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 تغيير محور راهبرد 
مهار ايران با آشوب داخلي

روزنامه همش��هري در يادداش��ت 
شماره پنج ش��نبه خود با بيان اين 
نكته كه منشأ اصلي آشوب هاي اخير در ايران را بايد در بن بست نظام 
س��لطه براي مهار جمهوري اسالمي ايران دانس��ت، نوشت: دستيابي 
جمهوري اس��المي به توانايي هاي راهب��ردي مانند داش��تن قدرت 
راهبردي در حوزه پدافندي، پهپادي و موشكي و همچنين سايبري، به 
نتيجه نرس��يدن مذاكرات احياي برجام و خلع سالح غرب با توجه به 

رويكرد تحولي دولت سيزدهم از داليل اين امر است. 
نويسنده اضافه كرده است: غرب دو برگ بازيگري در مقابل ايران دارد 
كه عبارتند از تحريم و سياست هاي نگاه به بيرون براي حل مشكالت 
كشور كه اين دو، وابستگي متقابل به همديگر دارند. هم  اكنون دولت 
سيزدهم با حاضر نشدن به تكرار مدل برجام و در عين  حال، فعال سازي 
گزينه هاي بديل آن و همچنين اتخاذ رويك��رد تحولي در داخل براي 

افزايش درآمدهاي دولت، برگ هاي مذكور را بي اعتبار كرده  است. 
با توجه به آنچه در باال گفته ش��د، به  نظر مي رس��د غ��رب در حال از 
دس��ت دادن تمامي اين عوامل در قبال ايران است، بنابراين آنها براي 
تحقق هدف كنترل ايران، بر ديناميس��م ها و فض��اي تحوالت داخلي 
ايران متمركز هستند، بدين ترتيب كه با به صحنه آوردن بخشي از بدنه 
اجتماعي غرب گرا در ايران با حماي��ت نخبگان غرب گرا )ضدانقالب( 
و وانمود كردن اينكه اينها اكثريت جامعه ايران را تش��كيل مي دهند، 
جمهوري اسالمي را دچار اشتباه محاسباتي كنند تا بتوانند او را كنترل 
كرده و در بسته سياسي و امنيتي خود مديريت كنند. در واقع، آنها با 
ايجاد آشوب در داخل كشور درصدد هستند به جمهوري اسالمي القا 
كنند كه اگر در مقابل آنها بخواهد بازيگري »قدرتمندانه و مس��تقل« 
داشته باش��د و حاضر به تسليم در برابر آنها نش��ود، بايد با آشوب هاي 
داخل دست و پنجه نرم كند؛ آش��وب هايي كه حتي به  راحتي وارد فاز 

اقدامات مسلحانه و تروريستي نيز مي شود. 
........................................................................................................................
چرا دشمن دست به دامن جنگ رواني شده؟

روزنام��ه كيه��ان در يادداش��تي به مس��ئله 
دشمن شناسي پرداخت و نوشت: كشور ما به 
داليل مختلف يكي از اهداف مشترك و مهم 
براي سلطه گران در پياده كردن عمليات جنگ روايت ها و جنگ رواني 
اس��ت. در خصوص علت آن بايد گفت، پيروزي انقالب اسالمي و پايان 
دادن بر سلطه همه جانبه امريكا و انگليس و قطع حمايت مستقيم ايران 
از رژيم صهيونيستي، شوك بزرگ و بهت آوري براي جهان استكباري بود 
تا جايي كه هنوز بعد از گذش��ت بي��ش از چهار دهه نتوانس��ته اند اين 
شكست س��نگين و محروميت از منابع سرش��ار نفتي و دست اندازي و 
چپاول را هضم كنند. از سوي ديگر برافراش��ته شدن پرچم استقالل و 
آزادي توسط جمهوري اسالمي و انقالب مردم ايران كه تبديل به الگويي 
عيني و زنده براي ساير ملت ها شد، س��نگيني اين داغ براي مستكبران 

