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()1
راهبرد رسانهای غرب در مواجههی با موفقیتهای جمهوری اسالمی ایران در جبههی شام چیست؟
وقتی دشمن موفقیتهای سیاسی نظامی اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران و بازوی پر توان آن ،سپاه قدس ،را مشخصا
به یک فرد نسبت دهد ،نتیجه آن میشود که با حذف آن فرد تمام هیمنهی ایجاد شده نابود میگردد.
یادمان نرود! همانقدر که وجود یک اسطوره قدرت زاست ،حذف و شکست آن هم وحشت آور است.
شاید گفته شود که سوپرمن سازی از سردار سلیمانی حتمی و نقد است درحالی که ترور و حذف وی احتمالی و نسیه و
از این روی این اسطوره سازی و نسبت دادن موفقیتهای ایران به شخص وی در مجموع و فی الحال به نفع ایران
تمام شده است؛ در پاسخ باید گفت آنچه اکنون عمال انتخاب گشته «اسطوره ساختن» در برابر «اسطوره نساختن»
نیست بلکه راهبرد «اسطورهی قاسم سلیمانی» که قابل حذف و ترور است در برابر «اسطورهی سپاه قدس» که ثابت و
پایدار است ،میباشد؛ فتأمل.
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()2
حاشیه مهمتر از متن
 .1لحن کالم به نسبت لفظ آن ،حاشیهی مهمتر از متنی است که با «مدیریت احساس» مخاطب در واقع «برداشت»
وی از موضوع را مشخص نموده و احساساتی چون غم ،شادی ،حیرت ،وحشت و غیره را ایجاد میکند.
 .2خاطرم هست یکی از عوامل زن یک شبکهی خبری آمریکایی در مصاحبهی اختصاصی با احمدی نژاد ،در پرسیدن
سؤاالت خود حالت آشکاری از اضطراب و نگرانی به خود گرفته بود تا فارغ از اینکه چه گفت و گویی میان او و رییس
جمهور وقت ایران رد و بدل میشود ،حس ترس و نگرانی از ایران و رییس جمهورش به مخاطب آمریکایی و جهانی
القاء شود.
 .3امشب در گفتگوی ویژهی خبری عباس عراقچی پاسخگوی اشکاالت مطروحه در خصوص اجرای برجام بود.
موضوعی که آنقدر پیچیده است که به دلیل در هم تنیدگی مسائل عدیدهی حقوقی ،اقتصادی و امنیتی ،کمتر کسی در
آن قدرت اجتهاد و تشخیص راست و دروغ متولیان مذاکرات را دارد .در این میان اما کما فی السابق مجری جوان
همچون دیگر همقطاران ،بعد از آن همه تناقض در گفتار عراقچی ،در میان و پایان کالم خود ،آن قدر با میهمان برنامه
گفت و خندید و از خدمات و زحمات وی و دولت تشکر کرد که برای مخاطب چارهای جز پذیرش سخنان عراقچی
نگذاشت و به آن سبب نتیجهای جز پنبه شدن رشتهی تمام ایرادات مطروحه را در بر نداشت.
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()3
دو نکته از سیاست بیبیسی در خصوص غائلهی طوسی
 -1با وجود سنگ تمام صدای آمریکا در این ماجرا ،بیبیسی ترجیح داده حال که موضوع از طریق رسانهی همکار
خبری شده کوچکترین واکنشی به مسئله نشان ندهد و حتی به ظاهر عجیب آنکه در این همه هیاهو تنها دفاعیهی
طوسی را خبری کرده ،اما چرا رسانهای که در ایام بحران  88خود ید طوالیی در نشر و پمپاژ دروغهای سریالی در
خصوص قتل و تجاوزهای صورت نگرفته داشت ،اکنون این چنین عمل میکند؟
اولین موضوع به اعادهی حیثیت بیبیسی بر میگردد و اینکه این کسب اعتبار و جلب اعتماد قرار است همچون  88در
انتخابات  96و به طور کلی در مواقعی خرج شود که یک دروغ میتواند سرنوشت یک نظام را رقم بزند.
بنابراین چه موضوع صحت داشته باشد و چه خیر ،واکنش بیبیسی بسیار هوشمندانه است.
اگر موضوع دروغ باشد بیبیسی نشان داده به اخبار کذب حتی اگر سوی همقطاران خود طرح گردد آلوده نمیشود و
اگر موضوع حقیقت داشته باشد ،اعتباری دو چندان کسب کرده و نشان داده در موضوعی حقیقی نیز کینه توزانه عمل
نکرده و ترجیح داده تا روشن شدن حقیقت چیزی منتشر نکند.
مطلب دیگر این است که اگر موضوع واقعیت داشته باشد باید گفت در آن صورت برخی دستگاهها در باتالقی گرفتار
شده اند که هرچقدر زمان بگذرد اوضاع بدتر میشود .بنابراین اینکه بگذارند شکار آرام آرام به طعمه نزدیک شود و
آنگاه دخلش بیاید عین هوشمندی است .از توضیح بیشتر این ظن اثبات نشده تا روشن شدن کامل موضوع معذورم.
 -2دیگر آنکه درحالی که همه طوسی را به عنوان «قاری قرآن» میشناسند چرا بیبیسی وی را «معلم قرآن» نامیده؟
پاسخ واضح است ،چون قاریان رسمی قرآن در کشور چند صد نفر و معلمان قرآن چند هزار و بلکه چند ده هزار نفر
هستند؛ بنابراین با معلم قرآن نامیدن سعید طوسی ،بی اعتباری و بی اعتمادی احتمالی را به شعاع وسیعتری نسبت
میدهند و آنچه عموم فرزندان مردم با آن سر و کار دارند ،نه قاریان که معلمان قرآن است.

4

()4
پیش بینیای که درست از آب درآمد
قبال سکوت  BBCدر خصوص پروندهی سعید طوسی را هدفدار خوانده و دالیل آن را تبیین کرده بودم.
اکنون بعد از ورود جدیتر قوهی قضائیه از یک سو و اعالم برائت خانوادههای قربانیان از رسانههای بیگانه ،سیاست
 BBCنیز تغییر یافته.
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()5
پیام و خبر
این عبارت به ظاهر منتقدانه و به غایت هوشمندانه را از سوی افراد و رسانههای حامی دولت بسیار شنیده اید و تا روز
انتخابات نیز بیشتر خواهید شنید که «تیم رسانهای دولت ضعیف است».
در علم ارتباطات دو مفهوم وجود دارد« ،خبر» و «پیام خبر».
خبرِ عبارت پر تکرار مذکور همان است که بیان شد :تیم رسانهای دولت ضعیف است.
اما با وجود خبرگی و بیش فعالی تیم رسانهای روحانی یا همان ستاد عملیات روانی دولت با مدیریت و صحنه گردانی
حسام الدین آشنا ،این همه اصرار بر ضعف و کم کاری تیم رسانهای دولت و پیام آن چیست؟
پاسخ اینکه اگر خبری از فعالیتهای دولت نمیشنوید ،ضعف اطالع رسانی است ،وگرنه کارگزاران مشغول کارند!

()6
تکذیب و تعمیم
حقهای که خانودهی هاشمی همیشه در مقام پاسخ به سواالت افکار عمومی نسبت به اموال خود به کار میگیرند این
است که چند مورد نادرست از امالک نداشته را شاهد مثال گرفته آنگاه نتیجه میگیرند که همهی موارد چنین است!
فارغ از اینکه خانوادهی هاشمی حتی دزدیهای اثبات شدهی مهدی را هم انکار میکنند و پسر دادگاه خود را سیاسی
میشمرد و پدر فرزند خویش را بی گناه و خدمتگزار؛ مسئلهی مهم این است که هیچگاه خاندان هاشمی حاضر نشده
اند یک بار برای همیشه با انتشار لیست اموال خود به آنچه آنان شایعات بی پایه و اساس میخوانند پایان دهند و تنها
به همان حقهی قدیمی تکذیب و تعمیم اکتفا میکنند.
برشمردن اموال و امالک نداشته تمامی ندارد و تا قیامت زبان به تکذیب آن دراز است اما آیا واقعا بیان داراییها و
آنگاه تکذیب ما سوی زحمتی دارد؟!
#خشت_خام #فائزه #دهباشی
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()7
گاف شرق
بازهم شرق و بازهم گاف!
شرکای بابک زنجانی :علی مطهری ،هادی خامنهای و مالوردی

7

()8
ارگان دولتی
سطح درک ارگان مطبوعاتی دولت از دیپلماسی رسانهای در واکنش به درگذشت رهبر کوبا!
عکس :کاریکاتور و سیگار
تیتر :کنایه آمیز
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()9
اشک تمساح
بعد از رسوایی کانال معاند مملکته در نمایش خوی داعشی خود در تمسخر زوار کشته شده در عراق ،حال با تحمیق
مخاطب و فرار به جلو بیرق سیاه برافراشته و برای زوار عتبات و مشهد اشک تمساح میریزد!
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()10
چند نکته پیرامون کانال ضد انقالب مملکته
 .1این کانال حدود  250هزار عضو دارد.
 .2گردانندگان آن به صورت ناشناس فعالیت میکنند.
 .3رویکرد خبری توام با طنز (توهین و تمسخر) دارند.
 .4روان شناسی مخاطب قوی و فعالیت مستمری دارند و در عین حال به طور غیر مستقیم بر یک «فرد» نشان دهند
خود اصرار میورزند.
 .5حامی سرسخت دولت اند با این حال هر از چند گاهی برای نشان دادن یک سویه نبودن رویهی خود ،مطالب
انتقادی رقیقی نسبت به دولت منتشر میکنند.
 .6در این کانال باز نشر اخبار به صورت تصرف در متن و افزودن آدرس کانال «مملکته» در ذیل هر پست است اما در
عین حال از کانال فردی به نام «امید معماریان» مستقیم مطلب بازنشر میکنند که همین مسئله ظن مدیریت کانال
توسط وی را افزایش میدهد.
 .7با بازنشر مطالبی از کانال و اکانت توئیتر روزنامههای ایران ،شرق و اعتماد نقش فعالی در معرفی این ارگانها دارند.
 .8ارتباطی دو سویه با مخاطب دارند که این رویکرد امکان درج مطالبی به نام مخاطب ولی نگاشته شده توسط
مدیران کانال را فراهم کرده.
 .9سعی میکنند خود را به جریانی اجتماعی با رویکردی خیرخواهانه و مصلح مآبانه نشان دهند.
 .10در عین ضدیت با دین و انقالب ،ژست ایران دوستی و مردم داری گرفته اند.

