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سخن سردبير

سياست های گفتاردرمانی و دولت های پيستونی
تصادف يا توطئه؟! 1

صحنه آرایی های انحرافی دولت ها 
در پاره ای از مجالت خصوصًا مجالت ويژه كودكان و نوجوانان، بخشی وجود دارد به نام 
سرگرمی ها؛ يكی از سرگرمی های تكراری نوعی بازی است كه از شما می خواهد يك عكس 
مخفی را درون يك تصوير بزرگ پيدا كنيد. اين تصوير بزرگ معموالً منظره ای را با مقدار 
انبوهی از گل و بوته و گياه و درخت و خط و خطوط و ســاير چيزهای موجود در طبيعت به 
شما نشان می دهد و زير آن هم چنين نوشته شده است: درجايی از اين تصوير، االغی وجود 
دارد كه يك گاری را می كشد و يك پسر بچه هم روی آن گاری نشسته است. آيا می توانيد 
آنها را پيدا كنيد؟ پس از صرف وقت و تالش فراوان غالباً موفق به پيدا كردن عكس مخفی 
نمی شويد تا اين كه چند صفحه بعد به پاسخ معما برمی خوريد و می بينيد كه نقاش هنرمند 
آن عكس را با مهارت عجيبی در ميان شلوغی و حشو و زوائد منظره بزرگ از انظار پنهان 

1. در نوشتن اين يادداشت از ادبيات و فضای منابع زير استفاده شده است: 
گاری آلن، هيچ كس جرئت ندارد...، ترجمه عبدالخليل حاجتی، تهران، رسا، 1366؛ فرانسيس فوكوياما، پايان 
نظم: سرمايه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غالمعباس توســلی، تهران، جامعه ايرانيان، 1379؛ آلن تورن، پارادايم 

جديد، ترجمه سلمان صادقی زاده، تهران، علمی و فرهنگی، 1396. 
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كرده است. اگر منظره را به دقت بررسی كنيد درمی يابيد طوری نقاشی شده است تا عكس 
واقعی از انظار مخفی بماند. 

به نظر می رسد بعضی از سياست های دولت ها به خصوص دولت آقای روحانی بی شباهت 
به اين سرگرمی نيست. نقاشان و طراحان وســائل ارتباط جمعی اين دولت، با مهارت تمام 
مناظری را برای ما خلق می كنند تا تصوير واقعی بعضی از سياست ها، برنامه ها و تصميمات 
را عمداً از ديد مردم پنهان نگه دارند. با وجودی كه آن االغ، گاری و پسر بچه! در تمام مدت 
جلوی چشمان ما بوده  اند اما دولتمردان كنونی كاری كردند كه آنها را نبينيم. ميليون ها نفر از 
ملت ايران از تصميمات ناگواری كه در بعضی از دولت های گذشته و اين دولت روی می دهد 
نگران و مستأصل هســتند و همه می دانند كه نقائصی در سياست گذاری ها و برنامه های 
اين دولت هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه سياســت بين المللی، هم در حوزه فرهنگ و 
هم در توجه به معضالت و گرفتاری های مردم نهفته اســت اما به علت صحنه سازی ها و 

عوام فريبی ها قادر نيستند بر روی آن انگشت بگذارند. 
ما مرتب به صحنه انتخابات می آييم و رؤسای جمهوری و نمايندگان مجلسی را انتخاب 
می كنيم كه علی الظاهر قول می دهند از پيشرفت ملی و جهانی انقالب اسالمی دفاع كنند، از 
ولخرجی ها و ريخت و پاش های دستگاه های دولتی جلوگيری كنند، آبی به آتش سوزان تورم 
بپاشند، اقتصاد كشور را سر و سامان دهند، با فساد دولتی مبارزه كنند، از استقالل و آزادی 
كشور دفاع نمايند، روندی را كه می رود تا كشــور ما را به يك شوره زار اخالقی و سياسی 
مبدل سازد متوقف كنند، دست دزدان و غارتگران بيت المال را قطع كنند، عقالنيت، عدالت 
و معنويت را سرلوحه برنامه ريزی های خود سازند، منافع ملی و تماميت ارضی ما را در مقابل 
تهاجمات دشمنان كينه توز حفظ كنند، از آرمان های انقالب اسالمی دفاع كنند و بر سر اين 
آرمان ها با دشمنان انقالب چانه زنی و معامله نكنند، با استعمارگران نشست و برخاست های 
دوستانه نداشته باشند و خط سازش و وادادگی را در اين كشــور نهادينه نسازند، به جای 
تالش و كوشش برای پيشرفت و آبادانی كشور برای حزب، باند، قبيله، خانواده و دوستان 
خود تالش نكنند، از زندگی اشرافی و رفاه طلبی پرهيز و به اموال و حقوق مردم دست درازی 
نكنند، حافظ واليت فقيه باشند تا به اين كشور آسيبی نرسد و... اما، به رغم اميدهای فراوان 
و وعده های پر زرق و برق انتخاباتی، تمامی اين مسائل- صرف نظر از اين كه چه كسی در 
كاخ رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی بر اريكه قدرت تكيه می زند- همچنان ادامه 
می يابند و بدتر از همه اين كه هر دولتی، دولت پيش از خود را عامل گرفتاری ها معرفی كرده 
و به جای حل راهبردی مشكالت، »سياست گفتاردرمانی« را پيشه خود ساخته و شبيه يك 
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»دولت پيستونی« عمل می كند. 
»سياست پيستونی« ديوانساالری از دولت خاتمی تا دولت روحانی، كه متمركز بر پايين 
كشيدن يك دولت برای باال رفتن دولت بعدی است )شبيه كاری كه پيستون ها در ماشين 
می كنند(، روح اعتماد عمومی كه هسته اصلی سرمايه اجتماعی در ايران بعد از انقالب اسالمی 
هست را مخدوش و مثل خوره از درون تهی می كند. آيا بايد اين بازی خطرناك جريان چپ 

