
دبير شوراي نگهبان: 

 دشمن به دنبال تغيير اولويت هاي 
جريان دانشجويي است

جامعه دانشجويي با تداوم حضور مؤمنانه و حفظ روحيات انقالبي 
آرمان خواهي را در فضاي جامعه حاكم كند. 

به گزارش ايرنا، آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان با گراميداشت 
روز دانشجو گفت: به روح پاك شهداي دانشجو درود مي فرستيم، روز 
۱۶ آذر همواره يادآور بصيرت، حريت، استكبارستيزي و عدالت خواهي 
جريان دانشجويي بوده است. دبير شوراي نگهبان افزود: جايگاه مهم 
دانشگاهيان نزد مردم و نقش مهمي كه دانشجويان در پيشرفت كشور 
ايفا كرده اند، باعث نگراني دشمنان شده و آنها را واداشته تا براي تغيير 
اولويت هاي جريان دانش��جويي و انحراف دانشگاه و دانشجو از مسير 
خدمت به جامعه، برنامه ريزي كنند. وي ادامه داد: صحنه هايي مانند 
مبارزه با حكومت طاغوت و دفاع مقدس هشت ساله تا حضور موفق در 
جنگ با بانيان تحريم هاي ظالمانه و همه جانبه با جهاد علمي، جهاد 
خودكفايي و جهاد سازندگي همگي نشان مي دهد دانشجويان در كنار 
مردم بوده اند، البته در سال هاي اخير نيز حضور پرتالش دانشجويان 
در قالب اردوهاي جهادي در مناطق محروم را ش��اهد بوده ايم. دبير 
ش��وراي نگهبان تأكيد كرد: جامعه دانش��جويي بايد با تداوم حضور 
مؤمنانه در صحنه و حفظ روحيات انقالبي، آرمان خواهي را در فضاي 

فكري جامعه حاكم كند. 
........................................................................................................................

سليمي:

اقدامات ضدايراني آلمان و امريكا 
برخالف حقوق بشر است

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلالمي اعتقاد دارد اقدامات 
آلمان و امريكا بيانگر روحيه ضدبشلري قاره سلبز و كاخ سلفيد 
اسلت زيرا آنها نمي خواهند كشلورها اسلتقالل داشلته باشند. 
عليرضا سليمي در گفت وگو با خانه ملت، در رابطه با هماهنگي آلمان 
و امريكا در حمايت از آشوبگران در ايران گفت: متأسفانه اروپايي ها و 
اياالت متحده از زمان پيروزي انقالب اسالمي درصدد ايجاد دردسر براي 

كشورمان بوده و هيچ گاه از خودشان حسن نيت نشان نداده اند. 
نماينده مردم محالت و دليجان در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به اينكه اقدامات اخير اروپايي ها مانند قطعنامه حقوق بشري دخالت 
آشكار در امور داخلي ايران محسوب مي شود، اظهار كرد: اين اقدامات 
بيانگر روحيه ضدبشري قاره سبز است، زيرا آنها نمي خواهند كشورها 

استقالل داشته باشند. 
وي با بيان اينكه آلماني ها بايد پاسخگوي اقدامات شان در زمان جنگ 
تحميلي عليه كش��ورمان باش��ند، زيرا دهها نفر ب��ه خاطر بمب هاي 
شيميايي آلمان ها كه در دست صدام بود شهيد شدند و آسيب ديدند، 
ادامه داد: بدون شك بيان سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان مبني بر 
هماهنگي با امريكا در حمايت از آشوبگران نشان دهنده اقدامات عملي 
آنها براي ايجاد بلوا و آشوب در كشورمان بوده كه امري محكوم است. 

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با اشاره به اينكه منافقين هزاران نفر 
از ملت ايران را شهيد كردند، افزود: امروزه اين گروه هاي تروريستي در 

كشورهاي اروپايي دفتر دارند و مورد حمايت امريكايي ها قرار دارند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: در اين ميان 
كاخ سفيد نيز حمايت هاي مالي زيادي از گروه هاي تروريستي مانند 

منافقين و كومله ها انجام مي دهد تا در كشورمان تنش ايجاد كنند. 
........................................................................................................................