پی نوشت ( 18بهمن )96
 .11با نقل مطلب از برخی اکانتهای توییتر اوال مطالب خود را از زبان ثالث بیان میکند و ثانیا اکانتهای مطلوب و
همسو را معرفی نموده و بر فالوورهایش میافزاید ،آنچنانکه اکانت توییتری «آقای دیپلمات» در رأس نقل قولها قرار
دارد.
 .12کانال مملکته در حال حاضر  380هزار عضو دارد.
 .13مسلم شده است که عوامل گردانده مملکته و بیبیسی فارسی یکی هستند.
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()11
شریک جرم
کانال آمدنیوز ضمن تحریک مردم به حضور جلوی متزل محمود صادقی ،در خبری کذب و مضحک و طبق روال معمول
به نقل از «یک منبع آگاه» ادعا کرد «حکم بازداشت  17نماینده دیگر صادر شده» تا بدین وسیله نمایندگان لیست امید
را به قاعدهی شریک جرم بودن وادار به حمایت از صادقی نماید!

()12
توطئهی تلگرام
اول .هیالری کلینتون ،وزیر خارجه وقت آمریکا ،پس از فتنه  88در دفاع از همیاری خود با جنبش سبز اعالم کرد توئیتر
قصد وقفه انداختن در کارش را به دلیل تعمیر و به روز رسانی داشت که من تماس گرفتم و خواستم این کار با توجه به
انتخابات ایران به بعد موکول شود.
دوم .ادوارد اسنودن همکار سابق و فراری  CIAو  NSAاعالم کرد ،آژانس امنیت ملی آمریکا با ستون فقرات اینترنت
جهان (گوگل ،فیسبوک ،توئیتر و غیره) در پروژهای تحت عنوان  PRISMهمکاری مستمر و مستقمی داشته و دارد.
سوم .در ایران تلگرام به تنهایی  %60مصرف اینترنت کشور را به خود اختصاص داده ،چنانچه  28میلیون ایرانی عضو
آن هستند که خود معادل حدود نیمی از کل کاربران تلگرام در جهان است.
چهارم .با توجه به رشد روز افزون محبوبیت و استفادهی تلگرام در کشور ،بحران آفرینی مالکان یهودی این شبکه در
فضای پرتنش کشور به یکی از طرق زیر محتمل است:
 -1مسدود کردن تلگرام برای تولید نارضایتی و خشونت نسبت به حاکمیت و یا مسدود نمودن کانالهای خبری اصالح
طلب جهت مظلوم نمایی و مقصر جلوه دادن نظام.
 -2مسدود کردن کانالهای خبری جبهه انقالب جهت اختالل در فعالیت آن ها.
 -3ارسال اخبار و یا پیامهای همگانیِ مغرضانه و آشوب طلبانه به کاربران و یا عضویت یکپارچهی مردم در کانالهای
ضد انقالب.
 -4قرار دادن اخبار و مطالب مغرضانه در کانال خبرگزاریها و یا شخصیتهای انقالبی جهت تخریب و بدنامی آنان.
 -5افزایش تصنعی اعضای کانالهای جبهه انقالب به جهت متهم شدن کانال مذکور به استفاده از ممبرهای فیک.
 -6کاهش واقعی اعضای کانال جبهه انقالب به جهت القاء بریدن مردم و مخاطبان از آنان.
پنجم .الزم به ذکر است مشابه چنین حرکتی در سال  88در مناظرهی زندهی احمدی نژاد و موسوی صورت گرفت که
در آن با حملهی سایبری به آنتن سیما ،قصد اخالل در پخش برنامه را داشتند که به دلیل آمادگی برای چنین حالتی به
سرعت آنتن سوییچ شد و خطر رفع گردید.
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()13
پاسداشت پارسی
اگر سایت سرویس جاسوسی خارجی انگلیس ( )MI6چند زبانه و در آن میان یکی هم فارسی باشد ،شاید خیلی جای
تعجب نباشد.
اما وقتی از  8زبان سایت سرویس جاسوسی داخی انگلیس ( )MI5یکی فارسی باشد ،حتما جای تأمل هست.
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()14
رسوایی
اینکه کذابان همیشه و با اعتماد به نفس باال حتی مستندات متقن و اسناد صوتی تصویری جرایم خویش را نیز تکذیب
میکنند موضوع جدیدی نیست .اما چرا با وجود سکوت معنا دار خانوادهی هاشمی ،این تنها علیزادهی طباطبائی بود که
صحت فایل صوتی مونا الهوتی را تکذیب کرد؟ پاسخ را بخوانید:
مخاطبان و طرفداران خاندان هاشمی دو دسته اند ،آنهایی که حداقل سطوحی از فهم و فرهیختگی را دارند و آن هایی
که فاقد این خصیصه اند.
طبیعی است برای دستهی اول ،تکذیب هیچ کس از خانوادهی هاشمی در برابر چنین سندی پذیرفته نیست و اگر از
جانب هاشمیها چنین تکذیبی صورتی میگرفت ،سندی بر کذب گویی آنان قلمداد و راه پذیرش دیگر اظهارات
مسدود میشد.
بنابراین بهترین راه آن بود که فردی خارج از خانواده و بی ربط به ماجرا ،محتوای مکالمه را تکذیب کند تا فرهیختگانی
که سند صوتی را با ادعای ذی نفع قابل رد نمیدانند ،این تکذیب کذب را پای خاندان هاشمی نگذارند و از آن طرف نیز
کسانی که فاقد توان درک این موضوع ساده هستند ،به استناد همین تکذیب ،خانوادهی هاشمی را مبرا بدانند.
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()15
ستایش
درحالیکه ظریف به فریب خوردن از کری اعتراف کرده ،روزنامهی روبرت مرداک با چه هدفی هوش سرشار ظریف را
میستود؟!
نیویورک پست« :برجام افسانه بی عرضگی اوباماست .ظریف با یک ترفند ساده ما را بازی داد»!
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()16
سرمایه اجتماعی
پیامهای تبریک ،تسلیت و مودت مسئوالن دولتهای دوست یا دشمن به ملت ها ،در قالب «دیپلماسی عمومی» به
جهت تولید «سرمایه اجتماعی» در کشور هدف قابل ارزیابی است .اینکه دولتمردان متخاصمی که از تهدید آشکار
نظامی کشور هم ابایی نداشته اند ،به یکباره ملت ایران را مورد خطاب قرار دهند و از مراودات عادی و آتی سخن به
میان آورند ،نشان از نقشهی شومی دارد که قرار است در آیندهای نزدیک به کمک همین سرمایههای اجتماعی و پیاده
نظام دشمن و با فریب اقشار حاکستری و به انفعال کشاندن آنان محقق گردد .همچنانکه اوباما از یک سو چند ماه قبل
از انتخابات  88پیام صلح و دوستی خود به ملت ایران را صادر کرد و از سوی دیگر نیز شدیدترین مواضع و اقدامات
پیدا و پنهان را در فتنهی برنامه ریزی شدهی  88رقم زد.

