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   گوشه امن ما
محمدمهدي همت، پسر شهيد ابراهيم همت در پستي در 
اينس��تاگرام نوش��ت: زندگي كه روي ش��لوغش را نشان 
مي دهد كمتر مي تواني به يك گوشه آرام و آرامش روحي 
فكر كني، همين شد كه امسال كمتر توفيق حضور در بيت 
را داشته باشم، براي همين اصرار داشتم حتماً شب سوم فاطميه تهران باشم 
تا مثل هر سال در حسينيه امام خميني عزاداري كنم. در شلوغي از يكي از 
نزديكان رهبري پرس��يدم واقعا چه مي خواهد بش��ود؟ حضرت آقا كاري 
نمي كنند؟ با تعجب به من نگاه كرد و پرسيد: مردم رأي دادند، آقا چه كاري 

مي توانند بكنند؟
ياد كف و س��وتي افتادم كه گوش خيابان ها را كر كرده بود! ياد هورا كشيدن ها 
براي كس��ي افتادم كه به جاي اينكه اقتصاد ما را براند احساسات ما را راند، ياد 
خيلي چيزها افتادم... . دست آخر ياد امام افتادم، مردي كه جز احترام به رأي 
مردم كاري نكرد. امروز كه جهل سياسي خيابان را، خيانت و بي تدبيري دولت 
را و ننگ و نان مجلس را فرا گرفته، گوشه امن ما همين حسينيه امام خميني 

است. ستونش مستدام باد!
.......................................................................................................................................

   3پيام رونمايي از كارخانه زيرزميني ساخت موشك
مهدي محمدي كارشناس مسائل سياس��ي در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: برنامه موشكي اكنون مهم ترين ركن دفاع سرزميني ايران است 
و درس��ت به همين دليل، متوقف يا كند كردن آن نيز مهم ترين اولويت 
كساني است كه از اينكه دستش��ان در مقابل ايران بسته است، كالفه اند. 
رونمايي از كارخانه زيرزميني ساخت موشك در اين مقطع خاص، حداقل 

سه پيام دارد:
1 - اروپا بپسندد يا نه، هيچ محدوديت يا مذاكره اي درباره نوع يا برد موشك ها 

وجود نخواهد داشت. 
2 - برنامه موشكي به ايران امكان مي دهد با هر دشمني در خانه اش رويارو شود 
بي آنكه مجبور باشد تا آنجا برود. تهاجم موشكي به دشمن، يعني دفاع از خاك 

خود در خانه دشمن. 
3 - به ويژه صهيونيس��ت ها بايد اين تصاوير را خوب به خاطر بسپارند. اسرائيل 
اصلي ترين هدف و مخاطب برنامه موشكي ايران است و برنامه موشكي ركن اصلي 
هر جبهه جديد مقاومتي است كه عليه صهيونيست ها شكل مي گيرد. اسرائيل 
تالش فراواني كرده تا از تثبيت يك برنامه موشكي بومي در سوريه جلوگيري كند، 

اما به زودي خواهد ديد تا چه ميزان راه را اشتباه رفته است. 
.......................................................................................................................................

   نتيجه انتخاب يا انقالب؟
 امين اسدي در توئيتي نوشته: عارف گفته كه قرار نبود بعد 
از 40سال از انقالب ش��اهد صف هاي طوالني مردم براي 
تأمين حداقل هاي معيشتي باشيم. جناب آقاي عارف اين 
صف ها نتيجه انتخاب است نه انقالب، فراموش كرديد كه 
در سال ۹2 به نفع روحاني كنار رفتيد؟ يا سال ۹۶ از روحاني حمايت مي كرديد؟ 

مردم طلبكار بايد باشند نه شما.
.......................................................................................................................................

   براي همه سانديس ها
كاربري به نام زينبي ه��م در توئيتي طنز خطاب به نظام جمهوري اس��المي 
نوشته: برا همه سانديسايي كه 40ساله دادي، ندادي؛ دادي پس گرفتي؛ ندادي 
گفتي دادم؛ ندادي فك كردي دادي؛ دادي مي خواي پس بگيري؛ گفتي ميدم؛ 

نمي خواي بدي. دوستت دارم. 
.......................................................................................................................................

