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این روزها مش��غول تورق چند جلد از کتاب
«یادداشتهای اسداهلل علم» هستم که به طور
اتفاقی از یک دس��تفروش در جمعه بازار مشهد
و با مبلغی ناچیز نصیبم ش��د .خاطرات علم اما
بی��ش از آنکه آدم را بگریاند ،به خنده میاندازد!
علم اساسا برای خود هویتی قائل نیست و چنان
با حرص و ولع در یادداشتهای شخصیاش هم
خ��ود را «غالم» و «غالم خانهزاد» میخواند که
حس بسیار بدی به خواننده دست میدهد .غالم
مدنظر در خاطرات فروردینماه  52مطلب قابل
تاملی درب��اره مص��دق دارد« :روز عید تبریکی
به شاهنش��اه و ش��هبانو عرض کردم که چون
حقیقت بود ،خیلی موثر واقع ش��د .روزی که به
س��نتموریس میرفتم ،تفال��ی از حافظ درباره
نفتزده بودم .این غزل آمده بود که اتفاقا کلمه
ملحد  -به نظر من مصدق -هم در آن آمده بود...
ب��رای تبریک خواندم .آنقدر ط��رف توجه واقع
ش��د که شهبانو گریه کردند!» غزل کدام است؟
همان که میگوید« :کجاست صوفی دجالفعل
ملحدشکل /بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید!»
اگر بدانیم مصدق به سال  1345فوت کرده،
خواهیم دانست که اشکهای شهبانو در تاریخ
مذک��ور ،به واقع چیزی ج��ز پایکوبی روی روح
مصدق در معیت دوس��تان انگلیسی و امریکن
خاندان پهلویها نبوده است .جالب اینکه علم در
همین خاطره و چند خ��ط باالتر ،از دیدار مهم
خود با سر «الک هیوم» ،وزیر خارجه انگلیس هم
یاد کرده است .اینها را که نوشتم اما مقدمهای بود
برای نقب زدن به زمان حال و خاطرهبازیهایی
که هنوز چندان رنگ تاریخ نگرفته ،گاه و بیگاه،
نق��ل محافل رس��انههای اینور و آنور اس��ت.
حدستان درست اس��ت؛ خاطرات مرحوم اکبر
هاشمیرفسنجانی! گاهی فکر میکنم اگر کسی
ب��ه واقع و از روی انصاف بخواهد وضعیت آزادی
بی��ان را در ایران پیش و پ��س از انقالب قیاس
کند ،یکی از بهترین راهها ،همین قیاس خاطرات
مرحوم هاشمی و اسداهلل علم خواهد بود.
آنه��ا ه��ر دو در  2دوره متفاوت از تاریخ این
خاک ،کلیدیترین مناص��ب اجرایی ایران را در
دست داش��تهاند و اتفاقا از نزدیکترین افراد به
شخص اول مملکت هم بودهاند .حال آنکه سراسر
خاطرات هاش��می پر است از واقعیاتی که نشان
میدهد او تا چه حد در مخالفت صریح ،تلویحی
و عملی با رهبران جمهوری اسالمی...
ادامه در صفحه 12

نگاهامروز شورش  88آثار مخرب اجتماعی
متعددی در جامع��ه ایران برجا
گذاش��ت که مورخان و آین��دگان درباره ابعاد آن
بیشتر س��خن خواهند گفت .از بین رفتن فضای
گفتوگوی حداقلی پیشین ،افزایش سوءظن در
جامعه ،گس��ترش کینهتوزی ،افزایش عصبیت و
عصبانیت اجتماعی ،وقوع تحریمهای اقتصادی که
خود بحثی مفصل و جداگانه دارد ،افزایش شکاف
اجتماعی ،تقویت الیگارشی و کاستهشدن از فضای
مردمساالری از نمونههای این موارد است.
از جمل��ه آثار دیگ��ر آن ح��وادث خیانتبار،
تقویت نادرست و غیراصولی سلبریتیها در فضای
اجتماعی و گس��ترش مواضع آن��ان در همه این
موارد اس��ت ،چرا که آشوبگران در آن مقطع برای
آنکه قدرت بسیجسازی خود را افزایش دهند و بر
قدرت نامشروع خود بیفزایند ،سعی وافری در وارد
کردن این افراد به صحنه کردند .در  2دهه گذشته
اظهارنظر سلبریتیها در امور مختلف کشور کم و
بیش وجود داش��ته اما نه ب��ه این صورت افراطی.
