ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎدۀ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻣﯿﺮ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮام
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻄﯿﻌﯽ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺶ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم در روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺪع
اوﻗﺎت ﺷﻮم و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آورم ﺗﺎ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ در
ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪم اﻣﯿﺮ درﯾﺎدار ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺘﻢ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﮥ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦرو ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﺮوز ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ روزه ،ﻣﺮاﺗﺐ
ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺑﺮادران ﻏﯿﻮر ارﺗﺸﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ:
1ـ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،رواﯾﯽ ،و ﻗﺮآﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام رذﯾﻼﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ
ﻣﺸﺮﮐﯽ ،آﯾﮥ ﻗﺮآن را ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ «ﻻﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻠﻮه» و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺒﻞ
و ﺑﻌﺪ دارد و ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﻨﺒﺎط از آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﮥ آﯾﻪ اﺳﺖ.
2ـ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ،ﺗﻘﻄﯿﻊ «ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای» از ﺟﻠﺴﮥ  230دورۀ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﻓﻖ  1414در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 1389/04/3ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ .دورۀ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﻓﻖ  ،1414ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
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ﮐﻠﯿﺎت داﻧﺶ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از 1385
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﯾﮏ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﮥ  650رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒـ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺪارآﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ،ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،و
ژﺋﻮﮐﺎﻟﭽﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻼم ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﻨﯿﺖ ،و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﺪﯾﺸﻪﺟﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن  284ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺬﮐﻮر دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
بـ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺴﺮان ﺟﻮان ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ ،ﺳﭙﺎه ،و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺳﺮاﻓﺮاز ارﺗﺶ اﺳﻼم ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﻮردﺳﺘﺎن از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ـ از
 1389ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ـ ﭘﯿﮕﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮﺷﺎن ،ﮐﺘﺒﺎً ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ.
جـ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد از  650ﺟﻠﺴﮥ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه در اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ارﺗﺶ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻠﺴﮥ  205ﮐﻪ در
 1388/12/06در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوژۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎو ﺟﻤﺎران ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ـ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ـ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺪۀ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،در ﺟﻠﺴﺎت دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ و
ﺳﭙﺎه در  1374ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .آن ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﻗﺖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻗﺎی
ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﺮادراﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺮدار ﻓﺪوی ،ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻮن درﯾﺎدار ﺷﻬﯿﺪ رودﮐﯽ و ﻣﺮﺣﻮم ﺗﯿﻤﺴﺎر
داﻧﻪﮐﺎر در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﺳﺎل  1375در ﻗﺎﻟﺐ ‹دﮐﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖ دراز› ﻧﮕﺎﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪﻣﺮور ،اﻫﺪاف ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
دـ در ﺳﺨﻦ از دورۀ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﻄﺢ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اوج ﻫﻢدﻟﯽ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﺑﻮد؛ ﭼﻪ در ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﯾﮕﺎﻧﻪﻓﺮ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و از اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻢ ،و ﭼﻪ در ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی اﻋﺰاﻣﯽ از ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ در ﺑﺎزۀ  1370ﺗﺎ  1375ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦراد ﺗﻮﻓﯿﻖ
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ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻤﺴﺎر ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮐﻪ ارﺷﺪ ﺗﻔﻨﮕﺪاران درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺑﻮد ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﮑﺎور و ﺗﻔﻨﮕﺪار
ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﯿﻢ .در ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﺳﯿﺎری در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل 75-
 ،1374ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮۀ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،و ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﯿﭗ ﺗﻔﻨﮕﺪاران و ﺗﮑﺎوران درﯾﺎﯾﯽِ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﺎن ﺷﺐ
در ﻧﺎو ﺧﺎرک در ﺟﻠﺴﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﺧﺪا ﺳﯿﺎری ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﯿﻤﺴﺎر ﭘﯿﺮاﯾﺶ ،درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ در ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء وی را ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺎد واﻗﻊ
ﺷﺪ.
 3ـ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮥ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای از ﺟﻠﺴﮥ  230دورۀ ﮐﻠﺒﮥ ﮐﺮاﻣﺖ از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺪاﻧﻘﻼب ،اﺟﺮا و اﺑﺘﺪا در ﯾﮑﯽ از
ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮا ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺮ داﺷﺖ.
 4ـ در ﻣﺠﻤﻮع  91%از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ،در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻦ و ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی وﻃﻨﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻓﺘﻨﮥ ﺳﺒﺰ ،و  9%آن از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﻧﻌﮑﺎس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز  1395/05/11ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪای در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت
ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 5ـ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ و ﺿﺪاﻧﻘﻼب از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻫﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺎﻣﮥ ﻗﺴﻂ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزۀ ﻓﯿﺶﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ،رﮐﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ،ﻣﺬاﮐﺮات
ﺷﻬﺮﯾﻮر  1365ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻧﺘﺸﺎر اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﻣﺬاﮐﺮات اﺗﻤﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،رﺟﺰﺧﻮاﻧﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺮان ،و ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ،ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﻈﻢ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ در ﺣﻮزۀ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺟﻬﺎد ﮐﺒﯿﺮ ،ﻋﻠﯿﻪ
ﭘﺎﺷﻨﻪﻫﺎی آﺷﯿﻞ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ،ﺳﻬﻤﮕﯿﻦﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد «و ﻗﺎﺗﻠﻮاﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﻻﺗﮑﻮن ﻓﺘﻨﻪ» انﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
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