از ﺟﻮرج ﺗﺎ ﺟﻮﮐﺮ!
 …
از ﺟﻮرج ﺗﺎ ﺟﻮﮐﺮ!
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺘﻞ »ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﻳﺪ« ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮس در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ »آﺷﻮﺑﯽ ﺟﻮﮐﺮی« اﺳﺖ!
آرﺗﻮر ﻓﻠﮏ در ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻮﮐﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺮوم و ﺳﺮﺧﻮردهای را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣـﯽﮐﺮد ﮐـﻪ در زﯾـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻧـﺎﺻﻮاب ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻣﺮﯾﮑـﺎ
روانﻧﮋﻧﺪاﻧﻪ ﮐﻠﯿﺖ آن ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺑﺎ ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ
و ﺗﻤﺎم ﻗﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮرﯾﺪ و ﺷﻬﺮ را ﺷﻮراﻧﺪ.
آﺷﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺘﻞ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﻳﺪ در ﮐﻨﺎر واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺪرت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻗﻬﺮی و ﺗﺒﻌﯽ در ﺣﺎل ﺧﺸﻦﺷﺪن و ﻣﺨﺮبﺷﺪن و
ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣُﺮﻓﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮلﺳﺎﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ﻃﻨﺰ ﻣﺎﺟﺮا آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺟﻼس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﺮان ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮرم در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺑﺰودی در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺷﻮرش اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ! ﭘﻮﻟﺸﺎن
ﺑﯽارزش ﺷﺪه .آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ«
و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮرش ﻣﺮدم و  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﯿﮑﺎر و ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻏﺎرت ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ »ﺟﻮﮐﺮﻫﺎی ﻋﺎﺻﯽ
ﺷﺪه« از وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺘﻀﺎح اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا اﮐﻨﻮن در آﺷﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ:
ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ!
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی
#ﺟﻮﮐﺮ

ﺣﻖ ﻧﻔﺮت!
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺑﺪﻧﺒﺎل راه اﻧﺪازی ﺗﺎرﻧﻤﺎﺋﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﮐﺎﻟﻴﻦ ﭘﺎول وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ

آﻣﺮﻳﮑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﻴﺎﻣﯽ در اﻳﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﮐﺮد.اﻳﻦ ﭘﻴﺎم از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ» .ﺣﻖ ﻧﻔﺮت« ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻳﮏ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻞ از اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه.
دارﻳﻮش ﺳﺠﺎدی
ﭘﻴﺎم وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان:
ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮش
آﻣﺪﻳﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﻴﻨﯽ ،روﺳﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽ ،و ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﻢ .اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ را ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و درﺑﺎره ﺳﻴﺎﺳﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻗﺒﺎل
اﻳﺮان ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دوﻟﺖ اﻳﺮان در
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،ﺗﻼش در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،و اﻧﮑﺎر
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻬﺒﻮدی رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
در ﻋﻤﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻳﺪ از آزادی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮاﻫﺎن
اﻳﺮاﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،ﻣﻮﻓﻖ ،و ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ
در اﻧﺘﻈﺎر روزی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻳﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺤﻖ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﺑﻴﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﺪردی
ﺑﺠﺎی آوردﻧﺪ ﻋﻤﻴﻘﺎْ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﮑﻪ
ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﺑﻮش روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ » دوﺳﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻮى آﻳﻨﺪه اى ﭘﻴﺶ
ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آزادى ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ،آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮى از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
اﻣﻴﺪوارم ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺎرﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﻳﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ.
ﮐﺎﻟﻴﻦ ل .ﭘﺎول
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﺎﻟﻴﻦ ﭘﺎول
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ
ﭘﻴﺎم ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮﻫﯽ از آن ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﻗﺮار ﺑﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ
ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺘﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻳﺪ:
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دوﻟﺖ اﻳﺮان در
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،ﺗﻼش در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،و اﻧﮑﺎر
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻬﺒﻮدی رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﺪاﻗﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﺑﺮاز دوﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮرﺗﺎن
ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻗﻄﻌﺎً اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و دوﻟﺖ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان را ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﻃﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻋﻢ از ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه و دﻣﮑﺮات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻔﯽ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
اﻳﺸﺎن از ﺧﻴﺰﺷﻬﺎی آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط
ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧﻴﺰﺷﻬﺎ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ درﺻﺪد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ
روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻞ
آوﻳﻮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻴﺪ!
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان از ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺿﺪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ واﮔﺬار ﮐﺮده و ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﻳﺮان ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﻳﻦ
ادﻋﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
را ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻋﺪت رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
دﭼﺎر ﺧﺠﻠﺖ و ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دو ﮔﺎﻧﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان آﻳﺎ اﻳﻦ
ﺣﻖ را ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎب اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را از
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﻫﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻔﺘﻮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺸﻖ و
ﻧﻔﺮت در ﭘﺎراداﻳﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ای ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ـ رﻓﺘﺎری ﮐﺠﺎ
ﻗﺮار دارد؟!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎی ﺷﺮم
آور دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ داﻋﻴﻪ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ و ﻣﻬﺪ آزادﻳﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﮑﺠﺎﻧﺒﻪ از اﻳﻦ
ﺳﻠﻮک ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ! اﻳﻨﮏ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮآﻧﮑﻪ
»در ﻋﻤﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻳﺪ از آزادی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« آﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ ﻧﻔﺮت از اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺮا ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ
ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﺪ؟!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮر و ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺟﻤﻴﻊ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ از دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ را در ﻳﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ
ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻄﺎﻣﻊ و ﻣﻨﻮﻳﺎت دوﻟﺖ ﺗﻞ آوﻳﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎب
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر دارﻳﺪ ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  500ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﻳﺮاﻧﯽ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ
دوﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ و اﺑﺮﻗﺪرت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ!
اﮐﻨﻮن آﻳﺎ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺎم ﺧﻮد اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ اﻳﺪ » دوﺳﺘﯽ ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد« ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ
ادﻋﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق آن ﺑﺨﺶ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ

ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ درآﻣﺪه
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ؟
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اﮔﺮاﺑﺘﺪا ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ آﻧﮕﺎه اﻳﻦ اﺟﺎزه را
ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﻴﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻳﺮاﻧﻴﺎن در
داﺧﻞ ﺧﺎک ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ درآﻣﺪه ﺑﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻴﺶ اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﻪ وی داده
ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای وی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺂﻳﺪ دوﻟﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﻪ دﻓﺎع از وی ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ در ﮐﺴﻮت رﻗﺼﻨﺪه ﮔﺮی! ﺑﺎ اﺧﺬ وﻳﺰای
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم راﻣﺸﮕﺮی و ﻓﺴﺎد ﺑﺎزداﺷﺖ و
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ! اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮﻗﻊ وی و دﻳﮕﺮ آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻴﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر،
دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﮑﺮد! اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻳﻬﻮدی
اﻳﺮاﻧﯽ و ﻧﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺑﺮای دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ دوﻟﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
راﺳﺘﺎی دﻓﺎع از اﻳﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﯽ! آﻧﭽﻨﺎن ﺷﻬﺮآﺷﻮﺑﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ اﻋﺠﺎب ﻫﻤﻪ ﺧﺮدورزان ﺟﻬﺎن را ﺑﻬﻤﺮاه آورد!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول!
در ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر از ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ً ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اش ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ای ﮐﻪ ﻃﻼﻳﻪ دار
آزادﻳﺨﻮاﻫﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول!
رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ،آﻗﺎی ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر
ﻳﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2001در ﻧﻴﻮﻳﻮرک و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻃﯽ ﻧﻄﻖ ﺧﻮد در
ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮال ﺣﺎذﻗﺎﻧﻪ ای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ:
»اﻣﺮوز ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎ ﭼﺮا از ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ؟«

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎذﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ داد ﺑﺮﺧﻮردار از
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﻮد! ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺒﻌﺚ از واﻗﻊ
ﺑﻴﻨﯽ و دوراﻧﺪﻳﺸﯽ و دراﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﮐﻨﻨﺪه اﻓﻖ اﻣﻴﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ای در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻋﺠﺎب آور ﺧﻮد اﻓﮑﺎر
ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺼـﻮص ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺖ و ﺣﻴﺮﺗـﯽ ﻋﻤﻴـﻖ از
ﮐﮋاﻧﺪﻳﺸﯽ و ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﺮد:
»آﻧﻬﺎ دﺷﻤﻦ آزادی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«!!!
ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎب!
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺎل اﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺸﮑﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻗﻮل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ آزادی
ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ  .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮر
و ﺳﻤﺒﻞ آزادﻳﺨﻮاﻫﯽ ﻧﺰد ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪ،اﻳﻨﮏ ﺑﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ از ﺣﻀﻴﺾ ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
از ﺑﻄﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺮت ﮐﻮری رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ،ﻳﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﺋﯽ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی
ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ،ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر
ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﻞ آوﻳﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده آﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ را
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن از اﻳﻦ دوﻟﺖ
ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! ﻳﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻖ
ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت را ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎدره ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
آﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﻳﻦ اﺟﺎزه را دارد ﺗﺎ در ﻋﻴﻦ ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ای دوﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺪت آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻻﺑﯽ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ اﺳﺖ در ﺻﺪد ﺣ ُﻘﻨﻪ ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ

دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ؟!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺻﺪﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺮت
ورزﻳﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﯽ از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ و ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ:
در ﺟﻬﺎن آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﮏ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﻮد؟
آﻳﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن آزاد ،ﺧﺸﻢ و ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ
ﺗﻴﻮل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻟﻴﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺸﺎن اﺷﮓ رﻳﺨﺘﻪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﻢ؟!
آﻳﺎ دﻧﻴﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻮب اﻻﺧﺘﻴﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎً اﻳﻦ ﻓﺮاز از ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ را
ﺑﻴﺂد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ
آﭘﺎرﺗﺎﻳﺪ آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻓﺮدای ﭘﻴﺮوزی ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
اﺳﺘﺤﻀﺎرﺗﺎن
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ »
ﺑﺎ ﺣﻖ دﻳﮕﺮ