 كشف ۲۸۲۷ قبضه سالح جنگي
 در اغتشاشات اخير

سلازمان اطالعات فراجا در بيانيه اي اعالم كرد كه در اغتشاشات 
اخيلر 2هلزارو827 قبضه سلالح جنگلي، 5هلزارو487 قبضه 
سلالح شورشلي و در مجملوع 8هلزارو314 قبضله سلالح 
از شلبكه هاي سلازمان يافته قاچاق سلالح كشلف شلده است. 
به گزارش تس��نيم، س��ازمان اطالعات فراجا در خص��وص حوادث و 
ناآرامي هاي اخير اطالعيه اي صادر كرد. در متن اين اطالعيه آمده است: 
امروز اقتدار و سربلندي ايران اس��المي در عرصه هاي مختلف مرهون 
تالش خستگي ناپذير و فرهنگ مقاومت ملتي است كه با سرمشق گرفتن 
از فرهنگ عاش��ورايي و بهره مندي از تجربيات سازنده و وحدت آفرين 
جنگ تحميلي، تمامي مسيرها را براي رسيدن به اهداف مدنظر همچون 
دوران دفاع مقدس هموار مي كند و در شرايطي كه ملت ايران اسالمي در 
چهار دهه گذشته با هجمه هاي پيچيده نظام سلطه رو به رو بوده است، 
دشمنان قسم خورده اين ملت و آب و خاك از دستاوردهاي شگرف ايران 
اس��المي عصباني و خشمگين هس��تند و در اين خصوص از هيچ گونه 
توطئه اي براي ايجاد فتنه دريغ نمي كنند. استكبار، رژيم صهيونيستي، 
تجزيه طلبان، سلطنت طلبان و منافقين، آرامش و امنيت توأم با آينده اي 
روشن براي مردم سرافراز ايران اسالمي را برنمي تابند و با استفاده از تمام 
ظرفيت هاي رسانه اي و اقدامات س��بعانه و مذبوحانه، راهبرد شيطاني 
خود مبني بر ايجاد اغتش��اش و ناامني را در قالب يك جنگ تمام عيار 

شناختي دنبال مي كنند. 
با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان راه عزت و امنيت و قدرداني از وحدت 
و انس��جام همه اقوام، مذاهب و آحاد مردم بيدار و فهيم ايران اسالمي، 
با نش��ان افتخار »مدافعان امنيت« و عنوان خادمان ملت در فرماندهي 
انتظامي كش��ور اطمينان مي دهي��م در برخورد قاط��ع و عبرت آموز با 
فرصت طلبان آشوبگر و تروريست هاي اجاره اي از پا ننشسته و از بذل جان 
خويش در جهت اعتالي امنيت و آرامش مردم در كنار س��اير نيروهاي 
خدوم و جان بركف نظامي، امنيتي، قضايي و عزيزان بسجي دريغ ننماييم. 
در ادامه اين بيانيه آمده است: بخشي از كشفيات و اقدامات انجام شده در 
خالل ناآرامي هاي اخير با لحاظ اقتضاي شرايط و مالحظات امنيتي به 
استحضار مردم بصير و عزيز ايران اسالمي مي رسد. ورود، وجود و كاربرد 
س��الح يكي از ابزارها و مؤلفه هاي ناامني و بستر ارتكاب جرائم ديگر در 
سطح جامعه است كه در ايام اغتشاش��ات ۱۶باند و شبكه سازمان يافته 
قاچاق سالح زير ضربه قرار گرفته است. از 2۶شهريور تا ۱4آذر ماه ۱40۱، 
2هزارو827 قبضه سالح جنگي، 5هزارو487 قبضه سالح شورشي و در 

مجموع 8هزارو3۱4 قبضه سالح كشف شده است. 
در پايان اين بيانيه آمده است: سربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان 
اطالعات فراجا به مردم ش��ريف و ش��هيدپرور ايران اسالمي اطمينان 
مي دهند خادمان خود در مجموعه انتظامي كش��ور همواره پشتيبان 
آنها خواهند بود و در راستاي تأمين امنيت و تداوم آن در ايران اسالمي 
از هيچ كوششي دريغ نخواهند كرد و به دشمنان ضدانقالب، منافقان 
كوردل و مزدوران آنها هشدار مي دهند كه امنيت شهروندان خط قرمز 
مجموعه انتظامي بوده و با مخالن و تعدي كنندگان در اين عرصه بدون 

مماشات برخورد مي شود.

88498443سرويس  سياسي

»شايد وقتي ديگر«، نه! همين امروز
روزنامه رسالت يادداشت ديروز خود را به 
حكمراني نو اختصاص داد و با بيان اينكه 
امروز كشور بيش از هر زمان ديگري به 
نوسازي و بازانديشي نيازمند است و اين ضرورت، سال هاست از سوي مقام 
معظم رهبري به بهانه هاي مختلف مطرح می شود، نوشت: حكمراني نو يعني 
آينده نگري، يعني به آينده سياست بينديشيم تا در چگونگي پاسخگويي به 
تقاضاهاي جديد، دچار مشكل نشويم. حكمراني نو يعني براي دگرگوني هاي 
در حال شكل گيري در همه س��طوح داخلي، منطقه اي و بين المللي برنامه 
داشته باشيم و ساختار حكمراني مان را متناسب با پيشرفت هاي تكنولوژيك 
و در توازن ميان قدرت هاي اقتصادي و سياسي، بهينه، بازسازي و نوسازي 
نماييم، چراكه برخي سياست هاي فعلي، كاربردي نبوده و قادر به انطباق با 
برخي چالش ها نيس��ت. حكمراني ن��و يعني جذب اجتماع��ي حداكثري 
شهروندان و تقويت انسجام اجتماعي، حكمراني نو، يعني بايد بپذيريم در 
عصر تكنولوژي هاي ديجيتال زندگي مي كنيم و نمي توانيم وارد چالش هاي 
مربوط به آن نش��ويم بلكه بايد براي آن برنامه داش��ت و از اين فرصت براي 

