
اغتشاشـات سـال 1401 را شـاید بتـوان عصـاره 43 
سـال دشـمنی گروهک هـا و فرقه هـای مختلـف با 
کنون  جمهـوری اسـامی دیـد که بعـد از انقـاب تا
جز دشمنی با جمهوری اسامی و ملت ایران چیز 
دیگری نداشتند و در این سال با همه توان تیشه 
بر ریشه درخت تناوری کشیدند که از دوران نهال 
بـودن، داغ سـقوط آن بـر دلشـان مانـده بـود و این 
بار همه با هم به میدان آمده بودند. اغتشاشاتی 
که برخاف گذشته از بستر اجتماعی مردم شکل 
کـرد و در  گروهک هـا رشـد  نگرفـت و از دل همیـن 
که نسـبت  گرفت. اغتشاشـاتی  رسـانه آنها ضریب 
بـه قبـل ویژگی هـای خاصـی از جملـه عـدم حضور 
به شـدت  رسـانه ای  ضریـب  گسـترده،  میدانـی 
کنی  گسـترده، خشـونت شـدید میدانـی، نفرت پرا
عمـل  در  شـدید  اخاقـی  اضمحـال  و  گسـترده 
کـه ایـن  و در شـعار داشـت. در چنیـن عرصـه ای 
گروهک هـا تـدارک دیده انـد، بازگشـت از مسـیر بـه 
کـه قـرار  معنـای یـک شکسـت تمـام عیـاری اسـت 
نیسـت توسـط آنهـا پذیرفتـه شـود، پـس نیازمنـد 
این هستند تا با تمام قوت خیابان ها را به ناامنی 
که البته نتوانستند و نمی توانند - پس  بکشند - 
ناامنـی  حـس  ایجـاد  صـرف  را  خـود  قـوای  تمـام 
خواهنـد کـرد کـه در این راسـتا نیـز از هیچ ظرفیتی 
از ایـن ظرفیت هـا ایجـاد  فروگـذار نیسـتند. یکـی 
قرارهـای هفتگـی در روز شـنبه بـرای اغتشاشـات 
کاری اسـت و  کـه در ایـران شـلوغ ترین روز  اسـت 
کوچک تریـن اتفـاق در هر گوشـه ای از شـهر چنین 
از  گویـی خیـل عظیمـی  کـه  نمـود پیـدا می کنـد 
جمعیت برای اعتراض جمع شـده اند؛ اما به واقع 
کاری و در سـاعت  چنیـن جمعیتـی بـرای یـک روز 
شـلوغی شـهر عـادی و در اروپـا نیـز روز تعطیلـی و 
فراغ بـال بـرای عناصـر ایـن گروهک هـا برای تجمع 
است. تجمعات اروپا در ابتدا یک ضریب رسانه ای 
کشـور بـود، زیـرا همپوشـش  بـرای تحریـک داخـل 
رسانه ای خوبی داشت و هم ایجاد حس حمایت 
جهانـی! را بـرای عناصـر داخلـی ایفـا می کـرد؛ امـا 
رفته رفتـه همیـن تجمعـات بـه فضاحتـی تبدیـل 
شـد کـه بیشـتر هزینه زا آمـد تا امیدسـاز. تجمعاتی 
که در دبی 95 بازداشتی داشت، در پاریس توسط 
پلیـس ضدشـورش به سـختی سـرکوب شـد و در 
لنـدن نیـز 13 نفـر از ایـن افـراد تحـت تعقیب پلیس 
قرار گرفته و اسامی و تصاویر آنها به صورت عمومی 
در رسـانه ها منتشـر شـد. بعـد از آن، تجمعـات بـه 
حملـه بـه سـفارتخانه ها ارتقا پیدا کـرد و حتی این 

