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  ترامپ  كارراه
  براي جمهوري اسالمي

                             

  نادقوقح -ضيفريما

ندين روز وھفته اقای ترامپ راه حلی راکه برای دفع مشکل جمھوری اسالمی برگزيده باالخره بعدازچ
  اعالم کرد  وھم االنامروزبود ھم  

نکه ھريک آقای ترامپ شرح مبسوطی ازاقدامات تروريستی جمھوری اسالمی بيان کرد که با آ ** 
زيان ھم رسيده است  و حتی به حکم جبران ضررامات به باوربين المللی نزديک وبرخی ن اتھآ از

  .ھيچيک درمقام اثبات بوسيله دادگاه الھه نشده استولی 

   خليج عربي، نه خليج فارس

استفاده  نام واھی خليج عربی به خليج فارس ازقای ترامپ بھنگام لزوم اشاره آ ،درکمال تاسف **
غرض به  لودهآقای ترامپ را آ کاريک بی احتياطی بزرگی بود که اظھارات وطرح وراھ کرد  اين امر

    .ا ازايشان گرفتواصالت  صداقت درکالم ونيت ر معرفی کرد ورزی ودشمنی با حقوق ملت ايران

قای ترامپ ھمانطورکه قبال ھم گفته بودودرسخنان امروز ايشان ھم شنيده شد برای ملت ايران قائل آ
ه نيست ديدراينصورت پسند ،به احترام است وبين جمھوری اسالمی ومردم ديدی متفاوت وبحق دارد

   .دايران قراردھب وخاک کشورايران را وجھه المصالحه دشمنی با ملت آ که مسئله حاکميت بر

جمھوری اسالمی چه ارتباطی  به ھسته ای غيرقانونی احتمالی  مريکا ويا دنيا ازفعاليت ھایآنگرانی 
  ؟ن داشتآخليج فارس وتغييرنام تاريخی 

نرا صاحب تاريخ کھن وافتخارات بزرگ ميداند چرابايد آايران وملت بدرستی قای ترامپ آدرحاليکه 
خاک  ب وآ نيان برکذب ومنافات با حقوق ملی ايرا زا ایھاله  ،نام اصلی خليج فارس یاھبه صراحت 
   .بکشد کشورمان

 وزدگی آ ودلسردی  و اعتراض به مورد ،بھرحال جادارد ايرانيانی که درمشاورت ايشان قراردارند
اين اشتباه ويا ناديده گرفتن  از رفع اثر وری کنند وجدا خواستارآبه ايشان ياد  رايانن تاسف ايران

   .حقوق طببيعی ايران بشوند
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   تحريم هاي سپاه **

د بکند اال که ھيچ کاری دررابطه با برجام نميتوانمريکا آھمانطور که درتحريرات سابق عرض شد 
دم رعايت حقوق بشری جمھوری اسالمی را تحريم ھای اقتصادی  محمول برعمليات تررويستی وع

  .تشديد کند

 منطبق برسياست وضع قای ترامپ درمقابل جمھوری اسالمی ازحواشی که بگذريم  کامالآراه انتخابی 
   .ديد استتحريم ھای ج

تحريم سپاه پاسداران است که  ،قای ترامپ کامال مشخص بودآازجمله تحريم ھائی که درراه انتخابی 
قای ترامپ آپايان سخنرانی  وعجيب اينکه ھنوز يکساعت از ن به نام گارد انقالب ياد شده است آ از

   .مريکا اعالم کرد که سپاه پاسداران درتحريم قرارگرفتآوزارت دارائی  نگذشته

  عدت سپاه به برقراري تحريم سپاهمسا

) ھدف تحريم ھا قرارگرفته ناشی گری ويا گارد انقالبميتوان گفت يکی ازدالئلی که سپاه پاسداران (
مريکا سپاه را آ اگر< :بی جای فرمانده سپاه بوده است که درست يکھفته قبل گفت غرور وتظاھر

  .>کيلومتردورترببرد ٢٠٠٠ن به تحريم کند بايد پايگاه ھای ھوائی خودرا دراطراف ايرا

 ده بود کهيرا ازبين خواھد برد وھنوز اين نمايش بادی به پايان نرس نھاآيعنی موشکھای سپاه ھمه 
يان کشتی چونوشت <شکارورد آ در به پرواز خليج فارس  سپاه  چند ھواپييمای فانتوم عھد بوق در

