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پاورچین

نفوذ بومی!

حس�ن عباسی :مس��اله نفوذ غالبا با مساله رخنه
اشتباه گرفته میش��ود .واژه نفوذ یک مفهوم نظامی
اس��ت که در تاکتیک نظامی بین  2مفهوم «رخنه»
و «نفوذ» طبیعتا یک تمایز جدی وجود دارد .رخنه
مستمر اتفاق میافتد اما نفوذ نقطهای و موضعی است.
غالبا رخنه توسط واحدهای ارتش نظامی کالسیک
در خط مقدم اعمال میشود اما نفوذ توسط نیروهای
ویژه در عمق مواضع کشور دشمن اعمال میشود .از
این منظر وقتی از نفوذ اعم از نفوذ فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و ...سخن به میان میآید منظور
این اس��ت که عناصری از فک��ر و فرهنگ و اعتقاد و
اقتصاد کش��ور دش��من در عقبه مواض��ع فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و نظامی خودی
نفوذ کردهاند .درس��ت مثل اینک��ه یک واحد چترباز
دش��من – یک واحد نیروهای ویژه -به عمق یکی از
مراکز اس��تانهای ما نفوذ و ت��ا آنجا پیش روی کند
و ی��ک عملیاتی انجام دهد و بخواه��د بازگردد ،این
اقدام به ش��کل نفوذ هیچ اتصالی به مرز ندارد .یعنی
یکس��ره پیوستگی ندارد ،بلکه با یک فاصله و عمقی
انجام میش��ود ،ضرب��های میزن��د و بازمیگردد .در
نفوذهای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هم
به همین نسبت کار انجام میشود .لذا نکته اول این
است که تمایز بین رخنه و نفوذ در بررسی نخبگان و
کارشناسان در این حیطه باید روشن و شفاف باشد و
این تمایز کامال مشخص شود .نکته دوم مفهومی است
به نام «ضریب نفوذ» .ضریب نفوذ یک بار مثال بنیاد
«وودرو ویلس��ون» اس��ت که تالش میکند در ایران
نهادهای مدنی به وجود بیاورد .جاسوسانی مثل «کیان
تاجبخش»« ،هاله اسفندیاری» یا افرادی مثل «رامین
جهانبگلو» را میفرستادند تا در اینجا درباره مباحثی
در حیطه نهادسازی و ایجاد نهادهای مدنی کار کنند
که میدانید بعدا وزارت اطالعات اینها را دستگیر کرد
و سیستمشان متالشی شد .یک وقت همان فعالیتها
در اینجا توس��ط بعضی نهادهای بومی شده و توسط
افرادی که به بعضی مس��ؤوالن وابستگی دارند انجام
میشود .اینجا دیگر صحبت از ضریب نفوذ است .بر
اساس آنچه گفته شد نفوذ در نهادهای تصمیمساز یا
نهادهای تصمیمگیر هم به همین نسبت است .یعنی
شما میبینید در بعضی مراکز تحقیقات استراتژیک
کالن کشور افرادی که مدام یک پای آنها در اجالس
داووس است و پای دیگرشان در دانشگاههای آمریکا و
سر و سری در محافل مختلف آکادمیک و حوزههای
مختلف تصمیمسازی غرب دارند ،حضور دارند .از این
منظر مفهوم «نفوذ بومیش��ده» ی��ا «ضریب نفوذ»
شناختش بسیار مهم است .برهمین اساس معتقدم
امروز نفوذ را نه به عنوان نفوذی که انگار دارد از بیرون
میآید ،بلکه نفوذی که در قالب ضریب نفوذ به نتیجه
نشسته باید بررسی کرد.

ای مردم بیاخالق شوید!