حرکـت به صراحت توسـط مسـیح علی نژاد تبلیغ 
بـرای  به قـدری هزینـه  ابتـدا  امـا در همـان  شـد؛ 
کـه  کـرد  گروهک هـا ایجـاد  وجهـه رسـانه ای ایـن 
کـرده و مسـیح  به سـرعت ایـن حمـات را متوقـف 
علی نـژاد را بـه دلیـل حمایـت از آنهـا مـورد هجمـه 
بـرای  جماعـت  ایـن  حربـه  آخریـن  دادنـد.  قـرار 
استفاده از فضای خارج از کشور، اجتماع ایرانیان 
گستردگی  کن اروپا در برلین بود. اجتماعی به  سا
کن اروپـا در یک نقطه البته  جمعیـت ایرانیان سـا
بـر  قـرار  رایـگان!  اتوبـوس  و  سـاندیس  به صـرف 
گروهک هـا از مجاهدیـن خلـق  ایـن شـد تـا همـه 
کوملـه و خلـق عـرب و پان ُترک هـا  )منافقیـن( تـا 
و سـلطنت طلبان بـا همـه قـوت و قـدرت حاضـر 
شـوند. درخواسـت از دولت هـای مختلـف بـرای 
بقیـه  از  حضـور  بـرای  رایـگان  اتوبـوس  قـراردادن 
کـردن  برقـرار  تـا  گرفتـه  تجمـع  ایـن  در  کشـورها 

غرفه هـای پذیرایـی، از دعـوت غیرایرانیـان تا 
کردن تجمع با سـایر  هم زمان برگزار 

تجمعات آخر هفته در برلین! 

همه وهمه برای نشان دادن آخرین توان آنها، در 
ایجـاد بزرگ تریـن اجتماع ضد جمهوری اسـامی 
کـه بنیـادش بـر بغـض جمهـوری  بـود. اجتماعـی 
اسـامی بـوده تـا بـر حـب ایـران! اجتمـاع برلیـن 
کـرد، ایـن جمعیـت  را می تـوان این گونـه تفسـیر 
بـرای  بلکـه  میهـن  آزادی  بـرای  اتحـاد  بـرای  نـه 
اسـامی  جمهـوری  بـا  شـخصی  تصفیه حسـاب 
کـه هیـچ مؤلفـه  گـرد هـم آمـده بودنـد. جمعیتـی 
که حتی در موارد مهمی نیز با  اتحادی نداشـتند 
یکدیگـر اختاف نظر دارنـد. افرادی که قرار بـود در 
روز شـنبه قیامتـی را بـرای جمهـوری اسـامی رقم 
بزنند؛ اما فقط مصداق »و اذا الوحوش حشـرت« 
شـدند. جماعتی که درگیری های بین خودشان 
کار را از تجزیـه ایـران بـه  کـه  به قـدری واضـح اسـت 
کشـانده اند  نیـز  کـردن جامعـه  سـمت چندپـاره 
ایشـان  حضـور  بـا  فـردای  کـه  گفـت  می تـوان  و 
داعـش  حضـور  بـا  فـردای  از  بدتـر  به مراتـب 
است، زیرا در جامعه چندپاره ای که 
حتـی نـام »ایـران« هـم مؤلفه 

اتحـاد نیسـت، نمی تـوان مـردم را بـه هیـچ روشـی 
کـرد. در برلیـن، اجتماعـی صـورت  بـا هـم متحـد 
کـه بیـش از اینکـه نمـاد اتحـاد بـرای آزادی  گرفـت 
ایـران باشـد، لشکرکشـی ضـد جمهـوری اسـامی 
کـه  گرفتـن سهمشـان بـوده اسـت. سـهمی  بـرای 
تنها مانع آن جمهوری اسـامی اسـت. جماعتی 
کـه پان ُترک هـای آن بـا پرچـم آذربایجـان جنوبی، 
خلق عرب با پرچم عربستان جدید، بلوچستان 
و  حاضردرصحنـه  مسـلح  گروهک هـای  بـا 
کردسـتان نیـز بـا حضـور شـبه نظامیان حاضـر در 
کردنشـین ایـران به وضـوح طـرح تجزیـه  مناطـق 
را بـه مـا نشـان می دهنـد. بایـد از ایـن جماعـت 
تجزیـه  پرتـگاه  لبـه  بـه  را  کشـور  کـه  سـاده لوح 
که تا دیروز  می کشانند چنین پرسید »گرگ هایی 
پرچم و دولت مسـتقل داشـتند، االن و به یکباره 
سربازان میهن شده اند؟«. این افراد که به رایگان 
کـه  گروهک هـا شـده اند بایـد بداننـد  عملـه ایـن 
داسـتان،  ایـن  و  نیسـت  طمـع  بـی  گـرگ  سـام 
شـاهنامه نیسـت که پایان خوشـی داشته باشد.
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ویژه نامه  نماز جمعه