   آرزوهاي در گور
حامد پهلواني نوشته: امثال  جان بولتون هركارى مي خواستن انجام دادن تا مردم 

ما اين لحظه رو نبينن.
آرزوهاتونو با خودتون به گور مي بريد. 

....................................................................................................................................... 
   نواي اهلل اكبر خميني

 كاربري به نام چراغعلي نوش��ته: نواي اهلل اكبر همان نواي خميني اس��ت كه با 
گذشِت 40سال هنوز از پشت باِم شهرهاي ايران شنيده مي شود!

حضرت آي�ت اهلل خامنه اي رهب�ر معظم انقالب 
اسالمي صبح جمعه در ديدار فرماندهان و جمعي 
از كاركنان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش، 
بيعت شگفتي س�از همافران با امام خميني)ره( 
در ۱۹بهمن ۱35۷ را تجس�م ش�جاعت، اميد به 
پروردگار، نهراسيدن از دشمن و عمل به وظيفه 
برش�مردند و تأكيد كردند: ۲۲بهمن امس�ال به 
ياري پروردگار و در پرتو همين عوامل تاريخ ساز 
به معن�اي واقع�ي كلم�ه دشمن ش�كن خواهد 
ش�د و با هوش�ياري ملت و حضور همه ساليق و 
ديدگاه ها، پرشكوه تر از سال هاي قبل خواهد بود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، راهپيمايي 
22بهمن را از مسائل شگفتي ساز خواندند و افزودند: 
جشن س��االنه انقالب در كش��ورهايي كه انقالب 
كرده اند به رژه نيروهاي مس��لح در مقابل چند نفر 
تبديل شده اس��ت اما در ايران س��رافراز، 40سال 
است مردم در سراسر كشور به خيابان ها مي آيند و 
بر ادامه راه انقالب تأكيد مي كنند كه اين مسئله، 
از معجزات شگفتي ساز انقالب است و بايد با تمام 
قدرت ادام��ه يابد. ايش��ان حضور انبوِه بي ش��مار 
ملت در راهپيمايي 22بهمن را »دشمن ش��كن و 
مرعوب كننده آن«، »نشان دهنده حضور عمومي 
ملت در صحن��ه« و »تجلي ع��زم و وحدت ملي« 
برشمردند و خاطرنشان كردند: در جامعه اختالف 
س��ليقه وجود دارد اما وقتي پاي انق��الب و نظام و 
22بهمن ب��ه ميان مي آيد، هم��ه اختالف ها رنگ 

مي بازد و همه در كنار هم به ميدان مي آيند. 
   ما كاري با ملت امريكا نداريم

رهبر انقالب اسالمي رژيم امريكا را تجسم »شرارت، 
خشونت، بحران سازي و جنگ آفريني« خواندند و 
افزودند: مسئوالن رژيم امريكا ضمن اهانت به ملت 
ايران مي گويند چرا »مرگ ب��ر امريكا« مي گوييد، 
براي روش��ن ش��دن ذهن مقامات امريكايي تأكيد 
مي كنيم كه ما كاري به ملت امريكا نداريم و مرگ 
بر امريكا يعني مرگ بر حاكم��ان امريكا كه در اين 
دوره، »مرگ بر ترامپ و بولتون و پمپئو« مي شود. 
ايشان افزودند: تا وقتي رژيم امريكا بر مبناي شرارت، 
دخالت، خباثت و رذالت حركت مي كند، شعار مرگ 

بر امريكا از دهان ملت مقتدر ايران نخواهد افتاد. 
   اروپايي ها هم غيرقابل اعتمادند

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در بخ��ش ديگري از 
سخنانشان درباره پيشنهادهاي اروپايي ها افزودند: 
به مسئوالن توصيه مي كنم به اينها هم اعتماد نكنند 
البته نمي گوييم با آنها مراوده نداشته باشيم بلكه با 

چشم بدبيني به اروپايي ها نگاه كنيد. 