حكمراني قدرتمند بهره برد. 
حكمراني نو يعني بايد بپذيريم كه برخي عملكردها باعث ش��ده تا نخبگان، 
مهاجرت كنند و برخي سياست ها منجر ش��ده جمعيت رو به پيري بگذارد. 
بايد براي حل اين اتفاق خطرناك مهاجرت، فكري كرد و براي تغيير هرم سني 
كشور و احتماالت متعددي كه پيش روي ايران قرار دارد، آماده شد. حكمراني 
نو يعني سياس��ت دائماً نيازمند تطابق و دگرگوني ب��ا روندهاي اجتماعي و 
اقتصادي است و بايد چالش ها را شناسايي و براي آنها تدبير و برنامه داشت. 
حكمراني نو يعن��ي بايد بپذيريم كه فرايندهاي تصميم گيري و س��اختارها 
متناس��ب با تغييرات، نيازمند بازانديشي اس��ت. حكمراني نو يعني بايد در 
سطح ملي و منطقه اي در هر دوره اي آماده گذار كم هزينه و پرفايده براي ورود 
به دوره جديد بود. نويسنده اضافه كرده است: هدف حكمراني نوين، بهبود 
زندگي مردم در تمامي ابعاد است و اين اصل بايد همين امروز به  جاي سوژه 

رسانه اي شدن توسط مخالفان به ايده اي ملي مبدل شود نه وقتي ديگر. 
........................................................................................................................

نقش مدعيان اصالحات در آشوب ها!
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به نقش 
مدعيان اصالحات در ش��كل گيري آشوب ها 
پرداخت و نوشت: »براندازي نه ممكن است و 
نه مطلوب«! س��خن كس��ي اس��ت كه مس��ير براندازي را با دوستان 
سياسي اش و با تمام توان و با حمايت كامل بيگانگان در فتنه88 تجربه 
كرده است! حاال اين روزها دوستان رئيس دولت اصالحات با نشخوار 
كردن تئوري هاي سياسي- اجتماعي دهه۶0 ميالدي غربي ها و آسمان 
و ريس��مان بافتن هاي تئوريك مي خواهند فريبكارانه اثبات كنند كه 
آنچه اين روزها در كشور با شعارهاي تجزيه طلبي و براندازانه رخ داده 

نتيجه انسداد سياسي و نشنيدن صداي مردم است! 
 نويسنده اضافه كرده است: جمع شدن آشوب ها بدون شليك حتي يك گلوله 
از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي كشور به خوبي عمق نگاه راهبردي رهبري 
را نشان داد كه »دهه شصتي و هشتادي و نودي ندارد و اين حرف هاي انقطاع 
نسلي ، حرف هاي روشنفكري داخل گعده هاي روشنفكرانه است و واقعيت ها 
غير از اين اس��ت«. اما اكنون كه قاضي القضات كشور صداي مردم را به خوبي 
شنيده و دستور داده »چنان كه فردي با سوءنيت حرف دروغي يا ادعاي بدون 
سندي را منتشر كرد، در كوتاه  ترين زمان ممكن او را احضار كنند و مستندات 
ادعايش را بخواهند و براي او به س��رعت كيفرخواس��ت صادر و پرونده اش به 
دادگاه ارسال شود«، مردم اميد دارند با قاطعيت دستگاه قضايي اولين كساني 
كه احضار مي شوند خواص و سياسيوني باشند كه با مواضع و دروغ پراكني هاي 
خود بسترساز اين همه آشوب و شرارت و خسارت و به زمين ريختن خون هاي 
پاك جوانان كشور توسط »يك مشت اغتشاشگر غافل يا جاهل يا مزدور« شدند 

و اگر اين بستر سازي ها نبود، هيچ گاه شاهد آنچه كه بوديم ، نبوديم!
........................................................................................................................

شعارهاي نخ نماي ناقضان ديروز و 
مدعيان امروز

روزنامه وطن امروز در يادداش��ت ديروز 
خود نوشت: مدعيان امروز حقوق بشر در 
حالي شعار حقوق بشر مي دهند كه عليه 
انس��ان و انس��انيت اقدام مي كنند. اين مدعيان حقوق بش��ر سال هاس��ت 
كش��ورهاي مختلف را مس��تعمره خود قرار داده اند. اين دولت ها و نظامات 
سياسي دهه هاست با غارت منابع و استثمار دنيا و بهره گيري از نيروي كار 
كشورهاي جهان سوم، ثروت اندوزي مي كنند و بقاي خود را در فناي ديگران 
مي بينند. اين مدعيان با چنين رويكردهاي��ي اصاًل صالحيت ندارند درباره 
حقوق  بش��ر اظهارنظر كنند. همه اين مس��ائل نش��ان دهنده رويكردها و 
استانداردهاي دوگانه اي است كه ما از اين نظامات سياسي به ويژه امريكايي ها 
و اروپايي ها در طي چند دهه گذشته شاهد بوده ايم. شعارهايي مانند »حقوق 
بش��ر، مبارزه با تروريس��م، آزادي و عدالت« ديگر نخ نما شده  و اكنون همه 
ملت هاي آزاده، آگاه و بصير جهان فهميده اند مطرح كردن اين موضوعات از 
سوي اين نظامات سياسي، شعار و ادعايي بيش نيست. دستگاه ديپلماسي 
كشور و سازمان هاي مربوط، با بهره گيري از ظرفيت ديپلماسي و با قدرت و 
جسارت بايد به كشورها و نظامات سياسي اي كه اتهام »نقض حقوق بشر« را 
به ايران وارد كردند، پاسخي قاطع، جامع و كامل دهند. امروز مردم آگاهند 
كه در ادامه شكست هاي پي در پي امريكايي ها و اروپايي ها از ملت بزرگ ايران 
در طول 44سال گذشته، طبيعي است اين كش��ورها ادعاي واهي اي به نام 
»نقض حقوق بشر در ايران« را مطرح كنند و در شوراي حقوق بشر سازمان 