()17
پالسکو
اگرچه پالسکو به تأسیسات و تجهیزات اطفاء حریق مجهز نبود و به استناد هشدارهای مکرر ،مستعد برای سوختن
مینمود ،اما به هر حال در شرایط زد و خورد با عربستان« ،احتمال» تروریستی بودن این حادثه وجود داشته و با این
حال ارکان نظام برای حفظ روحیهی خود و مردم ،پیش از بررسی کامل ابعاد آتش سوزی ،اصرار داشتند بر رد کامل
تروریستی بودن واقعه تا جایی که به واسطهی خالء پیش آمده از حد فاصل میان «اصرار به غیر تروریستی بودن
حادثه» و «احتمال عمدی بودن آتش سوزی» ،باب شایعات و اتهامات باز گشته تا جایی که همان ارکان محترمهی
نظام از جانب ضد انقالب متهم به دخالت در وقوع آتش سوزی و انهدام ساختمان شده اند!
کاش حتی اگر برای مسئوالن مسلم بود که فرسودگی و عدم ایمنی ،علت تامه و انحصاری وقوع آتش سوزی و انهدام
پالسکو بوده ،با طرح «احتمال» عمدی -و نه حتی تروریستی -بودن حادثه به عنوان یکی از احتماالت ،اجازهی اتهام
زنی ضد انقالب و در پی آن گمانه زنی عوام را نمیدادند.
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()18
برای بیطرفی
با همین تعریف از بیطرفی است که  BBCدر فتنه  88کشتههای دروغین میساخت و بزرگترین تجمع بشریت در
پیاده روی اربعین و یا حضور میلیونی مردم در راهپیماییهای  22بهمن را مطلقا سانسور میکند.
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()19
وایبر
شرکت اسرائیلی وایبر با ژست مسلمان دوستانه در پی ممنوعیت ورود اتباع  7کشور اسالمی به آمریکا ،با رایگان کردن
تماس میان آمریکا و این کشورها ،دایرهی شنود خود و جاسوسی محتوا را وسعت بخشید.
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()20
خوب ،بد ،زشت
وقتی یک «خدعه» به صورت «فراگیر» مطرح میشود ،قاعدتا چیزی جز یک «پروژه» نمی تواند باشد؛ همچنان که بعد
از پیروزی اوباما پروژهی «آمریکای خوب» کلید خورد و فجایعی را در حوزهی تحریمها و برجام به وجود آورد.
اکنون اما در مطالبی که به طور گسترده در بستر شبکههای اجتماعی تولید و منتشر میشود ،برای خنثی سازی ذهنیت
بسیار منفی ایجاد شدهی تمام ایرانیان نسبت به آمریکا در پی پیروزی ترامپ و اقدامات عریان و کینه توزانهی وی،
پروژهی تطهیر آمریکا در دو محور پیش میرود:
 -1به استناد توافق هستهای اوباما و روحانی« :رئیس جمهور جدید آمریکا استثنائا بد است».
 -2به استناد چند عکس و پیام تصویری« :مردم آمریکا خوب و دوستدار ایران و ایرانیان هستند».
در خصوص گزارهی نخست و فشار بی سابقهای که اوباما در حوزهی تحریمها آورد و کاله گشادی که در پی آن و برای
رفع پارهای از همان تحریمها در برجام بر سر ایران گذاشت ،مطالب مستند بسیاری گفته شده و ضرورتی به تکرار
نیست .اما در خصوص گزارهی دوم ،و زدودن توهم «ایرانی دوستی مردم آمریکا» همین بس که هیچ یک از نامزدهای
ریاست جمهوری ،سنا و نمایندگان در طول ادوار گذشته ،مطلقا برآوردشان این نبوده که با حمایت از ایران و حتی ابراز
محبت به ایرانیان ،میتوانند بر وزن سبد رأی خود اندکی بیفزایند و از همین روی هم بوده که همین منتخبانِ «مردم
آمریکا» در دولت و کنگره ،در دو سطح ملی و ایالتی ،هیچگاه مشی ایران ستیزانهی خود را تقلیل ندادند.
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()21
رفراندوم و دیگر هیچ
آنان که سودای رفراندوم دارند ،امیدوارم خوب مناظر با شکوه از جمعیت دهها میلیونی سراسر کشور را که به سخت
ترین شکل و با چندین ساعت پیاده روی در سرمای شدید و بعضا برف و باران حمایت خود از نظام مقدس جمهوری
اسالمی نشان داده اند ،تماشا کرده باشند.
در این رابطه الزم به ذکر است:
 -1اگرچه جمعیت روستاها و شهرهای کوچک (وفادار ترین اقشار به انقالب) به خودی خود بخش بزرگی از جمعیت
کل کشور را شامل میشود اما به دلیل قلت جمعیت این واحدهای جغرافیایی ،اصوال در این نواحی تجمعی برگزار
نمیگردد.
 -2به دلیل کثرت شهرها و حجم باالی فیلم و تصاویر از جای جای جمعیت آن همه شهر ،تنها صحنهای و خیابانی از
برخی شهرهای بزرگ در فهرست نمایش جمعیت قرار میگیرد و در سیما به نمایش گذارده میشود.
 -3جمعیت حاضر در راهپیماییهای سراسر شهرهای کشور ،همهی حامیان و موافقان نظام و انقالب نیستند ،بلکه تنها
عدهای هستند که آمده اند .حتما هر سال برای بسیاری از حامیان ارزش ها ،اقوام و اطرافیان شان پیش آمده که به
دالیلی اعم از طفولیت ،کهولت ،کسالت ،مسافرت و خصوصا تاخیر و یا رخوت نتوانسته باشند در راهپیمایی حضور یابند.
بنابراین شکوه جمعیت تنها متعلق به بخشی از حامیان انقالب است که خواسته و توانسته اند در راهپیمایی حاضر
گردند.
 -4صحنه هایی که در اخبار سیما و خبرگزاریها از انبوه جمعیتِ راهپیمایی کننده در  22بهمن نشان داده میشود،
محدود به لحظهی ثبت و نیز کادر تصویر است و همهی جمعیت را نشان نمیدهد.
 -5همان جمعیت حاضر در زمان واحد در داخل یا خارج کادر تصاویر نیز همهی جمعیت به خیابان آمده نیست بلکه تنها
پیک آن است .در بازهی زمانی  5ساعتهی مراسم ( 7تا  ،)12حداقل دو شیفت آدم میاید و میرود و به ازای افرادی که
تازه وارد جمعیت میشوند ،عدهای که زودتر حضور یافته بودند ،از جمعیت خارج شده و یا در حال خروج اند.
 -6و آخر آنکه با توجه به وجود سه دستهی «موافق ،ممتنع و مخالف» نسبت هر موضوعی از جمله نظام و انقالب،
جمعیت آمده به راهپیمایی با جمعیت نیامده مورد قیاس قرار نمیگیرد ،بلکه جمعیت حاضر در  9دی  88و  22بهمنها
در سراسر کشور و حتی همان تهران (پایتخت ناهنجاریهای سیاسی و فرهنگی) با مثال جمعیت  25خرداد 88
میبایست مقایسه شود ،که البته آن هم محل اشکال است زیرا بسیاری از همان جمعیت  25خرداد نیز بدون ضدیت با
نظام ،تنها نسبت به نتایج انتخابات مردد بودند و طبق نظرسنجیهای خارجی ( PIPAو  )Globe Scanبسیاری از
همان افراد نیز طی چند هفته به شدت ریزش کردند تا جایی که برخی از همان طیف نهایتا با حضور در مراسم برائت 9
دی ،در ثبت رکورد عظیم ترین تجمع مردمی سهیم بوده اند.
 -7دلمان باید بسوزد به حال روان پریشانی که با استناد به «طوفان توییتری» که به برکت بیکاری مفرط و حسابهای
فیک ،رقم خورده ،بر توهم خود بی شمار پنداری خویش اصرار دارند .برای شفای شان دعا نماییم و تحقیرشان نکنیم
که به حکم شارع «ال حرج للمریض».
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()22
خط و ربط
با ریپورتاژ آگهی ضد انقالب برای روحانی از دو موضوع پرده برداری شد :خط و ربط جریان نفاق و دیگری دروغ چهار
ساله دولت مبنی بر کسری بودجه و کمبود درامدهای نفتی در عین بی سابقگی در تولید.
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()23
گاف یا هک؟
امروز که اومد [= احمدی نژاد] فضا خیلی به نفع ما شد
بچهها [= تیم آمدنیوز] بعضی چیزا رو باهاش [= احمدی نژاد] بستن
با اومدن احمدی نژاد فضا برای اون سورپرایز اصلی داره آماده میشه به فیصل [ترکی الفیصل رئیس اسبق اطالعات
عربستان] بگو فعال برنامه رو عقب بندازه
یکسری از بچهها [= تیم آمدنیوز] رو چراغ خاموش فرستادیم پیش علی نورایی [= از مسؤالن ستاد احمدی نژاد]
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()24
جبهههای جدید
کسی اطالع دارد چرا آمدنیوز این کانال ضد انقالب و حامی روحانی ،اکنون و با این شدت دلسوز و حامی احمدی نژاد
شده است؟
قبال البته در مطلب خصوصیای که بر اثر گاف عوامل آمدنیوز چند ثانیهای در کانال آن منتشر و بالفاصله حذف شد،
روابط میان ستاد احمدی نژاد و این سایت ضد انقالب آشکار شده بود که آمدنیوز در ادعایی مضحک درج آن مطلب را
ناشی از هک شدن توسط اطالعات سپاه نامید!
اما سوال این است که مطالب پی در پی کنونی در حمایت از احمدی نژاد را چگونه توجیه خواهند کرد؟!
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()25
تحمیق مخاطب
چرا کانال مرتبط با تیم روحانی تا این حد مخاطبان خود و حامیان وی را احمق فرض کرده؟
اینکه  174رأی رئیسی (معادل  %97کل آراء) با اقدام متقلبانه مجریان انتخابات باطل شود ،به نفع اوست یا به
ضررش؟!
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()26
جنجال سیاسی
پشت هر جنجال سیاسی فرهنگی ،خیانتی امنیتی اقتصادی است.
تشدید تحریمهای اقتصادی و نقض آشکار برجام توسط آمریکا ،همراه شد با جنجال مبنای مشروعیت و والیت
امیرالمومنین که البته ادای دینی نیز بود به مولوی عبد الحمید در برابر حمایتهای بی دریغ انتخاباتی او،
و عدم خروج ایران از لیست خاکستری  FATFنیز همراه شد با جنجال بر سر واکنش کوچکی از سوی مردم به
هتاکیهای دنباله دار شیخ حسن روحانی.
تبریک به حلقههای داخلی و خارجی ستاد عملیات روانی دولت و شخص حسام الدین آشنا که تمام ناکامیهای روحانی
را به حاشیه میبرند.

()27
ضربت متقابل
راه مقابله با هتاکیهای آمدنیوز ،حمله به این کانال یا روح اهلل زم نیست ،کافیست نسبت به آنکه همزمان حمایت کننده
و حمایت شونده کانال است حمالت متقابل شود ،آنگاه خواهید دید فتیله توهین به مقدسات پایین کشیده خواهد شد.
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()28
مرکبهای کرایهای
رویکرد شیطان و اعوان و انصارش گواه سیاست سواری گرفتن از مرکبهای کرایهای و در آخرین منزل ذبح آنان پس
از تاریخ مصرف ،برای دیگر مصارف است.
یادمان نرفته خیانت آمریکا به صدام و صدام به کویت را.
یا هورا کشیدنهای مکرر برای سخنان ساختار شکنانه خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش و در عین حال طرح
عبور از خاتمی توسط همان جریان بعد از تعدیلی که نسبت به برخی مواضع اش داشت.
تا اینجای کار البته موضوع جدیدی در میان نیست و تا بوده چنین بوده.
اما آنچه حقیقتا باعث حیرت است مواضع زیکزاکی و لحظهای کانال روحانی (آمدنیوز) در استفاده از عناصر سوخته
است!
تا جایی که بتوانند مواضع آزاده نامداری را در تایید روحانی پوشش میدهند ،بعد که احساس میکنند میتوانند خبطش
را پای دین بنویسند ،او را بی درنگ پای منافع بزرگتری ذبح میکنند.
یا در نمونه اخیر از اعتصاب غذای بقایی چماقی برای کوفتن بر سر قوه قضائیه میسازند و در عین حال تنها به فاصله
چند پست ،برای آنکه دور برندارند ،در عین نامشروع خواندن ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال  ،88کهریزک را
چماق کرده بر سر همین قهرمانانِ لحظهای میکوبند و بعد که دوباره احساس میکنند میتوان از کارت بقایی علیه
نظام استفاده کرد ،مجدد «سواری و ذبح» است و «ذبح و سواری» نسبت به مرکبهای استیجاری...
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()29
حربههای همیشگی
حربههای همیشگی دولت برای انحراف افکار عمومی در زمان امضای معاهدهای خیانت بار یا تصویب تحریمی جدید
علیه ایران:
 .1خبر لغو یک کنسرت
 .2خبر آغاز اعتصاب غذای یک مجرم
 .3خبر وخیم شدن وضع جسمی همان مجرم
 .4خبر افزایش ضربان قلب موسوی و افت فشار کروبی
 .5مطالبه رفع حصر
 .6اظهارات شاذ روحانی در حوزه دینی
 .7حمله روحانی به نهادهای نظامی
 .9تقطیع و تحریف سخنان آیت اهلل علم الهدی و جنجال بر سر آن
 .10دیدار روحانی با خانواده شهدا جهت تایید گرفتن از جریان انقالبی کشور
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()30
تدبیر و «امید»
همزمان با تنفیذ دولت روحانی موسوم به تدبیر و امید ،به طور اتفاقی شبکه امید (نوجوان) هم رسما افتتاح شد .آرم این
شبکه دو رنگ است که تغییر میکند ،یکبار بنفش و زرد و یکبار بنفش و سبز...
ما هم که نفهمیدیم ...بنفش ...سبز...

27

()31
شاخصهای رسانههای تراز انقالب
احمد قدیری ،فعال حوزه رسانه در گفتگو با خبرنگار سفیر آشتیان پیرامون شاخصهای رسانههای تراز انقالب گفت:
صداقت ،صراحت ،شجاعت و امانتداری از مالکهای رسانههای تراز انقالب است.
وی امانت داری را یکی از مهمترین ویژگیهای رسانه تراز انقالب عنوان کرد و گفت :امروزه حتی برخی رسانههای
حرفه ایی نیز هم ممکن است امانتداری را نادیده بگیرند و از مرزهای تقوا فراتر رفته و اسرار خصوصی افراد را فاش
کنند که این مسئله با هر نیتی و منطقی پسندیده نیست.
قدیری با بیان اینکه رسانهها فقط تدافعی عمل نکنند بلکه تهاجمی باشند ،اظهار کرد :رسانهها نباید فقط به دفاع از
ارزشها بسنده کنند بلکه باید به ضد ارزشها حمله کنند.
پژوهشگر حوزه سیاسی تصریح کرد :در رسانهها مشاهده میشود که مرزهای حقیقتگویی و واقعنگری با مرزهای
پاسخدهی و رجزخوانی گاهی جابه جا میشود که در مسئله تحریمها این مسئله نمود بارز داشت.
مؤلف کتاب «تکنیکهای عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر» گفت :اخبار و تحلیل ها ،بستر قضاوتها را در حوزه
سیاسی برای افراد رقم میزند ،خبرنگاران با اخبار و اطالعات در رسانه ها ،تفکرات و تصمیمات یک جامعه را رقم
میزنند ،اگر این اطالعات صحیح باشد ،جامعه در مسیر درست حرکت میکند.
وی افزود :در بحث برجام اگر رسانه هایی مزایا و دست آوردهای خیالی برجام را در رسانهها پمپاژ نمیکردند ،فضا
برای کنشگری متعهدانه از سوی نمایندگان مخالف برجام فراهم میشد.
قدیری گفت :وقتی رسانهها در جامعه مطالبهای را ایجاد میکنند و به ظنی دامن میزنند ،این مطالبه عمومی از سوی
رسانه ،دست مسئوالن را میبندد و آنها را در مقابل مطالبه عمومی قرار میدهد.
فعال حوزه رسانه با بیان اینکه رسانهها در برخی از موارد باید خود را سپر بال کنند ،گفت :رسانهها نباید به دنبال این
باشند که مردم و یا مسئوالن چه دوست دارند بشنوند ،بلکه باید نگاهشان به این باشد که مردم و مسئوالن چه نیاز
دارند بشنوند ،گرچه این نیاز به مثال دارویی تلخ برای آنان باشد و به مذاق شان خوش نیاید.

