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فارس -سرلشــکر محمدباقری ،رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان این که «در آشــوبهای اخیر نیروی انتظامی موفق عمل و با متانت ،صبوری و اقتدار
موضوع را مدیریت کرد» افزود :دشمن در حوادث اخیر به دنبال «کشته سازی» و «تلفات» بود که ناجا توانست با صبر و تحمل موضوع را مدیریت و صف مردم را از
اغتشاشگران جدا کند .در این ایام شاهد همکاری های بسیار خوبی بین نیروی انتظامی با سایر واحدهای امنیتی بودیم .

سرلشکر باقری:ناجا با صبوری و اقتدار
ناآرامی های اخیر را مدیریت کرد

با مرور سخنان رهبر انقالب پیش و پس از نا آرامی های اخیر بررسی شد

 5عاملکه دراتفاقات اخیرکشورتاثیرگذاربود
امید ادیب
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ریشه اعتراضات غافلگیر کننده اخیر کجاست؟ چه سهمی
از اتفاقات اخیر را می توان به ریشــه هــای اقتصادی داد و
چه درصــدی به موضوعــات و پدیده های سیاســی و حتی
اقدامات خارجی بازمی گردد؟ شــاید بعد از گذشت بیش
از دو هفته از اعتراضــات و در عین حال آشــوب های اخیر
که غبار موجود فرونشســته و صحنه وقایع تا حدی روشــن
شــده ،بتوان قضاوت دقیــق تری درباره بســترها و ریشــه
های این اتفاقات پیدا کرد .برای این که مبدأ این تحوالت
بررسی شــود چند راه وجود دارد که یکی از آن ها مراجعه
به ســخنرانی های مســئوالن کشــور قبل و بعد از حوادث
اخیر است .برخی معتقدند اتفاقات اخیر کم و بیش توسط
مســئوالن قابل پیش بینی بوده و حداکثــر در زمان تحقق
آن اختالف نظر بوده است .تا جایی که سخنگوی دستگاه
قضا دو روز پیش به این نکته تصریح کرد )1(.این نوشــتار
به جد معتقد است که رهبر انقالب به عنوان یکی از تحلیل
گران خبره کشور ،طی ســال های گذشــته و در مناسبت
های متعددی برخــی زمینه های اتفاقات اخیر را تشــریح
کرده اند که اگر این بســترها در جای خود مورد توجه قرار
می گرفت ،شاید وقایع اخیر رخ نمی داد .در این گزارش 5
عامل اتفاقات اخیر را بر اساس بیانات علنی رهبر انقالب
و اشاراتی که سایر مسئوالن داشته اند ،بررسی کرده ایم.
▪ .1بعد امنیتی که از خارج از کشور هدایت می شود

با وجود همه زمینه های داخلی اتفاقات اخیر که در ادامه
به آن اشــاره می شــود ،هیچ کــس نمی تواند منکر شــود
رد پای برخــی جریانات خارجــی در اتفاقــات اخیر دیده
میشــود .اتفاقات تأســف باری مانند برخی شلیک های
کور که در همان روزهای اولیه تجمعات دیده شــد ،فراتر
از مشکالت اقتصادی یا حتی آشوبطلبی بود .شاید اگر
در ماه های بعد برخی چهره هــای خارجی لب به خاطره
گویی باز کنند ،مشــخص شــود که بخشــی از ریشه های
اتفاقات اخیر در کجا بوده اســت .رهبر انقالب در تحلیل
این عامــل معتقدنــد قضیه  3ضلــع دارد؛ بعــد طراحی،
پشتیبانی مالی و اجرا .ایشان در بخشی از موضع گیری
مشــروح بعد از اتفاقــات اخیــر مــی فرمایند ...« :نقشــه
مربوط به آمریکاییها و صهیونیستهاســت؛ نقشه را آن
ها کشــیدند .چند ماه هم هســت دارند نقشه می کشند.
اینکه "بیاییم از شهرهای کوچک شروع کنیم[ ،بعد] به
طرف مرکز بیاییم و مردم را نســبت به مطالباتشان ف ّعال