ملل متحد قطعنامه  عليه ايران تصويب شود. 
........................................................................................................................

همبستگي و توسعه اقتصادي
روزنامه صبح نو يادداشت ديروز خود را به شفافيت 
اختصاص داد و نوشت: شفافيت و نظارت دقيق با 
مشاركت آحاد مردم در فرايند توليد در هر جامعه 
ضروري است و يكي از مهم ترين راهكارهاي توسعه و عدالت اقتصادي، 
فرصت هاي برابر و عادالنه توليد براي همه مردم، شفافيت اقتصادي، 
نظام مالياتي متناسب، نظارت دقيق بر عملكرد مديران و زير مجموعه 
آنها و پاس��خگويي به افكار عمومي اس��ت. جلوگيري از فرار مالياتي 
چندين ميلياردي از ضرورت هاي توسعه است. ماليات يك منبع مهم 
مالي دولت هاس��ت كه به منظور ايجاد شفافيت در عملكرد اقتصادي، 
ايجاد و توس��عه پايگاه اطالعات هويتي، عملك��ردي و دارايي مؤديان 
مالياتي ش��امل مواردي نظير اطالعات مالي، دفات��ر پولي و اعتباري، 
معامالتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي بايد در سازمان 

امور مالياتي كشور ايجاد شود. 
 مشاركت در اداره امور كشور از لوازم اصلي توسعه پايدار است، مردم بايد 
خود را در تصميم گيري ها و اداره امور كشور، سهيم و مؤثر بدانند و اين 
مشاركت را با تمام وجود حس كنند. فقدان مشاركت، به انزوا و بي تفاوتي 
مردم مي انجامد و كشوري كه مردمانش منزوي و بي تفاوت باشند. دولت 
بايد با به كارگيري سفيران كارآمد، توانمند و رايزني بازرگاني قدرتمند 
در كشورهاي مختلف، بسترهاي توس��عه اقتصادي و اجتماعي مردمي 
و بخش خصوصي را در اقصي نقاط دنيا فراه��م كند. توليد صادرات گرا 
مي توان��د تحريم ها را خنث��ي كند. دولت بايد با توس��عه ش��ركت ها و 
تعاوني هاي توليد و اقتصاد مردمي، نظارت متخصصان و صاحبنظران هر 
رشته اقتصادي، توسعه اقتصادي بومي را دنبال كند. مديران صاحبنظر، 
شايسته و صادركنندگان و واردكنندگان متبحر و توانمند موجبات تعادل 
و توازن اقتصادي و اجتماعي در كشور از سطوح پايين، يعني از روستا تا 
شهرهاي متوسط و بزرگ به شكل زنجيروار با سلسله مراتب منسجم را 

متناسب با هر استان و شهرستان فراهم مي كنند.

69سلال از واقعله 16آذر سلال32 و شلهادت سله دانشلجو 
بله دسلت سلربازان حكوملت پهللوي مي گلذرد و همچنلان 
جنبش دانشلجويي طي اين سلال ها روحيه استكبارسلتيزي 
را بله عنلوان هويلت اصللي خلود حفلظ كلرده اسلت. 
به گزارش فارس، جنبش دانشجويي در طول تاريخ همواره روحيه 
استكبارس��تيزي خود را حفظ كرده و در اين مسير توانسته است 
اتفاقات ماندگاري را رقم بزند. پس از انتقال قدرت از رضا پهلوي به 
محمدرضا شاه، دانشگاه تهران با محوريت حزب توده به دليل آزادي 
سياسي ناش��ي از انتقال قدرت، محفل تحوالت فرهنگي و سياسي 
كشور شد. در همين سال ها بود كه تئوريسين هاي سياسي با ترجمه 
و مطالعه نظريه هاي غربي، ايده هاي جديد سياس��ي اي را كه باعث 
كنترل قدرت يا تغيير حكومت مي شد، در بين جوانان و دانشجويان 
رواج مي دادند. عده اي غرب گرايي يا پيروي از كمونيست را پيشه خود 
قرار داده بودند، در مقابل ع��ده اي نيز طرفدار ملي گرايي بودند. نمود 
فعاليت همه  اين گروه ها در دانش��گاه و روزنامه هايي ديده مي شد كه 

پس از مدت بسيار كوتاهي توسط دولت توقيف مي شدند. 
در آن ايام كوچك ترين تصميمات محمدرضا پهلوي، نخست وزير 
و كابينه اش توس��ط آنان در دانش��گاه طرح و نقد مي شد و تا مدتي 
موافقان و مخالفان شان در باب آن به صحبت مي پرداختند و حتي 
دست به اعتصاب و ش��ورش مي زدند. مطرح ترين و بزرگ ترين نقد 

و اعتراض دانشجويان به حكومت پهلوي دوم، تنها چهار ماه پس از 
سرنگوني دولت مصدق اتفاق افتاد. 

