين تيره شده بود سامان بدھد

   ) به ليب آمريکا(ازتحقيق حمله                 طرفی ھنور گرفتاريھای عراق وافغانستان باقی بود> از

  .دکاری ندار آمريکادرمسيرديگری است که به خواست وتمايل رئيس جمھور آمريکاولی سياسيت خارجی 

   :ونشانگرمطلب مھمی است  ن استفاده ميکندآ سند عجيبی دراين مورد انتشاريافته که اين تحرير از 
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  ٢عکس سفير کشته شده آمريکا بر سر جنازه معمر قذافی

 رجنازه ترو ،ومحل خصوصی خاص سابقه ندارد که سفيريک کشور دريک حالت ،درتاريخ سياسی جھان
به  نسبت آمريکا انتقام گيری و اين نشان عميق کينه ورزی  ،ميزبان را معاينه کند کشورشده رئيس 

 یِ نقش يک ولگرد خيابان در آمريکا باال  سفير تصوير در ،باشد آمريکا کشوری است که نميخواھد نوکر
نشان داده شده است  که ميخواھد به کشورمتبوعش اطمينان بدھد که قذافی بوسيله مامورين   وتنھا

(معموال چنين رفتاری از ناحيه تروريستھا که برای دستمزد ترور ميکنند صورت ترور، ترورشده است 
  ميگيرد)

اميدوارم معنای ( بھره مند شود آمريکاکمکھای  کشورش ميتواند از ،آمريکااعالم  ھمان قذافی که بنابر

  )کمک رافھميده باشيم

  کشته شد) آمريکاحمله به سفارت شخصی است که بوسيله مردم ليبی با (سفيرمزبور ھمان

  مدل ليبي

مدل < :بعد ازپايان کارليبی واژه <مدل ليبی> درادبيات سياسی وارد شد يک محقق خارجی نوشته است
 بدھد و آمريکارا تحويل  کل توانمندی ھسته ای خود ،ازای ھيچ رن است که يک کشوردآليبی به معنای 

  ن کشوراعمال کند>آ بر را تسلط خود آمريکابعد 

به ليبی مطلبی نوشته که اين تحرير عين  آمريکادرمورد حمله  آمريکامحققين سياست خارجی  يکی از
  داينجا مياورن به آمناسبت اھميت وحدود تطبيقی نرا به آ

                                                
 ک-که را کشتی تا کشته شدی زار....  ح - ٢
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مرحله اول اين پروژه،  ،مرحله ای درليبی استحال پيشبرد يک پروژه دودر آمريکابنظرميرسد که «
 انجام گيرد )افیقذليبی (  انی ازسياست ھای پيشين بوده که بايستی بدست رھبر فعلیدتسليم ليبی ورويگر

 ايران) زيرا اوال  الزم بود چھره کاريزماتيک رھبرجمھوری اسالمی  (قابل تطبيق با خامنه ای درمورد
 که يکاآمردوم  هپروژ .فقط بدست قذافی ممکن بود نزد افراطيون وانقالب شکسته شود  که اين کار ليبی

  »به رھبرجديدی نيازدارد >ستآمريکا<تسلط برليبی درکادرسياست خارجی 

ئی اظھارداشته اند ھدفشان درايران تغيير رژيم آمريکادرتطبيق مورد ھمانطورکه بارھا شخصيت ھای 
که تغيير شيوه حکومت وافراد حکومت است يعنی سگھای متمايل به انگلستان برکنار وحکومت نيست بل

جايگزين شوند و درکالمی واضح موافقت نامه گوادلپ به مرحله اجرا  آمريکاونوکران وسرسپردگان 
   ٣. يدآدر

===============  

 

 در کاامريکشته شده  استيونز سفير  ازعکسی  خبرھای سينمايی:مشرق به نقل از تارنمای به گزارش 
 توھين کرده به ھمراه به ساحت پيامبر اسالمی که مسلمانان مدعی شدند توليد کننده فيلمبا  ليبی،

  فيلسوف فرانسوی برنارد ھنری لوی بر سر يک ميز 

  

  

 

                                                
، عبد هللا دھااللبجادين متخصص تسليحات القاعده در مطلبی که در روی اينترنت گنجانده شده بود گفته است، کريستوفر ٢٠١٣ژوئن  ۵در تاريخ  ٣

ی به وسيله تزريق ماده کشنده ای مرده است. مقامات  اف بی آی و ديگر مقامات آمريکايی در ستيونس، سفير آمريکا در ليبی پس از گروگانگير
مورد اين مطلب اظھار نظر نکرده اند. اف بی آی عذر آورده است چون موضوع قتل ھنوز تحت بررسی است نمی تواند در مورد آن اظھار نظر 

بنغازی و شيوه کشته شدن سفير در خبرگزاری ھا ھست ولی سخنگوی اف بی آی خانم  بکند. درحاليکه ھنوز ھم مطالب زيادی در باره حمله به
 ک-کتی رايت، از ھرگونه اظھار نظری خودداری کرده است. ح