رهبر انقالب خاطرنش��ان كردند: درباره امريكا هم 
از چند س��ال قبل و در مذاكرات هسته اي، هم در 
جلسات خصوصي و هم در جلسات عمومي مكرر به 
مسئوالن مي گفتم به امريكايي ها اعتمادي ندارم و 
شما هم به قول و حرف و لبخند و امضاي آنها اعتماد 
نكنيد. اكنون نتيجه اين شده است مسئوالني كه آن 
روزها مذاكره مي كردند، خودشان مي گويند امريكا 
غيرقابل اعتماد اس��ت. بايد از اول اين را تشخيص 
مي دادند و ب��ر اين مبنا حركت مي كردند. ايش��ان 
افزودند: همي��ن اروپايي ها كه با وقاح��ت از ايران 
مطالبه حقوق بشري مي كنند در پاريس نيروهاي 
مسلح را به جان مردم مي اندازند و مردمشان را كور 
مي كنند اما در عين حال متكبرانه از ايران طلبكاري 
مي كنند در حالي كه بايد به آنها گفت ش��ما اصاًل 

حقوق بشر را مي شناسيد؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: در جايگاه 
يك كش��ور مقتدر و توانا با همه دني��ا به جز چند 
اس��تثنا ارتباط داري��م و خواهيم داش��ت اما بايد 
بدانيم با چه كساني داريم حرف مي زنيم و اقدامات 
فرانس��وي ها، انگليس��ي ها و ديگران را در مقاطع 

مختلف از ياد نبريم. 
رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنانشان 
همراه شدن ارتش با ملت در جريان انقالب اسالمي 
را يك نعمت بزرگ و نقش ني��روي هوايي را در اين 
موضوع بسيار برجسته دانس��تند و گفتند: نيروي 
هوايي در پيروزي انقالب اسالمي و مراحل مختلف 
بع��د از آن، نقش آفري��ن ب��ود كه 1۹بهمن س��ال 
13۵۷ و بيعت جمع��ي از نيروي هواي��ي ارتش با 
امام راحل)ره(، اولي��ن نقش آفريني و همانند خوِد 
انقالب، شگفتي ساز و »رزق ال يحَتسب« بود. ايشان 
افزودند: 1۹بهمن ۵۷، جلوه تسلط بر نفس، احساس 
وظيفه و احس��اس قدرت بود چراكه در آن رويداد 
جوانان از طاغوت نترسيدند و با غلبه بر ترس خود و 
اميدواري به خداوند، با شجاعت به ديدار امام آمدند 

كه امروز هم به همين ويژگي ها نياز داريم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: نقش نيروي هوايي 
در قضاياي شب 21 بهمن سال 13۵۷، افشاي كودتا 
در پايگاه شهيد نوژه همدان به وسيله يك افسر جوان 
نيروي هوايي، تش��كيل جهاد خودكفايي به وس��يله 
نيروي هوايي، اولين واكنش كوبنده در روزهاي آغاز 

جنگ تحميلي به وسيله جنگنده هاي نيروي هوايي و 
بمباران بسياري از پايگاه هاي عراق و نقش آفريني در 
طول دوران دفاع مقدس، آغاز ساخت هواپيماي جنگي 
و پشتيباني از مدافعان حرم از جمله اقدامات برجسته 

نيروي هوايي و جزو تاريخ و هويت اين نيرو است. 
رهبر انقالب اس��المي بر لزوم حفظ و تقويت اين 
هويت و انسان س��ازي و تربيت جواناني همچون 
ش��هيدان بابايي و س��تاري و ديگر ش��هدا تأكيد 
و خاطرنش��ان كردن��د: تنها نيرويي كه توانس��ت 
چنين شخصيت هاي برجس��ته اي را تربيت كند 
و استعداد دروني آنها را به فعليت برساند، انقالب 
اسالمي و حركت عظيم ملت ايران است. حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به پايبن��دي ملت به 
»اس��تقالل، عزت و س��رافرازي حاصل از انقالب 
اس��المي« افزودند: بنده از گرفتاري ها، گراني ها 
و ديگر مش��كالت مطلع هس��تم اما به كشور نگاه 
خوش��بينانه دارم چراكه مش��اهده مي كنم ملت 
همچون يك قهرم��ان و يك ش��خصيت قوي در 
مقابل جبهه دشمن ايس��تاده است و مي داند چه 
مس��ير و اهدافي را بايد دنبال كند. ايش��ان تأكيد 