ﻧﻈﺎم

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزه اﺧﻼﻗﯽ
ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻔﻮ اﺳﺖ در اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻴﺴﺖ« اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﺒﺨﺸﻴﺪن و ﮐﻴﻦ ورزﻳﺪن ﻫﺴﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺮوز ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﻣﺤﺮوم از ﻟﺬت ﻋﻔﻮ ﺑﺮدن از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﺎﻳﺸﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻴﻨﻪ ای را ﻧﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺳﻴﺎه دﻟﯽ و ﺗﻴﺮه اﻧﺪﻳﺸﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻐﺾ و ﮐﻴﻨﻪ ﺧﻮد از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻪ ﻳﮏ
دﻟﻴﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ دﻟﻴﻞ را در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﻪ دارﻧﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
اﺳﻼم ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻧﻪ دﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ داﻋﻴﻪ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ دارد!
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻓﺮدای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران دﻧﻴﺎی ﻏﺮب ﺗﺼﺮﻳﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ » اﮔﺮ آﻗﺎﻳﺎن
ﺑﻮش و ﺑﻠﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺟﻮع ﮐﺮده و آﻳﺎت آﻧﺮا
ﺗﻨﻬﺎ روﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم دﻳﻨﯽ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﻳﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ.آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﻼم را از دﻳﮕﺮ
ادﻳﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮐﺮده ذات ﺣﻖ ﻃﻠﺐ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
ﻣﺮﺟﻊ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮﻫﺮ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ
و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﻦ اﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ را داده و ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ
ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
اﺳﻼم در ﺣ ُﺪﻳﺒﻴﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﭘﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ از آن درﺟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و
اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺾ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻔﺎر ،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ زد«
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺳﻬﻢ و ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺴﺘﺘﺮ در ذات اﺳﻼم ﺑﻮاﺳﻄﻪ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺸﻴﻊ و اﺳﻄﻮره ﻇﻠﻢ ﺳﺘﻴﺰی ﻫﻤﭽﻮن »ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ«
ﺳﻮﻣﻴﻦ رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻳﺸﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت دﻳﻦ ورزاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
را در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﻴﺮوی از آﻣﻮزه
ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﻴﻢ اﻟﻠﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ دﻳﮕﺮی ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻖ
آﻧﺮا ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺂﻫﻨﮕﯽ اﻋﺘﻘﺎدی را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰی
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮان اﻓﺘﺨﺎر آﻧﺮا دارد ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ و ﻣﺆاﻧﺴﺖ ،ﻫﻤﺰﻳﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰی ﺑﺎ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن
ﻳﻬﻮدی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت دﻳﻦ ورزاﻧﻪ اﻳﺮاﻧﯽ اﺟﺎزه آﻧﺮا
ﺑﻪ ﻫﻴﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺑﻐﺾ و ﻧﻔﺮت
اﻳﺸﺎن از ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﭘﻴﺎﻣﺘﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﻼش دوﻟﺖ
اﻳﺮان در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﻨﺸﺎء اﺧﺘﻼف دوﻟﺖ
ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻳﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺣﻖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ در
ﻣﻨﻄﻖ دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻟﺬات
ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮض؟!
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻳﺶ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺟﻬﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را داﺷﺖ در ﺳﺎل  79ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و دﻳﮕﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری
اﻳﺮان از ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ را داﺷﺘﻴﺪ؟!
ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از
ﺳﻼح ﻫﺎی اﺗﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و دو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪﺗﺎن
اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺬﻣﺖ ذاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼح
اﺗﻤﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ!
ﻟﺬا ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و دﻳﮕﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺎﻳﺪ در
ﻧﻮع ﺟﻬﺘﮕﻴﺮی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺎ ﻫﻤﺴﻮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﮐﺎخ
ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
راﺳﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼح
اﺗﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺧﺠﻮﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺮف از اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در
ﻣﻘﺎم ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ
ﻓﺎرغ از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼح
اﺗﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻼﺣﯽ ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻣﺼﺮوف دارد.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ اﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﮐﻪ ﺑﺎ دﻫﺎن ﮐﺠﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ذﻫﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه اﻳﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﻴﻠﻴﺘﺎرﻳﺴﺘﯽ
ارﺗﺶ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ،داﻓﻌﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻦ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺎی
ﻣﻌﻘﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ از ﻃﻤﻊ ورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﻴﺪوارم ﺗﻮﻗﻊ آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ـﺎﻧﻪ و
ـﯽ ﺧﻮاﻫـ
ـﺰه دﻣﮑﺮاﺳـ
ـﺮ اﻧﮕ َﻴـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻔﻴﺪ ﻣﺒﻨـ
ـﺎخ ﺳـ
ـﯽ ﮐـ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳـ
اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﺮدورز اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺮدورز اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﺻﺮار و ﺗﻮﻗﻊ آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻧﺪارد ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻴﺎل و ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻫﮋﻣﻮﻧﻴﮏ ﺧﻮد در
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮔﻠﻮﮔﺎه اﻧﺮژی اروﭘﺎ را ﺻﺮاﺣﺘﺎً در
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻫﻢ از اﻳﺸﺎن ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ
ﺗﺎ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﻤﻼت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ
را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﻴﺪاری ﮐﻨﻨﺪ!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده اﻳﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ )در
داﺧﻞ اﻳﺮان( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﺑﻴﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺣﻤﻼت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﺪردی ﺑﺠﺎی
آوردﻧﺪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ را ﻋﻤﻴﻘﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎب اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻫﻢ دردی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ و ﻏﻨﺎ و ﺗﻤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮاﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﻮال را از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ روﻳﮑﺮد اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ای از ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ﻣﺮدم اﻳﺮان آﻧﺮوزی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع و ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﺗﺎی ﻋﻮاﻣﻞ
 CIAدر  28ﻣﺮداد  32ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﺎﺛﺮ و اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ ﻧﺰد
دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ!

ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻴﺎد ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ ،آﻧﺮوزی ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺮﻫﻢ وﻃﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ
ﻓﺮاز آﺑﻬﺎی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﻧﺎو ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺑﺮ وﻳﻨﺴﻨﺲ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ
ﺷﺪ ،ﺷﻤﻌﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﻫﻢ دردی روﺷﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ادﻋﺎی ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﺑﻮش اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ
اﻳﺪ » دوﺳﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد«
ﻣﺒﻴّﻦ ﻗﻠﺖ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺳﻮاد ﺗﺎرﻳﺨﯽ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻻاﻗﻞ در
ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻳﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻴﻠﺴﭙﻮ و ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ در اﻳﺮاﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﮐﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻧﺮوﺋﻪ و ورود آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻮدﻧﺪ ،
دوم ﮐﻪ دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪ

ﻻاﻗﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺳﻨﻮات دوﺳﺘﯽ و
ﻳﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﻳﺮان در ﺧﻮد ﻧﮕﻨﺠﺎﻧﺪه.
اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﺮخ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮ
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دوﺳﺘﯽ
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻳﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﺳﺘﯽ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ ﻗﺮار داد!
راﺳﺘﯽ!

اﺧﺬ

ﺣﻖ

ﺗﻮﺣﺶ

از

ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﭘﻬﻠﻮی

ﺑﻮاﺳﻄﻪ

ﺣﻀﻮر

ﻣﺴﺘﺸﺎران

و

ﮐﺎرﮔﺰاران ﮐﺸﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﻳﺮان را اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎی دوﺳﺘﯽ
ﺑﻴﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!؟ اﻇﻬﺎرات ﮔﺎﺳﭙﺎر واﻳﻨﺒﺮﮔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺣﺸﯽ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﻟﺰوم رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻣﻠﺖ را ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻬﺎد؟
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
در اﻳﻨﺠﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رازی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ
ﺑﮕﻮﻳﻢ!
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ارﺗﺶ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ ،اﮐﺜﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از دﻳﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ در
ﺧﻔﺎ و آﺷﮑﺎر اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮاق ﻧﻮﺑﺖ

اﻳﺮان اﺳﺖ! و آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻴﻬﺎ ﺑﺰودی دروازه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮده و دروازه ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ روی اﻳﺸﺎن
ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ!
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ! ﺟﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺳﻦ ﺷﺎن ﻧﺤﻴﻒ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎی رواج ﭼﻨﻴﻦ روﻳﮑﺮدی را ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎب
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﻴﺮاً در ﮐﺸﻮر اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﭘﺪﻳﺪه زﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﺧﺘﺮان
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﻠﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ و ﻳﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﻮان ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻼ ً ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎﺋﯽ
آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮار از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪه ای در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ!
ﻓﺮاری ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﮐﺴﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و آزادﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺟﺎم آن ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮد!
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﺎﻳﻠﻢ ﮔﺮاﻳﺶ اﺧﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻳﺮان را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و در آرزوی ﮐﺴﺐ دﻧﻴﺎﺋﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﻢ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺰم اﻧﺪﻳﺸﯽ و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻂ از
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و
ﻧﺪادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻤﺸﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ
دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای در اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻀﻴﻘﻪ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻗﺸﺎر ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﻴﺎق
وﻫﻢ آﻟﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪه!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﻮازﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﻮازاﻧﯽ ﺧﻮش اﺳﺘﻘﺒﺎل و
ﺑﺪ ﺑﺪرﻗﻪ!

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﺪه .ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﻮازی ﺧﻮش اﺳﺘﻘﺒﺎﻻﻧﻪ ،اﻳﺸﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺧﻮد را ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺗﺮﻳﻦ آداب ﻣﻴﻬﻤﺎن
ﺑﻮدن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﮑﺒﺎر در دوران دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺣ ُﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺣ ُﺴﻦ
ﻧﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ و آداب ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﻴﺪوارم ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﻮق زدﮔﯽ
ﺑﺨﺸﻬﺎﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان اﻳﺮان ﺑﺮای آﻏﻮش ﮔﺸﺎﺋﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﺣﻀﻮرﺗﺎن در اﻳﺮان ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ ر ﻗﻄﻮرﺗﺮ از
آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺖ ،ﻧﮑﻨﻴﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
ﺟﻤﻴﻊ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻃﯽ  24ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﻼﮔﺮدان اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ دوﻟﺖ وﻗﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ
در دوران زﻣﺎﻣﺪاری دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻃﺒﻌﺎً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آن اﻳﺎم دوﻟﺖ وﻗﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪاراﻧﻪ ﺗﺤﺖ اﻏﻮای
ﻟﻨﺪن و ﻓﻮﺑﻴﺎی ﺳﺮخ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻏﻮش ﮔﺸﺎﺋﯽ از دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ
و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از روﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ 25 ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد را ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺸﺪت ﺿﺪ
آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻇﻔﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﭘﻴﺪﻣﯽ ﮐﺮدن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ دوران ﻃﻼﺋﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺖ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎول
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﺎذﻗﺎﻧﻪ اﻳﺸﺎن در ﮐﻨﮕﺮه را ﻳﺎدآور ﺷﻮﻳﺪ
)ﭼﺮا در ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻣﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ؟( اﻣﺎ ﺑﺠﺎی اﻳﺸﺎن ﺑﮑﻮﺷﻴﺪ
ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ واﻗﻌﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺣﺘﺮام
دارﻳﻮش ﺳﺠﺎدی

/۲۴اردﻳﺒﻬﺸﺖ۸۲/
آﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖ روز
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/04/VID-2020043
0-WA0002.mp4
#ﺧﺒﺮ_ﺳﯿﺎﺳﯽ
#ﺷﺎﻧﺘﺎژ_ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺳ ِّﺮ دﻟﺒﺮان!
…
ﺳ ِّﺮ دﻟﺒﺮان!
ﺳﺘﺎﯾﺶ اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی از رﺷﺎدت ﺳﺮدار ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺠﯿﺪ وی از
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺮاﻧﺪاز در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮاﻧﺪازان
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺎﻟﻮف و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﺮت اﻧﺒﻮه و ﻏﯿﻆ ﻣﺸﻬﻮد،
آﺳﯿﻤﻪﺳﺮاﻧﻪ ﻋﻨﺎن از ﮐﻒ ﻧﻬﺎده و ﻋﺘﺎﺑﺎﻧﻪ و ﻫﺘﺎﮐﺎﻧﻪ »اردﺷﯿﺮ« ﻣﺰﺑﻮر
و دودﻣﺎناش را ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺂﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ
اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺖ ﺗﻔﻘﺪ ﺟﻨﺎب زاﻫﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ ادﺧﺎل
ﺳﺮوری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن را ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ
ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ و روادﯾﺪ ﺟﻨﺎب زاﻫﺪی ﺑﺒﺂﻻﻧﻨﺪ و ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻮرﭼﺮاﻧﯽ
راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ!
ﺑﺮاﻧﺪازان ﮔﺮاﻣﯽ!

