




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی جمهوری اسالمی حکم به اعدام یهنگام که دستگاه قضاشد، آنه میاین نوشته باید بسیار پیش از این نوشت

» �اهای اکتیویستقاسم سلی�نی«ی که تر از آن وقتزندانی اهل سنت داد، شاید هم پیش ۱۷جمعی هدست

آمدند، تا نشان دهند که ت او بر پور به جستجو و کشف عکس اسلحه به دسخوشحال از اعدام حبیب گلپری

 اند.حکم اعدام نداده» جهتبی«ی یحکام قضا

جمهوری اسالمی در سوریه و عراق » مستشاران نظامی«شد، وقتی که این نوشته باید چند سال قبل منترش می

مرتها را کیلو » امنیت ملی«را گسرتش دهند و » عمق اسرتاتژیک نظام«کردند تا نیروی رسکوب سازماندهی می

 تضمین کنند.» تهران«دورتر از 

در قامت  بنفِش  »همدلی دولت و ملت«از  از فاشیسم برآمده حاال اما دیر شده اما نه آنقدر دیر که نتوان

با خلق  ۹۴که اسفند » اعتدال«های در ایران چیزی نوشت و حرفی زد. همین حاال هم تبلیغاتچی» اعتدال«

بسازند، » امید«رای دادند تا خربگان  آبادی و دیگر جالداننجفدری، شهریری خار بهبا افت »جیم«مثلث 

را به رخ » ناامنی سوریه و عراق«های رای جعلی دیگری ساخته و برای دعوت مردم به صندوق یدوگانه

کشند تا هراسی بزرگ اما کاذب بیافرییند که در غیاب دولت حسن روحانی و جواد ظریف حتمن به وقوع می

نویسند که حاال بعد از پیروزی ترسانند و میمی عراق و ترکیه ست. آنها ما را از رسنوشت سوریه،یو خواهد پ

 است.» تنها دموکراسی منطقه«و » ثبات یجزیره«اردوغان در رفراندوم قانون اساسی، ایران 

بهار «می که باید به هشت سال پیش بازگشت. هنگا» امنیت ملی«و گفتار » اعتدال« برای بازخوانی طاعون

علی در کرد. پس از رسگونی بنرا تجربه می ۸۸های انتخابات لرزهتازه وزیدن گرفته و تهران هم پس »عربی



آخرین  ».چرا تونس تونس و ایران نتونس« های اجت�عی فارسی مملو شد از کنایه و طنزی تلختونس شبکه

اگر دستگیر «دانند که معرتضان شعار می ، ه�ن کسانیفراخوان عمومی میرحسین موسوی و مهدی کروبی

قصد به آنان انجامید،  یهر دو  یکه به دستگیری و حرص خانگی حاال هفت ساله ،»شهایران قیامت می /بشه

 .بود» های مردمی کشورهای عربیهمبستگی با اعرتاض«

امیان برای بازپس گرفنت که نیروهای ناتو به نفت لیبی رسیدند، در مرص نظ سه سال بعد از آن روزها در حالی

های برآمده از قدرت به کودتا متوسل شدند و سوریه به کارزار جنگ همه با هم تبدیل شد، در ایران تئوریسین

تضعیف نهادهای انتصابی به نفع «و » حاکمیت یساختار دوگانه«های حکومتی که پیش از این دستگاه

را برای » نژادگذر از احمدی«دانستند، دست در دست هم یم» گذار دموکراتیک«را راهکار » نهادهای انتخابی

نسبت نژادی را به احمدی» نظام«نکبت  یتئوریزه کردند و همه» تضمین امنیت ملی«و » حفظ وضع موجود«

 شد.ولی فقیه خوانده می ینشاندهدادند که تا پیش از این دست

دانستند نژاد را کودتا میاحمدی یجمهوری دوبارهته ریاسک ۸۸انتخابات سال  یگروهی از معرتضان به نتیجه

نشینی کند، رسنوشت سوریه و لیبی حاکمیت ایران را نیز ناچار به عقب ،ایو امیدوار به اینکه تحوالت منطقه

در پیش گرفتند تا را » آشتی با نظام«قرار دادند و راه  را بدون توجه به نقش ایران در جنگ سوریه دست�یه

 از رس ایران برداشته شود. »و تجزیه خطر جنگ«

دانند و در رضایت �ی ۸۸تر به کمرت از ابطال انتخابات طلبی که پیشپردازان جریان اصالحدر این راه تئوری

