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مفهــوم »کار چاق کن« به طبقه یا طیفی 
از افراد گفته می شود که به واسطه جایگاه 
میانی خود دارای روابطی خارج از عرف و 
مقررات صنفی هستند و با دریافت پول و 
رشــوه برای دیگران پروژه یا جایگاه کاری 
فراهــم می کننــد. پــس از روی کارآمــدن 
دولــت دونالــد ترامــپ و در پیش گرفتن 
رویکــرد موســوم بــه »فشــار حداکثــری« 
علیه ایران، شــاهد ظهــور طبقه جدیدی 
از گروه هــای ضدایرانی در خارج از کشــور 
بودیم کــه دو کارویــژه و مأموریت اصلی 
برایشــان تعیین شده است؛ پیش از بیان 
مأموریت های این طیــف باید به جایگاه 
میانــی آن اشــاره کــرد؛ این طبقــه در حد 
واســط دو طبقه دیگــر قرار گرفته اســت: 
در یــک ســوی طیف، دولت هــا، نهادها و 
سرویس های بیگانه قرار دارند و در سوی 
دیگر، نیروهای آشوب طلب داخل کشور 
جــای دارنــد و هویــت این جریان ســوم، 
مابیــن ایــن دو طبقــه تعریف می شــود. 
ایــن جریان نوظهور میانــی، از یک طرف 
با پیاده نظام اغتشــاش در داخل مرتبط 
شــیوه های  و  دســتورالعمل ها  و  اســت 
بــه  را  آشــوب  ســازماندهی  و  آموزشــی 
ایشــان منتقل می کند و از ســوی دیگر، با 
اطالعاتی که از مراکز صنعتی و اقتصادی 
اواًل،  داخــل کشــور کســب کــرده اســت، 
شــریان های حیاتی اقتصاد کشور را برای 
اعمــال تحریــم یا تــرور شــخصیت های 
و  متخاصــم  دولت هــای  بــه  مهــم، 
ســرویس های اطالعاتــی بیگانــه گزارش 
داده و ثانیــاً، راه هــا و منافذی کــه ایران از 
طریق آنها مسیر تحریم ها را به اصطالح 
دور می زنــد، به همــان نهادها و دولت ها 
نقــش  بــه  ادامــه  در  می کنــد.  معرفــی 
دولت هــای بیگانــه در هویت بخشــی به 
این الیه میانی جدید و برخی شــیوه های 
عملیاتی این جریان و خاســتگاه سیاسی 

ایشان پرداخته خواهد شد.

در طــول تاریــخ انقــالب اســالمی در 
هر مقطعــی که در ایــران ناآرامــی ایجاد 
شــده، رد پــای دولت ها و ســفارتخانه ها و 
ســرویس های جاسوســی بیگانه نیز قابل 
رؤیت بوده اســت. از غائله های مسلحانه 
و تجزیه طلبانه اوایل انقالب تا اغتشاشات 
دهه هــای بعد همگی محصول بســترها 
و بهانه هــای داخلــی و دخالــت خارجــی 
بوده انــد. بــا این حــال، جبهــه مقابل، به 
دلیــل تبعــات بین المللی و پاســخگویی 
بــه افکار عمومی، همواره ســعی داشــت 
تا هرگونــه حضور و رّد پای خــود در وقوع 
ناآرامی ها را انکار کرده و نهایتاً به حمایت 
بــا  »همراهــی  پیــام  صــدور  و  معنــوی 
معترضان« اکتفا کند، اما در آشوب 1401 
در اتفاقــی نــادر، برخی مقامات رســمی 
دولت های متخاصم مانند مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده 
)جــان بولتــون( صریحــاً بــه برنامه ریزی 
و انتقــال ســالح برای گســترش و تعمیق 
آشوب اشاره کردند. از سوی دیگر و فارغ از 
اظهارات امثال بولتون، آنقدر نشانه و سند 
برای اثبات دخالــت نیروهای خارجی در 
مراحل مختلف این آشوب موجود است 
که انکار آن عملی پرهزینه تلقی می شود؛ 
لذا ســعی جبهه دشمن بیشتر معطوف 
به بایکوت کردن و مسکوت گذاشتن است 

