ﻳﮏ ﮔﺰارش ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ

از ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﺑﺮای اﻳﺮان رﻗﻢ ﻡﯽ زﻧﺪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻥﮕﻴﺰ و ﺟﺪﻳﺪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ در راس ﺗﻤﺎم اﺥﺒﺎر
ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺮف هﺎی ﺟﺪﻳﺪ او ﭼﻪ ﺑﺎر ﺗﺎزﻩ ای ﺑﺮ دوش ﻡﻠﺖ
اﻳﺮان ﺥﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻳﻦ ﻓﺮض ﻥﻴﺰ ﻡﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،در ﻥﻮع ﺥﻮد ،دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻥﻈﺎﻡﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮕﯽ در داﺥﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻔﻴﻪ هﺎی ﺥﻮﻥﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦ زﻡﻴﻨﻪ ﻡﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ هﻤﺰﻡﺎﻥﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی و ﺟﻨﺠﺎل
هﺎی ﻡﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻗﺘﻞ هﺎی زﻥﺠﻴﺮﻩ ای ﺑﺎ ﻓﺘﻮاهﺎی
ﻡﺬهﺒﯽ .اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن و دﺳﺖ هﺎی پﺸﺖ پﺮدﻩ هﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد هﻤﺎن دﺳﺖ هﺎی پﺸﺖ
پﺮدﻩ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ اﻥﻘﻼب  57را از ﻡﺴﻴﺮ واﻗﻌﯽ ﺥﻮد ﻡﻨﺤﺮف ﮐﺮدﻩ و در ﺗﺮور ،ﻗﺘﻞ ،ﺥﺮاﻓﺎت
دﻳﻨﯽ و ﺟﺎﻡﻌﻪ را ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺥﻮدی در ﺑﺮاﺑﺮ اﻥﻮاع ﻏﻴﺮﺥﻮدی هﺎ ﺥﻼﺻﻪ
ﮐﺮدﻥﺪ .ﺁﻥﻬﺎ زﻡﺎم اﻡﻮر را ﺑﺎ رﺥﻨﻪ و ﻥﻔﻮذ در ارﮐﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ،از دو ﺳﺎل ﺁﺥﺮ ﺣﻴﺎت
ﺁﻳﺖ اﷲ ﺥﻤﻴﻨﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺁﻥﻬﺎ اﻡﺮوز ،در ﻡﺮﺣﻠﻪ پﺎﻳﺎﻥﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺥﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻡﯽ ﻥﻴﺎزﻡﻨﺪ ﻳﮏ راﻳﺸﺘﺎک اﻥﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺁﻡﻴﺰ ﺥﺎرﺟﯽ و ﺷﻌﺎرهﺎی ﻋﻮاﻡﻔﺮﻳﺒﺎﻥﻪ
داﺥﻠﯽ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻳﻦ راﻳﺸﺘﺎک اﻥﺪ .دﺳﺖ هﺎی ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﮑﺎن ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ از اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد هﻨﻮز رو ﻥﺸﺪﻩ اﻥﺪ.