و راست در ايران را يك تصادف تلقی كرد؟ 
گروه ها و جريان های ذی نفع در دولت ها از يك طرف شــعار »شفاف سازی« و »دانستن 
حق مردم است« را سر می دهند اما از طرف ديگر عمومًا اشاره به اين واقعيت ها را تندروی 
القا می كنند. البته ما نمی دانيم وزن و ميزان سنجش تندروی ها و كندروی ها را از كدام مغازه 
ايدئولوژيك تهيه كرده اند ولی می دانيم كه فقط اين ابزار را در انحصار خود دارند. مثاًل باال 
رفتن از ديوار سفارت كشورها را اگر خودشــان و حزبشان مرتكب شوند جزء فعاليت های 
انقالبی، تعيين كننده و پيشرو معرفی می كنند. اما اگر ديگران اين ذنب اليغفر را مرتكب شوند 
تندروی است. پيگيری انحالل ارتش و تصفيه های خونين و صدور فتوای به دار كشيدن آدم ها 
در نماز جمعه را عمل انقالبی ولی اعدام چند نفر از منافقين شقی در سال 67 را كه دستشان به 
خون هزاران نفر از مردم بيگناه آلوده و يكی از اركان ارتش متجاوز صدام در حمله به تماميت 
ارضی كشور و ويرانی ايران و كشتار مردم بيگناه بودند را تندروی می نامند. انتساب قتل های 
زنجيره ای به رئيس جمهور قانونی كشور را عمل انقالبی و  هاشمی را عاليجناب سرخپوش 
ناميدن را اصالحات می دانند ولی اعتراض يك رئيس جمهور قانونی ديگر به  هاشــمی در 
ســنگ افكنی های جلوی برنامه های دولت نهم را تندروی و توجيهی برای فتنه انگيزی های 
خسارت بار و شرم آور سال 88 می دانند. فساد و جنايات اصالح طلبان دوره خاتمی و بعد را 
توسعه سياسی و جامعه مدنی دانسته ولی اراده مردم در انتخاب احمدی نژاد را پوپوليست 
معرفی و نوعی عمل تندروانه القا می كنند )شائبه دفاع از احمدی نژاد از ما دور باد(. در دوم 
خرداد سال 76 به نام اصالحات و توسعه سياسی و مبارزه با استبداد عاليجناب سرخ پوش و 
پدرخوانده جريان های سياسی، باليی بر سر  هاشمی آوردند كه مجبور شد عطای نمايندگی 
مردم در مجلس را به لقای حفظ حيثيت و معصوميت از دست رفته خود!! ببخشد ولی در 
تبليغات تلويزيونی انتخابات رياست جمهوری در سال 94 چنان برای معصوميت از دست 
رفته  هاشمی و اصالح طلبان اشك تمســاح ريختند گويی مردم وقايع سال 76 به بعد را كه 
منجر به آن فجايع غمبار در دولت خاتمی شد، فراموش كرده اند. و چه عميق و دقيق است 
اين حكمت تاريخی كه گفته اند: استعمارگران، مستبدان، دروغ پردازان تاريخ، سازشكاران، 
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وابستگان، جنايتكاران، خائنين، سرسپردگان، وطن فروشان و تمام اراذل و اوباش تاريخ كه 
مســير جنبش های انقالبی را تغيير داده و آموزه های مصلحان را خنثی می كنند، متكی به 
توانايی ها و دانايی های خود نيستند بلكه از غفلت ها، سستی ها، مالحظات بی جا، تعارف های 
بی مبنا، نادانی های بی حد و حصر، ترس از مارك خوردن ها و ضعيف بودن حافظه تاريخی 

ما استفاده می كنند.
تمامی دولت ها از خاتمی تا روحانی بر پايه های همين نقطه ضعف های ما توانستند تصوير 
حقيقی خود را در انبوهی از سياهنمايی های سيستماتيك پنهان كنند. حقيقت جز اين نيست 
و برای تمامی اين اتفاقات داليل موجه و معقولی وجود دارد. ما نبايد فكر كنيم كه همگی اين 
حوادث امور تصادفی هستند و چون تصادفی هستند برای جلوگيری از آنها هيچ كاری ساخته 
نيست. امور تصادفی در هيچ منطقی تئوريزه نمی شود و تبديل به يك سياست سيستماتيك 
در دل ساختارهای سياســی و اجتماعی نمی گردد و عده ای به شكل روشمند آنها را تعقيب 