تا انکار. 
ë پروژه بگیران میان مایه

تا پیــش از این، دولت های متخاصم 
با جمهوری اسالمی ســعی می کردند از 
شیوه های ســنتی ایجاد آشــوب استفاده 
کنند؛ از شــیوه های تأمیــن مالی گرفته تا 
ارتباط با سرپل ها و رابطین در کشورهای 
ثالــث و... اما با شناســایی این شــیوه ها و 
مقابلــه با آنها مالحظه می شــود که این 
شــیوه ها نیــز دســتخوش تغییر شــدند. 
یکی از تحوالت ســاختاری برای بازتولید 
گفتمان آشوب، ایجاد یک ساختار میانی 
اســت و همان طــور که گفته شــد، طبقه 
واسطی که خأل و فاصله بین دولت های 

پــر  را  داخلــی  اغتشاشــگران  و  بیگانــه 
می کند، شــبکه ای از افــراد یا جریان های 
ایرانی خارج نشــین اســت که کارکردها و 
مأموریت های متفاوتی برایشان تعریف 
شده اســت. البته این بدین معنا نیست 
که این شــبکه میانــی به لحــاظ ماهوی، 
هویت مســتقلی دارد؛ بلکه ذاتاً وابســته 
بــه دولت های بیگانه بــوده، اما به لحاظ 
عملیاتــی و کارکــردی، در میانــه ایــن دو 
کارکردهــای  می شــود.  تعریــف  طیــف 
مهمی برای این گروه های »تدارکاتچی« 
برشــمرد،  می تــوان  کار«  »سفارشــی  و 
ازجمله تســهیل تحریم در تمــام ابعاد 
و  اقتصــادی  تحریم هــای  ماننــد  آن 
حقــوق بشــری، شناســایی راه هــای دور 
زدن تحریــم، ارتبــاط بــا وکالی داخلــی 
بــرای آمــوزش حقوقــی اغتشاشــگران و 
خانواده های ایشــان، ارتبــاط با نهادهای 
بین المللی مســئول فشــار بر کشــورهای 
مخالف نظام سلطه، آموزش شیوه های 
جدید و پیش بینی نشده نافرمانی مدنی 
و صحنه گردانی روانی و میدانی آشــوب 
و چند کارویژه دیگر که بررسی مستقل و 

مبسوطی را می طلبد.
یکــی از نقــاط تمایــز ایــن آشــوب از 
همیــن  نیــز  گذشــته  ادوار  اغتشاشــات 
میــزان وابســتگی بــه خــارج اســت کــه 
دولت هــای  عمــل  شــدت  از  برآمــده 
گروه هــای  نقش آفرینــی  و  متخاصــم 
»واســطه« بــود، و همــان طــور کــه ذکر 
شــد، ایــن میزان وابســتگی در مقایســه 
بــا دوره های قبــل هم به لحــاظ کّمی و 
هــم به لحاظ کیفــی، بیشــتر و عریان تر 
بــود. ناگفتــه نمانــد کــه پیــش از دوره 
و  جریان هــا  نیــز  حداکثــری«  »فشــار 
جریــان  در  تأثیرگــذاری  چهره هــای 
ضدانقــالب بودنــد کــه مســتقیماً یــا با 
ماننــد  بــا دولت هــای معانــد  واســطه 
امریــکا همــکاری می کردنــد؛ امــا کار با 
این ساختار پژوهشی، مالی و تشکیالتی 

و راهبردی بی سابقه بوده است. 

ë پژوهش با دست فرمان ترامپ
در بررسی درباره این طبقه میانی، از 
یک مسأله نباید غفلت کرد و آن، بحث 
»تداوم، تشــدید و ترکیب سیاست فشار 
حداکثــری ترامپ توســط دولت بایدن« 
است که در بند هشتم بیانیه مشترک دو 
نهاد امنیتی کشور یعنی وزارت اطالعات 
و ســازمان اطالعات سپاه درمورد مقطع 
»پیــش از آشــوب« نیــز بــه آن تصریــح 
شــده و نشــان می دهد که همان ساختار 
تهاجمی و تحریمی حفظ شــده اســت. 