 محمدرضا پهلوي كه احساس مي كرد پس از كودتا، كشور را كاماًل به 
دست گرفته ، تصميم داشت بار ديگر رابطه ايران- بريتانيا را كه توسط 
مصدق به بن بست رسيده بود، بهبود بخشد. اين تصميم بايد با همراهي 
امريكا به انجام مي رسيد، اما ارتباط با هر دوي اين كشورها برخالف نظر 
نخبگان و جامعه دانشجويي قرار گرفت. در واقع انعكاس نظر شاه و در 
ادامه پخش خبر بازديد رسمي ريچارد نيكسون- نماينده وقت رياست 
جمهوري اياالت متحده امريكا- از ايران كه در 24آبان ماه انتشار يافت، 

بستر اصلي اعتراض هاي گسترده دانشجويي بود. 
از آن پس كالس هاي درس به محفلي براي بحث و دانش��گاه تهران 
به محلي براي اعتراض و اعتصاب ها تبديل ش��د. اين مخالفت ها در 
روز ۱4آذر پس از اعالم رسمي زاهدي- نخست وزير وقت- از ارتباط 
مستقيم با بريتانيا، با حمايت »نهضت مقاومت ملي« به اوج خود رسيد. 
فعاالن دانشجويي  با سخنراني هم دانشگاهي هاي شان را به اعتراض 

فرامي خواندند و ناآرامي ها به سراسر دانشگاه تسري يافت. 
۱5آذر نيز به همين منوال گذش��ت ت��ا در روز ۱۶آذر حكومت براي 

كنترل اوضاع تصميم به سركوب نظامي گرفت. 
سرانجام اولين حمله نظامي به محيط دانشگاه در تاريخ كشور اتفاق 
افتاد. دانشگاه توس��ط س��ربازها به مكاني امنيتي تبديل شد و براي 

جلوگيري از تنش ميان آنها و دانش��جويان، رئيس دانشگاه آن روز را 
تعطيل اعالم كرد. اين اتفاقات با اعتراض هايي از س��مت دانشجويان 
روبه رو شد. در ادامه سربازان ويژه  ارتشي به كالس ها حمله و صدها تن 
از دانشجويان معترض را زخمي و دستگير كردند. در اين ميان سه تن از 
دانشجويان به نام هاي احمد قندچي)طرفدار جبهه ملي(، آذر )مهدي( 
شريعت رضوي و مصطفي بزرگ نيا)عضو كميته مركزي سازمان جوانان 

حزب توده ايران( با شليك گلوله نيروهاي نظامي به قتل رسيدند. 
دو روز پس از اين كشتار، نيكسون در دانشكده حقوق دانشگاه تهران در 
برابر عكاسان و روزنامه نگاران، دكتراي افتخاري اين دانشگاه را دريافت 
كرد و دولت وقت نيز مجبور شد اين كشتار را نوعي دفاع از خود معرفي 
كند، اما كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني- اتحاديه 
ملي كه مكاني براي نقد حكومت پهلوي در قبل از انقالب اسالمي ايران 

به حساب مي آمد، روز ۱۶آذر را روز دانشجو نامگذاري كرد. 
۶9سال از واقعه ۱۶آذر سال۱332 و ش��هادت سه دانشجو به دست 
حكومت پهل��وي در دانش��گاه تهران مي گ��ذرد، اما هن��وز جنبش 
دانشجويي به پيروي از روحيه استكبارس��تيزي و ذات آزاده خواهي 
خود هر س��ال ياد اين روز را گرامي مي دارد و هن��وز هم بي توجه به 
سهم خواهي هاي سياسي، با فعاليت در تشكل ها و انجمن هاي علمي، 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي راستگو ترين منتقد دولت و دلسوزترين 

فعال مدني جامعه به حساب مي آيد.

چرا ۱۶ آذر سال۳۲ در تاريخ ماندگار شد؟
   درنگ
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عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع( :

 بی عملی و بدعملی در حوزه نوجوانان را
بايد بپذيريم و اصالح كنيم

انقلالب اسلالمي در ديلدار  رهبلر معظلم 
بسليجيان، ضمن تأكيد بر شلناخت شليوه هاي 
دشلمن، مهم ترين كار امروز دشلمنان را جعل و 
دروغ پردازي خواندند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در ديدار مردم اصفهان نيز با اشاره به اغتشاشات 
اخير فرمودند: »دشمن در رسانه ها لشكرسازي 
مي كند؛ لشكرسلازي كاذب، انبوه سازي دروغ. 
مي بينيد در رسلانه هاي گوناگوِن دشمن، جوري 
وانملود مي كند كله آدم غافلل و بي خبلر تصور 
مي كند كه واقعًا يك خبري اسلت، ]در حالي كه[ 
واقع قضيه اين نيسلت. آنچه انبوه اسلت، آنچه 
عظيم اسلت، حضور ملردم در خدملت انقالب و 
در ميدان هاي انقالب اسلت، اين بله، اين خيلي 
عظيم است، اما آن طرف نه. « 14۰1/۰8/28رسانه 
KHAMENEI. IR در گفت وگلو بلا دكتلر 
عبدالكريم خيامي، اسلتاد فرهنلگ و ارتباطات 
و عضو هيئلت علمي دانشلگاه امام صلادق)ع( 
به تشلريح ابعلاد ايلن نلوع از هجوم رسلانه اي 
دشلمن در جنگ تركيبي امروز پرداخته اسلت. 

