اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،آنﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻋﺪام
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ  ۱۷زﻧﺪاﻧﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ داد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺗﺮ از آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ »ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿ�ﻧﯽﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ�ﺎ«
ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﻋﺪام ﺣﺒﯿﺐ ﮔﻠﭙﺮیﭘﻮر ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﺸﻒ ﻋﮑﺲ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ »ﺑﯽﺟﻬﺖ« ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﺪادهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ »ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق
ﻧﯿﺮوی ﴎﮐﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ »ﻋﻤﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻧﻈﺎم« را ﮔﺴﱰش دﻫﻨﺪ و »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« را ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻫﺎ
دورﺗﺮ از »ﺗﻬﺮان« ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ دﯾﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻪ آﻧﻘﺪر دﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از »ﻫﻤﺪﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ« ِ
ﺑﻨﻔﺶ در ﻗﺎﻣﺖ
»اﻋﺘﺪال« در اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺖ و ﺣﺮﻓﯽ زد .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﭽﯽﻫﺎی »اﻋﺘﺪال« ﮐﻪ اﺳﻔﻨﺪ  ۹۴ﺑﺎ ﺧﻠﻖ
ﻣﺜﻠﺚ »ﺟﯿﻢ« ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ریﺷﻬﺮی ،دریﻧﺠﻒآﺑﺎدی و دﯾﮕﺮ ﺟﻼدان رای دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﱪﮔﺎن »اﻣﯿﺪ« ﺑﺴﺎزﻧﺪ،
دوﮔﺎﻧﻪی ﺟﻌﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای »ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق« را ﺑﻪ رخ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮاﺳﯽ ﺑﺰرگ اﻣﺎ ﮐﺎذب ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﺣﺘﻤﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را از ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی
اردوﻏﺎن در رﻓﺮاﻧﺪوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﯾﺮان »ﺟﺰﯾﺮهی ﺛﺒﺎت« و »ﺗﻨﻬﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ« اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻃﺎﻋﻮن »اﻋﺘﺪال« و ﮔﻔﺘﺎر »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ﺑﻬﺎر
ﻋﺮﺑﯽ« ﺗﺎزه وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﭘﺲﻟﺮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۸را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از ﴎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻦﻋﻠﯽ در

ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪ از ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻃﻨﺰی ﺗﻠﺦ »ﭼﺮا ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻮﻧﺲ و اﯾﺮان ﻧﺘﻮﻧﺲ« .آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﻫ�ن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﱰﺿﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ »اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺑﺸﻪ /اﯾﺮان ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﺷﻪ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺣﴫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﻻ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﻫﺮ دوی آﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
»ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻋﱰاضﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻮد.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن روزﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻟﯿﺒﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﻣﴫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﻦﺘ
ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرزار ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،در اﯾﺮان ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ »ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﮔﺎﻧﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« و »ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ« را راﻫﮑﺎر »ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ »ﮔﺬر از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد« را ﺑﺮای
»ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد« و »ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪی ﻧﮑﺒﺖ »ﻧﻈﺎم« را ﺑﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋادی ﻧﺴﺒﺖ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻌﱰﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۸۸ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری دوﺑﺎرهی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ
را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ دﺳﺘ�ﯾﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و راه »آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم« را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
»ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺰﯾﻪ« از ﴎ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ راه ﺗﺌﻮریﭘﺮدازان ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﱰ از اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۸رﺿﺎﯾﺖ �ﯽداﻧﻨﺪ و در
ﺟﺮﯾﺎن اﻋﱰاضﻫﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮداد  ۸۸ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﻮﺿﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪﻧﺪ.
ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﻧﻘﺶ ﺗﺌﻮریﭘﺮداز ﺑﺰرگ» ،ﺗﺪﻟﯿﺲ« را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﺗﻘﻠﺐ« ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ او ،دﯾﮕﺮان ﻫﻢ راﻫﮑﺎر را در
»ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن« ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﱰض ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت –ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی– دﯾﺪﻧﺪ.