كردند: مردم گله مندي، ناراحتي و توقعاتي دارند 
اما هيچ مسئله اي هرگز موجب نشده و نمي شود 
كه ملت از پشتيباني همه جانبه از آرمان ها و اهداف 

امام و انقالب و نظام رويگردان شود. 
  نااميد كردن كار دشمن و عناصر نفوذي است

رهبر انقالب اس��المي ملت ايران را به كوهنوردي 
تشبيه كردند كه در 40س��ال اخير بخش مهمي از 
راه و گردنه هاي پرپيچ و خم و خطرناك را رد كرده 
اما براي دستيابي به اهداف و بي اثر كردن تهديدها 
و توطئه ها، بايد بقي��ه راه را نيز طي كن��د و به قله 
برسد. رهبر انقالب اس��المي همه مسئوالن و آحاد 
مردم را به همت و كار و ت��الش بي وقفه فراخواندند 
و افزودن��د: هركس در هر جا كه هس��ت به وظايف 
خود عمل كند ت��ا همه خانه هاي ج��دول عمومي 
وظايف ملت و مس��ئوالن پر ش��ود و شتاب حركت 
ايران عزيز به سمت اهداف بيشتر شود. ايشان دلهره 
افكندن و نااميد كردن را كار اصلي دشمن و عناصر 
نفوذي برشمردند و با استناد به آيات متعدد قرآني 
و رويدادهاي درس آموز صدر اسالم افزودند: منطق 
اسالم اين است كه از دشمن نهراسيد بلكه از انحراف 
از صراط مستقيم بترسيد و اگر درست عمل كنيد به 

ياري پروردگار حتماً پيروز خواهيد شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، انحراف از راه خدا و تسليم 
در مقابل دش��منان را موجب ذلت و بي پناهي ملت 
خواندند و خاطرنشان كردند: در آن صورت سرنوشت 
ايراِن ما همچون دوران رژيم پهلوي يا كش��ورهايي 
همچون عربستان مي شود كه امريكا بر سرنوشت و 
منابع و منافعشان مسلط شده است. ايشان همچنين 
در توصيه اي درباره راهپيماي��ي 22بهمن افزودند: 
ممكن است كساني به هر دليل و منطق و مبنايي، از 
فالن مسئول يا فالن آقا خوششان نيايد اما نبايد با 
شعار دادن بر ضد او، راهپيمايي را به مظهر اختالف و 
درگيري تبديل كنند چراكه اين حركت پرشور ملي 

بايد همچنان با عظمت و وحدت ادامه يابد. 
رهبر انقالب اسالمي، فرداي كشور و جوانان و ملت 
را به مراتب بهتر از امروز خواندن��د و تأكيد كردند: 
در سايه توكل، احساس مس��ئوليت و عمل مردم و 
مسئوالن به وظايف خود، پروردگار با لطف و عنايت 
خويش، راه را براي ملت ايران باز خواهد كرد. پيش 
از س��خنان فرمانده كل قوا، امير سرتيپ نصيرزاده 
فرمانده نيروي هواي��ي ارتش با بيان گزارش��ي از 
دستاوردها و توانمندي هاي اين نيرو در حوزه هاي 
مختلف، گفت: كاركن��ان غيرتمند نيروى هوايي و 
قرارگاه پدافند هوايي با تمس��ك به سيره شهيدان 
و مدافعان حرم براي دف��اع از عزت و مرزهاي ايران 

اسالمي آمادگي كامل دارند.