کنیم و این ها را داغ کنیم" ،این نقشهای است که کشیده
شده و چند ماه است روی این نقشــه دارند کار می کنند.
نقشه مال آمریکاییها و عوامل رژیم صهیونیستی است».
( )2اشاره این بخش از سخنان رهبری ،شاید به میز تازه
تأسیس شده در سازمان سیا باشد که ریاست آن را «مایکل
دی آندریا» برعهده دارد .کســی که به ســبب تسلطش بر
جمهوری اسالمی به «آیت ا ...مایک» معروف است)3( .
خرداد ماه امسال که او ریاســت بخش ویژه ایران را در سیا
بر عهده گرفت ،همه از شروع دور جدیدی از سیاست های
ضدایرانی توســط دولت ترامپ خبر دادنــد .چندی پیش
از آن روزنامه نیویورک تایمز هویت او را افشــا کرده بود که
مورد انتقاد شدید دیگر رسانه های آمریکایی قرار گرفت.
همین روزنامه اشاره کرد که او به خوبی از عهده مأموریت
های ضدایرانی ترامپ و مایک پمپئو رئیس سیا بر می آید.
دی آندریا که رهبــری ترورهــای افرادی چــون بن الدن،
شهادت عماد مغنیه و کشتارهای پهپادی سیا را در کارنامه
دارد ،متهم به سازماندهی حادثه  11سپتامبر نیز است.
پایگاه مشرق نیوز درباره او نوشته« :مایک در حالی  ۹سال
تمام رئیس مرکز مبارزه با تروریســم ســیا بود که رؤســای
قبلی این مرکز هیچیک نتوانسته بودند حتی سه سال ،در
این سمت باقی بمانند )4( ».دو هفته گذشته دادستان کل
کشــور از دی آندریا به عنوان متهم اصلی طراحی اتفاقات
اخیر نام برد )5( .انگشــت اتهام به شکلی متوجه سازمان
سیا بود که فاکس نیوز در مصاحبه ای با مایک پمپئو رئیس
سیا او را به چالش کشید)6( .
بالفاصله پس از آغاز حرکت های ساختارشــکنانه داخلی
که همــراه بــا روزانه بیــش از  30هــزار توئیت عربــی بود،
کاربــران فضــای مجازی ســخنرانی بــن ســلمان ولیعهد
ســعودی را دســت به دســت کردند که چند ماه قبل در آن
تأکید کرده بود باید جنگ را به داخل ایران بکشانیم)7( .
بنابراین ضلع دوم اتفــاق اخیر را باید در «پــول یکی از این
دولت های خرپول اطراف خلیج فارس» جست و جو کنیم.
( )8شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان یک
هفته پیش از ســخنان رهبری ،به خوبی مرجع ضمیر این
عبارات را مشــخص کرده بود .او فضاسازی سعودی ها در
فضای مجازی را به عنوان یک نمونه از پول خرج کردن های
رژیم عربستان مورد اشاره قرار داد و گفت« :سعودی ها یک
سازمان درست کردهاند و افرادی را از خارج برای اداره این
ســازمان آوردهاند؛ همچنین منافقین نیز مســلما ابزارها
و پیادهنظام این سازمان هســتند .به طور قطع سعودیها
از ایران پاسخ مناســبی دریافت خواهند کرد و از جایی که
نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد)9( ».
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از جنس خودشان بدانند خیلی چیز ها را تحمل می کنند
و حتی جلوی فقر مقاومت می کنند اما در هیچ شــرایطی
مردم در مقابل تبعیض ســاکت نمی نشینند )16( ».بنا بر
این شــاید یک علت دیگر اعتراضات اخیــر را بتوان در گله
مندی مردم از بی توجهی ها جست و جو کرد.
▪ .4ضربه به اعتماد مردم به نظام و رواج ناامیدی

