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                                                                    نه سخنرانی ترومپ به شرق میا:  کاری ومدارااری           
Hypocrisy  and  condescension : Trump’s speech  to the  Middle East  

« اخبارجعلی وفریبنده »ریس جمهورمجنون ودیوانه امریکا  بعد از ابداع واختراع       

  دونالد ترومپیک سخرانی  فریبنده  نمود؛   بروز یکشنبه  به ادرس مسلما نا ن جها ن  

که  من  اینجا  به  عربستان  سعودی   بخا طر  سخنرانی  : در جریان صحبت خود گفت

را « تروریزم»  -ولکچردادن نیامده ام ، اوگفت  واعظان اسالم  درجهان   چه میگویند 

                                   وبعد از  . وم میکردندبعنوان یک پدیده  اگر خشونت تنها  یک پدیده اسالمی میبود  محک

                                                 
را اعالم   می نما ید  ولی  در «  نبرد بین  خوب  وبد» آن اوما نند انبیا یی عصرعتیق 

یاد نکرد ویا ... . سخنرانی خود از هیچ  واژه وکلمه ای  مثل  محبت ، مهربا نی ، ترحم 

مطلقاً  یک واژه هم  از عذر خواهی نژاد پرستانه ای که او درسا ل  گذشته   ضد اسالم 

 بشکل  با ورنکرد نی                                    بلکه  بیشتر. وضد مسلمانان  کم وبیش گفته بود  بز با ن نیا ورد 

بجای که باید دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه را  مورد  نکوهش قرار  میداد دولت  

و بمردم  نا امید  «  خشونت های  فرقه ای دامن  میزند » ایران را مقصر دانست  که به 

این مردم ایران  هستند  که یک روز بعد  وعذاب کشیده ایران  هیچ ترحم نمیکند حالنکه 

آنها  بطورآزادانه یک شخص اصالح طلب لیبرال را بعنوان ریس جمهور خود برگزیدند 



اما اقای دونالد ترومپ ازهمه اشتراک کنند گان  این گردهمایی  درعربستان سعودی  ویا 

ن  کشور  پیرو آین از همه متحد ین خود تقا ضا  بعمل آورد  که ایران را  یعنی بزرگتری

بی »وطریقت شیعه را درشرق میا نه منزوی سازند  چونکه  این رژیم  بزعم او  مسول 

یمنی   یه وشیعه هایعزب هللا  پیرو طریقت شعین زمان  حودر. درمنطقه است«  ثبا تی

بی  د گرفته محکوم کردولی عربستان سعودی  پیرو طریقت سنی وها را نیز  به باد انتقا

کشور که ازاو توصیف کردواز مهما ن نوازی  این عا قل ودانا  ان مهربان خودرومیزبا

.                                                                                   بعمل اوردند اظهار سپا س نمود 

به ( ن سی ان ا)باید خاطر نشان شود که سخنرانی دونالد ترومپ  را شبکه خبر رسانی   

«  تنظیم مجدد»  خوانده  سخنرانی  « تنظیم مجد د»  بعنوان یک  ن اسالم   جها ارتباط 

ن یکشنبه  زخم زبا  اما  گویی کرده بود بخاطر ترمیم  آنچه که او  قباًل درمورد اسالم بد

« تعمیر »یک   ونه«  د  مجد  تنظیم»یک دونالد ترومپ  در ریاض در واقع نه تنها که 

قبلی خود     سخنرانی او چنین استنباط میشود  که او از ادعاهای یا التیام  بود بلکه ازاین

                                                                                                  . صرف نظر نکرده ونمیکند

ویا اشخاصی یک قتل تروریستی  یک فرد  درهرجا  توسط یک شخص  هر با ریی که   

با خدعه ودروغ وبا گرفتن نام خدا  صورت  گیرد  آن را با ید  یک توهین  به   بی گناه

نادیده گرفته    آنرا کامالً  دونالد  ترومپایمان  آن شخص  پنداشت اما اقای ریس جمهور 

که منبع    است  سعودی   عربستان بگونه مثال  این  ید مثاًل  اغما ض مینما  ویا از آن

ن بی گناه  میباشد  نه  وسرچشمه ای افراط گرایی سلفی وهابی، قاتل وتروریست مردما

.                                                                                                               ایران ؟ 