بازداشت و زندانی شده بودند، از موضع پیشین خود کوتاه آمدند.  ۸۸های پس از خرداد جریان اعرتاض

کرد و به تبع او، دیگران هم راهکار را در  »تقلب«را جایگزین  »تدلیس« ،زرگپرداز بحجاریان در نقش تئوری

 دیدند. –مهدی کروبی و میرحسین موسوی–انتخابات  ینامزدهای معرتض به نتیجه» مصالحه و کوتاه آمدن«

ا برای بودند، تحلیل خود ر » از بین رفنت نظام«شده از قدرت که نگران رانده طلِب گران جریان اصالحتحلیل

قتصادی و مالی های اتحریم -استوار کردند: نخست باتی بر سه گزارهتغییر موضع و بازگشت به بازی انتخا

خطر جنگ که  –شد. دوم ممکن می آنهارو در ایران رفع ت میانهکه به باور اینان تنها با برآمدن یک دول غرب

نژاد که بتواند با غرب رد دیگری غیر از احمدیرو یا هر فهم برآمدن دولتی میانه راهکار خروج از آن باز

 ایران. یخطر تجزیه –مذاکره کند، بود. سوم 

ای پیش از این جریان بدون توجه به نقش ایران در جنگ سوریه و چشم بسنت بر واقعیت آغاز مذاکرات هسته

ملتهب خاورمیانه و شان در فضای گران داخلی و خارجیها و تحلیلبرآمدن دولت روحانی، به کمک رسانه

گفتاری که امروز نیز برای  را برجسته کردند.» حفظ متامیت ارضی«و » امنیت ملی«گفتار  ،رسبرآوردن داعش

 شود.از تهران تا واشنگنت تکرار می» اعتدال«مردم به ح�یت از دولت  یدعوت دوباره

در مرکز تحقیقات اسرتاتژیک مجمع  ،»یمنج«ها قبل از برآمدن روحانی در مقام سال» امنیت ملی«گفتار  -دوم

و » دیپل�سی و امنیت ملی«تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته بود و محصول آن دو کتاب 

 بود که توسط روحانی و همکارانش در این مرکز تدوین شده بود.» امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران«



نظامی ایران در سوریه و در کنار بشار اسد. فردای انتخابات  برآمدن روحانی البته همزمان بود با حضور پررنگ

ملت ایران نشان دادند که راه بهرت «ن و فعاالن این جریان این بود: طلباهای نزدیک به اصالحصدای بلند رسانه

وی ایرانیان گامی دیگر به س«و » دیگران درس گرفتیم یخوبی ما این است که از تجربه«، »کنندرا انتخاب می

 ».اصالحات برداشتند

دید و از قرار ورزان را در کابینه �یسیاست» ترینامنیتی«گرفنت  حتی به کار ۹۲شادی جمعی پس از انتخابات 

گرفنت مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر دادگسرتی، علی ربیعی در وزارت کار و مشاوران متعدد امنیتی 

، در دولت سازگاری نداشت و به صف منتقدان پیوسته بودنژاد رس ولت احمدیخوشحال بود. هر آنکه با د

 با آغوش باز پذیرفته شد.» اعتدال«

محمدجواد ظریف را که ه�نند  ،هابزرگ برای رفع تحریم یای ایران با غرب و معاملهوگوهای هستهگفت

قهرمان «در جایگاه یک  کرد،در ایران را انکار می» هااعدام«و » زندانیان سیاسی« شانینژاد و پیشیناحمدی

سپاه قدس که در سوریه و  ینشاند و بال دیگر هم شد قاسم سلی�نی، فرمانده» دو بال نظام«و یکی از » ملی

 برد.نظام را پیش می» عمق اسرتاتژیک«عراق 

یاسی دو قهرمان داشت، یکی وزیر امورخارجه بود که به وقت انکار زندانیان س ۹۲پس از  ایرانِ  ،در این گفتار

را » رسدار عارفی«ردای رسکوب که حاال  یفرماندهگری هم و دی» رست سالمت«گرفت که هم از زندان نامه می

که طیف » گریگری و شیعیایرانی«بود. پیوندی ناب از » یادآور شکوه رسداران ایران باستان«به تن داشت که 

گان به تهوابس«و » مدافعان تحریم«در برابر  داد تاای از نیروهای متضاد را در کنار هم قرار میگسرتده

اوضاع را » مدافعان حریم نظام«دشمن و امنیت ملی را برجسته کنند و در قامت  یگانهدو » بنیادهای امریکایی

