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 Political  سياسی

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٥
  

  ديگر آنۀ و چند نکتترمپسخنرانی 
   

  
 سياسی جديد دولت ستراتيژی ۀ سخنرانی اش را دربارترمپخير أسرانجام موعد مقرر فرا رسيد و با چند دقيقه ت 

او تمامی محورھای تبليغاتی سی و ھشت سال گذشته عليه جمھوری .  در قبال رژيم حاکم بر ايران آغاز کردامريکا

قه طگذاری منفی اين رژيم بر امنيت منثيرأ و ھمچنين تامريکااسالمی و نقش آن در حمالت تروريستی عليه منافع دولت 

در واقع .  رژيم در ھمين اواخر ادامه دادراکتیزمايش آ شروع کرد و تا امريکااز گروگان گيری سفارت . را برشمرد

 سخنرانی اش به وقايع جنبش ۀ تالش کرد که حساب حاکمان بر ايران را از صف مردم جدا کند و در حاشيترمپامر 

 سفر ايرانيان به ۀالبته نگفت که قوانين و احکام جديد او دربار. ز و کشتار مردم در خيابان و زندان ھا پرداختسب

 در سخنرانی ترمپشايع شده بود که . شود  شامل ھمگان و نه تنھا وابستگان به حکومت جمھوری اسالمی میامريکا

توانست  فی کند اما اينطور نشد زيرا عواقب اين اقدام میخود قرار است سپاه پاسداران را يک سازمان تروريستی معر

 ھای ئیبدينگونه که اين عمل ھمسو. ھم بزنده  خليج فارس را بۀبسياری از معادالت سياسی در منطقه و ھمينطور منطق

گی  با سپاه قدس و نيروھای شبه نظامی مورد حمايت سپاه در کشور عراق و سوريه را با مشکالت بزرامريکانظامی 

  . رو می ساخته روب

 تحريم ھای شديدتری را دباي عنوان نھادی حامی تروريسم در منطقه که میه  در اين زمينه از سپاه پاسداران بترمپ

 قرار امريکا مورد تحريم از سوی ،که پيش از اين نيز سپاه پاسداران رژيم حال آن.  نام برد،برای آن در نظر گرفت

تواند در آينده باب مذاکره و ھماھنگی ھای نظامی جديد با سپاه پاسداران   میترمپ دولت با اين موضعگيری. گرفته بود

توانست برای مدتی  و نيروھايش در منطقه را باز گذارد در صورتی که تروريست خواندن مستقيم سپاه پاسداران می

  .نھا پديد آوردآ بين ی چندئیطوالنی ارتباط نظامی آنھا را مختل و حتی درگيريھا
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عنوان خليج عربی نشان از آشفتگی ه   و ھمچنين ناميدن خليج فارس بامريکا در قبال ايرانيان مقيم ترمپ اقدامات اخير 

 دھد که ھنوز در گفتارھايش ميان حکومتيان و مردم کشور ايران تفاوتی قائل نيست حال آن ذھنی رئيس جمھوری می

  .مردم ايران و تاريخ کھن ايرانيان سخن رانده است! که دقيقه ای پيش از آن از مظلوميت

 محول شد و نصيحت ھای امريکا ۀاز سوی ديگر تھديدات وی مبنی بر خروج از برجام و پاره کردن آن نيز به کنگر

ً  چرخش نظری وی قطعادر اين. ينده ای دور تر سپرده شدآوی به دولتش برای ھمکاری با کنگره در عمل به 

.  بازی کردندئیديگر سھم بسزا  اروپا و نزديکی جناحين حکومتی جمھوری اسالمی به يکۀموضعگيری ھای اتحادي

  . در ھيچ زمان ديگری روحانی و ھم کيشانش تا اين حد به دفاع علنی از سپاه و واليت فقيه نپرداخته بودند

 ۀدن ديپلمات ھا و يا سربازانش را در لبنان و افغانستان و عراق به عھدوليت صدمات و کشته شؤ پياپی مسترمپدونالد 

.  در لبنان نام بردامريکائی ٢۴١ از کشته شدن ًجمھوری اسالمی و دستگاھھای مخوف و امنيتی اش انداخت و مشخصا

ری اسالمی مظلوم نمائی و تطھير نقش بحران ساز و مخرب خود در منطقه را پيش گرفت ھمانگونه که رژيم جمھو

 دانسته است و در اين ميان بر کشته امريکا جنگ افروزی در قامت دولت ۀوليت بسياری از کشتارھا را بر عھدؤمس

  .کيد داشته استأ تامريکا سرنشين ھواپيمای مسافربری ايران توسط نظاميان ٢٩١شدن 

 و ھمچنين نفوذ سرمايه امريکا نظامی از رھای ميلياردی نفتی کالن عربستان و امارات برای خريد تسليحاتالاما سھم د

حمله به سياست ھا و دخالت .  مشھود بودً در اين سخنرانی کامالامريکاداران اسرائيلی در روند سياستگذاری دولت 

راز ت است که ھمئی نشانی از سياست ھاامريکانظامی ايران در سوريه و يمن و مظلوم خواندن دولت اسرائيل در کنار 

ھوری اسالمی از بحران سازی و جنگ افروزی در منطقه و کشتار مردم و انھدام زير ساخت ھای  سياسی با رژيم جم

  .برند اقتصادی کشورھای ديگر سود می

قعه نشان داد ارفت صورت نگرفت و اين و ی انتظار میئ ھای رسانه ئیکه بر اساس پيشگو) طوفانی(در واقع امر آن 

 را دارد و شايعات مذاکرات پنھانی ميان ترمپ مھار زدن به سرکشی مجنون ھمانند که سرمايه داری جھانی ھنوز توان

  .يد اين نظر استؤ شمالی موريای و کامريکا

که تمامی نيروھای آزاديخواه و صلح طلب ھمچنان و با ھمبستگی افزونتر در برابر اين  آنچه مھم تر است اين

جنگی و پشتيبانی از صلح جھانی  برای دفاع از مردم مناطق  بر توان خود،جنايتکاران از ھر دوجنس صف کشيده

  . جنگ افروزان بپردازندۀفزايند و به افشای ھمه جانببي
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