رهبر معظم انقالب اسالمي:

اروپا هم مثل امریكاست به آنها نيز اعتماد نكنيد

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح: 
 تقویت توان دفاعي ایران

قابل مذاکره نیست
ت�وان دفاع�ي از جمله ق�درت موش�كي جمه�وري اس�المي اي�ران به 
هي�چ عن�وان قاب�ل مذاك�ره و بح�ث نيس�ت و م�ا ب�راي تقوي�ت توان 
دفاع�ي و دف�اع از مناف�ع كش�ور و م�ردم از كس�ي اج�ازه نمي گيريم. 
به گزارش ايرنا، سردار سرلشكر پاس��دار محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در حاشيه بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي 40سال انقالب در باغ موزه دفاع 
مقدس در جمع خبرنگاران، گفت: هيچ كشوري براي دفاع از خود از كسي اجازه 
نمي گيرد؛ حكومت ها براي دفاع از منافع ملي و مردم تشكيل مي شوند، جمهوري 

اسالمي ايران نيز براي دفاع از منافع ملي و مردم از هيچ كس اجازه نمي گيرد. 
وي با اشاره به صحبت هاي مطرح ش��ده از جانب برخي مقامات اروپايي درباره 
توان موشكي و دفاعي كشور گفت: اروپايي ها بدهي بزرگي به ملت ايران دارند، 
در بحث برجام ايران به تمام تعهداتش عمل كرد كه اي��ن موضوع مورد تأييد 
س��ازمان هاي جهاني به ويژه آژان��س بين المللي انرژي اتمي ق��رار گرفت، اما 
كش��ورهاي عضو گروه 1+۵ كه قرار بود تمام محدوديت بانك��ي و اقتصادي را 
بردارند به تعهد خود عمل نكردند. امريكايي ها از برجام خارج شدند و ديگران نيز 

در اجراي تعهدات خود تعلل مي كنند. 
باقري افزود: توان دفاعي جمهوري اسالمي ايران از جمله توان موشكي به هيچ 
عنوان قابل مذاكره و بحث نيست، اين اروپايي ها هستند كه بايد با حل موضوع 
تبادالت بانكي و اقتصادي بخشي كوچكي از تعهدات خود را انجام دهند. رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح درباره تالش هاي دشمن براي ايران هراسي، گفت: 
دشمنان جمهوري اسالمي ايران، موضوع ايران هراسي را براي بستن قرارداد 

تسليحاتي با كشورهاي منطقه و غرب آسيا دنبال مي كنند. 
سرلش��كر باقري افزود: جمهوري اس��المي ايران در چهار دهه گذش��ته هيچ 
چشمداشتي به كشورها نداشته است و هر كدام از كشورهاي منطقه با مشكل 
حمالت تروريستي روبه رو شده اند در صورت تمايل و دعوت حضور مستشاري 
داشته و به آنها كمك كرده اس��ت تا امنيت خود را بازيابند. وي عراق و سوريه 
را نمونه اي از كمك هاي مستش��اري ايران دانس��ت و گفت: ت��ا زماني  كه اين 
كش��ورها بخواهند به حضور خود ادامه مي دهيم و هر زمان كه نخواهند آنجا 

را ترك مي كنيم. 
بر خالف امريكايي ها كه به رغم تمايل مردم كش��ورها ب��ا زور آنجا مي مانند و 
جمهوري اسالمي ايران را متهم مي كنند. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح به 
رونمايي از كارخانه موشك سازي و موشك دزفول توسط سپاه پاسداران اشاره 
كرد و گفت: نكته ظريفي در اين رونمايي بود؛ حاكمان رژيم صهيونيس��تي و 
دستگاه هاي جاسوسي مدعي هس��تند كه از هر اتفاقي مطلع هستيم؛ يكي از 
چيزهايي كه نمي دانستند را نمايش داديم و ده ها برابر اين وجود دارد كه كسي 

در جهان از آن خبر ندارد. 
سرلش��كر باقري تصريح كرد: قطعا با اتكا بر توان داخلي جوانان دانش��مند و 
به س��رزميني كه منابع را در اختيار ما قرار داده اس��ت، مي توانيم مشكالت را 
حل كنيم. وي عنوان كرد: بخش دفاعي كشور نشان مي دهد كه هيچ مشكل 

غير قابل حلي براي ايران وجود ندارد. 
تحريم ها و فش��ارهايي كه در موضوع دفاعي كش��ور وجود داش��ت بيشتر از 
بخش هاي ديگر بود، اما امروز بيش از 80 درصد نياز دفاعي كش��ور در داخل 

توليد مي شود.