نمی كنند. 
اين همان بازی سرگرمی است كه ضد انقالب چپ و راست و ميراث خواران انقالبی نمای 
پيشانی پينه بسته، ما را بدان مشغول كرده اند. كسانی كه از اساس اعتقادی به آرمان های ملت 
ايران در انقالب اسالمی ندارند اما فرصت طلبانی هستند كه برای رسيدن به قدرت و ثروت 
جلوتر از هر انقالبی مؤمن، شعار انقالبی می دهند، يقه آخوندی پيراهن خود را تا دگمه آخر 
می بندند، عطر و تسبيح، استراتژيك ترين ابزار نفوذ و فريب آنهاست؛ در صف اول نمازهای 
جمعه و جماعت هميشه جايی می نشينند كه در قاب تصوير باشند و مأموريت دارند مثل كرم 
از پوسته نظام جمهوری اسالمی عبور كرده و هسته های آن را از درون پوچ كنند. بنابراين 
آنهايی كه به ما آدرس های انحرافی می دهند و وقوع اين اتفاقات روشمند را كه نزديك به دو 
دهه نه از بيرون نظام بلكه از درون و از دل ديوانساالری، كارگزاران، دولتمردان، دانشگاه ها 
و جريان های چپ و راست وابســته به آنها، عليه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
ساماندهی می شود و از درون اين ساماندهی ضد انقالب دوم خردادی، سرگرمی جامعه مدنی، 
بازی مذاكرات هسته ای، ترور اركان امنيتی وزارت اطالعات، نيروی انتظامی و سپاه پاسداران 
در قتل های زنجيره ای، واقعه كوی دانشگاه و ترور های انحرافی نظريه پردازان جنگ روانی 
همين جريان ها، مثل سعيد حجاريان استخراج می شود و از آنجا به فتنه 88، جريان انحرافی، 
بازی های نامه پراكنی به رهبر، سياه نمايی های سيستماتيك و شرم آور انتخابات 92 و 96 و 
سناريوی برجام و سرگرمی های بعد از آن را تصادفی القا می كنند، در هر لباس و موقعيت و 
جايگاهی كه هستند نبايد ترديد كرد كه بخشی از پيچيدگی های اين تصاوير سرگرم كننده 
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می باشند؛ چه بدانند و چه ندانند. 
اين حقيقت دارد كه در عالم سياست حواله كردن رخدادها و تصميمات به تصادف بيش از 
هر چيز به شوخی شبيه است. روزولت كه ملت ايران خاطره خوشی از اين جنايتكار جنگی و 
جانشين وی هری ترومن ندارد، می گفت در عالم سياست هيچ چيزی تصادفاً روی نمی دهد. 
اگر اتفاقی رخ داد، مطمئن باشــيد كه طرح آن قباًل به همان صورت ريخته شــده است.1 
روزولت خوب می دانست چه می گويد. در بسياری از وقايع داخلی و بين المللی كه سرنوشت 
ما را رقم می زنند تصادف يا حماقت در آن هيچ نقشی ندارند؛ بلكه از يك برنامه ريزی ماهرانه 
و زيركانه سرچشمه می گيرد كه يا ما از آن بی اطالع هستيم يا به گونه ای در وقايع انحرافی 
ساماندهی می شود كه ما به سختی می توانيم اين وقايع را در آن تصاوير ببينيم؛ شبيه همان 

بازی سرگرمی كه در ابتدای يادداشت بدان اشاره شد. 
اگر چه محافل شــوم منورالفكری ما، كه خــود ابزاری در طراحی هــای اين بازی های 
ســرگرم كننده اســت، نظريه توطئه در تاريــخ را به باد اســتهزا می گيرد تا از زشــتی 
سرسپردگی های خود بكاهد و هر گونه مزدوری برای بيگانگان و دشمنان ايران را با احاله 
به توهم توطئه ناچيز جلوه دهد؛ اما از اينها بايد پرســيد اگر حقيقتاً در پس اين رخدادهايی 
كه از اول انقالب در كشور ما با آن روبه رو هستيم، هيچ سازماندهی از پيش تعيين شده ای 
وجود ندارد چرا هر دولت تازه ای به رغم آگاهی از اشــتباهات دولت گذشته و استفاده از 
اين اشتباهات برای تبليغ های انتخاباتی، همان اشــتباهات را تكرار می كند؟ اشتباهاتی كه 
همواره به تورم، بيكاری، ترويج فســاد دولتی، رواج بی بند و باری، ناهنجاری های اجتماعی، 
كسادی، تعطيلی كسب و كار، طعنه به دين و اعتقادات مردم، تعطيلی عقل و بيداری نفس 
و ده ها معضل اجتماعی ديگر منتهی می شود. اگر در پشــت تمامی اين سياست ها، توطئه 
اعتبارزدايی از جمهوری اسالمی و اعتمادزدايی از مردم و نابودی سرمايه اجتماعی كه تنها 
پشتوانه انقالب اسالمی است، نهفته نيست چرا دولت ها همواره از يك اشتباه بزرگ به اشتباه 
بزرگ تر می لغزند؟! چرا هر دولت جديد، چه چپ و چه راست، چه اصولگرا و اصالح طلب و 
چه محافظه كار و اعتدال گرا، همان سياست های اساسی دولت سابق را گفتاردرمانی می كند؟ 
سياست هايی كه بارها در جريان مبارزات انتخاباتی خود آنها را محكوم می كرد و به مردم 

وعده می داد كه اين سياست ها در دولت وی تكرار نخواهد شد. 
هر چه طراحان بازی های ســرگرمی دولت ها، كه اين حوادث مســتمر و شبيه به هم را 
صرفًا ناشی از تصادف يا فراز و نشيب های غير قابل توجيه تاريخی معرفی می كنند تا خود 

1. گاری آلن، همان، ص19. 
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را روشنفكر نشان دهند، اما مردم ما از خود می پرسند تصميم  گيری های درست و غلط ما 
در اتمی شدن ايران و خريد سانتريفيوژهای آلوده در دولت  هاشمی و خاتمی و تبديل شدن 
ايران به يك مسئله هسته ای و بهانه دادن به دست امريكای جهانخوار و شيطان بزرگ، برای 
اعمال شقی ترين سياســت های تحريمی عليه ملت ايران را چگونه می توان در تصويرهای 
انحرافی لو رفتن تأسيسات اتمی ما توسط منافقين حقير- كه پس از پيوستن به لشكر خونخوار 
صدام و شركت در اشغالگری های سردار به گور رفته قادسيه، حتی توانايی ندارند كمپ های 
خصوصی خود را اداره كنند- گم كرد و متعاقب آن فتنه شكستن زشتی مذاكره مستقيم و 
رو در رو با شيطان بزرگ را كه امام مرز شناخت جريان انقالبی از جريان ضد انقالبی قرار 
داده بود، به راه انداخت و اين فتنه از دولت دوم  هاشمی تا دولت روحانی حل همه معضالت 
با ربط و بی ربط به مسائل هسته ای را به اين روابط متصل كند و در يك پروسه بيست ساله 
تالش برای باز كردن روزنه های رخنه امريكا در ايران، كه عمومًا در ميان ديوانســاالری 
كشور ريشه دارد، باألخره در دولت روحانی سد بزرگ زشتی معامله با شيطان شكسته شود 
و شبه روشنفكران غرب پرست ايران در دولت و دانشگاه و بازار از آن به عنوان يك پيروزی 