ﻃﻠﺐ راﻧﺪهﺷﺪه از ﻗﺪرت ﮐﻪ ﻧﮕﺮان »از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ ﻧﻈﺎم« ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ِ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﺰاره اﺳﺘﻮار ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ -ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﻏﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪرو در اﯾﺮان رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﺪ .دوم – ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ
راﻫﮑﺎر ﺧﺮوج از آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﺮب
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮد .ﺳﻮم – ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪی اﯾﺮان.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﻦﺘ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﭘﯿﺶ از
ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽﺷﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﴎﺑﺮآوردن داﻋﺶ ،ﮔﻔﺘﺎر »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و »ﺣﻔﻆ ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ« را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
دﻋﻮت دوﺑﺎرهی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣ�ﯾﺖ از دوﻟﺖ »اﻋﺘﺪال« از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ واﺷﻨﮕﻦﺘ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
دوم -ﮔﻔﺘﺎر »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮآﻣﺪن روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎم »ﻣﻨﺠﯽ« ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺤﺼﻮل آن دو ﮐﺘﺎب »دﯾﭙﻠ�ﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و
»اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺮآﻣﺪن روﺣﺎﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺸﺎر اﺳﺪ .ﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ راه ﺑﻬﱰ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«» ،ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪی دﯾﮕﺮان درس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ« و »اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ«.
ﺷﺎدی ﺟﻤﻌﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۲ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﻦﺘ »اﻣﻨﯿﺘﯽﺗﺮﯾﻦ« ﺳﯿﺎﺳﺖورزان را در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ �ﯽدﯾﺪ و از ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ دادﮔﺴﱰی ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ در وزارت ﮐﺎر و ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﻌﺪد اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﻫﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﴎ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،در دوﻟﺖ
»اﻋﺘﺪال« ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺑﺎ ﻏﺮب و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺑﺰرگ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ را ﮐﻪ ﻫ�ﻧﻨﺪ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎنش »زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »اﻋﺪامﻫﺎ« در اﯾﺮان را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ »ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻣﻠﯽ« و ﯾﮑﯽ از »دو ﺑﺎل ﻧﻈﺎم« ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻋﺮاق »ﻋﻤﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ« ﻧﻈﺎم را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،اﯾﺮانِ ﭘﺲ از  ۹۲دو ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ اﻧﮑﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻢ از زﻧﺪان ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ »ﴎت ﺳﻼﻣﺖ« و دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﴎﮐﻮب ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ردای »ﴎدار ﻋﺎرﻓﯽ« را
ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ »ﯾﺎدآور ﺷﮑﻮه ﴎداران اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﺑﻮد .ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎب از »اﯾﺮاﻧﯽﮔﺮی و ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی« ﮐﻪ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﱰدهای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽداد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ« و »واﺑﺴﺘﻪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« دوﮔﺎﻧﻪی دﺷﻤﻦ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺎﻣﺖ »ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻈﺎم« اوﺿﺎع را
در دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮم -در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺗﺌﻮریﭘﺮدازی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﺎر اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪی ﻧﻮروز  ۹۳ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻪ ﻇﺮﯾﻒ و ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ را »ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ«
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .او ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ،ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ را »ﴎداری ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽ« داﻧﺴﺖ ﮐﻪ »ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ در ﺣﺎل دﻓﺎع از ﻧﺨﺒﮕﺎن
اﺳﺖ«.
در اداﻣﻪی ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖآﺑﺎدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ و
اﻣﺜﺎل او را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم در ﺟﺎی ﺧﻮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ و اﻣﺜﺎل او را« .رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ ﻧﺎﻣﺪار ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ را ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ »ﺟﻠﻮی آدمﮐُﺸﺎن« اﯾﺴﺘﺎده و �ﯽﮔﺬارد
آنﻫﺎ »وارد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺷﻮﻧﺪ«.
آﻗﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ دﻓﺎﻋﯿﻪاش ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
»اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﴍوع اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﭼﻄﻮر و ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻧﯿﺮﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ را ﺗﻬﯽ ﮐﺮدﻧﺪ«� .ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﺳﺎﺧﻦﺘ »ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ« از
ﭼﻤﺮان ،ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ و ﺗﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم» -ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﺪﯾﺪ« دوران »اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﺪال« زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﱰ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﻦ »ﻓﻌﺎﻻن« در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ –ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎ -در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،از ﻓﺮﺻﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎدهی
ﻻزم را ﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای اﯾﺮان ﴐوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺰاده در ﺧﻂ اول و در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﻣﺪار ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﮐﱪ ﮔﻨﺠﯽ ،ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار و ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻣﺤﻤﺪی از ﻫﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻟﯿﱪال«
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﺗﺎ دوﮔﺎﻧﻪی ﻣﺪاﻓﻌﺎن و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ ﻋﻠﯿﺰاده و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮد .از ﻣﻬﺪی ﺧﻠﺠﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ از ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ دﻓﺎع ﮐﺮده و آن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻋ�ر ﻣﻠﮑﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺗﻮ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ »ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،از
ﺳﻮی ﻫﺮ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺘﯽ و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ« ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﺎ ﮔﻔﺘﺎری دوﮔﺎﻧﻪ
در دو ﺳﻮ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮑﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﻣﺪاﺧﻠﻪی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ« دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﻧﻘﺶ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﻓﺮدای اﯾﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« –ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ -ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت را ﻋﺮاﻗﯿﺰه و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﭘﺮ و ﺑﺎل دادن و رﺷﺪ دوﺑﺎرهی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
اﯾﺮاﻧﯽِ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و دوﮔﺎﻧﻪی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ راه را ﺑﺮای
ﺧﻮد�ﺎﯾﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ -دوﮔﺎﻧﻪی »ﺳﻌﻮدی – ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« در دل ﺧﻮد دو ﺳﺘﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﭘﻨﻬﺎن دارد .ﺳﺘﯿﺰ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
– آرﯾﺎﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮب و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﺪال ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺴﻨﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮدن ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ – داﻋﺶ -را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرت�ﺎﯾﯽ و ﺗﺪاوم
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻏﯿﺎب دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮفﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه و ﻫﻤﮑﺎری در
ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از دوﮔﺎﻧﻪی اﯾﺮاﻧﯽ -ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﱪد .دو ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺗﻬﺮان و رﯾﺎض اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺷﮑﻞ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو در
ﴎﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﮔﺴﱰش ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷ�ری دارﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺤﺮﯾﻦ،
ﯾﻤﻦ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﺣﺘﯽ ﻋﺮاق ﻣﯽﺗﻮان رد ﭘﺎی آﺷﮑﺎر اﯾﻦ دو دوﻟﺖ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﱰش ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺧﻄﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و ﴐورت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راه رﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﺮ واﻗﻌﻪ و ﺣﺎدﺛﻪای ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﯾﺎدآور ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻌﻮدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ اﺣﺴﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮده .او
ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﺶ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻣﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ۲۷ ،ﺟﻮﻻی در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﱪﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در وبﺳﺎﯾﺖ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺧﯿﺎل
اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ را راﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﱪﺳﺎزیﻫﺎ و دﻣﯿﺪن در آﺗﺶ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر]اﯾﺮان[ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺎزد« .او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق اﻣﺮوزی را ﯾﺎدآور ﺷﻮد.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽﻫﺎ در اﻗﻠﯿﻢ از ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد »ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن« ﻣﯽاﻓﺘﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﮔﺮوﻫﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ« ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ١ .و ﯾﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﻧﻘﺪ
ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎرهی ﺧﱪﺳﺎزی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﻟﺠﺰﯾﺮه
ﻤﺗﺴﮏ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن و اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﻪ »وﺟﻮد ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ و
از زﺑﺎن او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎور �ﯽﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و آن را ﻃﺮح
ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺳﻮی اﴎاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ
٢
ﻋﻘﺒﻪی ﺣﺰباﻟﻠﻪ در ﺧﻄﻮط ﻟﺒﻨﺎن و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻢ«.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮال »واﻗﻌﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ داﻋﺶ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی "ﺳﻠﻔﯽ-ﺟﻬﺎدی" در
ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺠﻨﮕﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه در ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ؟« ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیای ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ را در ﯾﮏ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و »دور ﻧﮕﻪ داﺷﻦﺘ دﺷﻤﻦ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ» :ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺲ از ورود
ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻟﺒﻪی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﱪد" ﺑﺮای
