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سخنان اخیر محمدجواد ظريف مبنی بر اينکه هیچ روزنامه نگاری در ايران بخاطر ابراز 

گران دولت تدبیر عقیده و نظرش زندانی نیست شگفتی و واکنش گسترده طرفداران و ستايش

 های اجتماعی به همراه داشت.و امید را در شبکه

 

باشد چرا که همین شگفتی و حیرت دوستداران و شیفتگان او می رسد آنچه جای شگفتی دارد نه سخنان ظريف بلکهنظر میبه

 -ای نامتجانس از خداساالری و مردمساالری است که ملغمه ممکن است در خصوص سرشت و چیستی جمهوری اسالمی

طرف اختالف نظر وجود داشته باشد ولی پس از گذشت بیش از سه دهه از عملکرد آن، ديگر حتی خوش باورترين ناظران بی

 اتفاق نظر دارند. گويی مقامات جمهوری اسالمیهم در مورد عدم صداقت و گزافه
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ای و صلح جهانی سر ناسازگاری دارد. گرايی منطقهبرپايه اصولی بنا شده که با هم بر کسی پوشیده نیست جمهوری اسالمی

جای بازی در به المللی، جمهوری اسالمیبینهای پذيرفته شده های مغاير با نرمبه دلیل دارا بودن همین اصول و ارزش

چارچوب قواعد حفظ وضع موجود همواره به دنبال شکستن ساختار حاکم و تغییر وضع موجود بوده است. در خصوص 

 اين موارد اشاره کرد:توان بهمی باشد می گرايی و ادغام ايران با نظام بین الملل هايی که مانع از هماصول و ارزش

ای، حمايت از خشونت و نا امنی و طلبی، مداخالت منطقهکه الزمه آن توسل به توسعه رمان صدور انقالب اسالمیآ -يک 

 باشد؛گسترش تروريسم می

المللی با رويکرد ايدئولوژيک دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان و ساختارشکنی و مبارزه با نظم مستقر بین -دو

 استکبارستیزی؛

المللی ديگر به عنوان کشوری دارای ی کشور اسرائیل که توسط اکثر کشورها، سازمان ملل و نهادهای بینعدم شناساي -سه

 حاکمیت به رسمیت شناخته شده است؛

بر ضد آمريکا و ديگر کشورهای پیشرفته که از جمله نمودهای « مرگ»خصومت با غرب و سر دادن شعار  -و چهار

 باشد.می سالمیسیاست خارجی ستیزه جويانه جمهوری ا

    

 سوال چند و ظريف سخنان به هاواکنش

پراکنی است گويی و دروغهای حکومتی تمامیت خواه، ماشین تبلیغات، گزافهيکی از ابزارهای مورد استفاده در نظام

ین را نژاد به اصطالح برتر آريايی بر ديگر نژادهای پست روی زم که در دوره آلمان نازی که سودای سروریبطوری

دروغ هر »را برعهده داشت. او معتقد بود:  داشت جوزف گوبلز، وزير تبلیغات دولت هیتلر وظیفه تهییج احساسات مردمی

 «تر است.تر باشد باور آن برای مردم راحتچه بزرگ

سوم اين که در روزهای پايانی هفته جرج بوش تصمیم به حمله به عراق گرفت در حالی ۲۰۰۳طور، وقتی در سال همین

الصحاف، رئیس دستگاه تبلیغاتی صدام های بغداد بودند سعیدحمله، نیروهای آمريکايی در حال جنگ تن به تن در خیابان

 داد.می های جنوب اين کشور گیر شدن نیروهای آمريکايی در مردابحسین، ديکتاتور سابق عراق خبر از زمین

 

هم در استفاده از تبلیغات و گزافه گويی يد طواليی داشت ولی شايد تفاوت او با  گذار جمهوری اسالمیآيت هللا خمینی، بنیان

 های اسالمی)بنا بر برخی روايت« تقیه»الصحاف استفاده از دستاويز دينی و مذهبی از قبیل مخفی کاری و يا گوبلز و سعید

ده است(، دروغ گويی در قالب دروغ مصلحت آمیز شرعی و فريب کاری و نیرنگ در درصد دين از تقیه تشکیل ش ۹۰