 های خودساخته تحلیل کنند.در دوگانه

ازی برای گفتار امنیت پردهایش نقش تئوریخواندهمهرنامه و برادر و خواهر  ینامهفصل ،در این فرایند -سوم

» مکمل یکدیگر«مهرنامه ظریف و سلی�نی را  ۹۳نوروز  ینامهه دار شدند. محمد قوچانی در ویژهملی را عهد

ساخت فیلم  یسال بعد به بهانهجنگند. او یکملی در دو جبهه می ت که برای دفاع از امنیت و منافعدانس

حتی با دست خالی هم در حال دفاع از نخبگان «دانست که » یرسداری فراجناح«بادیگارد، قاسم سلی�نی را 

 ».است

اتفاقا من هم قاسم سلی�نی و «گوید: وگو با مهرنامه میآبادی در گفتهمین روند محمود دولت یدر ادامه

 نویس نامدار که در اینرمان». طور آقای ظریف و امثال او رانپسندم در جای خود و همیامثال او را می

گذارد ایستاده و �ی» کُشانجلوی آدم«داند که ها بارها به تیغ سانسور گرفتار آمده سلی�نی را کسی میلسا

 ».وارد کشور ایران شوند«ها آن

شود که یادآور میرود و به خوانندگان های نخست انقالب میاش به سالآقای نویسنده برای تکمیل دفاعیه

اید چطور و با چه ر آستانه و رشوع انقالب توجه داشتهد حفظ کردند.این مجموعه هستند که مملکت را «

های توان در مهرنامه و رسانههای بسیاری از این گفتار را می�ونه ».هایی نیروی نظامی ما را تهی کردندنیرنگ



از » یالیهای خقهرمان«همسو با آن دید که همزمان با خاک پاشیدن به صورت حقیقت، به دنبال برساخنت 

 .اندنسبی هم دست یافتههستند و در این راه گویی به موفقیت و تیم روحانی  سلی�نی ،چمران

شد جایگاه خود را در فضای زودتر از آنچه که تصور می» امید و اعتدال«دوران » قهرمانان جدید« -چهارم

های در شبکه »فعاالن«ای از این مجموعه ای یافتند.فعاالن سیاسی و رسانهعمومی و یا بهرت در میان بخشی از 

نیز در در بیرون از مرزهای ایران و  -سی و صدای امریکابیبه ویژه بی–های جریان غالب اجت�عی و رسانه

 یطلب و وابسته به بنیادهای امریکایی بهرتین استفادهجنگ از فرصت رویارویی با جریان ،های داخلیرسانه

 های ملی جدید به چه میزان برای ایران رضوری هستند.هرمانالزم را برد تا نشان دهد که ق

و ملیحه محمدی از هر  ، اکرب گنجی، فرخ نگهدارنامدار حقیقیعلیرضا علی علیزاده در خط اول و در کنار 

» آموختگان لیربالدانشجویان و دانش«تر با عنوان طلب که پیشلویزیونی برای حمله به جریان جنگت یبرنامه

و  مدافعان یگانهبا عناوین مختلف، بهره برد تا دو کرد و حال در قالب موسسه و نهادهای وابسته می فعالیت

 مند ایران معرفی کند.مخالفان تحریم را برجسته سازد و خود را به عنوان دغدغه

ی و بدنامی و وابستگی عیان مخالفانش به بنیادهای امریکای ،و مدافعان حریم نظامشانسی علیزاده خوش

نظامی به ایران و سایر  ینژاد که به صورت علنی از حملهارسائیلی بود. از مهدی خلجی و سعید قاسمی

و دیگر  اند، تا ع�ر ملکیکشورهای منطقه از سوی امریکا و متحدانش دفاع کرده و آن را خواستار شده

نظامی به سوریه توسط ناتو  یدوستانه خواستار حملهبرش  یدر پوشش مداخله نظامی که یمدافعان مداخله

 .نداشده

نظامی به هر شکل، از  یمداخله«های سیاسی که همزمان هم با به حذف بخش دیگری از جریان این وضعیت

تا گفتاری دوگانه انجامید، مخالف بودند و هم مخالف جمهوری اسالمی، » کجا ملتی و در هر -سوی هر دولت

 ی، از مداخلهدهدنظامی �ایش می یحمله ت خود را باکه مخالف حالیدر دو سو شکل بگیرد. یکی در 

کند و دیگری نیز به دفاع می» امنیت ملی و عمق اسرتاتژیک«جمهوری اسالمی در سوریه و عراق با عنوان 

بخوانید – »مند فردای ایران دموکراتیکاپوزیسیون دغدغه«مخالفت با جمهوری اسالمی و در نقش  یبهانه

