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سخن سردبير

تحریف، تحریم و توطئه حرکت اجباری )زوگزوانگ( 

به موازات تحريم، يك جريان تحريف هم است؛ تحريف حقايق. هدف 
تحريف دو چيز است. يكی ضربه زدن به روحيه مردم است. يكی آدرس 
غلط دادن برای رفع مشكل تحريم است. پول زيادی هم خرج می كنند. از 
اول انقالب خط ثابت دشمن، تضعيف كردن روحيه مردم بوده است. آنها 
اوضاع را بد جلوه می دهند و با صدها زبان و وسيله، اگر نقطه مثبتی در كشور 
باشد، انكار می كنند يا سكوت می كنند. نقطه ضعفی اگر وجود داشته باشد، ده 
برابر و گاهی صد برابر می كنند... اگر جريان تحريف شكست بخورد، جريان 

تحريم هم قطعاً شكست خواهد خورد. )امام خامنه ای(1  

تحریف و تحریم
روی كار آمدن دولت روحانی در سال 1392ش، يك درس ساده سياست به ما آموخت؛ 
از ميان همــه انگيزه ها برای عمل سياســی، هيچ يك به ويرانگری ســياه نمايی و تحريف 

1. بخشی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در تاريخ 10تير 1399. 
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سيستماتيك واقعيت ها و حقايق برای رســيدن به قدرت نيست. حرص پول ممكن است 
ناخوشايند و ميل به قدرت غيراخالقی و دروغ گفتن به مردم و فريب آنها غيرانسانی باشد؛ 
اما هيچ يك به اندازه ايدئولوژی سياه نمايی و تحريف، مريدانش را به سوی زياده روی های 
ناجوانمردانه و ضد عادالنه پيش نخواهد برد.1 سياه نمايی و تحريف چه آرمان يك جريان 

برحق باشد، چه دستاويز يك گروه ناحق و ضد مردمی، راه جامعه را به اضمحالل می برد. 
دو دولت در تاريخ جمهوری اســالمی نماد ســياه نمايی و تحريف سيستماتيك حقايق 
و واقعيت ها هســتند؛ دولت خاتمی و دولــت روحانی. اين دو دولت از اســاس بنيادهای 
حكومت گری خود را بر تخريب و تحريف دستاوردهای انقالب اسالمی گذاشتند و با نردبان 
عدم صداقت و راستگويی به اريكه قدرت تكيه زدند. اگر چه بسياری از گروه ها و جريان های 
انقالبی به شــيوه روی كار آمدن دولت روحانی كه مبتنی بر سياه نمايی های سيستماتيك و 
تحريف واقعيت ها بود، اعتراض داشتند؛ اما معدودی از تحليل گران، تأثيرات ريشه ای اين 
رفتارها و هتك حرمت های نظام را در امنيت ملی جســته اند. هنوز هم عده ای گرفتار اين 
توهم هستند كه سياه نمايی و تحريف در فعاليت های انتخاباتی يك شيوه مرسوم در نظام های 
دموكراتيك بوده و هست؛ در حالی كه از اين واقعيت غفلت دارند كه در نظامی مثل نظام 
جمهوری اسالمی كه بر اخالق تكيه دارد، وقتی سياه نمايی و تحريف ماهيت سيستماتيك پيدا 
می كند و جريانی از اين ابزار برای توجيه نادانی ها، ناتوانايی ها، ناكامی ها و حتی خيانت های 
خود استفاده می كند، بالواسطه، اعتماد عمومی و سرمايه اجتماعی و متعاقب آن، امنيت ملی 

را مورد تهديد قرار می دهد. 
اكنون كه ماه های پايانی دولت روحانی را سپری می كنيم و نگاهی به عملكرد اين دولت، 
اوضاع سياســی و اقتصادی كشــور و موقعيت ايران در عرصه مناسبات سياست خارجی 
می اندازيم، به خوبی می توانيم اثرات مخرب اين سياه نمايی ها و تحريف ها را در هفت سال 
گذشته ارزيابی كنيم. اصحاب دولت روحانی و ســمپات های آن، به يقين نخستين گروه و 
جريانی نيســتند كه در پوشش حفظ نظام، حل مشــكالت مردم و تعامل با نظام جهانی با 
تكيه بر ايدئولوژی سياه نمايی و تحريف، حقايق و واقعيت های جامعه و دستاوردهای عظيم 
انقالب اسالمی را كه در دنيا بی نظير اســت، وارونه جلوه دادند. اين ايدئولوژی مخرب، از 
انتخابات دوم خرداد 1376 و روی كار آمدن دولت خاتمی به عنوان يك روش ناجوانمردانه 
برای رســيدن به قدرت و منكوب كردن رقيب در كشور جاری شــد و در دوره روحانی 
ماهيت سيستماتيك پيدا كرد و نهادينه شــد. اكنون چون به نظر می رسد تعليق اين روش 