بزرگ ياد كنند؟! 
آيا تكرار وقايع مشابه، كه كشور ما را به پای ميز مذاكره مستقيم با امريكا كشاند و در پی 
اعتمادزدايی از مردم و القای ناكارآمدی نظام جمهوری اسالمی است را بايد وقايع تصادفی ای 
دانست كه پی در پی، در خالل سی سال گذشته، منطبق با قانون احتماالت! به وقوع پيوسته 
و جز اين هيچ دليلی نمی توان برای آن پيدا كرد؟ اما اعتقاد به اين كه در پشــت تمامی اين 
رخدادها جعبه سياهی وجود دارد كه اگر بخواهيم علل وقوع اين حوادث را بفهميم بايد آن 
جعبه سياه را رمزگشايی كنيم، توهم توطئه اســت؟! به راستی كدام اعتقاد خيال پردازی و 

ديوانگی است؟ تصادفی ديدن امور يا علت و معلولی ديدن رخدادها؟ 
چرا بعضی از فضال، نويسندگان، مفسرين، سياســتمداران و انديشه ورزانی كه می دانيم 
دلشان برای ايران می تپد و باور دارند كه بزرگراه نه، بلكه حتی كوره راه های رشد و پيشرفت و 
استقالل و آزادی ايران هيچ گاه از مسيرهايی كه امريكايی ها و اروپايی ها ريل گذاری كرده اند 
به مقصد نخواهد رسيد، نظريه علت و معلولی تاريخ را توهم توطئه می دانند ولی برای توجيه 
رخدادها دست به دامان نظريه های آنارشيستی تاريخ يعنی تصادف و احتمال می شوند؟! 
آيا بدان خاطر است كه دانشورزان ما طی ساليان متمادی نوعی وابستگی ريشه دار عاطفی 
نه علمی، نسبت به خطاهای روشنفكری كه خودشان را هم در همين جريان می بينند؛ پيدا 

كرده اند؟ به نحوی كه تمامی وجود ذهنی خود را مديون آن می دانند؟ 
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هر دليلی ارايه شود و هر انگيزه ای به ميان آيد نبايد ما را از روشمند بودن سياست های 
سه دهه گذشته كه ناظر بر اعتبارزدايی از انقالب اسالمی و اعتمادزدايی از مردم نسبت به 
كارآمدی نظام جمهوری اسالمی است غافل كند. ارزيابی داده ها نشان می دهد كه هسته 
اساسی و نيروهای عملياتی اين مأموريت در اين سه دهه در درون ديوانساالری ايران يعنی 
قوای سه گانه، به خصوص دولت و مجلس و فضای سياستگذاری ها و برنامه ريزی های آن 

نهفته است.
وقتی مبنای كسب آرای مردم پول، وعده های غير ممكن، وعده های دروغين، سياهنمايی، 
دست گذاشتن ناجوانمردانه بر مشــكالت مردم، فرار به جلو و مبرا دانستن خود و حزب 
خود از پيدايش مشكالت، دوست هراسی و دشمن ســتايی باشد؛ وقتی مبنای جلب اعتماد 
رأی دهندگان، وصل كردن حل معضل آب خوردن مردم به ســازش با شقی ترين دشمن 
ملت ايران يعنی امريكا باشد، وقتی مبنای جلب اعتماد رأی دهندگان، وعده های كذب حل 
مشكالت در صد روز و اعجاز برجامی باشد، وقتی مبنای دولتمردان به جای جلب اعتماد 
مردم، جلب اعتماد كدخدای جهانی و كينه ورزی نســبت به قدرت دفاعی كشور باشد و 
نمايش اين قدرت به دشمن كه پيوســته ما را تهديد به جنگ و خونريزی می كند مقابله با 
دستاوردهای مجازی برجام معرفی شود و ده ها دليل ديگر كه كم و بيش با اشكال ديگر در 
دولت های گذشته هم تكرار شده است، نشان از وجود يك پروژه سيستماتيك كه سرنوشت 

كشور را در پشت صحنه به سمت و سوی از پيش طراحی شده ای هدايت می كند، دارد. 
ساير بازی ها و سرگرمی ها كه پاره ای اوقات در گوشه و كنار كشور راه اندازی می شود، مثل 
نمايش كنسرت بازی، نمايش تقليل و توهين به اقوام، بازی تقليل گرايی دينی، نمايش حقوق 
شهروندی، بازی تحصن و اعتصاب، سرگرمی نامه نگاری های سيستماتيك به رهبری، نمايش 
تساهل و تسامح نسبت به احكام شرعی، بازی استيضاح اين وزير توسط آن وكيل كه عمومًا 
به صلح و صفا بين وزير و وكيل می انجامد! نمايش استعفا و بركناری وزرا، بازی های بددهنی 
و توهين رئيس دولت يا وزرا به اين و آن كه مدتی رســانه های ما را سرگرم می كند و ده ها 
بازی و سرگرمی ديگر كه عموماً قبل از تصميم گيری های استراتژيك در مورد منافع حياتی و 
حساس كشور مثل پروژه برجام، سند 2030، پروژه FATF و... در كشور راه اندازی می شود، 
شبيه همان صحنه آرايی هايی است كه در سرگرمی ها و بازی های مذكور وجود دارد و ما را 

