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نرشیه رصد و تحلیل گفتامن انقالب اسالمی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسالم

جون و جیگر و جنون
تاملی بر حاشیههای رسانه ای -امنیتی دولت

در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی ،فیلم
تبلیغاتی یکی از نامزدها را که با
دیگران مقایسه میکردی ،شاید میشد
پیشبینی کرد که یک تیم رسانهای
قوی پشت ماجراست .کلید و رنگ
بنفش و شعارهای تبلیغاتی را که کنار
هم میگذاشتی همه مؤید همین مطلب
بود .از این که «باید چرخ سانتریفیوژ
بچرخد به شرط آن که چرخ کارخانهها
هم بچرخد» و «ما دولت راستگویان
و درستکاران را تشکیل میدهیم» تا
«من سرهنگ نیستم ،من حقوقدانم»
همه و همه به جمالتی ماندگار در
اذهان عمومی بدل شد.
گذشت تا این که از انتخابات ،نتیجهای
بیرون آمد که شاید تا قبل از آن هیچ
کس فکرش را هم نمیکرد .نشریات و
مطبوعات یک زنجیره به هم متصل را
در حمایت از دولت جدید ایجاد کردند.
از آن طرف ،با شروع به کار تیمچینی
دولت ،آدمهایی را در آن بین میدیدی
که تا قبل از آن به نحوی به تشکیالت
امنیتی و اطالعاتی مرتبط بودهاند .از
مشاوران و معاونان و برخی وزرا و تا
شخص رئیسجمهور .با تلقی باز شدن
فضای کشور ،نشریات و روزنامههای
بیشتری در حمایتهای همه جانبه
از دولت روی دکه آمدند .از آن طرف،
برخی آدمهای مشکلدار جریان فتنه
هم بر روی این موج رسانهای سوار
شده بودند تا جایی که خواستههای
آن ها را میشد از تیترهای هماهنگ
روزنامههایشان به خوبی دید.
وعده  100روزه به زمان موعود فرا
میرسید که توافق هستهای یک انفجار

رسانهای در کشور ایجاد کرد .باز هم تلویزیون ظاهر میشود و در حالی
قوت تیم رسانهای دولت ،به وضوح که سه مجری بذلهگو به نیابت از ملت
نمایان شد .هنوز امضای وزیر خارجه بزرگوار روبرویش نشستهاند ،با افتخار به
پای تفاهمنامه خشک نشده بود که نامه گزارش 100روزه میپردازد .قبل از آن
پر طمطراق رئیسجمهور به رهبری هم مستندی تبلیغاتی پخش میکنند
و پاسخ آن رسانهای شد .هنوز چند که از راهیابی تیم فوتبال به جام جهانی
ساعتی نگذشته بود که رئیسجمهور در و موفقیتهای تیم والیبال در لیگ
بین خانواده شهدای هستهای به جلوی جهانی آن هم تنها چند روز پس از
انتخابات ،حداکثر استفاده را کرده و
هنوز چند ساعتی
نگذشته بود که رئیسجمهور همه را تنگ هم میزنند و از آن 100
روز یک فتح الفتوح میسازند.
در بین خانواده شهدای

هستهای به جلوی تلویزیون در قوت رسانهای تیم دولت همین بس
میآید و خبر از دستاورد
که میتواند به لطافت هرچه تمامتر،
بزرگ هستهای میدهد.
گزارش ویرانیهای به جای مانده دولت
پایش
وزیر خارجه هم هنوز
گذشته! را دستاوردهای  100روزه خود
به ایران باز نشده ،چفیه به بداند .اما شاید آن روی سکه جالب
گردن میاندازد و در جمع توجهتر باشد و آن هم هشداری است که
بسیجیان میرود.
نکند رسانه ،چماقی باشد تا تیم امنیتی
دولت ،بر س ِر صداهای دیگر بکوبد .هر
تلویزیون میآید و خبر از دستاورد بزرگ چند با افراطی خواندن جریان غیر
هستهای میدهد .وزیر خارجه هم هنوز همسو ،صدای مخالفان را میتوان کوتاه
پایش به ایران باز نشده ،چفیه به گردن کرد و چند صباحی بر مسند قدرت
میاندازد و در جمع بسیجیان میرود .نشست ،اما نکند بستری فراهم شود که
بحبوحه گزارشها و کنفرانسهای جریان ورشکستهی پس از فتنه از آن
خبری هم وزیر را از رفتن به نزد علما باز موجسواری کند .کما این که در فضایی
نمیدارد و به صورت کامال اتفاقی ،وزیر ،که هر کس صدای انتقادی از دولت
نشان خادمی حرم حضرت معصومه را بگشاید ،شاید نه از سوی خود دولتی ها،
از آن خود میکند.
بلکه از جانب موج سواران ،چنان آماج
حمالت به سوی او نشانه میرود که
نکند رسانه ،چماقی
باشد تا تیم امنیتی دولت ،بر انصافا قدم گذاشتن در این راه و تفوق
بر این فضای رسانهای ،امنیتی به وجود
س ِر صداهای دیگر بکوبد.
آمده و نشان دادن برخی حقایق ،عالوه
بر لحاظ ظرافتهای منطقی ،جز از سه
چپ دولت از دستاورد پر راه ممکن نخواهدبود :جان و جیگر و
حاال که ِ
شده ،رئیس جمهور در مقابل صفحه جنون!
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ما به شما اعتماد
نداریـــــــــــم!
به هزار و یک دلیل
بازخوانی کالم امام خامنهای در باب بیاعتمادی به آمریکا