1. برای مطالعه بيشتر رك: كری رابين، ذهن ارتجاعی، ترجمه شــهريار خواجيان، تهران، ققنوس، 1396. در 
نگارش اين بخش، از فضای فصل نهم اثر مذكور استفاده شده است. 
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در فعاليت های انتخاباتی كشور به نوعی شــارالتان بازی های جرياناتی را كه جز تمسك به 
سياه نمايی و تحريف هيچ هنر ديگری برای جلب اعتماد و آرای مردم ندارند، برمال می كند، 
معاويه صفتانه پشت مفاهيم فريبنده ای چون رفراندوم، سنگر گرفته و با دزديدن دارايی های 
مردم آن را به گردن علی می اندازند.1 كسانی كه تا ديروز هر گونه اظهارنظر ارشادی رهبری 
در بهبود اوضاع را دخالت فراقانونی در حوزه اختيارات قانونی ساير قوا القا می كردند و اين 
اظهارات را به زعم خود، مغاير اصول مقدس دموكراسی!! می دانستند امروز منافقانه صد 
و هشــتاد درجه از آن مواضع به مواضع مغاير چرخش كرده و می گويند: رهبر بايد مانع 
هر اقدامی شــود كه مردم را عصبانی و ناراضی می كند.2 در حالی كــه می دانند اگر رهبر 
بخواهد مانع هر اقدامی به ضرر مردم شود، بايد اول ريشه تمامی گروه های چپ و راست و 
اصالح طلب و اصول گرايی را بزند كه ستون پنجم دشمنان ملت ايران و در رأس آنها امريكا 
در كشور هستند؛ كســانی كه تا مدت ها از دل اين گروه ها با نفوذ در اركان ديوانساالری، 
مثل موريانه از درون هسته های اصلی نظام جمهوری اسالمی را می خورند و پوسته ای باقی 
می گذارند و به محض آن كه می فهمند لو رفته و عنقريب گرفتار چنگال عدالت خواهند شد 
به دامن اربابان خود در امريكا، انگليس، فرانسه و... پناهنده می شوند و نمايش مظلوميت و 
دموكراسی در صدای امريكا، بی بی سی و ساير بوق های تبليغاتی استكباری به راه می اندازند. 
شايد عده ای فرصت طلب و منافق كه نه اعتقادی به جمهوريت دارند و نه اسالميت، با 
تمسك به انتخاب رئيس جمهور توسط مردم، از گزاره گفته شده در باال، طبق معمول، نمايش 
ضديت اسالميت و جمهوريت به راه اندازند اما ما به اين حقيقت اعتقاد داريم كه ملت ايران 
برای دوام تاريخی و بهبود زندگی خود به ندرت همه دســتاوردهای خود را به سادگی در 
معرض تهديد قرار می دهد. در عين حال به دليل اوضاع فوق العاده ای كه بعضی جريانات در 
كشور ايجاد می كنند، ممكن است موهن ترين رفتار انتخاباتی را مرتكب شوند تا به زعم خود 
از فاجعه ای بزرگتر جلوگيری كنند. انتخاب دولت روحانی به دليل همان حالت فوق العاده 
دروغينی بود كه سياه نمايان و تحريف گران منصوب به جريان اصالحات و اعتدال در كشور 
ايجاد كردند تا مردم تصور كنند كشور در حالت فوق العاده است و اگر افراد و جريان خاصی 
انتخاب نشوند، حكومت سرهنگان خشن به جای حقوقدانان ظريف عن قريب حاكم خواهد 
شد، جنگ با امريكا قريب الوقوع و ديواركشی خيابان ها برای جداسازی زنان و مردان حتمی 

1. اشاره به حقه بازی های معاويه است كه در زمان حكومت حضرت علی)ع( به گماشتگان خود می گفت برويد 
و به زور اموال مردم را بگيريد و اگر اعتراض كردند بگوييد به دستور علی اين كار را كرديد! امروز تمام كسانی كه 
عامدانه و با آگاهی آراء خود را به حماقتشان فروختند و موجبات روی كار آمدن دولت تدبير و اميد را فراهم كردند 

به جای عبرت از اين حماقت ها، در كوچه و برزن جار می زنند كه دارايی های شما را علی می دزدد!! 
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/86119 :2. اظهارات منافقانه تاج زاده، رك
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خواهد بود؛ و اگر دولت روحانی انتخاب می شد اصالح امور كشور در ظرف صد روز ممكن 
و حل مناقشات طوالنی ايران و امريكا غيرقابل ترديد بود؛ از همه فريبنده تر، روحانی ادعا 
كرد اگر مردم به وی رأی دهند آنچنان رونق اقتصادی ای ايجاد خواهد كرد كه هيچ كس به 

يارانه نياز نخواهد داشت!! 
كارگزاران دســتگاه تبليغاتی روحانی در جناح اصالح طلب و اصول گرا، از زمان شليك 
توپخانه انتخابات تا امروز كه كمتر از يك سال به پايان عمر سراسر مسئله اين دولت باقی 
مانده، اين حالت فوق العاده را دليل خوانش عقالنــی از امنيت ملی ايران القا كردند. اما اين 
خوانش به ظاهر عقالنی و اعتدالی، كه جز در سياست های ديپلماتيك قاجاريه و پهلوی در 
هيچ دوره ای از تاريخ ايران سابقه نداشته و ندارد، خوانشی بود كه در پايان اين دولت نشان 
داده است نه تنها در قواعد استدالل و در فهم زمينه های تاريخی مناقشات ملت ايران- چه 
با دشمنان داخلی و چه دشمنان خارجی به خصوص بعد از انقالب كبير اسالمی- خوانشی 
سطحی و فاقد مبادی تئوريك بود بلكه در عمل مشوق و مقوم ريشخند دشمنان قسم خورده 
انقالب اســالمی و برانگيختن طمع آنها به اعمال فشــار حداكثری به ملت ايران و ايجاد 

نارضايتی و عصبانيت مردم شد.
اگر چه به ظاهر داليلی ناظر به عمدی بودن اين خوانش ها در سياست ها و رفتارهای دولت 
يازدهم و دوازدهم نداريم اما می توان سطح باالی تخريب اعتماد عمومی، مخدوش شدن 
عزت و وحدت ملی، آسيب سرمايه اجتماعی، تشــديد اوضاع نابسامان اقتصادی، فراگير 
كردن دريافت يارانه ها و از همه مهم تر فراهم كردن شرايط كشور برای تحريك طمع دشمن 
به اعمال فشار حداكثری به ملت ايران و سيستماتيك كردن تحريم ها را، در اين دوران به 

روشنی مشاهده كرد. 
عده ای می گويند اين شرايط ناشــی از جهل و ناتوانی دولت مردان در شناخت مناسبات 
بين المللی و شــناخت دوستان و دشــمنان در اين مناســبات بود. عده ای ديگر می گويند 
اين شرايط ناشــی از نفوذ دشمنان انقالب به دستگاه ديوانســاالری و انحراف اين دستگاه 
از آرمان های انقالب اســالمی اســت. عده ای گناه و معصيت را به گردن شورای نگهبان 
می اندازند كه چرا چنين آدم هايی را تأييد كرد. عده ای نوك حمالت خودشان را منافقانه 
متوجه رهبری كردند كه اوالً نمی گذارد دولت در مذاكره با امريكا تتمه و باقيمانده »استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی« را معامله كند و قال قضيه انقالب و نظام و عزت و تماميت ارضی 
و غيره را بكند؛ ثانياً، چرا اگر دولت به وظايف خود عمل نمی كند وارد صحنه نمی شود و دولت 

را بركنار نمی كند؟! 
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د
خود رئيس دولت تدبير و اميد می گويد تحقق تمام وعده های من در يك شرايط عادی 
امكان پذير بود نه در يك شــرايط جنگی. به عبارتی، روحانی روشن تر از اين نمی توانست 
بگويد كه از اساس دستگاه دولت وی درك دقيق، عميق و درستی از مناسبات جهانی و به 
قول توماس هابز »جنگ همه عليه همه« نداشته است. صرف نظر از درستی يا نادرستی اين 
ديدگاه ها، تمام اين حكايت ها داللت بر بزرگی خطر و الزامات حقيقی آن و عدم درك درست 