امروز یکی از معضالت اجتماعی کشور این است
که گروهی س��لبریتی در همه امور دخالت کرده
و در آن اظهارنظر میکنند اما کدام س��لبریتیها؛
همانهایی که بس��یاری از آنها وقت��ی در برنامه
«دورهمی» ش��رکت میکردند اعتراف میکردند
اهل خواندن کتاب و مطالعه نیس��تند! یعنی این
همه اظهارنظر از س��وی این افراد در حالی انجام
میشود که بیش��تر خواندن آنها در نهایت صرف
خواندن کپشنهای اینستاگرام و مطالب تلگرام و
سروش و امثال آن میشود.
ورود سلبریتیها به همه امور کشور در حالی
اس��ت که اوالً نخبگان و متخصص��ان آن حوزهها
مجالی برای اظهارنظر کارشناسی ندارند ،ثانیاً این
اظهارات بدون آنکه محمل علمی و کارشناس��ی
داش��ته باش��د ،تنها از روی احساس��ات عاطفی
شدیدی است که برانگیخته میشود.

سانتیمانتالیسم سلبریتیها و سوءاستفاده جریانهای قدرت
محمدمهدی داماد

مساله این نیست که سلبریتیها حق اظهارنظر
ندارند یا نباید اظهار وجود کنند ،بیان عقیده حق
هر فردی از جمله آنهاس��ت .اساس��اً مساله خود
سلبریتیهانیستند؛مسالهمدیریتفضایتبلیغی،
رس��انهای و فرهنگی اس��ت .ب ه هر حال این گروه
اجتماعی نیز در هر سطحی از دانش باشند ،مانند
گروههای دیگر جامعه در این فضا زندگی میکنند
و با مس��ائلی مواجه میش��وند که آنان را ش��اد،
غمگین ،عصبانی ،نگران و امیدوار میکند .امروز
که رسانههای شخصی نفوذ کردهاند ،یک اظهارنظر
چندخطی آنان میتواند توسط رسانههای بزرگتر
بازتاب داده شود.
مساله بیش از آنکه به سلبریتیها مربوط باشد
ب��ه جریانه��ای قدرتی مربوط اس��ت که در پی
بهرهبرداری از آنان به سود خود هستند .سلبریتیها
چند چیز دارند که جریانهای قدرت بسیار به آنها
نیاز دارند .اول اینکه شدیدا ً احساسی و عاطفی یا
بهقولی سانتیمانتالیست هستند و چون اینطورند
زود هم برانگیخته میشوند ،لذا اگر قرار باشد یک
اقدام و پروژه یا عملیات روانی در جامعه پیاده شود،
صاحبان آن پروژه میدانند سلبریتیها حتماً وارد
خواهند شد ،البته این جزو برخی شبکهسازیهایی
اس��ت که آنان در گروه کمی از سلبریتیها ایجاد
کردهاند .دوم اینکه تخصصی در زمینههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،قضایی ،حقوقی،
نظامی و حتی مدیریت فرهنگی ندارند .خود این
موضوع نیز در افزایش غلظت تحریک احساسات
آنان مؤثر اس��ت؛ متخصصان امور ،حزماندیش و
پرحوصلهاند .کمتر احساسی میشوند و بیشتر بر
اس��اس قوه عاقله به موضوعات و حل مسائل نظر
میافکنند .آنان با ادله و اس��ناد مختلف باید همه

گزینهها را بررس��ی کنند .امور را سیاه و سفید یا
مثبت و منفی نمیبینند .بیش از آنکه عاطفه خود
را درگیر آن مساله کنند ،دانش و عقل خود را بهکار
میگیرند .آنان بیش از آنکه حرفی بزنند تا چیزی
گفته باشند و به افزایش فالوئرها و محبوبیت خود
در جامعه بیندیشند ،به حل مسالهها میاندیشند؛
چون شناختهشده نیستند ،به فالوئرهایشان هم
نظر ندارند .برای آنان اساس��اً روانشناسی محبوب
ش��دن و محبوب ماندن اهمیتی ن��دارد و چنین
خصلتی را بندهای اسارت میدانند.
سوم س��لبریتیها خاصیت رس��انهای زیادی
دارند ،بویژه در شرایط آفتزده مدیریت فرهنگی
ام��روز .مدیریت فرهنگی امروز به س��متی پیش
رفته اس��ت که نه «آنتن» افراد متخصص بیننده
اطمینانبخش��ی دارد و نه «صفح��ات» آنان در
فضای مجازی به اندازه الزم «کلیکخور» اس��ت.
