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گفتا ز که نالیم که...
      سعید ملکی      

چند هفته از ماجرای «مایکل لدین» مشاور
سابق شورای امنیت ملی آمریکا و انتشار یادداشت
جنجالی او در نشریه «فوربس» میگذرد اما هنوز
گرد و خاک اقدام بحثبرانگیز وی فروننشسته و
بازار گمانهزنی و قلمفرسایی درباره افشاگریهای
وی سرد نشده است.
پس از پردهبرداری لدین از ارتباط سران فتنه
 88ب��ا دولت آمریکا ،گروهی از حامیان عینی و
تلویحی متهمان این پرونده سکوت پیشه کردند
و دستهای نیز در مقام دفاع از خود استداللهایی
را مط��رح کردن��د .در ای��ن می��ان خاموش��ی
دموکراتهای مقیم کا خ س��فید نیز سبب شد
نوشتههای لدین رنگ واقعیتری به خود بگیرد.
ورای ای��ن قضیه و گمانهزنیهایی که درباره
انگیزهه��ای لدی��ن از این اقدام ص��ورت گرفته
 مانند تالش وی برای ضربه زدن به دموکراتهادر آس��تانه انتخابات یا س��نگاندازی در مسیر
کاهش اختالفات تهران و واشنگتن -باید گفت
نوشتههای این نومحافظهکار آمریکایی رخدادی
بدیع یا منحصر به فرد نیس��ت چرا که از همان
ابتدای کلید خوردن حوادث  ،88حمایت سیاسی
و تبلیغاتی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا
از معترضان به نتایج انتخابات ریاستجمهوری و
سپس پناهندگی بسیاری از چهرههای شاخص
این جریان به کشورهای یادشده ،خط و ربطهای
واقع��ی گردانندگان حوادث تلخ س��ال  88را به
نمایش گذارد.
از این رو اس��ت که تمای��ل متقابل مقامات
کشورهای غربی و آمریکا از یکسو و زمینهسازان
حوادثفتنهنیازچندانیبهرمزگشایینوشتههای
سیاستمدار صهیونیستپرور آمریکایی ندارد و به
عبارتی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان
و نیز مجادله بر سر آن است.
با این حال مس��ائل مهمی وج��ود دارد که
میتوان به بهانه ماجرای لدین به آنها اشاره کرد
و از برخی نخبگان خواست بار دیگر آن را وجهه
تامل خود قرار دهند.
 -1هم��ه چیز از ایران ش��روع و ب��ه ایران ختم
میشود .این واقعیتی است که برخی به کلی آن را
نادیده گرفته و در راستای اهداف خاص سیاسی
دچار خودغیرپن��داری یا حتی غیریتس��ازی
مخالفان خود شدهاند .فراموش کردن یا پشت پا
زدن به این اصل که در چارچوب قلمرو سیاسی
و پهنه جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران همه بر
یک کشتی نشسته و...
ادامه در صفحه 5

يادداشتامروز عل�ی هدایت :از س��الهای
پایان��ی جن��گ تحمیل��ی،
دشمن از «دیپلماسی رسانهای» مستقیم به سمت
بومیسازی پایگاههای خود در داخل مرزها تغییر
موضع داد .هدف این بود که با تربیت ،شبکهسازی
و جذب مدیران رس��انهای ،تریب��ون «غرب» را به
جای میکروفن بومی «ش��رق» ج��ا زده و عالوه بر
مدیریت و تقلیل هزینهه��ا ،با تکیهزدن به چنین
سیاست کارآمدی ،از سرشاخههای داخلی هدایتگر
سیستم پس از قربانی شدن نیروهای دونپایه ،در
هر دور هوش��یاری نظام پس از درگرفتن فتنهای
جدید ،حفاظت کنند.
نتیجه این شد که بهرغم ضربهزدن نظام به شبکه
رسانههای زنجیرهای در دورههای تاریخی ،به علت
در امان ماندن مادرخرجان و خوراکسازان پرقدرت
سیاس��ی و نفوذیهای دش��من در بطن جریانات
غربگ��رای داخلی ،عضوگیری و تیمس��ازی مجدد
در دس��تور کار قرار گرفت .هدف اصلی رسانههای
زنجیرهای از روی گیش��ه بردن تصاویر و تیترهای
مشترک ،نمایش وجود یک جریان مردمی حامی
شعارها و گفتمانی مشترک است که تالش میشود
در قالب تعدد رسانه در شکل شعار«ما بیشماریم»
دوران فتنه  88جلوهگری کند .در حالی که جریان
مذکور به جز اقلیتی افراطگ��را و غربزده ،از جانب
هی��چ پایگاه مردمی در جامعه حمایت نمیش��ود.
همین موضوع ش��ناخت مدیران عالیرتبه داخلی
تیم رس��انهای مذکور را به علت شناس��ایی دقیق
نقاط ضربهپذیر و پرهیز از قربانی شدن مهرههایی
که به علت اس��تعدادی ذاتی در حوزه خبرنگاری و
نویس��ندگی با وعده حقوق و مزایای باالتر از سایر
رسانهها یا دس��تیابی به شهرتی فراملی و ترانسفر
ش��دن به لندن و لسآنجلس ،جذب ش��دهاند ،در
اولویت قرار میدهد.
از مدی��ران خارج از کش��ور تیم مذکور بس��یار
ش��نیدهایم .از گریسیک ،عضو س��ابق و در سایه
ش��ورای امنیت مل��ی آمریکا که این ای��ام با بزک
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زنجیرهایها از کجا خط میگیرند؟