شكست خورده از انقالب اسالمي را چندين برابر كرده است. 
حال به نظر مي رس��د دشمني كه نتوانس��ته با جنگ نظامي، تحريم، 
ترور و انواع فش��ارها مانع پيش��رفت و حركت رو به جلوي جمهوري 
اسالمي شود، دس��ت به دامن جنگ رواني شده اس��ت. ايجاد بيش از 
200 شبكه فارسي زبان ماهواره اي و حمايت مالي و تجهيزاتي از آنها، 
بهره برداري از انواع امكانات ش��بكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي و 
تالش براي يارگيري از نيروهاي رسانه اي همسو با خود در داخل كشور 
گواه جديت دشمن در اين عرصه اس��ت. بخش مهمي از اين عمليات 
و كارويژه طراحي شده، س��ياه نمايي محض از وضعيت ايران، تحقير و 
تالش براي نااميد كردن مردم از عملكرد جمهوري اس��المي است، به 
همين علت شما هرگز در رسانه هاي اختصاصي و فراوان دشمن عليه 
نظام هيچ گونه خبر مثبت يا ذره اي اميد به آينده را نمي بينيد. بي شك 
اگر رس��انه ملي و همه رس��انه ها و به  خصوص آموزش و پرورش روي 
مسئله دشمن شناس��ي و معرفي ماهيت كساني كه اين روزها ماهيت 
پليدشان را مخفي كرده و ژست دلسوزي براي مردم ايران گرفته اند، 
درس��ت عمل كند و نوجوان و جوان و دانش��جو و اقشار مختلف مردم 
جامعه به درس��تي و به  طور كامل از كارنامه اي��ن گرگ هاي رفته در 
پوستين ميش مطلع باشند، هرگز فريب اين نقاب دوستانه را نخواهند 

خورد و خود به بزرگ ترين مدعي و طلبكار از آنها تبديل مي شوند. 
........................................................................................................................

»تجزيه« سالحي در دست متوهمان
روزنامه اعتماد در يادداشتي با تأكيد بر اينكه طمع 
و دخالت كشور بيگانه به ايجاد ناآرامي در كشور و 
اميد به تجزيه ايران بزرگ اسالمي يا اميد جمعي 
از معترضان به جلب رضايت و حمايت نيروهاي بيگانه، جهت اعمال فشار 
بر حكومت و كسب آزادي يا قدرت سياسي از اين طريق، هيچ نتيجه اي جز 
خدمتگزاري به همان بيگانگان به همراه نخواهد داشت، نوشت: كساني كه 
به اين شيوه عمل مي كنند، خواسته يا ناخواسته از صف ملت جدا خواهند 
ش��د و چيزي كه در تمام قيل و قال هاي مربوط به تجزيه، جدايي طلبي، 
خودمختاري يا انف��كاك بخش هايي از وطن ما، دش��منان ايران بزرگ يا 
نيروهاي ناآگاه قومي، به فراموشي سپرده شده، توجه به گرايش و روحيه 

حاكم بر عامه مردم ايران در مقابله با چنين حوادثي است. 
نويسنده با اشاره به مقاومت دليرانه مردم ما در مقابل تجاوز نيروهاي 
عراقي و دفع آن اضافه كرده است: قطعاً هر نيروي تجزيه طلب )از داخلي 
و خارجي( ناچار اس��ت در هر تصميم گيري، اين تجارب را مورد توجه 
قرار دهد. آموزش بزرگ اين تجارب براي تمام كساني كه به هر نحو بر 
جدايي يا تجزيه يا انفكاك نسبي بخش هايي از كشور ما نظر دارند اين 
است كه: در مس��ئله حفظ تماميت ارضي، متجاوزان و جدايي طلبان 
فقط با دولت ايران و نيروهاي رس��مي نظامي كش��ور طرف نيستند، 
اين مجموع و كل ملت است كه در برابر چنين دست اندازي هايي به پا 

خاسته و سرسختانه مقاومت مي كند. 
........................................................................................................................
دنبال ناقض اصلي قطعنامه2231 باشيد!

روزنامه خراسان در شماره گذشته خود 
در يادداشتي به فضا س��ازي اخير غرب 
عليه جمهوري اس��المي اي��ران به بهانه 
ادعاي فروش پهپاد به روس��يه پرداخت و ضمن يادآوري اين نكته كه 
اياالت متحده با خروج از برجام و بازگرداندن تحريم هاي گذشته و وضع 
تحريم هاي جديد، به صورت فاحش و كلي، برجام و قطعنامه 2231 را 
نقض كرده، نوشته اس��ت: فارغ از اينكه ايران قطعنامه 2231 را نقض 
كرده باشد يا خير، موضوعي كه نبايد فراموش شود، اين است كه نقض 
قطعنامه، نقض برجام نيست، لذا نمي تواند مستمسكي براي بازگشت 
قطعنامه هاي قبلي يا همان اسنپ بك باشد. هر چند آنها مي توانند با 
ابزار رسانه اي ايران را تحت فشار افكار عمومي دنيا قرار دهند اما نبايد 
فراموش كرد اي��ران اين حق را داش��ته و دارد كه به هر كش��وري كه 
مي خواهد سالح بفروشد و از هر كشوري هم سالح بخرد، هر چند ايران 
در همه فروش هاي تسليحاتي خود اين موضوع را قيد مي كند كه نبايد 
سالح ها براي عمل تجاوزكارانه به كار روند و در خصوص پهپادها نيز با 
اين شرط فروخته شدند كه در تجاوز نظامي به كارگيري نشوند. اينكه 
روسيه از اين پهپادها در تجاوزش عليه اوكراين استفاده كرده يا خير 
بايد ميان ايران و اوكراين و متخصصان دو كشور مشخص شود كه ظاهراً 
تاكنون اوكراين تنها به لفاظي رسانه اي پرداخته و در زماني كه قرار بوده 
در لهستان گروه هاي كارشناسي موضوع را بررسي كنند، حاضر نشده 

