ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼﻓﻪ
ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﮐﺎروﯾﮋه دوﻟﺖ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در ﻃﻮل
دوران زﻣﺎﻣﺪاری ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ و
ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪای ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه روی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﺪل
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﻂ دادن
آب ﺧﻮردن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮑﻨﯿﻢ روزاﻧﻪ ﻓﻼن ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺿﺮر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻠﻤﻮس و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
و ﯾﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺮدم و درﮔﯿﺮی
اذﻫﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺮاﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪن ﻓﻼن آﻫﻨﮓ ﻓﻼن ﺧﻮاﻧﻨﺪه در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻮد از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ uﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﭙﺮدازد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻪ ای و ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ وﻗﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻮرات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
اوﻟﻮﯾﺘﺶ ﭘﺨﺶ آﻫﻨﮓ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮج ﻫﺎی رواﻧﯽ و
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و دوﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب روی اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺳﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﻢ ﮐﺎر و ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و در ﺳﺎل
 ۱۴۰۰ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﺳﺤﺮ در ﺻﻒ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی از ﯾﮏ ﻣﺮغ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی درس ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن از ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ و ﻓﺮﯾﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺎز ﻫﻢ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺜﻞ
ﺻﻔﻮف ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺮغ! در ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ً اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و
ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺬاﮐﺮه و اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﺟﺎم را ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه و اداﻣﻪ دادن دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران
دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻼن ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﻫﻨﮓ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ را ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺮدم در روزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
از ﺳﺤﺮ در ﺻﻒ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ واژه #ﻣﺮغ_ﺳﺤﺮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭘﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎدی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