ﭼﻪ ﻥﻴﺎز ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺟﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﺑﺮای راﻩ اﻥﺪاﺥﺘﻦ ﺣﻤﺎم ﺥﻮن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺸﺮدن دﺳﺖ
ﺟﻮرج ﺑﻮش در ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ،اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد و ﺳﺮداراﻥﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ او ردﻳﻒ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻡﺮﮐﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژﻳﮏ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻡﻮﺳﺴﻪ پﮋوهﺶ هﺎی ﻡﺼﺒﺎح ﻳﺰدی
)ﻥﺎم ﺟﺪﻳﺪ اﻥﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﻴﻪ( را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ هﺪاﻳﺖ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ؟ دو دﺳﺖ ،از اﻳﺮان و اﻡﺮﻳﮑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
را ﻡﯽ ﺷﻮﻳﻨﺪ؛ و اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻡﺎﻥﻮرهﺎی اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ،در ﻥﻮع ﺥﻮد ﺗﻘﻠﻴﺪی
اﺳﺖ ﺁﻝﻮدﻩ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ﻡﺬهﺒﯽ -ﺥﺮاﻓﯽ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞ ﺁﻝﻮدﻩ ﺗﺮی ﮐﻪ ﻥﺎﻡﺶ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ ﮐﻪ پﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻡﯽ ﺷﺪ و در دو ﺷﻤﺎرﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻥﻴﺰ ﻥﻮﺷﺘﻴﻢ ،ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺟﻬﺎن ،پﺮﻳﺸﺎن ﮔﻮﺉﯽ هﺎی اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد در ﺑﺎرﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ در هﺎﻝﻪ ﻥﻮر در
ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ را ﻡﺒﻨﺎی ﮔﺰارش هﺎﺉﯽ ﻗﺮار دادﻥﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻡﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻡﻠﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺁﻥﻬﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات وی در ﺑﺎرﻩ اﻡﺎم زﻡﺎن و ﺽﻤﻴﻤﻪ ﮐﺮدن ﻓﻴﻠﻢ هﺎی ﺥﺒﺮی ﮐﻪ از
ﭼﺎﻩ هﺎی دوﻗﻠﻮی ﺟﻤﮑﺮان داﺷﺘﻪ اﻥﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن؛ ﻡﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ را ﺑﺮای ﻥﺸﺎن
دادن اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻥﻮن ﺥﺮاﻓﺎت و ﺗﺮور ﺟﻬﺎﻥﯽ روی ﻡﺎهﻮارﻩ هﺎ ﺑﺮدﻥﺪ .اﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از
ﻡﺴﺘﻨﺪات ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﺎﻡﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﺎﺥﺺ
ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ هﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ و ﻡﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن اپﻮزﻳﺴﻴﻮن
اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ و ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥﯽ و رادﻳﻮﺉﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺁﻥﻬﺎ پﻴﺮاﻡﻮن اوﺽﺎع
اﻡﺮوز اﻳﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،راﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ هﺎی ﮐﺎخ
ﺳﻔﻴﺪ ﻡﻴﺪان را ﻡﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ و وارد ﻡﻴﺪان ﺷﺪﻩ و ﻡﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺥﺮاﻓﺎت و اﻇﻬﺎرات
اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ﻳﺎ ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ.
ﮐﺎﻥﺎل 4ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﻥﺎﻡﻪ ای در ﺑﺎرﻩ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد و دوﻝﺖ ﻥﻈﺎﻡﯽ-
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ او در اﻳﺮان پﺨﺶ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻘﻮل ﻡﺠﺮی ﺑﺮﻥﺎﻡﻪ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان را ﺑﻪ دﻥﻴﺎ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻥﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥﺪن ﻡﮑﺎﻥﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﺎﻩ هﺎی دو ﻗﻠﻮی ﺟﻤﮑﺮان ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻡﻪ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ -ﺥﺮاﻓﺎﺗﯽ اﻳﺮان ﻥﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﺎﻥﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥﯽ ﻳﮑﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺎﻩ رﻓﺘﻪ

و در ﮐﻤﺎل ﻥﺎﺑﺎوری ﺁﻥﺠﺎ را ﺑﺎرﮔﺎﻩ اﻡﺎم ﻡﻬﺪی ﻡﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﺮاﻥﻴﺎن
ﺷﻴﻌﻪ ﻥﻴﺰ از وﺟﻮد ﺁن ﺑﯽ ﺥﺒﺮﻥﺪ.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﺎﻥﺎل  4ﺟﻤﮑﺮان را ﭼﻨﻴﻦ ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ :ﻋﺒﺎدت ﮔﺎﻩ اﻡﺎم دوازدهﻢ،
ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻡﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ زﻳﺎرت ﻡﯽ ﺁﻳﻨﺪ؛ اﻡﺎم ﻡﻬﺪی ﺗﻨﻬﺎ اﻡﻴﺪ ﺁﻥﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻥﺪ روزی از
درون هﻤﻴﻦ ﭼﺎﻩ ﺑﻴﺮون ﺥﻮاهﺪ ﺁﻡﺪ .روی اﻳﻦ ﭼﺎﻩ ﺻﻨﺪوق هﺎﻳﯽ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻡﺮدم ﺳﺎدﻩ دل
ﺁرزوهﺎﻳﺸﺎن را ﻥﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﻡﺎم پﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .زﻥﯽ ﮐﻪ پﺴﺮش ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎک ﻡﻌﺘﺎد اﺳﺖ ،ﻡﺮدی
ﮐﻪ ﺑﻴﮑﺎر و ﺁرزوی ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻠﯽ را دارد و ﻳﺎ دﺥﺘﺮی ﮐﻪ ﺁرزوی ازدواج دارد .هﻤﻪ ﺁﻡﺪﻩ اﻥﺪ ﺗﺎ
ﺁرزوهﺎی ﺥﻮد را پﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁرزوهﺎﻳﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ زادﻩ ﻓﻘﺮﻥﺪ.