نام برخی سلبریتیها کافی است تا در یک مدت
کم چند خط اظهارنظر آنها را در فضای خبری و
رسانهای بپراکند و اگر با مسائلی قرین شود فضای
تبلیغ��ی خاصی را ایجاد کند .امروز س��لبریتیها
دیده میشوند ،چون فضای رسانهای جدی نیست،
چون انس��انهای جدی و نخبگان واقعی کشور از
امور رانده ش��دهاند ،چون مدیران فرهنگی کشور
در سطحی نیس��تند که باید باشند ،چون روابط
الیگارش��یک حاکم ش��ده و مناصب بر آن اساس
تقسیم میشوند ،چون مدیریت فرهنگی بخشی
از تیولداری الیگارشی نوین است که در قبل برخی
مسائل و روابط به افراد اعطا میشود .چون چنین
اس��ت این تیول��داران هم ی��اد گرفتهاند به جای
برنامهریزی فرهنگی برای رشد و اعتالی فرهنگ
کش��ور ،سلبریتیها را بسیج کنند و در زمان نیاز

آن��ان را برای منافع صاحبان قدرت به کار گیرند.
همین اقدام هم الیگارشی را راضی میکند و هم
مدیران را .دیگر کسی نمیگوید تربیت هنرمندان
و اصحاب جدید فرهنگ چه شد؟ کدام آثار هنری
و فرهنگی فاخری تولید ش��د؟ همهش��ان به این
وضعیت راضیاند.
متخصصان آموختهاند در برابر مسائلی که به
اطراف آن اش��راف ندارن��د ،اظهارنظر نکنند .آنان
میدانن��د پیش از هرگونه نظری ابتدا باید پرونده
م��ورد نظر را کامل ببینند و بعد از آنکه به نتیجه
رسیدند اظهارنظر کنند .اما سلبریتیها فقط کافی
اس��ت یک خبری از سوی رس��انههای قدرت کار
شود تا سریعاً درباره آن نظری بنویسند و بگویند.
ممکن اس��ت این خبر اتهام س��نگینی به فردی
باش��د .برای آنها دیگر تحقیق معن��ا ندارد که آیا
اصل خبر درس��ت اس��ت یا نه؟ آیا ما میتوانیم با
آبروی افراد بازی کنیم؟ گاهی که قرار است مث ً
ال
یک قرارداد بینالمللی به کشور تحمیل شود ،یک
فضای رسانهای با اخباری که جای تحقیق دارد در
کش��ور ایجاد میشود .این سلبریتیها بدون آنکه
چیزی از عقبه خبر و فضای پشتس��ر آن بدانند
به تکلیف اینکه حتماً باید اظهارنظر کنند فضای
مجازی را پر میکنند تا اف��رادی که قرار بوده در
طراحی عملیات روانی موفق باشند به اهداف خود
برسند .این میش��ود که هر چه میگذرد به این
نتیجه میرسیم که «احساس پاک» اگر شرط الزم
هم باشد ،شرط کافی نیست؛ به تدبیر و عقالنیت و
حوصله و تخصص نیاز است.
جامعه امروز بس��یار پیچیده ش��ده و هر چه
میگذرد پیچیدهتر نیز میشود .براستی چرا افراد
باید در اموری که تخصصی ندارند ،تنها به صرف
اینکه رسانهای هستند و سخنانشان نشر مییابد
اظهارنظر کنند؟ آیا آنان نمیاندیشند جریانهای
ق��درت میتوانند از این احساس��ات بدون دانش
جهت اهداف خود سوءاستفاده کنند؟
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ام��روز در جایگاهی از تاریخ ایس��تادهایم که
دیگر نمیتوان آمریکا را کدخدای جهان نامید تا
بر مبنای آن ،ش��الوده دولت ،مجلس ،شورا یا هر
چیز دیگری را با ش��رکای سیاسی دیروز و امروز
خود بنا نهاد .چنین رویک��ردی حداقل دیگر در
صحنه سیاس��ت داخلی ایران ج��واب نمیدهد.
حسن روحانی باید قبول کند بهرغم چندین سال
حضور در باالترین سطوح امنیتی -سیاسی ،درک
بسیار ناپختهای از روابط بینالملل در عصر کنونی
داشته است .او سال  92معتقد بود دنیا دهکدهای
منظم ،ساخت یافته و دارای قوانین مشخص است
که یک کدخدای معی��ن آن را رهبری میکند.
لذا ب��رای آنک��ه در این جه��ان براحتی زندگی
کنیم ،مهمترین و اضطراریترین کار ،بس��تن با
کدخداس��ت؛ کدخدایی که نهتنها کدخدای ما
جهانسومیها که کدخدای اروپا ،هند ،ترکیه و
البد چین و روسیه هم هست! روشن است دست
زدن به چنین اشتباه محاسباتی عظیمی در سطح
ریاستجمهوری ،تا چه حد میتواند منافع ملی
هر کشوری را با خطر نابودی مواجه کند.
