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ارائــه پاســخ های انحرافــی به مســائل بر اســاس واقعیت های جعل شــده 
یکــی از ابزارهای جریان تحریف اســت، پاســخ هایی که توســط سیســتم 
ارزیابــی و تحلیــل رهبران فکــری تحــت تاثیر پــروژه تحریــف، بازتولید 
می شــوند و به وســیله مارپیــچ ســکوت در افــکار عمومی رســوب می کنند.

 اگر فرایند »شناخت، تحلیل، ارزیابی و پذیرش« را در افکار عمومی به دستگاه منطقی اجتماعی 
تعبیر کنیم، اصالح این دستگاه منطقی نیاز به گفت وگو با افکار عمومی دارد، گفت وگویی که 
از مسیر شکست سکوت اجتماعی در برابر جریان تحریف می گذرد و می تواند با تشریح 
اختالالت ایجاد شده در فرآیند چهارگانه پیش گفته، تغییرات محسوسی را ایجاد کند.

چه خوب است ما در ایران اعم از مردم 
و مســئولین تصمیمات راهبردی را به 
گونه ای اتخاذ کنیم که تا این حد متاثر 
از تصمیمات خارجی نباشــد چونان که 
رهبــر معظم انقالب در دیــدار اخیر با 
هیئت دولت فرمودند: »نباید برنامه ریزی 
اقتصادی در کشور معطل لغو تحریم ها یا 
بشود«. کشور  فالن  در  انتخابات  نتیجه 
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رکورد کم نظیر
علی قاسمی
در پی تکمیل و تحویل فازهای دوم و سوم پروژه آب رسانی 
به روستاهای غیزانیه اهواز و سرعت باالی اجرای این پروژه و رفع 
مشکل آب این منطقه، سردار سرلشگر پاسدار حسین سالمی، 
فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اســالمی با قدردانی از اهتمام 
جهــادی و انقالبی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( در این 
عرصه گفت:»خدای بزرگ را شاکریم به فرزندان ملت ایران در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قرارگاه حضرت خاتم االنبیا)ص( 
توفیق داد در لبیک به مطالبه رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی، 
با ســرعتی مثال زدنی، کاری کــه باید طی چندین ماه صورت 
می پذیرفت، در یک مدت کوتاه و ۲۵ روزه، دغدغه مردم خونگرم، 
مؤمن، مقاوم، مجاهد و فهیم خوزستان، با اجرای پروژه آب رسانی 
به روستاهای غیزانیه اهواز، مرتفع و یک رکورد کم نظیر در اجرای 

پروژه های آب رسانی رقم زده شود.«
نکات تحلیلی: بهترین روش بــرای رضایتمندی مردم که 
ولی نعمتان نظام اسالمی هستند، توسعه و تعمیق خدمت رسانی 
دلسوزانه توسط دستگاه های اجرایی و نهادی، آن هم با سرعت 
و دقت باال اســت که باید ســرلوحه متولیان امــر قرار گیرد. 
۲-  هم افزایی، تعامل گســترده بین قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و 
بنیاد مستضعفان و سایر مجموعه های استانی در اجرای فازهای 
دوم و ســوم این پروژه که شامل ۳۰ کیلومتر خط انتقال لوله 
پلی اتیلن بود، نشان دهنده این نکته کلیدی است که بسیاری از 
پروژه های نیمه تمام را می توان با همین شیوه تعاملی، همراه با 
روحیه جهادی و در وقت کم به سرانجام رساند. ۳-  مسئولین 
و متولیان امر با اقدامات پیش دستانه، نباید بگذارند که تقاضاها 
و مطالبات واقعی مردم تبدیل به اعتراض و انتقاد شــود و پس 
از امنیتی شــدن فضا و جریحه دار شدن افکار عمومی، در فکر 

عالج و چاره کار بیفتند.

نکات راهبردی: نزدیک به دو دهه در کشــور ما بحران آب 
به مسئله ای مهم برای مردم و سیاستمداران تبدیل شده است. 
کشــور ما به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، 
منابع آبی کم و کاهش نزوالت جّوی از یک سو و رشد جمعیت 
و توســعه کشاورزی و صنعت از ســوی دیگر، سبب شده اگر 
سیاســت گذاری مناســبی در جهت مدیریت آب انجام نگیرد 
تنش های آبی گسترش می یابد. در این وضعیت حل بحران آب 
به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشــور باید موردتوجه کافی 
و جدی قرار گیرد. سیاســت های منسجم و مشخص در زمینه 
درک بحران آب و چاره جویی اصولی همراه با برنامه های مدون 
و قابل عملیاتی شــدن باعث خواهد شد تا وضعیت منابع آبی 

کشور بهتر و تبعات آن کاهش یابد.

