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درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ در ﻋﺮاق ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
»اﺣﺘﺮاز از ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯽوﻗﻌﯽ ﺷﻬﺮآﺷﻮﺑﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﯽوﻗﻌﯽ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﮑﺖ رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺖ آﺷﻮب در ﻋﺮاق را
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺮد.
ﺟﻨﺲ ﻣﺎﺟﺮا ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻓﺘﻮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۸۸و
در اوج ﺷﻬﺮآﺷﻮﺑﯽﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻃﯽ آن »آﯾﺖاﻟﻠﻪ« ﺟﺎﺋﺮﯾﺖ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣُﺴ َﺠ َﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ!
در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﻮﺷﺘﻢ:
ﭼﻪ ﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺧﻂ ﻓﺘﻮای »ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺪﺧﯿﻦ«
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻻﺟﺮم ﻗﺮارداد رژی را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻔﺼﯿﻼ ً ﺑﺮ ﺟﺎﺋﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم اﻓﺘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺐ آﻧﺎﻧﮑﻪ در  ۸۸ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺎﺳﺎ اﻫﻞ ﻓﺘﻮا ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻌﻄﻞ ﻓﺘﻮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﺸﺎن از اﺑﺘﺪا ادﺑﺎر
ﺧﻮد از دﯾﻦ و زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﺎﻧﻪ را ﺑﺼﺮاﺣﺖ ﻋﻠﻤﺪاری و
ﻋﻬﺪهداری ﮐﺮده و اﺳﺎﺳﺎ ﺟﻨﺒﺶﺷﺎن ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ر ُﻣﺒﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ »دﯾﻦ ـ زﯾﺴﺘﯽ«
ﺑﻮد!
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺬراﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﻔﺖاﻓﺸﺎﻧﯽ ﺛﻼﺛﯽ »رﯾﺎض
ـ ﺗﻞآوﯾﻮ ـ واﺷﻨﮕﺘﻦ« ﺑﺮ آﺗﺶ آﺷﻮب در ﻋﺮاق را ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺪازه ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻼء ﺑﺠﻮﺷﺪ و
ﭼﻨﺎن ﺟﻮﺷﺸﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﺋﯽ اذﻧﺎب ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻨﻪ
اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﻘﺎرن و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روال ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻋﺮاق ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﻫﻤﮕﻨﺎن ﺑﺎ
اﯾـﺮان از ﻃﺒﻘـﺎت دﯾﻦﺳـﺘﯿﺰ و دﯾﻦﮔﺮﯾـﺰ ﻣﻌﺘﻨـﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﯿﺰﺑـﺎﻧﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ »ﻣﻌﯿﺸﺖ« ﻃﻼﯾﻪدار
آﺷﻮﺑﯿﺎن در ﻋﺮاق ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽاﯾﺤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺷﻮﺑﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ اﻣﺎ از آن
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺤﺮان و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺑﺤﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻋﺮاق
اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﺮارﺗﯽ ﻣﺘﻀﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻨﻪ دارد.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﯾﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺛﻼﺛﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻓﺘﻨﻪ اﯾﻦ واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﺷﮕﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ:
وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ در ﺟﻨﮕﻞ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از آن دو
ﺑﺴﺮﻋﺖ ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و آﻣﺎده دوﯾﺪن و ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از
ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺪود! ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪ :ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻢ از ﺷﯿﺮ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺪوم .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﻢ از ﺗﻮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺪوم!
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﺪام ﺑﯽاﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺑﺤﺮان
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ اﮐﺮاد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﻧﺎﻏﺎﻓﻠﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﺮدﻫﺎ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ و آﻣﺎده ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ!
اﮐﻨﻮن و در آﺷﻮب ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ
ﺷﯿﺮاﻧﮕﺎﺷﺘﯽ اﯾﺮان در ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ آﺷﻮﺑﯿﺎن ،ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﯾﺸﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوای درﯾﺪه ﺷﺪن زﯾﺮ ﭼﻨﮕﺎل آن دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ ،آﺷﻮﺑﯿﺎن را
آﺳﯿﻤﻪﺳﺮ ﺑﻪ اردوی ﺧﻮد دﻻﻟﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ!
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