كه همين هم مشكوك بودن موضوع را نشان مي دهد.

رئيس سازمان بسيج:

 روحيه مقاومت
شرط الزم پيروزي در چالش هاست

مؤسسات مطالعاتي غرب اعالم كرده اند 
براي پي�روزي فقط داش�تن ث�روت و 
فناوري هاي به روز كافي نيس�ت بلكه 
يك ش�رط الزم�ي بايد در كن�ار اينها 
وج�ود داش�ته باش�د ك�ه آن روحيه 

مقاومت است. 
به گ��زارش خبرگزاري بس��يج، س��ردار 
غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج روز پنج شنبه در مراسم افتتاح 
يازدهمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس كه در مجتمع فرهنگي امام 
خميني)ره( در گلزار شهداي قم برگزار شد، با تأكيد بر اينكه حركت 
بر مدار بصيرت  ملت ايران بي نظير است، اظهار كرد: دوره مقاومت يك 
دوره اس��تثنايي، قابل توجه و جذاب است و همانطور كه دفاع مقدس 
ما برگرفته از تعاليم سيدالشهدا)ع( است، در شرايط امروز نيز تعاليم 
مهدويت و عاشورا مورد توجه است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين با 
بيان اينكه گفتمان مقاومت در جهان اسالم امروز به عنوان يك گفتمان 
تاريخ ساز و رهايي بخش ش��ناخته مي ش��ود، تصريح كرد: مؤسسات 
مطالعات راهبردي غرب به گفتمان س��ازي انقالب توجه كرده اند، در 
تحقيقاتي كه در برخي از اين مؤسس��ات انجام ش��ده يكي از شروط و 
الزامات پيروزي ملت در رويارويي  با چالش ه��ا، برخورداري از روحيه 
مقاومت شمرده شده است، آنها اعالم كرده اند براي پيروزي فقط داشتن 
ثروت، سرمايه و فناوري هاي به روز كافي نيست بلكه يك شرط الزمي 

بايد در كنار اينها وجود داشته باشد كه آن روحيه مقاومت است. 
وي ادامه داد: روحيه مقاومت يك ترجمان ديگري هم دارد و آن اين است 
كه ملت ما فرزندان عاشورا هستند و با تمس��ك به روحيه مقاومت قرار 
نيست ديگر عاشوراي سال61 هجري تكرار شود و بر اساس سنت الهي 
مسير ما مسير رسيدن به پيروزي هاي بزرگ است و ما در اولين سال قرن 
پانزدهم هجري شمسي قرار گرفته ايم كه امام راحل هم فرمودند، اسالم 
س��نگرهاي كليدي جهان را يكي پس از ديگري فتح خواهد كرد و اين 

فتوحات بدون ترديد زير چتر گفتمان مقاومت محقق مي شود. 
سليماني برگزاري نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس را يك رويداد بزرگ 
فرهنگي، وجه برجسته، منبع جوشان و منتشركننده و ترويج دهنده 
گفتم��ان دفاع مقدس دانس��ت و گفت: رهبر معظم انقالب اس��المي 
فرمودند كه دانش آموزان و دانشجويان بايد به صورتي دفاع مقدس را 

فهم كنند كه پيشكسوتان دفاع مقدس آن را فهم كرده اند. 
وي با طرح اين س��ؤال كه چگونه مي توان به تبيين دفاع مقدس براي 
نسل جوان رس��يد؟ گفت: خواندن كتاب يكي از راه هاي موفقيت در 
اين عرصه است و س��رمايه گذاري براي خلق آثار ماندگار و تأثيرگذار 
در قالب هاي داستان، رمان، خاطره و دلنوش��ته مي تواند اين مسير را 