()32
اثر معکوس
وقتی مجازاتی بیش از جرم باشد ،الجرم عدهای به دفاع از مجرم برخواهند خاست .حمالت سنگین علیه حاج صفی،
شجاعی و مهدوی کیا دقیقا در حال تبدیل به ضد خودش و ایجاد کننده صف آراییهای جدید است تا یحتمل در برجام
منطقهای به کارگرفته شود .فتامل...
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()33
معتبر نمایی
هدف مشاور عملیات روانی روحانی از نقل خبر از #کثافتخانه آمدنیوز چیست؟! سخنان عادی وزیر موضوعیت داشته یا
معتبر نمایی مهمترین حامی رسانهای دولت؟
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()34
افکار عمومی و امنیت ملی
اکثر چالشهای سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با افکار عمومی ،معطوف به فقر فکری
جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است ،موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و
تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیلهای غلط و مغرضانه خشکانده میشود،
و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد میگردد ،بی آنکه الزم باشد همواره در تالشی واکنشی ،کم اثر و پایان
ناپذیر ،انگارههای بر ذهن نشسته را تصحیح نمود.
در مباحث امنیتی نیز آگاهی از اصول و مبانی امنیت ملی ،شناخت انواع تهدیدات داخلی و خارجی و ماهیت شناسی
اقسام براندازی سخت و نرم ،نسبت به مهمترین چالشهای سیاسی روز -از سوریه تا حصر -پندار و رفتار کنشگران
جامعه را مصون از کج اندیشی و کج روی مینماید.
با این حال و با وجود نقش اساسی مباحث امنیتی و سواد رسانه در مقابله پیشگیرانه و مبنایی با سیل شبهات و شایعات
امنیت زدا ،چرا سهم این آموزههای بنیادین در سبد تعلیمات عمومی و تخصصی نهادهای مختلف آموزشی و فرهنگی،
انقدر اندک است؟!
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()35
از تولید به مصرف
کانال «کره شمالی به فارسی» در تلگرام همانقدر مضحک و دشمن ساخته است که «صفحه رسمی امام زمان» در
اینستاگرام ،و نیز کامنتهای مجعول و مجهول به نام «مردم» که تماما بالفاصله خوراک همان رسانههای معلوم الحال
میگردد و این چیزی نیست جز چرخه تولید به مصرف خوراک سازی رسانههای ضد انقالب.
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()36
منطق ضد انقالب
در منطق ضدانقالب ،کشوری که وزیر و وکیل و سفیر زن دارد ،عقبتر است از قبیلهای که به تازگی زنانش افتخار
#راننده شدن نصیب شان شده!
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()37
ترویج و تثبیت
روش آمدنیوز در ترویج و تثبیت اتهامات این است که با تکذیب یک اتهام توسط مقامات ،کانال مذکور به جای ارائه
مستندات آن موضوع ،صرفا از یک شاخه اتهام به شاخهای دیگر میپرد!
#حفا #شاک
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()38
منطق خبری و ابزار دروغ سنجی
بیبیسی کم دروغ نمیگوید و کمتر از آمدنیوز به خون این نظام تشنه نیست ،اما همین رسانه کاذب به نسبت آمدنیوز
کذاب ،حکم ابوذر صدیق را دارد .بنابراین برای دروغ سنجی اخبار و گزارشهای آمدنیوز کافی است مقایسهای داشته
باشید با بی بی سی.
اگر مطلبی را آمدنیوز زد و رسانه وابسته به رژیم سلطنتی انگلیس نزد ،میتوان مطمئن بود که آن خبر دروغ است.
اما اگر مطلبی را بیبیسی مستقل یا مشترک کار کرد ،الزاما به معنای صحت خبر نیست ،ممکن است دروغ باشد یا
نباشد.
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()39
از ایران دوستی تا عربستان پرستی
همان هایی که تا دیروز به بهانه اعطای حق راننده شدن به زنان عربستانی ،شاه و رژیم خونخوار سعودی را میستودند
و عربستان را مترقیتر از ایران نام نهادند ،امروز در تزویری آشکار ،در تمام نطق سراسر موهن رئیس جمهور آمریکا،
تنها معطوف به استعمال «خلیج عربی» ژست عصبانیت گرفته اند.
جای این سوال هست که مخاطبان این افراد و رسانهها چه رفتاری از خود بروز داده اند که چنین مجنون شان پنداشته
اند؟
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()40
انعکاس اظهارات
در کمک نظامی ایران به حوثیهای یمن و مساعدت در هدف قراردادن رژیم عربستان که شکی نیست ،اما آنچه در
کیهان تیتر شده ،مطابق متن خبر ،صرفا مبتنی بر اظهارات مقامات انصار اهلل است و بس.
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()41
رسانه ،جادوی هزاره سوم
واکنشها به زلزله کرمانشاه بار دیگر نشان داد چگونه جریان ماکیاولیستی میتواند موضوعی ملی را به دعوایی جناحی
تقلیل دهد و نیز متهم را بر جایگاه مدعی بنشاند.
اینکه بیمارستان ساخت دست دولت روحانی به کلی در زلزله منهدم و مدفن بیمارانش شود مهم نیست ،اینکه دولت
تنبل کنونی جز باد هوا تحویل کوخ نشینان استان نداده به طوری که تمام تلفات متعلق به بافتهای فرسوده بوده است
هم مهم نیست ،اینکه دیوارهای تخریب شده در چند بلوک مسکن مهر نیز توسط پیمانکاران دولت روحانی کشیده
شده و در نهایت تنها تلفات کل واحدهای مسکن مهر ،دو کشته بوده نیز اهمیتی ندارد ،مهم این است که هرچقدر
دولت در ایمن سازی منازل و مدیریت بحران و امداد رسانی یکسان و به موقع به زلزله زدگان توفیق نداشته ،اما به
مدد رسانههای وابسته و حامی خود ،در مدیریت افکار عمومی بار دیگر و مثل همیشه موفق شد تمام کم کاری و بی
کفایتی خویش را پشت دیوار خود ساخته و فروریخته مسکن مهر مخفی نماید...
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()42
ارتشی کشی
در میان هورا کشیدنهای مکرر و ریاکارانه کانال حامی روحانی برای ارتش ،یادی کنیم از همو که میخواست ارتشیها
را اخراج کند اما شهید چمران مانع چنین خیانتی شد.
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()43
رد پای دالر
تلگرام در راستای محبوب سازی محمد بن سلمان ،دیکتاتور و کودتاگر آل سعود ،استیکرهای شبیه وی را وارد نسخه
جدیدش کرد .ریش کامل و چهره جوان از جمله نمادهای تداعی کننده بن سلمان است.
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()44
مستتِر و مستتَر
حاشیه سازیهای هوشمندانه دولت و کانال حامی روحانی برای فرار از مسئولیت ویرانی کامل بیمارستان دولت ساخته
و مسکن اجتماعی نساخته:
 .1مسکن مهر
 .2دو قطبی ارتش خوب ،سپاه بد
 .3تماس تلفنی عزیز جعفری
 .4گالیه وحید حقانیان
 .5به زودی...
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()45
چشم هایش!
ظاهرا روحانی پیغام داده زیادی تابلو عمل کرده اید ،فتیله را پایین بکشید.
پس از لجن پراکنیهای گسترده در حمایت از دولت ،چند مطلب تمجیدی از رهبری و انتقادی به روحانی گواه این ادعا
است.
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()46
آمدنیوز و تست خریت
 .1هنگامی که «علی محمد باب» بر انحراف جامعه ایرانی مأموریت یافت ،ابتدا صرفا خود را صاحب کرامت معرفی
نمود ،سپس باب امام زمان ،بعد خود امام زمان تا اینکه برای خویش مقام ربوبیت و در نهایت الوهیت قائل شد و
متأسفانه مرحله به مرحله هم بر عدهای مؤثر افتاد!
از منظر روان شناسی اجتماعی ،اقدام وی کامال هوشمندانه و بر «تست خریت» پیروانش متکی بود .طبیعتا اگر ادعای
اول وی مقبول نمیافتاد ،هرگز وارد مراحل بعدی نمیشد.
 .2اقدامی که آمدنیوز انجام میدهد نیز دقیقا مبتنی بر همین روش ،یعنی تست خریت مخاطبان خویش است .اینکه
تصمیم میگیرد دروغی را کش دهد (تلفن نمایشی فرمانده سپاه) یا ندهد (حضور بدل رهبری در میان زلزله زدگان
کرمانشاه) با میزان فهم و سواد مخاطبانش رابطه مستقیمی دارد و شاخص تعیین آن نیز میزان بازخوردی است که از
انتشار یک مطلب دریافت مینماید.
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()47
قصور یا تقصیر؟
این روزها که بحث ضبط جلسات هستهای توسط دری اصفهانی ،بخشی از اخبار را به خود اختصاص داده ،خوب است
یادآوری نماییم حضور و مکاتبات ان شا اهلل از سر بی احتیاطی آقایان ظریف ،عراقچی و تخت روانچی را در گروهی در
نرم افزار اسرائیلی وایبر ،که عمال منجر به تقدیم آنالین تمام گفتگوها به دشمن میشد.
الزم به ذکر است با وجود آمریکایی بودن سرویسهای خدمات ایمیلی چون جیمیل ،یاهو و هاتمیل ،هیالری کلینتون
چندین مرتبه در خصوص استفاده اداری از این سرویس مورد بازجویی  FBIو مالمت مردم و سیاسیون قرار گرفت.
عراقچی در این خصوص میگوید «برخی اخباری که ویژه هست و الزم است آن دو نفر دیگر هم بدانند ،هر کسی در
گروه قرار میدهد تا دیگران هم در جریان قرار بگیرند»!
tasnimnews.com/fa/news/1393/12/26/689518
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()48
موج آفرینی و موج شکنی
در خصوص نامه رهبر انقالب به جوانان مغرب زمین جالب است بدانید چند روز پیش از انتشار متن نامه ،گمانه زنی
هایی قوی مبنی بر مرگ عبد اهلل بن عبد العزیز وجود داشت ،آنچنانکه وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور مصر که
برای جویایی حال پادشاه سعودی به عربستان رفته بودند ،نتوانستند هیچ دیداری با وی داشته باشند ،اما بالفاصله پس
از انتشار نامه و برای مغلوب کردن موج خبری آن ،مرگ عبد اهلل را اعالن نمودند.
#سالروز_انتشار_نامه

()49
تداعی
معرکه همزمان ترامپ ،کنگره ،موگرینی ،هیلی و منافقین ،هدفی ندارد جز تداعی فضای قبل از حمله به عراق به جهت
تغییر محاسبات مسئوالن دولت و تکرار فتح الفتوح سعد آباد که دقیقا به همین روش تحقق یافت ،آنچنان که جک
استراو گفته بود «میوه حمله آمریکا به عراق را در سعد آباد چیدیم».