تنها راه نجات را عراقیزه و افغانستانیزه کردن منطقه با  -خاورمیانه با الگوی رژیم اشغالگر فلسطین یمنطقه

ناسیونالیسم  یدر این دوگانه فرصت برای پر و بال دادن و رشد دوباره داند.حضور امریکا و متحدانش می

هوری اسالمی راه را برای عربستان سعودی و جم یگانهو و د آمیخته به مذهب تشیع فراهم شد نیِ ایرا

 کرده است. ترخود�ایی فاشیسم ایرانی هموار 

پنهان دارد. ستیز نخست ایرانی را در دل خود دو ستیز تاریخی » جمهوری اسالمی –سعودی « یدوگانه -پنجم

آریاگری در مقابل عرب و ناسیونالیسم عربی است و دیگری نیز جدال تشیع و تسنن که هر یک جداگانه  –

 ور کردن ستیزهای ناسیونالیستی و مذهبی در منطقه را دارند.یت شعلهظرف

 �ایی و تداومرا به مثابه یک فرصت استثنایی برای قدرت -داعش –برآمدن دولت اسالمی  جمهوری اسالمی

های مذاکره و همکاری در تا در غیاب دشمنی که حاال به یکی از طرفای به کار گرفت های منطقهبازی

ربد. دو حکومت عربی به بهرتین شکل ممکن بهره ب -ایرانی یاز دوگانه ای تبدیل شده است،منطقه یمداخله



های بسیاری داشته باشند، اما هر دو در تفاوت ،اگرچه ممکن است در ظاهر و شکل مستقر تهران و ریاض

های بحرین، در درگیریش�ری دارند. عجیب نیست که های بینفوذ شباهت یرسکوب مخالفان و گسرتش حوزه

های تحت پای آشکار این دو دولت را دید که به دنبال گسرتش رسزمین توان ردیمن، سوریه و حتی عراق می

 نفوذ خود هستند.

درپی خطر عربستان های نظامی و سیاسی و مذهبی که پیترین مقامدولتی و عالی های رسمیعالوه بر تریبون

گران ای و تحلیلکردند، گروهی از فعاالن سیاسی و رسانهرابر آن را تکرار میسعودی و رضورت ایستادگی در ب

ای پیش از آنکه مسئولیت دولت جمهوری اسالمی را سیاسی نیز به همین راه رفتند و در هر واقعه و حادثه

 یادآور شوند، تهدید و کارکرد سعودی در منطقه را به تحلیل نشستند.

. او ان پیشین سپاه پاسداران بودهکه به گفته خودش از فرمانده است ن سلطانیها احساپرچمدار این تحلیل

گر مسائل منطقه مورد در قامت تحلیل کند ومنترش می شکبو در صفحه فیس های متعددیتحلیلکه روزانه 

خیال «نویسد: سایت العربیه میجوالی در تحلیل خربهای منترش شده در وب ۲۷گیرد، ها قرار میپرسش رسانه

ها و دمیدن در آتش العربیه را راحت کنید که متام جهان عرب هم جمع شود، نخواهد توانست با این خربسازی

 او البته به سان دیگر همراهان خود فراموش». سوریه و عراق دیگری بسازد ]ایران[ات قومی از این کشورمنازع

 ود.کند که نقش ایران در سوریه و عراق امروزی را یادآور شمی

ها در اقلیم از تحوالت کردستان عراق، ترکیه و سوریه سلطانی که به لطف نزدیکی و همسویی با بارزانی

افتد می» مظلومیت مرزبانان«رسد به یاد های تحت ستم در ایران میاقلیت ینویسد، هنگامی که به مسئلهمی

دیگری که به ظاهر در نقد  ینوشته و یا در ١اند.هدف گلوله قرار گرفته» گروهک تروریستی«که توسط 

گر الجزیره به تحلیل است،خربسازی پیرامون حضور نظامی ایران در سوریه  یبارهسی و صدای امریکا در بیبی

پیوند بزند و » های خطرناکوجود تروریست«الله لبنان و ایران در سوریه را به جوید تا حضور حزبمتسک می

انقالب است و آن را طرح  کنم آنچه در سوریه اتفاق افتاده یکباور �یمن «نویسد: از زبان او می

سوریه، به منظور تضعیف در پیوسته از سوی ارسائیل و آمریکا و کشورهای عربی با هدف رسنگونی اسد همبه