  .>درخليج فارس  ھا

مريکا آمريکا به تحريم سپاه بود واگر آاين نفھمی ھا وتشخيص ندادن موقعيت ھا درواقع دعوت 
 مريکا ميگرفت  وآال ترس وعقب نشينی فب نراآ ، دنياپياده نميکرد خوده تحريم سپاه را درنسخه را

  .مريکا تمام بودآ کار

؟؟ البته ايران به موشک خواھد بسترا درکشورھای ھمسايه  مريکاآسپاه تمام پايگاه ھای يا اکنون آ
   .که نه وخواھند گفت رھبراجازه نفرمودند

نھم توخالی نه تنھا آ، خريت وگردن کلفتی وسياست خارجی نيازبه عقل وتجربه داردکارکشورداری 
   .فرين استآنيست که مشکل  کارساز

  واكنش روحاني 

 ترامپ درجھت تائيد برجام بود و گفت سخنرانی او ؛دراين ميان واکنش روحانی ھم خواندنی است
  له چغندر)يله ديگ وبيبمصداق ( شدت بخشيدن به فعاليت ھای موشکی سپاه گرديد خواستاروحانی ر

  .يک ھمچون فرمان سپاھی يک چنين رئيس جمھورھم الزم دارد

  گزارش تائيد  **

 ؛ه کنگره بدھدماه گزارش پايندی جمھوری اسالمی را ب ۶مريکا موظف است که ھرآرئيس جمھوری 
د کشورھای قای ترامپ برخالف دوره قبل وگزارش سازمان بين المللی انرژی اتمی وتايئآدراين دوره 
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ين  پايندی ايران رابه برجام تائيد نکرد ودراين صورت تصميم اقدامات اروپائی وحتی روسيه وچ
   .بود دمريکا خواھآبرعھده کنگره 

کرد يعنی قبول ويا رد  ۵٩٨نظيرارجاع موضوع به کنگره را خمينی درمورد قبول قطعنامه  –حاشيه 
  (پايان) .نرا قبول کندآدرپشت پرده ازمجلس خواست که  قطعنامه رابه مجلس اسالمی ارجاع نمود ولی

ی يس جمھورندی ايران به برجام با تصميم رئببين تصميم کنگره نسبت به پاي ؛نکته قابل توجه اينکه
به غيرازموارد تشديد ويا گسترش تحريم ھا پاه ويا گسترش تحريمھا تفاوت موجود است  به تحريم س

مريکا قبال با اکثريت مطلق تشديد آازحقوق رئيس جمھوری وکنگره است وگنکره مربوط به برجام 
   .تايئد کرده استعليه جمھوری اسالمی نرا آتحريم وگسترش 

پايبندی جمھوری اسالمی به برجام  که به کنگره ارجاع شده است توضيح بيشتر اينکه اثبات عدم 
ت تحريم ھای سازمان ملل شسبب برگ پس ازانجام تشريفانی ممکن است  درصورت موافقت کنگره 

   .ولی قضيه به اين سادگی ھا نيست ونميتوان ازنقش روسيه وچين درشورای امنيت غافل شد شود 

  رام يا جنگ آتحول 

مريکا به زودی به ايران حمله خواھد کرد   آسعی داشت ثابت کند که  ارای بلند گوقايان دآ يکی از
مريکا درايران دست باالئی آ ؛ز اتفاق نخواھد افتادگنند ھرآايرانيان منتظر  ن رويدادی که برخی ازيچن

 در انبوه رسانه ھا سربازان مجلس ورياست جمھوری و ،درنفوذ سياسی دارد طيف اصالح طلب
ھمان سپاه پاسداران وارتش به مجرد ظھور زمان  در و مريکا ھستندآ رفدارطالمی جمھوری اس

مريکا با داشتن آ مريکا خواھند پيوست  وآمريکا به جبھه طرفداران آمناسب ويا تصميم قاطع دولت 
   .چنين سرمايه ای نيازی به استفاده ازقوای نظامی نخواھد داشت

اقدام بريتانياست که دراينصورت سپاه پاسداران به کمک دولت روسيه  الرام احتماآتنھامانع اين جريان 
ن آطرفداران  مريکا وآ ۵٧يد  ويکبارديگر مانند سال آدرمقام کودتا عليه دولت واصالح طلبان بر

   .کشوررا درجريان ايران مات کنند

  

   

  

  

  