که از سروده قدیمی نژاد  او یعنی دونالد ترومپ ریس جمهور امریکا  تالش بخرچ داد    

خود طفره رود  وآن سروده را با افراط گرایی « افراطی رادیکال اسالمی » پرستانه ای 

وغریب ادا   عجیب  با ژست های   اسالمی تعویض نما ید ،اما او درظاهر کلما ت خودرا

وسعی کردتا با استفاده از زبان انگلیسی  بطور هست نیز«المی اس »این  که:وگفت نمود 

را به مخاطبین خود درلفا فه « ترور» بسیا ر زیرکا نه تفا وت موضوعات  بین اسالم و

                                                                    .  هستند« تروریست» ادا نما ید  وآن اینکه مسلما نا ن 

  دونالد ترومپشیم  که  زه دهید تا به یاد داشته با اجادآوری ها  با این همه تذکرات ویا    

وظالما نه  دیگری   درپی ساخت وساز وخیا طه زنی  یک معا مله  بیداد گردرعین زمان 

یا ملیارد دالر ( 111)سلحه به ارزش ا  فروشمله  معا ، بود وآن هم  نیز درین سفرخود 

نه تر  وقیحا شرم اور و واز آنهم  ، ملیارد پوند سترلنگ باالی عربستان سعودی( 4،44)

   امریکا  اسلحه خریداری نماید  دیگر اینکه دولت قطر را تشویق نمود تا آن دولت نیز از

این معامله  تقریباً بسیار خارق العاده به نظر می آید ازاینکه او چنین اظهارات  ودادوستد 

با پاب    مالقات اش  فروشی را درعربستان سعودی  تنها دوروز قبل  ازو معامله سالح 



که او  درقاهره   دوهفته  قبل  در دیدار خود باشیخ جامعه االظهر  با پاپی –انجام میدهد 

صریحاً افاده نمود که  فروشندگان  سالح ومهما ت  جنگی شرارپیشه ود شمنان  بشریت 

یک  بخشی از سخنرانی  در   دونالد ترومپمریکا بهرصورت ریس جمهور ا. میبا شند 

که ریشه این واقیعگرایی ما درحال اتخاذیک واقعگرایی اصولی هستیم :چنین میگوید خود

است  اوبه عربستان   کرده  فع مشترک ما جوانه زده ورشد در ارزش های مشترک ومنا

اما آنچه که در زمین  :در روز یکشنه  گفت  سعودی  وبه رهبران  پنجاه کشور  مسلمان

ه است آن ارزش هارا که  امریکایی ها جواب ساددارد آن ارزش ها کدام ها اند ؟  ارزش

باعربستان سعودی به اشتراک میگذارند  بجز از زن ستیزی ، عربستان غیردموکراتیک  

                                                        د یگر چه با ید با شد که بینهم به اشتراک گذارند؟ ..... دادوستد وفروش اسلحه و نفت

                                                                                                                                                    
ارتباط  حمایتی که ما از آنها میکنیم  وقتی که دونالد ترومپ  گفت  که دوستان ما  به       

مورد عزم ونیت ما  شک وشبه   ازما دراینمورد نباید سوال کنند  ویا دشمنان ما نباید  در

عربستان درراس دوستان خود  دونالد ترومپ، در اینجا سوال به میا ن می آید که نمایند 

کشورهای   م نا او  ن ادوست  درلست  چونکه ؟ دهد یاجهان اسالم رامیسعودی را قرار 

،  نمیشود  دیده  لیبی وشبهه نظا میا ن متخا صم   یمن   سوریه ، ایران  از اعم   اسالمی

یا روسیه یا سوریه  یا ایران  کشوریکه  ( ISIS=اسس)مثل ازدشمنان خود هما نطورکه او

 ولی دونالد ترومپ است   با امریکا  شده ای آن خواهان صلح ید انتخاب جدجمهور ریس

ا بخشی دوستی خودرا ب او  –به مخاطبین خود نداد  روشن چندان وضاحت مورداین در

ی خودرا یعنی دوستی با مسلما نا ن طریقت سنی جهان ود شمن ازجهان اسالم اعالم نمود

بین  یعنی  که  دونالد ترومپ  خط  روشن  فاصل    -به مسلما نا ن طریقت  شیعه  جهان 

تسنن را دوستان خود   اهل  ن نا و مسلما ان اهل تسنن  واهل  تشیعه  ترسیم  نمودلمانمس

                                                                                                                                                                 . خطاب کرد 

 ض در ریا  پدونالد تروم  طوالنی   سخنرانی   درمحتوی   یت امر نها مرفته دررویه    

:  درموارد چندی تحرک دیده میشد که توجه شمارا به نقل قول از او ذیاًل معطوف میدارم 

بربنیاد دنیایی  واقعی وایدیولوژی غیر ما تصمیمگیری خودرا  »او درصحبت خود گفت 



آموحته ایم    خود  ت از تجربیا  را که درس های  را  ما یم  مینما ذ  اتخا انعطاف   قابل