ديوانساالری حاكم، از اين مخاطرات دارد. 
آنجا كه رهبری از رابطه واقعی و حقيقی »تحريف و تحريم« سخن می گويد بايد هوشيار 
شويم كه وارد سپهری شده است كه در اين سپهر نيازی نيست خيال و توهم راه به حقيقت 
برده و پنداشته های ما به جای دانش بنشيند. كالم رهبری آنقدر گويا و روشن است كه نياز 
به خيال پردازی ندارد. خيال پردازی ها كه عموماً در قالب تحليل های به ظاهر علمی و منطقی 
رخ می نمايد، عموماً دستاويزی برای پنهان كردن واقعيت ها و حقيقت ها در بسته بندی های 
به ظاهر موجه و خوش تركيب هستند. راست اســت كه گفته اند خوش خيالی های كنونی 
می تواند كوچكترين روزنه در بدفرجامی آينده يك ملت باشد. ما می خواهيم در اين يادداشت 

كمی از اين خوش خيالی ها فاصله بگيريم.  
خوش خيالی هايی كه به ما القا می كند كارگزاران دولت روحانی از سر عقل و تدبير نه از سر 
نادانی و ناكارآمدی، هفت سال سرنوشت كشور را به پنداشته ای به نام برجام پيوند زدند اما 
بدعهدی اروپاييان و امريكايی ها باطل السحر اين عقل و تدبير شده است. اكنون هفت سال 
از آن سياه نمايی ها و تحريف های سيستماتيك روحانی )كه در نمايش های انتخاباتی گفته 
بودند: با چه حقی هر روز دست تو جيب مردم می كنيم و پول مردم را نصفش )را( برداشت 
می كنيم؟ ارزش پول ملی را نصف كرده ايم و هنوز هم شعار می دهيم؟ تورم باالی 30 درصد، 
كاهش قدرت خريد پول ملی به كمتر از نصف، بيكاری باالی 13 درصد و رشــد اقتصادی 
صفر يا حتی منفی. چقدر شرم آور اســت كه بانك مركزی ما سكوت كند و  IMF)صندوق 
بين المللی پول( برای ما اعالم كند كه رشد امسال ما منفی بود. قرار بود كه رشد 8 درصد و 
قرار بود نرخ تورم و بيكاری تك رقمی شود. همه ضعف ها و همه ناكارآمدی ها را نمی توان 
پای تحريم نوشت(1، گذشته است. بعد از هفت سال، رئيس دولتی كه خود ادعا كرده بود همه 
ناكارآمدی ها را نمی توان پای تحريم نوشت و قول داده بود دولت راست گويان و درستكاران 
را تشكيل دهد، امروز پرمســئله ترين و متجاوزترين دولتی است كه بخش قابل توجهی از 
كارگزارانش دست های آلوده خود را به اموال مردم دراز كرده و در نهايت با كمال ناباوری 

1. اظهارات روحانی در تاريخ 22فروردين 92 در تبليغات انتخاباتی به نقل از:
https://akhbarejadid.com/53464 
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می گويد: »مردم برای كمبود و مشكالت، اگر می خواهند لعن و نفرين كنند، اين لعن و نفرين 

آدرسش كاخ سفيد در واشنگتن است، كسی به مردم آدرس اشتباه ندهد!!«1
اين گونه آدرس عوضی دادن، مصداق عينی تحريفاتی است كه به امريكاييان و اروپاييان 
كمك كرد تا تحريم سيستماتيك را بر ملت ايران تحميل كنند. ملت ايران با تاريخی به گستره 
دولت دوم هاشمی تا دولت روحانی با اين تحريفات آشناست. به همين اعتبار رهبر انقالب 
فرمودند تا وقتی تحريف باشد تحريم هم خواهد بود. تحريم در ايران از زمانی پيدا شد كه 
عده ای تالش كردند واقعيت ها و حقايق مربوط به بدذاتی دشمنان انقالب اسالمی و در رأس 
آن امريكا را از يك طرف و حقايق مربوط به اقدامات و دستاوردهای عظيم جمهوری اسالمی 
در عرصه سازندگی، توليد دانش، مناسبات ديپلماتيك و اثرات فرهنگی انقالب اسالمی در 
منطقه و جهان را از طرف ديگر، وارونه جلوه دهند. تطهير دشمن و تئوريزه كردن وابستگی، 

خائنانه ترين تحريفی بود كه از دولت خاتمی تا دولت روحانی در اين نظام اتفاق افتاد. 
درست شبيه همان داســتانی كه با آن دكتر مصدق برای توجيه اقداماتش در سركوب 
قيام تنگستانی ها عليه اشغال جنوب، توسط انگليسی ها، تاريخ را تحريف كرد و تنگستانی ها 
را كه عليه اشغال انگليسی ها می جنگيدند، اشرار و راهزن و انگليس ها را مأموران شريف و 
وطن دوست معرفی كرد. مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء طباطبايی، نخست وزير 
دولت كودتای سياه رضاخان، در جلسه شانزدهم اسفند 1322 مجلس شورای ملی می گويد: 
بنده مأمورين خوبی از انگلســتان ديده ام. من مأمورين بسيار شريف و 
وطن دوست! از انگلستان ديده ام،2 من مذكراتی در شيراز و تهران با اينها 
دارم، يك روز )ماژور هوور( قنســول انگليس آمد و به من گفت )ما حكم 
داده ايم تنگســتانی ها را تنبيه بكنند( من حالم به هم خورد. گفت شما چرا 
حالتان به هم خورد. گفتم چون اين صحبتی كه كرديد نه در نفع شما بود! نه 
در نفع ما. گفت توضيح بدهيد. گفتم شما از پليس جنوب شكايت داريد و 
می گوييد كه پليس جنوب در شيراز منفور است، پس وقتی كه شما پليس 
جنوب را مأمور تنبيه تنگســتان بكنيد بر منفوريت آنها افزوده می شود. 