 ٢»دانم.سازی برای جنگ با ایران میالله در خطوط لبنان و آمادهحزب یعقبه

جهادی" در -های "سلفیواقعا اگر با داعش و دیگر گروه«ز سلطانی که با طرح سوال و در نهایت این تحلیل ا

رسد به پایان می ایگیریبا نتیجه» ها روبرو شویم؟عراق و سوریه نجنگیم باید در آینده در مرزهای ایران با آن

اه و سیاست خارجی جمهوری که حضور نظامی ایران در سوریه را در یک همسویی کامل با فرماندهان سپ

سوریه پس از ورود «زند: پیوند می» دور نگه داشنت دشمن از مرزهای ملی«و » امنیت ملی«اسالمی به 

نربد" برای  یجلویی منطقه ینیروهای وابسته به القاعده و دولت اسالمی به این کشور عمال به عنوان "لبه

های سلفی وابسته به القاعده از های گروهرر داعش و نگاهرود که با توجه به تهدیدات مکایران بش�ر می

جنگی، بخشی از فرمول کالسیک و  یهای رزمی ایرانی در آن منطقهجمله النرصه به کشورمان، استقرار یگان

های تردید آزاد گذاشنت این گروهرود که بیشناخته شده در بحث پدافندی، نیازی کامال رضوری بش�ر می
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تواند در آینده خطرات شان در عراق میامدادی نیروهای-پشتیبانی یبه عنوان عقبه-کشور این تروریستی در

 ».جدی برای مرزهای ایران داشته باشد.

خرد در این نوشته برای خود اعتبار می» کردها«سلطانی که با نقد مواضع دولت مستقر در ترکیه در رسکوب 

مگر «کند: شدگان اهل سنت را تکرار میران علیه زندانیان و اعدامی اییهای دستگاه قضاکار و رصیح اتهامآش

و همین  -تاسیس کرد ۲۰۰۴که از قضا اسمی کامال مشابه با گروهی دارد که زرقاوی در -گروه "توحید و جهاد"

جهادی" دست به -های "سلفیسال گذشته تعداد زیادی از اعضایش در ایران اعدام شدند متاثر از اندیشه

-های "سلفیمگر گروهی مانند جندالله متاثر از اندیشه ت متعدد تروریستی در استان کردستان نزد؟عملیا

نظامی و  ۳۰۹با انجام اقدامات تروریستی متعددی در رشق کشور به کشته شدن  ۸۰ یجهادی" در اواسط دهه

دل بارها اقدام به ربودن العنفر منجر نشد؟ یا پس از آن مگر گروهی مانند جیش ۴۹۷غیرنظامی و زخمی شدن 

هایی که به های مرزی نکرد؛ گروهگذاری و شبیخون زدن به پستمرزبانان ایرانی در مرزهای رشقی و مبب

هایشان منترش هایشان به عربی در سایتفتند اما بیانیهمطالبات قومی در سیستان و بلوچستان شکل گر  یبهانه

 »شد.شان هیچ نشانی از مطالبات قومی دیده �یشد و نه در پرچم و نه در منشور گروهمی

ی کرد و با سابقه نشینیگوید باید از سوریه و عراق عقبکدام منطق می«دهد که و در نهایت حکم می

های های وابسته به القاعده روبرو شد؟ با وجود چنین پایگاهدر مرزها با داعش و گروه ،اینچنینی در کشور

های وابسته به ینی وجود دارد که نیروهای نظامی ایرانی مقابله با داعش و گروهدر کشور چه تضم ایفکری

هایی در فضای ناامن مرزها دوباره شکل مرزهای کشور دنبال کنند و همزمان چنین گروهرا در  القاعده

 ٣»نگیرند؟

که اخباری از  هاییشود. درست در بزنگاهراهی که سلطانی در پیش گرفته از سوی دیگران نیز پیموده می

به » مدافعان رسدار عارف«شود، ها در ایران منترش میرسکوب، اعدام و یا تبعیض سیست�تیک علیه اقلیت

شدگان در و یمن توسط عربستان سعودی، رسکوبشیعیان در بحرین  و با برجسته کردن رسکوب میدان آمده

 نامند.دی میهای منطقه و به صورت ویژه سعو ایران را هم وابسته به دولت

برای چند صباحی لباس اپوزیسیون به تن کردند  ۸۸ یمجازی که از دل حادثه یمدافعان حریم نظام در عرصه

های نوشته» ارتش سایربی نظام«د. این گروه به سان نشو تنها به احسان سلطانی و علی علیزاده محدود �ی