«رویکرد استکباری امریکا موجب شده است که ملتها
نسبت به آن ،یک حس بیاعتمادی و بیزاری داشته
باشند ضمن اینکه تجربه نشان داده است که هر ملت
و دولتی که به امریکا اعتماد کند ،ضربه خواهد خورد،
حتی اگر از دوستان امریکا باشد ».رهبر انقالب 12 ،آبان
1392
سخن گفتن از بیاعتمادی به آمریکا از یک سو و بحث
از ضربه خوردن از اعتماد به آمریکا از سوی دیگر در کنار
هم جالب است .کمی بعدتر ،همین چند روز پیشتر ما
به یک تفاهم اولیه با کشورهای غربی دست پیدا کردیم.
نکته اینجاست که با این که ما به یک تفاهم اولیه
رسیدهایم ،این امر به معنی حل مشکالت ما با غرب
نیست و این طور نباید فهم کنیم که ما از این پس
میتوانیم به غرب اعتماد کنیم! یک اصل اساسی این
است :ما به غرب و خصوصا آمریکا بی اعتمادیم! والسالم!
البته این بیاعتمادی ما مبنایی منطقی و تاریخی دارد
و نه از روی احساس و هیجان! تا زمانی که غرب خوی
استکبار دارد ،منطقا نمیتوان به غرب اعتماد کرد .حتی
اگر این را هم نادیده بگیریم ،با این همه سند و تجربه
تاریخی چه کنیم! از سال  1332بگیرید تا همین سال
 ،1392از تالش برای سرنگونی بگیرید تا انواع و اقسام
تحریمها ! حاال به نظر شما میشود با چنین موجودی
یک شبه دوست شد! مسلما خیر ...از همهی اینها هم
بگذریم این موجود به دوستان خودش هم رحم نکرده
است و این را به دفعات نشان داده است نمونهاش همین
دیکتاتورهای ساقط شده در بیداری اسالمی! حاال یک
سوال :آیا میشود به صرف یک یا چند توافق و تفاهم به
غرب خوشبین بود و به آن اعتماد کرد؟ من میگویم:
اصال حرفش را نزن!

چای ِ هیأت با کیک زرد!

خزانه خالـــــــــــــــی!
بعد از سپری شدن چند روز از روی کار
آمدن دولت راستگویان و درست کاران
یکی از مطالبی که برای مدت ها به ترجیع
بند سخنان شخص رییس جمهور و
اعضای کابینه بدل شده بود مساله تحویل
گرفتن خرابه ای ویران از دولت قبل بود
و در این میان «خزانه خالی» آن طور که
دولتی های می گفتند از اساسی ترین
مشکالت کشور بود  .مصاحبه ها و اخبار
منتشر شده از طرف وزیر محترم اقتصاد
«دکتر طیب نیا» اما حکایتی دیگر است
 .ایشان هم در روز های نخست
و هم چندی پیش خزانه
خالی را تکذیب کرده و
اشاره به ذخیره ارزی
 100میلیارد دالری
کردند  .این نوشته
در مقام اثبات خدای
نکرده خالف گویی
دولت نیست که خزانه را
خالی توصیف می کردند