فرار به جلو در اردوگاه 
مدعیان اصالحات

فرهاد کوچک زاده
جریان سیاســی اصالحات در ســال 9۲ باوجود داشــتن دکتر 
محمدرضا عارف در بین کاندیداهای ریاست جمهوری، او را مجبور به 
کناره گیری کرده و بــه  صورت تمام قد از دکتر روحانی حمایت کرد. 
این جریان در ســال 96 نیز پشت ســر دکتر روحانی ایستاد و برای 
بار دوم نقشــی مهم در رأی آوری وی ایفا کرد؛ اما چرا در اواخر این 
دولت و با نزدیک شــدن به ایام انتخاباتی جدید، این جریان در صدد 
اســت تا از روحانی و دولت او فاصله بگیرد و به جای آنکه در جایگاه 
پاســخگو حاضر شود، خود را به عنوان منتقد وضع موجود و پرسشگر 

و مطالبه گر نشان می دهد؟
گــزاره خبری: محمد خاتمی، رئیس  دولــت اصالحات، در ادامه 
کنش های انتخاباتی اردوگاه اصالح طلبان، با انتشــار ویدیویی، پس از 
چند سال و در ایام انتخاباتی مجدداً رخی نشان داد! وی بدون پذیرش 
هیچ مسئولیتی در قبال تشویق مردم به رأی دادن به دولت کنونی و 
بدون  اشاره به تقصیر اصالح طلبان در مشکالت معیشتی امروز، سعی 
کرد با کلی گویی های همیشگی، جریان متبوعش را دغدغه مند مردم 
نشــان دهد. خاتمی حدود نه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، 
تالش می کند با فاصله گرفتن از دولت و همچنین با تولید سوژه های 
داغ رسانه ای و انتخاباتی، از پاسخگویی به عملکرد دولت مورد حمایتش 
فرار کند و زمینه سازی برای روی کار آمدن فرد دیگر از طیف خود را 
رقم بزند. ۲- مصطفی فقیهی مدیر مسئول سایت انتخاب در توئیتی 
نوشت: »روحانی شب عید غدیر، با  خاتمی تماس گرفته و ضمن تبریک 
عیــد، گالیه می کند که اطرافیانت، به دولت تهاجم می کنند. خاتمی 
اما ســفره دلش باز شده و نیم ساعت، تندوتیز علیه دولت و اقدامات 
رئیس جمهور سخن می گوید. مخلص کالم خاتمی این بود »تو هر چه 

خواستی، بی مشورت کردی، دیگر از ما چه می خواهی«!
نکته راهبردی: گرچه جریان اصالحات در تالش است تا خود 
را جدا از دولت روحانی نشــان دهد؛ اما واقعیت آن اســت که طی 
سال های اخیر قوه مجریه و مجلس در اختیار این جریان سیاسی 
قرار داشته است. طی سال های اخیر سیاست حاکم بر این دو قوه 
به جای نگاه به درون و توجه به ظرفیت های بومی و برقراری روابط 
حسنه با کشورهای دوست و بی طرف، بر مذاکره با غرب استوار بود. 
اکنون نتیجه این نگاه خوش بینانه تنها دستانی خالی است که موجب 
شده است این جریان برای فرار از مسئولیت و جلب نظر مجدد افکار 
عمومی در انتخابات پیش رو، خود را در جایگاه مدعی و معترض جا 
بزند. ۲- نیروهای جریان اعتدال و دولت، شــباهت قریبی با حلقه 
یاران موسوی در سال ۸۸ و اعضای ستاد انتخاباتی وی دارد؛ عباس 
آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، مجید 
انصاری، رضا صالحی امیری، معصومه ابتکار، محمدرضا نعمت زاده، 
اکبر ترکان و... همه از اعضای برجسته جریان اصالح طلب و حامی 
میرحسین موسوی هســتند که در دولت های یازدهم و دوازدهم 

مناصب باالی اجرایی داشته و دارند.

»به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هست؛ 
تحریف حقایق، واژگون نشان دادن واقعّیات؛ چه واقعّیات 
کشور ما، چه واقعّیات مرتبط با کشور ما« 1399/5/10 
بخشی از سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقالب اسالمی 
به مناســبت عید قربان درباره مسئله تحریِف حقایق 
کشــور برای ناامید کردن مردم و به سازش کشاندن 
مسئولین کشور بود. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
تحریف را مکمل تحریم دانســتند و شکسِت جریان 

تحریف را زمینه ساز شکست دشمن دانستند.
پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در این یادداشت 
به قلم ناصر نعمتی کارشناس رسانه به تحلیل و بررسی 