احمدرضا حبیبی

شـــاهـــنــــــامه، بــــــدون پـــایــــــان خوش



کـردم، و مـن اعـام می کـم بـه ایـن قشـرهای  کـه  مـن توبـه می کـم از ایـن اشـتباهی 
گـر سـرجای خودشـان ننشـینند، مـا بـه طـور انقـایب با آهنا  کـه ا فاسـد در سرتاسـر ایـران 
عمـل می کنـمی. مـا بـاز تـا چندی مهلت می دهمی به این قشـرهای فاسـد؛ و این اعام 
کار خودشـان تعدیـل نکننـد و بـه ملـت برنگردند و دسـت  گـر چناچنـه در  آخـر اسـت و ا
کـه  ؤسـایی  از توطئه هـا برندارنـد، خـدا می دانـد انقـایب عمـل می کـم. مـی آمی هتـران و ر

مسـاحمه می کننـد بـا آهنـا انقـایب عمـل می کـم.

روزی  از  ما  برای  جهانی  جام  قصه 
ملبورن،  شهر  در  که  شد  شروع 
افتخار  ایرانی  یوز پلنگ های 
خیابانی،  جواد  صدای  آفریدند. 
خداداد  گل  و  دایی  علی  پاس 
نخواهد  فراموش  هیچ وقت  عزیزی 
وقایع  از  استرالیا  و  ایران  بازی  شد. 
تاریخ  در  فراموش نشدنی  تاریخی 
حمید  گل  همچنین  است.  ما 
قوچان  رضا  گل  آمریکا،  به  استیلی 
کره جنوبی و صعود ایران به  نژاد به 
خیره کننده  عملکرد  و  جهانی  جام 
پنالتی  گرفتن  در  بیرانوند  علیرضا 
کشور  تاریخ  در  رونالدو،  کریستیانو 

برای  ما  بود.  خواهد  ماندگار  ما 
هرجایی  در  همواره  آرمان هایمان 
آرمان ها  این  گاهی  کردیم،  تاش 
می شد  دنبال  جنگ  میدان  در 
هسته ای  سایت های  در  گاهی 
سبز.  مستطیل  زمین  در  هم  گاهی 
تیم  بازی های  دیگر  ترتیب  بدین 
ملی، برای ما فقط در حد یک بازی 
برای  واقعی،  نبرد  یک  بلکه  نبود؛ 
حتی  که  بود  مقتدری  ایران  اثبات 
ظالمانه  فعالیت های  و  تحریم ها  با 
در  است.  نکشیده  تاش  از  دست 
کمتر از 30 روز مانده به جام جهانی، 
آن  صحت وسقم  که  خبری  یک 