   گزارش   یک

در طول 40 سال گذش�ته و پس از پيروزي انقالب اسالمي 
نظام جمهوري اس�المي همواره تحت فش�ارهاي گوناگون 
سياس�ي و اقتصادي قرار داش�ته اس�ت، به گونه اي كه بنا 
به گفته مقامات ارش�د كش�ورهاي غربي هم اكنون تحت 
سنگين ترين فشارهاي اقتصادي و تحريمي در طول تاريخ 
قرار دارد، البته ب�ا وجود تمام اين فش�ارها نظام جمهوري 
اسالمي مس�ير خود را به س�مت اهداف ادامه داده است و 
هم اكنون نيز انديشكده هاي غربي بارها و بارها به اين نكته 
اشاره مي كنند كه فش�ارهاي تحريمي عليه ايران نخواهد 
توانس�ت اين كش�ور را وادار به كرنش در مقابل غرب كند. 
در اين ميان نظام جمهوري اسالمي در جبهه ديگري هم در حال 
نبرد بوده آن هم جبهه رسانه اي و تبليغاتي است. اين در حالي 
است كه نظام پهلوي به رغم تمام كاستي ها و جنايات گوناگون 
از حمايت تمام عيار رس��انه هاي غربي برخ��وردار بود و تنها در 
س��ال ۵۷ و آخرين ماه هاي حكومت پهلوي بود كه رسانه هاي 

بين المللي علناً بر ضد نظام پهلوي موضع مي گرفتند. 
  پهلوي ها در حوزه رسانه چه مي كردند

براي نشان دادن تس��لط رژيم پهلوي بر رسانه هاي بين المللي 
كافي است تا به اغراق ها و مقاالت تملق آميزي كه در رسانه هاي 
مطرح اروپاي��ي و امريكايي به مناس��بت جش��ن هاي 2هزارو 

۵00ساله چاپ شد، نگاهي بيندازيم. 
روزنامه لس آنجلس تايم��ز در مقاله اي در خصوص اين رويداد 
نوشت: جشن هاي 2هزارو ۵00س��اله جنبش زيادي در ايران 
ايجاد ك��رده از آن جمل��ه مي توان به س��اختن ج��اده، هتل، 

پارك هاي جديد و استاديوم 100هزار نفري اشاره كرد. 
روزنامه هاي تايمز و لوموند به مناسبت جشن 2هزارو ۵00ساله 
ويژه نامه مخصوصي براي اين جش��ن ها چ��اپ كردند و مدعي 
شدند سلطنت جزء جدايي ناپذير از وجود ايران است. هفته نامه 
ساندي تايمزچاپ لندن نيز در ش��ماره اي اين گونه نوشت كه 
ابتكار شاهنش��اه ايران در برپايي چنين جشني به عنوان يكي 
از بزرگ ترين كنفرانس هاي عالي تاريخ ديپلماس��ي در جهان 

ثبت خواهد شد. 
خبرگزاري فرانسه نيز در تفسير خود نوشت كه اردوگاه تخت 
جمشيد وسعت دوستي هاي ايران را نمايش مي دهد و روزنامه 
ديلي ميل چاپ انگلس��تان نيز اين جش��ن ها را آين��ه 2هزارو 

۵00ساله شاهنشاهي ايران عنوان كرد. 
بعدها روش��ن ش��د كه هزينه هاي ويژه اي براي انعكاس بدون 
مشكل اين جش��ن صرف ش��ده كه در تاريخ نش��ريات غربي 
بي سابقه اس��ت، به عنوان مثال مبلغ 80هزار مارك به روزنامه 
دي ولت آلمان پرداخت ش��د تا يك نس��خه ويژه اين جشن را 
در تيراژ 400هزار نس��خه تهيه كرده و از طريق يك موسس��ه 

غيرانتفاعي منتشر كند. 