ابعاد این بحث پرداخته است:
مخاطب شناسی تحریف

روایت واقعیت های اجتماعی همیشه دستخوش تحریف 
بوده و گالیه هــای تاریخی در این باره هیچ وقت تمامی ندارد 
به گونــه ای که از دیدگاه انتقادی شــاید تنها چیزی که دچار 

تحریف نمی شود، واقعیِت تحریف است!
تحریف نه به عنوان یک واقعیت بلکه به عنوان یک جریان 
که در ســخنرانی اخیر رهبر انقالب به آن اشاره شد با تنیدن 
در سیســتم ادراکی جامعه، پروژه خود را تبدیل به پروســه 
»خود پیشران« می کند. این اتفاق شاید مهم ترین خطری است 
که به مرز هشــدار رسیده و باید برای آن یک برنامه شناختی 
داشــت چرا که »اگر جریان تحریف شکســت بخورد، جریان 

تحریم قطعاً شکست خواهد خورد.«

نگاهی به عناصر ارتباطی تحریف در جامعه رسانه ای شده و راه مقابله با آن

برنامه شکست جریان تحریف

برای درک دقیق تر از این پروسه خودپیشران باید ابتدا از 
این پرسش رمزگشــایی کرد که مخاطبان پروژه تحریف چه 

کسانی هستند؟ جواب این سؤاِل ساده، پیچیده است؛ مردم!
سادگی این پاسخ در این است که پروژه تحریف، مردم را 
برای ایجاد تغییر در دستگاه محاسباتی آنان هدف گرفته و همه 
گروه های اجتماعی با ویژگی های سنی، قومیتی، جنسیتی و 
طبقاتی، مخاطِب این پروژه اند اما پیچیدگی آن زمانی خود را 

نشان می دهد که وارد حوزه افکار عمومی  می شود.
بازتولید تحریف

افکار عمومی تحت تاثیر القائات پروژه تحریف، ناخودآگاه 
»بازتولید تحریف« را کلید می زند به تعبیر دیگر پیام تحریف 
به اقناع کننده ترین شکل ممکن توسط افکار عمومی بازتولید 

می شود.
بر این اســاس هدف تحریف، ابتدا نخبگان هستند. زمانی 
که دستگاه ارزیابی رهبراِن فکری جامعه تحت تاثیر این القائات 
قرار می گیــرد، پیام تحریف برای عموم مردم بازتولید خواهد 
شد. در این رویکرد الزاما نخبگاِن تحت تاثیر این جریان، خود 
به روشــنی چنین پروســه ای را ادراک نمی کنند اما در واقع 
سخنگوی غیررسمی جریان تحریف شده و توان تحلیلی خود 

را صرف اقناِع اجتماِع پیرو خواهند کرد.
طبیعی اســت که در چنین شــرایطی یک طبقه فکری 
یکدســت در مواجهه با پیام های تحریف وجود نخواهد داشت 

اما قدرت مارپیچ سکوت موجب ایجاد فضای نسبتا یکدستی 
می شود که زمینه های استحاله را به وجود می آورد.

این استحاله فکری و تبلیغاتی نتیجه ترس از انزوایی است 
که جرات خروش بر چارچوب اندیشه تحریف را سلب کرده و 
یک سکوت گروهی را شکل داده تا مبادا احساس اقلیت پنداری 
موجب گوشه گیری اجتماعی شود؛ طبیعی است که در چنین 
شــرایطی فرکانس تحریف تقویت شده و حتی سؤاالت رایج 

انتقادی نیز مجال طرح پیدا نمی کنند.
این تظاهر به یکپارچگی فکری نتیجه تصوری اســت که 
توســط تبلیغات جا می افتد و تلقی عمومی را این طور شکل 
می دهد که همه مردم با الگوی خاصی به یک رویداد یا مفهوم 
نگاه می کنند. این تلقی ناخواســته گرایش به دیدگاه تحریف 
شــده را تقویت می کند و با دنباله روی دیگران وجهه اکثریت 
به خود می گیرد و تبلیغاِت این جریان بر آن به عنوان رویکرد 

اکثریت تاکید می کند.
تبلیغات در این جریان به همین مقدار بســنده نمی کند 
و هراســی را در نپذیرفتن دیدگاه تحریف شده ایجاد می کند 
که حتی رهبران فکری را نیز به وادی محاســبه فایده و ضرر 
اظهارنظر یا تبلیغ در برابر تلقی عمومی می کشاند. نقطه توجیه 
یا تسلیم همینجاست و حتی پس از این برای بازتولید تحریف 
ادبیات سازی می شود و پیام تحریف در گفتمان اجتماعی جا 

باز می کند.