در بخشی از بیانیه مشترک آمده است:
بــه  معطــوف  اساســاً  برنامــه  »ایــن 
بی ثبــات ســازی محیــط امنیتــی داخــل 
کشــور، توسعه نفرت و خشــونت و ایجاد 
ناامنــی روانــی در جامعــه ایــران اســت. 
در این راســتا عــالوه بر تقویت و توســعه 
ســاختاری و مالــی بخــش ویــژه در واحد 
مرکــزی  اطالعــات  ســازمان  در   NCS
امریکا، بودجه و منابع انسانی حوزه های 
شــبه مدنی در وزارت خارجه در موضوع 
ایــران ماننــد دفتــر اطالعــات و تحقیق، 
دفتــر امنیــت بین الملل، دفتر مبــارزه با 
تروریســم و دفتــر امــور خــاور نزدیــک را 
افزایش داده است که در واقع منابع مالی 

الیه میانی مذکور را تأمین کرده اند.«
نکتــه قابــل ذکــر درخصــوص ایــن 
فقــرات اینکه عمده مــواردی که در بند 
هشتم بیانیه مشترک ذکر شدند، بدون 
ایــن الیــه میانــی تحقــق پذیر نیســتند 
و اندیشــکده ها و بنیادهــای متعــددی 
در خــارج از کشــور بــا دریافــت بودجــه 
متخاصــم،  دولت هــای  از  مســتقیم 
طرح هــا و پروژه هــای سفارشــی علیــه 
ایــران را  امنیــت اقتصــادی و سیاســی 
عملیاتــی می کننــد. یکــی از مهم ترین 
نهادهای قابل ذکر مؤسسه »بنیاد دفاع 
از دموکراســی هاFDD « وابسته به البی 
یهود )حزب لیکود( در امریکا اســت که 
ایــن روزهــا نــام آن را زیاد می شــنویم. 
بنیاد مذکور به ریاســت مارک دوبوویتز 

گزارشی از ظهور طبقه میانی نیروهای ضدانقالب با مأموریت ایجاد اغتشاش و فشار بین المللی علیه ایران

کار چاق کن های آشوب و تحریم

فشــار  سیاســت های  مشــهور  )طــراح 
عضویــت  و  ایــران(  علیــه  حداکثــری 
افــرادی همچون ســعید قاســمی نژاد، 
تبدیــل بــه یــک آشــوبکده تمــام عیــار 
ضــد امنیــت ملــی ایــران شــده اســت. 
مــارک دوبوویتــز در جایــی با اشــاره به 
دینامیســم »تحریم-براندازی« و لزوم 
حرکــت موازی تحریم هــا درکنار تالش 
بــرای ایجاد نافرمانــی مدنی ادعا کرده 
بــود »اگــر تحریم ها بــا طرح های جدی 
ایــران  مدنــی  جامعــه  تقویــت  بــرای 
همراه نشــود، آنگاه بــه هدف تان یعنی 
تغییــر  و  )ایــران(  حکومــت  تضعیــف 
سیاســی اجتماعــی نخواهیــد رســید.« 
به عنــوان نمونه ای دیگر، قاســمی نژاد 
عضــو بنیاد مذکــور در یادداشــتی برای 
ایــران اوج  FDD بــا عنــوان »تــورم در 
می گیــرد« نوشــت: »اســتمرار کمپیــن 
حقیقــی فشــار حداکثــری، تهــران را به 
انتخــاب میــان بقای رژیم یــا رها کردن 
برنامه هایــش بــرای ســلطه بــر منطقه 
وادار خواهد کرد. واشنگتن باید به فشار 
روی ایــران و نیروهــای نیابتی آن ادامه 
دهــد و برای مذاکــره عجله نکند. صبر، 

کلیدی برای پیروزی است.«

ë  بــه پیوســتن  کریــدور  اصالح طلبــی؛   
جریان های ضدایرانی

مــارک  همچــون  افــرادی  اینکــه 
دوبوویتــز، برایــان هــوک، جــان بولتــون 
و مایــک پمپئــو کیســتند و چــه کردنــد و 
می کنند در اینجا موضوعیت ندارد؛ آنچه 
ذکــر آن ضــروری می نمایــد ایــن اســت 
که طبقه میانی جدیدی که مســتقیماً با 
نهادها، دولت ها و ســرویس های بیگانه 
علیه امنیت و تمامیت ایران کار می کند، 
در کنــار پیــاده نظام رســانه های لندنی-

ســعودی، یک تبار مشــترک دارند و آن، 
وابســتگی اولیه به محافل اصالح طلبی 
اســت. گویی این جریان، شــاهراه اتصال 
بــه جریان هــای ضدایرانی خارج نشــین 
بــه  کــه  افــرادی  قاطبــه  چراکــه  اســت، 
رسانه ها و سازمان های ضدایرانی وابسته 
بــه دولت هــای متخاصــم می پیوندنــد، 
اغلب ریشــه دوم خردادی دارند. اگر بنا 
باشد فهرســتی از افرادی که به نهادها و 
رســانه های معاند پیوستند منتشر شود، 
با قطعیت می تــوان گفت که عمده این 
افراد در ابتدا و پیش از خروج از کشور، در 
محافــل و احزاب اصالح طلب عضویت 
و ارتبــاط داشــته اند. افــرادی ماننــد اکبر 

