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استکهلم
امریکا

نوشته مهدی سجادهچی

اگر تا چند روز پیش کسی اصطالح سندروم
استکهلم را نشنیده بود ،به احتمال بسیار
زیاد در این چند روزه پس از ترور سپهبد
شهید قاسم سلیمانی این اصطالح را بارها
و بارها در شبکههای اجتماعی دیده و درباره
آن خوانده است .موضوع این نوشته درباره
سندروم استکهلم نیست و اگر به آن اشاره
میشود به خاطر ارزیابی و تحلیلی است که
بر مبنای این اختالل رفتاری در این چند روز
مورد استفاده قرار گرفته است.
زنجیره وقایع اینگونه بود که؛ فرمانده سپاه
قدس ،سپهبد ،در خاک عراق به وسیله
پهپادهای امریکایی و به دستور مستقیم
رئیسجمهوری ایاالت متحده ترور شد.
میزان عواطف و واکنش خشمگینانه
مردم ایران بسیار بسیار باالتر از آن چیزی
بود که برخی توقع آن را داشتند .شکاف
میان توقعات و مطالبات فرنگنشینان
با واقعیت میدانی این رخداد ،درک این
موضوع را برای اذهانشان غیرممکن کرد
و حاال برای پرکردن این خأل در ذهن آنها
باید افرادی دست ب ه دامان تحلیلهایی
میشدند تا به یاری آنها در این ماجرای
بخصوص ،عقالنیت را از مسیر شناخت
پدیدههای اطراف ،از دست رفته نیابند.
چرا که این نوع گسلهای عقلی در
معرفت عالم خارج ،بویژه در موضوعات
سیاسی ،میتواند در گروههای هوادار،
خانمانبرانداز باشد.
روانشناسان و تحلیلگران سیاسی در میان
تنظیمکنندههای ذهنهای مغشوش که در
این اغتشاشات ذهنی کاربرد دارند ،به سراغ
سندروم استکهلم رفتند؛ آنها باید بهسرعت
تحلیلی آسان ارائه میکردند و چه تحلیلی
سادهتر و خوش صورتتر از سندروم
استکهلم .استکهلمی که در اروپاست و
پایتخت سوئد است و سوئد از کشورهای
اسکاندیناوی است.
در ماجرای استکهلم ،گروهی قانونشکن
برای درخواستهای غیرقانونی و
ضداجتماعی خود ،گروهی از مردم را
س از چند روز و در
گروگان گرفتند و پ 
زمانی که پلیس بهعنوان خدمتگزار میثاق
اجتماعی نظم و امنیت ،غائله را پایان داد،
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همان مردمی که نظم و امنیت آنها با اقدام
تبهکارانه گروگانگیران ب ه خطر افتاده بود،
به جای ابراز رضایت و تشکر از پلیس ،از
گروگانگیران خود حمایت کردند .بههمین
سادگی.
حاال اجزای دو واقعه را کنار هم میگذاریم
تا دریابیم چگونه تحلیل سندروم استکهلم
قابل استفاده شده است.
آنها سپهبد شهید قاسم سلیمانی را در
موقعیت اول گذاشتهاند ،گروگانهای بانک
سوئدی هم با مردم ایران یکی انگاشته
شدهاند ودر پاره سومنیروی نظامی ایاالت
متحده ،نقش پلیس سوئد را بازی میکند.
حقیقتاً نمیدانم از این همه حماقت
عصبانی باشم یا برآن بخندم؟
براساس کدام پیمان بینالمللی یا معیار
داخلی در ایران و براساس کدام بخش از
عقالنیت ،نظامیان امریکایی اجازه دارند
امنیت مردم ایران را حفظ کنند؟ چه کسی
به آنها این اعتبار را داده است؟ اگر این
تطبیق مزخرف توسط آدمهای جاهل و
مغرض انجام میگرفت میشد با کمی
غصه از کنار آن گذشت؛ اما وقتی این
تحلیل از دهان سرگل روانشناسان سلبریتی
شبکههای مجازی شنیده میشود ،قضیه
خیلی آدم را آزار میدهد .آزاردهنده اما
قابل درک.
شما چنانچه دانشمند هم باشید ،اگر به
جای دانشجو ،گروه هواداران را به گرد
خویش جمع کنید ،دیگر نمیتوانید از
همه دانش و علم خود به دقت استفاده
کنید؛ چرا که دیگر خود علم و نتایج
آن اولویت ندارد و اولویت با قانعکردن
باشگاه هواداران خواهد بود .با این اولویت
شما از علم بهصورت شبه علم و با جنبه
غیراستداللی و گمراهکننده آن ،استفاده
خواهید کرد .عیبی هم ندارد ،چرا که با
اینکار ،شما اعتبار علمی خود را از دست
میدهید ،اما اعتبار خود را نزد هواداران
خود حفظ میکنید .هوادارانی که مبهوت
و گیج ،منتظر بودند تا شما به ایشان
امنیت خاطر بدهید و در ازای آن همچنان
قهرمان آنها باقی بمانید؛ تا ماجرایی دیگر
و مغالطهای دیگر.

طرحازآتلیهایرانجمعهبرمبنایعکسیازایرنا

هفته

مجـــله خبـــری

مهدی سجادهچی را با فیلمنامههای جنگی
وروانشناسانهاشمیشناسند.
این فیلمنامهنویس58ساله که ریاست کانون
فیلمنامهنویسانسینمایایرانرانیزبرعهده
دارد ،نویسندهفیلمهایی چون
«روز سوم» درباره اشغال خرمشهر
در جنگ 8ساله ایران و عراق« ،هفتسنگ»
و «قاعده بازی» درباره جریان انتفاضه
و «سوفی و دیوانه» با نگاهی روانکاوانه است.
او این هفته به برخی نوشتهها که از واکنش مردم
ایران در شبکههای اجتماعی بهعنوان
«سندروماستکهلم»یادکردندعکسالعمل
نشان داد و تالش کرد ریشه این ماجرا را بررسی
کند .از او خواستیم آن عکسالعملهای
کوتاهنوشتهاش را در قالب یادداشتی بلند
برای «ایران جمعه» بنویسد.