از اینجاســت که مقاومت افکار عمومــی در برابر دیدگاه 
تحریف کاهش پیدا می کند و متقاعدسازی نخستین گام های 
اجتماعی خود را برمی دارد. »اقناع« شاید ابتدایی ترین دستاورد 
این پروســه خودپیشران باشــد اما در نهایت تغییر باورهای 
درونی و سپس رفتارســازی جدید، الگوی کنش های جامعه 

را متحول می کند.
ساده ترین شیوه ای که برای این منظور مورد استفاده قرار 
می گیرد بمباران اطالعاتی مخاطب است به گونه ای که اجازه 
ارزیابی داده ها از او گرفته شــود و تسلیم خبرها، گزارش ها و 

تحلیل هایی شود که منطبق با نگرش های او نیست.
در دوره ای کــه انفجار اطالعــات رایج ترین ضرب المثل 
نوظهور است، خأل اطالعات کمی دور از ذهن به نظر می رسد 
امــا نیاز مخاطب به اطالعات وقتی بــا خأل داده های صحیح 
رو به رو می شــود، ممکن است برای پر کردن شکاف آگاهی به 

دام داده های تحریف شده بیفتد.
اما از کجا این پروسه تحریف دچار شکنندگی می شود و 
امید تغییرات محسوس در دیدگاه عمومی وجود دارد؟ در این 
پروســه همه چیز در »ارتباط با مخاطب« است و هر تغییری 
نیز در ارتباط با او محقق می شــود. شاید کلیدی ترین نقطه 
ماجرا نیز همینجاســت که ضعفی اساسی در تبلیغ پیام های 
ضدتحریف وجود داشــته است. پیام ضدتحریف به هر میزان 
هم که از صحت برخوردار باشد تا زمانی که نتواند با مخاطب 
ارتباط برقرار کند موفقیت چشمگیری به دست نخواهد آورد.
این ارتباط دو مولفه مهم دارد: نیاز و انگیزه های عمومی؛ 
شــکل گیری این ارتباط را باید در برخــورد با این دو مولفه 
جست وجو کرد. پس اگر صریح تر بخواهیم ماجرا را بررسی کنیم 
باید در این باره گفت وگو کنیم که دیدگاه های انتقادی در برابر 
جریان تحریف تا چه میزان به نیازهای مردم گره خورده و آیا 
توانسته از نظر روانی در موقعیتی قرار گیرد که توجه عمومی 
را بــه خود جلب کند؟ به بیان دیگر نیاز به یک ادبیات به روز 

برای گره خوردن چنین دیدگاه هایی با نیازهای اجتماعی وجود 
دارد تا بتواند انگیزه های تغییر در افکار عمومی را تامین کند. 
در این صورت است که راه پذیرش عمومی تسهیل می شود. اما 
باید دوباره تاکید کرد که ضعف جدی اندیشه های آرایش یافته 

در مقابل جریان تحریف در این نقطه است.
بیان تئوریک آنچه در حوزه افکار عمومی موجب پذیرش 
تحریف شــده، شاید زمانی موثر باشــد که بتوان رمز عبور از 
موقعیت بحرانی شــکل یافته توسط جریان تحریف را به دست 
آورد، رمز عبوری که به نظر می رســد در ســه مرحله باید به 
افکار عمومی برای رمزگشایی برنامه »شکست جریان تحریف« 

کمک کند.
ارتباط با دستگاه منطقی جامعه

مرحله نخست در ارتباط با دستگاه منطقی جامعه است. 
در این مرحله شناســایی پیام تحریف و تحلیل محتوای آن، 
تصویر دقیق تری از عمق نفوذ این پیام ها برای سیستم منطقی 
مخاطبان ترسیم می کند. اگر فرایند »شناخت، تحلیل، ارزیابی 
و پذیرش« را در افکار عمومی به دســتگاه منطقی اجتماعی 
تعبیــر کنیم، اصالح این دســتگاه منطقی نیاز به گفت وگو با 
افکار عمومی دارد، گفت وگویی که از مســیر شکست سکوت 
اجتماعی در برابر جریان تحریف می گذرد و می تواند با تشریح 
اختالالت ایجاد شده در فرآیند چهارگانه پیش گفته، تغییرات 

محسوسی را ایجاد کند.

