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رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا از عقب ماندگی نظامی واشنگتن
در برابر روسیه و چین سخن گفت

رئیس جمهور ترکیه
خواهان مقابله سوئد و فنالند با مخالفان آنکارا شد

رئیس ستاد مشترک امریکا با اعتراف به اینکه کشورش دیگر قدرت بیرقیب
جهان نیســت و در میدانهای اروپایی و آسیایی بارها به چالش کشیده شده
اســت ،آینده را با عزم ابرقدرتها به تغییر نظم جهانی ،بیثبات و مستعد
نبردهای متفاوت میان قدرتهای بزرگ پیشبینی کرد

در حالــی کــه رایزنیهــا دربــاره الحاق فنالند و ســوئد بــه ناتو ادامــه دارد،
رئیــس جمهــور ترکیــه در مذاکراتــی تلفنــی بــا دبیــرکل ناتو ،ضمــن ابراز
مخالفت خود با این الحاق ،اعالم کرد تا رسیدگی به نگرانیهای این کشور
درمــورد گروههــای مخالف دولت آنکارا که تحت حمایت آنها هســتند ،به
درخواستها برای پیوستن به ائتالف جواب مثبتی نخواهد داد

اعتراف زودهنگام امریکا به شکست
در نبردهای آتی

بازی اردوغان با کارت عضویت ناتو
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بازیابی نقش فعال و مهم ایران در مناسبات
بینالمللی از سوی دولت سیزدهم

از گسترش همکاری اقتصادی با همسایگان
تا افزایش صادرات به اتحادیه اروپا
5

President.ir

گزارش «ایران» از انگارهسازی رســانههای معاند و اصالحطلب پیرامون تغییرات ساختار فرماندهی انتظامی کل کشور

سوءتفسیرها از یک تحول راهبردی
امیر فرشباف
روزنامه نگار

ایرنا

وقتــی خبــر تغییر ســاختار نیــروی انتظامی به
فرماندهی انتظامی توســط ســخنگوی پلیس
اعــام شــد ،موجــی از واکنشهــا ،گمانههــا و
تحلیلهــا پیرامون این رخــداد در رســانهها به
راه افتــاد .رســانههای جریــان انقالبــی عمدتــاً
به بازنشــر صــرف این خبــر پرداختنــد و کنش
چندانی در تبدیــل این خبر به یک روند خبری
نداشــتند؛ امــا رســانههای جریــان ضدانقالب،
ایــن خبــر را همــراه بــا گمانههــا و تحلیلهای
متناسب با اهداف و برنامههای خود منعکس
کردنــد .درحقیقــت ،ایــن تصویرســازی اخیــر
را بایــد ذیــل راهبــرد کالن عملیــات روانی این
جریان علیه ســاختار امنیتی کشــور تحلیل کرد
که امری مســبوق به ســابقه است و در اینجا نیز
بــه برخی انگارهســازیهای ســنتی ضدانقالب
علیه سیســتم امنیتی کشــور اشاره میشــود؛ با
ایــن حــال ،برخی خطــوط القایی ایــن جریان،
مســتحدث و جدیــد بــوده و مســتقیماً ناظر به
همین رخداد مذکور هستند .موضوع مقدماتی
دیگر ،معطوف به تحلیل محتوای رســانههای
جریان اصالحطلب و کشف داللتهای صریح
و مضمــر رســانههای ایــن جریــان و انطبــاق
آن بــا خروجــی جریــان ضدانقــاب اســت .به
تعبیــر دیگر ،با یک تقاطعگیری میان تولیدات
رســانههای ایــن دو جریان پیرامــون این خبر -
کــه در ادامه ذکرش خواهد گذشــت  -میتوان
تطابق خواســته یا ناخواسته خروجی محتوایی
آنها با یکدیگر را تشخیص داد.
 ëëپنجمحورعملیاتروانیرسانههایمعاند
حطلب
واصال 
در ایــن برســاخت ادراکــی ،میتــوان بــه
پنــج گــزاره القایــی کالن و چند کلیدواژه اشــاره
کــرد که جنبه محــوری و بنیــادی دارند و ســایر
خردهگزارههــا را بایــد ذیــل آنهــا تحلیــل کــرد.
پیــش از آن بهتــر اســت بــه منابــع تولیــد دو
جریــان اصالحطلــب و ضدانقــاب اشــاره
شــود .بیبیســی فارســی (وابســته بــه وزارت
خارجــه انگلســتان) ،شــبکه ایران اینترنشــنال
و ایندیپندنــت و العربیــه فارســی (وابســته بــه
دربــار ســعودی) ،دویچهولــه فارســی (متعلق
بــه وزارت خارجه آلمــان) ،رادیو فردا (وابســته
به کنگــره امریکا) ،کانــال تلگــرام وحیدآنالین
(پشتیبانی تلگرامی توئیتر ضدانقالب) ،سحام
نیوز (متعلق بــه خانواده مهدی کروبی) ،کانال
تلگــرام فــردای بهتــر (مصطفــی تــاج زاده) و
کانــال تلگــرام عبــدا ...عبــدی (عبــدی مدیا) و
روزنامه شــرق و ...و چند کانال و پایگاه خبری و
حســاب مجازی ،مجموع منابع تولید رسمی و