رس��انههای زنجیرهای ،به ش��کل «فرشته صلح»
تصویر میش��ود تا آلن ایر ،سخنگوی فارسی زبان
وزارت خارجه آمریکا و مسعود بهنود ،مدیر جذب
و استعدادیابی شبکه بردگان ملکه انگلیس در بنگاه
خبرپراکنیبریتانیا!
اما سرشاخههای داخلی و فتنهافروز رسانههای
زنجیرهای کجا پنهان ش��دهاند؟ هنوز ب��رای دوام
یافت��ن عناصر عالیرتبه نفوذی هیچ تکنیکی برتر
از نزدیک ش��دن به منابع قدرت ابداع نشده است.
هر دولتی به واسطه مدیریت افکار عمومی نیازمند
مدیران رسانهای است و طبیعتا یک دولت غربگرا،
از انگیزههای بسیاری برای همکاری با سایر مدیران
غربگرا و ظاهرالصالح برخوردار است.
در مرحله دوم باید نشانههای «اتاق فرماندهی
عملی��ات روانی» را ردیابی کنی��م و به اصطالح از
بخش معلوم معادله به بخش مجهول برسیم ،چراکه
مدیریت روزانه رس��انههای پرتع��داد مذکور بدون
خوراکدهی متناوب امکانپذیر نیس��ت و طبیعتا
باید یک دورهمی دس��تکم هفتگ��ی در یکی از
کانونهای قدرت با حضور مدیران عالیرتبه با هدف
پایش نیروها و ارائه پروندهها صورت گیرد.
خبرنگاران گزینشش��ده رس��انههای همسو با
جریان غربگرا ،هر سهش��نبه با حضور یک امنیتی
سابق ،حامی جریان حجتیه و متخصص در حوزه
ارتباطات ،از حامیان اس�لام لیبرالیستی رحمانی،
از عناصر قدیمی بان��د حجاریان و از حامیان فتنه
 ،88جلس��های مهم دارند .جلس��های که در ذیل
آن پروندههای مختلف و خطوط مهم خبری ارائه
میش��ود و در ذیل همین برنام��ه بر فعالیتهای
هفته پیش این کلوب پنهانی ارزشگذاری میشود.
از طرفی مش��کالت حقوقی احتمالی زیرمجموعه
نیز به واس��طه حضور گاهبهگاه یکی از مس��ؤوالن
پرقدرت فعال در حوزه رس��انه بررس��ی شده و در
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دریافت پیامهای شما  در شبکههای اجتماعی

دس��تور رفع و رجوع قرار میگی��رد .نتیجه اینکه
زنجیرهایها با حمایت تاکتیکی اتاق فرماندهی در
قالب دریافت پورس��انت ویژه ،حقالعمل و حمایت
حقوقی ،عملیات در حوزه حمایت اس��تراتژیک از
نفوذ فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی غرب در ایران را
ادامه میدهند و با بزرگنمایی عقبه ،خود را بخشی
مهم از بدنه جامعه جا میزنند.
از درگیریه��ای روزمره زنجی��رهای با جریان
انقالبی بگیرید تا حمایت تمامقد از مفسد اقتصادی
راهی اوین! از حمایت از واردات محصوالت کشاورزی
به بهانه «بیآبی» ب��رای حمایت تاکتیکی از البی
وارداتچی مورد حمایت غرب تا صهیونیست خواندن
مخالفان توافق نامتوازن وی��ن! همه این پروندهها
ابتدا در اتاق جلس��ه تی��م فرمانده��ی داخلی اما
هماهنگ و مرتبط با مدیران بیبیسی و رسانههای
زنجیرهای ضدانقالب مطرح میشود .راز رمزگشایی
از هماهنگی بینظیر رسانههای زنجیرهای داخلی و
سایتها و شبکههای خبری آمریکایی و انگلیسی
جریان معاند نظام نیز در خوراکس��ازی از منبعی
مشترک است.
پس حلقه اول متشکل از برخی امنیتیهاست
و حلقه دوم طبیعتا برآمده از مادرخرجان قدیمیتر
از جمله مفس��دان اقتصادی اس��ت که از حمایت
ساختاری از نقشههای دیپلماسی عمومی غرب در
ایران کاسب میشوند.
حلق��ه اول بهط��ور معم��ول ت�لاش میکند
افراطگرای��ی ماهیتی رفتارهای خ��ود را ،الزامی و
در تقابل با رقبای سیاس��ی ،ضروری معرفی کند و
به عب��ارت بهتر خود را فرمانده عملیات «حفاظت
رسانهای از دولت» در سیاست داخلی معرفی کند.
حال آنکه هیچ بعید نیست فردا روز به واسطه تغییر
نظر مرکز فرماندهی خارجی ،زنجیرهای را برای یک
کودتای رسانهای علیه دولت ،آماده کند!