نیازشناسی مخاطب
البته این گفت وگو در مرحله دوم کامل تر می شود، مرحله ای 
که در ارتباط با نیازشناسی مخاطب است. در این مرحله سیستم 
رسانه ای بار مهمی را بر دوش دارد. رسانه ها با سوژه ها سروکار 
دارند و سوژه یعنی مردم. کشف سوژه هایی که در زندگی مردم 
بــا نفوذ جریان تحریف در تعارض قرار دارد، می تواند الگوهای 
خوبی برای ایجاد تردید در ترجمه ای باشد که این جریان به طور 

غیر واقعی از شرایط بحرانی ارائه کرده است.
عمومی کردن مفاهیم صحیح و اصیل

سومین مرحله که باید آن را مرحله تکمیلی برنامه شکست 
جریان تحریف دانست در ارتباط با عمومی کردن مفاهیم صحیح 
و اصیل اســت. این مرحله که بار آن عالوه بر رسانه ها بر دوش 
نخبگان است، باید مبتنی بر نیاز جامعه؛ آن روی سکه تحریف 
را تشریح کرده و داده های صحیح برای دستیابی به تحلیل های 
درست به مخاطب ارائه کند. ویژگی مهم این داده ها ارتباط آنها 
با روزمره زندگی اجتماعی است و برای افکار عمومی ظرفیت 

ایجاد تغییر در باورهای القا شده را فعال می کند.
مراقبت از چنین تغییراتی مهم تر از ایجاد آن هاســت چرا 
که جریان تحریف برای حفظ ارجحیت گزاره های خود، مجدد 
دستگاه منطقی جامعه را مورد هجوم قرار می دهد و به دنبال 
ایجــاد داوری جدید خواهد بود. اما گذار از نگرش های اصالح 
شده به رفتارهای تازه این رویکردها را تثبیت می کند و مقاومت 

اجتماعی در برابر تحریف را افزایش خواهد داد.
هرچند آنچه به عنوان جامعه و مردم می شناســیم گاهی 

چنین فرآیند پیچیده ای را آنقدر ســاده طی می کند که باید 
بــرای درک آن نیز نگاه های ســاده تری را بــه کار گرفت اما 
برکسی پوشیده نیست که تغییرات اجتماعی همان اندازه که 
ســاده عمل می کنند، پیچیدگی خاصی در منطق عملکردی 
خود دارند و همین پیچیدگی است که تاکید می کند نباید از 

سادگی رویدادهای جاری جامعه غفلت کرد.
شــناخت اهداف جریان تحریف شاید به اندازه شناسایی 
دالیل یا عوامل آن پیچیده نباشــد اما روشن است که در هر 
رویداد اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی یک نقطه اعتباری خاص 
مورد نظر این جریان است تا اعتماد عمومی را نسبت به خود 
جلب کند. این چالشی است که مهم ترین نتیجه آن استحاله 
فکری و تحلیلی دســتگاه منطقی جامعه بوده و از طریق ارائه 

پاسخ های انحرافی به سؤاالت اصلی جامعه انجام می شود.
ارائه پاســخ های انحرافی به مسائل بر اساس واقعیت های 
جعل شــده یکی از ابزارهای جریان تحریف است، پاسخ هایی 
که توسط سیستم ارزیابی و تحلیل رهبران فکری تحت تاثیر 
پروژه تحریف، بازتولید می شوند و به وسیله مارپیچ سکوت در 
افکار عمومی رسوب می کنند. فصل تغییر نگرش های اجتماعی 
سیاســی نشــانه هایی دارد و تشــدید نارضایتی از کارآمدی 
نگرش های القا شده، انتقاد از آنها و مطالبه برای تحرک بیشتر 
سیســتمی از مهم ترین نشانه های آن اســت، نشانه هایی که 
مدت هاست دیده می شود و جریان تحریف را نشانه گرفته است.

ساز و کار ماشه یا »مکانیسم اسپ بک« که در برجام و 
قطعنامه ۲۲۳1شورای امنیت برای کنترل ایران پیش بینی 
شــده است به معنای بازگشــت یکجای تمامی تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران است. این سازوکار از دیدگاه حقوقی 

و سیاسی ارزش تحلیلی دارد.  
آیا آمریکا عضو برجام یا قطعنامه هســت؟ آیا سازوکار 
ماشه موضوع رویه ای است؟ آیا دبیرکل یا رئیس شورای امنیت 
ناگزیر باید درخواست آمریکا را در دستورکار قرار دهند؟ آیا 
گزارش های پیشــین آژانس مالک اند یا گزارش پس از سفر 
اخیر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی باید مالک عمل 
قرار گیرد؟ هرچندکه جای این ســؤاالت پنج سال پیش و 
قبل از امضای توافق بود اما این ســؤاالت و چندده ســؤال 
حقوقی دیگر را کارشناسان حقوق سازمان های بین المللی به 
روش های مختلف پاسخ می دهند.درحال حاضر آنچه بیشتر 
خودنمایی می کند این است که اآلن از نظر سیاسی بیش از هر 
زمان دیگری آمریکا نیازمند امتیازگیری از ایران برای استفاده 

در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه ایاالت متحده است.
هزینه فعال سازی سازوکار ماشه