آنچنان به خودش مشغول می كند كه از اصل ماجرا غافل می شويم. 
طراحان ايــن بازی ها در ديوانســاالری دولتی، دانشــگاه ها و مجامع رســانه ای به ما 
می گويند علت معلولی ديدن وقايع و رمزگشــايی جعبه های ســياهی كه پشت رخدادها 
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و تصميم گيری های مســتمر و روشــمند وجود دارد نوعــی نگاه ســاده لوحانه به تاريخ 
اســت؛ شكســت ها، ناكامی ها و ناتوانی های هر ملتی به فقر، جهالت، مرض، خردگريزی، 
اســتبدادپذيری، فرهنگ ناكارآمد، جهانی نديدن مســائل، دين و مذهــب، اخالق غير 
علمی، دشــمنی با قدرت های برتر جهانی، نپذيرفتن الگوهای پيشــرفت ديگران، گريز از 
ايدئولوژی های مدرن و امثال اينها وابسته اســت. غافل از اين كه هر مصيبتی كه در تاريخ 
معاصر، از بعد از شكســت حقارت باری كه دولتمردان غرب پرست و استقالل ستيز دربار 
قاجاری و پهلوی از غربی ها خوردند ناشی از فقر، جهالت و تقليدی بود كه همين طراحان بر 

ما تحميل كردند. 

جمع بندی
منطق به ما می گويد، بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه نخستين وظيفه هر توطئه گر، 
هر خائن، هر سازشگر و واداده ای چه در صحنه سياسی، چه در فضای فرهنگی و چه حتی در 
يك مبارزه انتخاباتی اين است كه همه مردم را متقاعد سازد كه هيچ توطئه، خيانت و سازشی 
در كار نيست و همه به دنبال خدمت به كشور و مردم هستند و در جاهايی هم ممكن است 
به نفع مردم خطا و اشتباه كنند! موقعيت و موفقيت اين عناصر در گرو ميزان قدرت آنها در 
القای اين مطلب است. اين كه كارگزاران دولتی، دانشگاهی و رسانه های جمعی همواره وجود 
اين تصاوير واقعی را در زمينه ها و متن تصاوير سرگرم كننده به بازی می گيرند، بدان خاطر 
است كه می خواهند عمليات آنها را در پرده ابهام نگه دارند. آنها می دانند كه چگونه االغ، 

گاری و پسر بچه را از ديد ما پنهان سازند! 
وقتی به زندگی و تجربيات شــخصی خود مراجعه كنيم، می بينيم كســانی كه بصيرت، 
هوشمندی و بيداری ما را به تندروی و توهم توطئه حواله می دهند خود چگونه در زندگی 
علمی و سياسی گرفتار اين توهم هستند. همين بيانيه ای كه دفتر رئيس جمهور در محكوميت 
كسانی كه از اظهارات رئيس جمهور در مورد حجاب و فضای مجازی گله كردند، صادر كرده 

است خود دليل محكمی برای اين ادعاست. 
در اين اطالعيه با اشاره به توطئه  چنداليه دشمنان برای ايجاد شكاف و 
اختالف ميان مسئوالن و مردم و ايجاد بی اعتمادی عمومی به ويژه در آستانه 
چهلمين سالگرد پيروزی شــكوهمند انقالب اسالمی؛ به بصيرت انقالبی، 
انسجام و يكپارچگی ملی و همبســتگی شخصيت های سياسی و رسانه ها و 
نخبگان مورد اعتماد جامعه به عنوان ضرورتی مهم برای خنثی ســازی و 
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شكست توطئه ای بدخواهان نظام اسالمی تأكيد شده است.1
دولتمردان بر اساس كدام دليل عقلی و پشــتوانه تاريخی يا جست وجوهای علمی اظهار 
نظر انتقادی چند نفر نسبت به بيانات رئيس جمهور را توطئه چند اليه! دشمنان ملت ايران!! 
قلمداد كردند؟! عجيب بودن اين فتوا وقتی بيشتر برمال می شود كه كارگزاران دولت روحانی، 
دشمنی با رئيس جمهور را مترادف با دشمنی با ملت ايران دانستند، اما واضح و آشكار است 
كه دشمنی با رئيس جمهور لزوماً دشمنی با مردم نيست. چون ممكن است كسانی باشند كه 
با رئيس جمهور دشمنی داشته باشند ولی در خدمت مردم ايران باشند. مگر اينكه بپذيريم 
هر رئيس جمهوری به محض كسب اين مقام، مســاوی است با تمام مردم ايران؛ و دشمنی 
و دوستی با او دشمنی و دوســتی با ملت ايران اســت. اگر اين منطق را پذيرفتيم، دشمنی 
و تالش اصالح طلبان، اصولگرايان و حاميان دولت  هاشــمی، خاتمــی و بعداً روحانی برای 
براندازی رئيس جمهور دولت نهم و دهم را در كجای دلمان بايد جا دهيم؟ چگونه می توانيم 
اظهارات معاون اول ايشان كه از سرســپردگان به اصالح طلبان و از سردمداران مقابله با 
رئيس جمهور قانونی دولت نهم و دهم بود را توجيه كنيم؟! و همچنين چگونه می توانيم اين 
اســتدالل را برای توجيه افاضات نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به 
كار گيريم كه در ابتدای آغاز به كار دولت يازدهم در برنامه شناســنامه سيمای جمهوری 
اسالمی ايران، در پاسخ به پرسش مجری برنامه كه گفته بود چرا بر اساس سنت های قبلی، 
وقتی رئيس جمهوری انتخاب می شد، همه به او تبريك می گفتند شما به احمدی نژاد تبريك 
نگفتيد؟ او پاسخ داد كه ما نتوانستيم خودمان را راضی كنيم كه احمدی نژاد نماينده جمهور 
و رئيس جمهور ملت ايران است! گويی انتخاب مردم اگر به تنفيذ اين ميراث خواران مغرور 

