
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه:

 مقابله با ریزگردها نیازمند 
همکاری  منطقه ای است

یک اســتاد ژئوپلیتیک دانشــگاه بــا تاکید براین 
کــه مســاله ریزگردها درپــی تغییــرات اقلیمی 
طی ســال های اخیر تشدید شــده پیشنهاد کرد 
کنوانســیونی متشکل از کشــورهای ایران، عراق، 
ترکیــه، کویت، قطــر، بحرین، عربســتان، اردن، 
ســوریه، مصر و شاید هم ســودان تشکیل شود تا 

راهکاری برای مقابله با این پدیده اتخاذ شود.
عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با ایسنا درباره این 
که آیا کنوانسیون یا توافق نامه ای در زمینه مقابله 
با ریزگردها میان ایران و کشــورهای همسایه موثر 
در این پدیده وجــود دارد یا خیر؟ گفت: خیر، در 
رابطه با ریزگردها هیچ توافق و کنوانسیونی وجود 
ندارد، حتی فکر نکنم ترکیه هم با همســایگانش  

چنین توافقی داشته باشد. 
وی افــزود: تنهــا در رابطه با آب دجلــه و فرات 
توافقاتــی میان عراق و ســوریه وجــود دارد ، بر 
اســاس همین توافق ۵۰ درصــد آب این رودخانه 
ها به سمت عراق سرازیر می شود، گرچه عراقی ها 
دلخور هستند و عقیده دارند که این ۵۰ درصد هم 
به سمت آن ها نمی رود اما ترک ها می گویند در 

فصل سیالبی آب بیشتری رها می شود. 
این اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه همچنین در پاسخ 
به این ســوال که آیا سدســازی هــای ترکیه در 
کاهش آب دجله و فرات و به تبع آن تشدید مساله 
ریزگردها تاثیرگذار بوده اســت؟ گفت: دو نوع گرد 
و غبــار وجود دارد، یک نوع گــرد و غبار از قدیم 
االیام بوده و در ایران و مناطق جنوب غربی کشور 
هم گــرد و غبار ایجاد می شــده در واقع قبال در 
خوزستان به این نوع، بادهای سرخ  می گفتند که 
گاهی اوقات از خوزستان فراتر رفته و بعد از  مدت 

کوتاهی فروکش می کرد. 
این دیپلمات پیشــین کشــورمان اظهار داشــت: 
آن چیزی که در ســال های اخیر تشــدید شده به 
دلیل تغییرات اقلیمی است و این مساله در عراق، 
بخش هایی از ایران، ســوریه، اردن و حتی مصر و 
عربستان وجود داشته و با کوچک ترین حرکت باد 
این ریزگردها بلند شده و به آرامی حرکت کرده و 
به ســمت بخش  هایی از شرق و شمال شرق که 

ایران باشد می روند. 
فرجی راد با بیان این که تاثیر سدسازی ترکیه در 
حال حاضر مشــکلی ایجاد نمی کند اما در آینده 
اثرگذار است، گفت: بنابراین مساله سدسازی آنگونه 
نیســت که بگوییم ریزگردها به دلیل سدسازی ها 
است،  زیرا اتفاقاتی توسط بشر در منطقه رخ داده 
که خود عاملی برای پدیده ریزگردها اســت، برای 
مثال در زمان صدام وقتی شیعیان در داخل نیزارها 
برای مقابله پنهان می شــدند، صدام دستور داد تا 
هورها خشک شوند و یا درباره خشکی هور العظیم 
هم گفته می شود چاه های نفت موثر بوده است. 

واقعیت این است تغییرات اقلیمی باعث شده اصل 
و منشــا ریزگردها به تهران و برخی از شــهرهای 
شمالی برسد، چنین پدیده هایی نیازمند همکاری 

های همه جانبه منطقه ای اس
وی خاطرنشــان کرد: واقعیت این اســت تغییرات 
اقلیمی باعث شده اصل و منشاء ریزگردها به تهران 
و برخی از شــهرهای شمالی برسد، البته نمی توان 
به طــور قطعی گفت که امکان کنترل وجود ندارد 
، چنین پدیده هایــی نیازمند همکاری های همه 