()50
شنود
اظهارات امروز روحانی و گالیه از #شنود تالشی مذبوحانه جهت دغدغه سازی برای قشر متوسط شهری بود که به
وضوح در پی معضالت فراوان معیشتی و گرانیهای پیش رو ،در حال رویگردانی از رئیس جمهور و قطع امید از
وعدههای محقق نشده اویند.
#دولت_امنیتی #کابینه_اطالعاتی
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()51
فریاد یا سکوت؟ مسئله این است
آنقدر جعلیات آمدنیوز مضحک است که توضیح و تبیین را حقیقتا توهین به شعور مخاطبان میدانم اما چه کنیم که این
مخاطبان فهمیده ،خود ناگزیر با افرادی مواجهند که هر چه بر آن عنوان «سند» گذارند ،در دسته «مستند»
میپندارندش و باورش میکنند!
الف) اما به فرض صحت مطالب آمدنیوز -که دلیل خزعبالت بودنش در ادامه بیان خواهد شد -آنچه سعی شده «ربط»
موضوع به مقام معظم رهبری و سید ابراهیم رئیسی قرار گیرد به ترتیب عبارت است از:
 .1پورسانتِ «برادرِ باجناقِ پدرِ عروسِ رهبری» و «پسرِ مسئولِ امنیتیِ بیتِ رهبری» و « .2منشیِ دفترِ سید ابراهیم
رئیسی»!
ب) خروجی مطلب اخیر آمدنیوز ،قلب و عکس واقعیت و عبارت است از قهرمان سازی از زنگنه (عامل انعقاد فساد) و
روحانی (عامل ابقای زنگنه و جریمه چند ده میلیاردی ایران در دیوان داوری الهه) و متهم کردن نزدیکان رهبری.
پ) مستند آمدنیوز -به فرض صحت -عبارت است از اظهارات یکجانبه محمد رضا رحیمی (دولتمرد محکوم به فساد
مالی در پرونده بیمه) که یادآور متن جعلی و تنظیمی اهدای سکههای طال است که با گاف «مسئول وقت» تماما بر باد
رفت.
ت) به نسبت دیگر جعلیات آمدنیوز ،این برگهها جز ادبیات کودکانه متن نامه ،گاف بارز دیگری ندارد ،فارغ از اینکه به
راحتی میتوان در فضای مجازی چنین برگه هایی را به صورت انبوه تولید و منتشر کرد که در اقدامات متقابلی نیز از
سوی کاربران هوشیار و به قصد نمایش بی اعتباری چنین متونی ،تاکنون جعلیات مشابهی منتشر شده است.
ث) برگههای ضمیمه که متون انگلیسی را در بر داشت اساسا خوانا نبودند اما متاسفانه برای مخاطب خام و منفعل،
صرف برچسب «سند» بر یک برگه برای پذیرش کافی است؛ فارغ از آنکه در متن چه نوشته شده و اینکه اساسا قابل
خواندن باشد یا خیر.
ج) دستور قرآن و حکم عقل است که اگر فاسق و کذابی خبری آورد محکوم به بطالن است مگر آنکه خالفش ثابت
شود .دروغهای بزرگی که آمدنیوز (وابسته به تیم روحانی) میگوید با وجود رسوایی موارد عدیده ،اینطور ظاهرا از سوی
عدهای توجیه میشود که «شاید این بار راست بگوید»!
چ) جالب است بدانید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دولت روحانی ،انتشار هرگونه مطلبی در خصوص فساد کرسنت
را جهت جلوگیری از رسوایی دولتمردان ممنوع اعالم کرد که مطلب اخیر این کانال در تطهیر روحانی و زنگنه و انتساب
موضوع به رهبری ،حداد عادل و ابراهیم رئیسی تنها در بستر جنگ نرم نیابتی تعریف میگردد.
ح) در پایان متذکر میگردد که انتشار چنین کذبی از سوی عوامل دولت با دو هدف  .1مشغول کردن اذهان به این
مسئله و رهایی از تمرکز و فشار افکار عمومی بر ناکارآمدی دولت روحانی و فساد و گرانی افسار گسیخته و  .2بهره
برداری از نزاع احمدی نژاد و آملی الریجانی به نفع روحانی است؛ آنچنان که مطلب طوری تدوین گشته که گویی
افشای احمدی نژاد علیه بیت رهبری است ،درحالیکه متنی که خروجی آن تطهیر و قهرمان سازی روحانی و زنگنه
باشد ،قطعا جز عوامل تیم عملیات روانی دولت ،خالق دیگری ندارد.
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آدرس غلط
نقل تاریخ است که مأموران معاویه حین غصب و سرقت بزغالههای کودکان کوفی میگفتند «دستور علی است» و
اینچنین کینه و دشنام کوفیان را به سوی حضرت سوق میدادند...
#تکرارتاریخ #آمدنیوز #روحانی
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حقههای شیطان
کانال آمدنیوز در اقدامی هوشمندانه و شیطانی ،برای همراه کردن حداکثری ناراضیانِ از اوضاع اقتصادی کشور در
تجمعات ،فراخوان حضور را با عنوان «اعتراض به بی عدالتی و وضعیت معیشتی» که عبارتی خنثی است ذکر میکند
ولی وقتی به هدف رسید و تجمعی پدید آمد ،تأویل خود از نیت و هدف معترضان را القاء میکند که هر چیزی را در بر
میگیرد جز اعتراض به فساد افسارگسیخته دولت روحانی .در این میان نیز کافی است چند نفر به صورت هماهنگ و
هدفمند در میان چند صد نفر ،شعاری ساختار شکنانه سر دهند تا همان به عنوان یگانه خبر آن تجمع از مجاری و
کانالهای مختلف منتشر ،و بر کل یک جمعیت تعمیم داده شود.
در ترفندی دیگر نیز در تخریب سپاه و شورای نگهبان ،مستقیم نام این نهادها را ذکر میکند اما جایی که برای فرار از
بی آبرویی ،ناچار به بیان مفسدهای از دولت میگردد ،آن فساد را منتسب به «نظام» و «جمهوری اسالمی» مینماید.