اﯾﺮان ﺑﺸ�ر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﮑﺮر داﻋﺶ و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻨﴫه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮕﺎنﻫﺎی رزﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﮕﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻼﺳﯿﮏ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺤﺚ ﭘﺪاﻓﻨﺪی ،ﻧﯿﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ﴐوری ﺑﺸ�ر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ آزاد ﮔﺬاﺷﻦﺘ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر-ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﺒﻪی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ-اﻣﺪادی ﻧﯿﺮوﻫﺎیﺷﺎن در ﻋﺮاق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻄﺮات
ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.«.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﻮاﺿﻊ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﴎﮐﻮب »ﮐﺮدﻫﺎ« ﺑﺮای ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺧﺮد در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
آﺷﮑﺎر و ﴏﯾﺢ اﺗﻬﺎمﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ
ﮔﺮوه "ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺟﻬﺎد"-ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ اﺳﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ دارد ﮐﻪ زرﻗﺎوی در  ۲۰۰۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد -و ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎﯾﺶ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی "ﺳﻠﻔﯽ-ﺟﻬﺎدی" دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺰد؟ ﻣﮕﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی "ﺳﻠﻔﯽ-
ﺟﻬﺎدی" در اواﺳﻂ دﻫﻪی  ۸۰ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﴍق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۳۰۹ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن  ۴۹۷ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ؟ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﮕﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯿﺶاﻟﻌﺪل ﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺑﻮدن
ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی ﴍﻗﯽ و ﻤﺑﺐﮔﺬاری و ﺷﺒﯿﺨﻮن زدن ﺑﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﻧﮑﺮد؛ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﴩ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻪ در ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﮔﺮوهﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ دﯾﺪه �ﯽﺷﺪ«.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی
اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ،در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ داﻋﺶ و ﮔﺮوهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه روﺑﺮو ﺷﺪ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﮑﺮیای در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ داﻋﺶ و ﮔﺮوهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻟﻘﺎﻋﺪه را در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﺮزﻫﺎ دوﺑﺎره ﺷﮑﻞ
٣
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ؟«
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻤﻮده ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ در ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎری از
ﴎﮐﻮب ،اﻋﺪام و ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮد» ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﴎدار ﻋﺎرف« ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﴎﮐﻮب ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﯾﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﴎﮐﻮبﺷﺪﮔﺎن در
اﯾﺮان را ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺳﻌﻮدی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻈﺎم در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ از دل ﺣﺎدﺛﻪی  ۸۸ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﻟﺒﺎس اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺰاده ﻣﺤﺪود �ﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﺎن »ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﱪی ﻧﻈﺎم« ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﺷﱰاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﭘﻨﻬﺎن ﻫ�ﻫﻨﮓ ﺷﺪه ،در ﺟﺪال دوﮔﺎﻧﻪی
ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺳﻌﻮدی -اﯾﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ �ﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﱪﮔﺰاری ﻓﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮداد  ۸۸ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .او ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ در اﯾﺮان اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯽ
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﴎﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺮب در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ دو �ﺎﯾﻨﺪهی ﮐﺮد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻫﯿﺌﺖ رﯾﯿﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و  ۲۸ژوﺋﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در
ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره »ﻇﺮﯾﻒ و روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﯽ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮدم
 -٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ

اﺳﺖ« .او اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و  ..دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ� ،ﯽدﻫﺪ و
ﺗﺤﻠﯿﻠﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫ�ﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺮداد  ۹۴ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ رای دادﻧﺪ و از ﻇﺮﯾﻒ و
ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﭙﻮر اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ۱۰ﻣﯽ  ۲۰۱۵در ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﯽ دﻓﺎع ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ از ﺳﭙﺎه را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮔ�ﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺧﺼﻮص
ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در درون ﻧﻈﺎم اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای
»اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و »ﺣﻔﻆ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻘﺪس« ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻢﻧﻈﺮﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﭙﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﯽ ﻣﺘﻌﺪدش ﻧﺤﻮهی ﺧﱪرﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎرهی ﺳﻮرﯾﻪ را »ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ« و
»ﺿﺪاﯾﺮان« ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺧﻮد از ﺣﻀﻮر ﺗﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻋﺮاق اﺑﺮاز ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ٤ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺷﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﮐﻪ از ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم
اﻋﱰاض ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ٥ .او ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﯾﻤﻦ و
ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻻﺑﻪﻻی
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪش ،ﮐﺎرﮐﺮد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد »ﮐﺜﺎﻓﺖ و ﻧﮑﺒﺖ ﺳﻌﻮدی« را ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺣﺘﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽاش از ﻓﺘﺢ ﴍق ﺣﻠﺐ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ارﺗﺶ ﺑﺸﺎراﺳﺪ -اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ را
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار واژهی »ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ« ،اﯾﺮان را از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ و �ﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان
در ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﻮد» :ﻧﺎﺗﻮ و ﻣﺘﺤﺪان ﻋﺮب و اﻟﻘﺎﻋﺪهاش
)ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﴫه و دﻳﮕﺮ ﴍﮐﺎ( ﺟﻨﮓ را در زﻣﯿﻦ ﺣﻠﺐ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻨﮓ را اﻣﺎ اﮐﻨﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﻠﺐ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی اﺷﮑﺒﺎر اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ ،ﻗﺒﻞ از
٦
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن را ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ«.
�ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﯿﭙﻮر ،اﺣﺴﺎن ﻣﻨﺼﻮری ،اﺣﺴﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺠﺎزی را
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﱪی درﺑﺎرهی ﴎﮐﻮب ،اﻋﺪام و ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﯾﺮان ،رﻓﺘﺎر ﺳﻌﻮدی را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﱪرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ زﯾﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ -ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ اﻋﺪام ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺮیﭘﻮر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮدای اﻋﺪام او ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎدﻗﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ دﻓﱰ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۸ﺑﺮای ﺧﺮوج ﭼﻨﺪﻣﺪﺗﯽ را در اردوﮔﺎه ﺣﺰب
ﮐﻮﻣﻠﻪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺎن ﺧﱪﮔﺰاریﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮔﻠﭙﺮیﭘﻮر را ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد ﺗﺎ »اﻋﺪام« او را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 -٤ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
 -٥ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
 -٦ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ

اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ� ،ﺎﻧﺪ .ﭘﻮﯾﺎن ﻓﺨﺮاﯾﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﺎﺧﻪی ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﻫﻢ در دﻓﺎع از ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ۱۷
ﺗﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ از ﺳﻮی اﺣﺴﺎن ﻣﻨﺼﻮری و ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ »ﺳﻠﻔﯽ«ﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ »ﻣﻦﺘ
ﻣﻘﺪس« ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ ﺗﺎ از اﻗﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای »اﻋﺪام ﻣﺤﺎرﺑﺎن« دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ �ﺎﯾﺶ
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﺪﻫﺪ »ﻓﮑﺖ«ﻫﺎﯾﺶ را در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﯽ »رو« ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن از ﺣﻖ
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻧﮕﺎه ﻓﺨﺮاﯾﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻈﺎم ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام
٧
ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک در ﻫﻤﻪی ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ »اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزیاش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .ﮔﺎه اﻣﺎ ﮐﻤﯽ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ ﴎ ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﺮای درﯾﺪن دﯾﮕﺮی .ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزهی دروﻏﯿﻦ
و ﮐﺬاﯾﯽ »دوﻟﺖ – ﻣﻠﺖ« اﺳﺘﻮار ﺷﺪه و »ﺷﮑﻮه« ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﺎر »ﻫﻤﺪﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ« ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺮوی ﴎﮐﻮب و ﺣﺎﻣﯽ »ﮐﺸﻦﺘ ﻫﺮ دﯾﮕﺮی«.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرهی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺬوﻓﺎن از ﻗﺪرت ﺑﻪ درون ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﴎ ﺑﺮآورده و ﺑﻪ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و »ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﱪی« �ﺎﯾﺸﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ دارد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ
ﭼﻮن »ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎن«» ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« و »ﺗﺮورﯾﺴﺖ« ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را
ﺟﺮم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﭼﻮن» :ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاﻣﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ« » ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
در ﺗﻬﺮان ﻤﺑﺐﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«» ،ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ«» ،ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺳﻌﻮدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« »،اﯾﻨﻬﺎ داﻋﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ«،
»ﻣﺤﯿﻂﺑﺎن را اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ«» ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان دارد ،در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻫﺎ دورﺗﺮ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻫﻢ در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ« و در ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪردان ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽای ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ« ،راه را ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﴎﮐﻮب دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻢ -ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﺎر »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و »اﻋﺘﺪال« ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۸۸ﺑﻪ رای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد ﻣﻌﱰض ﺑﻮد ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ دارد .اﮔﺮ ﻫﺰاران ﻣﻬﺎﺟﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﺮم« ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده و در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮﯾﻢ
ﻧﻈﺎم« در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی از ﻫﺮ اﺑﺰاری ﺑﺮای »ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم« ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺸﻦﺘ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در
دﻫﻪی دﻫﺸﺘﻨﺎک  ۶۰ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﻠﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ
آﻧﺎن در ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ .در ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪای ﻣﻌﱰض درون ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﺣﺎﻣﯽ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر از اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘ�ﻋﯽ او ،ﺣﺎﻣﯽ »ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻈﻠﻮم«
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ »اﻣﺎم راﺣﻞ«اﻧﺪ و اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ.