جانبه منطقه ای است. 
ایــن اســتاد ژئوپلیتیک دانشــگاه در پاســخ به 
ایــن که آیــا وزارت امــور خارجه در ایــن زمینه 
رایزنی های دیپلماتیک با کشورهای منطقه داشته 
و پی گیری هایی صورت گرفته اســت؟ ابراز داشت: 
ریشــه یابی و ارزیابی این پدیــده در ایران چندان 
درست نیست و تا حدودی بر مساله سدسازی ترکیه 
تمرکز شــده است. البته نمی گویم ترکیه در رابطه 
با مســاله آب خطا نمی کند، اما اگر واقعا بخواهیم 
مشکل حل شود باید تمرکز را از یک کشور برداریم 

و به دنبال کنوانسیونی منطقه ای باشیم. 
فرجی راد تصریح کرد: واقعیت این اســت در این 
مســاله وزیر خارجه را به خاطر ســد سازی ترکیه 
تحت فشــار قرار می دهند و وی در مجلس حضور 
یافتــه و اعالم می کند که پــی گیری ها در حال 
انجام اســت و در مقابل ســخنگوی وزارت خارجه 
ترکیــه هــم اعالم می کنــد که از لحــاظ علمی 

ریزگردها ارتباطی به سدسازی ترکیه ندارد.
کنوانسیونی متشکل از ایران، عراق، ترکیه، کویت، 
قطر، بحرین، عربستان، اردن، سوریه، مصر و شاید 

هم سودان برای مقابله با ریزگردها تشکیل شود
این دیپلمات پیشــین کشــورمان پیشنهاد کرد تا 
کنوانسیونی با عنوان مقابله با ریزگردها متشکل از 
ایران، عراق، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، عربستان، 
اردن، سوریه، مصر و شاید هم سودان تشکیل شود 
و با حضور کارشناســان و مســئوالن این کشورها 
جلساتی برگزار شــده و صندوقی هم برای تامین 
هزینــه ها ایجــاد کنند تا بتوانند بــه یک راهکار 
مشــترک برای مقابله با پدیــده ریزگردها و گرد و 

غبار بپردازند.
این اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه با اعتقاد به این که 
مســاله گرد و غبار و ریزگردها بسیار جدی است 
و مــی تواند منطقه را ضعیــف کند، گفت: باید در 
وزارت امور خارجه با همکاری دستگاه های ذیربط 
کمیته ای تشــکیل شده و یا سفری میان کشورها 
انجام شــود بدون این که انگیزه سیاسی و یا اتهام 
زنی به دنبال داشته باشــد حرکت مثبتی در این 
راســتا صورت گیرد هر چه زودتــر  این کار انجام 
شود بهتر است زیرا در آینده سخت تر و مشکل تر 

خواهد بود.

اخبار

شــاید کســی تاکنون خبر کارخانه ســاخت پهپاد از 
ســوی ایران در تاجیکســتان را نشــنیده بــود اما این 
 کارخانه روز گذشــته در دوشــنبه پایتخت تاجیکستان 

به بهره برداری رسید.
بهــره بــرداری از مارخانه ســاخت پهپــاد ابابیل 2 در 
تاجیکســتان بازتاب زیــادی در رســانه های منطقه و 
فــرا منطقه داشــت تا جایی که برخی از این رســانه ها 
گزارش هایی را در این زمینه منتشــر کردند که نشان از 

اهمیت موضوع دارد.
اســتقبال کشــورهای همسایه و دوســت ا نسلیحات و 
تجهیزات ساخت ایران نشان می دهد که آنها به کیفیت 
تولیدات تجهیزات نظامی در ایران اعتماد پیدا کرده اند.

نمونه هایی ازپهپادهای ساخت برخی از کشورها همچون 
ترکیه که در جنگ آذربایجان و ارمنستان به کار گرفته 
شــده بود و حتی در جنگ اوکراین در اختیار این کشور 
قرار گرفت امتحان خود را پس داد. عالوه بر آن با توجه 
بــه جنگ اوکراین و روســیه و کمک های اتســلیحاتی 
گســترده غرب به اوکراین و لشــکر کشی ناتو به سوی 
شــرق ایجاب می کند تا کشورهای همسو خود را از نظر 

تجهزات و تسلیحات تجهیز کنند.
در راستای تقویت و توسعه همکاری های مشترک دفاعی 
و نظامی بین دو کشــور، کارخانه تولید پهپاد ابابیل 2 با 