به گفتــه رهبــر انقــاب ضلع ســ ّوم ایــن اتفاقــات در بعد
امنیتــی ،بعد عملیاتی و اجرایی آن اســت کــه این وظیفه
هم بر دوش ســازمان آدمکــش منافقین اســت؛ «آن ها از
ماههــا قبل آمــاده بودنــد؛ خــود رســانههای منافقین در
همین روزها اعتــراف کردنــد؛ گفتند ما از چنــد ماه قبل
قضیه؛ که
با آمریکاییها در ارتباط بودیم نســبت به ایــن ّ
پادویــی کننــد ،ســازماندهی کننــد ،بروند ایــن و آن را
ببینند ،کســانی را در داخل نشــان کنند و پیــدا کنند که
بهشــان کمک کنند تــا بیایند به مــردم فراخــوان بدهند
فراخــوان را هم آنهــا دادنــد -و شــعار «نه بــه گرانی»بگذارند .خب این شعاری است که همه خوششان میآید؛
عــدهای را جــذب کنند ،بعد خودشــان
با این شــعار یــک ّ
بیایند وسط ،اهداف شوم خودشان را دنبال کنند و مردم
را هم دنبال خودشان بکشــند؛ هدف این بود )10( ».از
اظهارنظرهای مقامات کشورمان مبنی بر نقش گروهک
های تروریستی در ناآرامی های اخیر که بگذریم ،مروری
بر اخبــار و بیانیه هــای موجود در ســایت منافقیــن که به
صراحــت رهبــری اتفاقــات ایــران را به شــخص مســعود
رجوی نسبت می داد ،از مباشرت عوامل این سازمان در
کشتارهای چند هفته گذشته خبر می داد.
▪ .2آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند اگر ضعف ها را
بر طرف کنیم

با وجــود همــه شــواهد و قراین گفته شــده ،بدیهی اســت

که زمینه سوء اســتفاده دشــمن زمانی فراهم می شود که
بــه تعبیر رهبری زخمــی در داخل ایجاد شــود .بنــا بر این
سرمنشــأ اتفاقات اخیر را در درجه اول باید در مشــکالت
اقتصادی مردم جســت و جو کرد .به خصوص در تجمعات
دو روز نخست که بخشی از شــعارها کام ً
ال اقتصادی بود.
حتی در راهپیمایی های نهــم دی و تظاهرات های برگزار
شده علیه اغتشاشات در سراسر کشور ،کام ً
ال مشهود است
که برخی از حاضران مطالبات اقتصادی روشــنی دارند.
این را از دست نوشته ها و شــعارها و اشعار مجریان مراسم
هم می توان دید .نقش مســائل اقتصادی به شکلی است
که دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هفت ماه قبل
در مشهد به صراحت مشکالت معیشتی مردم را یک مقوله
امنیتی تحلیل کرده بود)11( .
رهبر انقالب نیز دراین باره بارها تأکید کرده اند که هدف
دشمن ایجاد تقابل مردم با نظام است .ایشان اردیبهشت
ماه امسال هدف کوتاه مدت دشمن را ایجاد ناامنی و آشوب
دانســتند و درباره هدف میان مدت آن هــا تصریح کردند:
مدت آن ها [دشــمنان] مسئله اقتصاد کشور
«هدف میان ّ
است ،مسئله معیشت مردم است .اقتصاد بایستی حرکت
نکند ،معیشت مردم بایستی لنگ بماند ،کار و تولید باید در
کشور پایین بماند ،بیکاری باید بهعنوان یک بال در کشور
عمومیت پیدا کند ،مردم بایستی از جمهوری اسالمی و از
ّ
نظام اسالمی بهخاطر مشکالت معیشتی ناامید و مأیوس
بشوند)12( »....
آیت ا ...خامنــه ای در دیدار اخیر با مــردم قم هم در تبیین
این بعد از قضیه تأکید کردند« :یک خطابی [هم] دارم من
به مسئوالن حکومتی خودمان -که البتّه این ،شامل خود
حقیر هم می شود -و عناصر سیاسی ،عناصری که در کار
سیاســت ف ّعالند ،فکر می کنند ،می نویســند ،می گویند،
اقدام می کنند؛ هم به این ها ،هم به مسئوالن حکومتی؛ ما
از دشمن خارجی گفتیم ،این هایی که گفتیم تحلیل نبود،
واقعی بود ،خبر بودّ ،
اما
اطالع بود؛ دشمن خارجی هستّ ،
این موجب نشــود که از ضعف های خودمان غافل بشویم.
ما هم ضعف داریم ،ما هم یک جاهایی اشــکال و نارسایی
و نابه ســامانی در کارمان هســت؛ اینجوری نیست که ما
هیچ اشکالی نداریم ،هیچ مشکلی در کار ماها نیست ،فقط
دشــمن خارجی اســت که دارد [مشــکل ایجاد می کند]؛
نه ،مگس روی زخم مینشــیند؛ زخم را خوب کنید ،زخم
را نگذاریــد به وجود بیاید .ما اگر مشــکل داخلی نداشــته
باشــیم ،نه این شــبکهها می توانند اثر بگذارند ،نه آمریکا
میتواند هیچ غلطی بکند .ما مشکالتمان را باید خودمان
حل کنیــم؛ مشــکالت داخلــی را بایــد حل کنیــم ،ضعف
هایمان را باید حل کنیم؛ ما ضعــف داریم ...حاال طبقاتی
هستند که مر ّفهند ،مشــکالت زندگی آن ها را فشار نمی
مهمی هم در کشور هستند که فشارهای
دهد؛ ا ّما یک گروه ّ
همت ما
زندگی ،آن ها را زیر فشار قرار می دهد .باید همه ّ
این باشد که این ها را از زیر فشار خارج کنیم؛ تالشمان باید
این باشد)13( ».
رهبر انقالب طی سال های گذشته نیز بارها درباره برنامه
بلندمدت دشمن برای سوء استفاده از مشکالت معیشتی
مردم هشــدار داده بودنــد .از جمله تأکید کــرده بودند که
«آن ها تحریم کردند برای ایــن که مردم را عصبانی کنند و
به خیابان بکشانند.
بنــده این را چند ســال پیش گفتــم؛ بعضیهــا گفتند این
تحلیل اســت؛ بله ،شــاید آن روز تحلیل بود ا ّمــا امروز خبر
متعددی از آن ها در بیانات
است؛ خودشــان گفتند؛ افراد
ّ
مختلــف گفتند هــدف مــا این اســت کــه مــردم را از نظام
جمهوری اســامی ،از دولت جمهوری اسالمی عصبانی
کنیم .میخواستند مردم را به خیابان بکشانند؛ [ا ّما] مردم
ما ایستادند )14( ».هرچند مردم تیزبین کشورمان ،طی
اتفاقات اخیر ،با مشاهده انحراف شعارها و کشیده شدن
صحنــه اعتراض بــه اغتشــاش بالفاصلــه راه خــود را جدا
کرده و حتی همــان افراد در راهپیمایــی های محکومیت
اغتشاشات حاضر شــدند ،اما این نباید مسئوالن کشور را
به خطای تحلیلی بکشاند.
▪ .3تحمل فقر آری؛ مشاهده تبعیض خیر