براي ما تسهيل كند. 
سليماني خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقالب اسالمي تأكيد دارند كه 
در گام دوم انقالب بايد به سمت تمدن سازي حركت كرد و ما تشكيل 
الگوي جذاب انقالب اسالمي، شكل گيري جامعه اسالمي، توسعه جبهه 
مقاومت و فرهنگ مقاومت را در كنار هم دنبال مي كنيم تا تمدن سازي 

محقق شود. 
وي با بيان اينكه تمدن جهان اس��الم بايد با در كن��ار هم قرار گرفتن 
ملت ها و امت هاي مسلمان محقق شود، عنوان كرد: اتحاد و انسجام از 

مهم ترين اركان تحقق تمدن است. 
........................................................................................................................

 احضار سفير جمهوري آذربايجان 
به وزارت امور خارجه

سفير جمهوري آذربايجان عصر پنج شنبه به وزارت امور خارجه 
احضار شد. 

به گزارش پايگاه خب��ري وزارت امور خارجه، در پي ت��داوم تبليغات 
ضدايراني و سياه نمايي رسانه ها و مقامات رسمي جمهوري آذربايجان 
عليه جمهوري اسالمي ايران، عصر پنج شنبه، سفير جمهوري آذربايجان 

در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. 
در اين احضار، دس��تيار وزير و مدير كل اوراسياي وزارت امور خارجه، 
مراتب نارضايتي و اعتراض شديد جمهوري اسالمي ايران را به اظهارات 
غيردوستانه مقامات عالي جمهوري آذربايجان و سياه نمايي رسانه هاي 
اين كشور به س��فير آذربايجان ابالغ كرد و افزود: انتظار داريم هر چه 
سريع تر به اين روند پايان داده شود و اقدامات الزم براي جلوگيري از 
تكرار آن به عمل آيد. س��فير جمهوري آذربايجان ضمن ابراز تأسف از 
وضعيت ايجاد شده اعالم كرد مراتب اعتراض جمهوري اسالمي ايران 

را سريعاً به باكو منعكس خواهد كرد. 
........................................................................................................................

فرمانده نيروي زميني سپاه:

 فضاي مجازي 
خالف واقعيت سيستان وبلوچستان است

واقعي�ت  بيانگ�ر  فض�اي مج�ازي 
سيستان وبلوچستان نيست، بزرگان و 
ريش س�فيدان باي�د مراقب�ت كنند 
جوانان و نوجوانان در دام فضاي مجازي 
و فريبكاري ه�اي آنان ق�رار نگيرند. 
س��ردار محمد پاكپور، فرمان��ده نيروي 
زميني سپاه در جمع علما و ريش سفيدان 
ش��يعه و س��ني در سيستان وبلوچس��تان اظهار كرد: تجزيه طلبي در 
سيستان وبلوچس��تان اصاًل موضوعيت ندارد، بلوچ خاك را مادر خود 
مي داند. وي افزود: بعضي ها در فضاي مجازي اينگونه القا مي كنند كه 
كار جمهوري اسالمي تمام است، جمهوري اسالمي همان نظامي است 
كه همه دنيا اراده كردند دولت سوريه و عراق س��قوط كند اما با اراده 

سپاه اين اتفاق نيفتاد. 
وي ادامه داد: مخاطب ما براي تأمين امنيت منطقه بس��يجيان بومي 
و س��ران طوايف هس��تند، س��ران طوايف مي توانند عامل وحدت در 

سيستان وبلوچستان باشند. 
اين مقام ارش��د نظامي بيان كرد: راه ايجاد آرامش در اس��تان حضور 
مسئوالنه و وحدت بخش علما و روحانيون شيعه و سني در منطقه است، 
توسعه بر پايه امنيت ايجاد مي شود، دشمنان مي خواهند با ايجاد ناامني 

در استان مانع پيشرفت و توسعه شوند. 
سردار پاكپور گفت: ما دوست نداريم خون از دماغ يك بي گناه بريزد، 
چون همه مردم عائله جمهوري اسالمي ايران هستند، اما به شدت با 
برهم زنندگان امنيت مردم برخورد خواهيم كرد. بزرگان استان نبايد 
اجازه مخدوش شدن چهره استان را بدهند، دشمنان از هيچ جنايتي 
براي برهم زدن امنيت اس��تان دريغ ندارند و از هر اقدامي براي ايجاد 