بدون شــک بانیان غربی برجــام و قطعنامه۲۲۳1 که 
پشتوانه حقوقی برجام است، در زمان نگارش سطر به سطر 
توافــق، چنین روزی را که بخواهند یک جانبه و قلدرانه زیر 
همــه تعهدات بزنند پیش بینی کرده اند. چونان که بیشــتر 
کارشناســان حقوق و ســازمان های بین المللی توانایی یک 
عضو دائم شــورای امنیت را در فعال سازی مکانیسم ماشه 
تایید می کنند. مانند سوزان رایس نماینده پیشین آمریکا در 
شورای امنیت که گفت: »استفاده از ماشه اعتبار حق وتوی 
آمریکا را زیر ســؤال می برد«. به این معنی که هزینه فعال 
ســازی سازوکار ماشه تنها این است که جامعه بین الملل به 
حق وتوی آمریکا بدبین می شود و آمریکا در شرایط فعلی هیچ 
اِبایی از پرداخت این هزینه ندارد چراکه اگر باعث رای مجدد 
به ترامپ شود که چه بهتر وگرنه زمین سوخته دیپلماسی را 

تحویل رقیبش داده است.
همچنیــن در ایران مدیر گــروه روابط بین الملل مرکز 
تحقیقــات راهبردی)CIS( گقت: »آمریکا می خواهد با فعال 
سازی ماشه، برجام را به مسیری بی بازگشت ببرد«. به زبان 
ســاده می توان گفت اجرای سازوکار ماشه به دو عامل نیاز 
دارد.اوال مطرح شــدن درخواست آن در شورای امنیت که 
آمریکا با فشار سیاسی آن را انجام خواهد داد و ثانیا تمدید 
تعلیق تحریم ها نیازمند قطعنامه جدید است که آمریکا آن 

سرباز آمریکایی نگاهی  ترحم آمیز و دلسوزانه به پدر و بچه های افغانی می کند، دلش به حالشان 
می سوزد. کاری از دستش بر نمی آید به خاطر همین، بخشی از پول جیبی خود را به آنها هدیه می دهد.
از سوی دیگر فرمانده نیروهای آمریکایی به عنوان یک ژنرال چهارستاره و موفق در فیلم می آید. 
او خانواده دوســت اســت و به افغانی ها تذکر می دهد که به جای خشخاش چیزهای دیگر در مزارع 

خود کشت کنند.
او با مردم افغانســتان صحبت می کند، به آنها می گوید ما برای کمک به شــما آمده ایم تا پس از 

ایجاد امنیت، نیروهای خودتان را در این زمینه  تربیت کنیم.
مــردم هم بدون اینکه دلیل منطقی بیاورند در یک جمله می گویند که ما می خواهیم شــما از 

اینجا بروید.
اینجاست که این ژنرال آمریکایی مظلومانه پس از مدت ها خدمت صلح طلبانه به این می اندیشد 

که باید از این کشور برود.

واکنش به پخش فیلم ماشین جنگ از شبکه تماشا 

خـامـوش فتـنه 
وز  دیر گربه های  و  موش  از 
وز امـر جنـگ  مـاشین  تـا 

پس از آن روزنامه ای، داستان زندگی او را به شکل غیرواقعی چاپ می کند و او را با شخصیتی منفی به  
دنیا معرفی می کند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا به جای او فرد قدرتمندتری را برای اداره جنگ در 

افغانستان گسیل می کند. و این موضوع بر مظلومیت فرمانده قبلی  می افزاید.
شاید باورکردن این موضوع سخت است که تنها پس از شش سال از پایان حضور چهارده ساله  نیروهای 

آمریکایی در خاک افغانستان که منجر به کشته شدن ده ها هزار غیرنظامی شد، این شبکه تماشای 
ایران است که  در شب پنج شنبه گذشته، چهره آمریکا در منطقه را این چنین نشان می دهد.

اما اگر نگاهی عمیق تر به کارتون ها و انیمیشــن های تلویزیون در طول سی سال گذشته داشته 
باشیم، باور این موضوع برایمان آسان تر شود.

اگر می بینید امروز برخی از افراد به راحتی به دشمن دیرینه خود اعتماد کرده و به دنبال گفت و گو 
و رابطه با او هستند، قطعا یکی از علل روانی آن به این باز می گردد که این نسل پای فیلم هایی مانند 

موش و گربه بزرگ شده اند.
کارتون هایــی که در ضمیر ناخودآگاه کودکان دیــروز این تفکر را جا انداخت که همواره حق با 
طرف ضعیف نیست بلکه گاهی این طرف قدرتمند است که مظلوم واقعی است و شیطنت های طرف 