()54
خود زنی
به لطف صدا و سیمای روحانی در بایکوت محض اعتراضات مناطق مختلف کشور ،فارغ از حیثیت بر باد رفته سیما ،و
فارغ از فرصتی که نصیب ضد انقالب شد تا اعتراض مردم به کارنامه سیاه دولت را پای ضدیت با نظام بگذارند ،تنها
ظرف  24ساعت گذشته بیش از  150هزار نفر بر اعضای کانال آمدنیوز ،مهمترین رسانه حامی دولت ،افزوده شد تا در
بی خبری سیما ،خبری از چند و چون این تجمعات نصیب شان گردد.
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روایت ،تصویر ،تصور
یک کلیپ در آمدنیوز مشاهده میکنید .در قسمت توضیحات متن کلیپ نوشته شده «جنایت رژیم در بریدن سر
معترضان» .آن را دانلود میکنید .گوشه تصویر ،برای القاء صحت محتوا و تاریخ مصرف گذشته نبودن آن ،زمان و مکان
درج شده است .محتوای کلیپ طبق معمول ملغمهای است از اصوات و تصاویری غیر واضح .فیلمبردار اما در شرایطی
که دریافتِ مخاطب از مشاهداتش به دلیل حرکات تند دوربین (موبایل) و فریادهای در هم تنیده ،به خودی خود بسیار
ناچیز است ،با نعره و صدایی استرس زا مشغول گزارش صحنه است« :وای! بی شرف! ولش کن! چرا داری سرش رو
میبری؟! نکن! بی شرف! چرا داری مردم رو میکشی؟!».
در مواجهه با این صحنه (روایت) تکان دهنده ،آن هم در فضای مسموم بدبینی و غبار آلود فتنه ،مخاطب که از محتوای
فیلم چیزی متوجه نمیشود ،خالءهای تصویری اش ناخواسته با روایتهای عوامل اجیر شده در معرکه پر میگردد ،به
خیال آنکه تصوراتش مبتنی بر «تصاویر مستند و فیلمهای ارسالی شاهدان عینی» است .حال آنکه به سیره داعشیان،
همیشه همراه تیمهای خرابکار ،عوامل تصویر برداری نیز حضور دارند .با این تفاوت که فیلمبردار داعشی ،جنایت هم
مسلکانش را بی کم و کاست ضبط و منشر میکند ،اما داعشیهای وطنی ،از همین مقدار صحتِ روایتِ جنایاتِ خویش
نیز بی بهره اند.
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از میان مصاحبه
کانالهای تلگرامی معاند پس از حضور عدهای از مردم در خیابانها به دنبال ساماندهی و متصل کردن آن به عوامل
اصلی خطدهنده این اغتشاشات بودند و نقش اصلی را در اطالعرسانی برای تجمعات ،تخریب و اغتشاش داشتند.
کانال «آمدنیوز» مردم را به شورش و نافرمانی مدنی تحریک و خطدهی میکرد ،همچنین هماهنگی الزم را برای تعیین
زمان و مکان حضور افراد در تجمعات انجام میداد .البته اطالع رسانی را به اسم خود منتشر نمیکرد بلکه با قالب بیان
از زبان شخص سوم ،فرمان آشوب را منتشر مینمود.
آمدنیوز در تجمعات  8دی ماه ،قبل از مسدود شدن ،مکرر تصاویری از توزیع بیانیههایی در شهرهای مختلف منتشر
میکرد و مدعی بود که مردم این تصاویر و مطالب را ارسال میکنند ،در حالیکه واقعیت امر این بود که پوسترها را آماده
داشت و آن زمان خود از زبان مرم منتشر میکرد.
با بایکوت اطالعرسانی و سکوت رسانههای مختلف و خصوصا صدا و سیما نسبت به اعتراضات ،باعث شد ظرف 48
ساعت  500هزار نفر عضو این کانال شوند به طوری که از بامداد هشتم تا پایان نهم دی ،تعداد اعضای کانال به یک
میلیون و چهارصد هزار نفر رسید.
در فتنه  88مهمترین رسانه خط دهنده به فتنهگران  BBCبود و در اغتشاشات اخیر هم کانال ضدانقالب «آمدنیوز» این
نقش را بر عهده داشت.
این تصور اشتباهی است که گمان کنیم با مسدود شدن یک کانال باب اغتشاشات هم بسته میشود ،چرا که دشمنان
این نظام اگر امثال کانال «آمدنیوز» هم حذف شود ،به رسانه دیگری روی میآورند.
dana. ir/news/1272796. html
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یک بام و دو هوا
نمونهای از سیاست یک بام و دو هوای رسانه رژیم سلطنتی انگلیس :از یک سو ادعای وجود رقابت و اتهام حذف رقبا
توسط آیت اهلل خامنه ای ،و از سوی دیگر به چالش کشیدن تواضع ایشان در مخالفت با انتخاب خویش به رهبری.
فاعتبروا...
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حماسه تماس
رئیس جمهوری بر سر کار است که تماس تلفنی اش با وزیر کار در خصوص پیگیری آتش سوزی نفتکش و فوت
خدمه ایرانی ،آن هم یک هفته پس از وقوع حادثه ،آنقدر دست آورد بزرگی تلقی میشود که خبر اول مهمترین بخش
خبری سیما را به خود اختصاص میدهد!
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و اینک امداد!
کجای دنیا دیده یا حتی شنیده اید یک هفته پس از وقوع آتش سوزی ،تکاورانی که قرار است در پی تماس تلفنی
رئیس جمهور اقدام به نجات(!) جان و جسم خدمه ایرانی نفتکش نمایند ،با کت و شلوار و سالم و صلوات در برابر
دوربین و جلوی آقای وزیر ،برای اعزام به صف شوند!
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ریزش
با وجود رفع فیلتر تلگرام ،سیر نزولی مخاطبان کانال غیر رسمی روحانی ادامه دارد.
این در حالی است که آمدنیوز به جای پذیرش عوامل مؤثر در ریزش مخاطبان که چیزی جز شکست پروژه آشوب و
رسوایی دروغ هایش نیست ،با آدرس غلط خود همچنان مدعی دخالت نرم افزاری در این خصوص است!
الزم به ذکر آنکه حضور و اسکرین شات از کانال با «موبوگرام» صورت گرفته ،نرم افزاری که روح اهلل زم مدعی است
به وسیله آن امکان مشاهده آمدنیوز وجود ندارد!
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امداد و نجات
نمونهای از کمک رسانههای ضد انقالب به روحانی در تغییر فلش اعتراضات از دولت به نظام
#دالر :سالگرد انقالب به جای سالگرد اجرای برجام
#اختالس :دستگاههای نظارتی به جای دولت و وزارت نفت
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دستاورد دستور
رونمایی صدا و سیمای روحانی از یک دستاورد بزرگ دیگر دولت# :دستور رئیس جمهور به حل مشکل ریزگردها!
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در زمین دشمن بازی نکنید!
 .1اگر ظن هماهنگی رشید پور با روحانی را دارید ،توصیه میکنم مروری داشته باشید به دیگر گفتگوهای زنده رئیس
جمهور با حضور مجریانی چون شهیدی فرد و حیدری تا معنای انفعال را دریابید و مصاحبه چالشی رشید پور را غیر
منصفانه و مبتنی بر ظن محض نقد نکنید.
 .2اگرچه برجام و تحریم موضوع مهمی است و به عقیده اینجانب مهمترین مسئله کشور ،اما فارغ از در نظر گرفتن
محدودیت زمان ،این موضوع قطعا در تخصص رشید پور نبود ،ضمن اینکه شاید بتوان موضوع فیلتر توییتر و تلگرام را
مسئلهای فرعی تلقی کرد اما آیا پرداختن صریح و جسورانه به مسائلی چون رکود و بیکاری ،رکورد زدن قیمت دالر (به
عنوان بارز ترین نمود بی ثمری برجام) ،پرسش در خصوص نقش دولت در باال بردن نرخ ارز ،اوضاع زلزله زدگان،
هوای خوزستان و وضعیت مالباختگان ،مسئله اصلی مردم و کشور نیست؟!
 .3رضا رشید پور بی تردید درد دل مردم و دغدغه نخبگان را مطرح کرد و هم اکنون مورد تحسین عموم جامعه قرار
گرفته ،از این روی بسیار محتمل است طیف سازمان دهی شده فضای مجازی در دو نقش متفاوت حمالت و اهانت
هایی را علیه وی آغاز کنند تا با عقب نشینی و عذرخواهی وی ،درس عبرتی شود برای همکارانش .اول ،حمله حامیان
متعصب روحانی و طیف ضد انقالب به دلیل گفته هایش و دوم ،هجمه افرادی در نقاب ارزشی و انقالبی با طلبکاریِ
ناشی از ناگفته هایی چون تحریم و برجام.
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حمالت نیابتی
آغاز حمالت رسانههای ضد انقالب به رضا رشید پور در حمایت از حسن روحانی و به نیابت از وی
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ظرفیتهای سیاست عمومی
پایههای سیاست عمومی (جنبه درون مرزی دیپلماسی عمومی) در ایران و ظرفیت فعلیت یافته شان نسبت به اهداف
انقالب:
مقام معظم رهبری (فعال و اثر بخش)
نمایندگان مجلس (غیر فعال و یا مخرب)
تشکلهای دانشجویی (غیر فعال و کم اثر)
ائمه جمعه و مراجع (غیر فعال و کم اثر)
سازمانهای مردم نهاد (غیر فعال و بی اثر)
خبرگزاریها و مطبوعات (فعال در دو سو)
شبکههای اجتماعی (فعال در دو سو)
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انقالب کاریکاتوری ،کاریکاتور انقالب
اگر میخواهید بدانید شبکههای اجتماعی با ضریب دادن به مسائل ،چگونه انقالبهای کاریکاتوری خلق میکنند ،به این
مورد توجه کنید!
چیزی که در فیلم اتفاق افتاده این است که چهار زن با هماهنگی دوربین و پشت به آن ،تنها پنج ثانیه روسری از سر
میگشایند و دوباره سر میکنند و از معرکه خود ساخته میگریزند.
اما آنچه با عملیات روانی دشمن (عنصر روانی) و به واسطه شبکههای اجتماعی (عنصر نرم افزاری) و دستگاههای
موبایل و رایانه (عنصر سخت افزاری) القاء میگرد عبارت است از تصویری پایدار (طول پایان ناپذیر عمل در قاب ثابت
تصویر) همراه با تکثیر آن در تعداد موبایلهای موجود (جایگزینی تعداد کنشگران یک موضوع با تعداد بینندگان یک
کنش) و نهایتا استفاده از تعابیر تند و مهیجی چون «انقالب» و «جنگ» (تیترها و هشتک ها)؛ که عموما نیز توسط
جریان رسانهای و سازماندهی شده بیگانه (اکانتهای فیک و اسامی مستعار) تولید و منتشر میشود.
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پاسکاری
در همکاری و پاسکاری رسانههای ضد انقالب با یکدیگر ،آمدنیوز (مرتبط با موساد و وابسته به یکی از مقامات ارشد
اجرایی کشور) اخبار کانال مملکته (متعلق به  )BBCرا بدون ذکر منبع و بدون اعتراض رسانه اخیر استفاده میکند ،و در
عین حال نیز در انتقادی تصنعی ،رسانه وابسته به سرویس اطالعاتی همکار ( )MI6را متهم به تسامح در برابر
جمهوری اسالمی مینماید تا ضمن نشاندن بیبیسی در جایگاه «بی طرفی» عمال اخبار آن را برای مخاطبانی که
اعتمادی به آمدنیوز ندارند معتبر جلوه دهد.
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حامیان روحانی
رسانه رژیم سلطنتی انگلیس اینگونه هوای دولت مطلوب خود را دارد« :حمله فردی با سالح سرد به نهاد ریاست
جمهوری».
تصور تیتر بیبیسی برای همین اتفاق در دولت قبل و یا اتفاقی مشابه در زمان کنونی و در خصوص یکی از نهادهای
زیرنظر رهبری دشوار نیست« :شلیک مأموران سپاه پاسداران به جوان معترض ایرانی».
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()69
حب و بغض
حب و بغضهای رکن رسانهای  MI6نسبت به دولت و قوه قضائیه در یک نما

62

()70
واکنش همیشگی
واکنش همیشگی رسانههای ضد انقالب و ذهنهای بیمار دنباله روی شان به حمایت سراسری مردم از نظام و رهبری
در راهپیماییهای  22بهمن:
 .1نظامیها بودند ،نه مردم
 .2کارمندان بودند ،باالجبار
 .3از شهرستانها بودند ،با اتوبوس
 .4آمدند اما ،برای ساندیس
 .5ما بیشتریم ،اگر مجوز حضور دهند
 .6آمدند ،برای اعتراض
 .7آمدند ،کم بودند
 .8تصاویر آرشیوی است
 .9خبر مهمتر ،یک کنسرت لغو شد
 .10سکوت سانسور بایکوت

63

()71
پایان توهم
هم دعوت به حضور کردند و هم اذعان نمودند که خطری متوجه شان نیست .بنابراین در  22بهمن امسال برای اولین
بار شاهد وزن کشی عملی و هم زمان خواهیم بود.
آیا شانتاژ و توهم اقلیت پر هیاهو پایان خواهد یافت؟

