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روزنامه جمهوري اسالمي 25/10/1386 صفحه سرمقاله

*****

بهمنپاسخ ياوه گوئي هاي بوش راه پيمائي 22 

له الرحمن الرحيم  بسم ال
 از كسي كه به عنوان رئيس جمهور قدرمتندترين كشور جهان در سياست هاي داخلي و خارجي غير از شكست نصيبي نداشته به عنوان
 جنايتكار جنگي بسياري از سياستمداران و ملت هاي جهان خواستار محاكمه وي هستند و در منطقه خاورميانه همه اقداماتش يكي پس از
لمات و حمالت خشم آلود  ديگري با شكست مواجه شده آيا انتظاري غير از اين مي توان داشت كه ياوه گوئي كند و خشم خودرا در قالب ك
 ابراز منايد ! اين شگردي قابل پيش بيني بود كه انتظار مي رفت بوش كوچك براي سرپوش گذاشنت بر ضعف ها و شكست هاي خود در
 .سفر دوره اي به خاورميانه عربي به آن متوسل شود
 رئيس جمهور آمريكا روز يكشنبه طي سخناني در ابوظبي ضمن ادعاي اينكه جمهوري اسالمي ايران امنيت و ثبات منطقه و جهان را تهديد
له با آن پرداخت جمالتي نيز خطاب به ملت ايران به زبان آورد. وي گفت : « فرهنگ غني و توامنندي شما سبب مي  مي كند و بايد به مقاب
 شود شايسته حكومتي باشيد كه اين توامننديها را محترم بشمارد و اجازه دهد كه زندگي بهتري را براي افراد خانواده تان بسازيد اما
 متاسفانه حكومت شما همه را از اين فرصتها محروم كرده و امنيت و صلح و ثبات همسايگانتان را تهديد مي كند لذا از نظام ايران مي
خواهم تا خود را در برابر شما مسئول بداند و روزي خواهد رسيد كه نظامي در ايران روي كار مي آيد كه حقوق و آزادي ها را محترم مي
لحق مي شود و تا آن روز دوستي براي شما بهتر از آمريكا نيست لي م ل  « ! شمارد و تهران به جامعه بني امل
بوش كوچك در همني سخنراني معيارهاي خود براي دموكراسي و آزادي را در مصاديقي همچون حكومت هاي اردن بحرين و مين كه سران
 اين كشورها متحدان آمريكا هستند و انتخابات آنها كامال فرمايشي بود و مخالفان آن را حترمي كرده بودند جستجو كرد. وي عالوه بر اين
 در روزهاي قبل مطالب ديگري نيز درباره مسائل منطقه به زبان آورده بود كه ضعف روحي او را كه ناشي از شكست هاي پياپي سياست
لسطني اشغالي سوريه عراق و افغانستان است نشان ميداد. اظهارات بوش درباره اينكه آمريكا تا 10 سال ديگر در عراق  هايش در لبنان ف
خواهد ماند و حمايت هاي بي چون و چراي وي از رژمي اشغالگر قدس در جريان همني سفر مورد اعتراض مجامع عربي قرار گرفت و مردم
لف عربي با تظاهرات ضدآمريكائي و به آتش كشيدن پرچم آمريكا نفرت شديد خود از وي را ابراز منودند. رسوائي رئيس  كشورهاي مخت
 جمهور آمريكا در اين سفر بقدري باال گرفت كه منايندگان مجلس مصر از نخست وزير اين كشور خواستند سفر او را به كشورشان لغو
 كند و مردم مصر نيز اعالم كردند درصورتي كه اين سفر لغو نشود با تظاهرات گسترده ضد آمريكائي نفرت و خشم خود را نسبت به بوش
 اعالم خواهند كرد. اين رسواترين سفري است كه رئيس يك كشور تاكنون به منطقه خاورميانه عربي داشته و لكه سياهي است كه در پرونده
 . آمريكا به ثبت رسيده است
 . درخصوص چنگ و دندان نشان دادن بوش كوچك به جمهوري اسالمي ايران نيز نكات روشني وجود دارد كه توجه به آنها الزم است