محمدجــواد  کدیــور،  محســن  گنجــی، 
اکبریــن، فریبــا داوودی مهاجــر، فاطمه 
ســروش،  عبدالکریــم  حقیقت جــو، 
مســعود بهنود، علی اصغر رمضان پور، 
حســین رســام، حســین باســتانی، ســینا 
مطلبــی، ســیاوش اردالن، مراد ویســی، 
افشــاری،  علــی  حقیقت نــژاد،  رضــا 
نیک آهنگ کوثر، محسن سازگارا، کاملیا 
نیکــی  امیــری،  نوشــابه  فــرد،  انتخابــی 
محجوب، ســعیده  هاشــمی، معصومه 
علی نژاد قمیکالیی )مشــهور به مســیح 
علی نژاد(، نفیسه کوهنورد، مازیار بهاری 
و ده هــا نام دیگــر جملگی از بســتر کار و 
عضویــت در محافل و شــبکه زنجیره ای 
رســانه های اصالح طلبــی، هویــت خود 
را برســاختند و پــس از چنــدی در ازای 
دریافت تابعیت موقت و پول بیشــتر به 
خدمت دولت های متخاصم درآمدند. 
البتــه برخــی از ایــن وابســتگان جناحی 
جریــان دوم خرداد هم هســتند که هنوز 
از کشــور خــارج نشــده، بــر اثر مماشــات 
ایشــان، در  بــا  از حــد حاکمیــت  بیــش 
جرگه جریان ضدانقالب وارد شــده اند و 
به صــورت عملی و علنی، گفتــار و رفتار 

گروه های معاند را تکرار می کنند.

کارکردهای مهمی برای این 
گروه های »تدارکاتچی« و 

»سفارشی کار« می توان 
برشمرد، ازجمله تسهیل 

تحریم در تمام ابعاد آن مانند 
تحریم های اقتصادی و حقوق 

بشری، شناسایی راه های دور 
زدن تحریم، ارتباط با وکالی 

داخلی برای آموزش حقوقی 
اغتشاشگران و خانواده های 

ایشان، ارتباط با نهادهای 
بین المللی مسئول فشار بر 

کشورهای مخالف نظام سلطه، 
آموزش شیوه های جدید و 

پیش بینی نشده نافرمانی 
مدنی و صحنه گردانی روانی و 

میدانی آشوب و...

با گذشــت 43 سال از پیروزی انقالب 
مراحــل  آخریــن  در  ایــران  اســالمی، 
یــک جهــش تمدنــی بــوده و بــه اذعان 
شکســت  بــا  بین المللــی  گزارش هــای 
خــوردن پــروژه تحریم هــای فلــج کننده 
و فشــار حداکثری و پشــت ســر گذاشــتن 
مشکالت اقتصادی در حال تبدیل شدن 

به یک قدرت جدید و نوظهور است.
در  نیــز  دشــمن  مقابــل،  جبهــه  در 
از آخریــن فرصت هــا و  اســتفاده  حــال 
ابزارهای در اختیــار خود برای جلوگیری 
از عبــور جمهــوری اســالمی از این نقطه 
عطف تمدنی اســت و بر همین اســاس 
تــالش می کنــد نقــاط کلیدی پیشــرفت 
ایــران را تضعیــف و ادامــه رشــد آنهــا را 
متوقف یا حداقــل ُکند نماید. ناآرامی ها 
و اغتشاشــات ســه ماه گذشــته براساس 
همین منطق مشتعل شده و روشن نگه 
داشته شدند تا عرصه های اصلی قدرت 
کشــور ماننــد امنیــت، علــم و پژوهش و 
مهم تر از آن اتحاد و همبستگی ملی و... 
دچار آسیب شــوند و تالش برای اصالح 
مشــکالت اقتصادی از مسیر رونق تولید 

را نیز با چالش مواجه کند.
اهانــت بــه رهبــر معظــم انقــالب از 
سوی شارلی ابدو به عنوان محوری ترین 
عنصــر اقتــدار جمهوری اســالمی و رکن 
اصلــی پیشــرفت های ســه دهــه اخیــر و 
حرکــت بــه ســمت ایجــاد تمــدن نوین 
اسالمی در این حوادث و خصوصاً انتشار 
کاریکاتورهای موهن این نشریه فرانسوی 