غیررسمیاینتصویرسازیراتشکیلمیدهند.
امــا چــه تصویر یــا تصاویــری در ایــن عملیات
رسانهایبازنماییشد؟کالنگزارهنخستکهبه
طور پرتکراری در رسانههای جریان ضدانقالب
منعکس شد ،تصویر «تقویت و توسعه سازمان
ســرکوب جمهوری اســامی» بــود .در ذیل این
گــزاره نیــز خردهگزارههایی بازنمایی شــدند که
عمدتــاً مربــوط به تــاش جریان معانــد برای
زنده نگهداشتن خط اغتشاش به هر صورت و
قیمت ممکن در برخی نواحی مرزی و مرکزی
کشــور بودند؛ موضوعی کــه در ادامــه و در ذیل
تحلیل اهداف ،به آن پرداخته خواهد شد.
انگاره دوم که آن نیز مانند گزاره پیشین ،هم
از بســامد تکرار باالیی برخوردار بوده و هم یکی
از برساختهای سنتی ضدانقالب است ،گزاره
«مــوازی کاری نهادهــای اطالعاتــی جمهوری
اسالمی» است .این تصویر را در اغلب تولیدات
رســانههای جریان معاند میشد مشاهده کرد
کــه عمدتــاً برحســب راهبرد نمایــش اختالف
میــان دو نهاد اطالعاتی کشــور یعنی ســازمان
اطالعــات ســپاه و وزارت اطالعــات بازنمایــی
میشد و این بار نیز مخصوصاًپس از انتشار خبر
تجدید ســاختار اطالعات فرماندهی انتظامی
کشــور مجدداً مطرح شــد .تصویر ســوم ،القای
«تردیــد و تشــکیک اعضــای رده میانی پلیس
در مشــروعیت ســازمانی و وظایف خود» است
کــه به نظر میرســد تقریبــاً بعد از اغتشاشــات
دی مــاه ســال  96در دســتور کار جریــان معاند
قرار گرفت .این روند عملیــات روانی ،پلیس را
بهعنوان سازمانی نشان میدهد که نیروهایش
چنــدان به ســازمان خــود و اهدافــش اعتماد و
اعتقادی ندارنــد؛ منطقاً وقتی چنین تصویری
از پلیــس در ادراک مخاطــب بازنمایــی شــد،
مشروعیت و اقتدار آن در اذهان عمومی زدوده
و تضعیــف میشــود و آثار ســوء ضدامنیتی آن
نــه در بلنــد مــدت و میانمدت؛ بلکــه در کوتاه
مــدت نمایــان خواهــد شــد .گــزاره چهــارم که
تلقین آن توســط طیف رادیــکال اصالحطلب
و جریــان فتنــه صــورت گرفــت ،معطــوف بــه
سناریوسازیهای این جریان علیه ساختارهای
حاکمیــت و به طور خاص ،بیت رهبری اســت.
اینجریاناشتهایعجیبیدرالقایانگارههایی
با موضوع «پســارهبری آیتاهلل خامنــه ای» و
ربط دادن هر رخدادی به این ســناریوی موهوم
دارد و دنبالــه ایــن خــط را در موضــوع تحــول
اخیر ســاختار انتظامی کشــور هم میتوان دید.
بهعنــوان نمونــه میتــوان بــه پســت تلگرامی
عبــدا ...عبدی در کانالش اشــاره کرد که توســط
ســایر کانالهــای منتســب به شــخصیتهای
بدســابقه اصالحطلب بازنشــر شــد .نویســنده