در اين ميان تنها برخي نشريات مستقل يا چپ گراي غربي بودند 
كه مقاالت انتقادي درباره اين جشن منتشر مي كردند، به عنوان 
مثال خبرنگار نش��ريه ايوينينگ هرالد در مقاله اي در خصوص 
اين نشريه تصريح كرد كه حركت در مسير اصفهان تا شيراز به 
خوبي نشان دهنده اوضاع بد مردم است كه هيچ دستاوردي از 

اين جشن ها ندارند. 
همچنين روزنامه ديلي ركورد چاپ انگلستان نيز در مقاله اي به 
اين نكته اشاره كرده كه به رغم شهرت افسانه اي آشپزان ايراني 
كه تمام مرزها را درنورديده است، صدها ميليون دالر به رستوران 
فرانسوي ماكسيم پرداخت شده است تا آشپزهاي اين رستوان 
مشغول تهيه غذاي اين مراسم عظيم شوند و البته هيچ نشاني از 

غذاهاي اصيل ايران در مراسم هم نبود. 
در كنار اي��ن تجمع دانش��جويان ايران در خارج از كش��ور در 
مقابل سفارت هاي ايراني سبب شد تا رسانه هاي غربي مجبور 
به اعتراف اين نكته ش��وند ك��ه تمام مردم اي��ران طرفدار اين 

جشن ها نيستند. 
اين رويه تا س��ال ها درباره موضع گيري نشريات بين المللي در 
خصوص رژيم پهلوي ثابت بود. در امريكا نيز به رغم فعاليت هاي 
دانش��جويان ايراني عضو انجمن هاي اس��المي و تش��كل هاي 
چپ گرا در مخالفت با رژيم پهلوي شاه به صورت مرتب از طريق 
مصاحبه اي كه از سوي اردشير زاهدي س��فير ايران در امريكا 
ترتيب داده مي شد در شبكه هاي مشهور امريكايي حاضر و به 
دفاع از خود مي پرداخت و بر اين نكت��ه تأكيد مي كرد كه تنها 

كمونيست ها به دنبال ضربه زدن به رژيم پهلوي هستند،  البته 
شايد نكته اي كه سبب مي شد تا افكار عمومي دنيا اين سخنان 
ش��اه را باور كنند، اين بود كه بخش زيادي از رسانه هاي منتقد 
شاه يا روزنامه منتس��ب به احزاب چپ بودند يا در كشورهاي 
كمونيس��تي فعاليت داشتند. يكي از اين رس��انه ها راديو پيك 
ايران بود كه برنامه هاي خود را از آلمان شرقي منتشر مي كرد 
و بارها رژيم پهلوي از طرق گوناگون تالش كرده بود مانع ادامه 

فعاليت اين راديو شود. 
در فضاي آكادميك نيز اگرچه برخي شخصيت هاي دانشگاهي 
غربي همچون اريك رولو، فرد هاليدي، ادوارد سابليه و ريچارد 
كاتم ديدگاه هاي احتياط آميزتري نسبت به رژيم شاه و به نحوه 
برخورد رژيم با مخالفانش اشاره داش��ته اند، اما همان طور كه 
پيش از اين گفته شد در نتيجه نگرشي كه نسبت به رژيم شاه در 
غرب به وجود آمده بود، اساساً مخالفت با شاه بيشتر به معناي 
مخالفت با اصالحات م��درن اقتص��ادي و اجتماعي وي تعبير 
مي شد. از آنجا كه اين مخالفت ها در اس��اس مخالفت با برنامه 

مترقي شاه تلقي مي شد، محكوم به زوال و شكست بود. 
  جبهه جديدي كه عليه ايران گشوده شد

با وجود اين تسلط رس��انه اي نظام جمهوري اسالمي در طول 
س��ال هاي اخير همواره زير فشار شديدترين فش��ار تبليغاتي 
از سوي رسانه اي بين المللي قرار داشته اس��ت، به گونه اي كه 
مهم ترين دس��تاوردهاي ايران اغلب از سوي رسانه هاي غربي 

ناديده گرفته مي شود. 

