ﭘﯿــﺮوزی دورﺑﯿــﻦ در ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺳﻼح/ﻋﮑـﺎس ﺧـﺒﺮی ﻋﻠﯿـﻪ ﺗﺮورﯾﺴـﺖ
ﻣﺴﻠﺢ
اﻃﻼع از ﺣـﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ اﻫـﻮاز ﺷﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ درﯾـﺎﻓﺖ ﺗﯿﺘـﺮ اﺧﺒـﺎر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺲ ﻧﻔﺮت از دﺷﻤﻦ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﻫﻮاز و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ-راﻣﯿﻦ ﻓﺮﻫﻮدی :ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺛﺒﺖ و دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎب ﺷﺪن  ۲۷۰اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﮐﺎران ﮐﺸﻮرﻣﺎن در
ﻣﺤﻞ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﮑﺎران ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺎم و ﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ
دﻧﯿﺎ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از درﯾﭽﻪ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن را ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎس
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﺎ واﻗﻌﻪ رخ داده ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮم ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻫﻮاز و ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻋﺰﯾﺰ ﻋﮑﺎس ﺑﻪ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوم رذاﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﺻﺪد ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰار ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮم
اﻗﺘﺪار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﻼح ﺑﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽ دﻓﺎع ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺪون

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ و درﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺳﻌﯽ در
ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ
ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح ﺧﻮد
را ﺳﭙﺮ دﺧﺘﺮ وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ او را از ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ دور ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﺎوری ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮاره را در آﻏﻮش
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ وی ﻧﺮﺳﺪ.
اﻓﺴﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺬل ﺧﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را
از ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺠﺮوح را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن وی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای اﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﻫﻤﺪﻟﯽ و وﺣﺪت ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﻓﺪاﮐﺎری و ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﮑﺎس
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ روﯾﺪادی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼح دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﺮورﯾﺴﻢ رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎر ﻋﮑﺎﺳﻢ ﺗﻮ را
ﺳﭙﺎس.