در همیــن زمینه رهبر انقالب ســال گذشــته ایــن نکته را
گوشزد کردند که حضور مردم در راهپیمایی ها و انتخابات
نباید امر را بر مســئوالن مشــتبه کند .عبــارت «مردم گله
مندند» که از ســوی حدود  80هزار نفر از مخاطبان پایگاه
اطالع رسانی ایشان به عنوان دومین جمله مهم سال 95
انتخاب شــد ،به خوبــی گویای ایــن بعد از موضوع اســت.
( )15بســیاری از تحلیل گــران نیز طی روزهای گذشــته
تصریح کرده اند که فاصله دوری که بین مسئوالن اجرایی
ایجاد شده ،بخشی از زمینه نارضایتی های مردم را ایجاد
کرده است.
از جمله احمد توکلی در گفت و گو با عصر ایران زمانی که
با این سوال روبه رو شد که چه شباهتی بین اتفاقات اخیر و
اعتراضات مردم در سال  71وجود دارد ،به همین موضوع
اشــاره کرد .وی گفت« :مردم ما اول احتــرام می خواهند
و بعد از آن به دنبال نان هســتند و در نتیجــه بی احترامی
بیش از موارد دیگر مردم را برآشفته می کند .این حالت بی
نیازی از مردم و بر اثر اشــرافی گری از باال صحبت کردن،
خیلی مردم را آزار می دهد .تا وقتی که مردم مســئوالن را