64

()72
پیش بینی خود محقق ساز
در جامعه شناسی به این میگویند «پیش بینی خود محقق ساز».
اینکه میگوییم آمدنیوز رکن رسانهای سرویسهای خارجی است یعنی این.
تاکنون آشوب و آتش افروزی ،و اکنون بمب گذاری میان مردم.
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گرگها
گرگ زادهای در مترو به خیال اینکه جمعیت او را همراهی میکنند ،علیه رهبر عزیز انقالب شعار میدهد .نه تنها کسی
جز فیلمبردار که همکار و هماهنگ با او بود همراهی اش نمیکند ،که جوانی صورت تراشیده و لیپوش نیز او را ادب
مینماید به نحوی که تبلیغ ضد انقالب با همین چند ثانیه فیلم منتشره ،به رسوایی و ضد تبلیغی علیه خود تبدیل
میگردد.
دلیل این همه عصبانیت و تهدید وحوش علیه این جوان و واکنش به حق و طبیعی اش مشخص شد؟
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حکمت حاشیهها
طی این سالها به یقین دریافته ام پشت هر جنجالی ،چه به عاملیت حسن روحانی و دولتش و چه به عاملیت عوامل و
رسانههای نیابتی وی ،اختالسی هنگفت و یا معاهدهای خائنانه وجود دارد که هدف از همه این جنجال ها ،به حاشیه
راندن آن و نیز باز کردن جبهههای جدیدی پیش روی جریان انقالبی است تا در مواجهه با تعدد موضوعات ،نتوانند در
مقابله با موضوع اصلی تمرکز نمایند .از سوی دیگر نیز تیم عملیات روانی روحانی با دغدغه سازی برای جامعه و حمله
به ارزش ها ،دوگانه راضیان و ناراضیان از عملکرد اقتصادی دولت را که آشکارا وزن آن به زیان حسن روحانی است ،به
دوگانه هایی تصنعی در حوزههای سیاسی و فرهنگی تبدیل میکنند تا اردوگاه روحانی تهی از هوادار نماند.
#علم_اسالمی #حجاب_اجباری #تحریم_کاتسا #دالر_پنج_هزار_تومانی #برجام_منطقه_ای
#کنوانسیون_ارقام_جدید_گیاهی CTBT#
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اتاق فرمان کجاست؟
 .1حسن روحانی با کلید واژه پر تکرار «بعضی ها» کنایه هایی را متوجه رهبر انقالب مینماید.
 .2لجن پراکنیهای افسارگسیخته علیه رهبر انقالب به رسانههای نیابتی همچون آمدنیوز و واحد سایبری مجاهدین
خلق با انبوهی از اکانتهای بی هویت توییتری محول میگردد.
 .3کارگزاران سیاسیای چون محمد فاضلی در کسوت چهرههای دانشگاهی با ملغمهای از عبارات شبه علمی و طنز و
هجو ،اینگونه القاء میکنند که چهل سال است به واسطه اندیشههای رهبری ،درجا زده و به آخر خط رسیده ایم.
 .4در جدید ترین مورد نیز تئوریسین اصالحات ،سعید حجاریان ،رئیس جمهور را هیچ کاره و رهبری را همه کاره نظام
و در واقع مسبب مشکالت ناشی از بی کفایتی دولت معرفی مینماید.
 .5سوال این است که اتاق فرمان حمالت هماهنگ کجاست و نقش روحانی در این میان چیست؟ تماشاچی است،
بازیگر یا بازیگردان؟
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فراموشی و فروکشی
تخلف  80درصدی دولت روحانی از بودجه و عدم واریز  24هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی به خزانه فراموش
شد ،روسری تکانیها نیز فروکش کرد.
پی نوشت  :1دالر از  5هزار تومان و سکه از  7 .1میلیون تومان فراتر رفت ،منتظر غائله جدید باشید.
پی نوشت  :2خبر ناگهانی و به کلی کذب آمدنیوز (مورخ  7فروردین  )97در خصوص سفر مجتبی خامنهای به انگلیس،
که حتی بنگاه سخن پراکنی انگلستان ( )BBCنیز برای آن ارزش و اعتباری قائل نیست ،دقیقا به جهت غائله سازی
جدید و نجات روحانی از مهلکه رکورد پی در پی قیمت دالر منتشر شده است.
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شب نامه!
برای نجات دولت از منجالب انفجار ارز و پرت کردن حواس ،یک برگه تایپ و پرینت کن ،بعد عکسش را بگیر و به
جای یونجه به خورد مخاطبانت بده .هیچ کس هم نپرسد ،گیرم برگه دستت رسیده ،تعدادش را از کجا فهمیدی!
جالب آنکه در خود برگه هم عنوان «شب نامه» استفاده شده است!
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ارعاب
شبکه خبری فاکس نیوز ،نزدیک به جنگ طلبان آمریکا ،اعالم کرده تا چند ساعت دیگر حمالت گسترده به سوریه آغاز
خواهد شد.
تا جایی که من میدانم ،اصل غافلگیری از اصول ثابت جنگ است .تهدید و ارعاب را جار میزنند و حمله را اقدام
مینمایند.
جنگی که با جا بجایی پر هیاهوی ناوهای هواپیمابر بخواهد تدارک دیده شود و پیش از اقدام سر از خروجی فاکس نیوز
و توییتر ترامپ در بیاورد ،اگر هم محقق شود ،قاعدتا محدود به شلیک چند موشک و بمباران چند نقطه خواهد بود،
همانند آنچه پیشتر از سوی ترامپ در حمله به یک پایگاه متروک هوایی شاهد بودیم.
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اپوزوسیون پوشالی
 .1کانال تلگرامی آمدنیوز در نظرسنجی مورخ  3اردیبهشت  ،97از مخاطبان خود خواسته تا اعالم دارند به فرض تغییر
نظام جمهوری اسالمی ،کدام فرد را برای پایه گذاری سیستم جدید مناسب میدانند؟ و در این میان  8چهره را در
معرض انتخاب قرار داده که عبارت اند از «رضا پهلوی»« ،سید محمد حسینی»« ،میرحسین موسوی»« ،محمود احمدی
نژاد»« ،سید محمد خاتمی»« ،ابوالحسن بنی صدر»« ،امیرعباس فخرآور» و «مریم رجوی».
 .2فارغ از عددی که تلگرام از تعداد دنبال کنندگان کانال آمدنیوز نشان میدهد و اینکه از میان  3 .1میلیون مخاطب،
چه تعداد حقیقی و چه میزان فیک است ،تا این لحظه  360هزار بازدید از مطلب مربوط به نظرسنجی (رفراندوم
مجازی) صورت گرفته که تنها  25هزار و  835نفر در آن شرکت کرده اند و این یعنی بیش از  %93رؤیت کنندگان
مطلب ،رفراندوم مجازی این کانال ضد انقالب را تحریم کرده و وقعی بر شطحیات زم ننهاده اند.
 .3ریپورتاژهای متعدد آمدنیوز و رسانههای ضد انقالب بر تحرکات اخیر احمدی نژاد ،و تقلیدهای کالمی کانال دولت
بهار از آمدنیوز نیز معرف حضورتان هست؛ نتیجه چنان گفتار و رفتاری آنکه احمدی نژاد افتخار یافت تا نام خود را در
کنار تروریستی چون مریم رجوی ،جاسوس فراریای چون بنی صدر ،دلقکی چون سید محمد حسینی و غارتگری چون
رضا پهلوی جای دهد.
 .4بیشترین اقبالِ اندک شرکت کنندگانِ در نظرسنجی ،به ترتیب به رضا پهلوی ( ،)77%محمد حسینی ( ،)7%موسوی
( ،)5%احمدی نژاد ( ،)4%خاتمی ( )3%و بنی صدر ( )2%تعلق گرفت و تفاله هایی چون فخرآور و رجوی نیز هر کدام
تنها  %1از آراءِ کمتر از  %7شرکت کننده در رفراندوم مجازی را به دست آوردند.
 .5اتفاق جالب آنکه با وجود سنگ تمام آمدنیوز برای ری استارت در انتشار و رسانهای کردن آتش بازیهای این
گروهک ،و با وجود نائل آمدن این دلقک به رتبه دوم نظرسنجی آمدنیوز در میان دیگر چهره ها ،اما عصبانیت مبتنی بر
توهم وی ،به دلیل عدم کسب رتبه نخست ،باعث دریدن متقابل وحوشی چون سید محمد حسینی و روح اهلل زم شده
به طوری که آتش توپخانه طرفین علیه یکدیگر فعال گشته و این دقیقا نشان دهنده آن است که نفی جمهوری
اسالمی ،تنها نقطه همنوایی رقت انگیز و شکننده اپوزوسیون پر سروصدا و پوشالی است و اینان حتی به صورت
تاکتیکی هم توان تحمل یکدیگر را نه برای استقرار نظام جدید ،که برای یک نظرسنجی مجازی پیرامون نظام
جایگزین فرضی ندارند.
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همیشه پیروز
اگر چهار نفر جمع شوند ،تیتر میزنند حضور #گسترده ملت ایران؛ و اگر هم کسی نیاید ،با نشان دادن چهارتا ماشین
پلیس بازهم تیتر میزنند جلوگیری #گسترده از حضور ملت ایران!
در هر حال پیروز میدان اند این حضرات!
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جنگ زرگری
فریب جنگ زرگری آمدنیوز با بیبیسی را نخورید .متلک پراکنیهای کانال تحت حمایت موساد به رکن رسانهای
سازمان جاسوسی همکار ( )MI6صرفا به جهت وجهه بخشی به رسانهای است که اعتبارش در فتنه  88به سبب
انتشار اخبار جعلی و مغرضانه مخدوش شده.
بیبیسی با فحش خوردن از رسانه بد نامی چون آمدنیوز در حال ترمیم چهره و تقویت اعتبار خود نزد اقشار خاکستری
به جهت استفاده در فتنه پیش رو است.

()82
اذعان ناخواسته
فلسفه کمکهای ایران به مقاومت منطقه از زبان دشمن :جنگ نیابتی حماس و جهاد اسالمی با اسرائیل و انتقام از
انهدام و شهادت پایگاهها و نیروهای ایرانی مستقر در سوریه.
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سینما و سیاست
رئیس سابق موساد در مصاحبه اخیرش فاش کرده است که بنیامین نتانیاهو در سال  2011به نیروهای نظامی اسرائیل
دستور داده بود آماده حمله به اهدافی در ایران شوند.
این را بگذارید در کنار جنجال خلق الساعه رسانههای صهیونیستی آمریکا در «کشف» پیش بینی تمدن مایا در پایان
یافتن جهان در سال  .2012موضوعی که هدفی جز مقدر و محتوم جلوه دادن وقوع جنگ را برای افکار عمومی جهان
نداشت.
تولید فیلم سینمایی «( »2012محصول  2009شرکت سنتروپلیس) و مستندهای «نوستاراداموس ( »2012محصول
 2009شبکه هیستوری چنل ،متعلق به شرکتهای هرست کورپوریشن و والت دیزنی) و « :2012شمارش معکوس تا
آرماگدون» (محصول  2004شبکه نشنال جئوگرافیک ،متعلق به کمپانی فاکس قرن  )21در همین چارچوب قابل
ارزیابی است.
الزم به ذکر آنکه هالیوود در اقدام مشابه دیگری نیز فیلم ضد ایرانی «( »300محصول  2006شرکت لجندری پیکچرز)
را تولید کرد تا با وحشی و بربر نشان دادن ایرانیان ،طرح نئوکانها در حمله به ایران در سال پایانی دولت دوم بوش را
هموار نماید.

