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نشستن روي شاخه و بریدن بُِن آن!

... و اما روایت پنجم!

عباس عبدى
روزنامه نگار

یکی از شــگردهایی که حکومت ها اســتفاده 
می کنند، تا وحدت داخلی خودشان را حفظ کنند، 
برجسته کردن یا توجه دادن به یک دشمن بیرونی 
است. براساس قاعده رفتارى صیانت از ذاِت خود، 
مردم و دولت ها هنــگام مواجهه با خطر بیرونی، 
اختالفات را کنــار می گذارند یا آن که موقتا آنها را 
نادیده می گیرند، تــا به طور متحد به خطر اصلی 
بپردازند، ولی گاهى در ایران عکس این را شــاهد 
هستیم، هنگامی که فشار خارجی بیشتر می شود، 
به جاي آن که اتحاد و انسجام خود را بیشتر کنیم، 
به یکدیگر حمله ور می شــویم. سال ها پیش یک 
آگهی تبلیغاتی در تلویزیون پخش می شــد که 
شــیر گاز خانه باز بود و بوي گاز محیط خانه را فرا 
گرفته بود. پدر خانواده متوجه نشتى گاز نبود، لذا 
به پسرش پس گردنی می زد، گویی که او مرتکب 
تخلفی شــده اســت! حاال قضیه ما است که یک 
جناح تندرو به جاي آن که دشمنی ایاالت متحده 

را فرصتی براي رفع کدورت ها کند و نشــان دهد 
که در برابر دشــمنان کشور متحد هستیم، اقدام 
به نفی و طرد و اتهام زنی علیه کسانی می کند که 

دیدگاه هاي آنان را نمی پسندند.
حتی اگر آنان مطالبی گفته یا نوشته اند که به 
مذاق خوش نیاید، نباید آن را به گونه اي تعبیر کرد 
که گویی در داخل کشور نسبت به نحوه مواجهه 
با فشــارها و تهدیدهاي خارجی شکاف عمیقی 
وجود دارد، زیرا چنین تصویــري به معناي آن 
خواهد بود که بیگانگان را در تداوم سیاست خود 
و فشار و تهدید بیشتر علیه ایران تشویق خواهد 
کرد. این یک حقیقت مسلم است که اگر کسانی 
معتقدند جنگ نخواهد شد و همه ما امیدواریم که 
این تحلیل و پیش بینی درست از آب درآید، ولی 
اگر هم بیگانگان از جنگ بترسند، دلیل اصلی و 
مهم آن حسی است که از وحدت مردم در مواجهه 
با جنگ دارند، بنابراین مخدوش کردن این تصور 
از ســوي تندروها، منجر به تقویت انگیزه هاي 
جنگ طلبانه خواهد شــد. این رفتــار مصداق 
ضرب المثلى معروف است که یکی بر سر شاخ و بُن 
می بردید! نشستن روي شاخه و بریدن آن شاخه 

از بیخ، پیش از هر اتفاقى موجب سقوط آن شخص 
خواهد شد. اگر معتقدیم که جنگ نمی شود، باید 
بکوشیم که تصویري وحدت بخش از ایران ارایه 
کنیم، نه آن که بر طبل اختالف کوبیده شــود. 
امروز با وجود فضاي مجازي و ارتباطات گسترده 
رسانه اي حتی اختالفات کوچک نیز برجسته و 
بزرگ نمایش داده می شوند، چه رسد به این که از 

اساس اختالفات و تنش ها بزرگ باشند.
البته بخشــی از این آتش بیــاران معرکه 
تندروانی هســتند که توصیــه و نصیحت 
دیگران را گوش نمی دهنــد و به اصطالح به 
هیچ صراطی مستقیم نمی شوند، ولی تجربه 
سال هاي اخیر نشان داده است که بخشی از 
این خط مشی هاي اختالف افکن ریشه در آن 
طرف آب دارد و عوامــل اجرایی آنها، افرادي 
ناآگاه هســتند که در خدمت این اهداف قرار 
می گیرند. وجود افــرادي در زندان حتی به 
اتهامات جاسوسی که پیشــتر از تندروهاي 
شناخته شده بودند، نشانه اي از وجود چنین 
توطئه هایــی اســت که مقامــات امنیتی و 

اطالعاتی باید پیگیر آن باشند.