باید قبول کــرد که یکــی از تبعــات گســترش انفجارگونه
فضای مجازی ،رواج شایعات و بعض ًا دروغ های شاخداری
است که به طور مشخص اعتماد مردم به مسئوالن منتخب
خود را هدف گرفته اســت( .بماند که متأســفانه این دروغ
های شاخدار توســط برخی در داخل نیز تکرار می شود).
رهبر انقالب به مناســبت های گوناگون این طرح بحث را
داشــته اند که اعتماد متقابل مردم و نظام به یکدیگر یکی
از مهم تریــن ابزارهــای اقتدار جمهوری اســامی اســت
که مظهــر آن در زمینــه های حضــور عمومی مــردم مانند
انتخابات و راهپیمایی ها دیده می شود.
ایشــان در تحلیل حوادث اخیر هــم به این بعــد از موضوع
پرداخته و تأکید کردند که وسیله براندازی ،گرفتن عوامل
اقتدار ملی است که یکی از مهمترین آن ها «عواطف مردم و
افکار عمومی مردم است که در جهت صالح و حکمت مردم
و حکومت حرکت مــی کند؛ این افکار عمومی اســت ،می
خواهند این را از جمهوری اسالمی سلب کنند».
( )17رهبر انقــاب در همین زمینه به مــردم نیز یادآوری
میکنند کــه شــایعه پراکنی یکــی از مهم تریــن ابزارهای
دشمن برای از بین بردن این اعتماد است .از سویی دیگر
متناظر با ترویج بدبینی به مســئوالن ،ایجاد فضای یأس و
ناامیدی از حل مشکالت هم باید مورد توجه قرار گیرد که
اتفاق ًا این موضوع هم همواره مورد تأکید رهبر انقالب بوده
است .تا جایی که در همه انتخابات ها یکی از هشدارهای
ایشــان به نامزدها و هــواداران آن ها این بوده که تشــریح
مشکالت موجب ترسیم یک فضای ســیاه از کشور نشود.
رهبر انقالب یک روز پیش از آغاز اولین تجمع در روز های
اخیر به صراحت خطاب به کســانی که بــا مخالف خوانی،
نقش اپوزیســیون را بازی می کنند هشدار دادند که نباید
امید مردم را از بین برد.
( )18البته در این بعد باید به رسانه های فراگیر داخلی نیز
اشاره کرد ،جایی که اگر رســانه های فراگیر داخلی نظام
مانند صداوســیما و برخی رســانه های مکتــوب و مجازی
وابسته به انقالب اسالمی در رویکرد خبری و تحلیلی خود
با نگاهی مستقل و فراجناحی عمل کنند ،طبعا مخاطبان
بیشتری دارند و در بحران ها به خوبی می توانند با توجه به
اعتمادی که مردم به آن ها دارنــد ،عرصه را مدیریت کنند
تا رسانه های غربی و معاند نتوانند فضا را به دست بگیرند.
▪ .5عوامل متفرقه

در کنار همه این عوامــل نباید از هیجــان جوانی جمعیت
حاضر در ایــن اتفاقــات غافل شــد .واقعیت این اســت که
بیش از سه چهارم معترضان در سنین نوجوانی و حداکثر
جوانی قرار داشته و تحت تأثیر فضای هیجانی قرار گرفتند
که ناگهــان ایجــاد شــد )19( .در روزهای بعــد از ناآرامی
های اخیر تقریب ًا همه مســئوالن کشــور بر این نکته تأکید
کرده اند که باید حســاب این طیف را از عناصر سوء حاضر
در میــدان جدا کرد .رهبــر انقالب نیز خطاب به دســتگاه
قضایی تصریح کردند که «آن جوانــی یا نوجوانی که تحت
هیجانی یک شــبکه اینترنتی در فضــای مجازی قرار
تأثیر
ِ
می گیــرد و یک حرکتــی می کند یــا یک کلمــه حرف می
زند ،با آن کســی که با دستگاههای ســازمانیافته مرتبط
است و جزو آن پادوهاست ،فرق دارد؛ این ها را یکجور به
حســاب نیاورند )20( ».به نظر می رسد این راهبرد از روز
نخست اتفاقات اخیر در دســتور کار دستگاه های مختلف
کشــور بوده که آزاد شــدن اکثریت دستگیرشــدگان گواه
این مسئله است.
نباید فراموش کرد که روشــنگری با نسل جوان و برقراری
دیالوگ با او بــرای برطرف کردن گره هــای ذهنی او قدم
بعدی اســت که باید توسط همه در دســتور کار قرار گیرد.
نگاهــی به عواملی که ذکر شــد نشــان می دهــد که عمده
زمینه های اثرگذار بر اتفاقات اخیر (که البته محملی برای
اغتشاشــات و خرابکاری عناصر معاند نیز شــد) را باید در
عرصه های اقتصادی و معیشــتی و نیز ایجاد حس تبعیض
ناشــی از فاصله میان مردم و مســئوالن جســت و جو کرد.
جایی که به نظر می رسد باید نقطه تمرکز اصلی مسئوالن
کشور باشد تا با رفع موانع تولید و کسب و کار اوال رونق در
تولید را شاهد باشیم و ثانیا ضمن اهتمام به مبارزه با فساد
و هشــدار به مســئوالن و مدیرانی که از طبقــه عامه جامعه
فاصله گرفتــه انــد ،زخم هــای پیــدا و ناپیدایی کــه باعث
میشود مگس ها جذب شوند ،ترمیم یابد.
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یادداشت
محمد صادق افراسیابی