* مجموعه مطالب اینجانب در حوزه سینما و تحلیل فیلمyon.ir/Pglqv :
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حسام الدین آشنا و تکمیل پازل برجام منطقهای
امروز و در آستانه تحمیل برجام منطقهای ،اعداد و ارقامی در خصوص میزان محبوبیت ایران در منطقه منتشر شد که
حرف آن یک چیز بیشتر نیست :نگاه منفی کشورهای اسالمی و علی الخصوص متحدان ایران به جمهوری اسالمی.
جالب است بدانید پایش مذکور را مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ( )ISPAکه حسام الدین آشنا عضو هیأت
امنای آن است ،به سفارس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری که همو ریاست آن را برعهده دارد انجام
داده است.
فارغ از این پرسش بنیادین که چگونه و با چه روشی یک موسسه افکارسنجی داخلی به نظر مردم  11کشور اسالمی
دست یافته و اینکه با چه هدفی افکار عمومی کشورهایی چون موریتانی و مغرب در معرض پایش قرار گرفته اند اما
کشورهایی چون سوریه ،ترکیه ،بحرین و یمن خیر؛ این سوال اساسی نیز مطرح است ،در شرایطی که حزب اهلل لبنان
پیروز قاطع انتخابات پارلمانی اخیر لبنان بود آنچنانکه حاج امین شری ،نامزد حامی مقاومت ،برای نخستین بار در
تاریخ سیاسی لبنان رتبه نخست بیروت (پایگاه سنتی جریان چهارده مارس) را از آن خود نمود ،چگونه نظر مثبت مردم
لبنان به ایران ،تنها  51درصد برآورد شده است؟!
و یا در شرایطی که لیست مرتبط با حشد الشعبی (الفتح) رتبه دوم انتخابات پارلمانی عراق را کسب نمود ،چگونه نظر
منفی مردم عراق نسبت به ایران 61 ،درصد و منفیتر از عربستان سعودی با  59درصد ذکر گشته؟!
و فارغ از این اعداد و ارقام مشکوک و بدون پشتوانه علمی ،این پرسش مبنایی به جای خود باقی است که هدف از
انتشار چنین آماری از سوی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در این مقطع زمانی چیست؟ البته پاسخ
واضح است...
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خز و خرس
 .1حکایت معروفی است که فردی به امید گرفتن خزی شناور بر آب به رودخانه زد اما بیرون نیامد .همراهش که دید
رفیقش نمیتواند از آب خارج شود از او پرسید چرا از رود بیرون نمیآیی؟ که غریق پاسخ داد من خواستم خز را
بگیرم ،خرس من را گرفته!
 .2بسیاری از چهرههای سرشناس صفحاتی را برای عرضه عقاید و احیانا «اندیشه»های خود در شبکههای اجتماعی
ایجاد کرده اند تا مخاطب را نیز همراه و همنظر خویش گردانند اما در عمل اسیر بازخوردهایی میشوند که از واکنش
«مخاطب» به مطالب خود میگیرند و اینجاست که باید گفت به جای گرفتن خز ،اسیر خرس شده اند.
 .3حال این مخاطبِ بیشفعال و همیشه در صحنه کیست که با نظرات بی پروای خود ،چهرهها را به سمت و سوی
مطلوب سوق داده و بعضا وادار به اتخاذ مواضع ضد حاکمیتی میکند؟
این طیف از دو گروه تشکیل شده است؛ جمعیتی از فعاالن خودجوش فضای مجازی و جماعتی سازمان یافته با IDهای
فارسی و IPهای عموما سعودی (ارتش سایبری عربستان) و در مرتبه بعد اروپایی (اعضای سازمان مجاهدین).
تکلیف جماعت اخیر مشخص است؛ افرادی با اکانتهای عموما جعلی و اسامی مستعار و دارای تصاویری نامربوط و
بعضا متعلق به مشاهیر غربی.
دسته اول که از طبقه متوسط به باالی شهری با سالیق فرهنگی سیاسی خاص هستند نیز متولیان صفحات اجتماعی
پربازدید را به نوبه خود به بیراهه میبرند ،زیرا نفرات و سروصدای شان در فضای مجازی به مراتب بیشتر است از
جمعیت و وزن شان در عرصه حقیقی.
 .4اما آنچه به چشم چهرههای هنری ،ورزشی و سیاسیونی که به واسطه زندگیهای اشرافی ،ارتباط مستقیم خود با
تودههای مردم را قطع کرده اند میآید ،نه زندگی حقیقی عموم جامعه که الیک ،ریشیر و کامنت افرادی است که
مسئوالن «مردم»شان میپندارند و رسم «مردم داری» را نیز در هم جهت شدن با نظر و سلیقه آنان و اتخاذ مواضع
همسو در توییتر ،تلگرام و اینستاگرام مییابند.
 .5باید توجه داشت که فرق است میان «آنچه نظر مردم است» و «آنچه که مردم گمان میکنند نظر مردم است».
ممکن است عموم جامعه بر عقیدهای باشند و در عین حال نیز گمان کنند اکثریت مردم خالف آن را معتقدند و اینگونه
است که «تصویر»ها مغلوب «تصور»ها میگردد؛ زیرا اقلیتی به مدد ذرهبین فضای مجازی ،اکثریت و بزرگتر از آنچه
هستند جلوه میکنند؛ موضوعی که در حال حاضر به جد با آن مواجهیم و به معضلی فرهنگی-سیاسی و حتی امنیتی
برای کشور بدل گشته است.

77

()86
تزویر
می دانیم ایران در شرایط وخیم اقتصادی به سر میبرد ،آنچنان که رکورددار رکود ،بیکاری و گرانی هستیم.
می دانیم که کشور با برنامه ریزیهای خارجی و عوامل خرابکار داخلی و صد البته بستر نارضایتی عمومی و مضیقه
شدید مالی مردم ،مستعد انفجار و عصیان است.
می دانیم که مفسدان دانه درشت اعم از اختالس گران ،متصرفان امالک نجومی ،ابربدهکاران بانکی و رانت خواران
ارزی ،غارتگرانی هستند که اعدام شان التیامی است بر زخم جانکاه فقر و فساد و تبعیض ،و مصادره اموالشان سرجمع
چند ده هزار میلیارد تومان به بیت المال باز میگرداند .رقمی که برای تأمین اعتبار چند صد پروژه عمرانی در مناطق
محروم کشور و ایجاد میلیونها شغل کافی است.
با این وجود حتما برای بسیاری از دردمندان و دغدغه مندان این سؤال پیش آمده است که چرا مثال رهبری با وجود
تمایل مردم ،شخصا ورود نمیکنند تا نظام با یک تصفیه درونی ،پاک سازی و در برابر طوفان حوادث بیمه شود؟
توضیح این پرسش به ظاهر ساده ،اگرچه قدری دشوار است ،اما مختصرا در پاسخ باید گفت مردم «گمان» میکنند
پای کار مبارزه با مفاسد هستند و نه تنها تضمینی به همراهی عموم در مبارزه با فساد نیست ،بلکه همین زخم خوردگان
وضع موجود ،با شروع جنجالهای سیاسی رسانه ای جریان نفاق ،به دفاع از آنان برخواهند خاست و باز نتیجه خشم و
عصیان خواهد بود ،اینبار به دالیلی دیگر!
تصور کنید بخواهند خانههای چند ده میلیاردی و اموال چند هزار میلیاردی مسئوالن دولت «تانزانیا» را مصادره کنند.
واکنش این افراد چه خواهد بود؟ اموال حرام شان را تقدیم بیت المال خواهند کرد یا آنچه را نامشروع به دست آورده
اند ،نامشروع نیز حفظ خواهند کرد؟
واکنش هواداران شان که دهها میلیون نفر را در سراسر کشور شامل میشود چه خواهد بود؟
واکنش اساتید دانشگاه ،نمایندگان مردم در مجلس و دیگر صاحب منصبان ،سلبریتیها و برخی روحانیون چه؟
اصال موضع همین وزیر اطالعات عضو خبرگان را ببینید که در واکنش به صرف انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی
گفته بود «نباید فضا را برای فعاالن اقتصادی ناامن کرد»!
توییت زیباکالم و انبوه الیک هواداران را نظاره کنید که در این آشفته بازار سکه و ارز گفته «مگر خریدار دو تن سکه
خالفی کرده که بازداشت شده است».
تیتر روزنامهها و رسانههای همدست و همسو را در فردای برخورد با مفسدان تصور کنید:
 بازگشت به عصر بگیروببند پایان جمهوریت از بی قانونی تا دیکتاتوری برخورد جناحی با فساد78

 مرگ قانون زوال سرمایه روزی روزگاری حقوق بشر تسویه حساب سیاسی به نام مبارزه با فساد اقتصادی چرا از خود شروع نمیکنید؟ ضرب و شتم فعاالن اقتصادی در بازداشتگاه اعترافات اجباری دریافت کنندگان ارز در سیمای حکومتی التهاب در بازار اعالم نگرانی فعاالن اقتصادی از برخوردهای غیرقانونیآیا تردیدی دارید که اینبار نیز تزویر به کمک زر و زور خواهد آمد؟ اگر آری ،به این دو نمونه به عنوان مشتی از خروار
توجه کنید:
 .1مهدی هاشمی بعد از طی پروسه قضایی ،به جرم مفاسد مالی اثبات شده خود ،راهی زندان میشود تا مجازات
قانونی را سپری کند ،اکبر هاشمی حتی پس از محکومیت قطعیِ دستپرورده خود ،از فرزند مفسدش تمام قد دفاع
مینماید و خیانت وی را «خدمت» معرفی میکند .هاشمی رفسنجانی اندکی بعد کاندیدای خبرگان رهبری میشود و با
وجود پرونده سیاهش در ترویج اشرافی گری و حمایت از مفسدان ،به مدد حمایتهای  BBCباالترین رأی را در
تهران به خود اختصاص میدهد.
 .2مفاسد مالی ح.ف بر همه مبرهن است .اسناد تخلفات روحانی از جمله دریافت ملکی نجومی در شهرک غرب به ثمن
بخس در مناظره زنده تلویزیونی به رؤیت عموم میرسد ،اما او با رأیی باالتر دوباره بر مسند قدرت مینشیند!
چرا؟ چون دستگاه تزویر گفته بود علی رغم کارنامه سیاه روحانی ،بهتر است وی انتخاب گردد تا جنگ نشود و دالر به
پنج هزار تومان نرسد! بماند که مگر قرار بود جنگ شود؟! و بماند که دالر به دو برابر آنچه مردم را از آن میترساندند
رسیده است.
با این اوصاف واقعا میتوان به جنگ مفسدانی رفت که مردم خود مستقیم یا غیرمستقیم برسرکار آورده اند و پشت سر
شان به صف شده اند؟
هنوز که هنوز است به واسطه القائات رسانههای معاند ،عده ای علت مشکالت اقتصادی را نه در حیف و میل بیت المال
و سوء مدیریت مسئوالن منتخب خود و رانت و فساد افسارگسیخته در دولت ،که به سبب حضور نظامی ایران در
سوریه و کمک محدود به الیههای دفاع منطقه ای کشور میپندارند و دست از حمایت بی دریغ و بی دلیل خود از قبیله
محبوب خویش نمیکشند!
به اینان چه میتوان گفت جز «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».
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()87
گرانی و ویرانی
چگونگی ممانعت از کاهش قیمت طال و ارز در بازار و زمینه سازی برای گرانی بیشتر جالب است .جالبتر آنکه همین
رسانه در پی افزایش قیمتها ،سکان دار اعتصاب و آشوب در جامعه شده است.
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()88
خر مالنصر الدین
سابقا رویه قوه این بود که حکم افراد  15تا  18سال ،پس از پروسه قضایی اجرا گردد که با هجمه «اعدام کودکان را
متوقف کنید» به پس از  18سالگی موکول شد .حال تماشا کنید تخطئه همین رویکرد را!
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