محمدرضا کردلو

معروف اس��ت س��الیان سال
نگاه
قب��ل از این ،یک��ی از عرفای
صاحبنفس تهران ،یک روز بر منبر یکی از مساجد
بنام تهران به مردم خطاب کرد« :ای مردم ُمش��رک
ش��وید»! مردم ک��ه از این کالم عال��م جلیلالرتبه
متعج��ب ش��ده بودند همهم��ه کردن��د .در محل
سخنرانی س��ر و صدا شد و س��خنران دوباره تکرار
کرد« :مردم ُمش��رک ش��وید .فردا هم بیایید؛ بقیه
این خطب��هام را فردا خواهم خواند» .اینها را گفت و
از منبر پایین آمد .فردای آن روز مردم همه از اطراف
و اکناف خودش��ان را به مسجد رساندند .کوچههای
منتهی به مسجد جای سوزن انداختن نبود .پشتبام
مس��جد و پشتبامهای اطراف هم پر از اهالی کوچه
و ب��ازار بود که آم��ده بودند ادامه س��خنرانی عارف
نامی ش��هر و معلم برجس��ته اخالق را گوش کنند.
اس��تاد اخالق باالی منبر رفت .بعد از بسماهلل گفت:
«ای مردم ُمش��رک ش��وید ولی کمی هم خدا را در
کارهایتان شریک کنید؛ ضرر نخواهید کرد» .مردم
که فهمیده بودند منظور این عارف بزرگوار چیست،
از س��ر نفس عالم عاملشان ،هایهای شروع کردند
به گریه و زاری .صدا از مسجد بلند شد .مایه برکتی
ش��ده بود این سخنرانی .عالم شهر با عباراتی که بر
زب��ان آورده بود ،به مردم ی��ادآوری کرده بود «خدا
را ه��م در نظر بگیرند» چون خیلی وقتها خیلیها
شهادت میدهند به یگانگی خداوند اما خدا را در نظر
نمیگیرند .گره خیلی از کارها همین جاست.
***
حاال هم در میانه این غوغای سیاس��ی ،خیلیها
ادع��ای اخالق دارند .اما کدامیک راس��ت میگویند؟
معیار اخالقمداری چیست؟ اخالق که نسبی نیست،
بگوییم هم «الف» راس��ت میگوید و هم «ب» .پس
چه کنیم؟ این روزها ادعای اخالق چماق ش��ده است
روی س��ر اص��ول دیگر .مث�لا تا میخواه��ی از فالن
سیاست فالن مسؤول محترم انتقاد کنی ،میگویند:
«مبادا بگی باالی چشم فالنی ابروست ،ایشان انسان
بااخالقی هس��تند» یا وقتی میخواهی به مس��ؤول
دیگری اشتباهش را بفهمانی منعت میکنند که مبادا
با فالنی طوری حرف بزنی که بیاخالقی ش��ود! حتی
بعضی وقتها که میخواهی درباره چرایی «بداخالقی»
مس��ؤول محترم حرف بزنی ،خود «اخالق» را چماق
میکنن��د! خب اگر قرار باش��د ج��واب «بداخالقی»
را نده��ی ی��ا به مس��ؤول «بیاخ�لاق» نفهمانی که
«بیاخالقی» کرده اس��ت ،خود این زیر پا گذاش��تن
«اخالق» نیست؟ «اخالق» و «بداخالقی» چطور باهم
جمع میشوند؟ جمع ضدین چگونه ممکن است؟
آخرالزمان است دیگر ،اخالق را چماق میکنند
ب��رای زدن دین .این روزه��ا حرفهای عجیبتری
هم از آدمهایی که انتظارش را نداریم میش��نویم.