ن الساعه نمیخواهم جناب رئیسجمهور را
م
دعوت به عذرخواهی کن��م ،چرا که چه فایده؟!
عجیب اما این اس��ت که موعد برمال شدن این
اشتباه تاریخی و سترگ ،پیش از انتخابات دوره
دوازدهم ریاستجمهوری بوده است .این یعنی
برآیند جامعه ایران ،به جای آنکه روحانی را بابت
اش��تباهات بزرگش در این فقره ،تنبیه کند ،او
را شایس��ته دریافت جایزه هم تشخیص داده ،با
کمال ش��گفتی وی را برای ادامه خدمت مجددا
راهی پاستور کرده است .مجموعه چنین واقعیات
غریبی در زمینه سیاست خارجی و داخلی ایران،
اوضاع کنونی ما را در اقتصاد ،سیاس��ت و ...پدید
آورده است .شخص اول موثر در پدید آمدن اوضاع
کنونی اما کیست؟ حسن روحانی؟! ابدا! روحانی
اگر تکرارها و فریبکاری شعبدهبازان سیاسی نبود،
هرگز بابت اشتباهاتش ،مستحق دریافت جایزه
توسط مردم نمیشد .حاال اما حامیان او از جمله
اصالحطلبان سعی بلیغی در این زمینه دارند که
بگویند «ما نبودیم ،حسن بود!»
افکار عمومی اما ی��ادش نرفته که تا همین
دیروز و به روایت حامیان غربگرای دولت ،از اشک
اول ،پایهگذار سلسله اشکانیان تا همین فرماندار
سابق دارقوزآباد سفلی در خلق شرایط فعلی برای
برجام ،کشور ،سکه ،ارز ،مسکن و ...مقصر بودند
اال دولت ،رئیسجمهور و قهرمانان دیپلماس��ی!
وزش بادهای سیاس��ی اما اگرچه جهت حرکت
جماعتی را تغیی��ر دهد ولی تاثیری بر واقعیات
اثباتشده و میدانی نخواهد داشت .یکی از همین
واقعیات میدانی را اخیرا جناب رئیسجمهور در
گفتوگ��وی تلویزیونی با مردم ای��راد کردهاند.
روحان��ی میگوید« :تا مردم و نیروهای مس��لح
ما در صحنه هس��تند به نظر من خطر جنگ و
تجاوزی نسبت به ایران وجود ندارد .این وابسته
به وحدت ،اتحاد ،یکپارچگی و انسجام درونی ما
است» .چنانکه مش��خص است ،حسن روحانی
شاید برای نخستینبار طی  5سال گذشته ،وقتی
حرف از جنگ میزند ،برداشتن سایه شوم آن را
به برجام متصل نکرده است.
باز برای درک بهتر واقعیت میدانی و سنجش
فاصله بس��یار آن با گ��ره زدن دروغین برجام و
جنگ ،بهتر اس��ت به یاد داشته باشیم ترامپ از
ابتدای حضور خود در کاخ سفید ،بارها مهرههای
انتصاب��ی خود را ب��ه دلیل مخالفت ب��ا نظرات
شخصیاش عزل کرده است .اینجا اما او تسلیم
«جیمز متیس» و فرماندهان نظامی آمریکاست.
چرا که طبق چرتکه کاسبکارانهاش میداند هرگز
نباید معامله کم سود و پرضرر جنگ را در دستور
کار قرار دهد .و بهتر از آن ،معنای گزارش  2سال
قبل موسسه «رند» نوشته «دیوید سیگمپرت»
و همکارش «هانس بینندیک» با عنوان «قدرت
اعمال فش��ار» را میفهمد! تحلیلگران «رند» در
گ��زارش راهبردی خود ب��ه «دفتر بازبینی دفاع
چهارگان��ه ارتش آمریکا» ،با مس��تندات فراوان
اثبات کردن��د امکان اس��تفاده از قدرت نظامی
علیه  3کش��ور ایران ،چین و روسیه وجود ندارد
و بای��د برای مقابله با آنها تنها از  3ابزار «تحریم
مالی»« ،حمله سایبری» و «حمایت از اپوزیسیون
داخلی» استفاده کرد.
اینجا بد نیست یادی هم از مرحوم هاشمی به
عنوان پدر معنوی دولت روحانی کنیم .او معتقد
بود« :اگ��ر تحریمها ادامه داش��ت ،مقدمه یک
جنگ دیگری بود یقینا...
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