مدیر عامل انجمن سواد رسانه ای ایران

آشنایی با تکنیک های عملیات روانی در فضای مجازی

از واگن عقب نمانیم!
فضای مجازی ،واقعیتی است که هر روز زندگی ما را بیشتر
از گذشته تحت تاثیر قرار می دهد .بخش مهمی از نگرش و
رفتار ما در این فضا شکل می گیرد .فضای مجازی برای ما
ایرانی ها یک فرصت است تا با هم گفت و گو کنیم .فضای
مجازی برای ما ایرانی ها که بیشــتر عمر تاریخی خود را از
صدها ســال قبل تا زمان شــکل گیری جمهوری اســامی
ایران تحت سیطره حکومت های دیکتاتوری و شاهنشاهی
بودیم یک فرصت است تا آزادی بیان ،مطالبه گری و نظارت
عمومی بر عملکــرد دولت هــا را تمرین کنیم .امــا در کنار
فرصت های بی شمار فضای مجازی ،تهدیدهایی هم وجود
دارد که نباید از آن ها غافل شــویم .یکــی از این تهدیدها را
درنا آرامی ها و حوادث اخیر دیدیم.
فیلم هایی طی روز های گذشته منتشر شد که بسیاری از
ما وقتی آن را می دیدیم تصور می کردیم این تمام واقعیت
است و غافل از این هستیم که اوال فضای مجازی به خودی
خود یک فضای رسمی و معتبر نیست و نیاز است که اخبار
و اطالعات دریافتی از فضای مجازی را با منابع رســمی و
موثق تطبیق دهیم .ثانیا بســیاری از افراد جامعه به دلیل
جدید بــودن این پدیده در کشــورمان   هنوز به درســتی با
تکنیک های اقناع آشنایی ندارند .تصور کنید در یک جمع
صد نفره که افراد با انگیزه های مختلفی در آن حضور دارند
و تنها تعدادی از این افراد اظهار نظر می کنند قاعدتا این
به معنی همــه واقعیت و نظــر آن جمع نیســت بلکه بخش
بســیار کوچکی از واقعیت اســت که می توان بــا دوربین
تلفن همراه ضبط و در فضای مجازی منتشر کردبه طوری
که بیننده این نظــر را به تمــام آن جمع تعمیــم بدهد .این
بخش بسیار کوچک می تواند شعارهای انحرافی دو یا سه
نفر باشد که از خارج از کشور هدایت می شوند .نام این کار
در میان تکنیک های اقناع ،بزرگ نمایی و برجسته سازی
اســت .یعنی ما یک واقعیت خیلی کوچک را خیلی بزرگ
کرده ایم تا به همه بگوییم واقعیت آن چیزی است که ما می
گوییم .عالوه بر ایــن ،گاهی یک رویدادی کــه واقعا اتفاق
افتاده اســت به شکل نادرست تفســیر و تحلیل می شود تا
مردم را از دولت و نظــام جمهوری اســامی ناامید کنند.
عده ای با هدف مطالبــه گری اقتصــادی از دولت در کنار
هم جمع شــده اند و رســانه های غربی آن را بــه تظاهرات
علیه نظام تفســیر می کنند .گاهی هم اساسا خبر دروغی
منتشر می شود .مثال برای این که بگویند کشور در آستانه
فروپاشی است ،می گویند فرزندفالن مقام از کشور خارج
شد در صورتی که ما می دانیم در واقع چنین خبری پایه و
اساس ندارد یا عکسی که مربوط به گذشته است را مجدد
منتشــر کرده و در ذیل آن می نویســند « :همیــن امروز»«،
فالن شــهر» «،فالن خیابان »و از این شیوه ها استفاده می
کنند تا امنیت روانی جامعه را مختل کنند.
تکنیک دیگری کــه معموال در این زمان ها مورد اســتفاده
قرار مــی گیرد فن« ســوار شــدن بــه واگــن» و همراهی با
جماعت اســت .در این تکنیک گفته می شــود همه دارند
فالن کار را انجام می دهند و شــما هم اگر مــی خواهید از
قطار مردم جا نمانید و از قافله عقب نمانید بهتر اســت هر
چه ســریع تر به مردمی که در حال انجام این کار هســتند
