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 تقی روزبه 

  ٢٠١٧ جون ١٠
 

  عمليات تروريستی داعش در تھران،
  ! نظم ترمپی و فضای تيره حاکم بر منطقه

  
خواست ن گواين که خامنه ای با ترقه بازی ناميدن آ.. رژيم اسالمی به امنيتش می نازيد که آنھم ترک خورد-١

 دوجناح ھم ۀمناقش... قولی امنيت حبابی بود و ترکيده ب.. . له را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشيدأصورت مس

 سازش را ۀ و سازش خوانده وھزينتقابلتحت عنوان فضای امن يا فضای امنيتی و دو رويکردی که خامنه آن را 

  . رده است عنوان کتقابل ۀبيش از ھزين

تی پيش از گسل ھای قومی عقيدتی زبانی صحت کرده و نسبت به استفاده از آن در رقابت ھا خامنه ای مد -٢

اکنون اعالم شده و قرائن . ولی شايد فکرنمی کرد که اين گسل ھا تا اين حد حساس و خطرناک باشند. ھشدارداده بود

سروصدا  حاال با اين عمليات پر... .ھم حاکی از آن است، که تروريست ھا ايرانيانی بودند که جذب داعش شده بودند

  .فراھم کنند  تازه ای برای عضوگيری و گسترش خودۀکه به معنای اعالم حضورشان بود چه بسا بستر و زمني

 اين جريان در حال از دست دادن تشديدعمليات برون مرزی توسط داعش در شرابطی صورت می گيرد که اوالً  -٣ 

اين ترتيب می کوشد با بردبين المللی دادن به ه  موصل و رقه است که بدو مقراصلی و مرکزی خالفت اسالمی

شرايطی صورت می   در حاميان خود جلوگيری کند و ثانياً ۀعمليات خود از پی آمدھای عقب نشينی ھا و افت روحي

نده می يسم خواترمپ»بھار«آن چه که : گيرد که منطقه و خاورميانه به باتالق بحران ھای عميق تری فرومی رود

  .شود، چيزی جزدميدن برآتش بحران و گشوده شدن باتالق جديد و عظيمی در اين منطقه نيست

نظم .  ظھوررساندۀيسم بيش از ھمه آزمون خود را در اين منطقه به منصترمپانتظار می رود که جنون  

ی رژيم ترمپ اين نظم در.  گماشتن ژاندارم و تجارت اسلحه و نفت نيستۀ چيزی جزبازگشت به دورترمپموردنظر

 مردم ايران به عنوان آماج موردتھاجم و عمالً ) وجودندارد که در آن تمايزی بين مردم و رژيم ھای مستبد( ايران 

مثل ھمان محورشرارت بوش پسر و بدتر  (١ به عنوان تروريست درجه ايران رسماً . قرارمی گيرد و تحريم فشار

 و ترمپ با حضوراسالمی رسماً - پيمان ضدتروريستی يا بلوک ناتوی عربیاصطالحه اين ب. خوانده می شود) از آن

اکرات و معاھده ھای سنگين تسليحاتی دو و چندجانبه با کشورھای حاشيه خليج و شماری از منطقه منعنقد می ذم

ات داعش انتخاب مکان و زمان عملي. بحران اخيربين عربستان و قطر تنھا يکی از اولين ثمره ھای آن است که شود
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اسالمی دست - در ايران، يعنی آماج قراردادن ھدفی شيعی و متھم درجه اول تروريسم درجھان ازسوی بلوک عربی 

، در حالی که اين جريان از ھر سو زيرفشارسنگين قراردارد، در عين حال سياست ھوشمندانه ای ترمپساخت 

ی ھمسوئی و ائتالف ضمنی ااست که در شيفت دادن ناتوی عربی ضدتروريسم به سمت ايران، به نوعی ھم به معن

برداری از آن برای سنی و بھره - است و ھم دامن زدن به شکاف شيعیترمپاصطالح ضدتروريسم ه  بۀبھجبا 

ی ئجلب حمايت سنی مذھبان متعصب توسط داعش در شرايط ھزيمت که بيش از ھرزمانی به حمايت توده 

  . نيازمنداست

 امريکا تروريستی به ايران با چنين پژواک جھانی و بی توجه به جو و افکارعمومی، سنای ۀاين که در اوج حمل -۴ 

خاطربی ثبات سازی و ه عليه ايران بمدا تازه و پرپيی طرح تحريم ھای قاطع در صحن سنا، گام مھمی ازأبا ر

آزمايش موشکی و حمايت از تروريست ھای حامی خود و سيبل قراردادن سپاه به تصويب می رساند، نشان از آن 

ی خود حول ضديت با حکومت ئ و سنا و مجلس نمايندگان در پيشبردسياست ھای منطقه امريکادارد که دولت جديد

 افول داعش و به عقب راندن ترمپی منطقه برای پرکردن خالءيران، و گماشتن ژاندارم جديدی برای استقرارنظم ا

 منطقه تا چه حد تيره ۀ در منطقه و جھان تا چه حد جدی و مصمم ھستند و افق آيندشنددولت ايران ومنزوی کر

طورحتم طرح تجديدنظر در برجام است که به  دولت ايران، گام بعدی به  راندندر راستای مھار و به عقب. است

  ...نيست و خواھان تجديدنظردرآن ھستند در منطقه و اسرائيل امريکاھيچ وجه موردقبول دولت جديد و متحدين 

 چندقطبی است و آنچه  در يک جھان عمالً امريکای يک جانبه گرائی متکی براقتداردولت ترمپ اصلی نظم ۀدرونماي

داعش ھم بی ارتباط با گشوده شدن اين  گذرد درھمين رابطه قابل فھم است و تحرکات جديدکه در خاورميانه می 

 ھای بزرگی مواجه دشواریويژه در خاورميانه با ه ی چه در سطح جھان و چه بترمپگرچه نظم .  جديدنيستۀجبھ

ه ھی آسان بودن مواجامواجه است، اما اين به معن.... طورمشخص با مخالفت اروپا و روسيه و چين وه است، و ب

  .برای ايران، کشوری سرشار از تضادھا و بحران اقتصادی و گسست ھای اجتماعی نيست

ا و در وجه ی، پيوستن به پيمان شانگھای و جلب حمايت اروپئبرگھای رژيم ايران در آرايش جديدجھانی و منطقه   

 نقش ژاندارمی و یدور از ايفاه ک جانبه و بی مقابله با منزوی شدن و شکل گيری يک بلوک مقابل نظم يئمنطقه 

حد رژيم  اين که تا چه .سنی است- ملتھب شيعیۀی و اجتناب از دميدن برکورئبرتری جوئی و ھمکاری ھای منطقه 

، تاحدزيادی بستگی به آن دارد که در  به دفع تھاجم جديد بشود سودجويد و موفق اين برگ ھاتواند ازايران ب

 که خامنه ای برای فعالً ....  و يا تنش زدا کداميک دست باال را پيداکنند برانگيزسؤال سياست منازعات درون قدرت

سياستی ....  دوگانه نظام و دشمن، خيزاول را برداشته است مبتنی بر بحران آفرينی- موردنظرخود پيش بردسياست

 و البته بيش از زی در انتخاباتکه در عين حال ضدحمله ای است برای بازداشتن حريف از پيش روی پس از پيرو

  ...ھمه سرکوب مردم ايران و ايجادفضای اختناق و سرکوب 
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