هﺮاس از ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﻌﯽ

ﺟﻤﻌﻪ  ٢٢اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٥
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎری از هﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﺰرگ ﺷﺪم آﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻣﻐﺰهﺎی ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد از هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻣﯽﮔﺬرد
اﻃﻼع دارد و هﺮ واﻗﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻪ در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰیهﺎی ﺁﻧﺎن اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ
ﺁﻧﺎن در اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎ وﻗﺎﻳﻊ را از ﻧﺰدﻳﻚ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻩ ﭼﻴﻨﯽهﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ روﻧﺪ ﺣﺮآﺖهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ را دﻩهﺎ ﺳﺎل ــ ﭘﻴﺶ از ﺁن آﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽآﻨﻨﺪ .و ﻣﺜﻼ هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس اﻣﻴﺮاﻧﺘﻈﺎم ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
اﻳﺮان ﻃﺮح اﻳﻦ اﻧﻘﻼب را رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد .آﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ را اﻳﺠﺎد آﺮد و اﻧﻘﻼب اﻳﺮان و ﺑﺮ ارﻳﻜﻪ ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺘﻦ روﺣﺎﻧﻴﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺁن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد .و هﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺎ دوﻟﺖهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺿﻌﻴﻒ آﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ورود
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی را در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و اﻳﻦهﺎ هﻤﻪ ﻃﺮحهﺎﻳﯽ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺎﻩ آﻪ ﺳﺮآﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺁﻣﺪن ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎری ﺗﺼﻮرم از ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ در ﻓﻴﻠﻢهﺎ ،ﺁﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺮﻳﻔﺎن از هﺮ داﻣﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺁﮔﺎهﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻗﺪرت و داﻧﺶ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﺎن ،ﺧﻴﺎل ﺧﺎم ﻓﺮﻳﺐ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺁن را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ .از اﻳﻦ روی ﺑﺴﻴﺎری از روﺷﻨﻔﻜﺮان و
ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺮﻳﻒ و وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ ﭼﻴﻦ دل ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺮوان ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ اﻳﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﻔﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ را ﻧﻪ از ﺳﺮ ﻣﺰدوری و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﻴﺸﮕﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﺮﻋﺸﻖ ﺑﻪ
وﻃﻦ و ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﻣﯽﮔﺰﻳﺪﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاری آﻪ ﻣﯽداﻧﺪ در
درون هﺮ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ ﺁﮔﺎهﯽ دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻤﻚ اﻳﻦ ﺣﺮﻳﻔﺎن
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺣﺘﯽ دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ ﻣﯽدﻳﺪﻧﺪ و در ﺧﻮش
ﺑﻴﻨﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺁدم ﻧﺎﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮش در ﭼﻨﮕﺎل ﮔﺮﺑﻪای آﻪ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ارادﻩ ﻣﯽآﺮد ﺁن را
ﻣﯽﺧﻮرد .و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ دﻳﺪﻳﻢ او آﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﺮد اﺳﺘﻘﻼل آﺸﻮر را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ در  ٢٨ﻣﺮداد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد و
ﻳﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺷﺎرﻩ اﻧﮕﺸﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺛﺮ هﻤﻴﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد آﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺣﻘﺎرت ،ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ را ﺁوارﻩ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺟﻬﺎن آﺮد و
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ از ﺳﺮ ﺗﺮﺣﻢ او را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺑﺎز هﻢ هﺮ روز از اﻧﻮر ﺳﺎدات ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﻧﻈﺮ آﺎرﺗﺮ را در ﻣﻮرد اﻗﺎﻣﺖ
او در ﻣﺼﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی آﻪ ﺁن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ در ﺧﺎﻃﺮات اﻧﻮرﺳﺎدات ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ اﻳﻦ هﻤﻪ
ﺣﻘﺎرت او ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺶ را ﺷﮕﻔﺖ زدﻩ آﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎوری ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺁﻣﺪم و در ﺳﺎل اول ﺑﻪ هﺮ ﺟﻠﺴﻪای آﻪ در ﻣﻮرد اﻳﺮان ﺑﻮد ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﻣﯽرﻓﺘﻢ و
ﭼﻮن در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﺮان هﻢ ﺳﺨﻦ روز ﺑﻮد هﺮ روز ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آﻨﮕﺮﻩ ،در ﻓﻜﺮ اﻧﺒﺎنهﺎ ،در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ .وﺳﻌﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﮔﺎﻩ
اﻋﺠﺎب ﺁور ﺑﻮد؛ ﻧﺎم هﻤﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر اوﻗﺎت از رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻏﻴﺮﻩ اﻳﻨﺎن ﺁن ﭼﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎت رﻳﺰی داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ دهﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻳﻢ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺤﻮری اوﻟﻴﻪ آﻢ آﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺤﺚهﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖهﺎی ﻋﻤﻘﯽﺗﺮ ﺁﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ آﺮدم و ﺷﮕﻔﺘﺎ آﻪ
هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪم ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻬﯽﺗﺮ ﻣﯽﻳﺎﻓﺘﻢ؛ ﺟﻌﺒﻪهﺎﻳﯽ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و
ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ .ﺁﻧﺎن را اﻧﺒﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ از اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎﻓﺘﻢ ﺑﺪون درك واﻗﻌﯽ از اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻴﺎن .ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻋﻈﻴﻢ
آﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ آﻢ ﺳﻮاد ﻣﺴﺌﻮل ﺁن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد آﻪ آﻢ آﻢ ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺮی آﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺁن در ذهﻨﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻢ آﻢ ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺮﺳﻢ از اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ
ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرﻳﺨﺖ.