  ما در شد  ممکن با  یکه مد وسخت  وتا هرجا راهنمایی خواهد کرد نه تفکر محدود وجا

نیست    نی  درست کردن  اصالحات تتدریجی  جد وجهد خواهیم کرد  مداخله ناگها  پیاده

به تحلیل وتجزیه این   حال اجازه دهید تا کمی.« کرد ید عاجاًل در هر مورد مداخله  ونبا

گرایی  تمصلحبمفهوم  «  تصمیمگیری بربنیاد جهان واقعی » ترس ووحشت  بپردازیم 

نشا ن  میدهد   که ایاالت  متحده امریکا  هیچ  « اصالحات تتدریجی»بی رحم میباشد ، 

برای جلوگیری  از جنایات چیزی را برای منفعت بشر بسر نرسانده است  وهیچ اقدامی  

بشر یت محتمل نخواهد بود تاکه  تعهد  شیعه های ایران ، سوریه  ،  عراق ،  حزب هللا 

                                                                                                                                            .لبنان  وشیعه های حوثی یمن درمیان نباشد

ور  ید به آن با بود  که ما با قرار چنین  و  رکت بود کرات  در مورد مشا این همه تذ     

که صورت خواهد گرفت اما این ایتالف باید که تابع  میکردیم  یعنی درمورد یک ایتالف 

یزی  درعراق یک سلسله شروط می بود  حاالنکه  برای  ایاالت متحده  امریکا  خون  ر

وجدال  گعراب دربین خود  به جنااگر  ازاینکه  یا وافغانستان چه اهمیت وارزش دارد؟

ها واختالفات  نتیجه   گنجرا بریزند بلکه این همه وهمه خودر گی ردازند ویا خون یکدپب

شد  بنْا این اقای دونالد  ان سالحهای کشنده میباگترین تامین کننده گبزر جد وجهد وتشویق

یهای  شان با   زمند مین  نیا ریس جمهور امریکا است  که ایشان را  بخاطر  تا پمترو

ن مینماید وچنین ارایه  از بار شا  بخشی ذاشتن گ  دعوت به اشتراک ایراد سخنرانی خود

 متحد وقوی»واهند آمد  که باهم  درخ(نیروهای خوب )عرب ها وقتی به صفت   :میدارد

بین -«جنایتکاران وحشی»و«  ردم نجیب ومعقول  درهمه ادیانم»اگر جنگ بین « باشند

باشد آنطوریکه دونالد ترومپ از آن استنتاج مینماید  مهم  وبا مفهوم  میبود  «خوب وبد )

ازعلمای  اهل سنت «  سرزمین مقد س»حاالنکه آنطورنیست  بلکه این نبرد وجنگ در 

                                                                                    .ت واقعی اقای دونالد ترومپ عربستان سعودی آغاز شده است یعنی از سرزمین دوس

ص   و از اشخا خود به جای میرسد  که ا سخنرانی  ایراد  با  درفرجام دونالد ترومپ      

 :  ید  وآنها را با ایراد این جمالت خود مورد تهدید قرار میدهد  بدو شریر نکوهش مینما

لی  ویا  را پوچ وخا خود زندگی  درآنصورت  «اگرشما ترور را  انتخاب کنید »          

طنین از  –ساخت   را محکوم خواهید روان خود و  زید  روح زندگی خودرا  کوتاه میسا

اسس » ید نویسنده ای  برای  که او شا میگردید  چنین استنباطسخنان اقای دونالد ترومپ 

=ISIS »بخودراه داد زیرا ازمتن ومضمون لبته  که  دراینمورد  نباید  تعجب  را ا   باشد

تا حدی    کسی  یک  ر او کا  صحبت او چنین معلوم میشود که  نوشته  متن این صحبت

بر ممنوعیت  ورود    که  با تالش  قانونی  مبنی   است (  شکست خورده )تمسخرامیز و 

یعنی  که همه درهمه    اتباع هفت کشور به ایاالت متحده امریکا  نوشته وتهیه  شده است

اقای دونالد ترومپ   اگر  سخن ازصلح به میان می آورد  اما  -«   تنظیم مجد د» کاماًل 

قه ای ومذهبی  سنی  وشیعه  دعوت از سوی دیگر  مسلما نا ن را بینهم به جنگ های فر



ان دادن کدام واکنش  درختم مینماید  اما رهبران  متملق وچاپلوس جهان اسالم  بدون   نش

یستند  اقای دونالد ترمپ ریس جمهور دیوانه ایاالت متحده امریکا همه به پا می اصحبت 

او   از صحبت های ون آنکه بد.  وبا کف زدن های ممتد سخرانی اورا استقبال  مینما یند

                                                                                                              . چیزی را درک نموده باشند 
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