هرج و مرج درون استان استفاده مي كنند. 
فرمانده نيروي زميني سپاه افزود: فضاي مجازي بيانگر واقعيت استان 
نيست، واقعيت استان بسيار متفاوت است از آنچه فضاي مجازي براي 

جوانان و نوجوانان تصوير سازي مي كنند. 
وي تأكيد كرد: بزرگان و ريش س��فيدان بايد مراقب��ت كنند جوانان و 

نوجوانان در دام فضاي مجازي و فريبكاري هاي آنان قرار نگيرند. 
سردار پاكپور گفت: دش��من هر اقدامي را كه بتواند براي ايجاد هرج و 
مرج در سيستان وبلوچستان انجام مي دهد، لذا هوشياري بيش از پيش 

همه علما و بزرگان و مردم ضروري است.
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رئيس جمهور در اجتماع پرشور مردم پاكدشت:

مادران شهداي امنيت می گويند محكم بايستيد
همچنان كه سياست تحريم دشمن شكست خورد، سياست بي ثبات سازي او هم شكست خورد

»روحيه اي از مردم ايران كه دش�من هنوز 
نتوانسته بشناس�د« اين توصيفي است كه 
رئيس جمهور هنگام صحبت كردن از ديدار 
و گفت وگويش ب�ا مادران ش�هداي امنيت 
به كار برد. رئيس�ي از مادران�ي گفت كه به 
تازگي فرزندشان در مسير مقابله با آشوب 
و به دست اغتشاشگران به شهادت رسيده 
است و آنقدر استوار و محكم هستند كه به 
جاي آنكه رئيس جمهور آنها را دلداري دهد، 
آنها به رئيس جمهور گفته اند محكم بايستيد 
چراكه ما همه جان و مال خود را براي حفاظت 
از اين نظام و انقالب كف دس�ت گرفته ايم. 
رئيس جمه��ور، س��يدابراهيم رئيس��ي صبح 
پنج شنبه در اجتماع مردم شهرستان پاكدشت 
ضمن ابراز خرسندي از سفر به اين شهرستان 
و حضور در جمع مردم پاكدش��ت گفت: قبل 
از حضور در جمع ش��ما مردم عزيز پاكدشت 
از پروژه ه��اي نيمه تمام شهرس��تان از جمله 
تصفيه خانه، مركز درمان��ي و پروژه كمربندي 
بازديد كردم كه به رغم گذش��ت بيش از يك 
دهه از آغ��از اجراي آنه��ا، هنوز به س��رانجام 

نرسيده است. 
رئيس جمهور با تأكيد بر عزم دولت براي تسريع 
در روند احداث و تكميل اين پروژه ها افزود: در 
اين سفر تالش بر اين است كه دولت با سرعت و 
شتاب بيشتري مشكالت و گره هاي موجود در 
شهرستان را با همراهي و همكاري مردم حل 

و فصل كند. همچنين در اين منطقه اراضي ای 
به برخي افراد واگذار شده كه با وجود گذشت 
دو دهه، مشكالت اداري و اجرايي آن برطرف 
نشده و مقرر ش��د نهايتاً در مدت يك ماه اين 

مشكالت برطرف شود. 
رئيسي با اشاره به تقديم حدود ۵00شهيد از 
سوي مردم پاكدشت به انقالب و نظام اسالمي 
گفت: روحيه ايثارگري مردم اين منطقه براي 
همه مسئوالن و دس��ت اندركاران مسئوليتي 
مضاعف ايجاد مي كند. امروز نوكري براي اين 
مردم ش��هيدپرور و دلداده به خدا كه اتفاقاً در 
طريق الرضا، خادم الرضا هم هستند، بزرگ ترين 

افتخاري است كه نصيب همه ما شده است. 
  دشمن مي خواهد حواس مسئوالن را

 از خدمت رساني منحرف كند
رئيس جمه��ور با بي��ان اينكه امروز دش��من 
مي خواهد ح��واس مس��ئوالن را از خدمت به 
مردم منحرف كند تا كش��ور توس��عه نيابد و 
اميد مردم به يأس تبديل ش��ود، افزود: امروز 
دش��من هم علني اين نيت خود را بيان و هم 
در عمل براي تحقق آن تالش مي كند. دشمن 
به دنبال نااميد كردن مردم اس��ت و در مقابل 
نيروهاي بسيجي، س��پاهي، ارتشي، نيروهاي 
خدوم انتظامي و همه كس��اني كه در كسوت 
خدمتگزاري اين مردم هستند، مي خواهند به 