 بود.« و مکروا و مکرهللا وهللا خیرالماکرين»قالب آيه 

گذار آن در پاريس وعده بر پايه دروغ و ريا و تقیه بنا شده و وقتی بنیان اينکه شالوده جمهوری اسالمیبا توجه به -يک

ار دموکراتیکی مانند جمهوری الئیک فرانسه را تاسیس کند ولی بعد از قبضه قدرت در تهران زير در ايران ساخت  دهدمی

خدَعه »گويد ای مستانه میهای حکومتی را پايه گذاری کرده و با قهقههگرترين رژيمقول خود زده و يکی از سرکوب

 را اينچنین برآشفته کرده است؟ داران اوچرا يک دروغ هر چند فاحش جواد ظريف، دوستان و دوست« کردم!

نژاد رکوردار دروغ و تحريف در طول تاريخ معاصر کشور است ولی مطمئنا اين درست است که محمود احمدی -دو

شود. همین سال گذشته بود که رئیس جمهور در می های شاخدار نخستین بار نیست که دولت تدبیر و امید متوسل به دروغ

اين سخنان روحانی ای بازداشت نشده است و وقتی برخی بههای حرفهه نگاری به دلیل فعالیتنیويورک گفت هیچ روزنام

 اعتراض کردند خانم الهام امین زاده معاون حقوقی او همین ادعا را تکرار کرد. پس اين همه واکنش و غرولند برای چیست؟

که حکم  ۵۷گر )از جمله انقالب سال ای عمدتا ويرانههر چند همواره اصالحات تدريجی را به تغییرات سريع و انقالب -سه

ساختاری اصالح ناپذير است چرا  دهم ولی معتقدم جمهوری اسالمیمی از چاله در آمدن و در چاه افتادن را داشت( ترجیح 

شناس که همه کورسوهای امید برای اصالحات تدريجی و آرام را بسته است. با اين وجود، يکی از روزنامه نگاران سر

اين نژاد[ از سخنان دروغ ظريف شوکه شده و در اعتراض بهطرفدار اصالحات و دولت تدبیر و امید ]مسیح علی

ل بايد از ايشان پرسید بر چه پايه و اساسی به اصالحات و کند. حامی منتشر کرده که در آن زار زار گريه  ويديويی سخنان،
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باور قلبی داشتند که شنیدن يک دروغ از رئیس دستگاه سیاست خارجی  وقوع تغییرات مثبت در ساختار جمهوری اسالمی

 شان کرده است؟آن، چنین منقلب

اثر کنند تا به تعبیر خود دولت ر و امید را بیهای دولت تدبیکنند هر گونه مخالفتی با سیاستمی فعاالنی که تالش  -چهار

های خود جامه عمل بپوشاند بايد توضیح دهند اين دولت چه دستاورد بخصوصی در عرصه سیاست روحانی بتواند به وعده

گیرد بر طبق داخلی و خارجی خود داشته است. چرا که برخالف تعريف و تمجیدهايی که از دولت کنونی صورت می

ها و بويژه اعدام نوجوانان زير سن قانونی در کشور رشد چشم های حقوق بشری، در اين دوره تعداد اعدامازماناظهارات س

 فکران و فعاالن سیاسی و اجتماعی بیشتر شده است.ها بر روزنامه نگاران، روشنگیری داشته و محدوديت

دانسته و او را به امیرکبیر و مصدق زمان و  نظیر و کارکشتهگرانی که ظريف را ديپلماتی بیبهتر است کنش -پنج

گیرد. سازی از کجا سرچشمه میاند توضیح دهند اين خوش بینی و کیش شخصیتبرژينسکی و گورباچف ايران ملقب کرده

ای از دموکراسی خواهی و حقوق بشر محوری در کارنامه ظريف به عنوان يکی از کارگزاران آيا آنها هر گونه نشانه

 اند.س داده نظام مشاهده کردهامتحان پ

===== 

 صفحه از توضیحی هیچ بدون مطلب اين انتشار از پس ظريف سخنان برای نژادعلیمسیح گريه ويدئوی خودنويس: توضیح

 يوتیوب در ويدئو لینک شد. حذف  او بوکفیس

 

https://www.balatarin.com/permlink/2015/5/5/3863253 

https://www.facebook.com/khodnevis1/posts/830125527057207 
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