         
يكلي از موضوعات مشلهود در وقايع 
اخير، بازنمايلي وارونله واقعيت هاي 
جامعه بلود. رهبر معظم انقلالب هم با 
اشلاره به همين موضوع تأكيد كردند 
كه اين بازنمايي نشلان دهنده واقعيت 
جامعه ما نيسلت، بلكه لشكرسازي و 
انبوه سازي دروغ دشمن است. دشمن 
از القاي اين ذهنيت چه هدفي را دنبال 

مي كند؟
مفهوم لشكركشي و لشكرسازي معموالً در جايي به 
كار مي رود كه از همه ظرفيت ها براي حمله استفاده 
ش��ود. در حوادث دو ماه اخير ب��راي هجوم به ملت 
ايران، واقعاً همه ابزارهاي انساني، فناورانه، ارتباطي و 
رسانه اي به كار گرفته شد. اين وقايع چندوجه تمايز 
نسبت  به حوادث پيشين داش��ت كه با توجه به آنها 
مي توان اصطالح لشكركشي را به آن اطالق كرد. در 
دوره هاي قبل، ما شخصي سازي پيام ها را نداشتيم، 
در اين دوره، ما با مرحله شخصي س��ازي پيام ها در 
بستر سكوها و ش��بكه هاي اجتماعي مواجه بوديم. 
براي افراد يك جامعه با هدف خاص، پيام ش��خصي 

توليد و ارسال شد. 
استفاده دش��من از هوش مصنوعي براي استنباط و 
استخراج سناريوهاي رسانه اي در دوره هاي پيشين 
به اين شكل نبود. در حوادث اخير، برخي توصيه ها 
به اغتشاش��گران از طريق تحلي��ل داده هاي بزرگ 
و با بهره ب��رداري از ابزارهاي ه��وش مصنوعي انجام 

مي ش��د. دش��من در مواردي هم در فريفتن بخش 
كوچكي از جامعه موفق عمل كرد. ميزان استفاده از 
به  اصطالح انسان- رسانه ها يعني افرادي كه قبالً روي 
آنها كار ش��ده بود و خود به  مثابه رسانه شده بودند، 
بس��يار متكثر بود، براي مثال، مدل هاي تبليغاتي، 
خواننده هايي كه برخي از آنها حت��ي يك بار هم نام 
ايران را نش��نيده اند يا حتي برخي از شخصيت هاي 
مش��هور خارجي و اف��رادي كه حوزه  فعاليت ش��ان 
ارتباطي ب��ه ما ن��دارد و اساس��اً هيچ ش��ناختي از 
موضوعات سياس��ي هم ندارند، براي اين منظور به 

استخدام گرفته شدند. 
نظرسازي يا نظريه سازي و اس��تفاده بسيار گسترده 
از روبات ها براي تولي��د و توزيع تصنع��ي محتواها، 
براي برجس��ته كردن و انبوه س��ازي )ترند( مطالب و 
محتواهاي رس��انه اي، از ديگر اقدامات دش��من بود. 
حجم اجاره كردن يا ايجاد حساب هاي كاربري جديد 
براي هشتگ س��ازي، برجسته س��ازي و انبوه سازي 
يا به تعبير دقيق ت��ر و علمي تر، توده س��ازي پيام در 
فضاي مجازي در حوادث گذشته به اين شكل سابقه 
نداشت. توده سازي پيام ممكن است با انواع و اقسام 
ابزارهاي انساني و غيرانساني رخ دهد، يعني بخشي 
از ابزارهايي ك��ه مطالب خاصي را مي پس��نديدند و 
بازنشر )اليك و ريتوئيت( و باز ارسال مي كنند افراد 
واقعي نيستند، بلكه ما با انبوهي از روبات ها، برنامه ها 
و انسان ها مواجه هستيم. فرماندهان ارشد و محتوايي 
اين لشكر رسانه اي، شبكه هاي ماهواره اي و شبكه هاي 
شناخته ش��ده بين المللي بودند چراك��ه آنها تجربه 
بسيار بيشتري براي انگاره سازي، بازنمايي و كار روي 
ايران دارند. ايران تنها كشوري در دنياست كه به طور 
خاص بيش از 200شبكه ماهواره اي عليه آن فعاليت 
مي كنند. اين كار مي تواند به ايجاد تور مخاطب، تحقق 