1. اظهارات روحانی در تاريخ 9مهر 99 در هيئت دولت به نقل از:
http://farhikhtegandaily.com/news/46244

2. معنای وطن دوستی از نظر مليون هم جالب توجه است. انگليسی ها ايران را اشغال كرده و برای اين كه به راحتی 
بتوانند نفت ايران را غارت كنند دنبال راه های امن و سركوب جنبش های منطقه ای هستند و به همين اعتبار پليسی به 
نام پليس جنوب )SPR( تأسيس می كنند. آن وقت مصدق اسم اين انگليسی های اشغالگر را می گذارد وطن دوست 
و به آنها برای سركوب قيام های مردمی كمك می كند. در منطق مصدق پرست ها، انگليسی ها وطن دوست هستند و 
رئيسعلی دلواری و شيخ حسين چاكوتاهی و عبدالحسين الری و ساير پيشوايان جنبش تنگستان و دلوار عليه انگليس، 

اشرار و راهزن می شوند. تحريفگران، چه جنايت ها كه در تاريخ مرتكب نمی شوند! 
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د
تنگستانی ها اگر شــرارت می كنند من تصديق می كنم. اگر بعضی از آنها 
راهزنی می كنند من تصديق دارم. ]ولی[ اگر آنهــا را پليس جنوب تنبيه 
كند جزء شهدای وطن پرست ها می شوند!! و من راضی نيستم. ولی اگر من 
كه والی هستم آنها را تنبيه كنم به وظيفه خود عمل كرده ام و كار صحيحی 
كرده ام! گفت توضيحات شما مرا قانع كرد شما كار خودتان را بكنيد من از 
شما تشكر می كنم! بعد از چند روز من تنگستان را امن كردم و )ماژور هوور( 
از من تشكر كرد! اين سابقه است كه من با ماژور هوور قنسول انگليس دارم.1
تحريف، يك فرمول قديمی و شناخته شده برای بی گناه جلوه دادن كسانی است كه روزی 
برای اين كه از مردم رأی بگيرند قسم جالله ياد می كنند كه: واهلل العظيم اگر مشكالت راه 
حلی نداشت، كانديدا نمی شدم. اما امروز برای ناتوانی و ناكامی خود، آدرس كاخ سفيد را 
می دهند؛ آدرسی كه تا ديروز توسط نظريه پردازان حقير غرب پرست، حواله به توهم توطئه 

ما ايرانيان می شد ولی امروز تئوری ناكارآمدی اصالح طلبان و اعتداليون! شده است. 
اين ناراستی گويی و نادرستی پنداری دولت تدبير و اميد نشان می دهد كه شناخت مكانيسم 
تحريف پيچيده نيست. اگر كمی از خوش خيالی های روزمره خود بيرون آييم و جعبه های سياه 
پشت رخدادها را رمزگشايی كنيم، متوجه خواهيم شد كه تحريف به هيچ وجه يك فرمول 
آكادميك ندارد. همان طوری كه دولت بوش درباره تهديد از ناحيه صدام، عامدانه حقايق 
را تحريف كرد تا ورود به جنگ و اشغال عراق را توجيه كند و با نقب زدن به آينده، بدترين 
حالت را از درون كاله شعبده بازی و شارالتانيسم خود بيرون كشد، به همان نسبت كسانی 
كه با فرمول مذاكره ايران با امريكا )بخوانيد مذاكره ميش با گرگ( و دور كردن سايه جنگ 
از ايران و آوردن فراوانی نعمت برای كشور، برجام را از كاله شعبده بازی خود خارج كردند، 
بی ترديد بين حقيقت و خيال در نوسان بودند و پنداشته های خود را دانش فرض كردند و 
اين تحريف واقعی شرايط ايران و موقعيت دشمنان ما بود كه تحريم را به شديدترين وجه 
در دولت روحانی كه بيشترين نرمش ها را نسبت به امريكا نشان داد و بيشترين خسارات 
را به ملت ايران تحميل كرد، نهادينه نمود. به عبارت ديگر اســناد و عملكرد دولت نشان 
می دهد تمام سياست های ديوانساالری در اين دوره نه از روی تأمل و تدبير بلكه )اگر ما هم 
از روی خوش بينی قضاوت كنيم(، از روی خوش خيالی نسبت به دشمنان شقی و بی اعتمادی 

به داشته ها و اندوخته های ملی اتفاق افتاد كه كمتر بهره وری را در امنيت ملی ما داشت. 
ايران در اين دوران بيــش از آنكه به اوضاع اقتصادی، سياســی و امنيتــی خود ببازد 

1. حسين كی استوان، سياست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، تهران، مصدق، 1327، ج1، ص23. 
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به پروتكل های شــناخت ديوانســاالرانه دولت باخت. پروتكل هايی كــه در عالم خيال 
تدوين كنندگان خود، گرفتار اين توهم بودند كه با برجام می توانند پيچيده ترين مشكالت 
كشور تا ساده ترين آنها يعنی مشكل آب خوردن و بازگرداندن احترام به پاسپورت ايرانی!! 
را حل كنند. رئيس جمهور آينده كه با اين نمايش های انتخاباتی پيچ و مهره های دولت خود 
را ســر هم كرده بود و با تبختر تمام جلوی دوربين های تبليغاتی شعار می داد كه برای حل 
مشكالت اقتصادی كشور برنامه يك ماهه، سه ماهه، يك ساله و چهارساله دارد، حتی استعداد 
آن را نداشت كه طبق قوانين جاری، برنامه ششــم توسعه كشور را كه بايد در سال 1394 
تدوين و تقديم مجلس می كرد، به موقع به انجام رساند و با دو سال تأخير در سال 1396 به 
مجلس فرستاد؛ اما از هيچ يك از جريان های اصالح طلب و اصول گرا و چپ و راست كه شعار 
قانون گرايی آنها تا پيش از اين دولت، گوش فلك را كر كرده بود صدا درنيامد. همانطوری كه 
وقتی در سال اول دولت خاتمی دالر از چهارصد تومان به نهصد تومان رسيد و دمار از روزگار 
مردم درآورد، هيچ يك از اين تئوری پردازان اقتصاد چپ و راست از رنج های اقتصادی مردم 
ايران نگفتند و نمايش تكراری و بيهوده تقدم توسعه سياسی بر توسعه اقتصادی يا عكس آن 
را در دوران هشت ساله حكومت اصالح طلبان، يك بازی فرصت سوز نخواندند و از گوشه و 
كنار برای اين كه خودی نشان دهند و وجود بی مقدار خود را مقداری بخشند، به رهبر مظلوم 
انقالب نامه ننوشــتند كه چرا جلوی نادانی ها و خرابكاری های دولت خاتمی را كه مردم را 