و  آشفته  را  ما    مردم  نبود،  معلوم 
از  ایران  تیم  حذف  کرد.  مضطرب 
شدنی  اتفاق  این  آیا  جهانی.  جام 
طبیعی  به صورت  ایران  است؟ 
جام  به  و  کرده  طی  را  مراحل  همه 
جهانی رسیده و حذف تیم ایران به 
چیز  همه  ثانیًا  نیست.  راحتی  این 
انجام شده، قرعه کشی تمام شده و 
بازی ها مشخص شده است؛  محل 
یک  حد  در  خبر  این  گفت  باید  لذا 
اتفاق در  البته دو  بود.  بزرگ  شایعه 
این باره خیلی از توجهات را به خود 
کرد، اولی نامه سفیر آمریکا به  جلب 
و  ایران  ملی  تیم  حذف  درباره  فیفا 
دیگری توییت خبرنگار ایتالیایی در 
به جای  ایتالیا  تیم  جایگزینی  مورد 
نیز  این مسائل  بود.  ایران  تیم ملی 
بازی رسانه ای بیش نبود و حتی در 
و  اتفاقات  این  همه  قبولی  صورت 
حذف تیم ملی ایران، باز هم ایتالیا 
در  ایران  جایگزین  نمی توانست 
که در صورت  جام جهانی باشد چرا 
آسیایی  تیم  یک  فقط  ایران  حذف 
این  در  ایران  جانشین  می توانست 
این  پرده  پشت  باشد.  مسابقات 
است.  جالب تر  خبر  خود  از  اما  خبر 
و  اروپایی  مقامات  ادعاهای  از  پس 
روسیه  استفاده  بر  مبنی  آمریکایی 
با  جنگ  در  ایرانی  پهپادهای  از 

صحیفه امام؛ ج 9، ص 282-283

هشــدار به قشــرهای فاســد

ایران  ملی  تیم  حذف  خبر  اوکراین، 
اقدام  یک  برای  جهانی  جام  از 
آن  شد.  ح  مطر دیگر  پیش دستانه 
اقدام چه بود؟ ایجاد یک دست آویز 
نشان دادن  قانونی  برای  رسانه ای 
خروج آمریکا از برجام. پس از خروج 
عمومی  افکار  برجام،  از  ترامپ 
سیاست های  به  نسبت  جهان 
سویی  از  شدند،  بدبین  آمریکا 
هم  بایدن  دوپهلوی  سیاست  دیگر 
بدین  تا  اخیر  توافقات  در  نتوانست 
جا پیشرفتی داشته باشد؛ لذا تاش 
میان  از  ایران  ج کردن  خار برای 
تیم های جام جهانی و ضریب دادن 
به خبر فروش ساح ایران به روسیه 
می توانست باتوجه به شرایط داخل 
کشور، جو مسمومی را علیه ما ایجاد 
کند که البته راه به جایی نبرد. بعضی 
کاربران ایرانی در فضای مجازی از  از 
که  کردند  تعبیر  این طور  اتفاق  این 
از  جهانی  جام  در  ایران  دشمنان 
ملی  تیم  حذف  فکر  به  خود،  ترس 
به  برخی  همچنین  افتادند.  ایران 
در  پیروزی  از  بعد  خیابانی  جشن 
کردند  اشاره  اینها  از  یک  هر  مقابل 
از  دشمنان  ترس  باعث  حتمًا  که 
به  امید  با  می شود.  ایران  ملت 
خداوند و آرزوی پیروزی و موفقیت 
.2022 جهانی  جام  در  ملی  تیم 

... خداداد عزیزی ... و توی دروازه
ی علی اختیار
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آورده؛  هجوم  ما  به  سو  هر  از  دشمن 
مسئولین  واقعًا  می کنیم؟  چه  ما  ولی 
چند  چند،  خودشان  با  می دانند 
کشوری  هستند؟ عربستان سعودی، 
قبیله  یک  سلطه  تحت  که  است 
قبیله  این  می شود.  اداره  سلطنتی 
نه تنها برای درون قلمرواش برنامه دارد؛ 
آتش  جهان  و  منطقه  کل  برای  بلکه 
برادران و خواهران  ارمغان می آورد.  به 
ک و  عزیزتر از جانمان را در یمن به خا
و  گاه  دخالت های  با  و  می کشد  خون 
یک لحظه  نمی دهد  اجازه  بی گاهش 
کشورهایی مثل لبنان،  آرامش نصیب 
را  پایش  اما حاال  شود.  و سوریه  عراق 
گذاشته و علنًا  گلیمش خیلی فراتر  از 
است.  کرده  ایران  ملی  قلمروی  در  پا 
که آتش را به  کرده  تمام سعی خود را 
گروه های  از  بیندازد.  ما  خانه  درون 
کشورمان  غرب  و  شرق  تجزیه طلب 
همچنین  می کند.  حمایت  تمام قد 
تشکیاتی  که  است  منافقینی  حامی 
گسترده را در خدمت ترور هزاران ایرانی و 
غیرایرانی آورده و می آورند. خاصه اینکه 
هر کس حاضر باشد لگدی به جمهوری 
او  پشت  سعودی ها  بزند  اسامی 
خواهند بود. شاید حمایت های دولت 
در  سعودی  مثل  پروری  تروریست 
شکل گیری فجایعی مثل فاجعه حمله 
به شاه چراغ هم بی تأثیر نبوده است. اما 
سعودی ها فقط در این زمینه محدود 
به  رسانه ای  است  مدتی  نمانده اند. 

