ﺟﻨـﺎب ﻋﻠـﯽ ﻣﻄﻬـﺮی و ﺳـﻨﺪروم »و
اﻣ ّﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن«!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﺷﺎﮔﺮد ﺗﻨﺒﻠﯽ
روز اﻣﺘﺤﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻢ
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن اﺳﻼم آﺑﺎد اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ ﻓﻼن ﻗﺪر اﺳﺖ
و ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﻓﻼن ﺗﻌﺪاد.
ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ .اداﻣﻪ داد ﮐﻪ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺷﺎﮔﺮد ﺗﻨﺒﻞ ﺟﻮاب داد :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در ﺷﻤﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن… و
اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ اﺳﻼم آﺑﺎد
اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ ﻓﻼن و….
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺐ!ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺷﺎﮔﺮد ،ﺳﯿﻨﻪ ای ﺻﺎف ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن … واﻣﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ  ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ
اﺳﻼم آﺑﺎد و اﻟﯽ آﺧﺮ…
ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﻇﺎﻫﺮاً ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮد ﺗﻨﺒﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ آن
ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﻤﮑﯿﻦ » …واﻣﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« .ﮔﻮﯾﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﺰاره
و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺣﻮادث ﺳﺎل  88ﭼﯿﺰی در اﻧﺒﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﻨﺪوﺧﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻃﻨﺰآﻟﻮدی ،ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و رﺧﺪاد ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﮔﺰاره ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه واﻣﯽ دارد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻨﺘﺴﺒﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﺴﺎل ،ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺳﺌﻮال از ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ؛ آﻗﺎی
ﻣﻄﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن از ﻗﺎﻓﻠﻪ – اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ-
ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از زواﯾﺎﯾﯽ
واﻗﻌﺎً ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ .او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﺸﺮﯾـﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬـﺎی
وﻻﯾﺘﻤﺪار و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دم از ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺮﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻮد و اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺑﻮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ
ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺳﯿﻨﻪﭼﺎک وﻻﯾﺘﻤﺪاری و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ
اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﮐﻪ در ﭼﻬﺮه ﻣﻌﺘﺮض ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ درک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  88ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺗﻬﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زدهاﻧﺪ
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ رﯾﺸﻪ در اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﺻﻮاب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻋﺘﺮاض« ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و اﺻﻞ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ!«.
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ًاﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ
ﻓﺘﻨــﻪ  88و آن ﺷــﻮرش ﻫــﺎ و اﻏﺘﺸﺎﺷــﺎت ﺧﯿﺎﺑــﺎﻧﯽ و ﺷﻌﺎرﻫــﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺨﯿﻠﻪ و ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﻂ اﻓﺮادی ﭼﻮن آﻗﺎی ﻋﻠﯽ
ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻠﻤﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ »رﺑﻂ« و» ﺗﻨﺎﺳﺐ« ﻫﻢ ﻗﻮاﻋﺪی
ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﻗﻮی ﻧﺪارﻧﺪ
وﮔﺮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﯾﺸﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدآور ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪه از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ،ﭼﻪ در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﭼﻪ در دوﻟﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ »اﻋﺘﺮاض« ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ اﺟﺰا و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﺑﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ .و اﺻﻮﻻ ً اﮔﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ »اﻋﺘﺮاض«
را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻮرد ﻧﻮازش ﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﻨﻮﻧﯽ و
ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ »
ﻧﻈﺎم« و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﺟﺰای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﺮی
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﺷﺪ،ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻦ اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎه اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ
ﻧﮕﺎه ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﺗﺤﺖ

ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی
ﮐﻼﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت
ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺎﺋﺒﻪ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ
»اﻋﺘﺮاض« ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺮف
زدن درﺑﺎره ﻗﺮارداد ﻧﻨﮕﯿﻦ » ﮐﺮﺳﻨﺖ« را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ای
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده ،دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد!
ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﺎﺋﺒﻪ آﻓﺮﯾﻦ را ﻧﺎﺷﯽ
از »ﻧﻈﺎم« ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻠﻂ و
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰاء و اﺷﺨﺎص ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ
ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎد.
ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻋﻬﺪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺮ و ﻣﺮادﺷﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،در دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻣﻌﺎون
وزﯾﺮ را ﻣﺘﺮادف را »ﻧﻈﺎم« ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺎوی
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﻪ در
دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ »رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﺸﺎﯾﯽ« و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻪ در دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد را ﻣﺴﺎوی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻠﺬا آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﺑﺰار اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ رﺳﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از آن ﻫﻢ
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻨﺪروم
»…و اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« ﻧﺒﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
»اﻋﺘﺮاض« ﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد
را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮرد
اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﮔﺮدﯾﺴﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻧﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻫﯿﭻ ،ﻗﺮﺑﺖ اﻟﯽ
اﻟﻠﻪ ،ﻧﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ!

ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی ﮐﻪ از »ﻗﯿﺎﺳﺶ ﺧﻨﺪه آﯾﺪ ﺧﻠﻖ
را«!
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق اﯾﺸﺎن در ﯾﮑﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪ
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را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،در اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺎی اﺳﺘﺪﻻل اﯾﺸﺎن ﺷﺪﯾﺪاً ﻟﻨﮓ
ﻣﯽ زﻧﺪ! درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺷﺎد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮای ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﮐﻤﭙﯿﻦ و اردوﮐﺸﯽ ﺑﻪ راه ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﺪه
اﻧﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر
دوﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی در ﻓﺘﻨﻪ  88ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داده اﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﺮ روز در ﺻﺤﻦ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،آﺷﻮب و ﺑﻠﻮای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺼﻼ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺧﯿﻤﻪ ﻋﺰای
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ؟
ای ﮐﺎش آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﯿﻨﻪ ورزاﻧﻪ – و
ﺑﺮای اﺻﺮار ﺑﺮ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺗﻨﮓ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮﺷﺎن – اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﯿﻎ ﻃﻌﻦ ﺑﺮ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮﮐﺸﻨﺪ ،ﻟﺨﺘﯽ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻋﯽ دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم و وﻻﯾﺘﻤﺪاری
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻄﺎی ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻟﻘﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ؟ ای ﮐﺎش آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﻣﺮدم ﻗﺪری ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ دارم اﻣﺎ آﯾﺎ
درﺑﺎره ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻟﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ارﺷﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ داده ﺷﺪه و از دﯾﮕﺮان درﯾﻎ ﺷﺪه ،ﺟﺎی
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺪارد؟و…
اﮔﺮ آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ از »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن«
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!

