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  حميد بھشتی

  ٢٠١٢ اگست ٠٧

 زيارت شامات
اما اکنون با تنک شدن فضا برای گزارشگران .  در دنيای خبر تحولی ايجاد کرده بود"الجزيرة"زمانی بود که 

 توسط نزديکان آل سعود، در نقش فراھم آورندگان ذھنيات الزم "العربية"و حمايت سياسی از  و پول "الجزيرة"

 اسير ايرانی در ۴٨نقل پخش ويديوی .  خبر رسانی می کند"العربية"مريکا، ابرای پشتيبان اصلی ابن سعود، يعنی 

ر ايرانی که چند تن از سپاه  زائ۴٨بنابراين خبر گرفتاری .  در ھمين زمينه می باشد"العربية"سوريه توسط 

  ھمين؟! پاسداران نيز در ميان آنھا می باشند، قابل اعتماد نيست

در ميان بقيه .  تن را در نقش زائر به عتبات می برند و در ميان آنھا چند پاسدار را ھم جاسازی می کنند۵٠قريب 

  . ھم کسانی با لباس شخصی سفر می کنند

وی ديگر نيز گرفتاری نيروھای وابسته به جمھوری اسالمی در سوريه به نمايش که در چندين ويدي گذشته از اين

گذاشته شده است که ھيچ کدام نيز از کيفيت خوبی برخوردار نمی باشند، يک پرسش ذھن بيننده را به خود مشغول 

  : می دارد

آنھا کم و . عتبات می روندبا وجود جنگ و خونريزی دائم و برادرکشی در سوريه عده ای با خيال راحت به زيارت 

بيش می دانند که رژيم اسد اعتراضات مردم را سرکوب کرده و با توپ و تانک و ھواپيمای شکاری بر سر مردم 

بمب می ريزد و نيروھای لباس شخصی نيز به کشار مردم می پردازند، با اينحال با خيال راحت به زيارت می 

  !شگفتا، چه آدم ھای بی خيالی. روند

 بود و من در يک خانه دانشجوئی با يکی از دختران دانشجو در برلين ١٩٨٠ نمی رود اوايل سال ھای دھه يادم

از او پرسيدم آيا می . ن تعطيالت به سوماترا برودندخبر دار شدم که فرانسين قصد دارد برای گذرا. گفتگوئی داشتم

داند آنجا به لحاظ اجتماعی و سياسی اوضاع چگونه است؟ او با سھل انگاری گفت به من چه ربطی دارد؟ من می 

  .خواھم به تعطيالت رفته و تفريح خود را داشته باشم

برای جمھوری اسالمی تبديل به سپر تبليغاتی گشته اند و انگار آب از آب . حال نقل زّوار ايرانی ھمينگونه است

  !!ورده است، برای زيارت عتبات به شامات می روندتکان نخ

  ٢٠١٢  اگست٠۶
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  :يادداشت

  :که نکتۀ خوبی را متوجه شده، روشن نموده اند؛ بايد بيفزائيم" بھشتی"با تشکر از ھمکار گرامی ما آقای 

نب ديگر، بر اوضاع دھشتناکی که امروز امپرياليزم و صھيونيزم از يک طرف و القاعده و اخوان بين المللی از جا

، با تمام وضاحت جناياتی که در آنجا صورت می در سوريه به وجود آورده اند" اسد"بستر جنايات رژيم خودکامۀ 

گيرد، از جانب طرفين مخاصمت چنان در زير چتر ھائی از دروغ، تحريف و جعل خبری پيچانيده شده است، که به 

  . انداز سالمی نسبت به واقعيت ھای آنجا پيدا نمودمشکل می توان از ميان آن ھمه دروغ و افتراء، چشم

چه گذشته از آن که ھيچ عقل سالمی اجازه نمی دھد تا در . ايرانی استزوار  ۴٨يکی از آن موارد، ھمين مسافرت 

 استخباراتی نيز -چنان شرايطی دست به چنان مسافرت خطيری زده شود، به ھمان سان ھيچ عقل سالم و شم امنيتی

به جازه نمی دھد تا با در نظرداشت اوضاع سوريه چند تن پاسدار را جھت انجام مأموريتی از طريق زمين به کسی ا

  . ھوائی دمشق ادامه داردميدان، آنھم در حالی که تا ھنوز پرواز ھا در مأموريت بفرستند

ھائی در قدم اول تھمنظر شد که ھدف از چنان مسافر" بھشتی"با در نظرداشت، ھردو طرف قضيه بايد با آقای 

اوضاع سياسی سوريه را عادی نشان دادن است و در ثانی در صورتی که حادثه ای برای آنھا پيش بيايد، امکان 

  .مظلوم نمائی را برای رژيم واليت فقيه و متحد آن سوريه، مساعد ساختن می باشد
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