مردم اميد دهند. 
رئيس��ي اظه��ار داش��ت: دش��من مي خواهد 

نسخه اي را كه در برخي ديگر از كشورها اجرا 
كرده اس��ت، اينجا هم اجرا كند، اما همچنان 
كه سياست تحريم او شكست خورد، سياست 
بي ثبات سازي اش هم بار ديگر شكست خورد. 
رئيس جمهور اضافه كرد: دشمن مي خواست 
فروش نفت ايران به صفر برسد، ايران منزوي 
و تجارت ما متوقف و اي��ران از اقتصاد منطقه 
حذف و چرخ توليد در كش��ور متوقف ش��ود، 
اما ديد كه با وجود همه فش��ارها فروش نفت 
افزايش يافته، س��هم اي��ران از تجارت منطقه 
حدود ۵0درص��د افزايش ياف��ت و چرخ هاي 
توليد با هم��ت جوانان ايران��ي مي چرخد، لذا 
رسماً اعتراف كردند سياست فشار حداكثري 

آنها مفتضحانه شكست خورده است. 
 FATF ايران بدون  

روابط اقتصادي خود را گسترش داد
رئيسي تصريح كرد: دشمن مي گفت اگر شروط 
ما از جمله FATF را نپذيري��د، نمي توانيد با 
كشورهاي منطقه و جهان ارتباط داشته باشيد، 
اما ديدند كه ايران بدون توجه به ادعاهاي آنها 
به عضويت سازمان شانگهاي درآمد و همكاري 
منطقه اي خ��ود را افزايش داد و با هدايت هاي 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي، تحريم ها و 
تهديدها را با قدرت كنار زده و با تكيه بر اراده 
پوالدين جوانان خود قله هاي پيشرفت را يكي 
پس از ديگري فتح مي كن��د، لذا تالش كرد با 

ايجاد اغتشاش و بلوا به اهداف خود برسد. 

رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: دشمن خيال 
كرد مي تواند با بلوا و آش��وب پيشرفت كشور 
را متوقف كند ام��ا زهي خي��ال باطل چراكه 
ديدند دولت با م��ردم و در كنار مردم اس��ت. 
اراده شهدايي مثل شهيد سليماني و شهداي 
بزرگوار پاكدش��ت به م��ا ياد داد ك��ه نبايد به 
خواست دشمن دچار توقف و سستي شويم، لذا 
با الگوگيري از اين شهدا حركت قطار پيشرفت 
و سازندگي و رفع مش��كالت مردم را با شتاب 

پيش خواهيم برد. 
رئيسي با اشاره به تحميل جنگ هشت ساله به 
ملت ايران و نيز ش��هيد كردن بيش از 1۷هزار 
نفر از مردم ايران از س��وي منافقيني كه مورد 
حمايت كشورهاي غربي بودند، گفت: دشمنان 
در همه اين توطئه گري هاي خود شكست خورد 
اما درس عبرت نگرفتند، ولی به آنها مي گوييم 
كه ملت ايران، ملت فالن كشور در شرق و غرب 
عالم نيستند، بلكه ملتي ش��جاع، بابصيرت و 
آگاه هس��تند كه در عين مظلوميت، مقتدرانه 

پاي انقالب و خون شهدا ايستاده اند. 
رئيس جمهور افزود: ملت ايران درخت تناوري 
است كه رهبري فرمودند خون جواناني پاك و 
مخلص پاي آن ريخته ش��ده است؛ خوني كه 
به ثاراهلل متصل شده اس��ت. بنده در روزهاي 
گذش��ته با خانواده تعدادي از شهداي امنيت 
ديدار و گفت وگو ك��ردم، به ج��اي آنكه بنده 
بخواهم ايش��ان را دلداري دهم، م��ادران اين 
ش��هدا بنده را دلداري مي دادن��د و مي گفتند 
محكم بايستيد چراكه ما همه جان و مال خود 
را براي حفاظت از اين نظام و انقالب كف دست 
گرفته ايم، اين روحياتي است كه دشمن هنوز 

نتوانسته بشناسد. 
رئيس��ي اظهار داش��ت: به خانواده هاي معظم 
ش��هدا اطمينان مي دهم امروز خون فرزندان 
شما از سويي باعث بيداري اسالمي در منطقه 
و از سوي ديگر باعث اس��تحكام و دوام انقالب 
و نظام اسالمي شده و جوش��ش آن در مسير 
حفاظت نظام از گزند آسيب ها همچنان ادامه 