میگوین��د چون ممکن اس��ت حرف سیاس��ی در
مجلس عزاداری با بیاخالقی به یکی از مس��ؤوالن
و ...هم��راه ش��ود ،اصال حرف سیاس��ی نزنید .پس
تکلیف م��ا با «سیاس��ت ما عین دیانت ماس��ت»
مدرس چه میش��ود؟ اسالم سیاسی امام(ره) را که
نمیتوانیم گوش��ه تاقچه بگذاریم؟ «هیأت سکوالر
نداری��م» که رهبری فرموده را هم بخواهیم تعطیل
کنیم که چیزی نمیماند! به فرموده امام عزیز(ره):
«ی��ک وقت بازی نخورید! یک وقت این ش��یاطین
نیایند بگویند که به شما چه دخالت در اسالم ...این
اشکال اولش به نبی اکرم(ص) وارد است .اگر ایشان
هم به س��رمایهدارهای مکه و حجاز کاری نداش��ت
و تو مس��جد مینشست و مس��اله میگفت ،جنگ
پیش نمیآمد ،کش��تار نمیشد ،عموی معظمش
کشته نمیشد .و به سیدالش��هدا(ع) وارد است .اگر
سیدالشهدا(ع) میرفت پیش یزید و بیعت میکرد
و مسالهگو ،مساله میگفت ،با او میساخت و مساله
میگفت ،یزید خیلی هم احترام میکرد ،دس��تش
[را] هم میبوسید .ولی تکلیف این بود؟»
این روزها اما در میان جریانات سیاس��ی یکی از
ش��بهههای عظیم که گاه متدینان نیز به آن گرفتار
میش��وند همین ادعای اخالقمداریهاست .وقتی
نشریه فرانسوی در یک بیحرمتی غیرقابل بخشش،
پیامبر عظیمالش��أن ما (ص) را مورد هتک حرمت
قرار میدهد و مس��ؤول دستگاه دیپلماسی حتی از
مس��ؤوالن آن کشور توضیح هم نمیخواهد که چرا
این کار را کردید و این توهین را روا داشتید و حتی
در همان روزهای پیادهروی و توهین به پیامبر(ص)
توسط نشریه فرانسوی با روی خندان با وزیر خارجه
کش��ور هتاک دیدار میکند ،ح��اال مدعیان اخالق
بیایند با اخالق باشند ،یعنی با ادعای اخالق زبان در
کام بگیرند ،توهین فروکش میکند؟ منفعتی باالتر
از پیامبر(ص) داریم که به خاطرش با ادعای اخالق
سکوت کردند و دم برنیاوردند؟ یا پس از فاجعه منا
که مطمئنا قلب حضرت ولیعصر(عج) را نیز به درد
آورد و اعالم عزای عمومی توسط رهبر معظم انقالب،
فاجعه سکوت دیپلماس��ی یک آخ نمیخواست که
مدعی��ان اخالق حرفی نزدند؟ اخالق��ی که در برابر
قربانی شدن عزیزترین انس��انها در روز عید قربان
سکوت میکند ،اخالق است؟
شاید باز صاحبنفس��ی نیاز است که در یکی از
منابر خطاب کند« :ای مردم بیاخالق شوید» .چند
روز پیش  6س��ال قمری از «بیاخالقی» فتنهگران
در روز عاش��ورا گذش��ت .مدعیان اخالق که آن روز
هم از قافله عش��ق مردم عقب ماندند ،حاال حرف از
اخ�لاق میزنند .اخالقی ک��ه در برابر بیحرمتی به
اباعبداهلل(ع) س��کوت کند ،اخالق اس��ت؟ای مردم
بیاخالق شوید!

همبرگر با ُسس اورانیوم ،نوشابه با طعم آب سنگین
سعید ملکی

چن��د روز پ��س از توافق 23
روزنه
تیرم��اه نماین��دگان دول��ت
یازدهم و کش��ورهای عضو گ��روه  5+1در وین روی
متن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام ،در
رس��انهها خبری درباره اعالم آمادگی شرکت غذایی
آمریکایی «مک دونالد» برای حضور در ایران منتشر
ش��د .چندی پیش نیز برخی رسانهها از ورود بیسر
و صدای این ش��رکت به ایران خبر دادند و آش��کار
ساختند شرکتی تحت عنوان «مکفلری» -که نام
یکی از محصوالت شرکت مکدونالد است -توانسته
از  2سال پیش مجوز فعالیت در ایران را دریافت کند.