ﺳُﺮﻧﺎ را از ﺳﺮ ﮔﺸﺎدش ﻧﻮاﺧﺘﯿﺪ!
ﺻﺮاﻓﺖ زاﻫﺪی از »رﺷﺎدت ﺳﺮدار« و وﺛﺎﻗﺖ وی از »ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم«
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪی ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻪ ﻧﻈﺎم!
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎری دارد آن اﻋﺘﺒﺎر را ﻣﺪﯾﻮن ﭘﺎﯾﻤﺮدی
ﺷﯿﺮزﻧﺎن و دﻻورﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۱ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر
و ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻋﻘﺒﻪﻫﺎ از ﺟﻨﮓ  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ۴۱
ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦاش را ﻇﻔﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑ ُﺮدﺑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﭘﺪران
ﺳﻠﺤﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دﯾﻦ و ﻣﯿﻬﻦﺷﺎن ﺑﺮ آن ﺗﺮﺑﺖ ﭘﺎک ﻓﺮو
ﻏﻠﺘﯿﺪ!
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺎدران و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺰﯾﺰانﺷﺎن را ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺎﻧﺎﺋﯽ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ و ﻣُﻠﮏ و ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ!
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﻬﯿﺪان ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و دُرداﻧﻪﻫﺎﺋﯽ
ﭼﻮن »ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ« ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ و ﺧﺎﮐﺴﺎراﻧﻪ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن
را ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻧﺎنﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺮدان و ﻧﺠﺎﺑﺖ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۱ﺳﺎل
اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ آن ﭘﺘﯿﺎره ﻗﺪرت
در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺧﺎﮐﺴﺎراﻧﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زدهاﻧﺪ!
زاﻫﺪی و اﻣﺜﺎل زاﻫﺪی ﺑﺎ »اذﻋﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،از ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!

ﺑﻪ

واﻗﻌﯿﺖ«

ﺑﻪ

ﻧﻈﺎم

ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ

ﺧﻮﺷﺘﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ دﻟﺒﺮان
ﮔﻔﺘﻪ آﯾﺪ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮان
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی
#اردﺷﯿﺮ_زاﻫﺪی
#ﻗﺎﺳﻢ_ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
_http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/04/video_2020
4_30-5_3_36_220_llc.mp4

اﺳﺘﺴﻘﺎی اﺻﻼﺣﺎت!
اﺳﺘﺴﻘﺎی اﺻﻼﺣﺎت!
آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ﭼﭗﻫﺎی ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
دﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎورداﺷﺘﯽ ،اﺗﻬﺎم ﭼﭗ ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎﺋﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻮاری در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری از راهﭘﯿﺸﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن ـ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻂ
اﻣﺎم اﺳﺖ.
ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺴﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺎﺋﯽ
را ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺪاﻟﯿﻮﻧﯽ از ﺷﻌﻮر و ﺷﻌﺎﺋﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از ﻣﻌﻨﺎی
اﻧﺴﺎن و ﻧﺴﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ را
از ﺳﻨﺖ و ﺳﻠﻮک اﻣﺎم ،ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺎرﭼﺸﻤﺎﻧﻪ ﻏﺎﻓﻠﯿﺪ از ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﺋﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮدیﺗﺎن
و ﺧ ُﻠﺪآﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽﻫﺎ را اﻧﺪوﺳﮑﭙﯽ ﻧﺎرﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ!
ﺑﻘﻮل »ﺳﻨﮑﺎ« ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﺮﺷﻨﺎس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ:
ﺑﺮای ﻗﺎﯾﻖراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ،ﻫﯿﭻ ﺑﺎدی ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﯿﺴﺖ!
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺮون از ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﻄﻠﺒﯿﺪه ﻣُﺮاد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺿﺮار اﺳﺖ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽآورد!
دوم ﺧﺮداد اﺳﺘﺴﻘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﺎران ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺷﺪ! و ﺣﺠﻢ
اﯾﻦ ﻧﻄﻠﺒﯿﺪه ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ را از ﺻﺮاﻓﺖ رﻫﺒﺮی ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻼﻫﺖ
ﭘﯿﺮوی از ﺗﻮدهﻫﺎ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪ!
در ﻓﻘﺪان ﭘﻼﺗﻔﺮم اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺳﺘﺎره
رﻫﻨﻤﺎ ،ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﯽﻟﻨﮕﺮی را ﺗﻤﻬﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وﻓﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ داﺷﺖ اﻣﺎ
ﭼﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯽﻟﻨﮕﺮ ﮐﮋ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﮋ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﻬﺎﺑﺖ ﻃﻮﻓﺎن و ﻣﻬﻠﮑﻪ
ﺗﻨﺪﺑﺎد ،ﻏﺮﻗﺂب ﺧﻮدﮐﺮدﮔﯽﻫﺎ ﺷﺪ! و ﻫﻤﺎن ﻗﺎﯾﻖراﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
»ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻘﺼﺪ« زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن و ﻧﺒﻮد ﺑﺎد ﻣﻮاﻓﻖ را ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﺴﺒﺐ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎرﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﺪ!
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی

ﻗﻼده ﻫﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ!
وَر َزﯾﻞ ﺷﻬﺮی ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن ﺟﻤﻠﮕﯽ اﻓﺮادی زﺑﻮن و ﺑﺰدل
اﻧﺪ .روزی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ورزﯾﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪال
ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ای واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ از ﮐﻤﻨﺪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ اش رﺳﺎﻧﺪ و وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪ و درب را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻓﺮﯾﺎد زد:
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ!!!
ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺷﺪ و دﻟﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﻮی اﻓﺘﺎد ﮐﻪ :ﺑﯿﺎ و از
ﺣﻤﺎﻗﺖ اش ﺑﮕﺬر و ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﮑﻦ!
داﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻓﻮق ﺣﮑﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺴﺮی از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮاﻧﻨﺪ ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪ و ﺑﻤﺠﺮد ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪروم »ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮآرا ﺑﯿﻨﯽ« ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﮐﯿﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﮐﯿﺎ در ﮔﺬر ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدش ﮐﻢ
ﮐﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ روﺷﻨﻪ .دﯾﮑﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯿﻪ .وﻟﯽ ﯾﻪ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
»ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ« ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﻣﮕﻪ اﯾﻦ راه ﺧﻂ
ﭘﺎﯾﺎن داره ﮐﻪ ﺑﺸﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮد؟ اﻧﻘﻼب ﻣﺜﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻪ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺜﻞ اوراﻧﯿﻮﻣﯿﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ،دﯾﮕﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺸﻦ  ،ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ اش ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ
ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﯾﺎ از ﺳﺮ
رﻧﺪی ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﺻﻸ از اوﻟﺶ ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻔﺘﻢ:
وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان )ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎزاده( در وﺑﻼگ

ﺷﺨﺼﯽ اش ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
»ﺳﺠﺎدی ﭼﻘﺪر در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻧﺪه« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻢ:
ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺎﺋﯽ ﺳﺠﺎدی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺎق داﺧﻞ ،ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺠﺎدی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﺎن ﺳﺠﺎدی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﮑﺎوﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
»ﺧﻮد« ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺎن ﮔﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻬﺮه ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺠﺎدی در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
روال ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮض ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﻋﺠﺎب،
رﯾﺎﮐﺎری آن ﻣﻮﻗﻊ و دﮔﺮﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﻣﺮوزﯾﻦ آن دﺳﺘﻪ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺖ ﻋﯿﺎر و ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺧﻮل در دل دﻟﺪار ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎ
و ﺷﻤﺎﺋﯽ ز در آﯾﻨﺪ!
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻬﻮری ،ﺑﺎﺑﮏ داد و ﻣﺠﺘﺒﯽ واﺣﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و در
دﺳﺘﺮس از ﭼﻨﺎن »ﺑﺎد ﻧﻮرداﻧﯽ« اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﺗﻨﺒُــّﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪروﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﻬﻮری( ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ از ﺟﻮار ﺟﻨﺒﺶ دوم
ﺧﺮداد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻗﺒﺎل ﯾﮏ »ﺑﻌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﭘﺎی ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ از ﯾﮑﯽ
از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﻧـﺎث و ﻣـﺎﺟﺮاﺟﻮ در ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﺸـﻢ ،ﻧﺎﮔﻬـﺎن از ﮐﺴـﻮت
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺳﺎده و ﻣﺤﺠﻮب در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن و ﻋﻤﻖ
ﻣﺠﺎﻫﺪت و اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺨﯿﻠﯽ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻤﭗ ﮐﺮد!
ﻣﺸﺎراﻟﯿﻬﺴ ُﺨﻦ
اﮔﺮ از ﻋﺎم ﺑﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻓﺎش ﮐﻨﯽ ـ ﺳﺨﻦ ﺧﺎص ﻧﻬﺎن در ﺳﺨﻦ ﻋﺎم ﺑﮕﻮ
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ▼
 ۱۳۹۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ,۱۰ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻗﻼده ﻫﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ!
وَر َزﯾﻞ ﺷﻬﺮی ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن ﺟﻤﻠﮕﯽ اﻓﺮادی زﺑﻮن و ﺑﺰدل
اﻧﺪ .روزی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ورزﯾﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪال
ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ای واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ از ﮐﻤﻨﺪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺷﻬﺮ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ اش رﺳﺎﻧﺪ و وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪ و درب را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻓﺮﯾﺎد زد:
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ!!!
ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺷﺪ و دﻟﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﻮی اﻓﺘﺎد ﮐﻪ :ﺑﯿﺎ و از
ﺣﻤﺎﻗﺖ اش ﺑﮕﺬر و ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﮑﻦ!
داﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻓﻮق ﺣﮑﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺴﺮی از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮاﻧﻨﺪ ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪ و ﺑﻤﺠﺮد ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪروم »ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮآرا ﺑﯿﻨﯽ« ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﮐﯿﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﮐﯿﺎ در ﮔﺬر ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدش ﮐﻢ
ﮐﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ روﺷﻨﻪ .دﯾﮑﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯿﻪ .وﻟﯽ ﯾﻪ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
»ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ« ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﻣﮕﻪ اﯾﻦ راه ﺧﻂ
ﭘﺎﯾﺎن داره ﮐﻪ ﺑﺸﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮد؟ اﻧﻘﻼب ﻣﺜﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻪ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺜﻞ اوراﻧﯿﻮﻣﯿﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ،دﯾﮕﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺸﻦ  ،ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ اش ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ
ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﯾﺎ از ﺳﺮ
رﻧﺪی ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﺻﻸ از اوﻟﺶ ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻔﺘﻢ:
وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان )ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎزاده( در وﺑﻼگ
ﺷﺨﺼﯽ اش ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
»ﺳﺠﺎدی ﭼﻘﺪر در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻧﺪه« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻢ:
ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺎﺋﯽ ﺳﺠﺎدی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺎق داﺧﻞ ،ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺠﺎدی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﺎن ﺳﺠﺎدی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ

اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﮑﺎوﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
»ﺧﻮد« ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺎن ﮔﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻬﺮه ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺠﺎدی در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
روال ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮض ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﻋﺠﺎب،
رﯾﺎﮐﺎری آن ﻣﻮﻗﻊ و دﮔﺮﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﻣﺮوزﯾﻦ آن دﺳﺘﻪ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺖ ﻋﯿﺎر و ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺧﻮل در دل دﻟﺪار ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎ
و ﺷﻤﺎﺋﯽ ز در آﯾﻨﺪ!
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻬﻮری ،ﺑﺎﺑﮏ داد و ﻣﺠﺘﺒﯽ واﺣﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و در
دﺳﺘﺮس از ﭼﻨﺎن »ﺑﺎد ﻧﻮرداﻧﯽ« اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﺗﻨﺒُــّﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪروﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﻬﻮری( ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ از ﺟﻮار ﺟﻨﺒﺶ دوم
ﺧﺮداد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻗﺒﺎل ﯾﮏ »ﺑﻌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﭘﺎی ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ از ﯾﮑﯽ
از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﻧـﺎث و ﻣـﺎﺟﺮاﺟﻮ در ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﺸـﻢ ،ﻧﺎﮔﻬـﺎن از ﮐﺴـﻮت
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺳﺎده و ﻣﺤﺠﻮب در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن و ﻋﻤﻖ
ﻣﺠﺎﻫﺪت و اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺨﯿﻠﯽ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻤﭗ ﮐﺮد!
ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ از آن وﺻﻠﺖ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ و
اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﺪرﺟﺎً ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪروﻣﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪروم »ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮآرا ﺑﯿﻨﯽ« ﯾﺎد
ﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﺟﻼس دو روزه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ »ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻬﻮری« ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ :ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد! ﭼﻨﯿﻦ »ﻓﺘﻮاﺋﯽ«!
ﻣﻮﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﺛﺮﮔﺬار »ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ« ﻧﺰد ﻏﺎﻟﺐ
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم »ﺧﻮد ﭼﻪ
ﮔﻮآرا ﺑﯿﻨﯽ« ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در »ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد« ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
دل ﭼﺮﮐﯿﻨﯽ از ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﯿﻨﯽ را از
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮو ﺑﺮدن »ﺧﻮد« در ﻧﺸﺌﻪ »ﺑﻮدن« ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  88و در ﺧﻼل ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺼﺎدﻓﺎً و ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ »ﺗﻬﻮری« در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﺧﻮد را از ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ  FBIﻋﺒﻮر داده و وارد ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺷﻮد و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻼﯾﻪ از آن ﺑﻌﺪ از آن وﺻﻠﺖ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺰﯾﻤﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﺪرﺟﺎً ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﻨﺪروﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪروم »ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮآرا
ﺑﯿﻨﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﺟﻼس دو روزه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ »ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻬﻮری« ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ :ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد! ﭼﻨﯿﻦ »ﻓﺘﻮاﺋﯽ«!
ﻣﻮﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﺛﺮﮔﺬار »ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ« ﻧﺰد ﻏﺎﻟﺐ
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم »ﺧﻮد ﭼﻪ
ﮔﻮآرا ﺑﯿﻨﯽ« ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در »ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد« ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
دل ﭼﺮﮐﯿﻨﯽ از ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﯿﻨﯽ را از
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮو ﺑﺮدن »ﺧﻮد« در ﻧﺸﺌﻪ »ﺑﻮدن« ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  88و در ﺧﻼل ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺼﺎدﻓﺎً و ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ »ﺗﻬﻮری« در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﺧﻮد را از ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ  FBIﻋﺒﻮر داده و وارد ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺷﻮد و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻼﯾﻪ از آن ﮐﺮد ﮐﻪ:
ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺗﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم را
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم:
ﺷﻤﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و دوام و دﻓﺎع از آن ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ،ارزﻧﯽ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ اﻧﺼﺎف ﻧﮑﺮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﻓﺮض ﮐﺞ
روی ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺑﻀﺎﻋﺘﻢ ﺻﺮف اﺻﻼح
ﭼﻨﺎن ﮐﺠﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل وﻗﺖ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮏ
آن ﺟﻮان ﺗﺎزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻌﺎﯾﺖ »ژﻧﯿﻮ ﻋﺒﺪو« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﯾﺮان
»ﺳﻨﭽﻮری ﻓﺎﻧﺪﯾﺸﻦ« در وﺑﻼگ  CNNاز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دو روزه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺧﺒﺮ از
آن دﻫﺪ ﮐﻪ »ﺗﻬﻮری« و دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ در اﺟﻼس ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد!
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻨﺎم »ﺑﺎﺑﮏ داد« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﭘﺴﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﺷﯿﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ ارزﻧﯽ در دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  81ﮐﻪ »ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی«
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ و
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﮔﺸﺎده و ﻫﺘﺎﮐﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮐﺮد
اﯾﻦ »ﺑﺎﺑﮏ داد« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻧﺪان ﮐﻮب ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی داده و اﯾﺸﺎن را اﻧﺬار دﻫﺪ:
ﻧﺴﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻢ؛ در ﺗﻼش اﺳﺖ »اﺧﻼق« را ﺑﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺰﻧﺪ.ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﭘﺎی ﻧﻬﺎل ﻧﻮﭘﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺧﻼق ﮔﺮا« ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺑﺰرگ ﺷﺪن آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﻧﺴﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺎن »ﻧﻘﺪ« و »ﺗﺨﻄﺌﻪ« و
»ﻫﺘﺎﻛﯽ« ﻓﺮق ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺑﺎزﯾﭽﻪ و ﺧﺎم
ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ آدم ﮔﺴـﺘﺎخ و ﻫﺘـﺎﻛﯽ ،ﻋﻨـﻮان »ﺳـﻮﭘﺮﻣﻦ« و
»ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺷﺠﺎع« ﺑﺪﻫﺪ و اﺧﺘﯿﺎر و آﯾﻨﺪه اش را ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺑﺴﭙﺎرد.
ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﻮاﻧﯽ» ،ﻫﺘﺎﻛﯽ و ﭘﺮده دری« را ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف )ﻫﺮ
ﻫﺪﻓﯽ( ﻣﺮدود ﻣﯽ داﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺘﺎﻛﺎﻧﻪ و دور از ﻧﺰاﻛﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ،
اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ،ذره ای ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارد.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  78در ﻫﺘﻞ ﭘﺎﻻزای ﻧﯿﻮﯾﻮرک و در ﺧﻼل ﺳﻔﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎل آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ »ﺑﺎﺑﮏ داد« ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮد از ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ .ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﺑﺎﺑﮏ داد در آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ از
ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج اش ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن »ﺑﺎﺑﮏ دادی« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻼل اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺳﺎل  88و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ
»ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﮔﻮﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ« ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اش« رﺳﺎﻧﺪ و آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داد و در
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ اش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺒﻮده« )!(

اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺗﺤﯿُــّﺮ آﻧﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز و ﺣﺴﺐ
ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﮔﺸﺎد دﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اش
را از ﮐﯿﺴﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن و ﭼﯿﺪن ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﺮام
از ﺳﻔﺮه ﻧﻈﺎم ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻻاﻗﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻨﺎن رﯾﺎﮐﺎری
ﻫﺎ و راﻧﺖ ﺧﻮاری ﻫﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮاﻓﺖ ﻓﺮوﺷﯽ
ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎر اﯾﻦ »ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﯾﺰاد« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ﺗﻨﺪ و
ﻫﺘﺎﮐﺎﻧﻪ »داد« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ »آرام ﺑﺎﺷﯽ« ﺑﺪﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺮ »ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی« درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرت
زردی از »آﻗﺎ ﺑﺎﺑﮏ« ﺑﻮد!
اﯾﻀﺎً »ﻣﺠﺘﺒﯽ واﺣﺪی« را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻣﻨﻔﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﺎ دﯾﺮوز ﮐﻪ اﯾﺎم ﺑﻪ ﮐﺎم ﺑﻮد در ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮش ﻣﯽ ﺧﺮاﻣﯿﺪ
و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ اش ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻤﺎ و در
دور ﻧﺨﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻤﯿﻦ »ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺪ ﺷﺪن
ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﻪ آﻗﺎﯾﺎن و رواج ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﮔﺮی و ﻗﺮﺗﯽ ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد! و
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﺟﻮار ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه »ﺷﯿﺦ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ«
ﺷﺪه ﺗﺎزه ﯾﺎدش اﻓﺘﺎده آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم
را اوﺟﺐ واﺟﺒﺎت اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺳﻔﯿﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در ﻣﺼﺎدر اﻣﻮر در ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺮﯾﻒ
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﻪ ﺣﯿﺎ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن و در ﺑﻼد »ورزﯾﻞ« زﺑﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﻮه ﺑﺎﺻﺮه ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ ﺷﺪه!
ﻫﺬﯾﺎن ﮔﻮﺋﯽ ﻋﻠﯿﻪ وﻃﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻔﻮذ در دل ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮﺳﻂ »واﺣﺪی« زﻣﺎﻧﯽ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ »ﭼﻨﺪ ده ﻣﺎﯾﻞ« دورﺗﺮ از وی در داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر »ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن« ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان
در آﻟﻤﺎن و ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻀﻮ
ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻤﺖ ﻫﺎﯾﺶ
اﻣﺜﺎل »واﺣﺪی« ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎش ﯾﮏ ﺗﺎر
ﻣﻮی اﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﺗﻦ ﭼﻨﺎن واﺣﺪی ﻫﺎ و دادﻫﺎ و ﺗﻬﻮری ﻫﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ واﺣﺪی و
اﯾﻀﺎً ﺗﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻘﯿﻤﺎن آﻧﻨﺪ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ »ﻓﺎرن اﻓﺮز« در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺻﺪاﻗﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرش در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺟﻨﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﻧﯿﺰ در
داﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﺪ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ در ﻫﻤﺎن ﺧﺎک ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﻣﺜﺎل »واﺣﺪی ﻫﺎ« و »ﺗﻬﻮری ﻫﺎ« و اﯾﻀﺎً »دادﻫﺎ«
ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
http://www.radiofarda.com/content/f4_former_diplomat_iran_reas
on_fail_dialogue/24483581.html
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﻫﺎ و ﺳﺎزﮔﺎراﻫﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﻫﺎ و
اﻣﯿﺮارﺟﻤﻨﺪﻫﺎ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﻫﺎ و ﮐﻮﺛﺮﻫﺎ و ﮐﺬا و ﮐﺬا و ﮐﺬا
اداﻣﻪ داد و ﻻﻣﺮوت ﺧﺎک اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه و
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﭘﺮوراﻧﺪن ﺷﺎﻣﻮرﺗﯽ ﺑﺎزان و ﺧﻮش ﺧﺮاﻣﺎن در زﻣﯿﻦ اﺟﻨﺒﯽ از
اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ
ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎﻧﯽ در ﻏﺮﺑﺖ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﺬﺷﺘﻦ
از ﻇﻮاﻫﺮ ،ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺎﺟﺮﻣﺴﻠﮏ و اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻬﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﺎً و ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺟﺰ »ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ« ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً در
ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻮدن و ر ُﺑﺎﯾﺶ ﺳﻬﻢ و ﺟﯿﺮه ﺧﻮد از ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻨﺎوب ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ اش در اروﭘﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮاﻧﺪازی
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﻧﺰد »ﺧﺰاﻧﻪ دار« ازﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺬﯾﺎن ﮔﻮﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﺎﮔﺮام ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﻨﺎن »ﺑﺎد ﻧﻮرداﻧﯽ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در روﯾﺎی
»اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻞ و ﺗﻨﻌﻢ در ﻏﺮب« ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت داده اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب در ﺑﺎزار ﮐﺎری آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻊ در
ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻮده و از ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺎوره ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺶ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار از زﺑﺎﻧﯽ اﻟﮑﻦ اﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در ﮐﻠﻨﯽ ﻫﻢ زﺑﺎﻧﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪن در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ »ﻣﻌﯿﺸﺖ«
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻی دروغ ﮔﻮﺋﯽ
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺗﺮ »آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار« از ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺳﮑﻮﻻر در ادﻋﺎﺋﯽ
ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻄﺌﻪ دﯾﻦ ورزان ،دﯾﻦ ﺧﻮﺋﯽ را از ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺷﺨﺼﺎً
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آﻧﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ رﻓﺘﺎری اﯾﺮاﻧﯿﺎن »دروغ ﺧﻮﺋﯽ« اﺳﺖ.
اﯾﻦ دروغ ﺧﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪﻣﺖ  3000ﺳﺎﻟﻪ ﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪ در اﯾﺮان در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﺮض ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ »دﯾﻦ ﺧﻮﺋﯽ« دوﺳﺘﺪار ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺎ ﻏﻨﯽ و از دﯾﻦ دار ﺗﺎ ﺑﯽ دﯾﻦ و از
ﺷﻬﺮی ﺗﺎ روﺳﺘﺎﺋﯽ و از ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻮاد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺎ
ﺑﺪآﻧﺠﺎ ﮐﻪ  2500ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دارﯾﻮش اول ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺗﺎ آن درﺟﻪ
ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ از دروغ ﺧﻮﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دﻋﺎی ﻣﻌﺮوف ﺛﻼﺛﻪ اش
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻮق ﺑﺮ دﺷﻤﻦ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر دروﻏﮕﻮﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ!
ﺗﺒﻌﺎت دروغ ﺧﻮﺋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن را از دروﻏﮕﻮﺋﯽ
ﻋﺒﻮر داده و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن دروغ ﺑﻪ ﺧﻮی اﯾﺸﺎن ،دﯾﮕﺮ »ﻣﺮﺗﮑﺐ« ﺑﺎﺑﺖ
ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﺎن رذﯾﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
آن را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ دروغ و دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ دروغ در ﺑﺎور
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺪاد ﻣﻌﺎﺻﯽ ﮐﺒﯿﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺮس از ﺣﮑﻮﻣﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ را
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪﺛﻪ و اﯾﻀﺎً ﻣﺸﺪده در ﺗﺮوﯾﺞ دروغ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.
دروغ ﺑﻤﻌﻨﺎی واﻗﻊ را ﻧﺎواﻗﻊ ﯾﺎ ﻧﺎواﻗﻊ را واﻗﻊ اراﺋﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ و
ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﮐﻨﺎر ﺗﺮس رﯾﺸﻪ در ﻃﻤﻊ ﻧﯿﺰ دارد .اﻧﺴﺎن ﯾﺎ از ﺧﻮف ﯾﮏ
ﻗﺪرت ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ و ﻃﻤﻊ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ دروغ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر و ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﻣﯽ
داﻧﺪ .ﻟﺬا در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻋﻤﻼ ً اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ »ﺗﺮس اﺻﯿﻞ« از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮس در ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دروغ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ »دروﻏﮕﻮﺋﯽ« ﻣﻌﺼﯿﺖ
ﮐﺒﯿﺮه ﻓﺮض ﺷﺪه.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺮس ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺗﺮس از ﻏﯿﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮک ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺟﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺪرﺗﯽ در
ﺟﻮار ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺮاﺳﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻪ دارد و دروﻏﮕﻮ