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

دیــدار رئیس جمهورى با فعاالن سیاســى 
در ابتداى هفته و ســخنانى که ردوبدل شــد، 
مى توانست با شــیوه هاى متعددى به سمع و 
نظر مردم برسد. بعید به نظر مى رسید که اسرار 
مگویى گفته شود، چراکه از هیچ کس تعهدى 
گرفته نشــده که چیزى از جلسه نگوید! شاید 
همیشه این نقد به صداوســیما وارد بود که از 
پوشش خبرى فعالیت هاى رئیس جمهورى و 
دولت پرهیز مى کند یا منع مى شود، اما حاال با 
وجود شبکه هاى اجتماعى و اهرم هاى متعدد 
خبرى مى شــد که مردم را هم در این وفاق و 
همدلى چینش شده شــریک کرد. اینجا دیگر 
متولى ارسال فراگیر خبر، صداوسیما نیست، 
بلکه خودمانیم. شاید حتى مى توانست بخشى 
از جلسه یا تمام آن به صورت الیو در اینستاگرام 

نمایش داده شــود، ویدیوهایى مى توانســت 
تهیه شــود یا حتى ســایت ریاست جمهورى  
مى توانست قدرى بیشــتر از گزیده کلیشه اى 
ســخنان رئیس جمهورى در ابتداى جلســه، 
اطالعاتى را منتشر  کند. اما متاسفانه موضوع 
اطالع رسانى بهنگام، مشارکتى و تعاملى همواره 
در حوزه هاى دولتى مغفول مانــده و در عین 
حال مخالفان و منتقدان بیشترین بهره را از آن 
مى برند. رفتار دولتیان قبلى را در اطالع رسانى 
و شانتاژ خبرى ببینید، حتى یک ثانیه را هم از 

دست نمى دهند!
حاال با گذشت از آن جلسه، آرام آرام یا حقایق 
و آمار و ارقــام جدیدى را مى شــنویم یا نقد و 
تحلیل هایى که سبب مى شود پیگیر ماجراى آن 
جلسه باشیم و اما هر کسى از ظن خود روایتى 
را بیان مى کنــد، با آن که مادر تمــام روایت ها 
مى توانســت بهتریــن روایت را در دســترس 
قرار دهد و نداد! نمونــه اش همین که پرداخت 
30 هزار میلیارد بدهى موسسات غیرمجاز، حکم 

یک قاضى بوده که از جیب ما برداشــته شده 
است!

پنج روایت متفاوت زیر تاکیدى است بر این 
مدعا که  اى کاش رســانه اى هاى تدبیر و امید 

مشاوره اى بدهند و دستى بجنبانند:  
1- وزیر ســابق کار: آن چیــزى که در ذهن 
رئیس جمهورى بود، گفت وگــوى متقابل دو 
گروه مهم و موثر سیاسى است. همچنین بیان 
مشکالت از زبان رئیس جمهورى که به نظر من 

این اتفاق به خوبى افتاد.
2- محمدرضا باهنر: حدود 60 کنشــگر که 
میان آنها بیشتر چهره هاى سیاسى دیده مى شد 
تا حزبى با رئیس جمهورى دیــدار کردند. این 
دیدار «نه بد و نه مفید بود»، چون در عمل این 
دیدارها به کارى ســنتى و سالیانه مبدل شده 
اســت که رئیس جمهورى با دعــوت از فعاالن 
سیاســى براى ضیافت افطار بــا آنها گفت وگو 

مى کند.
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