را نیز باید از همین منظر ارزیابی کرد.
جبهــه رقیــب تمدنــی بــا کند شــدن 
تدریجی همه ابزارهای امنیتی، سیاسی، 
فرهنگی و با اعتراف به شکســت خوردن 
خــود  مغرضانــه  تالش هــای  آخریــن 
تحریم هــای  تریــن  شــدید  اعمــال  کــه 
واپســین  در  ناگزیــر  اســت،  اقتصــادی 
فرصت هــای باقیمانــده بــرای متوقــف 
کــردن شــتاب پیشــرفت ایران اســالمی، 
نقاب رعایــت آداب تعامل دیپلماتیک 
را از چهره بر افکنده و مستقیماً رهبری را 
به عنوان ستون برپاشدن و استقرار یافتن 
بنــای ایران قوی هدف گرفته اســت. این 
در حالی است که به نظر می رسد  فقدان 
نــگاه عمیــق تاریخی تمدنــی در ارزیابی 
ایــن حرکــت خباثت آمیــز مانــع از فهم 
درســت خواص از این حادثه و در نتیجه 
عکس العمل متناســب و صحیح شــده 

است.

و  سیاســی  صرفــاً  نگاه هــای  اتخــاذ 
غیــر تاریخــی، عمــق، ابعــاد پوشــیده و 
دنباله هــای یک حادثــه ظاهــراً منفرد را 
نشــان نمی دهد و  بنابرایــن واکنش هایی 
بــه همــراه نخواهــد داشــت.  را  درخــور 
چنین تحلیل هایی منجر به آن می شــود 
که برخی از نخبــگان ترجیح می دهند تا 
حــد ممکن ماجرا را پوشــیده نگــه دارند 
و توده هــای مــردم را نســبت بــه آن آگاه 
نکنند تا به زعم خود ابعاد و گستره ماجرا 
بزرگ تــر نشــود و  به این شــکل  با اهداف 
دشمن مقابله کنند. عده ای نیز به جهت 
ســابقه نقش آفرینــی ایــن هفته نامــه در 
توهین به بزرگترین مقدســات اسالمی و 
انسانی، این امر را اتفاقی چندان عجیب 
یا حساسیت برانگیز نمی دانند که نیاز به 
واکنش متفاوتی داشته باشد. برخی دیگر 
از نخبگان اعتقاد دارند که اگرچه توهین 
امری غیر اخالقی اســت اما چون تأثیری 
روی میزان و شدت باور و  اعتقاد مردم به 
رهبری جامعه ندارد، پس نباید هجومی 
راهبردی از سوی دشمن تلقی شود. این 
دیدگاه ها قطعاً زشــتی اتفــاق رخ داده را 
نفــی نمی کنند و با لــزوم نوعی از واکنش 
در مقابل آن هم همراه و  همدل هستند، 
امــا بهره نگرفتــن از تجربه هــای تمدنی 
باعث شده که از عمق و صحت برخوردار 
نــوع عکس العمــل  نبــوده و در نتیجــه 
برآمــده از آنهــا هــم بســیار دور از آنچــه 

ضروری است باشد.
مــرور آنچــه ایــن روزهــا رخ داده، دو 

نکته را روشن می سازد:
بــه  جســارت  واقعــه:  بــه  بصیــرت 

مؤثرتریــن عنصــر اقتــدار و پیــش برنده 
انقــالب اســالمی، بــه عنــوان مهم ترین 
رقیــب تمدنی غرب، اگرچه توســط یک 
نشــریه معلوم الحال و بد سابقه صورت 
گرفتــه باشــد، اما بــه جهت آنکــه اوالً در 
ادامــه دشــمنی های بلندمــدت جبهــه 
غرب بــا ارکان اقتدار جمهوری اســالمی 
و  ثانیــاً در تکمیل حمالت شــدید به این 
رکــن محــوری در اغتشاشــات اخیر بوده 
اســت، حادثه ای مــوردی یا حتــی صرفاً 
ارزیابــی نمی شــود. همچنیــن  سیاســی 
ایــن حادثه در یــک موقعیــت گلوگاهی 
تاریخــی و در آســتانه جهش های کشــور 
در مسیر پیشرفت رخ می دهد و بنابراین 
این عمــل یک اتفــاق صرفاً سبکســرانه 
یا مغرضانه نیســت، بلکه بایــد آن را به 
معنی شــروع هجــوم مســتقیم، صریح 
و خباثــت آلــود بــا ســتون اصلــی خیمه 
انقالب پــس از ناامیــدی از مواجهه های 
غیرمســتقیم دانســت و آغازی است که 
اگــر در همیــن موقــف بــا عکس العمل 
نشــود  روبــه رو  قاطــع  و  ســریع  شــدید، 
گســترش و شــدت حملــه دشــمن را به 