در یادداشــتش در توضیح چرایی این تحوالت
نوشــته اســت« :دلیل این رخداد چــه میتواند
باشــد؟ ســناریوهای پشــت پرده این تغییر ،آیا
مرتبط به تحوالت پســارهبری اســت؟ با توجه
به ایــن اختیار فراقانونی آیــتاهلل خامنهای که
توجیــه آن را اصل  ۵۷قانون اساســی میدانند
(والیت مطلقه) ،آیا وقت آن نرسیده تغییرات
مهم آغاز شــود و به جــای جراحی بدن تب دار
اقتصاد مردم ،نظام حکمرانی جراحی و به نفع
ملت اصالح شــود؟ جراحی که فقط جراح آن
آیتاهلل خامنهای اســت و پس از او متخصص
پیوند یا اهدای اعضا به بالین این بیمار خواهد
آمد»!پنجمینانگاره،بازنمودتصویر«آشفتگی
مدیریتــی در کل کشــور» اســت کــه توســط
رسانههای معاند منعکس شد .بدین توضیح
کــه در تحلیلهــای این رســانهها ،این تصمیم
اخیریعنیتغییردرساختارفرماندهیانتظامی
کشور،بهعنوانمحصولآشفتگیوبیبرنامگی
در نظــام کالن مدیریــت کشــور بــه مخاطــب
تلقین میشــود .ایــن گــزاره از لحاظی بــا گزاره
نخست مرتبط است ،به طوری که در آن ،سعی
تحلیلگــران رســانههای ضدانقــاب ازجملــه
محسن سازگارا  -اصالحطلب قدیمی و یار غار
بهــزاد نبــوی  -بر این اســت که کشــور را در یک
وضعیت بحرانی و آشــفته نمایــش بدهند که
این آشفتگی به حوزه امنیتی و مهار معترضان
نیز سرایت کرده و سردرگمی در برقراری امنیت
منجر به ایجاد تغییرات بیحاصل و صوری در
ساختارامنیتیکشورشدهاست.
ëëتحلیلاهداف
تحوالت اخیر در عرصههای مختلف کشور
ازجمله در حوزههای تقنینی ،اجرایی و قضایی
و شقوق آنها مانند اصالحات ساختاری اقتصاد
کشور و نویدهای این تحوالت ،موضوعی است
که رســانههای جریان معاند با انقالب اسالمی
را بــه تکاپو انداختــه تا به هر ترتیــب ممکن ،از
طریق ســیاه نمایی و القای یــأس و ناکارآمدی
و نهایتــاً ،تبدیــل عملیــات روانی بــه عملیات
میدانــی ،ایــن اصالحــات بنیــادی یــا محقــق
نشــوند یــا بــه هر صــورت ،بــه نحو شایســتهای
در ادراک عمومــی بازتــاب نداشــته باشــند.
اینجاســت کــه القــای گــزاره نخســت پیرامون
تغییر ســاختار انتظامی کشور یعنی «تقویت و
توســعه ســازمان ســرکوب جمهوری اسالمی»
موضوعیتمییابد.رسانههایمعاند،باتلقین
انــگاره مذکــور و اعتمادزدایــی از رابطــه ملت و
حاکمیت ،ســعی در تقابلســازی میــان مردم
و جمهــوری اســامی دارنــد .نمایــش تصویــر
یــک ســاختار امنیتی ضعیــف و چندقطبی که
متشکل از چند نهاد موازی و ناهماهنگ است