ﮐﺎﻥﺎل  4ﻗﺴﻤﺖ ﻡﺮدان را ﻥﺸﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻡﺮدهﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﺻﻨﺪوق هﺎ را ﻡﯽ
ﺑﻮﺳﻨﺪ و ﻥﺎﻡﻪ هﺎ را ﺑﻪ اﻡﺎم پﺴﺖ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻡﺮدم روزهﺎی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻡﯽ ﺁﻳﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارﻥﺪ ﮐﻪ ﻡﻬﺪی ﺑﺰودی
ﺑﺎز ﺥﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ .اﻡﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻨﻈﺮ ﻡﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻡﻬﺪی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد
ﺥﻮد را ﻡﺮﻳﺪ و ﺟﺎﻥﺴﭙﺎر ﻡﻬﺪی ﻡﯽ داﻥﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ از اوﻝﻴﻦ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد
ﮐﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ  17ﻡﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎرﮔﺎﻩ اﺥﺘﺼﺎص داد .ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻥﺪ
ﮐﻪ ﻡﻬﺪی روزی ﺑﺮﺥﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ اﻡﺎ در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎری هﻢ ﻥﮕﺮاﻥﻨﺪ ﮐﻪ دوﻝﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﻮاهﺪ
ﮐﺸﻮر را ﺑﺰور ﺑﻪ ﺁن روز هﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ در ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از هﻮاﺥﻮاهﺎن اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ﮐﻪ ﺣﺎﺽﺮ ﻥﺸﺪﻩ در ﭼﺸﻤﺎن ﺥﺎﻥﻢ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻥﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺶ را از زﺑﺎن ﻡﺮدم زدﻩ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ
رﺉﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺜﻞ ﻡﺎ ﻝﺒﺎس ﻡﯽ پﻮﺷﺪ .ﻡﺎ اﺣﺴﺎس ﻡﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ او ﻳﮑﯽ از ﻡﺎﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻥﺎم ﺥﺪای ﻡﻬﺮﺑﺎن ﺁﻏﺎز ﻡﯽ ﮐﻨﺪ و هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮای ﺁﻡﺪن اﻡﺎم ﻡﻬﺪی دﻋﺎ ﻡﯽ
ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻝﻴﻞ و اﻥﮕﻴﺰﻩ اﺻﻠﯽ ﻋﻮاﻡﻔﺮﻳﺒﯽ ﻇﺎهﺮی )ﻝﺒﺎس و ﮐﺎپﺸﻦ( و ﺷﻌﺎرهﺎی
ﻋﻮاﻡﻔﺮﻳﺒﺎﻥﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺳﺘﺎﻳﺎﻥﻪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ،ﺑﺠﺎی اراﺉﻪ ﻳﮏ ﺑﺮﻥﺎﻡﻪ واﻗﻌﯽ ﻋﺪاﻝﺘﺨﻮاهﺎﻥﻪ ﺑﺮﻡﻼ ﻡﯽ
ﺷﻮد .هﻤﺎن ﺷﮕﺮدی ﮐﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﺮای رهﺎﺉﯽ از ﭼﻨﮓ ﺟﻨﺒﺶ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺁﻝﻤﺎن و ﻓﺮﻳﺐ ﺗﻮدﻩ هﺎی
ﻓﻘﻴﺮ ﻡﺮدم ﺁﻝﻤﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ "ﻥﻔﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻡﺮدم ﺥﻮاهﺪ ﺑﺮد" و
هﻴﺘﻠﺮ ﻡﯽ ﮔﻔﺖ" :هﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﻝﻤﺎﻥﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻓﻮﻝﮑﺲ واﮔﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ".