 یانوشته اما در پنهان ه�هنگ شده، در جدال دوگانهگذارند و در پیوندی به ظاهر نیکدیگر را به اشرتاک می

 شوند.ایران مدافع جمهوری اسالمی می -خونبار سعودی

که در  است فرهمند علیپور خربنگار سابق خربگزاری فارسم نظام یدیگر از این مدافعان حر ییک �ونه

مذهبی و ملی های در ایران اقلیت به ستاد مهدی کروبی پیوست. او برای اینکه نشان دهد ۸۸داد انتخابات خر 

به عنوان یک عرب در شورای امنیت ، که خود از نظامیان رسکوبگر است ،تحت ستم نیستند، حضور شمخانی

ها در امور اقلیت یمشارکت همه یمجلس را نشانه ییسهیکرد اهل سنت در هیئت ر یدو �اینده ملی و یا

سی از حضور نظامی ایران در بیتلویزیونی بی یژوئن در برنامه ۲۸داند و سیاسی و رعایت حقوق آنان می

زنند که مورد تائید مردم ظریف و روحانی حرفی را می«باره گوید که در اینکند و میدفاع میبحرین و سوریه 
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دهد و کنند، �یدفاع مینظامی در سوریه، بحرین و ..  یاو البته نشانی از مردمی که از مداخله». است

به روحانی رای دادند و از ظریف و  ۹۴تحلیلش بر این فرض استوار است که مردم ه�نی هستند که در خرداد 

 کنند.سلی�نی همزمان تجلیل می

بوکی دفاع حسن در یک یادداشت فیس ۲۰۱۵ می ۱۰گوید. آنجایی که البته یک نکته را درست می علیپور

هایی که بر وجود اختالف میان دولت ایران و نظامیان در خصوص نهروحانی از سپاه را پایانی بر تحلیل و گ�

ای کند تا ثابت کند که اگر در درون نظام اختالفی وجود دارد، بر تحلیل میحضور نظامی در سوریه تاکید دارند، 

 نظرند.همهمه همسو و » حفظ مرزهای مقدس«و » امنیت ملی«

و » سویهیک«سوریه را  یبارهها در خربرسانی رسانه یوهبوکی متعددش نحهای فیسعلیپور که در نوشته

اما چند روز بعد  ٤.کندهای نظامی ترکیه در عراق ابراز ناخرسندی میداند، خود از حضور تانکمی» ایرانضد«

سی شاکی است که چرا پیام یکی از مخاطبان را که از حیدر عبادی به خاطر عدم بیصبحگاهی بی یاز برنامه

هایش یمن و نوشته یدر همهاو که  ٥به حضور نظامیان ایران در عراق ناراضی است، پخش کرده است. اعرتاض

الی ، در البهکندمیو وضعیت آنان را با سوریه و عراق مقایسه  آوردرا به یاد می بحرین و البته فقط شیعیان

را که واقعیتی انکارناپذیر » نکبت سعودیکثافت و «در مورد ها کارکرد رسانه ،شطرفانههای به ظاهر بیوشتهن

 کند تا نکبت جمهوری اسالمی را پنهان کند.در منطقه است، باز�ایی می

ایران و روسیه را  -ش از فتح رشق حلب و شکست مخالفان از ارتش بشاراسداشحالیو تواند خعلیپور حتی �ی

گوید که نظامیان ایران کند و �یهایش حذف میشتهو ایران را از ن ،»جنگ نیابتی« یپنهان کند و با تکرار واژه

اش هناتو و متحدان عرب و القاعد«دار شود: خدشه» امنیت ملی ایران« اخواهند تا مباددر خاک سوریه چه می

های ناتو و متحدانش ادامه باختند. جنگ را اما اکنون رسانه جبهه النرصه و ديگر رشکا) جنگ را در زمین حلب(

گرداند میدر حلب را بر  های غربی و عربی نه وضعیترسانه آنها اما موفق نخواهند شد. پروپاگاندای دهند.می

ها خیلی پیش از اینها، قبل از رسانه کند. زیرا که اینها کسی اعتنا میرسانه های اشکبار اینو نه به چشم

 ٦»شکست نیروهایشان بر روی زمین، اعتبارشان را باختند.