و پر مدعا نرسد رسميت ندارد!! 
از اين دست مثال ها صدها نمونه می توان در شناسنامه كاری اين دولت ها و اليگارشی و 
آريستوكراسی وابسته به آنها از دولت موسوی تا دولت روحانی پيدا كرد كه نشان می دهد 
خودشان بيش از هر جريانی اسير توهمات توطئه بوده و هستند ولی در پشت سنگر توهم 
توطئه برای پنهان نگه داشتن كجی ها و كاستی های خود تالش می كنند. در اينجا ناچاريم 
سخن روزولت را تكرار كنيم كه گفته بود: در عالم سياست، هيچ امری تصادفاً رخ نمی دهد. 

مطمئن باشيد هر چه كه اتفاق می افتد طرح آن قباًل به همان صورت ريخته شده است. 

1. رك: http://dolat.ir/detail/، چهارشنبه سوم بهمن 1397، كد خبر317563. 
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کالم آخر
نقطه تمركز اين يادداشت نشــان دادن تناقضات رفتاری و گفتاری دولتمردان نيست. 
اكنون سال هاست كه اين تناقضات در ادبيات ديوانساالری ايران نهادينه شده و متأسفانه 
تبديل به يك امر عادی گشته است. نقطه تمركز اين يادداشت آن است كه نشان دهد چون 
ديوانساالری در ايران جريانی است كه برای افكار عمومی غرب و خارج بيش از افكار عمومی 
مردمش اهميت قائل است، سرگرمی هايی را كه كارگزاران اين ديوانساالری برای مردمش 
می ســازد تا اصل ماجراها، توافقات، قراردادها و برنامه ها را پنهان نگه دارد بايد با جديت 

رصد كرد. 
اكنون ما در شرايط ويژه ای قرار داريم؛ آزادی و استقالل ايران از طريق روزنه های رخنه ای 
كه در سياست های برجامی خط ســازش در دولت يازده و دوازدهم ايجاد شده است ما را 
در مقابل فشارهای غربی تا حدودی آسيب پذير نشــان می دهد. همين مسئله باعث شده 
است كه غربی ها به سردمداری امريكا گرفتار اين توهم شوند كه می توانند با تنگ تر كردن 
كمربندهای تحريم تا مرز خط قرمزهای امنيتــی و دفاعی ما از مردم ايران امتياز بگيرند و 

انقالبيون نظام جمهوری اسالمی را در كنار رينگ شكار كنند. 
نبايد فراموش كنيم كه امريكاييان در سند استراتژی امنيت ملی خود در قرن بيست و 
يكم به هم پيمانان مرتجع و مزدور خود در منطقه و ستون پنج داخلی خود در ايران اطمينان 
داده اند كه نظام جمهوری اسالمی را تا سال 2025 ساقط خواهند كرد! اين وعده ها هر چند 
سخيف، ابلهانه و توهم زا باشد مســئوليت ديده بانی، بيداری و هوشياری ما را نفی نمی كند. 
مخصوصًا از اين جهت كه می دانيم نقاط كانونی تمركز نفوذ دشــمن جايی جز حياتی ترين 
مركز سياستگذاری، برنامه ريزی و اجرای كشور يعنی دولت و مجلس كه قلب ديوانساالری 

هستند، نمی باشند. 
امريكا همه راه های مبارزه با نفوذ فراگير ادبيات انقالب اســالمی را كه اكنون شيوه های 
مبارزاتی آن به نقطه كانونی تحوالت سياسی و فرهنگی اروپا يعنی فرانسه رسيده، تجربه كرده 
است. بی ترديد امريكايی ها جلوتر از ما اظهارات سخنگوی جنبش جليقه زردهای فرانسه را 
كه گفته است انقالب اسالمی هم يكی از جنبش های الهام بخش در شيوه های مبارزاتی مردم 
فرانسه است، شنيده و تجزيه و تحليل كردند. بنابراين بديهی است كه روش های خود را برای 

به سازش كشاندن يا تخريب انقالب اسالمی شدت خواهند بخشيد. 
نبايد ترديد كرد كه نقطه كانونی مبارزه امريكا با انقالب اسالمی اكنون سرمايه گذاری 
بر ضد انقالب بی خاصيت خارج از كشور نيست. هدف سرمايه اجتماعی جمهوری اسالمی 
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يعنی تنها نقطه پرقدرت پيوند مردم، مكتب و رهبری است. اين سرمايه دو ركن ناگسستنی 
دارد؛ يكی اعتماد عمومی مردم به نظام و ديگری باالرفتن ظرفيت های نظام برای پاسخگويی، 
تثبيت و تقويت اين اعتماد. نبض اصلــی اين دو ركن به خدمت و خيانت ديوانســاالری 
برمی گردد. دولت و مجلس كه دو نهاد اصلی در ديوانساالری هستند، می توانند بر سرمايه 
اجتماعی كه توليدكننده امنيت، استقالل و آزادی ايران عزيز است بی افزايند، يا با بازی ها و 
نمايش ها، وادادگی ها و سازشكاری ها، دروغ پردازی ها و كم كاری ها، و از همه بدتر، بی تفاوتی 
نسبت به گرفتاری های مردم و استفاده از روش گفتاردرمانی برای حل مشكالت كه در دولت 
يازدهم و دوازدهم بيش از دولت های گذشته خودنمايی می كند، روان اجتماعی جامعه را به 
هم می ريزد و پيوندهای مردم با نظام جمهوری اسالمی و آرمان های انقالب اسالمی را سست 
نمايد. نظام ما آشكارا يك دهه است كه گرفتار تخريب سرمايه اجتماعی انقالب اسالمی به 