بپیوندید .در حالی که وقتی بررســی مــی کنیم می بینیم
جماعتی که به آن استناد شده است با انگیزه های مختلفی
در صحنه حاضر شــده اند و حرف های مختلفی می زنند و
شعارهای یکسانی نمی دهند و متوجه می شویم که جریان
رسانه ای غرب نشین دارد از آب گل آلود برای خود ماهی
می گیرد و نه تنها به فکر حل مســئله نیســت بلکــه به فکر
ایجاد بحران است.
حال در این میان راه چاره چیســت؟ اوال الزم اســت تفکر
انتقادی و سواد رسانه ای خود را افزایش دهیم و هر مطلبی
در فضای مجازی دیدیم باور نکنیم و تکنیک های اقناع را
بشناســیم تا به راحتی تحت تاثیر محتوای منتشر شده در
فضای مجازی قرار نگیریــم .ثانیا بدانیم که فقط بخشــی
از فضای مجــازی ســالم ،ایمن اســت و محتــوای آن قابل
اعتماد است که نشان شامد وزارت ارشاد را داشته باشد و
بخشی که نشان شامد را ندارد یعنی این بخش بی هویت و
احتماال غیر قابل اعتماد است .در نهایت الزم است اخبار
و اطالعاتــی که در فضای مجــازی می شــنویم را با تحلیل
خبرگان حوزه های مختلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
تطبیق دهیم تا روشن شود کدام اخبار درست و کدام اخبار
و اطالعات ،انحرافی است؟
پژوهش های انجام شده توسط ایسپا و انجمن سواد رسانه
ای ایران اگرچه تغییرات اندک در جهت رشد سواد رسانه
ای مردم را نشان می دهد اما این مقدار تا رسیدن به نقطه
مطلوب فاصله بسیاری دارد.جالب آن که در گزارش آینده
پژوهی ایران در ســال  96که از ســوی مرکز بررسی های
استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است به موضوع
«فقدان سواد رسانه ای » نیز به عنوان یکی از  100چالش
کشور اشاره شده است .
به نظــر می رســد اگــر مســئوالن کشــور از فرصــت رصد
هوشمند فضای مجازی برای درک مطالبات مردم استفاده
کنند ،مردم ناچار نیســتند که برای رســاندن صدای خود
به گوش مســئوالن از اجتماعات واقعی استفاده کنند .به
نظر نگارنــده یکی از دالیل تجمعات مردمی این اســت که
بخشی از مسئوالن به مطالبات مردمی در فضای مجازی
حســاس نیســتند و تا زمانی که اتفــاق خاصــی نیفتد می
گویند این ها فقط حرف اســت و معلوم نیســت مردم واقعا
چنین مطالبه ای داشــته باشــند .در حالی که عقل سلیم
حکم می کند به تمام خواســته های مردم حســاس باشیم
و نگذاریم کار به جایی برسد که مردم احساس کنند ناچار
هستند حرف های خود را به شیوه ای دیگر بیان کنند .خب
مردم از مــا انتظار دارند کــه راهکارهای حل مشــکل را به
شکل عملیاتی ببینند و تاثیر راهکارهای مسئوالن را روی
زندگی خود به شکل ملموس مشاهده کنند.
البته مــردم هم نبایــد در نوع اعتــراض خود اجــازه دهند
جریانات سیاسی غربگرا از خواسته هایشان سوء استفاده
کنند و به بهانــه حرف هایی که با نیت حل مشــکل زده اند
مشکل را پیچیده تر کرده و آن را غیر قابل حل کنند .مگر نه
این که مردم تبریز سال گذشــته از کمپین نخریدن کاالی
خارجی اســتفاده کردند و اقتصاد بخــش خصوصی فعال
در تبریز را نجــات دادند .پس می شــود از فضای مجازی و
طراحی جریــان های اجتماعــی طوری اســتفاده کرد که
مشکل اقتصاد را با کمک هم حل کنیم .
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