اسم ایران اینترنشنال را با زور پول باال 
کنار خواهران  که در  آورده اند. رسانه ای 
من  و  بی بی سی  مثل  نامشروعش 
آتش  برافروختن  حاال  در  مدام  تو،  و 
اغتشاشات درون ایران است. به راستی 
سعودی و دیگر دشمنان شیطان صفِت 
توان  در  چه  هر  مقدس،  نظاِم  این 
به میدان  ما  آتش زدن  برای  داشته اند 
آورده اند. دشمنانی مثل آمریکا، انگلیس 
که این  و رژیم صهیونیستی. اما تا وقتی 
قسم ماجراجویی ها برای این شیاطین 
موضع  در  ما  باشد،  نداشته  هزینه ای 
انفعال خواهیم بود. امیرالمؤمنین علی 
َلُکُم  ُقْلُت   ...« می فرماید:  علیه السام 
ْن َیْغُزوُکْم. َفَواهَّلِل َما ُغِزَي 

َ
اْغُزوُهْم َقْبَل أ

َکْلُتْم  وا َفَتَوا
ُ
 َذّل

َّ
َقْوٌم َقّطُ ِفي ُعْقِر َداِرِهْم ِإال

ْت َعَلْیُکُم اْلَغاَراُت َو  ی ُشّنَ َو َتَخاَذْلُتْم َحّتَ
ْوَطاُن. ...« امام مقتدر 

َ ْ
ُمِلَکْت َعَلْیُکُم اأْل

و مظلوم ما خطاب به کوفیان می فرماید 
به شما گفتم با سپاهیان معاویه بجنگید 
قبل از اینکه آن ها با شما بجنگند. به 
که در عمق  خدا قسم هیچ قومی نبود 
خانه اش بجنگند مگر اینکه ذلیل شدند. 
کردید و  کار را به یکدیگر حواله  اما شما 
از هر  اینکه  تا  خواری و ذلت پذیرفتید 
طرف به شما حمله شد و وطن هایتان 
اشغال شد. راه نجات از این همه هجمه 
که موالی متقیان فرمود.  همان است 
به  آتش  دادند  اجازه  ما  مسئولین  چرا 
داخل خانه امن  ما بیفتد و دشمن در 
ام القری  نابودی   فکر  آرامش  و  امنیت 
کی می خواهید  جهان تشیع باشد؟ تا 
اسم  به  قسم خورده،  دشمناِن  این  با 
مصلحت اندیشی با رأفت اسامی برخورد 
کنید؟ آیا آن اسام ناب محمدی که پیِر 
خمین از آن دم می زد، قاطعیت و اقتدار 
مصلحت  سازی  به جای  لطفًا  ندارد؟ 
ایران  تشیع،  ام القری  امنیت  فکر  به 
عزیزمان باشید. از موضع انفعال بیرون 
هزینه  دشمنان،  که  وقتی  تا  بیایید. 
این آتش افروزی هایشان را ندهند، آش 
کاسه. کاسه همین  همین آش است و 

مواضع نظام اسامی است و یا صرفًا اعترافی به 

خطای خود برای حفظ جایگاه و موقعیتشان 

طبیعی  است؟  کشور  در  رسمی  به صورت 

نمی تواند  والیتی  و  حکومت  هیچ  که  است 

مقبول  انسان ها  تک تک  بر  مطلق  به صورت 

خداوند  والیت  برابر  در  حتی  همیشه  بیفتد. 