را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ذﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺒﯿﺮه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺬا دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﻣﻮﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺪرﺗﯽ در ﺟﻮار ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﺪن از
ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه ﻓﻬﻢ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در
ﺗﮑﻠﻢ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ دروغ اﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮد و در دﺳﺘﺮس از دروغ ﺧﻮﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً اﮔﺮ دﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻاﻗﻞ ﺳﮑﻮﻻرﻧﺪ و دﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ »آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار« ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﻦ ﺧﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻮار دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﻐﺎﯾﺖ دروغ ﺧﻮﯾﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  97درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﯿﺰ در ﻋﺪاد اﻗﺸﺎر ﺳﮑﻮﻻر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﻠﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺧﺬ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﯾﺎ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ »ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ« اﻟﺘﺰام و وﻓﺎداری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺗﺒﺎع ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﻪ در ﻋﻘﺒﻪ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﯾﺸﺎن
ﺧﺪای »واﺣﺪی« را ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮاﺿﻊ »داد« ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺎور ﮐﺮد و ﻧﻪ »ﺗﻬﻮری« در ﺳﻠﻮک اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ!
اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اذﻫﺎن آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﻣﯽ ﮔﺰد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻓﺮض ﻗﺒﻮل دروغ ﺧﻮﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺨﺎر
و اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻢ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در
ﺳﻠﻄﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﺗﺮش ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ را
در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻬﺪه داری ﮐﺮده اﻧﺪ .رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮدی ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﭘﺴﺂﻣﺪ ﺳﯿﺎق و ﺳﻠﻮک رﻫﺒﺮان ﻣﻮﺳﻤﯽ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی »ﻣﺮدم ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﻠﻮک و رﻫﺒﺮان ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ«
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ در اﻧﺬار ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽ

زد :اﮔﺮ دﯾﻦ ﻧﺪارﯾﺪ ﻻاﻗﻞ آزاده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻟﻮازم آن اﺳﺖ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻔﺲ در دﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از »اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ«
اﺳﺖ.
اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎش از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف »ﺗﻤّـُـﻮل« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ راﻏﺒﯿﻦ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ و ﭘﺮ
ﺟﺎذﺑﻪ و ﻓﺮﯾﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد:
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
اﺷﺮاﻓﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ

اﺷﺮاﻓﯿﺖ

ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﺪارﯾﺪ

ﻻاﻗﻞ

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﯿﻮای ﻫﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ:
ﻧﻪ ﻣﺮگ آن ﻗﺪر ﺧﻮﻓﻨﺎک اﺳﺖ و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن ﻗﺪر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ
را ﺑﺘﻮان ﺑﺪآن ﻓﺮوﺧﺖ!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺑﮏ داد ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی
ﺑﺎﺑﻚ داد
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 24 ،آذر 81
ﺷﻚ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی در روز ﺷﻨﺒﻪ
16آذرﻣﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺪن ﯾﻚ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ!
“ﻫﺎواردﺑﯿﻞ”اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﺷﻤﺎر
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد.اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ و
ﺧﻮدﻛﺸﯽ او از ﺟﺬاﺑﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،او ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﻛﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ 15آذرﻣﺎه از ﻛﺎﻧﺎل 4ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و
روز ﺑﻌـﺪ،ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸـﻢ آﻟـﻮد و ﻣﻌﺘﺮﺿـﺎﻧﻪ آﻗـﺎی ﺷﻌﻠـﻪ ﺳـﻌﺪی ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ.راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه و ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی

ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی وﺟﻮد دارد؟آﯾﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ،در
ﻣﻘﺎم ﯾﻚ ﻧﺎﺟﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ،ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮود و “ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺎن ﻛﻨﺪ”؟
ﺷﻚ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﻛﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺬﻛﻮر را دﯾﺪه و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ
را از ﻛﻒ ﺑﺪﻫﺪ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز ﻓﯿﻠﻢ
،ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﻜﻪ،ﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ
ﺷﺒﻜﻪ،در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارد!
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ،ﻧﺤﻮه ﻧﻘﺪ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی اﺷﺎراﺗﯽ ﮔﺬرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ راﺳﺘﯽ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﻛﯿﺴﺖ؟
***
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم،ﯾﻚ وﻛﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻨﺎم دﻛﺘﺮﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی
از ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ او،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻮج اﺣﺴﺎس ﮔﺮاﯾﯽ و ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻری ﺳﻮار ﺑﻮد و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ دﯾﺮﯾﻨﻪ دو ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و راﺳﺖ،ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻫﺮ دو ﺟﺮﯾﺎن و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ “ﺧﻂ ﺳﻮم”،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﺑﺪ.اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
از اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﻧﺪاﺷﺖ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﻔﻌﺎل او در دوران
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻚ “ﻓﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﮕﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ” ﺑﻮد .درﺑﺎره
آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻛﻪ او ﯾﻚ ﻣﻮج
ﺳﻮار ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻗﻬﺎر اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎرم ،آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﻋﺪه “ﺟﺒﺮان” ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻮء و
“ﺗﺼﺤﯿﺢ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب”رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ،ﻣﺠﻮز ﻧﺎﻣﺰدی را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ
و وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد!ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﺸﻬﻮر از
ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ”ردﺻﻼﺣﯿﺖ داﺋﻤﯽ”
او ﺷـﻮد.اﯾﻦ ﺳـﺨﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ او درﺑﺎره”آﺧﻮﻧـﺪﻫﺎی ﻣﻨـﺒﺮی 5رﯾـﺎﻟﯽ
دﯾﺮوز،ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺳﻮار ﺑﻨﺰﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ!” ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم اﺳﺖ.اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺑﺎ
“ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺒﺮان ﺳﺨﻨﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ” ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰد،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﺑﺪ!؟ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺘﺶ در دوره ﭼﻬﺎرم ؛او دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه
ای،ﺗﻮاﻧﺴﺖ رای ﻣﺮدم را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎزی را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،او ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻮل داد ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ را
ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ!ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوره ﭼﻬﺎرم،آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ
ﺳﻌﺪی ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺨﻨﺎن و اﻧﺘﻘﺎدات آﺗﺸﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﺮد!

ﭼﻮن دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد!
ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻠﺲ  ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی،ﻛﻪ
ﺧﻮدش داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد)!(ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه ای از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی
ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﺷﻜﺎر ﺷﻮد.آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ،ﺑﺎ دﻓﺎﻋﯿﺎﺗﯽ آﺗﺸﯿﻦ در
ﻣﺠﻠﺲ،ﺧﻮد را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ،ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻛﺮد.او در دﻓﺎع از اﺗﻬﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﮔﻔﺖ”:ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ام! ﻣﻦ ﻣﺪاح و ﺷﺎﻋﺮ اﻫﻠﺒﯿﺖ ﺑﻮده ام.ﻣﻦ دﻫﻬﺎ
ﺷﻌﺮ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ام!ﻣﻦ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺟﻨﮓ،ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن دﻫﻬﺎ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻪ ام.ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺮادرم را
ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻛﺮدم و ﺧﻮدم در اروﭘﺎ از ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼب
دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻛﺮده ام،ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﻢ؟”)روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼم11ﺗﯿﺮ(1371
آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺛﺒﺎت ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ”:ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ:ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮﻛﺒﯿﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.واﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﻛﺒﯿﺮه ﺑﻮد)”.ﺳﻼم11 .ﺗﯿﺮ(1371

ﺣﺮف

در

ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﺎﯾﺎن ذﻛﺮ اﯾﻨﻜﻪ؛ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻣﺤﻮری ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺟﻨﺎح
راﺳـﺖ در اﻛﺜﺮﯾـﺖ آن ﻗـﺮار داﺷﺖ،ﺷﻌﺎر”اﻃـﺎﻋﺖ از رﻫـﺒﺮی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﻫﺎﺷﻤﯽ” ﺑﻮد،ﻛﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﻛﻪ آن روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ)ﯾﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
اﻣﺮوزی( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺟﺪی و ﺳﺮﺳﺨﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر “ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮﻛﺒﯿﺮ
اﯾﺮان اﺳﺖ…”اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اش را ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ؛ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﻛﯽ ﭘﺲ از دوم ﺧﺮداد و ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﻧﻈﺎم،وی ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،داﻋﯿﻪ دار ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺪه و
ﺗﻨﺪﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان،ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎﺧﺖ.آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
اﻣﺮوزه در ﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی،آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را “ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻬﺎی ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪوام ﺟﻨﮓ” ﻣﯿﺪاﻧﺪ! آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ،ﻛﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎرم،ﺧﻮد را “ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺒﻬﻪ
ﻫﺎ” ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻜﺮد ،در ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮش،ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ 1000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺧﺴﺎرت
ﻣﺎدی ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و از ﻟﺰوم ﻗﺒﻮل ﺻﻠﺢ در ﺳﺎل  1361ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ! اﯾﻨﻚ
دﯾﮕﺮ ﺷﻜﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺸﻬﺎی 180درﺟﻪ ای اﯾﺸﺎن،ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻔﺎوت
از ﯾﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻚ ﻓﺮد اﺳﺖ.ﻫﺮﻛﺴﯽ
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺮﻛﺖ روﺑﻪ ﺟﻠﻮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻛﺎت زﯾﻜﺰاﻛﯽ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﻫﻢ،از ﺳﻨﺦ
ﻫﻤﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ اﯾﺪه ﻫﺎﺳﺖ؟ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ  180درﺟﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف

ﭼﻨﺪﻣﺎه؟
در ﯾﻚ ﻛﻼم ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﻣﺠﻠﺲ و روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎری ،ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ
ﺳﻌﺪی آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ام ،ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ وی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی،ﯾﻚ ﻛﻼس درس ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوی ﻋﺒﺮﺗﻬﺎ و آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ.ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻧﺴﻠﯽ ﻛﻪ
ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻢ.
***
ﻧﺴﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻢ؛در ﺗﻼش اﺳﺖ “اﺧﻼق” را ﺑﺎ “ﺳﯿﺎﺳﺖ” ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺰﻧﺪ.ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﭘﺎی ﻧﻬﺎل ﻧﻮﭘﺎی “ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺧﻼق ﮔﺮا”ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺑﺰرگ ﺷﺪن آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﻜﻨﺪ.ﻧﺴﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺎن “ﻧﻘﺪ” و “ﺗﺨﻄﺌﻪ” و
“ﻫﺘﺎﻛﯽ” ﻓﺮق ﻣﯿﮕﺬارد و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺑﺎزﯾﭽﻪ و ﺧﺎم
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ آدم ﮔﺴﺘﺎخ و ﻫﺘﺎﻛﯽ،ﻋﻨﻮان “ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ” و “ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
ﺷﺠﺎع”ﺑﺪﻫﺪ و اﺧﺘﯿﺎر و آﯾﻨﺪه اش را ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺑﺴﭙﺎرد .ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ
رﻏﻢ ﺟﻮاﻧﯽ”،ﻫﺘﺎﻛﯽ و ﭘﺮده دری” را ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف)ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ( ﻣﺮدود
ﻣﯽ داﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺘﺎﻛﺎﻧﻪ و دور از ﻧﺰاﻛﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ،اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ،ذره ای ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارد.
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻛﺮده اﯾﻢ ﻛﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭘﺎ از داﯾﺮه “اﻧﺼﺎف” و
“ﻧﺰاﻛﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ”ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺬارﯾﻢ و اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﯿﻢ.اﯾﻦ ﻧﺴﻞ،ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﻘﺪﺳﯽ،زﻣﺎن
را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورده و ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه
اﻋﺘﻘﺎد دارد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻔﺎ و ﻫﺘﺎﻛﯽ و ﺳﺘﻢ آﺷﻜﺎر،از
ﻗﺒﯿﻞ آﻧﭽﻪ در ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺗﺐ ﻣﯽ
ﻛﻨﯿﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ،از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
ﻣﺮدود ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.ﭼﻪ؛اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺬﻣﻮم ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻮه
ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﺸﻮر و آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﻃﻠﺒﺎن و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺸﻜﻮك ،از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﭘﺮآﺷﻮب ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺴﻞ
ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻛﺸﻮرش،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﻣﻮج ﺳﻮاران ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺎﺷﺪ.زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺘﺎﻛﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﺑﺎزان و
ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ،در دﻓﺎع از ﺷﻌﻮر ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ

ﺳﻌﺪی ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻜﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد.دﻓﺎع از ﺷﻌﻮر ﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﻛﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺮﻛﺎت زﯾﻜﺰاﻛﯽ اﯾﺸﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و
ﻧﺴﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﺗﺎ
“ﻫﺘﺎﻛﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﺪ” ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ.ﺗﺎ ﭘﺮده دری را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ وﺟﻬﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﯾﺠﺎد آﺑﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد،ﭘﯿﺸﻪ
ﻧﺴﺎزﻧﺪ.ﺗﺎ ﺧﯿﺎل ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ از اﯾﻦ راه ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻛﺴﺐ
ﻛﺮده و ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮس ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ،ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺘﺎﻛﯽ ﻫﺎﯾﯽ ،از
داﻣﺎن “ﻧﻘﺪ”در ﺑﺮاﺑﺮ”ﻫﺘﺎﻛﯽ” ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻛﺮده ام و دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺒﻠﯿﻎ “ﻧﺰاﻛﺖ و ادب ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ از اﯾﺮاد ﺗﻬﻤﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﭘﺮده درﯾﻬﺎی آﺷﻜﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﺮﻣﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ  ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺘﺎﻛﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺷﺪﯾﺪا” آزرده
و ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ آن را ،در ﺧﻼل اﯾﻦ
ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درك ﻛﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮب ﺑﻮد آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﺣﺮﻛﺎت
زﯾﻜﺰاﻛــﯽ ﺷــﺎن در ﺳﯿﺎﺳــﺖ ،ﺣــﺪاﻗﻞ داﻣــﻦ “ﺟﻨﺒــﺶ اﺻﻼح ﻃﻠــﺒﯽ” و
“داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن” و “ﻣﺮدم” را ﺑﻪ ﻫﻤﻔﻜﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ و ﺗﻬﻤﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ،ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮ
“دﻓﺎع از ﻣﺮدم و اﺻﻼﺣﺎت” ،ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻄﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
***
و اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ و اﺷﺎره ﮔﺬرا درﺑﺎره ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی؛
ﺳﺌﻮال ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺳﺌﻮاﻻت و ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﻛﻪ در ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ!؟ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﭼﺮا وی،
ﺳﺌﻮاﻻﺗﺶ را درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ،ﭘﺲ
از ﮔﺬﺷﺖ  14ﺳﺎل ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ؟ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﻬﺎت و ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی
ﺷﻌﻠﻪ از ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ.ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی و ﺳﻮاﺑﻖ و
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ( ،ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﻜﺎ
)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ(،ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎم از ﻧﻈﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ(،ﻋﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮارداد اﻟﺠﺰاﯾﺮ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ(،ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ

ﭘﯿﺶ(،ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﺮاق)در ﺳﺎل،(1361ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺣﻜﻢ آﻗﺎی رﻓﯿﻖ
دوﺳﺖ در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ(،ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت)در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل (76و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ.ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ
ﺷﺒﻬﺎت و اﯾﺮادات ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ.ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
“ﺑﯿﺎت” ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از رادﯾﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﻬﺎی داﺧﻠﯽ و
ﻛﺘﺐ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻃﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل،آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ
ﺳﻌﺪی “اﻣﺮوزه” اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزی در
“اﻣﺮوز”ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در دﯾﺮوز ﻧﺒﻮده؟
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺗﺎزه و اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ؛ﺟﺰ ﺧﻮد
“ﻧﮕﺎرش و اﻧﺘﺸﺎر” آن،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﻤﻠﻜﺖ،ﺳﺨﺖ
ﻣﺸﻜﻮك ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در واﻗﻊ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺑﺎ ادﻋﺎی “30ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺳﯿﺎﺳﯽ”،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت را از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﯽ
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﺪ! ﻗﻄﻌﺎ” وی ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺑﺴﯿﺎر،اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﭙﺮده
اﺳﺖ.اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ “اﻧﮕﯿﺰه” و “ﻫﺪف” آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی از اﻧﺘﺸﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص “اﻣﺮوز” ﭼﯿﺴﺖ؟ﻧﺎﻣﻪ ای ﻛﻪ درﺳﺖ در روز
16آذر و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ دورﺧﯿﺰ ﻛﺮده ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،رای
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻛﯿﺴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد؟ﯾﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﻫﺎوارد ﺑﯿﻞ”
ﻣﺠﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺒﻜﻪ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﺎﺟﯽ”،ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺎد ﻛﻨﺪ” و ﺑﻪ
ﯾﻚ ﻓﻮق ﺳﺘﺎره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد؟ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ای اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن
ﺑﻮد؟ ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ،در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﺛﺒﺎت
“ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ”)!(،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﯾﻚ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﻟﯿﺪری ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻧﻈﺎم دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ؟
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ؛ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ،ﺻﺮﻓﺎ” ﯾﻚ “ﻫﺎراﮔﯿﺮی” ﯾﺎ
ﺧﻮدﻛﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ اﯾﺸﺎن ﻧﻪ اﻫﻞ ﻫﺎراﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﻫﻞ ﺧﻄﺮ و رﯾﺴﻚ اﺳﺖ.ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ او در ﺻﺪد ﻛﺴﺐ ﻛﺪام اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎص
اﺳﺖ؟ﻛﺪام وﺟﻬﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ،در اﻧﺘﻈﺎر آﻗﺎی
ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺖ؟ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ،از ﻫﺮ زاوﯾﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ،ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی
ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎ”
ﯾﻚ “اﻣﺘﯿﺎز” ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال وﺟﻮد
دارد!ﭼﯿﺰی ﻛﻪ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ آن،ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ!ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ”:اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را
ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﻜﺮو..ﻧﻮﺷﺘﻪ ام”؟اﮔﺮ از زاوﯾﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ
راﺳﺘﯽ وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ،ﻗﺼﺪ “ﻧﺼﯿﺤﻪ ﻻﺋﻤﻪ اﻟﻤﺴﻠﯿﻤﻦ”را داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از
آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ .در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ
ﺳﻌﺪی ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺬﻛﺎر و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﻜﺮ را در ﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﺬﻛﺎر اﯾﺸﺎن ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از ﺗﻨﺪی و
ﻫﺘﺎﻛﯽ و اﺗﻬﺎم و اﻓﺘﺮا؟آﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ “ﻧﻘﺪ” و “اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف”ﺑﺎﻋﺚ
اﺻﻼح اﻣﻮر ﻣﯿﺸﻮد؟ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻜﻨﯽ و ﺑﯿﺮون زدن رگ ﮔﺮدن از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش درﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و اﺻﻼح اﻣﻮر از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ و ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ آﺷﻮﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ آﻗﺎی
ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ،ﺑﺼﻮرت ﺑﺎزﺗﺮ و روﺷﻨﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن
و ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻛﺮد و آن را ﺑﻪ داوری ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺬارد.
***
در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮاﻓﺖ و ﺧﯿﺰ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل آﻗﺎی
ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ،ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﯿﺘﺮ
اﺧﺒﺎر و ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻄﺢ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﺮای اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻧﺪن در ﺻﺪر ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺒﺮی و ﺷﺎﯾﻌﺎت ،ﺟﺬاب و ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻣﻪ ﺗﯿﺰی ﻛﻪ
دارﻧﺪ،ﻧﻘﺎط ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻛﺸﻒ ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻤﺒﯽ در ﺷﻠﻮﻏﯽ و
ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻣﯽ ﺗﺮﻛﻨﺪ.ﮔﺎه آﻧﻘﺪر ﭘﺮﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻓﻮاه و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ.اﻣﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ،ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﻤﺒﻬﺎی ﮔﺎه
و ﺑﯿﮕﺎه،دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺣﺘﯽ دﭼﺎر
ﻫﯿﺠﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻬﻨﺪ.
آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ادﻋﺎ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻋﺪه ای او را ﺑﻪ
ﺟﻬـﺖ “ﺣـﻖ ﮔـﻮﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ”ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛﺸـﺖ! او از ﻫﻤﯿـﻦ ﺣـﺎﻻ ﺑـﺮای ﻣـﺮگ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ،ﻣﺮﺛﯿﻪ و ﺷﻌﺮﻫﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺳﺮوده و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اش ﺳﻨﺠﺎق
ﻛﺮده اﺳﺖ!ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ را دارﻧﺪ،ﻻزﻣﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻛﺸﺘﻦ وی ،درﺻﺪد درﻣﺎن و
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ او ﺑﺮآﯾﻨﺪ.زﯾﺮا آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺟﺰو ﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺧﻮدﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺰﻣﻦ دﭼﺎر ﺷﺪه و رﻗﺖ آدﻣﯽ
را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ
ﺳﻌﺪی،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺪاروی دﯾﮕﺮی،ﻛﺎم او را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و او را

ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﺶ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .آن اﻧﺪازه ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد او ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن واﻗﻌﯽ و ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﻧﻔﺲ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ
رﻫﺒﺮ ﯾﻚ ﻛﺸﻮر،ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﯾﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪﺧﯿﻢ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ
و ﺗﻼش ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ وی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ وﺟﻬﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ” رﻗﺖ
ﺑﺎر اﺳﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل؛ﻛﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﻚ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ اﯾﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
روز ﺟﻤﻌـــﻪ 15آذرﻣـــﺎه ،در ﺑﺮﻧـــﺎﻣﻪ ﺳـــﯿﻨﻤﺎ،4ﻓﯿﻠﻢ ﺳـــﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
“ﺷﺒﻜﻪ”networkﺳـــﺎﺧﺘﻪ “ﺳـــﯿﺪﻧﯽ ﻟﻮﻣﺖ”ﻧﻤـــﺎﯾﺶ داده ﺷـــﺪ .در آن
ﻓﯿﻠﻢ”،ﻫﺎواردﺑﯿﻞ”ﻣﺠﺮی اﺧﺒﺎر ﯾﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ
ـﺪﮔﺎن
ـﻢ ﺑﯿﻨﻨـ
ـﻞ ﭼﺸـ
ـﺮ در ﻣﻘﺎﺑـ
ـﻪ دﯾﮕـ
ـﺎ دو ﻫﻔﺘـ
ـﻪ ﺗـ
ـﺪ ﻛـ
اﻋﻼم ﻣﯿﻜﻨـ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﻃﻤﺎع ﺷﺒﻜﻪ،از
او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﺠﺮی ﻧﺎراﺿﯽ و ﺧﻄﯿﺐ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺒﻜﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز)ﻓﯽ داﻧﺎوی(در
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ“ :ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﺞ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﮓ،ﺗﻮرم و
واﺗﺮﮔﯿﺖ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻧﻬﺎ را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ.ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﯽ اﺣﺘﯿﺎج
دارﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﻜﺎ را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ .ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮدم از
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻨﻄﻮری ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰه وار ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود”.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻛﺎر ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران واﻗﻌﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ،از ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺑﺮاﺋﺖ
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و داﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت را از ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻬﺎی ﻣﺮدودی ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪ.ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎرزه اﺻﻼﺣﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ.در ﯾﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﯿﻢ و در ﺟﺒﻬﻪ دﯾﮕﺮ،ﺻﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻛﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻌﺪی ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه داﺋﻤﯽ و
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮم ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺒﺎرزه ای ﻛﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ”:زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ و ارزش ﻣﺒﺎرزه
ﻛﺮدن را دارد”.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻢ.
ﺑﺎﺑﻚ داد
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ﻣﺘﻦ اﻇﻬﺎرات ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن
دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﻻﻳﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن ،از دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ در ﻫﻴﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﻳﺮان
در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و
اﮐﻨﻮن ﺟﺰو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه »ﭘﺮﻳﻨﺴﺘﻮن« اﺳﺖ ،در ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮای
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ »ﻓﺎرن اﻓﺮز« دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد دﻻﻳﻞ ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان و راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ
را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﺮان ﻫﻤﻮاره
دو دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده ،دﻳﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و
ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻋﻤﻼ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ دﻳﺪﮔﺎه دوم
در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دارد.
او ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری روی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﻳﺮان ،دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮی ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﺗﻌﺮض
ﻳﮏ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ  ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه در ﻣﻴﺎن رﻫﺒﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ او در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﻣﻴﻼدی و
ﻣﺴﺌﻠﻪ آزادی ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ وی ،ﺟﺮج ﺑﻮش ﭘﺪر در آﻏﺎز رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ،ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﺮان ﮔﺮوﮔﺎن
ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را در ﻟﺒﻨﺎن آزاد ﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﻳﮑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ای در ﻣﻮرد اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر داراﻳﯽ
ﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﻳﮑﺎ و آزادی »ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﻳﻢ ﻋﺒﻴﺪ«
رﻫﺒﺮ وﻗﺖ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ،دو دﻳﺪﮔﺎه
اﺻﻠﯽ در ﻣﻴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮان اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای
اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ آﻳﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ اﻳﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﯽ داد ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ
اﺳﺖ  .آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در آن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮوز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ در اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن ﺳﭙﺲ ﻳﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را در ﻟﺒﻨﺎن آزاد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻧﻪ اﻣﻮال ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﻳﺮان را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﻪ رﻫﺒﺮ وﻗﺖ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ را
آزاد ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪی اﻳﺮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﮑﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﺮان ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
ﺳﻼح ﻫـﺎی ﺷﻴﻤﻴـﺎﻳﯽ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﮏ را ﭘﺬﻳﺮﻓـﺖ .اﻳـﺮان ﺑـﺮای دوره ای
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد .و در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۳ﺗﺎ  ۲۰۰۵اﻳﺮان در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﺟﺎزه داد از ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای را
ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﻳﺮان در
اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮداﺷﺖ وﻟﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻏﺮب
ﻫﻤﻮاره اﻳﺮادﻫﺎ و ﺷﺮوط ﺟﺪﻳﺪی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺷﮏ و
ﺗﺮدﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان ،ﻣﻮﺿﻊ اﻳﺮان در
ﻗﺒﺎل اﺳﺮاﻳﻴﻞ و ﻳﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺮان
ﺑﺮ ﺷﺪت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺰوی آن ﮐﺸﻮر اﻓﺰود.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ آﻳﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﺸﺪ .در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت وی ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ

آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﺪرت و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ وادار ﮐﻨﺪ .واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻏﺮب ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮان اﻳﺮان ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ
ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺪروﻫﺎ در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ
اﻳﺮان ﺑﺮﺗﺮی ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﮔﻴﺮی ﺟﻨﺎح اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﮏ ﺗﮏ ﮔﺎم ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دو
ﻃﺮف را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ رواﺑﻂ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻏﺮب و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ در دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﻳﺮان
از دﺳﺖ داد .ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن در اداﻣﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد در وب ﺳﺎﻳﺖ »ﻓﺎرن اﻓﺮز« ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎی وی در
ﻣﺎﻫﻬﺎی اول رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اش ﺑﺮای ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﻳﺮان اﺷﺎره
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ رﻫﺒﺮان اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎراک
اوﺑﺎﻣﺎ در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﻴﺖ
ﺷﺨﺺ او ﺷﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺒﺮان اﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻳﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آﻏﺎز ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ اﻧﺠﺎم داد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﺮادﻋﯽ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن ﻳﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ،اﻳﺮان را
ﻣﺴﺌﻮل وﺧﺎﻣﺖ در رواﺑﻂ دو ﻃﺮف ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن را
ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  ۲۰۰۹ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از آن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ ،اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ .واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را رد ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮی ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ آن ﻃﺮح ﻧﻴﺰ از ﺳﻮی

آﻣﺮﻳﮑﺎ رد ﺷﺪ.
در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن داد .ﻫﻴﻼری ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای آن ﮐﺸﻮر ﺷﻔﺎف و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
اوراﻧﻴﻮم اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭘﺲ از آن اﻳﺮان ﮔﺎم ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در ﺳﻮﺋﺪ،
از ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ در اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﻋﻮت
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را رد ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرک
ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ آزادی دو ﮐﻮﻫﻨﻮرد آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ آﻣﺮﻳﮑﺎ اوراﻧﻴﻮم
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ۲۰درﺻﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ اﻳﺮان ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آن
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻫﺎی ﻏﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد اﻳﺮان واﻗﻌﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ رد داد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﻫﻢ از ﺗﻤﺎم ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﺰارش آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﻣﻮرد اﻳﺮان اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ را اﻓﺰود .اﻋﻤﺎل
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ در
ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ و ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای در ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ در اﻳﺮان اﺳﺖ .درﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
و اﮔﺮ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ و در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان
ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر اﻳﺮان