 .سوال اساسی این جاست که اگر صد
میلیارد دالر ذخیره ارزی دولت (سوای
موجودی طال و ریالی و  ) ...در همین موقع
به اندازه ای ناچیز است که هیچ محسوب
می شود  ،آیا  4.8میلیارد دالری که در
توافق نامه ژنو بنا شد از طرف غربی به
عنوان امتیاز گرفته شود مبلغی قابل توجه
است ؟!! اگر بناست یک بیستم موجودی
ارزی کشور را در شش ماه و قسطی آن
هم پس از اعتماد سازی تحویل خودمان
که صاحبش هستیم بشود آیا این مساله
ذوق زدگی دارد ؟ مسابقه تیتر
یک کردن مطبوعات ( که
به قول آن ها  8میلیارد
دالر بود یعنی حدود
یک سیزدهم ) برای
پس گرفتن حقمان
آن هم در حد نیاز کم
تر از یک ماه فقط واردات
کشور جای بسی تامل است...

«هیهات منا الذلة» را از بچگی زیاد
شنیدهام؛ مخصوصاً در محرمها .ولی
باوجود اینکه معنی آن را نمیفهمیدم،
از آن خوشم میآمد .فقط معنی «ذلت»
را میدانستم ،و از سردادن آن در محرم
میفهمیدم که ما با ذلت ارتباطی نداریم.
هنوز هم از شنیدن آن به وجد میآیم و
روح حماسه در من دمیده میشود.
«هیهات منا الذلة» از آیات ابتدایی کتاب
مقدس انقالب اسالمی ماست و همهی
ما بسیجیها سورهی آن را حفظِ حفظیم.
همهی ما از بچگی گرمی آخرین جرعهی
چای هیأتهایمان را به داغی آه «لعنت
بر یزید» بعد از آن تبدیل کردهایم .از
«چای سنگین
تبری 100
هیأت»ّ ،
درصد غنیسازی
کردهایم و بمبهایی

نجاست شیطان است!
نفت مادهای بدبوی کثیف و
تاملی درباب ارزش دانش هستهای

سال  1859میالدی اولین چاه نفت در
آمریکا حفر شد .برخی از کارشناسان و
مردم اصرار میکردند که این ماده سیاه
بَدبو به هیچ دردی نمی خورد! این ماده
که با این هزینه گزاف به دست میآید
چیزی نیست جز نجاست شیطان!
اما قرن  21داستان عوض شد ،نجاست
شیطان قرن  19تبدیل شده بود به

ارزشمندترین کاال در بازار اقتصادی
جهان و ماده ای که بیشترین نقش را در
زندگی مردم قرن  21ایفا میکرد.
ماجرای امروز فناوری هستهای نیز
همین است .بر اساس علوم تجربی امروز
جهان ،تفاوت همه مواد ،فقط در تعداد
الکترونها و پروتونها و نوترونهای آنها
است .یعنی الکترون وقتی یکدانه است
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میشود هیدروژن؛ وقتی سه تا هست
میشود لیتیم؛ وقتی ده تا هست میشود
سدیم و وقتی  235تاست ،میشود
اورانیوم.
امروزه بشر توانسته در ذرات 3ماده دست
ببرد؛ یعنی اورانیوم و پلوتونیم را از طریق
شکافت ،تبدیل به مواد دیگر کند و از
آنها انرژی به دستآورد.
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را که از آن ساختهایم در سیلوهای
موشكي قلبمان انبار کردهایم برای روز
مبادا؛ مبادایی که ایکاش بادا! ما تا این
بمبها را داریم بمب هسته-ای به چه
کارمان میآید؟
مخصوصاً از وقتیکه چای هیأت را
با «کیک زرد» مینوشیم ،قلب همه
ما بسیجیها «نیروگاه فردو» شده
است».چای هیأت» یا بهتر بگویم،
«چای هیهات» در رگهای ما جاریست.
با تعریفی که آقایمان از بسیجی ارائه
کرده است ،ما بیشاز  70میلیون
بسیجی هستیم؛ ما بیشاز  70میلیون
نیروگاه هستهای هستیم که آقایمان از
ما خواسته است که به درصدهای باالی
غنیسازی برسیم تا
بعد از آن« ،الگو و
کامل تمدن
نمونهى
ِ
نوین اسالمی را در این
آب و خاک تشکیل
بدهیم».