ضعیف باعث درگیری و کشمکش بین آنها می شود.
موش و گربه های آن زمان برای بچه های امروز به شکل کارتون های مختلفی چون بنتن، اسپایدرمن، 
بتمن،  هالک، الکپشــت های نینجا و غیره در صفحه های تلویزیونی، چشم های مظلوم کودکانمان را 
تسخیر می کنند که به آنها بگویند قوی شدن نیاز به تالش و کوشش خاصی ندارد. فقط باید شانس 
و اقبال با تو یار باشد. اگر می خواهی قوی شوی باید امکانات زیادی داشته باشی، با امکانات موجودت 
فرد ضعیفی هستی پس باید احساس محرومیت کنی و برای رفع این احساس زجرآور، درمقابل پدر 

و مادر ایستاده و از ابزارهایی مانند دزدی و خیانت و دروغ استفاده کنی.
حتی اگر این کار را نتوانستی بکنی الاقل تصاویر خشن و سریع و فانتزی  ما را ببین تا خشونت و 
آدم کشی برایت عادی شود تا اگر در جامعه ات نیز صحنه های خشونت آمیز دیدی واکنشی نشان ندهی.
اگر نسل انقالبی، از پخش موش و گربه های دیروز غفلت نمی کرد امروز شاهد پخش فیلم هایی  
همچون ماشین جنگ نبودیم که در آن ژنرال آمریکایی برای نسل جوان ما به عنوان نماد صلح طلبی 

و امنیت نشان داده شود.
 فیلم و انیمیشن قالب و شکل دهنده تفکر یک ملت در نسل آینده است. اگر چیزی را قالب زدید، 
چگونه می توانید آن را تغییر شکل دهید؟  مواظب دروازه توطئه از دریچه فیلم های خارجی باشیم.

سارا سروش پناه

محمدجواد ریحانی

 *

تاثیر سازوکار ماشه
 بر روابط ایران و غرب

بازی با ماشه
را وتو خواهد نمود.

 امــا از دیدگاه کارشــناس مطالعات جهان که پدیده ها 
را از قــاب تجربیات عینی جهان می بیند همانقدر که فعال 
شــدن سازوکار ماشه توســط آمریکا قابل پیش بینی است، 
همراهی نکردن شــرکای ایران مثل روســیه، چین،عراق یا 
ونزوئال و بســیاری دیگر از کشورها در اجرای تحریم ها نیز 
قابل پیش بینی اســت. در واقع شرایط عمال تفاوتی نخواهد 
کرد چراکه آمریکا همچنان بدون ائتالف و یک جانبه پیش 

می رود. وقتی از 1۵ عضو شورای امنیت فقط آمریکا و کشور 
کم وزنی مثل دومنیکن با تمدید تحریم تســلیحاتی ایران 
موافق اند یعنی ایاالت متحده در اجرای تحریم ها تنهاست و 
این بهترین فرصت رسانه ای برای ایران است تا هم حقانیت 
خود را اثبات کند و هم به مردم این پیام را برساند که عمال 
اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.چونانکه ســرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه گفت: »آمریکا با روش های شبه قانونی سعی 
در بازگشت تحریم ها دارد ولی چنین اتفاقی نخواهد افتاد«. 
این عدم همراهی، هم منافع اقتصادی شرکای ایران را تامین 
می کند و هم از قانون گریزی افسارگسیخته آمریکا که موازنه 
حقوقی- سیاسی سازمان ملل را به ضرر روسیه و چین برهم 
می زند جلوگیــری می کند یعنی حمایت از ایران در چنین 
موقعیتی بیش از هر چیز دیگری حمایت از حقوق اعضا در 

شورای امنیت است. 
اهرم خروج از برجام

واضح است که جمهوری اسالمی با تکیه بر منابع قدرت 
درونی خود با همراهی شرکای بین المللی در مقابل این قلدری 

بی منطق آمریکا، با شجاعت واکنش عزتمندانه نشان خواهد 
داد و تحت فشار اروپا یا هر پلیس خوب دیگری تمدید تحریم 
تســلیحاتی را نمی پذیرد و استفاده از اهرم خروج از برجام، 
پروتکل الحاقی و حتی ان پی تی)پیمان منع اشــاعه سالح 
هسته ای( را به موقع دردستورکار قرار خواهد داد. و این همه 

جداست از توانمندی جمهوری اسالمی ایران در عمق راهبردی 
خویش مثل سوریه ، لبنان و فلسطین که امروزه امنیت رژیم 
صهیونیستی به عنوان پاشنه آشیل دکترین سیاسی امنیتی 
غرب مورد تهدید این توانمندی اســت. چونانکه کارشناس 
نظامی صهیونیست می گوید: »اساسا در سه جبهه)غزه،لبنان 
و ســوریه( نمی توانیم با ایــران مقابله کنیم«. یا در عراق که 
هر از چندگاهی نیروهای موســوم به ائتالف آمریکایی یک 
پایگاه نظامــی را از ترس حمالت نیروهای بســیج مردمی 

