ﻣﺬاﮐﺮاتِ ﺑﯽ ﻫﺴﺘﻪ …
ﯾﺎدآوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ِ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻠﺖ
 ،درک ﺷﻮد.
از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻃﺒﻞ ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل  ،ﺑﺪون
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﻔﺮه ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ.
ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻣﻌﻄﻠﯽ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﺳﺮ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ِ و ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ﺑﺰرگ
اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﯽ در اﺑﺘﺪای ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و در اوج
اﻧﮕﯿﺰه و آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ  ..او اﻣﺮوز ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اش را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺼﻞ ﺟﻮاﻧﯿﺶ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ…
▪️ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ » دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻏﻠﻂ « ﺑﺪون آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ اﺳﺖ .
▪️ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک رﺳﯿﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاب زده اﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ،ﻧﺪارﻧﺪ.
▪️ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ #ﻣﺬاﮐﺮات_ﻫﺴﺘﻪ_ای از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﺮﮔﺰ ﻫﺮﮔﺰ رﻓﻊ
#ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ،ﻧﻤﯿﺸﻮد اﺳﻤﺶ را ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺬاﺷﺖ
زﯾﺮا آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﻗﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ  ،آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻼ رﻓﻊ اﺗﻬﺎم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
▪️ﻃﯽ اﯾﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺎ » ﺻﻠﺢ
آﻣﯿﺰ « اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﯿﺨﻮدی زدن ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
▪️آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ » اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ « و
ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ دﺷﻤﻦ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک ﺑﺘﻦ ﺑﺮﯾﺰد و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
را ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد داد و ﮐﻠﯽ از ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ،
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ زن و ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
▪️ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻏﻠﻂ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد  » ،اﻣﺘﯿﺎز دادن
ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ« آﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺎﻻﺗﺮ از آب ﺳﻨﮕﯿﻦ
اراک ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟!
▪️ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺧﻮد ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
دﮐﻤﻪ ﻣﻬﺎر اﯾﺮان را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
▪️ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ِ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ ِ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم
دﻧﯿﺎﺳﺖ » .ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا ﺑﻮدن « ﻣﺼﺪاﻗﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.
▪️دوﻟﺘﻤﺮدان دﺳﺖ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎی
ﻣﺬاﮐﺮات ﻏﻠﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .

ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارم وﻗﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ » آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺟﺎم را ﭘﺎره
ﮐﺮد « اﻣﺎ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ.
▪️و در آﺧﺮ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ  :ﺑﺮﺟﺎم اﺳﻢِ ﺑﺰک ﺷﺪه ی » ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ« اﺳﺖ.
#ﺑﺮﺟﺎم را آوردﻧﺪ ﺗﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن.
ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ.
واﻟﺴﻼم
✍ #ﭘﺮﺳﺘﻮ_ﻣﺮوﺟﯽ