همــت و تالش متخصصان صنایــع دفاعی وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیرو های مســلح جمهوری اسالمی ایران با 
حضور سرلشــکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ایران و شیرعلی میرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان 
عالی رتبه کشــور تاجیکســتان در دوشنبه پایتخت این 

کشور افتتاح شد.
سرلشــکر باقری با اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی 
ایران با تالش متخصصان و دانشــمندان متعهد خود و 
با اســتفاده از ظرفیت های داخلی توانسته در تمام ابعاد 
نظامــی و دفاعی به ویژه هواپیما های بدون سرنشــین 
رشد قابل توجهی داشته باشد؛ گفت: امروز در جایگاهی 
هســتیم که می توانیم عالوه بر رفــع نیاز های داخلی به 
کشور های هم پیمان و دوست در جهت افزایش امنیت و 

صلح پایدار، تجهیزات نظامی صادر کنیم.
رئیس ستاد کل نیرو های مســلح افتتاح تولید کارخانه 
ابابیل 2 در تاجیکستان را نقطه عطفی در همکاری های 
نظامــی بین دو کشــور عنوان کرد و افزود: انشــاهلل در 
آینده شاهد افزایش همکاری ها و تعامالت بیشتر از تمام 
سطوح دفاعی نظامی بین دو کشور ایران و تاجیکستان 
خواهیــم بود. در پایان کلید نمادیــن افتتاح کارخانه و 
گواهینامه پایان دوره آموزشــی بــه فرمانده و کارکنان 

نیروی هوایی تاجیکستان اهداء گردید.

کارخانه تولید پهپاد ایرانی در دوشنبه افتتاح شد

پرواز ابابیل در آسمان تاجیکستان
نماینده ولی فقیه در ســپاه از برگــزاری کنگره ۴ هزار 
شــهید روحانی در چهارم خردادماه خبر داد و گفت: در 
این مراســم که در قم برگزار می شــود، رئیس جمهور و 

فرمانده کل سپاه سخنرانی می کنند.
حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه 
در سپاه در نشســت خبری که برای تشریح برنامه های 
کنگره بزرگداشــت شــهدای روحانــی در محل روابط 
عمومی ســپاه برگزار شد افزود: روحانیون با خبرنگاران 
در یک جهاد مشــترک هستند و همانگونه که می دانید 
جهــاد تعطیلی نــدارد و مؤمن با زبــان و قلمش جهاد 

می کند.
نماینــده ولی فقیه در ســپاه »جهاد تبییــن« را جهاد 
اکبر دانســت و تصریح کرد: دشمن شکست خورده در 
تمامی عرصه ها امروز با تحریف، فریب و شبهه افکنی به 
جنگ باورهای جامعه مــا آمده و جهادگران که در این 
عرصه می توانند ایستادگی کنند خبرنگاران و روحانیون 

هستند که می توانند دشمن را عقب بزنند.
وی با اشــاره به برگزاری کنگره بزرگداشــت شــهدای 
روحانی، اظهار داشــت: گفتمان شهدا، گفتمان عزت و 
مقاومت و اقتدار اســت. شهدا در یک ُسرور و خوشحالی 
نــزد خداوند به ســر مــی برند و شــهادت در مکت ما 

کامیابی است.

حاجی صادقی با اشــاره به ویژگی های ســپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، خاطرنشان کرد: بزرگترین هدف و 
آرزوی حاج قاسم سلیمانی شهادت بود، این را دشمنان 

ما نمی دانند و نمی فهمند.
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به اهداف کنگره 
شــهدا، گفت: ما در این کنگره ها از شهدا سبک زندگی 
و چگونــه زندگی کردن را می آموزیم و پیام شــهدا را 
می شنویم که با ایستادگی و نه با سازش، کوتاه آمدن و 

استیصال به پیروزی می رسیم.
حاجی صادقی افزود: ۳۷۴۱ روحانی شیعه و ۱۴۹ شهید 
اهل ســنت داشــته ایم، که ۵۷ نفر از زمان مشروطه تا 
انقالب اســالمی بوده اند، ۴۰ نفر نیز از پیروزی انقالب 
اسالمی تا جنگ تحمیلی بوده اند، همچنین ۱۴۹ شهید 

ترور و مدافع حرم داریم.
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به میزان شهدای 
روحانی نسبت به سایر اقشار جامعه، گفت : تعداد شهدا، 
جانبازان و آزادگان روحانی به نســبت تعداد سایر اقشار 
جامعه بیشتر بوده اســت، البته منتی بر مردم نداریم و 
منت کش آنها هســتیم چون بدون این ملت رشید، ما 
نظامی والیی نداشــتیم. افتخار روحانیت این اســت که 
هیچ گاه نگفته است بروید جهاد کنید، بلکه گفته بیایید 

جهاد کنیم.