در ادراک عمومی ،دیگر هدف راهبردی و سنتی
رسانههای ضدانقالب و دولتهای متخاصم با
جمهوری اسالمی اســت .پرسش این است که
بازنمایی همین تصویر «موازی کاری نهادهای
اطالعاتی» توسط رسانههای اصالحطلب چه
وجهی میتواند داشته باشــد؟ بهعنوان نمونه
میتوان به گزارش روزنامه شــرق درباره تغییر
ساختار امنیتی اخیر با عنوان «ساختار نیروهای
انتظامــی از ناجا به فراجا تغییــر کرد :تولد یک
ســازمان اطالعاتی دیگر» اشــاره کرد که روز 26
اردیبهشت سالجاری منتشر شد .در بخشی از
این گزارش آمده اســت« :به این ترتیب در کنار
وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه یک سازمان
اطالعاتــی دیگر در کشــور متولد میشــود .این
احتمــاالً بحث برانگیزترین بخش طرح تحول
ساختار ناجا اســت؛ چراکه تا پیش از این وجود
دو ســازمان وزارت اطالعــات و اطالعات ســپاه
در برخی موارد موجب موازی کاریهایی شــده
بــود ،تــا جایی که محمــود علوی ،وزیر پیشــین
اطالعــات ،در یــک برنامه تلویزیونــی گفته بود
حاضــر اســت اختیــارات وزارت اطالعــات را
بــه اطالعات ســپاه واگذار کنــد .همچنین علی
مطهری ،نماینده ســابق مجلس هم در ســال
 1396و در جریان رأی اعتماد به محمود علوی،
وزیراطالعاتدولتدومحسنروحانی،تلویحاً
بــه مــوازی کاری میــان وزارت اطالعــات و نهاد
دیگر اشاره کرده و از او خواسته بود با «صراحت
و صالبت» از اختیــارات و حقوق این وزارتخانه
دفاع کند .به هر روی به نظر میرسد ظهور یک
سازمان سوم اطالعاتی در کشور همان مسیری
را که دو سازمان قبلی برای رسیدن به نقطه نظر
مشــترک طی کردنــد ،در پیــش دارد و احتماالً
شــاهد اختالف نظرهــا و مــوازی کاریهایی در
ایــن مســیر خواهیم بــود ».برای درک پرســش
فــوق ،یعنی پرســش از چرایی بازنمایــی گزاره
ضدامنیتی «موازی کاری نهادهای اطالعاتی»
و همســویی آن بــا القائات جریــان معاند بهتر
اســت به تقاطعهای گفتمانی ،هماهنگیهای
مقــرر یا نامقرر این دو جریان و نیز نقاط افتراق
آنهاپرداخت.
 ëëنقاط اتفــاق و افتراق جریــان دوم خرداد و
ضدانقالب
امــا چــرا خروجــی محتوایــی رســانههای
جریــان اصالحطلــب بــا تولیــدات ضدانقالب
در مواضــع و مواقعــی کــه تعداد آنهــا کم هم
نیســت ،اشــتراک و هماهنگی دارد؟ آیا ارتباط
ارگانیک میان اعضای این دو جریان که یکی در
داخل کشور و دیگری در خارج از کشور سکونت
دارد ،برقــرار اســت؟ دربــاره اختالفــات و نقاط
افتــراق ایــن دو جریان چه میتــوان گفت؟ هر

نمایش تصویر یک
ساختار امنیتی ضعیف
و چندقطبی که متشکل
از چند نهاد موازی و
ناهماهنگ است در
ادراک عمومی ،دیگر
هدف راهبردی و سنتی
رسانههای ضدانقالب و
دولتهای متخاصم با
جمهوری اسالمی است.
پرسش این است که
بازنمایی همین تصویر
«موازیکاری نهادهای
اطالعاتی» توسط
رسانههای اصالحطلب
چه وجهی میتواند
داشته باشد؟