عصبانی و ناراضی می كند، نمی گيرد. 
همه اينها تحريفاتی بود كه تحريم را به ارمغان آورد و تا زمانی كه اين تحريفات پابرجاست 
آن تحريم ها هم خواهد بود. تا وقتی كسانی كه در پروتكل های خيالی خود تمام دستاوردهای 
گذشــته را نفی كردند و به مردم وعده دادند كه چنان برنامه ريزی ای كنند كه مردم دائم 
نگويند هر سال دريغ از پارسال،1 از مردم عذرخواهی نكنند؛ تا زمانی كه كسانی كه تا ديروز به 
مردم گفتند همه ناكارآمدی ها را نمی توان به پای تحريم نوشت ولی امروز پس از هفت سال 
فرصت سوزی می گويند: ما لعن و نفرين و كينه مان را با آدرس صحيح و درست بفرستيم. آن 
كسی كه جنايتكار است، كاخ نشين كاخ سفيد است و منشأ تمام مشكالت مردم از صهيونيسم، 
ارتجاع و از تندروهای امريكا اســت و امروز فرماندهی اين جنايــات عليه مردم ايران در 
امريكاست،2 به پای مردم نيفتند و طلب بخشش نكنند؛ و تا زمانی كه بزك كنندگان امريكا 

1. سخنان روحانی در تبليغات انتخاباتی 92، به نقل از: سايت شــرق، www.mshrgh.ir، 99/6/5، كد خبر: 
 .1110972

2. سخنان روحانی در ستاد ملی مقابله با كرونا در تاريخ 99/7/5، به نقل از سايت فرهيختگان: 
http://farhikhtegandaily.com/news/46244
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د
و كسانی كه می گفتند تنها راه پيشرفت، مذاكره با شيطان بزرگ است، در پيشگاه خداوند 
بزرگ توبه نكنند و از تحريف حقايق مربوط به انقالب و نظام جمهوری اســالمی دست بر 

ندارند، تحريم خواهد بود. 
پيوند تحريف و تحريم يك پيوند استراتژيك است. كسانی كه با فريب مردم و سياه نمايی 
و تحريف واقعيت ها به قدرت رسيدند و نه هر روز، بلكه هر دقيقه دست در جيب مردم كرده 
و از پول مردم برداشت می كنند، و ارزش پول ملی را نه نصف بلكه به پشيزی تبديل كردند، 
اما هنوز واقعيت ها را تحريف و همچنان الف كنترل تورم، حفظ قدرت پول ملی، باال بردن 
رشد اقتصادی، ايجاد رونق اقتصادی، بهبود وضع مردم و... می زنند، هيچ شأنی برای مبارزه 

با تحريم ندارند. 
حكايت اينها حكايت آن مردی است كه نزد طبيب رفت و گفت سه روز است كه بيمارم و 
ضعف دارم، عالج كن مرا. طبيب نبض وی گرفت و گفت امروز چه خورده ای؟ گفت سه روز 
است چيزی نخورده ام. طبيب گفت باری راست بگويی؛ چه خورده ای؟ نهان مكن. گفت حال 
كه به جهت استعالج نزد تو می آمدم به در دكان كله پزی رسيدم و او سر ديگ بگشاد؛ بوی 
كله مرا خوش آمد، از او شش كله خريدم و خوردم ولی تو سه كله گير و چهار من نان تنك1 
با كله خوردم و تو دو من گير، بعد از آنجا بگذشتم و به زنبيل انگور اميری رسيدم، ميلم به 
انگور كشيد و بيست من انگور گرفتم و خوردم تو ده من گير؛ بعد از آن به دكان خربزه فروشی 
رسيدم و دلم از شيرينی گرفته بود، شصت من خربزه خريدم و خوردم تو سی من گير. طبيب 
كه آن شنيد گفت تو نيز حساب نگاهدار تا من بگويم، شش سال سرسام شوی، تو سه سال 
گير، بعد از آن چهار سال دق كنی، تو دو سال گير؛ بعد از آن هر دو چشمت كور شود تو يك 
چشم گير، بعد آن هر دو پايت چالغ )شل زدن پا( شود تو يك پای گير؛ بعد از آن انشاءاهلل 
خواهی مرد و چون تو را در قبر نهند و صد خروار خاك بر باالی تو ريزند، تو پنجاه خروار گير. 
سياه نمايان و تحريف كنندگان حقيقت در اين هفت سال هر باليی بود بر سر مردم آوردند، 
هر الس سياسی و اقتصادی كه بود با شقی ترين دشمنان ملت ايران زدند، با دشمنان ايران 
فالوده و بســتنی خوردند و ابلهانه برای توجيه بلندی قد جان كری و كوتاهی قد ظريف و 
دليل خنده نكردن اين و چشمك زدن آن و عقب راه رفتن آن و جلو رفتن اين و... مديركل 
ژســت های ديپلماتيك وزارت خارجه را برای توجيه اين رفتارهای سخيف، به تلويزيون 
فرستادند و هر دستوری كه امريكا داد، عمل كردند و تمام دستاوردهای اتمی كشور را كه 
محصول تالش های شهدای هسته ای بود، بتن ريزی كردند و هر شكر و قندی كه بود خوردند 

1. نان لواش را نان تُُنك گويند. 
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امروز به ما توصيه می كنند شما تمام اين بالها را يك بال گير و هر چه لعن و نفرين داريد به 

آدرس كاخ سفيد بفرستيد! 
در آنجايی كه ارزش ها كمرنگ و سست می شود، و كارگزاران و برنامه ريزان ما قالب های 
ذلت بار توسعه غربی را به دور از عقالنيت سياسی و عدالت اجتماعی اساس كار سياستگذاری 
دولت قرار می دهند و اسم آن را سياست خارجی توسعه گرا می گذارند و آرزوهای فروهيده 
خود را به جای آرزوها و آرمان های بلند يك انقالب مردمی می نشانند و در مناسبات جهانی 
مدافع اين آرزوهای فروهيده می شوند، بايد برای هفت سال فرصت سوزی آدرس كاخ سفيد 