تخلیه می کنند. یا در یمن که ســعودی ها و اماراتی هایی که 
به تازگی صهیونیســت بودنشــان را علنی کرده اند به شدت 
بیمناک حمالت پهپادی و موشکی مردم مظلوم یمن هستند. 
حق مطلب این است که دست جمهوری اسالمی به اندازه ای 
باز اســت که مسئولین رده باالی سیاسی ایران با چند سفر 
هوشمندانه یا سخنرانی و موضع گیری تعیین کننده ، می توانند 
معادالت را تغییر دهند چونانکه ســردار شــهید حاج قاسم 

سلیمانی در شرایطی بس سخت تر انجام می داد. 
نیاز غرب به توافق با ایران

اولین واکنش بازدارنده در شرایطی که غربی ها از مرگ 
حــرف میزنند تــا به تب راضی کنند، اتحاد مســئولین در 
استحکام مواضع، نپذیرفتن حتی پیش نویس تعهدات جدید 
و تهدید طرف مقابل به زیر میز زدن است چراکه وقتی هایکو 
ماس وزیر خارجه آلمــان می گوید: »ایران نقش خطرناکی 
در خاورمیانــه دارد و هم آکنون به برجام پایبند نیســت و 
ما تالش می کنیم در ســازمان ملل به راه حل میانه بر ســر 
تحریم تسلیحاتی برسیم« یعنی نیاز غرب به توافق با ایران 

بسیار بیشتر است چون اهرمی قویتر از توافق برای مقابله با 
ایران ندارند. به ویژه برجام فعلی که به قول رئیس کل سابق 
بانک مرکزی ایران »تقریبا هیچ« برای ایران داشــته است. 
جمهوری اســالمی تعهد جدید نمی پذیرد چراکه اگر تعهد 
جدیدی مثل تمدید تحریم تســلیحاتی بپذیرد در واقع به 
ترامپ برای پیروزی در انتخابات و البته فشار بیشتر بر مردم 
کمک کرده است. از یاد نبریم برداشته شدن تحریم تسلیحاتی 
ایــران به معنای انتقال آزادانه و قانونی ســالح به مرزهای 
رژیم صهیونیستی است و همچنین باعث تقویت مناسبات 
اســتراتژیک ایران خواهد شــد همان طورکه رئیس جمهور 

ونزوئال گفت: »خرید سالح از ایران ایده خوبی است«.
عدم شرطی سازی اقتصاد به سیاست خارجی

دومین واکنش، ارســال پیام های واکنش ســریع برای 
غربی هاست.اقداماتی مانند طرح پیشنهادی اخیر نمایندگان 
مجلس ایران برای الزام دولت به خروج خودکار از برجام در 
صورت اجرای ســازوکار ماشه. سومین واکنش غیرمنتظره 
ایران می تواند پیش دســتی در کنترل و بازرسی آبراه هایی 
مثل تنگه هرمز باشد چراکه واکنش های معمول برای غربی ها 
قابل پیش بینی است چونان که اندیشکده استرات فور هفته 
گذشته در گزارشی اعالم کرد که ایران تا انتخابات آبان ماه 
آمریکا واکنشــی نشــان نخواهد داد و پس از آن درصورت 
انتخاب مجدد ترامپ، دســت به تالفی خواهد زد و در این 
باره حتی روزنامه صهیونیســتی جروزالم پســت پا را فراتر 
گذاشــته و به نقل از مقامــات ایرانی همین مطلب صبوری 

ایران را چاپ کرده است. 
هرچند اجرای ســازوکار ماشه و به تبع آن لغو توافقات 
فعلی برای ایران زحماتی خواهد داشت ولی با توجه با راهبرد 
حزب دموکرات آمریکا که عبارتست از تسلیم نمودن ایران 
طی چند توافق پی در پی، اگر بایدن پیروز انتخابات باشد، راه 

برای فشار بر ایران از این طریق بسته خواهد بود.
در پایان همه می دانیم که این کشــمکش سیاســی و 
هیاهوی رســانه ای فعلی غرب در اثر شــرایط انتخاباتی در 
آمریکا بــه وجود آمده و پس از آن نیــز بالفاصله کمرنگ 
خواهد شــد و چه خوب اســت ما در ایــران اعم از مردم و 
مسئولین تصمیمات راهبردی را به گونه ای اتخاذ کنیم که 
تا این حد متاثر از تصمیمات خارجی نباشد چونان که رهبر 
معظم انقالب در دیدار اخیر با هیئت دولت فرمودند: »نباید 
برنامه ریزی اقتصادی در کشور معطل لغو تحریم ها یا نتیجه 

انتخابات در فالن کشور بشود«.