برابر  در  که  داشت  خواهند  وجود  افرادی  نیز 

پذیرش حق مقاومت می کنند. حال حکومتی 

جمهوریت،  اساس  بر  و  الهی  دین  پایه  بر  که 

گرفته و در چهل سال آغازین تجربه خود  نظام 

کمبودها و  موفقیت هایی بسیار و درعین حال 

ایراداتی قابل توجه نیز داشته، آن هم در دوران 

کشورهای قدرتمند در زمین؛  سلطه استعمار 

که با تهاجمات زیادی روبه رو  لذا طبیعی است 

اینکه جمهوری اسامی در  می شود. خصوصًا 

بازتولید موفق فرهنگ خود در بین نسل های 

از  و  شده  مشکاتی  دچار  بعدی اش  آینده دار 

طول  در  زیادی  کارآمدی های  نا دیگر  سویی 

به  مخالفت  برای  خوبی  دلیل  اخیر،  سنوات 

همین  به هرحال  است.  داده  مخالفان  دست 

پول سازی  دستگاه  بسیاری  برای  نظام، 

شهرت طلبی  عرصه  دیگر  بسیاری  برای  و 

همه  بگوییم  بخواهیم  اینکه  است.  بوده 

جاهانه  خطای  یک  هستند  هم  مثل 

زیر  در  که  کسانی  که  نیست  شکی  اما  است، 

شده اند  بزرگ  حکومت  این  حمایت  سایه 

را  خود  آن  به  کردن  پشت  با  می دانند  خوب 

سلبریتی های  کرده اند.  بزرگی  چالش  وارد 

دعوت کننده  و  بی قانونی  به  تحریک کننده 

زمانی  را  آنها  مردم  بدانند  باید  اغتشاش  به 

غیر  در  باشند  ایران  دلسوز  که  دارند  قبول 

کننده  این صورت فراری های خارجی و پشت 

داشت. نخواهند  مردم  برای  ارزشی  ایران  به 

مأمن ما در آتش و خانه دشمن در امنیت

می کنم  عرض  عزیزم  هم وطنان  خدمت 

موافق  کشورش  تجزیه  با  انسانی  هیچ   ...

دچار  رسانه  فضای  در  ما  همه   ... نیست 

 ... ایرانم  فرزند  من   ... می شویم  اشتباهاتی 

صورت گرفته  نامنصفانه  سوءبرداشت هایی 

از  اخیر  روز  چند  در  آنچه  خاصه   ... است 

زبان قشر محبوبی به نام سلبریتی بیان شده 

ابتدا  همان  از  برگشتند؟  چرا  چرا؟  اما  است. 