زماني مي توان به عمق اين فشار پي برد كه در كنار بي اعتنايي 
و رويكرد تخريبي رسانه هاي غربي عليه انقالب اسالمي ايران، 
10رسانه فارسي زبان در حال تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي 
اس��ت. هيچ كس نمي تواند اين حقيقت را منكر شود كه بخش 
اعظم توان مالي و انساني رسانه هاي فارسي زبان معاند اغلب از 
س��وي س��رويس هاي اطالعاتي و منابع دولتي در غرب تأمين 

مي شود. 
شايد روش��ن ترين مثال در اين باره ش��بكه بي بي سي فارسي 
باش��د كه از حدود ۷0س��ال پيش با محوريت اي��ران در حال 
فعاليت است. اين شبكه در س��ال 133۹در قالب يك سرويس 
راديويي فارسي كار خود را آغاز كرد و وظيفه آن مقابله با راديو 
فارس��ي صداي آلمان بود كه از برلين پخش مي شد. بعدها اين 
راديو نقش مهمي در بسياري از اتفاقات سياسي ايران ايفا كرد 
كه از آن جمله مي توان به صدور رمز آغاز كودتاي 28 مرداد در 

ايران اشاره كرد. 
در طول س��ال هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي راديو فارسي 
بي بي س��ي نقش مهمي در خب��ر پراكني بر ضداي��ران و نظام 
اسالمي داش��ت. در س��ال 138۷ و در يك همزماني مشكوك 
با انتخابات رياست جمهوري سال 88 نيز شبكه تلويزيوني اين 

مجموعه به راه افتاد. 
اياالت متحده امريكا نيز در طول چهارسال اخير چندين راديو و 
شبكه فارسي زبان را بر ضد نظام جمهوري اسالمي به راه انداخته 
است كه از آن جمله مي توان به راديو صداي امريكا اشاره كرد. 
همزمان با راديو صداي امريكا هم اكنون راديو فردا نيز به صورت 

ويژه در خصوص موضوع ايران در حال فعاليت است. 
در سال هاي اخير عالوه بر اين دو ش��بكه، رسانه هاي جديدي 
با تكيه بر منابع تأمين شده از سوي كش��ورهاي مرتجع عربي 
و سلطت طلبان در حال فعاليت اس��ت كه شبكه هاى من و تو و 

اينترنشنال مهم ترين نمونه هاي آن هستند.  ايران 
  ضرورت تقويت جبهه رسانه انقالب

با در نظر گرفتن ش��رايط فعلي مي توان گفت كه جبهه رسانه 
ضد انقالب اسالمي با جدي تر شدن فضاي مجازي گسترده تر 
خواهد ش��د. ش��ايد از همين رو اس��ت كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي خواس��تار جدي تر ش��دن حضور نيروهاي انقالبي در 

فضاي مجازي شده اند. 
واقعيت اين است كه در طول س��ال هاي اخير نظام جمهوري 
اس��المي همواره از سوي سالح رس��انه مورد هدف قرار گرفته 
و تاكنون اق��دام مؤثري در اين ب��اره صورت نگرفته اس��ت. از 
س��وي ديگر نگاهي ب��ه تاري��خ نش��ان داد نظام پهل��وي چه 

سرمايه گذاري هايي در اين باره انجام داده است. 
شايد زمان آن رسيده كه در دهه پنجم انقالب جبهه رسانه به 

صورت جدي تري تقويت شود. 

نگاهی به رفتار دوگانه نظام رسانه ای غرب با پهلوی ها و انقالب اسالمی

40 سال جنگ رسانه ای غرب با نظام جمهوری اسالمی
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