ای��ن خبر در فضایی پراکنده ش��ده اس��ت که
پ��س از رفت و آمدهای مکرر هیاتهای اقتصادی
و بازرگان��ی غربی به تهران ،هنوز ق��راردادی برای
سرمایهگذاری یا حضور شرکتهای بزرگ خارجی
در اقتصاد ایران منعقد نش��ده و این اهداف اعالنی
و مطلوب دولت با گذش��ت ماهها از توافق محقق
نشده است بنابراین میتوان گفت دولتیها پس از
مدتها به آب و آتش زدن ،تنها توانستهاند مسیر
ورود مکدونالد را آب و جارو کنند و برای ورودش
شبانه تاق نصرت ببندند.
ب��ا توجه ب��ه ای��ن دس��تاورد ب��زرگ مذاکرات
هس��تهای(!) بد نیس��ت بدانیم مکدونال��د دارنده
بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای فستفود یا غذای
آماده در جهان است؛ غذاهایی که ساالنه میلیونها
ت��ن را در سراس��ر جهان به کام مرگ میفرس��تد.
س��ازمان بهداش��ت جهانی از آمار  7میلیون نفری
قربانیان سرطان در جهان در سال  2013خبر داده
که دومین عامل مرگ و میر آنها فس��تفود است .با
توجه به س��هم بزرگ «مکدونالد» در بازار جهانی
چ آمریکایی» [شش��مین
میت��وان گفت «س��اندوی 
برند تجاری شناختهش��ده دنیا] کم از کمپانیهای
اسلحهسازی یانکیها قربانی نمیگیرد.
آسیبهایی که مکدونالد برای سالمت جهانیان
به دنبال داشته ،در کنار چالشهای زیستمحیطی
و حت��ی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و اخالقی که
بحث مفصلی را میطلبد تا به آن حد رسید که 16
اکتبر از س��وی معترضان در سراسر جهان به عنوان
«روز جهانی ضدمکدونالد» نامیده شد.
مکدونالد که در نزدیک به  120کش��ور ،روزانه
معده حدود  70میلیون نفر  -به اندازه جمعیت یک
کش��ور  -را از چیزی شبیه به بمب ساعتی انباشته
میکند اکنون در راه ایران است تا رسما فعالیت خود
را آغاز کند.
ای��ن البته هم��ه ماجرا نیس��ت .مدتهاس��ت
محص��والت برندهای آمریکایی چ��ون مکدونالد و
«کوکاکوال» نماد ترویج سبک زندگی آمریکایی و به
دنبال آن زمینه نفوذ و استیالی همهجانبه آمریکایی

در اقصی نقاط جهان ش��ناخته میش��ود .از این رو
تالش برای ایجاد محدودیت در برابر این ش��رکتها
در برخی کش��ورها نیز جنبهای نمادین در مقابله با
استیالی آمریکا پیدا کرده است .در کشورهایی نظیر
چین و روس��یه بهرغم تعهدات مرب��وط به تجارت
جهانی نگاههای سختگیرانهای به گسترش و فعالیت
ش��رکتهای اینچنینی و روندهایی با عنوان «مک
دونالدیسم» یا «کوکاکوالزيش��ن» اعمال میشود.
چنی��ن روندهایی را میتوان ب��ه نوعی تاییدکننده
نظریهای دانست که «آنتونیو گرامشی»* اندیشمند
ایتالیایی ضدسرمایهداری معاصر برای تشریح فرآیند
اس��تیالی کاپیتالیسم بر کش��ورها و جهان مطرح
کرده است .گرامشی با رهیافتی فرهنگی و نگرشی
ایدئولوژیک به این فرآیند ،نگاه مارکسیس��تهای
اولیه در زمینه نقش زیربنایی اقتصاد در مولفههای
سیاس��ی ،فرهنگی و امنیتی را رد کرده و به عناصر
نفوذ فرهنگی در شکلگیری هژمونی یا همان استیال،
برجستگی داده است.