دست دولت ها، گروه ها و جريان های وابسته به دولت و مجلس است. 
برآمدن سرمايه اجتماعی در جامعه از هم گسيخته شاهنشــاهی، دستاورد هيچ گروه و 
جريانی نيست كه اكنون حق داشته باشند اين سرمايه را به باد دهند. اين سرمايه محصول 
تالش گرانقدر نهضت امام خمينی)ره( است. سرمايه انسانی در ايران قبل از انقالب اسالمی 
وجود داشت ولی چون هيچ گروه، جريان و هيچ ايدئولوژی و مرامی استعداد آن را نداشت كه 
اين سرمايه انسانی را تبديل به سرمايه اجتماعی كند، اغلب جنبش ها مثل جنبش مشروطه 
و جنبش ملی شدن صنعت نفت و ساير جنبش های منطقه ای شكست خوردند. خمينی كبير 
با درك دقيق و عميق از تاريخ ايران و شناخت روزآمد فرهنگ بومی و اسالمی كشور و روح 
حق طلبی، مبارزه انقالبی و عدالت خواهی و سازش ناپذيری با دشمنان، توانست اين سرمايه 
انسانی را تبديل به سرمايه اجتماعی و مبنای بازتوليد آرمان هايی سازد كه نزديك به دو قرن 

گوهر گمگشته ملت ايران بود. 
به رغم اين كه ملت ايران نزديك به دو قرن، يعنی پس از شكست خفت بار دولت قاجاری 
از روس های متجاوز، برای كسب استقالل و آزادی خود با استبداد و استعمار مبارزه كرد اما 
تا قبل از انقالب اسالمی هيچ گاه نتوانست مزه آزادی و استقالل را حس كند؛ و ما نزديك به 

دو قرن از اين دو نعمت كه پيش شرط رشد و پيشرفت كشور بود، محروم مانديم. 
امتيازطلبی، عافيت گرايی، وادادگی، سازشكاری، بازی موش و گربه با استعمار و استبداد، 
تسليم طلبی و از همه مهم تر وابستگی فكری و سرسپردگی اغلب گروه ها، جريان ها و احزاب 
سياسی مانع عمده ای بود كه اجازه نمی داد سرمايه انسانی در ايران تبديل به سرمايه اجتماعی 
شود. هر گروه و جريانی به جای تعقيب خواسته های مردم، منافع و امتيازات ناچيز خود را 
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مبنای مبارزه قرار داده بودند. بعضی از گروه های سياســی نيز با چند اسلحه و چند چريك 
احساساتی و ناآگاه نسبت به فرهنگ عمومی و يك ايدئولوژی به ظاهر پيشرو كه عمومًا يا 
تحت تأثير افكار لنين و اســتالين بود يا تحت تأثير مائو و چه گوارا، بدون توجه به انرژی و 
قدرت اليزال مردم فكر می كردند می توانند يك رژيم خشن را مطيع سازند و از آن امتياز 

بگيرند. 
به عبارتی تمام اين گروه های به ظاهر مخالف شاه، جهل را مبنای مبارزه با ظلم قرار داده 
بودند. جهل نسبت به فرهنگ ملی، جهل نسبت به آرمان های ملت ايران، جهل نسبت به 
ســاختار رژيم پهلوی و پايه های نگهدارنده آن، جهل نسبت به سرمايه انسانی و اجتماعی، 
جهل نسبت به فرهنگ مبارزه، جهل نسبت به مناسبات جهانی و مكانيسم عمل قدرت ها، 
جهل نسبت به مفهوم آزادی و استقالل، جهل نسبت به پيوند ناگسستنی استبداد و استعمار 
و جهل نسبت به تاريخ ايران. اين جهالت ها آنقدر عميق بود كه بعضی از اين گروه های چپ 
و راست فكر می كردند برای نجات از زير فشار يك دولت اســتعماری می توان به دولت 
استعماری ديگر پناه برد. هيچ كدام از اين گروه ها درك دقيقی از آزادی و استقالل نداشتند. 
تمام گروه هايی كه با نام های پرطمطراق به صحنه مخالفت با استبداد رژيم پهلوی آمدند، 
چون جبهه ملی، نهضت آزادی و ساير گروه های مسلح چريكی، حتی نسبت به اين قاعده اوليه 
مبارزه سياسی نيز جاهل بودند كه خود اين تكثرها و گروه گرايی ها در سنت های مبارزاتی، 