در واقع بشر در مسیر تغییر در ذرات
مواد ،هنوز در اول راه است و برای اهل
فهم و آن هایی که انتهای نگاهشان،
نوک بینیشان نیست ،مثل روز روشن
است که دانش هستهای ،آیندهی
شگرفی ایجاد و زندگی بشر را متحول
خواهدکرد .شاید تمام ابعاد تحولی که
فناوری هستهای در آینده بشر ایجاد
خواهد کرد برای ما قابل فهم نباشد ،ولی
فقط میتوانیم بگوییم آینده علمی دنیا
در این مسیر است.
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همســــــــایه جهنمــــــــــی
اصال اتفاقی نبود .مشکل از آن روزی شروع شد که فریدون تصمیم
گرفت مستأجرش را به خاطر کارهای خالفش بیرون کند .اما حسین
آقا ،همسایه کناری ،در این مدت چنان طرح رفاقتی با رضا ریخته
بود که شده بودند رفیق گرمابه و گلستان .هر چه باشد،
مشرب و منش یکسانی داشتند .حسین آقا ،که اتفاقا
تعمیرکار محل هم بود ،از وقتی فریدون رفیق
جان جانی اش را بیرون کرده بود ،چنان کینه ای از
او به دل گرفت که می خواست سر به تنش نباشد .به
همین خاطر شروع کرد به انواع و اقسام اذیت
و آزارها .بعضی وقت ها با سنگ شیشه
خانه اش را می شکست ،اهالی خانه را می
ترساند .موش به خانه اش می انداخت .خیلی
وقت ها پیش اهالی محل ،بدگویی اش را می
کرد .خالصه آن که هر کاری می کرد تا نه
راحتی و آسایشی برای خانواده فریدون باقی
بماند و نه دیگر اعتبار و آبرویی پیش دیگران داشته
باشد ،آن قدری که آدم را یاد «همسایه جهنمی»
می انداخت.

از آن طرف ،خیلی ها که مظلومیت فریدون را می دیدند ،جرأت نمی کردند چیزی
چه باشد در محله برای خودش کسی بود و برو و
به حسین بگویند .هر
هم بیشتر از آن که بخواهند احترامش را داشته
بیایی داشت .اهالی
باشند ،از او می ترسیدند .چون می دانستند
اگر بخواهد با کسی بد تا کند ،زندگی اش را
به خاک سیاه می کشاند.
القصه ،فشارها و اذیت های حسین ،به قدری
زیاد شده بود که زندگی کردن را برای خانواده
فریدون غیر قابل تحمل کرده بود .فریدون هم به جای
این که در برابر این همه بدی های حسین ،یک اخمی کند
یا تشری بزند یا اصال به پلیس شکایتی کند ،می گفت :هر چه
باشد ما با هم همسایه ایم! اصال چه کسی گفته ما با هم مشکلی
داریم؟!
معلوم نبود این رفتارهای فریدون از شدت عاطفه و مهربانی اش بود یا از
سر ترسش .هر چه باشد همه می دانستند که ماجرا چیست .اما بچه
های فریدون یکی از دیگری رشیدتر و عاقل تر بودند و همگی هم دکتر
و مهندس ،تا جایی که همه اهالی محل حسرت می خوردند که کاش
ما هم همچنین بچه هایی می داشتیم! خیلی هم دست خیر داشتند و تا

ظریف :حاضریم با امارات بر سر جزایر سه گانه مذاکره کنیــــم!

جایی که می توانستند مشکالت اهالی را حل می کردند.
اذیت های حسین ،تا جایی زیاد شده بود که در نهایت ،با ترفندی آبِ خانه
فریدون را هم قطع کرده بود .اما جالب این جا بود که چون تنها تعمیرکار
محل ،حسین بود و همه از او حساب می بردند و اگر کاری داشتند ،می رفتند
پیش او ،فریدون هم وقتی که دید آبِ خانه اش قطع شده ،با ساده دلی هرچه
تمام تر ،یک راست رفت سراغ حسین تعمیرکار تا بیاید مشکل او را حل کند.
این در حالی بود که همه می دانستند بچه های خودش هم از پس حل این
مشکل برمی آیند.
شاید هر کسی که شنید ،پیش خودش گفت :این حسین نامرد ،آب را که
وصل نمی کند ،هیچ ،اگر دستش برسد برق خانه فریدون را هم قطع می
کند...
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