بدهند. اينها داليل اصلی افول ديوانساالری و دور شدن دولت از مردم است. 
ما می دانيم كه غيرواقعی بودن تحليل كارگزاران دولت و سمپات های آنها تصادفی يا ويژه 
اين دولت نيست. تمام كسانی كه دل به تحريف بسته اند و از دروازه تحريف به اوضاع نگاه 
می كنند نمی توانند آدرسی جز كاخ سفيد بدهند. اول و آخر سياه نمايان و تحريف گران به كاخ 
سفيد ختم می شود. آنجايی كه می خواهند كليد قفل مشكالت را تحليل كنند اراده معطوف 
به كاخ سفيد دارند و آنجايی كه كليد ساخته شده هيچ معجزه ای برای باز كردن قفل ها ندارد، 
باز هم لعن و نفرين حواله به كاخ سفيد می شود. به نظر می رسد رئيس محترم دولت تدبير و 
اميد خودش هم متوجه نشده است كه حواله دادن لعن و نفرين مردم به كاخ سفيد در آخر 
دوران حكومتی وی، ممكن است اين مسئله را در ذهن مردم تداعی كند كه از ابتدا كليدی 
كه در نمايش های انتخابانی جناب روحانی قرار بود معجزه كند، ساخته دست صنعتكاران 
ايرانی نبود بلكه اين صنعتكاران امريكايی بودند كه اين كليد قالبی را به دست وی دادند. به 
عبارتی، اگر اين كليد ساخته دست صنعتكاران ايرانی بود بی ترديد قفل هايی كه به دست 
دوستان نادان و دشمنان دانا زده شده بود را باز می كرد. اما، چگونه امكان دارد كليدی كه در 
خارج از مرزهای ايران آن هم به دست صنعتكاران سياست باز كاخ سفيد ساخته شده بود، 
می توانست مشكالت ايران را حل كند! ملت ايران قالبی بودن اين كليد را حداقل پنجاه و 
سه سال در رژيم پهلوی تجربه كرده بودند و می دانستند كه اين كليد جز باز كردن قفل های 
سرسپردگی، مزدوری، وابستگی، تحقير و ذلت، از دست دادن استقالل و آزادی و نوكری 

امريكا هيچ خاصيت ديگری ندارد. 
اكنون ملت ايران حق دارد از رئيس محترم دولت تدبير و اميد سؤال كند چرا از اول حقيقت 
را تحريف كرده و به مردم نگفتند كه اين كليد ساخته دست امريكايی ها و مغازه كليدساز هم 
در كاخ سفيد است؟ چرا گذاشتند در آخر دوره دولت و بعد از هفت سال فرصت سوزی و 

مناقشات و مذاكرات بی حاصل، آدرس كليدساز در كاخ سفيد را دادند؟ 
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د
ظريفی از حكيمی پرسيد چه فرقی بين چپ و راست و اصالح طلب و اصول گرا در ايران 
است؟ حكيم گفت هيچ فرقی ندارند، مگر يك تفاوت. گفت آن تفاوت چيست ای حكيم؟ 
گفت: چپ ها يا اصالح طلب ها همان اول می گويند ما نظام واليت فقيه را قبول نداريم ولی 
راست ها يا اصولگريان آن اول نمی گويند بلكه می گذارند در آخر می گويند ما نظام واليت 

فقيه را قبول نداريم. 
اكنون حكايت دولت تدبير و اميد چنين است. از اول نگفتند كليد حل قفل های مشكالت 
ساخته كاخ سفيد است؛ آخر كار گفتند هر چه نفرين داريد به كاخ سفيد بفرستيد كه كليد 

همه قفل ها آنها هستند! 
با تفصيالت مذكور، شــايد بهتر بتوان سخن رهبر انقالب اســالمی در استفاده از واژه 
»تحريف« برای صورت بندی های صحنه سياست كشــور و از همه مهم تر، پديده تحريم 
را درك و تحليل كرد. اين صورت بندی به ما می گويد امنيت ملی، كشورداری، پيشرفت، 
عدالت اجتماعی، تدبير و اميد و مناســبات جهانی محل توهمات، ســياه نمايی و تحريف 
حقيقت و واقعيت ها نيست. كارگزاران سياســی، مانند بازيگران صحنه نمايش نيستند كه 
به دغدغه ستاره شدن و ستاره ماندن وارد صحنه سياست شــوند. در ستاره شدن عمومًا 
تحريف، تحريك، قهر و آشتی، سياه نمايی، فريب، نمايش های صوری، الف زنی، مريدپروری، 
ظاهرسازی، خودنمايی و... اصل اساسی است. تمام سياستمدارانی كه در ايران بعد انقالب 
اسالمی سودای ستاره شدن و ستاره ماندن در سر داشتند با گرفتار شدن در دام سياه نمايی و 
تحريف، توجيه گر خيانت هايی شدند كه زخم های اين خيانت ها )حتی اگر عمدی نباشد( به 

همين راحتی التيام پذير نيست. 
نويسنده، طرفدار خشونت نظری و راديكال ســازی فرضيات نيست؛ اما به عنوان يك 
شهروند معتقد به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی، جست وجو برای يافتن پاسخ به 
اين پرسش كه چرا بين تصورات مسئوالن ما از زندگی اقتصادی- اجتماعی با آنچه در زير 
پوست جامعه می گذرد فاصله بسيار است، را حق خود و آحاد جامعه می داند. به نظر می رسد 
آنچه مســئوالن ما كه با انتخاب مردم به قدرت می رسند، تصور می كنند با آنچه مردم ما 
با آن زندگی می كنند، تفاوت دارد. همين تفاوت است كه امكان درست انديشيدن درباره 
زندگی مردم را از دولت و دولتمردان تا حدود قابل تأملی سلب كرده است. و اين بدان خاطر 
است كه اغلب مسئوالن ما با چشم تحريف زندگی مردم را نظاره می كنند. آنها به جای اين 
كه واقعيت های اجتماعی را ببيند تصورات خود را می بينند و برای اين تصورات برنامه ريزی 
می كنند. مسئله، خوب و بد بودن اين دولت و يا آن دولت نيست بلكه مسئله، اين شيوه فكر 
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كردن دولتمردان است. وقتی موضوع مطالعه و موضوع سياست گذاری كه مردم و جامعه ای 
كه مردم در آن زندگی می كنند در نگاه دولتمردان فرو ريخته باشــد، توسل و تمسك به 
تحريف بهترين توجيهات برای تمامی ناكامی ها و ناكارآمدی هاســت. دولت نســخه ای 
می پيچد كه جواب نمی دهد اما همچنان مردم را به پيروی از اين نسخه عقيم دعوت می كند. 
نسخه برجام به عنوان كليد حل قفل های اجتماعی ما از اساس چون در كاخ سفيد پيچيده 
شده بود، در همان دوره اول دولت روحانی نشــان داد كه راهگشا نخواهد بود. حكايت اين 
نسخه حكايت آن شــخصی بود كه نزد طبيب رفت و گفت شكم من بغايت درد می كند و 
بی طاقتم. وقتی طبيب از مريض سؤال كرد امروز چه خورده ای و مريض گفت نان سوخته 
زياد خورده ام، طبيب به غالم گفت داروی چشم را بياور تا جوهری در چشم او كنم. مريض به 
اعتراض گفت موالنا! من درد شكم دارم، تو داروی چشم تجويز می كنی؟ گفت اگر چشمت 
روشن بودی نان سوخته همی نخوردی. اگر چشم دل ســپردگان به برجام روشن بود و در 
فضای مجازی و توئيت های اينترنتی سير نمی كردند اين حال و روز ما نبود. در تمام دوران 
دولت تدبير و اميد، اهل دانش منتظر بودند كه خوش خيالی های دولت در فضاهای مجازی با 
واقعيت های اجتماعی نزديك شده و به يك مصالحه بادوام برسند اما چنين نشد. چرا؟ چون 
دولت تدبير و اميد از اساس از درون سياه نمايی حقيقت ها و واقعيت ها و تحريف دستاوردهای 
نظام جمهوری اسالمی در دولت های قبلی شكل گرفت. و همين سياه نمايی ها و تحريف ها 
باعث شد كه به جای تكيه بر ذخاير و سرمايه  های داخلی به مذاكرات فريبنده و بی حاصل با 
امريكا و اروپا تكيه كند. اين نشان می دهد كه هنوز بسياری از سياستمداران ما درك دقيقی 