حاجی صادقی خبر داد:

کنگره شهدای روحانی ۴خرداد برگزار می شود 

رئیس جمهور با تاکید بــر اهتمام دولت به اجرای نهضت 
ملی مســکن، این برنامه را از اولویت های اساســی دولت 
خواند و به دستگاه های مسئول دستور داد مانع تراشان در 

مسیر اجرای این طرح را کنار بگذارند.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در 
سومین جلسه شــورای عالی مســکن در دولت سیزدهم، 
با بیان اینکه ســاخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی 
در ســال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی 
جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی اســت، گفت: 
امکانات و ظرفیت های الزم برای تحقق اهداف نهضت ملی 
مسکن کاماًل فراهم اســت اما این ظرفیت ها باید به شکل 

صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن 
همه دســتگاه ها و نهادها را موظــف به همکاری در زمینه 
تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: 
در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این 

قانون انجام شده که الزم بوده اما کافی نیست.
وی با اشــاره به گزارش ارائه شــده در این جلسه از سوی 
وزیر راه و شهرســازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون 
جهش ســاخت مســکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات 
تعیین شــده برای دســتگاه های مختلف، اظهار داشت: با 
وجود آنکه این روزها بدنه دولت به شــدت درگیر اجرای 

قانون مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها است، اما بنا به 
درخواســت وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع 
مســکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل و فصل 
مشــکالت پیش روی اجرای قانون جهش ســاخت مسکن 

برگزار شد.
وی با بیان اینکه برنامه دولت ســیزدهم برای ســاخت ۴ 
میلیــون واحد مســکونی نیازمند جدیــت و اهتمام همه 
اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل 
به این وعده شوند که از روحیه انقالبی و جهادی برخوردار 
باشــند؛ کسانی که به هر دلیل نمی توانند یا خدای ناکرده 

نمی خواهند این برنامه عملیاتی شــود، قطعاً برای اجرای 
این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.

رئیســی گفت: عقب ماندگی های اجرای طــرح در زمینه 
تحقق خــط اعتباری تأمین منابع صندوق ملی مســکن، 
واریــز درآمدهــای مالیاتی حوزه زمین و مســکن به این 
صندوق، واگذاری زمین های مســتعد اجرای طرح از سوی 
دستگاه ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری ها، تسریع 
در صدور مجوزهای الزم از جمله از ســوی شــهرداری ها، 
تمهیــد خدمات شــهری و زیربنایی و هــر گونه تأخیر و 

عقب ماندگی دیگر در کوتاه ترین زمان باید رفع شود.

وی همچنیــن اســتانداران را موظف کــرد ظرف یک ماه 
اراضی در اختیار دستگاه ها را تعیین تکلیف نموده و نتیجه 

آن را به وزارت راه و شهرسازی اعالم نمایند.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات 
احداث ۱۱۸ هزار واحد مســکونی در 2۱ شــهر جدید را 
در قالب نهضت ملی مســکن با الگوی ایرانی و اســالمی و 
بهره گیری از روش های صنعتی انبوه ســازی مسکن صادر 
کــرد و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه های جدی 
تحقق اشتغال دانش بنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان 

یکی از پیشران های اصلی اقتصاد کشور است.
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گزارش
عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شد

رئیسی: مانع تراشان کنار گذاشته شوند

برنامه اقتصادی دولت، بهانه جدیدی به دست رسانه های خارجی داده است تا بار 
دیگر با دروغ پراکنی و انتشار اخبار کذب، کشور را به سمت ناامنی بکشانند،اما با 