با وجود تمام فراخوان های تجزیه طلبان،  نیز 

تعداد  غرب گرایان،  و  براندازان  منافقین، 

به  کشور  مختلف  نقاط  در  تجمع کنندگان 

بود.  اندک  برایشان  توجیهی  قابل  غیر  میزان 

سیستم  که  ذهنی  توهمات  تمام  وجود  با 

گرام برای برخی ها از  کسپلور اینستا هوشمند ا

جمله سلبریتی ها به وجود آورده بود، بسیاری 

می دانستند.  نزدیک  را  نظام  براندازی  آنها  از 

سراب  و  غیرحقیقی  فضای  و  جو  این  طبیعتًا 

گونه، به برخی جوان ترها برای اولین بار و پس 

از به شهرت رسیدن خود، برخی جاافتاده ترها 

و  روابط فرهنگی  از خط شکنی در عرصه  پس 

عرصه  سپیدان  مو  برخی  نهایت  در  و  جنسی 

به  تا قدم  تلویزیون، جرئت داد  و  هنر سینما 

میدان نبرد مجازی نهاده و به سهم خود در 

بایستادند.  نظام  اصلی  اجزای  و  ارکان  برابر 

که قصه تمام شده، دروغ ها عیان گشته،  حاال 

بازهم  و  نشده  محقق  سرخرمن  وعده های 

موج  شاهد  است،  باقی  استوار  اسامی  نظام 

از سرکشی  افراد مشهور  این  از  برخی  بازگشت 

هرچند  هستیم .  پدر  گرم  آغوش  به  خود 

که  کرد  ح  مطر را  اساسی  سؤال  این  می توان 

و  غیرمستقیم  یا  مستقیم  توبه های  این  آیا 

شهروندانه  مقبول  معقول  اصل های  بازگویی 

با  آنها  حقیقی  همراهی  از  نشان  متمدنانه،  و 

ی محمد امیراکبر ابوالفضل کشتکار

خودفروخته های بی ارزش



آرمانش  به  در رسیدن  که  اصواًل جامعه ای 
خودش  مسئله  خودش  نتواند  و  بیاورد  کم 
می شود.  غیر  دست به دامن  کند،  حل  را 
دیگر  شد  عمیق تر  موانع  و  مشکات  وقتی 
که توسل به بیرون  کرد  به این فکر نخواهد 
پیامدهایی  چه  آن،  از  مساعدت  طلب  و 
این  به  حتی  جامعه  این  داشت،  خواهد 
نمی خواهد  خودش  )البته  نمی اندیشد  نیز 
چه  آرمانش  به  رسیدن  از  پس  بیندیشد( 
امتیازاتی باید به آن بیرونی ها بدهد؛ او فقط 
است.  خواسته هایش  به  رسیدن  دنبال  به 
آشوبگر داخل  کنشگران  به  نگاهی  اندک  با 
آنها  جامعه  جمعیت  می شود  روشن  کشور، 
آشوبگر،  غیر  با  مقایسه  در  کشور  داخل  در 
همراه  توانایی  آنها  است.  اندک  بسیار 
همین  به  ندارند.  را  خود  با  مردم  کردن 

آشوبگران  این  کثریت  ا می بینیم  ما  دلیل 
که  می دهند  تشکیل  ضدانقاب هایی  را 
ج از کشور است. این طیف  زیستشان در خار
آب  از  ماهی  گرفتن  برای  ج نشینان  خار از 
رسانه ای  گسترده  تبلیغات  ابزار  با  گل آلود 
میدان  وارد  افراد  دیگر  ساختن  همراه  و 
می شوند و سعی می کنند حمایت خود را از 
که  کنند  منتقل  کشور  داخل  به  بیرون  آن 
قبل  از  »حمایت های  همین  از  یکی  اتفاقًا 
برنامه ریزی شده« فراخوان تجمع در میدان 
که اتفاقًا جمعیت  »گروسر اشترن« برلین بود 
بودند،  کرده  پیدا  حضور  هم  قابل توجهی 
و  برای چه  و  کسانی  اینکه چه  البته درباره 
چگونه آمده بودند، حرف ها وجود دارد. روز 
که  بود  روزی  همان   1401 مهرماه   30 شنبه 
صادر  برلین  در  تجمع  فراخوان  ضدانقاب 
برایشان  سرنوشت سازی  روز  و  بود  کرده 
محسوب می شد. به هرحال باید تاش های 
همه  چندباره  دعوت  از  اعم  آنها  یک ماهه 
آفریقایی  شهروندان  و  اروپا  مقیم  ایرانیان 
اتوبوس ها  هماهنگی  دیگر،  کشورهای  و 
مردم،  شرکت  رایگان  جابه جایی  برای 
سراسری  قطار  سازی  رایگان  برای  تاش 
به  موفق  البته  )که  آلمان  برلین  مقصد  به 
البته  و  نشدند(  بلیت  خ  نر کردن  مجانی 