اﻣﺎ ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ و از ﺳﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی در ذهﻨﻢ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻧﺪن دهﻬﺎ آﺘﺎب و
ﺻﺪهﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﻳﺪن ﺻﺪهﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﻋﻴﻨﻴﺖ و ذهﻨﻴﺖ را هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ
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ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻞ آﺮدم آﻪ در ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ دو ﺟﻬﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻳﻜﯽ ﺁن آﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ
ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻔﺴﺮاﻧﯽ آﻪ در رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنهﺎ و ﻧﺸﺴﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎل هﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎرﻩای از ﺁﻧﺎن
هﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﻪ آﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،و ﻳﻜﯽ ﺁﻧﺎن آﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮدﻩ هﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮ ﻧﺦ
ﻋﺮوﺳﻚهﺎی اﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺁﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ و دهﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽای ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻨﻨﺪ آﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﭘﺎرﻩای از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻨﺎن هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﺎرهﺎ را ﻣﯽرﻳﺰﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺘﻌﺪاد را در آﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻩ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دهﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف در ﺁب ﻧﻤﻚ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم وارد ﺻﺤﻨﻪ
ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺑﻜﻨﻨﺪ .دﻧﺒﺎل هﻤﺎن ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻔﻜﺮی آﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ راﺋﻴﻦ در آﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻣﺎﺳﻴﻮﻧﺮی
ﺧﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دادﻩ آﻪ هﻴﭻ رﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽای در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺁن آﻪ در
ﻟﮋی ﺳﺮﺳﭙﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻣﻦ هﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁن ﺗﻀﺎد و ﮔﻴﺠﯽ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﺎورم ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺧﻠﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وارد ﻧﻴﺎﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺁﻗﺎی ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ و اﻓﺸﺎی ﺳﻔﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ آﻴﻚ و ﻗﺮﺁن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺑﺎر اول آﻪ دوﺳﺘﯽ ﺁن را ﺑﺮاﻳﻢ ﮔﻔﺖ ﻓﻜﺮ آﺮدم ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽآﻨﺪ .ﺑﺎورآﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم
اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آﻨﺪ در ﺣﺪی آﻪ ﻣﻦ هﻴﭻ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺪﻳﺪم آﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎر اول اﻳﻦ
داﺳﺘﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ ﻧﻜﻨﺪ.
روزهﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻴﺪم زﻳﺮا ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺁن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرای
اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮر ﺟﺎﻳﯽ آﻪ ﺁﻗﺎی ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺪر ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری دادﻩ ﺷﻮد .و از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻔﺮی ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از
ﺳﻮی هﻤﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آﻪ ﺟﻬﺎن را ادارﻩ ﻣﯽآﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻗﺎی رﻳﮕﺎن اﺟﺎزﻩ و اﺟﺮای ﺁن
را دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﻳﻨﺠﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺮدم و دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻔﺴﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻃﯽ ﻣﺎهﻬﺎ و ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ﭼﺮا آﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﺮان ﻧﺒﻮد آﻪ
ﺑﺘﻮان ﺁن را در ﭘﺴﺘﻮی ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻨﻬﺎن آﺮد و ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻏﺮﻩ ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﻳﻜﯽ دو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ هﻢ آﻪ
ﺟﺮأت آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻟﺐ ﻓﺮو ﺑﻨﺪﻧﺪ .هﺮ ﭼﻪ ﭘﺮدﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و اﺳﺮار درون ﭘﺮدﻩ
ﺁﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﻦ اﻓﺰودﻩﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .آﺘﺎﺑﯽ هﻢ آﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
زواﻳﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا را روﺷﻦ آﺮد .ﺑﺎورآﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد آﻪ ﻳﻚ آﺎرﻣﻨﺪ ﺟﺰء ﺳﺎواك و ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺎﻟﯽ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮ وهﺎﺷﻤﯽهﺎ دو ﺑﺮادر آﻼهﺒﺮدار آﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺎرﺷﺎن ﺷﺮآﺖ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ آﺎری ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ
ﺷﺎرﻻﺗﺎن آﻢ اﺳﺘﻌﺪاد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ هﻤﻪ ی دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻳﺮاﻧﯽهﺎ ﺁن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﯽ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻳﻜﯽ از ﻣﻬﺮﻩهﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ ﺁن ﺳﺮهﻨﮓ
اﻟﻴﻮر ﻧﻮرث ﺑﻮد آﻪ آﺎﻓﯽ اﺳﺖ هﺮ آﺴﯽ دﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﺑﺪهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی و آﻢ ﻣﺎﻳﮕﯽ او
ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .آﺴﯽ آﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در آﻠﻮپ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران آﻪ از رادﻳﻮ هﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽآﺮد آﻪ
روزی ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﻧﺴﺨﻪهﺎی آﺘﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ آﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم هﻨﻮز ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ از زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد آﻪ آﺘﺎبهﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ در ﺻﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻴﻢ ﭼﻪ آﻨﻴﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺪﻳﺮ
آﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی آﺘﺎب از ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ دارم آﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽرود ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎورم
ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻳﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﻀﺎ آﻨﻴﺪ؟ ﻗﺒﻮل آﺮدم .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺁن آﺘﺎب ﻳﻚ ﺁﻗﺎﻳﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﺳﻤﺶ ﺑﻮد "وﻳﻠﻴﺎم ﻓﺎﻟﻜﻨﺮ"! ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ آﻪ او ﻧﺎم ﻳﻜﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺣﺘﯽ
ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎور ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺁن ﺗﺼﻮری آﻪ از ﻏﻮل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در ذهﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎری از هﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺁﺳﺎﻧﯽهﺎ و ﺑﺎ ﻳﻜﯽ دو ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺰد .اﻳﻦ ﺗﺼﻮر در آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و ﺁﺳﺎن ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
آﻪ ﺁﺳﺎن هﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود .ﻟﺬا ﭘﺲ از هﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺗﺼﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﺁﮔﺎهﺎن ﭘﺲ
ﭘﺮدﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮدم .ﺑﻮﻳﮋﻩ آﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎز هﻢ ﻓﻴﻠﻢهﺎﻳﯽ
ﻣﯽدﻳﺪم آﻪ در ﺁن ﻣﺎﻣﻮران ﺳﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞهﺎﻳﯽ آﻪ
هﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺮدﻩام اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،هﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺁﮔﺎهﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽهﺎ
ﺑﻮد و ﺁن دﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺷﺎهﺪ وﺳﻌﺖ
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪم .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ آﻪ در هﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯽ ﮔﻴﺮ ﺁنهﺎ ﺟﺎی هﻴﭻ
ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ آﻢ آﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ذهﻨﻢ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ و ﺁن ﺣﺎﺻﻞ زﻳﺴﺖ در اﻳﻨﺠﺎ و از
ﻧﺰدﻳﻚ دﻧﺒﺎل آﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮد .آﻢ آﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﻳﻚ ﺟﻬﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ

2

زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ادارﻩ ﻣﯽآﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﻤﻠﻜﺖ هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از هﻤﻴﻦ ﻣﺮاآﺰ ﻓﻜﺮی و داﻧﺸﮕﺎهﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽای ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ آﻪ ﻣﻦ هﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮم و ﺣﺘﯽ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ هﻢ دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﺑﻪ ﺑﻴﺮون درز ﻣﯽآﻨﺪ و در ﺁﻓﺘﺎب ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮔﺎﻩ ﭘﻴﺶ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻴﺎ و اف ﺑﯽای از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ آﻪ در
دﺳﺘﺮس ﻣﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺁن ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺸﺖ دﻳﻮارهﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺼﺮهﺎی
در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ زاﻳﻴﺪﻩ ﺧﻴﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ.
ﻓﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن داﻳﯽ ﺟﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮی ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ آﻪ آﻢ آﻢ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎزﺗﺮ و واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁن ﺑﻮﻳﮋﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم اﻳﺮان ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻢ و ﺑﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی اﻳﻦ دﻳﺎر ﺑﭙﺮدازم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮم آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ژرف و اﺳﺎﺳﯽای از اﻳﺮان و آﺸﻮرهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﻠﻠﯽ آﻪ در
اﺛﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﻣﺮﻣﻮز ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای ﻳﺎزدهﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠١و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺿﺮﺑﻪهﺎی آﺎری را ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮ ﺁن ﻏﻮل ﺧﻴﺎﻟﯽ وارد
ﺁورد و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻮن آﻮدآﯽ ،ﻣﻬﺎر اﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﻋﻈﻴﻢ را در دﺳﺖ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺁن را در ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎی ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ آﻨﮕﺮﻩ را در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ اﺑﺮﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻠﯽ ،ﻓﻨﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد آﺸﻮرهﺎی آﻬﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎدﻩ اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻨﺪ .و اﻳﻦ آﻪ
ﭼﻨﺪ آﺸﻴﺶ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ و آﻮردل آﻪ آﻤﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻬﺎن و ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ ﻋﺪﻩای ﺷﺎﮔﺮد ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﭼﭗ ﺳﺮﺧﻮردﻩ ،اﻳﻦ
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ دوﻟﺖ ﺟﻬﺎن را ﺁﻟﺖ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد آﺮدﻩاﻧﺪ .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﭼﻠﺒﯽ و ﻳﻜﯽ دو ﺗﻦ ﻳﺎراﻧﺶ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﻳﺾ و ﻃﻮﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻳﻦ آﺸﻮر را ﻓﺮﻳﺐ دادﻩ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
هﺪاﻳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻳﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺧﺎم آﺮدﻩ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﺷﮕﻔﺖ زدﻩ ﻧﺸﺪم .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ در
اﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎت ﭼﻠﺒﯽ واﻗﻌﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت آﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺳﺮﺑﺎزان ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ﺑﯽ ﺁن آﻪ ﺑﻪ آﺸﺘﺎر و ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ و ﮔﻮﻳﯽ ﺗﻤﺎم درد
ﻣﺮدم ﺧﻼﺻﯽ از دﺳﺖ ﺻﺪام اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﺁن ﭼﻨﺎن آﻪ آﺸﺘﺎر ﺑﻴﺶ از ﺻﺪهﺰار ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ،وﻳﺮاﻧﯽ آﺎﻣﻞ
ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ ،ﺑﺮ هﻢ رﻳﺨﺘﮕﯽ آﻞ ﻣﻤﻠﻜﺖ و دهﻬﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ دﻳﮕﺮی آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻳﻊ و
آﻮﺑﻨﺪﻩ و وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻮد اهﻤﻴﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺮح ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﻮرد اﻳﺮان ﻧﺸﺎن دهﺪ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺜﺎل ﭼﻠﺒﯽ ﻳﺎ ﺟﻤﻊهﺎی ﻣﺤﺪودی ﻣﺜﻞ ﻻﺑﯽ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻳﻦ دﻳﺎر را ﺑﻔﺮﻳﺒﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺁن را ﺧﺎم
آﻨﻨﺪ .و ﺁن ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻮد زﻳﺮ ﻋﻨﻮان "اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻣﻼهﺎ" در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎنهﺎﭘﻜﻴﻨﺰ ﺁن هﻢ در ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁن در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺸﻢ اﭘﺮﻳﻞ ٢٠٠٦؛ داﻧﺸﮕﺎهﯽ در ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ آﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞهﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻓﻮآﻮﻳﺎﻣﺎ در ﺁن
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺰارآﻨﻨﺪﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻗﺎی ﺑﺎرت ﻓﻴﺸﺮ  Bart Fisherاﺳﺘﺎد رﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد و اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ در
ﺁن ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺁذر ﻧﻔﻴﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻨﻢ وآﻴﻞ ،دو ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان ﺁن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ
آﻼوﺳﻮن و داﻧﻴﻞ ﺑﺮوﻣﺒﺮگ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ اوﻟﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﻮﺳﺴﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺧﺎورﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ آﻪ ﻳﻜﯽ از ﻓﻜﺮ اﻧﺒﺎنهﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺁن آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﺮان
در ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد )و ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺁن آﻪ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا ﺗﺎ
ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن آﺎر ﻣﯽآﺮد و هﻨﻮز ﺑﺎ هﻢ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ( .ﻧﻔﺮ دوم اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺟﺮج ﺗﺎون اﺳﺖ آﻪ ﺳﺎلهﺎ در ﻣﻮرد اﻳﺮان آﺎر آﺮدﻩ اﺳﺖ .و هﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ اﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﺎﻟﻴﻔﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﻣﻮرد اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﺸﻢ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ،ﺷﺎرﻻﺗﺎن ﺑﻨﺎم اﻳﺮاﻧﯽ اهﻮرا ﭘﻴﺮوز
ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻳﺰدی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "هﺨﺎ" اﺳﺖ .آﺴﯽ آﻪ ﻣﺎﻩهﺎ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻋﻼم ﻣﯽآﺮد آﻪ در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ
 ١٣٨٤ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﯽرود و ﻧﻈﺎم ﻣﻼﻳﺎن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽآﻨﺪ و ﭼﻮن از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ اﻳﻦ آﺎر ﺑﺰرگ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ هﻤﻴﻦ آﻪ ﻣﻦ از هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﻮم ﺗﻤﺎم ﻣﻼهﺎ ﻟﺒﺎسهﺎ را آﻨﺪﻩ و ﻓﺮاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﻤﺎم ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ ﺁن آﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎدﻩ ﻟﻮح هﻢ ﺑﺎور ﻣﯽآﺮدﻧﺪ آﻪ ﻳﺎ ﺁﻧﻘﺪر
درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ از ﻧﻈﺎم آﻪ ﺑﻪ هﺮ دروﻏﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دل ﺑﺮﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻳﺎ از ﺗﺼﻮر ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی
ﺑﻴﺮون ﺑﻮد آﻪ ﺷﺨﺼﯽ روزهﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن داﺳﺘﺎن رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺮان و ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺮار آﻨﺪ
و روزهﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺎرد و هﻤﻪ دروغ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ روی در ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺧﺎرج از آﺸﻮر
اﺻﻄﻼح "هﺨﺎ" ﺟﺎی ﻟﻐﺖ ﺷﺎرﻻﺗﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و از ﺁن ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺨﻮاهﻨﺪ دروغ ﮔﻮ و ﻓﺮﻳﺒﻜﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ آﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون هﻴﭻ ﺷﺮﺣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دروغ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ هﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﺮ ﻃﻌﻦ و ﻣﺴﺨﺮﻩ او را هﺨﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
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در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب دآﺘﺮ ﻓﻴﺸﺮ ﮔﻔﺖ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺁذر ﻧﻔﻴﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻢ وآﻴﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر هﺨﺎ از ﺣﻀﻮر در
ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮدداری آﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از هﻤﻪ ﺁن آﻪ "هﺨﺎ" ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ
ﺑﻮد آﻪ ﻳﻚ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن از ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداری آﻨﺪ آﻪ ﺑﻌﺪ هﻢ ﺁن را از هﻤﺎن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﭘﺨﺶ آﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ او را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪ و ﻓﺮﻳﺒﻜﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ وی ﭼﻨﺎن ﺁدم
ﻣﻌﺘﺒﺮی اﺳﺖ آﻪ در آﻨﺎر اﻳﻦ اﻓﺮاد و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﻨﺪ .وی در هﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽ
هﻴﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﻼم آﺮد آﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻃﺮﻓﺪار در اﻳﺮان دارد و در آﺸﻮرهﺎی هﻨﺪ و
ﻣﺎﻟﺰی و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺣﺪود دﻩ آﺸﻮر دﻳﮕﺮی آﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ هﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﺶ از دﻩهﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ دارد .و ﺑﻪ آﻤﻚ هﻤﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺰرگ ﭘﺎرس را آﻪ اﻳﺮان
آﻨﻮﻧﯽ ﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﺁن اﺳﺖ و ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻏﻴﺮﻩ اﺳﺘﺎنهﺎی دﻳﮕﺮ ﺁن ،ﺑﺮﭘﺎ آﻨﺪ .دآﺘﺮ ﺑﺮوﻣﺒﺮگ و
دآﺘﺮ ﻓﻴﺸﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎوﻩهﺎ و ادﻋﺎهﺎﻳﯽ آﻪ ﺣﺘﯽ ﻳﻚ ﻣﻌﺮآﻪ ﮔﻴﺮ هﻢ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽآﻨﺪ در ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺴﻮادهﺎی
ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺟﻬﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ هﻢ ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ
ﺁﻗﺎی ﻓﻴﺸﺮ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎنهﺎﭘﻜﻴﻨﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺟﺎﻧﺐ ﺁﻗﺎی هﺨﺎ را ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ از ﺁﻗﺎی ﭘﺘﺮﻳﻚ آﻼوﺳﻮن آﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ "هﺨﺎ" ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺁن هﻢ در ﺟﻠﺴﻪ
اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮ ﺑﺎ آﺴﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮآﺖ آﺮدﻩ
اﺳﺖ؟ او ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎی ﻓﻴﺸﺮ در اﻳﻦ داﻣﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .آﻪ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدم ــ زﻳﺮا اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺁن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺎﻣﯽ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﻦ هﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺁن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ــ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻜﻪ ﺷﻤﺎ و ﺁﻗﺎی هﺨﺎ در
هﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻴﺪ و ﺟﻠﺴﻪ هﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﯽ در هﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺁن هﻢ در
دﺳﺘﺮس هﻤﮕﺎن اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﻴﻦ ﺁﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﻳﻔﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻓﻬﻤﯽ از ﻧﻈﺎم
ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺁن هﻤﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و ﭘﻨﻬﺎن آﺎرﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻜﺎﻳﺘﯽ از ﺳﻌﺪی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﻮی
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻨﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درﺁﻣﺪ .ﻳﻜﯽ ﻣﺮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را دﻳﺪ ﺑﺎ زن او ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ .دﺷﻨﺎم و ﺳﻘﻂ ﮔﻔﺖ و ﻓﺘﻨﻪ و ﺁﺷﻮب
ﺧﺎﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺪﻟﯽ آﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻒ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ
ﺗﻮ ﺑﺮ اوج ﻓﻠﻚ ﭼﻪ داﻧﯽ ﭼﻴﺴﺖ
آﻪ ﻧﺪاﻧﯽ آﻪ در ﺳﺮاﻳﺖ آﻴﺴﺖ
آﻼم ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﮔﺎهﻢ آﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺮدﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﻨﺪ آﻪ اﮔﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ ارﺑﺎﺑﺎن ﻗﺪرت و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮاﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ آﻢ ﻣﺎﻳﻪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان ﻳﺎ آﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﯽرﺳﻴﺪ .اﻳﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺁن هﻢ در ﻣﺤﺪودﻩ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻳﺮان و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و
ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻳﻚ آﺸﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ .ﻟﺬا در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ:
 -١ﺟﺎی اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ آﻪ در اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ و دﻣﻜﺮاتﺗﺮﻳﻦ آﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻓﺮاد ﺁﮔﺎﻩ آﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ آﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻜﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ،و وﻗﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﭼﻮن دوﻟﺖ
ﺁﻗﺎی ﺑﻮش ﺑﺮ ﺁن ﺣﺎآﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی راﻩ را ﺑﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪهﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪد .هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺳﻌﺪی ﻗﺮﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯽ دﻳﻦ ﻣﻠﻮآﻬﻢ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ارﺑﺎﺑﺎن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎﻳﯽ ﮔﻮش ﻣﯽدهﻨﺪ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ را
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽآﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎن هﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢اﮔﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻏﻮﻟﯽ ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،درﺳﺖ در هﻤﻴﻦ ﻣﻴﺪان اﺳﺖ آﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر دارﻧﺪ و در هﻤﻴﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ آﻪ
ﻣﺮآﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮﻻن ﺑﺪهﻨﺪ ﻧﻪ در ﻣﻴﺪان ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﯽهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺷﻌﺎرهﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ.
 -٣اﮔﺮ اﻣﺜﺎل هﺨﺎ و اﻓﺮاد ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ و آﻢ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺧﻮد راهﯽ ﭘﻴﺪا آﻨﻨﺪ ،ﺟﺎی ﻣﻼﻣﺖ و
ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ آﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺁﮔﺎﻩ اﻳﺮاﻧﯽ هﻨﻮز در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺁن آﻪ
ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻳﻦ آﺸﻮر واﻗﻌﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪای اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن واﻗﻌﯽ اﻳﺮان
هﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻨﺎن از ﺳﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻳﺎ از روی ﻗﻬﺮ راﻩ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را آﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺸﻮر
ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد ،ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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