هوشیاری مردم نقشه دشمن باز نقش برآب شد.
به گزارش مهر، ســِن دولت مستقر، هنوز به یک ســال نرسیده و رئیس جمهور 
قاطعانه در پی آن اســت که با اصالح سیاست های ارز ترجیحی، تحول اقتصادی 
ایجاد کند. حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی پیش از آنکه ریاست هیئت دولت 
را بر عهده بگیرد بارها در گفتگوها و مناظرات انتخاباتی، به »جراحی اقتصادی« 
اشــاره کرد و گفته بود که هم مردم و هم دولت روزهای سختی را برای اجرایی 
کردن این طرح در پیش دارند؛ طرحی که گرچه دشــورای هایی به همراه خواهد 

داشت اما عملیاتی کردن آن برای برقراری عدالت ضروری است.
رئیســی که بار سنگین تصمیمات پرحاشــیه دولت قبل را به دوش گرفته است، 
می گوید: »اگر نجات اقتصاد کشــور از وضع کنونی نیــاز به چند جراحی بزرگ 
داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در 
این مسیر دریغ نخواهیم کرد.« با این همه در چنین شرایطی که کابینه سیزدهم 
و مجموعه حکمرانی کشــور در تالش هســتند یکی از پرفسادترین چالش های 
اقتصادی کشور یعنی ارز ۴2۰۰ تومانی را پشت سر بگذارند و یارانه هایی که حق 
طبقه متوسط و ضعیف جامعه است از چنگ سواستفاده گران درآورده و به دست 
مردم برسانند، رسانه های بیگانه دروغ پراکنی ، حاشیه سازی و سیاه نمایی های پی 
در پی خود را آغاز کرده اند. »کارت یارانه نان« از اولین شــایعاتی بود که توســط 
کاربران هدایت  شــده و رســانه های ضدانقالب مطرح شد. آنها با انتشار تصویری 
ساختگی شایعه کردند که بعد از این مردم برای تهیه نان باید کارت خاصی داشته 

باشند و با این خبر سراسر کذب، سعی کردند آرامش مردم را به بازی بگیرند.
»هجوم و غارت فروشــگاه ها در قزوین« از دیگر دروغ هایی بود که موجب نگرانی 
مردم شــد. ویدئویی در فضای مجازی و رسانه های دشمن پخش شد که در آن 
عده ای از مردم در هجوم به یک فروشگاه محصوالت آن را خارج می کنند؛ اما در 
فیلم به وضوح مشخص است که تمامی افراد لباس گرم و زمستانی پوشیده اند و 
به هیچ عنوان زمان آن نمی تواند به روزهای اخیر و گرمای اردیبهشت ماه مرتبط 
باشد. این شایعه نیز که با هدف ایجاد هراس از قحطی و ناامنی منتشر شده بود 

اندکی بعد از سوی فرماندار قزوین نیز تکذیب شد. 
در تالش مذبوحانه دیگری، رسانه های بیگانه با انتشار ویدئویی ادعا کردند ایران 
در شــرایط بحران تأمین آرد، این محصول را برای خیرات به کربال می فرســتد! 
گرچه کیفیت ویدئو به طور محسوســی پایین آورده شده تا امکان راستی آزمایی 
وجود نداشــته باشــد، اما در لحظه ای از فیلم می توان به راحتی دید که بسته ها 

برای سال 2۰۱۸ هستند؛ یعنی چهار سال پیش!
نهایتاً مشــخص شد این کیسه های آرد، اهدایی یا خیرات نیستند، بلکه »خیرات 
کربال« نام »نماد« تولیدکننده بوده است. »خیرات آرد به کربال« نیز توهمی بود 

که اعتقادات و امنیت را به طور همزمان هدف قرار داده بودند!
عالوه بر این، انتشــار فیلمی از آتش ســوزی یک پمپ بنزین در خوزســتان به 
اعتراضــات مردمی گره زده شــد. اما این ماجرا نیز دروغی بــود که آن را برای 
ملتهب کردن اوضاع به هم بافته بودند. پلیس فتا در این باره با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: »تصاویر ویدئو مربوط به آتش ســوزی نیســتان در حاشیه جاده و در 
یکی از شهرستان های استان خوزســتان در سال های قبل است که معاندین به 