و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ،اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻘﺶ اﻳﺮان را ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ داده و
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از دو ﻃﺮف ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ،اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ،از
وﺿﻌﻴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼع دارم و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻫﻴﺎﻫﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع اﻳﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای دو
ﻃﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ!
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ!
ـﺎی
ـﻮزه ﮔﺰارهﻫـ
ـﺘﺪﻻﻟﯽ در ﺣـ
ـﺎزه اﺳـ
ـﺘﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳـ
ـﺎﯾﻨﺮی ﻣﺴـ
ـﻖ ﺑـ
ﻣﻨﻄـ
اﺑﻄﺎلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ )ﯾﻘﯿﻨﯿﺎت( اﺳﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺎ آن درﺟﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ورودش ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارهﻫﺎی اﺑﻄﺎلﭘﺬﯾﺮ )ﻧﺴﺒﯿﺎت(
ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﻮد!
ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﯾﻨﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺘﺮوﻧﺂﻧﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻬﺎن آﻧﺘﻮﻟﻮژی )ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ( ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ـﺎ«
ـﺎﻋﻼﻧﻪ از »ﺑﻮدﻫـ
ـﺎﻧﺒُﺮ زده و ﺟـ
ـﺎﻧﻪ( ﻣﯿـ
ـﻮژی )ارزش ﺷﻨﺎﺳـ
آﮔﺰﯾﻮﻟـ
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ارزش داوراﻧﻪ اﺧﺬ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﻘﺸﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﯾﻨﺮی از ﺟﻬﺎن ﮔﺰارهﻫﺎی اﺑﻄﺎلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارهﻫﺎی اﺑﻄﺎلﭘﺬﯾﺮ رﯾﺰش ﮐﻨﺪ.
رﯾﺰﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺒﻂ ﻓﺎﺣﺶ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻔﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از »ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ« اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
ارزﺷﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و »ﺗﻔﺎوت«ﻫﺎ را ﻣﺒﻨﺎی »ﺗﺒﻌﯿﺾ« ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ!
ـﺎی
ـﺎت و ﮔﺰارهﻫـ
ـﺎت و ﯾﻘﯿﻨﯿـ
ـﺎن ﻣﻄﻠﻘـ
ـﺮ ﺟﻬـ
ـﺎﻇﺮ ﺑـ
ـﺎﯾﻨﺮی ﻧـ
ـﻖ ﺑـ
ﻣﻨﻄـ
اﺑﻄﺎلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ـ ﺻﺪق ﯾﺎ ﮐﺬب ـ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻋﺪمروﺷﻨﺎﺋﯽ ـ ﺧﺪا ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﺧﺪا ـ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮ.
رﯾﺰش ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﯾﻨﺮی از ﺣﻮزه آﻧﺘﻮﻟﻮژی )ﺑﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ( ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ آﮔﺰﯾﻮﻟﻮژی
)ارزشﺷﻨﺎﺳﯽ( را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﺧﻠﻖ و ﺑﺴﻂ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ«
ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﯿﻄﺎن »ﺑﻮد« از »آﺗﺶ« ﺧﻮد را ﻣﻼک ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﻣﻞ
ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﺎﺧﺮ و ارﺟﺤﯿﺖ و ارﺷﺪﯾﺖ و ﺗﺸﺨﺺ و ﺗﮑﺒﺮش ﺑﺮ »ﺧﺎکﺑﻮدﮔﯽ«
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ!
در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪآﯾﻨﺪی ،ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ »ارزﺷﮕﺬاری ﺧﻮﯾﺶﮐﺎﻣﺎﻧﻪ« ﺑﺮ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی »ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ« اﺳﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ذاﺗﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ )رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ(
ﻣﻼک ارﺟﺤﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ و ارزشداوراﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﯿﺮو ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺮﻋﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﺎﻧﻪ »ﺗﻔﺎوت« را ﻣﺒﻨﺎی »ﺗﻤﺎﯾﺰ« ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ« » ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ« » ،ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ« » ،ﺑﺎﺳﻮاد و
ﺑﯽﺳﻮاد« » ،زن و ﻣﺮد« ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﻓﺎده
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺰﯾﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺰﻫﯽ و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻪ اﻗﺘﻔﺎی ﺛﻨﻮﯾﺖ زرﺗﺸﺘﯽ ،آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺷﯿﻄﺎﻧﯿﺘﯽاﻧﺪ!
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺘﻼی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ
اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻔﺮوض در ﻗﺒﺎل ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﺮوض
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ »آﻗﺎی اﯾﮑﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟« ﺑﯿﺮون از دو ﮔﺎﻧﻪ
»آدم ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ« ﯾﺎ »آدم ﺑﺪی اﺳﺖ« ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ!
اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق ﻓﺮﺿﺎً ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»آﻗﺎی اﯾﮑﺲ ﻓﺮدی ﺧﻮش ﺧـُﻠﻖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻫﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
آدﻣﯽ راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮیاش ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ
رواﻧﯽ ﻓﺮدی ﺑﺮوﻧﮕﺮا و ﺧﯿـّﺮ و اﻫﻞ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهدوﺳﺖ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺑﻮده و ﺿﺮﯾﺐ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮیاش
ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮشﻟﺒﺎس و ﺧﻮشﺑﯿﺎن و ﻣﺒﺎدی آداب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﯿﻖﺑﺎز و ﺗﻔﺮج
ﻃﻠﺒﻨﺪ و …«
ﺗﻮﻗﻊ ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ از ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ!
ﺑﺮای ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ دادن در »دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﻨﺮ« ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺳﻬﻞﺗﺮ و
ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺴﻔﺮﺳﻮز و ﮐﺜﯿﺮاﻻﺑﻌﺎد ﻣﻌﻄﻞ
و ﻣﻌﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮای ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ از
اﻋﺮاب دارد:
ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ!
در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ از ﻧﻮع اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ
ﻗﺪﯾﺲ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺑﻠﯿﺲ!
ﯾﺎ اﻫﻮرا اﺳﺖ ﯾﺎ اﻫﺮﯾﻤﻦ!
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺮ!
ﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ!
ﯾﺎ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ!
ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﻮ!
ﯾﺎ ﭘﺎک اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺪ!
ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﯿﻮﻻ!
ﯾﺎ راﻫﺒﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ!
ﯾﺎ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ!
ﯾﺎ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ دﻫﺎﺗﯽ!
ﯾﺎ ﺑﺎﺷﻌﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺷﻌﻮر!
ﯾﺎ ﺑﺎﺳﻮاد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺳﻮاد!
ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺠﻊ!
ﯾﺎ آﻻﻣُﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اُﻣُﻞ!
ﯾﺎ دﻧﯿﻮی اﺳﺖ ﯾﺎ اﺧﺮوی!
ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ!
ﺧﯿﺰﺷﯽ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻔﺎی »ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﯾﻨﺮی« ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ﺛﻨﻮﯾﺖ
ﮐﺮده و ﻃﯽ آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﺎﺧﺮ ذاﺗﯽ ﺧﻮد در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻬﺘﺮی و ﺳﻔﻠﮕﯽ ذاﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی

ﮐﺎش ﺳﯿﺎﺳﺖ درب داﺷﺖ!
ﮐﺎش ﺳﯿﺎﺳﺖ درب داﺷﺖ!
ﺗﺨﺼﺺ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ دﻧﺪان درد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻧﺴﺨﻪ
»ﺧـﺎﻟﻪ ﮐـﻮﮐﺐ« و ﺳﻮزاﻧـﺪن ﺳـﺮﮔﯿﻦ و ﻗـﺮار دادﻧـﺶ روی دﻧـﺪان! ﺑـﻪ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ!

ﺗﺨﺼﺺ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت »ﮐﺮﯾﻢاﻗﺎ ﺑﻘﺎل« و ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ!
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دﯾﻮار ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻫﺮ ﻧﻮرﺳﯿﺪه و
اﺑﺠﺪﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﺟﺴﺎرت دارد ﺗﺎ ﻓﻮق
ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺘﯽ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻢ اﺑﺠﺪﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻔﺮدات و
ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﺒﺎدر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺑﺮام ورزﯾﺪه و ﻣﯽﻧﺎزﻧﺪ.
ﻓﺮزاﻧﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑﻖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺪه و ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﮐﺴﻮت روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺘﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ درﺑﺎره »ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺎﯾﻮران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ« را
)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﻔﺶ( ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﻬﺎﺑﺖ ادﻋﺎی ﺑﺪون
اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮد و ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺳﻨﺪﻣﺤﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﻟﺘﺰام
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺪون ﻓﮑﺖ و ﺻﺮف ادﻋﺎ و
ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺎﻟﮏ راﻗﯿﻪ ﻗﺪر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻران اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪال ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ »ژﻧﺮالﺳﺎزی ﺟﻌﻠﯽ« ﺗﻮازن
ﻗﻮای رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﻨﻔﻊ ﺳﯿﺎهﻟﺸﮑﺮ ﻗﻠﻤﺪار ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری
ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪ!
روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال در ﺗﻮﻫﻢ »اﻣﯿﻞ زوﻻﺋﯽ« اﻧﺸﺎی »ﻣﻦ ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻢ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای »درﯾﻔﻮس« ﺗﺨﯿﻠﯽﺷﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻔﺮوض اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ! و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ!
ﻻﮐﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎورداﺷﺖ ﻣﺘﻮﻫﻤﺎﻧﻪﺷﺎن و ﺑﻘﻮل »آرﺗﻮر ﮐﺴﺘﻠﺮ« در »از ره
رﺳﯿﺪن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ« اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺳﯿﻨﺪرﻻﻫﺎﺋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺼﯽ
از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺂﻣﺪه و ﻻﺟﺮم در زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﺷﺮﻗﺼﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی
#ﻓﺮزاﻧﻪ_روﺳﺘﺎﺋﯽ

آرزوﺗﺮاﭘﯽ!
آرزوﺗﺮاﭘﯽ!
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ »در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﯿﻤﻮ«  Finding Nemoداﺳﺘﺎن ﻣُﻬﯿﺞ ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ ﯾﮏ
دﻟﻘﮏﻣﺎﻫﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
دﯾﺴﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺪه اﺳﮑﺎر ﺷﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ »ﺗﻤﺜﯿﻼ« ﺷﺮح ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺣﻤﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻢﺳﺎن ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻋﺒﺮت اﺳﺖ.
اﭘﯿﺰودی ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻴﺮ در آﮐﻮارﻳﻮم ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ و اﺳﺘﻘﺮار در ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﺋﯽ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ و وﮐﯿﻮم ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ درﻳﺎی
آزاد و »آزادی« ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺘﺞ
از اﺳﺎرت در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦﺷﺎن ،ﻓﺮﺟﺎم آن آزادی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﺸﺪه را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻮال ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ:
?Now What
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﻣﻦ و ﺗﻮ« ﻻﺑﺮاﺗﻮاری ارزﺷﻤﻨﺪ از ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ
»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻬﺠﻮر« را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﺳﺮﺳﺎماور ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آﺗﺶ ﺗﻬﯿﻪ را ﺟﻬﺖ ﺑﯽﻓﺮوغ ﮐﺮدن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه را ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﻋﻬﺪهداری ﮐﺮد
و در ﻓﺮدای اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺲ از زوال اﺑﺘﻬﺎج اوﻟﯿﻪﺷﺎن
ﺑﻮﺿﻮح ﯾﮏ
?NowWhat
ﺑﺒﻮﺋﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺷﺪ در ﻧﺎﺻﯿﻪﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد!
ﺷﺒﮑﻪ »ﻣﻦ و ﺗﻮ« ﺑﺪون ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﺮاﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ درد اﺻﻠﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻟﺰوم درﻣﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺮونرﯾﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال
ﺑﻌﺪ از  ۴دﻫﻪ »روﯾﺎاﻧﺪﯾﺸﯽ و آرزوﺗﺮاﭘﯽ« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻟﺴﻮزان ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ داﻧﺎ« ﺣﺰماﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻗﺸﺎر آﻣﺪه و ﻻاﻗﻞ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و راﻫﮑﺎر
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی
و آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری از »ﻣﺨﺎﻟﻒ داﻧﺎ« اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ورز ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻋﻤﻖ و ﺳﻄﺢ ﻧﺰاعﺷﺎن را ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﺑﺮاﻧﺪازیﻃﻠﺒﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﯾﺾاﻧﺪ و
اﻃﻔﺎﻟﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺪت »دﻣﺎﮔﻮژی« ﻣﺤﺘﺎج »ﺷﺪت ﭘﺪاﮐﻮژی«

ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪاﻧﺪ!
اﯾﺸﺎن ﺳﻨﺪروم »ﺑﺎرون دروﻏﮕﻮ« را ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﻬﺎﻧﻪ در »ﻧﺎﮔﺮﯾﺰی
ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺑﺎﺗﻼق« ﮔﯿﺴﻮان ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ! )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ژاژﺧﺎﺋﯽ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻮار ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪﺷﺎن زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .رﻧﺠﺶ
اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﯾﺸﺎن در دوﮔﺎﻧﻪ »ﺧﻮﺷﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﻒ
اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻏﺮﺑﯽ« و ﺗﺒﺎﯾﻦ آن ﺑﺎ »ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ« اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﺎﻧﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺴﺮت اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ در
»دﯾﺰیﺳﺮا« ژﯾﮕﻮ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﻨﺪ!
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی
#اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
#ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن_ﻣﻦوﺗﻮ
#ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ؛) اﯾﺮان،ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﻋﺮاق در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ…(
✍ ﺑﻘﻠﻢ #ﭘﺮﺳﺘﻮ_ﻣﺮوﺟﯽ
ﺗﻮﯾﯿﺖ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖِ دو وﺟﻬﯽ اﺳﺖ .
▪️ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯽ⬅️ ﭘﻠﻦ ِ اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯿﺖ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮاق اﺳﺖ.
وﺟﻪ اول⬅️ ﺗﻬﺪﯾﺪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮاق در
ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ی ﮐﻮﺑﻨﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
وﺟﻪ دوم ⬅️ دﺳﺖِ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮاق
را ﭘﺎﺗﮏ زدن

➕ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ⬅ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺑﺬر ﻧﻔﺮت در
دل ﻣﺮدم ﻋﺮاق از اﯾﺮان