از مفهوم دولت در ذهن ندارند. 
اين پيش انگاشــت كه هر كس دقيقاً ماهيت دولت خود را به كلی می شناســد و نياز به 
واكاوی های مستمر ندارد معلول فريبندگی های ناشی از مأنوس بودن ما با اين پديده است. 
ما آمادگی داريم كه بپذيريم از دوران های گذشته و از زندگی ديگران در سرزمين های دور 
بی اطالع هستيم اما بعيد است كسی بی خبری از زمان و مكانی كه سرنوشت ما را رقم می زند 
و آينده ما را می سازد به راحتی قبول كند. شيوه انتخاب ما در قوه مقننه و مجريه سرنوشت ما 
و نسل های آينده را رقم می زند. ما در خريدن يك هندوانه آنقدر آن را در دستانمان تاپ تاپ 
می كنيم تا بدانيم رسيده و مطبوع است يا خير. اما هيچ ميلی به تاپ تاپ كردن كسانی كه آنها 
را انتخاب كرده و بر خود حاكم می كنيم، نداريم. آنقدر در اين كار ساده لوحانه فكر می كنيم 
كه حتی وقتی فردی شعار می دهد صدروزه مسائل كشــور را حل می كنم، بدون تاپ تاپ 

كردن اين آدم، سرنوشت خود را به دستش می سپاريم. 
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د
اگر نظام ما گرفتار دســتورالعمل های شناخت كارگزارانی شــد كه هنری جز تصاحب 
موقعيت ها و رانت ها در عرصه قدرت ندارند، ناشی از آن است كه به درستی اينها را تاپ تاپ 
نكرديم. متأسفانه مطالعات سياسی و اجتماعی به خصوص در دانشگاه ها- چون تمام تار و 
پودش وابسته به اين ديوانساالری است و از آن ارتزاق می كند- به كلی دست از تالش برای 
متوازن ساختن اهميت ديوانســاالری در دادن اميد يا نااميد كردن مردم از دگرگونی های 
انقالب اســالمی برداشــته اســت. می دانيم رابطه بين بی اعتمادی مردم و تحريف های 
ديوانساالری امری بديهی است و ضرورتی ندارد منتظر باشــيم كه اين رابطه بديهی را از 
دل شورش های كور و بی سر در خيابان های كشــور و بی اعتبارسازی نظام كشف كنيم؛ اما 

نمی دانيم با اين واقعيت های مسلم و بديهی چگونه رفتار كنيم. 
اما عرض آخر اين يادداشت به برآيند عملكرد دولت تدبير و اميد نظر دارد و اين برآيند 

را در جعبه سياهی به نام زوگزوانگ رمزگشايی می كند. 

استراتژی زوگزوانگ )حرکت اجباری یا اکراهی( 
چند سال است كه در بسياری از شبكه های ضد انقالب خارجی و سايت ها، در مورد كنترل 
اثرات انقالب اسالمی و به سازش كشاندن آن، يك واژه بيش از واژه های ديگر، تكرار می شود. 
اين واژه اگر چه به اشكال مختلف مثل تسوگ تسوانگ، زوگزوانك، سوگ سوانگ1 و غيره 
نوشته می شود اما در همه اشكال، به حركت اجباری يا حركت اكراهی در بازی، معنا می شود. 
آنهايی كه با بازی شطرنج آشنا هستند می دانند زوگزوانگ وضعيتی در بازی شطرنج است 
كه بازيكن نه در شرايط كيش )تهديد در بازی(، نه پات )مساوی در بازی(، نه آچمز )توقف 
اجباری بازی( و نه مات )شكست در بازی( قرار می گيرد. بازيكن حق حركت دارد اما آرزو 
می كند كه ای كاش نمی توانست از اين حق خود اســتفاده كند. ممكن است در اين حالت 
گزينه های حركت زياد باشد اما بازيكن در هر گزينه ای حركت كند، شرايط را برای شكست 

خود فراهم كرده است. 
می گويند وضعيت زوگزوانگ معموالً در آخر بازی شــطرنج پيش می آيد. اين اجبار به 
حركت يا حركت اجباری يا حركت تحت فشار، بدترين حالتی است كه برای يك بازيكن 
حرفه ای پيش می آيد و ممكن است حتی يك حريف قوی تر را نسبت به يك حريف تقريبًا 

1. واژه zugzwang برخالف تصور بعضی ها واژه ای كره ای نيست بلكه يك واژه آلمانی است. اين واژه نخستين بار 
در 1858م توسط ماكس النگه شطرنج باز و نظريه پرداز اســتراتژی های بازی شطرنج در مقاله ای در يك مجله 
آلمانی مورد اســتفاده قرار گرفت و از آن زمان، در نظريه بازی ها در سياســت و اقتصاد به عنوان يك استراتژی 