مجازی را  یهای علیپور، احسان منصوری، احسان سلطانی و دیگر اعضای این حلقهسیاری از نوشتههای ب�ونه

رسکوب، اعدام و تبعیض در ایران، رفتار سعودی را  یبارهت کرد که در واکنش به هر خربی در توان فهرسمی

نهایت هم به خیل مدافعان  د و درندانبرجسته و اینگونه خربرسانی را به زیان امنیت ملی و منافع کشور می

 پیوندند.میاعدام زندانیان 

پور را به خاطر نداشته باشد. فردای اعدام او محمد الله گلپریجمعی ما اعدام حبیب یشاید حافظه -ششم

مدتی را در اردوگاه حزب ندبرای خروج چ ۸۸صادقی از اعضای پیشین دفرت تحکیم وحدت که پس از انتخابات 

پور را با ی وزارت اطالعات تصویری از گلپریهای امنیتی و روابط عمومبود، به سان خربگزاریگذرانده  کومله

 او را توجیه کند.» اعدام«اسلحه منترش کرد تا 

                                                            
 اینجانگاه کنید به  -٤
 اینجانگاه کنید به  -٥
 اینجانگاه کنید به  -٦

https://goo.gl/2zMvEE
https://goo.gl/2zMvEE
https://goo.gl/IdFkzO
https://goo.gl/IdFkzO
https://goo.gl/STxODs
https://goo.gl/STxODs


های نژادپرست و فاشیست را نیز ایرانیستادقی که در این راه گروهی از پاناین کنش تنها محدود به محمد ص

 ۱۷ م اعدامهم در دفاع از حکجوانان نهضت آزادی  یفخرایی از اعضای شاخهبه همراه داشت، �اند. پویان 

منت «به  ،ها متهم شده بودند»سلفی«تن که پیشرت از سوی احسان منصوری و فرهمند علیپورها به همدستی با 

�ایش او البته برای اینکه  دفاع کند.» اعدام محاربان«ی برای یتوسل جست تا از اقدام دستگاه قضا» مقدس

شدگان از حق کند تا بگوید که شاید اعداممی» رو«بوکی فیس یهایش را در یک نوشته»فکت«طرفی بدهد بی

دادرسی عادالنه برخوردار نبودند، اما در نهایت از نگاه فخرایی و مدافعان حریم نظام حق آنان بود که اعدام 

 ٧شوند.

ش شکل گرفته وجود داشته. گاه اما کمی ابه معنای امروزی »ایران«هایی که سال یاین گفتار ترسناک در همه

دروغین  یتر و گاه نیز شمشیر کشیده و ایستاده بر رس گذرگاه برای دریدن دیگری. گفتاری که بر سازهضعیف

 کند.اش را طلب میگذشته» شکوه«استوار شده و » ملت –دولت «و کذایی 

. »کشنت هر دیگری«و حامی  سناک و ستایشگر نیروی رسکوباست تر  گفتاری »همدلی دولت و ملت«گفتار 

بخشی از محذوفان از قدرت به درون نظام  یاین گفتار در چهار سال گذشته و به دنبال بازگشت دوباره

ی عناوین اب وتر دارد �ایشی پررنگ» سایربی ارتش«ها و رس برآورده و به مدد رسانه دیگر بار ،جمهوری اسالمی

های اقلیت تحت ستم را خواسته» تروریست« و »های خارجیوابسته به دولت«، »طلبانهتجزیحامی «چون 

آمدند ایستادیم تا مییعنی باید می« ، »خوب شد که اعدامشان کردند«با عباراتی چون:  کند وجرم تعریف می

، »اینها داعشی بودند« ،»ندبود به رژیم سعودی وابسته«، »بودند طلبزیهتج«، »کردندگذاری میدر تهران مبب

 رمیانهدقت کنید امنیتی که امروز ایران دارد، در کیلومرتها دورتر از خاو «، »ها به قتل رساندندان را اینبیطمح«

که امنیت  ایباید قدردان سلی�نی بود و نیروهای نظامی و امنیتی«و در نهایت » هم در دسرتس نیست

 وب دولتی هموارتر کرده است.راه را برای ماشین رسک ،»اندرزهای ایران را تامین کردهم

ی مبنی بر محکومیت یبه رای دستگاه قضا ۸۸که پس از » اعتدال«و » امنیت ملی«جریان حامی گفتار  -هفتم

همفکران خود معرتض بود، پیوندی خانوادگی با جمهوری اسالمی و نظام حاکم دارد. اگر هزاران مهاجر 

م یمدافعان حر«شوند، به سوریه فرستاده و در آنجا کشته می» مدافعین حرم«ا عنوان افغانستانی در ایران ب

 گیرند.بهره می» تداوم نظام«های مجازی از هر ابزاری برای ها و شبکهدر رسانه» نظام

 اند، درند. پیش از این نیز همین بودهاآنها مدافع کشنت دیگری برای تامین امنیت ملی و حفظ متامیت ارضی