آمریکاییه��ا خ��ود معتقدن��د در کن��ار
«سیاس��تورزی»« ،نظامیگری» و «توسعهطلبی
اقتصادی» ،به مقوله «فرهنگ» به عنوان اهرمی قوی
برای برتریجویی و جهانخواری مینگرند و از این رو
پدیدهای نظیر مکدونالدیسم و گسترش آن فقط از
منظر منافع اقتصادی آن برای آمریکاییها اهمیت
ن��دارد بلکه اب��زاری برای کن��ار زدن فرهنگ بومی
کش��ورهای هدف و نهادینهس��ازی «سبک زندگی
آمریکایی» به شمار میرود.
بهرغم آشکار بودن اهداف و اغراض آمریکاییها
در زمینههایی چون مکدونالدیس��م و واکنشهای
بینالملل��ی ب��ه آن ،برخ��ی ذوقزده از حض��ور
«عالیجن��اب(!) مکدونالد» در ایران ،آن را نش��انه
پیش��رفت در عرصه ارتباطات بینالمللی و توس��عه
میدانند!! گویی طی این سالها مشکل اصلی کشور
بیبهرگی مردم از ساندویچهای آمریکایی بوده است!
این��ان در پ��ی ماهها مذاکرات ماللآور هس��تهای و
انکار یک دهه دستاوردهای علمی کشور که زیر بار
تحریمهای سنگین اقتصادی و حتی سایه تهدیدهای
نظامی به دست آمده راهاندازی شعبههای مکدونالد
را جش��ن میگیرند؛ جش��نی که پذیرایی در آن با
همبرگرهایی با سس اورانیوم و نوشابههایی با طعم
آب سنگین صورت خواهد گرفت.
---------------------------------پینوشت

* آنتونی��و گرامش��ی (1891-1937م) فیلس��وف
سیاسی و نظریهپرداز بزرگ مارکسیست و از رهبران
و بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بود .گرامشی از
تئوریسینها و مبارزان ضدسرمایهداری و مفهومپرداز
نظریه و اصطالح مشهور «هژمونی» است.

 -1وقت��ی مع��اون مطبوعاتی
وزیر ارشاد ـ که در واقع وکیل
مدافع دولت در هیات نظارت
ب��ر مطبوع��ات اس��ت ـ عزم
گرفتن کرس��ی وکی��ل اهالی
رس��انه در ای��ن هیات را کرد ،این هش��دار داده
شد که مطبوعات و رسانهها فارغ از دیدگاههای
سیاسی ،مصالح صنفی را پای منافع مادی ذبح
نکنند و صندلی وکالت اهالی رس��انه در هیات
نظارت را به نماینده دولت ندهند! اما به هر حال
به دلیل ساختار فشل صنفی و نبود یک سیستم
منطق��ی و عالمانه نظارت ب��رای تصمیمگیری
صنفی ،به همان دلیلی که همه ما رس��انهایها
میدانیم ،معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ،یعنی
کس��ی که مس��ؤول توزیع یاران��ه مطبوعات و
خبرگزاریهاست ،به عنوان نماینده اهالی رسانه
در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد!
اگر روزگاری شرایطی فراهم شود تا وضعیت
دریافت یارانه نقدی رس��انههایی ک��ه به آقای
حس��ین انتظامی رای دادهاند در دولت یازدهم
بررسی شود ،آنگاه میتوان با صراحت بیشتری
درباره موضوع صحبت کرد .به هر حال اکنون با
زیادهطلبی آقای انتظامی و به دلیل نبود ساختار
و سیس��تم قانونمند صنفی ،معاون مطبوعاتی
وزارت ارشاد یعنی وکیل دولت در هیات نظارت
بر مطبوعات ،همزمان وکیل اهالی رسانه در این
هیات نیز هست!