راهبردی مورد استفاده قرار می گيرد. 
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ضعيف بازنده كند. برای هميــن از ابتدای بازی اغلب بازيگــران در حركت های خود به 
گونه ای برنامه ريزی می كنند كه در شرايط زوگزوانگ قرار نگيرند. چون حركت اجباری 
وحشتناك ترين و هراس انگيزترين وضعيت در بازی است كه يك بازيكن ناشی يا نادان يا 

خوش خيال يا بدسليقه می تواند خودش را در آن وضعيت غير قابل برگشت گرفتار كند. 
از نظر بسياری از تحليل گران مخالف با انقالب اسالمی، روی كار آمدن دولت روحانی و 
اقدامات دولت در هفت سال گذشته به خصوص بی حاصل بودن مذاكرات برجام برای اين 
دولت، اكنون وضعيتی را برای جمهوری اســالمی فراهم كرده است كه اين وضعيت شبيه 
زوگزوانگ است. يعنی جمهوری اسالمی امكان يك سلسله حركت دارد اما همه اين حركت ها 
اجباری و اكراهی است. برجام در مناسبات وجود دارد اما نه خيری و نه گشايشی از دل برجام 
بيرون می آيد. ايران بايد حركت كند ولی هر حركتی بكند مات می شــود. اگر اين حركت 
با تكيه بر برجام باشد گره ای باز نمی شود؛ اگر اين حركت اجبار به مذاكره مجدد با امريكا 
باشد كه ترامپ در نمايش های انتخاباتی خود خيلی روی آن مانور می دهد جز شكست و 
 FATF عقب نشينی برای ايران چيزی به ارمغان نمی آورد؛ اگر حركت مبتنی بر پيوستن به
و ساير پروتكل های تحميلی باشد عماًل پذيرش اين پروتكل ها جمهوری اسالمی را از تمامی 
اهداف و آرمان هايش دور می كند. به عبارتی دولت تدبير و اميد با سياست هايش جمهوری 
اسالمی را در شرايطی قرار داده است كه هر حركتی، اجباری و اكراهی و سرآغاز مصيبت های 

بزرگ خواهد بود. و اگر حركتی نكند در داخل مورد فشار قرار می گيرد. 
فعاًل موضوع بررسی ما اين نيست كه آيا ديوانساالری ايران در دوره روحانی عمداً و بر 
اساس نقشه از پيش تعريف شده ما را به سمت وضعيت زوگزوانگ كشانده  است يا از روی 
بی تدبيری و نادانی چنين شرايطی به وجود آمده است. نويسنده اين يادداشت همفكر كسانی 
كه ايران را امروز در چنين شرايطی تحليل می كنند نيست؛ زيرا معتقديم ملت بزرگ ايران در 
بدتر از اين شرايط هم سربلند و پيروز بيرون آمد و روسياهی را برای دشمنان خود گذاشت. 
اما بزرگی و صبر و استقامت ملت ايران مانع از اين نيست كه نقشه های دشمنان را كه عمومًا 
به دست دوستان نادان در داخل يا نفوذی های كاماًل هوشيار در ساختار ديوانساالری عملی 

می شود را كم اهميت جلوه دهيم و از آن غفلت كنيم. 
مجموعه روش های نادرست حكومت داری دولت روحانی در هفت سال گذشته در هر 
صورت شرايطی برای كشور فراهم كرده است كه دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی به اين 
خيال خام افتاده اند كه تئوری زوگزوانگ را روی ايران آزمايش كنند. دل سپردگان به انقالب 
اسالمی چه در بدنه دولت و چه در مجلس و قوه قضاييه و چه در قشرهای مختلف جامعه 
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بايد با هوشياری اجازه ندهند پروتكل های شناخت ديوانساالرانه اين دولت ما را در شرايط 

حركت های اجباری قرار دهد. 
سياست مثل بازی شطرنج است. يك سياستمدار از ابتدای ورود به عرصه سياست اگرچه 
می تواند به دلخواه خود حركت های زيادی انجام دهد و در صورتی كه اشتباه كرد می تواند 
آن را جبران كند؛ اما اگر اين اشــتباهات ادامه دار باشد و پيوسته تكرار شود آنچه در آخر 
می ماند چيزی از جنس حركت های اجباری و اكراهی است. حركت هايی كه می دانيم درست 
نيست اما تنها گزينه های ما هستند. اشتباهات دولت روحانی اگرچه ممكن است از ابتدا بر 
اساس محاسبات غلط داخلی و مناســبات جهانی اتفاق افتاده باشد اما متأسفانه آنقدر اين 
حركت های محاسبه شده ادامه پيدا كرد كه دشمنان ملت ايران گرفتار اين توهم شدند كه ما 
در شرايط زوگزوانگ قرار داريم. روحانی در ماه های آخر دولت خود يا از روی سهو يا انگيزه 
ديگر كه ما نمی دانيم چيست، با دادن آدرس غلط كاخ سفيد، با زبان بی زبانی به امريكايی ها 
فهماند كه ايران در شرايط حركت اجباری است. همان طوری كه در ابتدای دولت خود با 
سياه نمايی های برجسته و تحريف واقعيت ها به امريكايی ها فهماند كه حركت اجباری ايران 

چيزی جز مذاكره نيست. 
رئيس جمهوری كه در فعاليت های انتخاباتی خود مردم را از شــرايطی می ترســاند كه 
اگر به وی رأی نمی دادند، قيمت دالر پنج هزار تومان، سكه يك ميليون تومان و پرايد 20 
ميليون تومان می شد اكنون، پس از هفت سال كشور را به شرايطی رسانده كه قيمت دالر 
بيش از 29 هزار تومان، ســكه بيش از 14 و نيم ميليون تومان و پرايد بيش از120 ميليون 
تومان شده است، چه پيامی به بيرون مخابره می كند؟! آيا اين حجم از اعتبارزدايی از نظام 
جمهوری اسالمی و تخريب اعتماد عمومی را بايد از ســر نادانی و ناتوانی و سهوی تحليل 
كرد؟ آيا خوش خيالی در مورد دولتی كه از بدو ورود به صحنه سياست، فاقد يك دكترين 
روشن با چشم اندازی قوی برای حل مشكالت مردم و ورود مقتدرانه به مناسبات جهانی بود، 
روا است؟ يا تمامی اين صحنه آرايی ها برای آن است كه ايران در شرايط حركت اجباری 

)زوگزوانگ( قرار گيرد؟ 