عاملی برای اختالف و تفرقه و تبديل نشدن سرمايه انسانی به سرمايه اجتماعی است. 
اين جهالت در ميان گروه های به ظاهر پيشرو آنچنان عميق بود كه پيوسته به گروه های 
كوچك و ضد هم منشعب می شــدند و به جای مبارزه با استبداد و اســتعمار به جان هم 
می افتادند. از درون جبهه ملی؛ نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی، جامعه سوسياليست ها، 
حزب ملت ايران، حزب مردم ايران و احزاب بی خاصيت ديگر كه دل مشغولی ای جز مخالفت 
و مبارزه با يكديگر نداشتند پيدا شــد و هر حزبی خود را غول مبارزه با شاه می ناميد. از دل 
سازمان مجاهدين خلق كه خودش يك گروه انشعابی از نهضت آزادی بودند جنبش ملی 
مجاهدين و سازمان كمونيستی و فاشيســتی پيكار و... منشعب شد. تنها هنر اين گروه های 
انشعابی آن بود كه يا ياران گروه های ديگر را به ســاواك لو می دادند يا همديگر را شكار 
می كردند و در بيابان های اطراف تهران بی رحمانه قتل عام كرده و جسدها را آتش می زدند. 
در چنين اوضاعی نهضت امام خمينی سر برآورد و آن ســرمايه های پراكنده انسانی را 
به يك سرمايه عظيم اجتماعی تبديل كرد و انقالب اســالمی از دل اين سرمايه اجتماعی 
زاييده شد. از آنجايی كه هيچ يك از گروه های سياسی در توليد اين سرمايه اجتماعی نقشی 
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نداشتند، حساسيتی نيز در حفظ اين ســرمايه ندارند. بنابراين هر گروه و جريانی كه از دل 
آنها رئيس جمهور و نماينده مجلس خارج می شود اگر نتواند اين سرمايه را در خدمت منافع 
حزبی، خانوادگی، باندی و جريانی خود بگيرد به تخريب آن دست خواهد زد. مشكل بزرگ 
جمهوری اسالمی امروز نه گروه های حقير ضد انقالب داخلی و خارجی است و نه امريكا و 
اروپا می توانند يك انقالب بزرگ متكی بر سرمايه اجتماعی را شكست دهند. امريكا و اروپا 
وقتی می توانند در مقابل انقالب اسالمی صف آرايی كنند كه ستون پنجمی در داخل داشته 
باشند. بدون داشتن چنين جای پايی هيچ دشمن خارجی نمی تواند بر ملتی منسجم، واحد و 

بابصيرت غلبه كند. 
ترس ما از دولتمردان و كارگزارانی است كه نقش اين ستون پنجم را ايفا می كنند. خسته 
و نا اميد كردن، دروغ گفتن به مردم، وعده های بيجا دادن به مردم و بی اعتمادسازی نسبت 
به نظام، بزرگترين دشمن سرمايه اجتماعی است. دولتمردانی كه در تنگناها مردم خود را 
فراموش می كنند و در فكر ارسال چند مشت دالر برای فرزندان و وابستگان و گماشتگان 
خود در خارج هستند و به همين بهانه شعار فريبنده همكاری با نظام بين الملل سر می دهند و 
از برخورداری از مزايای جهانی شدن برای توسعه حرف می زنند و به دليل اين كه هزينه های 
مبارزه با امريكا و استكبار جهانی را سنگين می دانند خط سازش و كرنش را ترويج می كنند، 
دانسته و نادانسته برای دشمنی مزدوری می كنند كه اگر بر اين كشور حاكم شود به همين 
مزدوران نيز رحم نخواهد كرد. سرنوشت شاه و بسياری از ديكتاتورهای منطقه بايد برای 
خيلی از اين دولتمردان عبرت باشد. هيچ گروه و جريانی از انقالب اسالمی طلبكار نيست. اگر 
قدرت و عزتی برای دولتمردان ماست، اگر امروز باالنشين و مردم پايين نشين شدند، همه از 

بركت انقالب اسالمی و خون پاك شهدای عزت و سربلندی ملی است. 
آورده اند رندی به كنار دجله آمد. جمعی از كوران را ديد كه كنار آب به انتظار نشسته اند. 
گفت: چه می شود شما را كه اينجا جمع آمده ايد؟ گفتند: اراده كرده ايم از آب بگذريم ليكن به 
انتظار قائدی هستيم كه آشنا به دجله باشد و ما را از آب بگذراند تا غرق نشويم. گفت: اگر من 
قائد شما شوم مرا چه دهيد؟ گفتند: نفری ده دينارت دهيم. گفت: همه دست در ميان يكديگر 
زنيد تا من شما را از گذرگاهی نيكو و امن بگذرانم. پس دست پيش روی ايشان گرفت و به 
آب درآمدند. چون به تندی آب رسيدند، كوری را آب برد. فرياد كردند كه ای قائد يكی از 
ياران ما را آب برد. گفت: دريغ از ده دينار من! در بين سخن بودند كه دومی را نيز آب برد. 
فرياد برآوردند كه ديگری را نيز آب برد. گفت: افسوس از بيست دينار من! ناگاه سومی را نيز 
آب از جا كند و برد، جماعت كوران فرياد زدند كه قائد، سومی هم رفت. گفت: دريغ از سی 
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دينار من! به يكبار فرياد برآوردند كه ای جاهل حقه باز! اين چه سخن است كه تو می گويی 
و اين چه چاهی است كه ما را در آن انداخته ای؟ راهی را برگزيدی كه همه را به آب داده و 
هالك خواهی كرد. گفت: شما را چه می شود؟ زيان مرا افتاده است كه به هر يكی از شما كه 
كم می شود ده دينار از دستم می رود و من از اين زيان چيزی نمی گويم، شما چه فرياد داريد؟! 
اميد است دولت مردان ايران برای ملت خود چنين قائدی نباشند و اين حكمت انسانی را 
از سون تزو، فيلسوف چينی آويزه گوش خود سازند كه گفته است: »به دست آوردن تفوق 
عالی بر دشمن در هر جنگی منوط به در هم شكستن اراده مقاومت در وی قبل از شروع هر 
گونه مخاصمه آشكار است.« با سياست های سازشكارانه خود در هم شكننده اراده مقاومت 

ملت بزرگ ايران نباشيم. 