 -2رفتار آقای انتظامی از ابتدای تصدی معاونت
مطبوعاتی تاکنون شائبههای بسیار خطرناکی در
میان اهالی رسانه ایجاد کرده و متاسفانه به مرور
قوانی��ن و فرمولهای��ی در این معاونت تصویب
ش��د که بدون تردید اولین هزینه و تبعات آن،
محدودیت رسانهها و گنجاندن اهرمهای فشار
برایتضعیفرسانههایغیرهمسوبادولتمستقر
است .در همین دوران و با برنامهریزیهای وی،
فرمول پرداخت یارانه مطبوعات و خبرگزاریها
تغییر کرد .بر این اس��اس مصوب��های با عنوان
«دس��تورالعمل یارانه مطبوعات» ابالغ شد که
یک دستورالعمل ناقص ،پرایراد و البته مستعد
سوءاس��تفاده است! به عنوان نمونه در بخشی از
این دس��تورالعمل آمده است« :به ازای هر تذکر
کتبی هیات نظارت بر مطبوعات در طول همان
دوره تخصیص یارانه 10درصد از ضریب حمایتی
کسر میش��ود!» در واقع این دستورالعمل یک
سیاس��ت تنبیهی برای اهالی رس��انه است که
قاعدتا توهینآمیز و نشاندهنده نگاه سطحی به
تکالیف و ماهیت رسانه است!
قطعا بیشترین انتقادات نشریات و رسانهها در
شرایط فعلی به دولت و ارگانهای دولتی است
و به همین دلیل ،قاعدتا بیشترین تذکرات نیز به
رسانهها و مطبوعات منتقد دولت داده میشود! با
توجه به همین بدیهیات ،این دستورالعمل دولتی
یک اهرم فش��ار به نشریات و رسانههای منتقد
دولت تلقی میشود! از سوی دیگر این سیاست
تنبیهی درحالی اس��ت که همین دستورالعمل
یارانه مطبوعات که مش��خص نیس��ت براساس
کدام اصول پذیرفتهشده صنفی انشا شده است،
باعث افت ش��دید یارانه مطبوعات منتقد دولت
ش��ده است! این سیاس��ت تنبیهی و همچنین
افت ش��دید یارانه رس��انههای منتقد وقتی در
مقابل فرمول دریافت یارانه رس��انههای نزدیک
ب��ه آقای انتظام��ی قرار داده میش��ود ،ماهیت
چنین دستورالعملهایی آشکارتر میشود .آقای
حس��ین انتظامی براس��اس آگهی رسمی ثبت
شرکت «توسعه مکتب خبر ایرانیان» مدیرعامل
و عضو هیات مدیره این ش��رکت بوده اس��ت و
براساس دستورالعمل وی در معاونت مطبوعاتی،
رسانههای وابسته به این شرکت ،یعنی روزنامه
خبر ورزش��ی ،روزنامه خبر جنوب و سایت خبر
آنالین در هر دوره پرداخت یارانه  -دوره  6ماهه-
در مجم��وع بیش از یک میلی��ارد تومان یارانه
گرفتهاند! در رتبهبندی دریافت یارانه مطبوعات،
 2روزنامه وابسته به شرکت توسعه مکتب خبر
ایرانی��ان در رتبههای  2و  3ق��رار دارند! روزنامه
خبر ورزشی با  532میلیون تومان و روزنامه خبر
جنوب با  480میلیون تومان در رتبههای  2و 3
دریافت یارانه ق��رار دارند! جالب اینکه رتبه اول
نیز به روزنامهای اختص��اص دارد که در تهیه و
تصویب دستورالعمل یارانه مطبوعات در معاونت
آقای انتظامی ،نقش ویژهای داش��ته است! این
ارقام فقط یارانه این روزنامهها در 3ماهه اول سال
 93است!
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