منظور تشویش اذهان عمومی آن را در این زمان منتشر کرده اند«.
آنچه امروز جمهوری اســالمی ایران با آن مواجه است ادامه جنگ سردی است 
که از زمان پیروزی انقالب آغاز شــد و کشور، بارها در مسائل سیاسی و امنیتی 
این ســال ها درگیری در این میدان را تجربه کرده اســت. تاریخ نشان می دهد 
بدخواهان ایــران در بزنگاه های متفاوت چهار دهه اخیر، با ارائه اطالعات غلط و 
تخیلی به جامعه، مطالبات مردمی را به حاشیه رانده و با دعوت آنها به خشونت 

و درگیری، امنیت ملی را نشانه رفته اند.
»مهدی حاجتی« یکی از فعاالن خرده پایی که علیه جمهوری اسالمی در فضای 
مجازی حضور دارد، چند روز پیش با انتشــار مطلبی در توئیتر، رســماً مردم را 
به خشــونت دعوت کرد و نوشت: »اساســی ترین استراتژی برای شکست نیروی 
ســرکوب در خیابان ها، جلوگیری از جابجایی آنهاست. سیستم های حمل و نقل 
نیروها برابر لغزندگی زمین آســیب پذیر هستند. مسیرهای منتهی به جمعیت را 

به گونه ای که مانع فرار خود جمعیت نشود می توان اینگونه بست.«
به نظر می رسد تمامی عوامل خارجی، امروز بار دیگر دست به دست هم داده اند 
تا باز هم با ترغیب به خشــونت و تحریک احساســات، مطالبات را به حاشــیه 
ببرند و اهداف سیاســی خود را محقق کنند. سایت »زیتون« یکی از رسانه های 
بیگانه اخیراً با انتشــار مطالب پیوسته ای در خصوص اصالح هدفمندی یارانه ها، 
می کوشــد شرایط فعلی را به اعتراضات ســال های ۹۶ و ۹۸ وصل کند و به کار 
بــردن عباراتی همچون »گرســنگان و تشــنگان ایران« می خواهد احساســات 
مردم را به بازی بگیرد. چه بســا تجربه های تلخ و پرخســارت ۹۶ و ۹۸ و امثال 
آن، بدون دخالت رســانه های خارجی، مســیری به مراتب امن تر، آرام تر و البته 

نتیجه بخش تری را طی می کرد.
»بی بی ســی« این روزها پرکارتر از همیشه، عالقه دارد اعتراضات پراکنده و اندک 
را بزرگنمایی کرده و به ســمت آشــوب ببرد و درحالی که نمی تواند اشتیاق خود 
برای تکرار حوادث تلخ گذشته را البالی کلمات پنهان کند، در گزارشی می نویسد: 
»تــالش این تفکر متمرکز بر این اســت که از اهمیت تحریم ها کاســته و نهایتاً 
"ضرورت توافق با آمریکا" به حاشیه برده شود. با تمام این اوصاف آیا ممکن است 

با شکل گیری شوک ناشی از گرانی ها وقایع ۱۳۴۸ و ۱۳۹۸ تکرار شود؟«
رســانه های خارج از کشــور، در روزهایی که دولت روحانــی تصمیم گرفت ارز 
ترجیحی را به اقتصاد کشور بیاورد، ساز مخالف می زدند و امروز که دولت رئیسی 
برای پایان مفاســد اقتصادی و ناعدالتی ها می خواهد آن را اصالح کند، ســنگ 
گرانی را به ســینه می زنند. همه اینها در حالی اســت کــه آنها هیچگاه عامالن 

تحریم های متعدد علیه ایران و ایرانیان را محکوم نکرده و نمی کنند.
اتخاذ چنین مواضع متناقضی نشــان می دهد آنهــا اگرچه مدعی دفاع از حقوق 
ایرانیان هستند اما پشت پرده این نمایش دلسوزانه، هر هدفی را می توان متصور 

شــد ااّل بازگو کردن دغدغه مردم. آنچه برای این رسانه ها موضوعیت دارد صرفاً 
ویرانی و تباهی است. آنها حتی عالقه ای به همراهی اعتراضات در ایران یا تالش 
برای نمایندگی کردن و رهبری آن ندارند و فقط با ایجاد زیرســاخت الزم برای 
»خشونت پرشدت« با محوریت اوباش، تولید حداکثر خسارت را دنبال می کنند.