پيام 3۶0درجه و انبوه سازي كمك كند. 
تفاوت جلدي دوران حاضر بلراي اين 
جريان مهاجم نسبت به حوادث قبلي، 
نقلش پررنلگ بسلترهاي فناورانه و 
تكنولوژيك اسلت كه شكل عجيب و 
پيچيده اي از تهاجم تركيبي سلخت و 

نرم را رقم زده است. 
بله. فرماندهان فناورانه، شركت هاي بزرگ فناوري 
اطالعات بودند ك��ه اطالعات كارب��ران را در اختيار 
داش��تند و رفتار آنها را زير نظر داش��تند و متناسب 
با آخرين تحليل هاي ش��ان از رفتارها و احساس��ات 
جامعه، توصيه هايي را ارائ��ه مي كردند. برخي از آنها 
هم قواعد و سياس��ت هاي اعالمي خود را- كه طبعاً 
اين شركت هاي بزرگ سياست هاي حرفه اي را اعالم 
و تالش مي كنند تا آن  را اجرا كنند- زير پا گذاشتند 

و قواعدشان را اجرا نكردند، يعني به طور كامل وارد 
ميدان ش��دند. پياده نظام ها يا سربازان ش��ان را هم 
كس��اني كه از تجمعات كوچك فيلم تهيه و ارسال 
مي كردند، ذيل مطلب خاصي نظر مي گذاشتند، اقدام 
به هك برخي حساب ها و توليد اخبار جعلي  كرده و 
فتوش��اپ كارهايي كه تصاوير جعلي مي ساختند يا 

اكانت اجاره مي كردند، تشكيل مي دادند. 
اين اغتشاشات دچار خأل نظري بود، يعني يك نظريه، 
انديش��ه يا تئوري مقبول جريان س��از نداشت. اين 
مسئله اي است كه انديشكده هاي مخالف جمهوري 
اس��المي نيز به  صراحت آن را بيان كرده اند. يكي از 
ابزارهاي پركردن خأل ايدئولوژيك، رس��انه اس��ت، 
يعني با تزريق تصوير و احساس تالش مي شود خأل 
تئوري جبران ش��ود تا جايي كه كسي سراغ انديشه 
و نظريه اساس��ي حركت نرود، به آن معنا كه آنقدر 
ذهن ها دريافت كننده متراك��م و متوالي خبر، متن، 
تصوير و پيام شود كه كسي از چيستي اين حركت، 
چرايي، هدف نهايي و اصول آن، فلسفه اين شرارت ها، 

آشوب ها، آتش سوزي ها و خشونت ها نپرسد. 
در اين ش��رايط ذه��ن فرصت نمي كند يك س��ؤال 
عميق تر بپرس��د ي��ا مطالبه كند. دش��من مي گويد 
احساس تزريق كنيم تا فضا احساسي شود، هيجان 
تزريق كنيم تا آدم ها هيجاني ش��وند و هيجان هاي 
خودشان را تخليه كنند. بخش كوچكي از نوجوانان ما 
كه درگير اين ماجرا شدند، ممكن است مصرف كننده 
اين قبيل فناوري هاي ارتباطي، رسانه اي و سرگرمي 
شده باشند، اما خوشبختانه از عمده نوجوان هاي ما در 
مدارس، مساجد و عرصه هاي اجتماعي و عرصه هاي 
ملي و معنوي حضور فعاالنه اي دارند. نبايد با بي توجهي 
به يك طيف برچسب بزنيم. بخشي از نوجوانان كه در 
قبال آنها ك��م كاري كرده ايم، گرفتار اين رس��انه ها 
شده اند، بنابراين دش��من يك خأل ايدئولوژيك را با 

انبوه سازي يا توده سازي پيام ها پر مي كند. 
آنها انتظار داشتند جامعه ايراني در ادامه اعتراض ها، با 
اغتشاشگران همراهي كند اما اين اتفاق نيفتاد. مردم 
وقتي ديدند ماجرا چيز ديگري است، كنار كشيدند، 
البته ممكن اس��ت در برخي مس��ائل معيش��تي يا 
اجتماعي اعتراض هايي داشته باشند و اعتراضات شان 
بحق هم باشد، ولي وقتي ديدند مسئله چيز ديگري 
است و اهداف پشت پرده نمايان شد، مردم با دشمن 
و عوامل داخلي آنها همراه��ي نكردند. اين همراهي 
مردم را وقتي در خيابان ها و در واقعيت نتوانس��تند 
تأمين كنند، در پيام رس��ان هاي مج��ازي جمعيت 
فراهم كردند. تالش كردند خأل ي��ا فقدان همراهي 
توده هاي مردم را با توده س��ازي تصوير در تلفن هاي 
همراه، شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي ماهواره اي پر 