ﻫ�ﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزﺷﺎن ﺧﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ،در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺗﻼشﺷﺎن ﺟﻌﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫ�ن »اﻣﺎم« و ﺣﺎﻻ »ﴎدار ﻋﺎرف« و »رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺘﺪل«
 -٧ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ دﺑﯿﺮی »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎ »ﭘﺎﺳﺪار« اﻣﻨﯿﺖ و ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺪا ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ دوﮔﺎﻧﻪی رﺋﯿﺴﯽ ﻋﻀﻮ »ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺮگ« و روﺣﺎﻧﯽ »ﻣﻌﺘﺪل« و
ﴎدار »ﮔﺎزاﻧﱪی« ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻬﺮهای دﯾﮕﺮ از ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺘﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﺧﻮرد دﯾﮕﺮان دﻫﺪ و ﻣﺪام در ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرهی ﮐﺎر ﻣﺎ »ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﻘﻼ«ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ روزﮔﺎری ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻦﺘ دﯾﮕﺮان دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﴎ »ﴐورت« ﺑﻮده و »واﺟﺐ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻈﺎم«.
ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ از ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ« ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﻫ�ن
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﻬﻢ ﺑﺮدن از ﮐﯿﮏ ﻗﺪرت ،ﺑﻪ داﻣﺎن »ﭘﺪر ﻧﻈﺎم« ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺑﺒﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ »ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم«
در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم »دﻟﺴﻮزﺗﺮ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راه و روش ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ ﻏﺮب را ﻣﯽداﻧﺪ.
دوﻟﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ »اﻋﺘﺪال« در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی رﻫﱪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در »ﻫﻤﺪﻟﯽ دوﻟﺖ و
ﻣﻠﺖ« ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺗﺎ آن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎی اﺻﻮلﮔﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔ�ن
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﺑﺎزار رواﻧﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﱪ وﻻﯾﺘﯽ –ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ رﻫﱪ
ﻧﻈﺎم– و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﻫﱪ ﻧﻈﺎم را ﻓﺮﯾﺐ دادهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ راهﺣﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﺷﮑﺎف در
درون ﺑﻮد.
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﱰﺿﺎن
ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﴎﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎی آﻟﻮدهی ﻧﻈﺎم را ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و وﻇﯿﻔﻪی ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻈﺎم
در »دﯾﭙﻠ�ﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ« و »ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ« را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺶ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﻣﺘﺤﺪ »آرﯾﺎﯾﯽ-
ﺷﯿﻌﯽ« اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺛﺒﺎﺗﺶ را ﺧﺎور ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ و ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و در درون ﺑﺎ ﴎﮐﻮب و اﻋﺪام اﻗﻠﯿﺖﺷﺪﮔﺎن ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪایﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ در
اﺻﻮل ﮐﻪ »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و ﺑﺎزﺳﺎزی »اﯾﺮان ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ« اﺳﺖ ،ﻫﻤﺴﻮﯾﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮزﯾﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﱪ رﺳﺎﻧﯽاش ﺑﺎ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان »ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﱪی ﺑﻨﻔﺶ« روﺑﺮو اﺳﺖ ،در دﻓﺎع
از اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﯾﮏ ﺻﺪا و ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻣﺪاﻓﻊ »ﻋﻤﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ
ﻧﻈﺎم«.