همراه خواهد داشت.
شناخت مسئولیت: دشمنی ها برای 
ملــت مؤمــن، بصیر و  هوشــیار بــه مانند 
نعمتی اســت که آنهــا را از غفلت خارج 
کــرده و باعث خلــق پدیده هــای مبارکی 
بر خــالف مطلوب دشــمن خواهد شــد.  
اگر غرض دشــمن کاهش جایگاه والیت 
به عنــوان قلــب تپنــده جامعــه و عامل 
پیونــد همــه نیروها  اســت، پــس وظیفه 
اصلــی تقویــت اتصــال فکــری، قلبــی و 

عملی توده هــای مردم خصوصاً جوانان 
و نشان دادن عمق و گستره این اتصال و  
پیوند است. جلوه یافتن عینی محبوبیت 
فوق العاده مقام معظم رهبری در قلب 
ملــت انقالبــی ایــران، کشــورهای حــوزه 
مقاومت، ملت های مســلمان و بخشــی 
از مســتضعفین عالــم و بــه رخ کشــیدن 
این محبوبیت در مقابل دیده دشــمنان 
از مهم تریــن راهکارهــای قابل اســتفاده 
توســط توده های مــردم مؤمــن، انقالبی 
و آزاده بــرای ایفــای ایــن تکلیف اســت؛ 
راهکاری که می تواند در قالب تالش های 
فــردی یــا ایجــاد جریان هــا و پویش های 

نخبگانی فکری هنری دنبال شود.
مهم تریــن و اساســی ترین ویژگــی در 
انتخــاب راهکار های گوناگون برای ایفای 
نقش، داشــتن رویکــرد و منظر تمدنی و 
پرهیز از نگاه سیاســت داخلی به مسأله 
یا اخذ راه حل هایی اســت که والیت را به 
امری سیاسی تقلیل داده و دوقطبی های 
موهــوم سیاســی را فعال می کنــد. از این 
رو شــیوه های واکنش بــه این اهانت باید 
قطعاً با کمک و همراهی جمعیت های 
میــان  در  انقــالب،  هــوادار  بین المللــی 
جبهــه مقاومــت، ملت های مســلمان و 
یــا مســتضعف و از مســیر ارائه و انتشــار 
تحلیل هــای عمیق تــر از حادثــه اخیر در 
میــان گســتره عالقه منــدان بــه انقــالب 

صورت بگیرد.
توجه به این نکته مهم الزم است که 
تأکیــد بر ایفای این مســئولیت به معنی 
رهــا کــردن مســیر اصلی حل مشــکالت 
کشور و قوی شدن، به عنوان اصلی ترین 
راه مقابله با تهدیدهای دشــمن نیست، 
بلکــه بــه معنــای بــی تفــاوت نبــودن و 
داشتن مواجهه مناسب بر اساس فهمی 
عمیــق و تمدنــی از جریــان حمله هــای  
دشــمن به محور  اصلی این پیشرفت ها 
اســت. ایفای قاطع، بدون تأخیر و دقیق 
این نقــش تاریخی در ایــن موقف زمینه 
تحوالتــی عظیم تر را فراهــم خواهد کرد 
و اگــر توهین به اســالم و ســاحت نورانی 
پیامبــر)ص( موجب پرســش و مراجعه 
بیشــتر ملت های غربی به اسالم و قرآن 
شــد، امید می رود با حضــور مجاهدانه و 
مؤمنانــه آزادی خواهان منطقه و جهان 
بــرای انجــام وظیفــه، توهیــن اخیــر نیز 
موجبــات محوریــت یافتــن اســالم ناب 
محمــدی و محبوبیــت عالــم گیر خیمه 

والیت را فراهم آورد.

چرا جریان های مخالف ایران به اهانت روی آورده اند؟

وقتی نقاب از خنده های دیپلماتیک برمی افتد!

G
et

ty
 Im

ag
es