کشورمان  در  را  خودشان  پادشاهی  نظام 
حضور  اینجاست  سؤال  کردند،  پیاده 
گردهمایی  همجنس گرایان و افراد لخت در 
و حمایت سلطنت طلبان  برلین،  روز شنبه 
فردای  که  دارد  این  جز  معنایی  آیا  آنها،  از 
به  شروع  ایران  در  آنها  )خیالی(،  سرنگونی 
به  صورت،  این  در  کرد؟  خواهند  فعالیت 
قبول  را  این  ایران،  مردم  ما  غیرت  نظرتان 
می خواهند  مردم  کدام  بر  اینها  می کند؟ 
ُمبرا  را  خود  که  اقلیتی  آن  کنند؟  حکومت 
که ناموس  کثریتی  از ناموس می دانند یا آن ا
برایشان خط قرمز است؟ در انتها باید اشاره 
و  ضدانقاب  فعالیت های  از  نباید  که  کنم 
پروژه  چنین  که  چرا  کرد  غفلت  معاندین 
کرده اند  شروع  که  را  پرهزینه ای  و  بزرگ 
آنها  یعنی  نمی کنند.  رها  راحتی  این  به 
اغتشاشات  کردن  ادامه دار  برای  هم  هنوز 
اعتبار  ازبین بردن  طرفی  از  و  ایران  در 
برنامه ها  اسامی،  جمهوری  بین المللی 
فعالیت  نباید  که  درعین حال  پس  دارند، 
نباید  طرفی  از  نشود،  ناامیدی  باعث  آنها 
کرده و خالی بگذاریم.  را رها  میدان مبارزه 
خطیرتر  مورد  این  در  انقابی ها  وظیفه 
است، زیرا آنها عاوه بر اینکه باید بر مقابله 
سویی  از  بورزند،  مداومت  خود  مبارزه  و 
را  گسل های جدید  ایجاد  باید جلوی  دیگر 
گسل های موجود را هم بپوشانند. گرفته و 

پذیرایی  برای  موردنیاز  کی های  خورا تهیه 
برای  آنها  بیشتر  تشویق  باهدف  حضار  از 
به  و...  خودمانی  دورهمی  این  در  شرکت 
که  می گویند  خودشان  می نشست!  ثمر 
ایرانی  سلطنت طلبان  و  معترضین  تجمع 
جمهوری  سرنگونی  باهدف  اروپا  مقیم 
که  ظواهر  و  شواهد  اما  بود،  ایران  اسامی 
بگذارید  چرا؟  می پرسید  نمی گویند.  را  این  
آن  بدهم؛  توضیح  برایتان  ساده  زبان  به 
و  خود  وطن  را  »ایران«  که  طلبی  سلطنت 
اسیر در چنگال جمهوری اسامی می داند، 
سرنگونی  از  پس  باشد  راضی  نباید  طبیعتًا 
ک  این نظام اسامی _زهی خیال باطل_ خا
تقسیم  تجزیه طلبان  توسط  میهنشان 
همه  حضور  علت  سؤال:  یک  پس  شود. 
و  تشویق  البته  و  تجزیه طلب  گروه های 
گردهمایی  این  متولی  توسط  آنها  حمایت 
سخنرانی  البته  و  اسماعیلیون«  »حامد 
بیانیه،  ایراد  همراه  به  ُکرد  تجزیه طلبان 
علت  محتمل ترین  باشد؟  می تواند  چه 
تجزیه  تجمع   در  حاضر  گروه های  توجه  با 
ایران است، و البته باتوجه به اینکه اسرائیل 
قرار دارد )وجود پرچم  این ماجرا  نیز پشت 
این  بر  یقین  برلین(  تجمع  در  اسرائیل 
نیز  دیگر  سؤال  می شود.  بیشتر  احتمال 
می گیریم  محال  فرض  دوباره  دارد:  وجود 
حال  شد،  سرنگون  اسامی  جمهوری  که 
سلطنت طلبان هم آمدند به خوبی و خوشی 
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