ليرغم تصميم قطعي كه براي به زانو در آوردن نظام جمهوري اسالمي در دوران رياست جمهوري خود داشت اكنون با اين  اول آنكه بوش ع
لي سازد. وي و حزب جمهوريخواه آمريكا لخ مواجه است كه در آخرين سال دوران زمامداري خود نتوانسته اين تصميم را عم  واقعيت ت
لكه اين نظام اكنون از هر زمان ديگري اكنون با اين واقعيت مواجهند كه نه تنها نتوانسته اند ضربه اي به نظام جمهوري اسالمي وارد كنند ب
 . قوي تر است
له اي براي وادار كردن جمهوري اسالمي  دوم آنكه در موضوع فناوري هسته اي بوش و همكارانش كه تصور مي كردند مي توانند آنرا وسي
 ايران به تسليم شدن در برابر اراده آمريكا تبديل كنند اكنون همه چيز برخالف تصور آنها درحال پيش رفنت است . جمهوري اسالمي ايران
 اكنون به فناوري هسته اي دست يافته افكار عمومي جهان حق ايران را در اين زمينه به رسميت شناخته آژانس انرژي امتي همكاري قانوني
 خود با ايران را تقويت كرده و دولت بوش در اين عرصه تنها مانده و از هر زمان ديگري ضعيف تر شده است . پيروزي جمهوري اسالمي
 . ايران در اين عرصه براي بوش و همكاران وي يك كابوس بزرگ است
. سوم آنكه نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقه موجب خنثي شدن توطئه هاي آمريكا و شكست طرح هاي بوش و دستياران وي شده است
لسطني و لبنان هر چند دولتمردان آمريكائي و سران رژمي صهيونيستي جمهوري اسالمي ايران را به دادن كمك هاي نظامي و مالي به مردم ف
 و ساير مخالفان آمريكا و اسرائيل در منطقه متهم مي كنند ولي اين واقعيت را منيتوانند انكار كنند كه با پيروزي انقالب اسالمي موج بيداري
 و خيزش هاي مردمي در منطقه موجب شكست توطئه هاي آمريكاو صهيونيست ها شده و مواضع ضد استكباري و ضد صهيونيستي رهبران
 جمهوري اسالمي ايران عامل اصلي تداوم اين بيداري و در نتيجه شكست طرح هاي آمريكا در منطقه مي باشد. اين عامل مهمي براي
 . احساس ضعف رئيس جمهور آمريكا در برابر ايران است
ليغات گسترده آمريكا در متام صحنه ها حاضرند و با مسئوالن نظام جمهوري اسالمي همراهي مي  و چهارم آنكه مردم ايران برخالف تب
 كنند. اين حضور همواره با اظهارات ضد ايراني دولتمردان آمريكائي بيشتر و پشتوانه مردمي نظام جمهوري اسالمي هر روز قوي تر مي
 .شود
 امسال نيز همني اظهارات ضد ايراني بوش كوچك در ابوظبي عامل مهمي براي تشويق مردم ايران به حضور در راه پيمائي 22 بهمن و
انتخابات 24 اسفند خواهد شد . اين واقعيتي است كه متاسفانه دولتمردان آمريكائي هرگز آنرا درك نكرده اند و اكنون نيز بوش و
لند  .دستيارانش از آن غاف
 حكام امارات نيز بايد اين هشدار را جدي بگيرند كه اجازه دادن به شيطان بزرگ براي دهن كجي به جمهوري اسالمي ايران در همسايگي
ليرغم جناياتش در ليه ملت هاي منطقه و ع ما هزينه اي دارد كه آنها آنرا خواهند پرداخت . اينكه شيخ امارات بي اعتنا به عربده هاي بوش ع
ليون دالري به او پيشكش مي كند دوري شيخ از واقعيت هاي منطقه و بي خبري  عراق و افغانستان شمشير به دست او ميدهد و هديه يك مي
لت زدن بر شيخ  او از نفرت مردم جهان عرب نسبت به رئيس جمهور آمريكا را نشان مي دهد. اين دوري و بي خبري يا خود را به غف
 .امارات هزينه سنگيني را حتميل خواهد كرد
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