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻡﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ از دی وی دی ) (DVDﻡﻼﻗﺎت اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ﺑﺎ ﺟﻮادی
ﺁﻡﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻡﺨﻔﻴﺎﻥﻪ در ﺗﻬﺮان دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻡﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ هﺎﻳﯽ از
ﺁن را ﺑﻪ ﻥﻤﺎﻳﺶ ﻡﯽ ﮔﺬارد و ﺳﺨﻨﺎن اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد در ﺑﺎرﻩ هﺎﻝﻪ ﻥﻮر در ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﻠﻞ و اﻳﻨﮑﻪ
ﺳﺮان ﮐﺸﻮرهﺎ در ﻡﺪت  28دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ او پﻠﮏ ﻥﺰدﻩ اﻥﺪ و دﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ هﻤﻪ را ﻥﮕﻪ
داﺷﺘﻪ و ﻡﻴﺨﮑﻮب ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﮐﺎﻥﺎل  4ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن هﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ را در ﮐﻤﺎل ﻳﮏ ﮐﺎر ژوﻥﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﺪون ذرﻩ ای رﻳﺸﺨﻨﺪ ﮔﺰارش ﻡﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻡﺮدم ﺟﻬﺎن ﺥﻄﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ!
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از اﻳﻨﮑﻪ اﻳﺮان اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ دﻥﻴﺎ ﺑﻪ
ﻥﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ وﺣﺸﺖ زدﻩ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎهﯽ را از ﻡﺤﻤﺪ رﺽﺎ ﺥﺎﺗﻤﯽ پﺨﺶ
ﻡﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻡﺎ هﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ﺑﻪ دﻥﻴﺎ ﻥﺸﺎن دهﻴﻢ اﺳﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻡﺘﻌﺼﺐ و
ﺥﺸﮏ ﻥﻴﺴﺖ ،اﻡﺎ ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺸﻮر را ﺳﻪ دهﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻥﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﻡﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻝﺮوز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺴﻴﺞ ،ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن را ﺑﻪ ﻥﻤﺎﻳﺶ ﻡﯽ
ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻳﺮﮐﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای هﻢ هﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﮑﺸﺪ و هﻢ اﻳﺮان را ﮐﺎﻥﻮن ﺗﺮور ﺟﻬﺎﻥﯽ
ﻥﺸﺎن دهﺪ .رژﻩ ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات هﻮاﻳﯽ ﺣﺘﯽ ﺥﻮد ﺁﻥﻬﺎ را هﻢ در ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺥﻨﺪﻩ ﻡﯽ اﻥﺪازد،
اﻡﺎ اﻳﻦ زهﺮﺥﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﺮﻥﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در اﻥﺘﻈﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎ را پﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻡﻬﻢ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ هﻤﻪ رژﻩ هﺎ و ﺟﻨﺠﺎل هﺎی ﻓﻌﻠﯽ

ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮان را در ﻡﻌﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻥﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁورﻥﺪ و اﻳﺮان را در ﺑﺮﺥﻮرداری
از اﻥﺮژی اﺗﻤﯽ ﻡﺤﺮوم ﻥﺸﺪﻥﯽ ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻥﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﭙﺲ در ﻡﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺑﻄﺤﯽ ﺳﺨﻨﺎن او را پﺨﺶ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻡﺎ ﺥﻮاهﺎن
اﻥﺮژی اﺗﻤﯽ هﺴﺘﻴﻢ اﻡﺎ ﻥﻪ ﺑﺪان ﻡﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﻌﻠﯽ اﺗﻤﯽ ﺥﻮد را هﻢ ﻗﺮﺑﺎﻥﯽ اﻳﻦ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﻴﻢ.
او ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ارﺟﺎع پﺮوﻥﺪﻩ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻡﻨﻴﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺣﺘﻤﺎﻝﯽ ﻡﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﻡﯽ
ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻡﺎ ﻡﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻥﺮژی اﺗﻤﯽ هﻢ ﺑﺮﺥﻮردار ﺷﻮﻳﻢ اﻡﺎ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻡﻌﻨﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻡﯽ
ﺗﻮاﻥﻴﻢ ﻗﺪرت ﺥﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دهﻴﻢ.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ در پﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻡﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻡﺬهﺒﯽ ﻡﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻡﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﺎرﻩ اﻡﺎم زﻡﺎن
ﻡﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﺁﻥﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﮑﻪ وﺳﻴﻌﯽ  -از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﺘﺮﻥﺖ -ﺑﺎ ﻡﺮدم در ﺗﻤﺎس هﺴﺘﻨﺪ و
ﺥﺮاﻓﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﺌﻮال هﺎی ﻡﺮدم از اﻳﻦ
ﻡﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻥﺴﺖ ﮐﻪ :ﻡﺎ از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻥﻴﻢ ﺣﻀﺮت ﻡﻬﺪی ﺑﺰودی ﻇﻬﻮرﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﭙﺲ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻥﻬﺎﺉﯽ ﺥﻮد را از هﻤﻪ اﻳﻦ ﻡﻘﺪﻡﻪ ﭼﻴﻨﯽ هﺎ ﻡﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﺮان را ﮐﺎﻥﻮن
ﺥﻄﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﺮور در ﻡﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻥﺸﻴﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺎﻡﻪ ﺑﻦ ﻻدن .او ﻡﯽ
ﮔﻮﻳﺪ:
»ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪﻩ دارﻥﺪ ﻡﻬﺪی در پﯽ ﺟﻨﮓ و ﺥﻮﻥﺮﻳﺰی و هﺮج و ﻡﺮج ﻡﯽ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ دﻥﻴﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزد
ﮐﻪ از هﻤﻪ ﺑﺪی هﺎ پﺎک و ﺁراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
و ﺳﭙﺲ زﻡﻴﻨﻪ هﺎی دﺥﺎﻝﺖ در اﻳﺮان ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻡﺮدﻡﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺟﻨﮓ و ﺗﺮور و
ﺥﺮاﻓﺎت وﺣﺸﺖ زدﻩ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ اﺽﺎﻓﻪ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ:
»ﺥﻴﻠﯽ از اﻳﺮاﻥﯽ هﺎ ﺑﯽ ﺁﻥﮑﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁورﻥﺪ ،از اﻳﻦ ﻡﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻥﮋاد از ﺟﻨﮓ
هﺮاﺳﯽ ﻥﺪارد ،زﻳﺮا ﺁن را ﺥﻮاﺳﺖ ﺥﺪا ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻇﻬﻮر ﻡﻬﺪی ﻡﯽ داﻥﺪ«.
ﺻﺤﻨﻪ پﺎﻳﺎﻥﯽ اﻳﻦ ﮔﺰارش دﻋﺎ و ﻡﻨﺎﺟﺎت ﺥﺮاﻓﺎت زدﮔﺎن و ﻡﺮدم درﻡﺎﻥﺪﻩ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ
اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻳﻪ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺉﯽ دﻳﺮوز ﻡﺮدﻩ اﺳﺖ ﻥﻪ ﻗﺮﻥﻬﺎ پﻴﺶ .ﺁﻥﻬﺎ
ﻡﻨﺘﻈﺮ رﺉﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺣﻀﺮت ﻡﻬﺪی اﻥﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺁﻥﻬﺎ ﻡﻌﺠﺰﻩ ﮐﻨﺪ.