های فکری و سیاسی و مراجع مذهبی که زندانیان سیاسی اعدام شدند، بسیاری از قبله ۶۰دهشتناک  یدهه

نشینی منتظری که تنها صدای معرتض درون حکومت ی. در خانهیت بودند و در مراکز امنیتی و قضاآنان در قدر 

» مرجع مظلوم«ار اجت�عی او، حامی اعتبها بعد برای کسب اعتبار از به کشتار است، همراهند و حامی و سال

 ند و استاد جعل تاریخ.ا»امام راحل«شوند و البته که همزمان ستایشگر می

پاشند، در سازشان خاک به صورت حقیقت میهای تاریخهای متعدد و دستگاهه�نطور که در مهرنامه و رسانه

» جمهوری معتدلیسیر«و » رسدار عارف« و حاال» امام«شان جعل شخصیت ه�ن تبلیغات انتخاباتی هم تالش
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امنیت و متامیت ارضی » پاسدار«نشسته تا » شورای عالی امنیت ملی«است که سالیان دراز بر مسند دبیری 

 جمهوری اسالمی باشد.

و » معتدل«و روحانی » هئیت مرگ«رئیسی عضو  یانتخابات بلندتر شده و با دوگانه یاین صدا حاال به بهانه

ای جز این ای دیگر از نامزد مورد ح�یتش ارائه دهد. برای همین هم چارهخواهد چهرهمی» گازانربی«رسدار 

حکومت «کار ما  یندارد که گذشته را بریده بریده به خورد دیگران دهد و مدام در گوش همه بخواند که چاره

واجب برای «بوده و » رضورت« اند، اما از رسیی است که اگرچه روزگاری حکم به کشنت دیگران داده»عقال

 ».حفظ حریم نظام

بیرون آمده و حال برای ماندن در ه�ن » نهادهای انتصابی«گفتاری که از شکست و ناکامی برای مقابله با 

» نفع نظام«خواهد به او بباوراند که پناه برده و می» پدر نظام«به دامان  ،سهم بردن از کیک قدرتو ساختار 

نیست که راه و روش مذاکره » طلباندلسوزتر از اصالح«م ت کنونی است و هیچکس برای نظادر ماندگاری دول

 داند.با غرب را می

همدلی دولت و «در  رهرب جمهوری اسالمی را یخواستهتوانسته  در چهار سال گذشته» اعتدال«دولت امنیتی 

ای که به گ�ن وند، در آخرین نسخهشگرا خوانده میهای اصولتا آن گروهی که افراطی تحقق ببخشد» ملت

املللی رهرب مشاور امور بین–اند، بگویند که علی اکرب والیتی خود برای تخریب دولت اعتدال به بازار روانه کرده

گونه باشد، اما خواهد ایناند. شاید آنها هنوز دلشان میو حسن روحانی، رهرب نظام را فریب داده –نظام

رفت از بحران شکاف در حل نظام جمهوری اسالمی برای برونکه دولت روحانی راه اجرا این استواقعیت م

 درون بود.

اصلی و معرتضان  یرا به مسئله» یت ملیامن« ن امنیتی نظام که در گفتار خوددولتی با حضور پرتعداد مهندسا

حریم نظام پاسداری از  یفهو وظی ، تبدیل کردهشویندنظام را می یهای آلودهپیشین را به رسبازانی که دست

 -آریایی«تا ارتش یک شکل و متحد  را به آنان سپرده است »عمومی یعرصه«و » دیپل�سی عمومی«در 

خاور ملتهب با حضور نظامی در سوریه و عراق در بیرون از مرزها و تحت  امنیت ملی و ثباتش را» شیعی

املللی شدگان جشن بگیرد و همزمان در میزهای بینلیتعنوان عمق اسرتاتژیک و در درون با رسکوب و اعدام اق

 بده و بستان کند.

شان با یکدیگر شاید اختالف نظرهای جزئی دارند اما در ایوگوهای رسانهها و گفتمدافعان نظام در نوشته

نی است، همسویند. آنجا که سعید برزین و حسین باستا» ایران شکوهمند«و بازسازی » امنیت ملی«اصول که 

روبرو است، در دفاع » ارتش سایربی بنفش«ش با نقدهای فراوان اسی که خط مشی خرب رسانیبیتحلیلگران بی

عمق اسرتاتژیک «زندانیان و حضور نظامی ایران در سوریه و عراق یک صدا و همراهند و مدافع  از اعدام

 ».نظام



http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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