دقیق ش��دن در برخ��ی پروندههای خبری که
در طول  2سال گذش��ته در رسانههای زنجیرهای
اجرایی ش��ده کم��ک میکند از س�لایق و عالیق
قدیمی اما بهروزرسانی شده تیم فرماندهی مطلع
شویم:
الف -یکی از جالبتری��ن پروندههای مورد عالقه
رسانههای زنجیرهای در طول  2سال اخیر ،تالش
برای دور س��اختن رقبا از پیگی��ری گفتمان ملی
داخلی ،با خوراکس��ازی هیجان��ی و بیهوده بوده
اس��ت .این هدف در باالبردن س��طح توقع مردم از
«توافق با غ��رب» در مقابل تضعی��ف ارزشهایی
همچ��ون «خودکفایی» و «اقتص��اد مقاومتی» به
وضوح قابل ردیابی اس��ت .نتیجه اینکه به واسطه
برآورده نشدن هدف مذکور پس از توافق ،برخالف
فضاسازیهای اتاق عملیات روانی مذکور ،این دولت
است که با شکستی سنگین در منظر افکار عمومی
مواجه خواهد شد .فراموش نکنیم مبدع ایده «حل
مشکالت اقتصادی در  100روز» نیز غریبه نیست
که عمال روحانی را در چاه توقع افکار عمومی گرفتار
کرد.
ب -ت�لاش ب��رای ایجاد فض��ای دوقطبی و حتی
نمای��ش وج��ود حاکمی��ت دوگانه در کش��ور با
برخورده��ای جناحی با هم��ه پروندهها ،طرحها و
اتفاق��ات مهم کش��ور از دیگر خطهای رس��انهای
خطرناک است که میتواند با تقسیم جامعه عمال
به از دست رفتن وحدت کلمه در جامعه و تضعیف
ساختاری دولت منجر شود.
ج -حمله مدیریت شده به رسانههای ارزشی داخلی
و تضعیف جدی صداوسیما شاید در کوتاهمدت به
نفع دولت تمام ش��ود اما دور شدن از ساختارهای
اصیل حاکمیتی موضوعی اس��ت که در نهایت به
اپوزیسیوننمایی گروه تکیهزده بر کرسی قدرت در
تقابل با حاکمیت میانجامد .ماجرایی که به دوئل

گاو و قطار بسیار شبیه است و سرانجام آن به حذف
همیشگی دوئلکننده با حاکمیت ،از عرصه سیاست
کشورمیانجامد.
د -هدای��ت عامدان��ه جری��ان خب��ری کش��ور از
رسانههای مکتوب و سایتهای مجوزدار به سمت
فضای مجازی رها شده به منظور زمینهسازی برای
گمراه��ی اطالعاتی و خبری در بحبوحه فتنههای
احتمالی آینده نیز ش��اید در ابت��دای امر منجر به
تخلیه هیجانات جامعه در چاهویل س��ایبر شود اما
واضح اس��ت که ایجاد خأل امنیتی در حوزه رسانه،
بازی با آتش اس��ت که فرماندهان این اس��تراتژی
خطرناک با توکل و اعتماد بر دش��من قدارهبند به
آن تن دادهاند.
اهمی��ت طراحی مذکور در این اس��ت که تیم
نفوذی دشمن ،به نام حمایت از دولت ،در حقیقت
دس��ت حاکمیت را از کنترل فضای رس��انهای به
عنوان حق ذاتی خود ،کوتاه کرده و تالش میکند
این موضوع فراموش شود که اصل حضور و فعالیت
شبکههای پیامرسان خارجی در ایران و جلوگیری از
ایجاد شبکه ملی اطالعات ،مطالبه جدی فرماندهان
این پروژه در خارج از مرزها بوده و هست.
اینه��ا تنه��ا بخش��ی از مخاط��رات اعتماد به
نقشههای خیانتکارانه تیم فرماندهی عملیات روانی
غرب در داخل است .تیمی که در ظاهر خود را مقید
به دوام سیاسی دولت یازدهم معرفی میکند و در
باطن مجری سیاستها و پروندههای دیکته شده
از خارج مرزهاس��ت .این مهمترین رخنه سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی غرب در خصوصیترین حوزه
مدیریت اذهان عمومی است که در صورت مسدود
نشدن میتواند به واسطه ایجاد فتنههای اطالعاتی
گوناگون ،وحدت درونی ملت را خدشهدار کرده و به
درگیریهای درونی بینجامد .در هم شکستن چنین
شبکه خطرناک آش��کاری که حتی زمان و مکان
برگزاری جلسات آن نیز معلوم است ،بدیهیترین
انتظار ملت و دلس��وزان از دستگاههای اطالعاتی و
امنیتی است.
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