دارد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه محور وصيت همه 
ش��هداي انقالب اس��المي اين بود ك��ه اجازه 
ندهيد انقالب، نظام، امام و رهبري تنها بمانند، 
تصريح كرد: ش��هدا به ما س��فارش كردند كه 
مبادا قرآن و دين و ارزش ها را از ياد ببريد و به 
شما اطمينان مي دهم كه هرگز اجازه نخواهيم 
داد وصيت اين شهيدان بر زمين بماند. آيت اهلل 
رئيسي خاطرنش��ان كرد: دولت مردمي تمام 
توان و ظرفيت خود را در جهت رفع مشكالت 
كش��ور و تحقق مطالبات مردم به كار خواهد 
گرفت تا به رغم خواست دشمنان در مسير حل 
مشكالت گام بردارد و روزبه روز اميد و اعتماد 
مردم را افزايش دهد و دش��منان را نااميدتر و 

مأيوس تر كند.

در هفته اول اغتشاش�ات برخي اس�تادان 
در دانش�گاه ها س�عي كردن�د ب�ا تحريك 
برخ�ي دانش�جويان و س�يگنال از بيرون 
فعاليت هاي علمي در دانش�گاه را متوقف و 
آن را هماهنگ با اعتصابات گروهكي كنند!
از جمله پديده هاي خاص سياسي كه در طول 
هشت سال دولت روحاني سر از دانشگاه شريف 
درآورده و با سوءاس��تفاده از موقعيت ش��غلي 
و فرهنگي خود پروژه آش��وب در ش��هر را داغ 
مي كند، علي شريفي زارچي است كه به لطف 
دولت روحاني از س��ال13۹۵ ب��ه  عنوان عضو 
هيئت علمي دانش��كده مهندس��ي كامپيوتر 
دانش��گاه صنعتي شريف مش��غول كار است. 
شريفي زارچي كه با حمايت سايبري ضدانقالب 
در اغتشاشات به س��تاره تبديل  شده است، از 
جمله اف��رادي بود كه با ايجاد تش��كيك ميان 
دانشجويان ليدري اعتراضات را در دست گرفته 
و آن را به  س��وي اغتشاش��ات و نيز اعتصابات 
دانشجويي هدايت كرده اس��ت. وی در حالي 
سعي دارد خود را استادي ساده با دغدغه صنفي 
دانشجويي معرفي كند كه يكي از عوامل محرك 
در سنگربندي سياسي در دانشگاه شريف است. 
شريفی زارچي در حالي  كه خود يكي از متهمان 
وضعيت موج��ود و از حلقه مدي��ران اتاق فكر 
دولت تدبير و اميد بوده است، اين روزها سعي 
دارد با پنه��ان كاري و سياس��ي بازي از مهلكه 

بيرون بزند و ژست صنفي به خود بگيرد. 
ش��ريفي زارچي در حالي ب��ا توئيت پراكني با 
حربه فعاليت صنفي به سود دانشجويان سعي 
كرده است دانش��گاه را به س��مت انسداد هل 
دهد و س��رريز آن را ب��ه درون خياب��ان بريزد 
كه در تمام اين مدت فعاليت ه��اي اقتصادي 
خ��ود را تعطيل نكرده و دو ش��ركت اقتصادي 
او )نزديك به هلدينگ ي��ك بانك خصوصي( 
مشغول سودآوري است. پرديس ژن و هاتف از 
جمله دو محفل تجاري اين استاد اعتصاب كرده 

دانشگاه شريف است كه اين روزها همچنان در 
پروژه هاي اقتصادي فعال است. 

زارچي در حالي پروژه اعتصابات سراس��ري را 
در ش��بكه هاي اجتماعي پروموت مي كند كه 
حاضر نيس��ت براي يك س��اعت فعاليت هاي 
اقتصادي خود را به سود شبكه روسري تكاني 
در خيابان متوقف كند. اين روزها بازار اعترافات 
اغتشاشگران خياباني در دادگاه داغ است و هر 
كدام يكي پ��س از ديگري با مش��اهده رفتار و 
عملكرد خود در خيابان ها نادم از گذشته خود، 
اظهار پش��يماني مي كنند، اما در پش��ت پرده 
آشوب سازي اين دست افراد، محفلي خطرناك 