»نیــک  آهنک کوثر« کاریکاتوریســت فراری درباره روزهای خطیر ســال ۸۸ و 
حوادث تلخی که مردم ایران در آن روزها از سر گذراندند، می گوید: »دوستان ما 
پای اینترنت می نشــینند و در حالی که پیتزا یا کباب و ریحون و چیپس و پفک 
ســفارش داده اند، یا در حالی  که در یکی از سواحل اروپا و آمریکا مشغول منقل 
و بافور و بنگ و خوشــگذرانی هستند، فضای مجازی را داغ می کنند، جنبش راه 
می اندازند و تظاهرات ترتیب می دهند؛ اما وقتی روز وعده داده شــده، ســپری 
می شــود و هیچ اتفاقی نمی افتد، معلوم می شود دروغ گفته ایم که بی شماریم و 
افسردگی اش برای دوستان ساده دل ما می ماند. با #کلیک_کلیک، #بنگ_بنگ، 

نمی شود به مقابله با رژیمی رفت که پایگاه مردمی دارد«.
البته نه بدخواهان به عوامل خارجی محدود و نه بدخواهی ها به مسائل سیاسی و 
اقتصادی خالصه می شود. »اکبر گنجی« نیز که از نگاه هم طیفان اصالح طلبش، 
فردی افراطی و تندرو محســوب می شد، دو سال پیش بعد از آغاز شیوع جدی 
کرونا درباره کارکرد شبکه رسانه ای پادوی غرب نوشت: »ما کارمندان دولت های 
راســت افراطی، از طریق کروناهراســی، ایران و ایرانیــان را نابود خواهیم کرد! 
ما کارمند رســمی بخش پروپاگاندای دولت ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و 
سعودی هستیم. وظیفه ما وحشت افکنی پیرامون شیوع کرونا در ایران است تا با 

فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم…«.
در شرایطی که گنجی برای رضایت کارفرمایان غربی خود جانباختگان کرونا در 
ایران را مشــعوفانه شمارش می کرد، این بیماری با مدیریت دولت سیزدهم مهار 

شد و آمار قربانیان روزانه یک رقمی شده است.
در مقابل این جعل ها و وارونه انگاری های رســانه های بیگانه، رهبر معظم انقالب 
مدت هاســت با تاکید بر ضرورت »جهــاد تبیین« راهکار حضور در عرصه جنگ 
ســرد را مشخص کردند و در وهله اول، رســانه ها و فعاالن فرهنگی را به عنوان 
کسانی که امکانات و ملزومات الزم را در دست دارند و در مرحله دوم در خطابی 
عمومی به مردم، آنها را نســبت به تالش دشمن برای ایجاد انحراف و گمراهی از 

حقایق آگاه می کنند.
انتقاد و اعتراض، دو عنصر مهم از یک حکمرانی دموکراســی اســت و تا زمانی 
که فضای الزم در جامعه برای تجربه این دو مهیا نباشــد، اهداف بســیاری دور 
از دســترس باقــی می مانند. رهبر انقالب نیز از اعتــراض بر حق و در چارچوب 
کارگران در دیدار با آنها تشــکر می کننــد و می گویند: »مواردی اتفاق افتاده که 
کارگران اعتراض داشتند، اعتراضشان هم بحق بوده…در این اعتراض ها کارگرها 
همیشه مرز خودشان را با دشمن مشخص کردند؛ یعنی نگذاشتند که دشمن از 
اعتراض بحّق آنها استفاده کند؛ اینها مهم است؛ اینها خیلی مهم است. چه جور 

می شود انسان تشّکر کند از این مجموعه ی آگاه، بابصیرت، متعّهد؟«
مشــخص کردن مرز با دشمنان، به قدری مهم اســت که به وقت اعتراض مورد 
قدردانی واقع می شود. این مرز تنها با بازگو کردن حقایق، علنی کردن تناقضات 
مدعیان و برمال کردن شــایعات بیگانگان توسط رسانه ها و اهالی آن و به دور از 

سیاسی بازی و جناح گرایی، قابل رؤیت خواهد بود.

 شکست پروژه آشوب 
 و سرافکندگی دوباره جنبش 

»کلیک - کلیک«،»بنگ - بنگ«!