پاســخی به پرســشهای فوق ،مستلزم پژوهشی
جریانشناختی اســت که مقتضی است مستقالً
و مفصــاً مــورد بررســی و بازخوانی قــرار بگیرد.
در اینجــا امــا بــه نحــو اجمالــی و بســیار مختصر
بــه برخی نقــاط اتفاق و افتــراق ایــن دو جریان و
دالیل آن اشــاره میشــود .پیش از آن باید متذکر
شــد که صحبت کــردن از «جریــان ضدانقالب»
به مثابه یک جریان واحد ،چندان دقیق نیســت
و بهتــر اســت از جریانهــای متعــدد معانــد بــا
انقالب اســامی نام بــرد؛ چراکه اگر به نحو دقیق
ماهیــت گروههــای ضدانقــاب را بررســی کنیم،
بــه تمایزهای بنیادی و مهمــی برمی خوریم ،اما
اینجا به اعتبار نسبت تقابلی ای که این جریانها
با انقالب اســامی دارند ،تمام آنها را ذیل عنوان
«ضدانقالب» تجمیع و تحلیل میکنیم .این امر
تقریباً درمورد جریان اصالحات نیز صادق است.
نکته دیگر اینکه طیفهایی ازجریانمعاندمانند
جریــان موســوم به روشــنفکری دینــی ،از فضای
اصالحطلبــی و گفتمان دوم خرداد برخاســتند و
ازجهاتیهنوز آنگفتمان را نمایندگیمیکنند.
در ابتــدا بایــد بــه نقــاط افتــراق و تمایزهــای
گفتمانی جریان اصالحــات و جریان ضدانقالب
اشــاره کرد و بعد به تقاطعها و اشــتراکات ایشــان
پرداخت .گفتمان جریان موسوم به اصالحطلبی
درایرانخودرامنتسببهانقالباسالمیمیداند
و بدین خاطر ،از چند جهت با جریان ضدانقالب
متفاوت است .نخست ،از حیث وحدت سرزمینی
و تجزیه ایران ،جریانهای معاند سلطنت طلب
و منافق و برخی دیگر ،نه تنها در مقابل طرحها و
اقدامات تجزیه طلبانه موضعی ندارند ،بلکه آنها
را به رســمیت شناخته و از گروههای تجزیه طلب
حمایت میکنند و در طول تاریخ انقالب اسالمی،
در مواردی خودشــان اقداماتی در جهت تجزیه و
فروپاشیملیواجتماعیایرانانجامدادهاند.این

درحالی است که الاقل به لحاظ نظری و گفتمانی،
جریان اصالحطلب با تجزیه ایران مخالف است.
تمایز دوم به تعارض گفتمانی جریان دوم خرداد
با فرقههای ضددینی مانند بهائیت باز میگردد؛
هرچنــد ایــن تضــاد در مــواردی توســط افــرادی
همچون فائزه هاشمی نقض شده است .تعارض
و تمایز ســوم معطــوف به محکومیــت عملکرد
اســرائیل در کشــتار و نســل کشــی از فلســطینیان
اســت که با جریان ضدانقالب در تعارض اســت.
این تعارضات گفتمانی در حالی ذکر شدند که به
لحــاظ عملی ،نقاط اتصال و هماهنگی بســیاری
میتــوان میــان عملکــرد جریــان اصالحطلب با
گروههــای ضدانقــاب تشــخیص داد .اقدامــات
و هزینههــای غیرقابــل جبرانــی کــه احــزاب
اصالحطلــب  -چه در زمانی که در قدرت بودند و
چه در زمانی که در دایره قدرت نبودند  -به کشور و
منافع ملی تحمیل کردند ،از جهاتی به هیچ وجه
قابل قیاس با شرارت ضدانقالب نیست .بهعنوان
نمونــه ،فقط میتــوان بــه دو رخــداد ضدامنیتی
خطرنــاک طــی ســالهای  1378تا  1388اشــاره
کــرد کــه در هــر دو مــورد ،اصالحطلبــان قطــب
اصلی پیشران و پیش برنده و جریان ضدانقالب،
بهعنوان نیروهای تابع ایشــان بودند.علتالعلل
تمــام ایــن هماهنگیهای عملــی و رســانهای اما
یــک چیــز اســت و آن قدرتطلبــی و دســت و پــا
زدن بــرای باقــی مانــدن در بدنــه قدرت اســت و
فضاســازی ادراکی و رســانهای این جریانها را نیز
باید ذیل همین اشتهای قدرت تحلیل کرد.ضمناً
قابل انکار نیست که کادر رسانهای ضدانقالب که
پیشبرد عملیات روانی علیه امنیت و منافع ملی
را نمایندگــی میکنند  -اگر نگوییم تماماً  -اغلب
از بدنــه اصالحــات برخاســته و ســابقه عضویت
در احــزاب و رســانههای جریــان دوم خــرداد را در
کارنامهدارند.