همچنان مشغول كار است.
در گذشته اين ماجراها، ارديبهشت سال13۵۹ 
در ش��هر زمزمه هايي پيچيد ك��ه محمدرضا 
س��عادتي، عض��و ش��وراي مرك��زي گروهك 
منافقين به دليل جاسوسي بازداشت  شده و به 
 زودي اسناد خيانت گروهك افشا خواهد شد. 
دو روز پس از انتشار اين خبر دادستاني تهران 
به  صورت رسمي دستگيري جاسوس منافقين 
بر سر قرار با يك افسر اطالعاتي خارجي را تأييد 
مي كند. افشاي اين خيانت بزرگ باعث وحشت 

شديد در اركان سازمان منافقين شده و رجوي 
در جلسه محرمانه شوراي مركزي اعالم مي كند 
كه اگر سعادتي عليه سازمان در دادگاه سخن 

بگويد آبروي تشكيالت بر باد خواهد رفت. 
اي��ن افتضاح بزرگ سياس��ي باعث مي ش��ود 
منافقين ب��ه تكاپو بيفتند تا لك��ه بي حيثيتي 
موجود را پاك كنند، از اين  رو گروهك منافقين 
سالگرد مجيد ش��ريف واقفي را بهانه می كند 
و تصميم مي گيرد در دانش��گاه ش��ريف يك 
ميتينگ سياس��ي برپ��ا كند. در اين مراس��م 
تروريس��ت معروف منافقين موس��ي خياباني 
پشت تريبون می رود و اعالم مي كند گروهك 
نفاق در آينده به استقبال خطرها خواهد رفت!

در اين نشست سياسي به  اصطالح دانشجويي 
عالوه بر موس��ي خياباني برخي دانش��جويان 
و نيز تعدادي از اس��تادان دانش��گاه شريف كه 
سمپات منافقين بودند نيز يك به يك سخنراني 
و ب��ا مظلوم نمايي س��عي مي كنن��د، گروهك 
منافقين را از مهلكه اتهام جاسوسي و همكاري 
با دولت هاي خارجي نج��ات دهند. فرداي آن 
روز نش��ريه مجاه��د ارگان تبليغاتي گروهك 
در يادداشتي به قلم مسعود رجوي دستگيري 

سعادتي را سناريويي عليه شبكه نفاق می خواند 
و اعالم مي كند دانش��گاه از اين  پس سنگر اول 

مبارزه است!
   بازگشت دوباره اشرار مسلح 

به دانشگاه!
با آغاز پروژه آشوب سازي در كش��ور در اواخر 
شهريور امس��ال بار ديگر نام چند دانشگاه به  
عنوان كانون اقدامات راديكال بر س��ر زبان ها 
افتاده است. در سال هاي اخير به دليل اهمال 
برخي مديران وزارت عل��وم در دولت روحاني 
و نيز بازگش��ت حلقه تصميم گي��ري معين به 
دانش��گاه برخي گروهك ه��اي ضدانقالب از 
فرصت پيش آمده سوءاس��تفاده و كانون هاي 
دانشجويي را به پاتوق گروهك هاي ضدانقالب 
بدل كرده اند. از جمل��ه آن تبديل كانون هاي 
علمي و هنري به النه گروهك هاي تجزيه طلب 
با عناوين پوششي و نيز رسوخ ماركسيست ها 
و گروهك هاي چپ گرا با عالئم ماركسيس��ت 
كارگري، حكمتيس��تي و گروهك هاي كردي 
ب��وده اس��ت. در اي��ن دوران عالوه ب��ر تزريق 
راديكاليس��م افسارگس��يخته در دانش��گاه، 
استخدام بدون ضابطه برخي استادان غرب گرا 
نيز به  ش��دت افزايش يافت تا جايي كه در يك 
بازه سه ساله )از س��ال 13۹2 تا 13۹۵( بيش 
از ۵00 ف��رد با رواب��ط خاص و بدون داش��تن 
صالحيت هاي الزم در دانشگاه هاي مهم و مادر 

به هيئت  علمي راه پيدا كردند. 
براي تبديل دانشگاه به حزب سياسي ردپاي يك 
مركز دولتي به وضوح مشخص بود، در آن روزها 
با سيگنال مثبت اين مركز مطالعات استراتژيك 
رياست  جمهوري، برخي از اس��تادان بدون طي 
كردن معيارهاي الزم از واشنگتن، لندن و پاريس 
به تهران آمدند و پس از سه ماه فعاليت كاذب در 
اين مركز با عنوان استاد تمام از دانشگاه هاي غربي 

به وزارت علوم براي استخدام معرفي شدند.
   منبع: مشرق

ماسك آشوب روي صورت ليدر اغتشاشات دانشجويي!
گزارش2
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