كنند. همه اين لشكرسازي ها به  اين منظور بود. 
دومي��ن ه��دف از لشكرس��ازي كاذب اي��ن ب��ود 
كه مي دانس��تند خ��أل همراهي توده ه��اي مردم را 
دارند. جمعيت��ي كه مدنظ��ر آنها ب��ود به هيچ وجه 
با آنه��ا همراهي نك��رد. وقتي در ش��هر ۱2ميليون 
نفري، جمعيت اندكي وارد اغتشاش��ات مي ش��وند، 
اين جمعيت نزديك صفر درصد محاس��به مي شود. 
دش��من با ايجاد اغتشاش��اتي پراكنده كه در آن هر 
30-20نفر در يك گوشه از شهر اقدام به آتش سوزي 
و انجام حركات غيرمتعارف مي كردند و تهيه فيلم از 
اين جمعيت هاي اندك و انتش��ار پشت سر هم اين 
موارد تالش كرد دريافت كننده پيام احس��اس كند 
همه مردم در خيابان ها هستند. آنها سعي كردند اين 

دو خأل را با تصويرسازي رسانه اي خود پر كنند. 
نبايد فعاليت رسانه اي آنها را فقط در بازه محدود اين 
روزها ببينيم. نظريات گوناگون و ارتباطاتي  هستند كه 
زمينه سازي هاي درازمدت و تدريجي را تحليل و تبيين 
مي كنند. اين نظريه ها مي گويند كه معموالً رسانه ها 
در يك ب��ازه زماني ممكن اس��ت انگاره س��ازي هاي 
خاصي بكنند. ابتدا يك واقع��ه را بازنمايي مي كنند، 
وقتي تكرار بازنمايي آنها با س��وگيري خاص متراكم 
شد به انگاره سازي يا تصويرسازي منجر مي شود. اين 
رسانه هاي بحران س��از اغلب در بزنگاه ها براي توليد 
بحران، هيجان زده كردن جامعه، شورش يا جنبش، 
انگاره ها و كليشه هايي را كه در طول سال هاي قبل در 

اذهان ايجاد كرده اند به هم متصل مي كنند. 
ب��راي مث��ال، آنها ط��ي س��ال هاي متم��ادي براي 
واژه ه��اي، »زن«، »حج��اب«، »حق��وق زن��ان« و 
»بسيجي« انگاره س��ازي كرده بودند. كمپين هايي 
مثل چهارشنبه هاي س��فيد به راه انداختند. طبيعتاً 
يك مصرف كننده دائمي اين رسانه ها به تدريج ممكن 
است احساس كند كه زنان در جامعه ايراني از آزادي 
 محرومند. شبكه  سعودي اينترنش��نال در حالي كه 
در عربس��تان زنان به تازگي اجازه رانندگي يافته اند، 
مي خواهد ب��راي زن ايراني كه در عل��م، تحصيالت 
دانشگاهي، فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي 
و در انواع رش��ته هاي هنري و ورزشي پيشرو است، 
آزادي بياورد. چنين رس��انه نمايي كليش��ه هايي از 
كلمات بسيجي، روحاني و سلبريتي هاي داخلي در 
ذهن مخاطبانش ساخته است و اين كليشه ها را دفعتاً 
به هم وصل مي كند، انگاره هاي منفي و مثبت را به هم 
متصل می كنند و يك دوقطبي مي سازند و در لحظات 

بحران آن را به سمت اذهان جامعه پمپاژ مي كنند. 
  براي مقابله بلا چنيلن اقداماتي بايد 

چه كرد؟
در واقعيت واقعي، اشكاالت، كم كاري ها و نواقص را 
بايد پذيريم و اصالح كنيم. اگ��ر در حوزه نوجوانان 
كم كاري داش��ته ايم، اگر در زمينه حجاب خألهايي 
داريم، اگر در سياست و اقتصاد كم كاري هاي انباشته 
داريم، اگر در تربيت و رسيدگي به آموزش وپرورش 
نس��بت به نوجوانان كم كاري، اش��تباه، بي عملي يا 
بدعملي داش��ته ايم، اين م��وارد را باي��د بپذيريم و 

اصالح كنيم. 
در واقعيت رس��انه اي هم ي��ك اتفاقي باي��د بيفتد. 
دشمن وقتي حمله مي كند كه حس كند رسانه هاي 
داخلي فاقد آرايش مناسب و بازدارنده هستند. وقتي 
بازدارندگي آرايش رس��انه هاي داخل ضعيف است، 

دشمن هوس حمله مي كند. 
دوم، نظام رس��انه اي  ما نظام به روزي نيست. منظور 
از رس��انه، مجموعه اي از رس��انه هاي جمعي راديو، 
تلويزيون، مطبوعات، سينما، رسانه هاي اينترنت پايه 
و اجتماعي است كه شامل پيام رسان هاي اجتماعي و 

پلت فرم هاي رسانه اي و »وی اودی «ها مي شود. 
س��وم، ارتباطات آييني يا حضوري و سنتي ماست، 
بنابراين آرايش س��ه پايه اصلي ارتباطات ما ضعيف 
است، به روز و كارآمد نيست. ما به بازانديشي جدي 
در اين عرصه نياز داريم و بايد از همه بازيگران مؤثر و 
ذي نفعان اين عرصه خواهش كنيم كه منافع بخش 
خود را بر منافع كلي ملت غلب��ه ندهند. منافع كلي 
نظام و كشور و جامعه را بپذيرند و به آن اولويت دهند 
تا بتوانيم يك بازس��ازي و بازطراحي جدي در نظام 

رسانه اي كشور انجام دهيم.

  گفت وگو
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