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   خبر اول

 شکست رسوای  اعتصابات اجباری
 بیش از دو و نیم ماه از آغاز آشوب  ها و تالش های همه جانبه دشمنان 
ایران برای فروپاش��ی اجتماعی و درگیری مردم ب��ا مردم و مردم با 
حاکمیت در یک هجمه تمام عیار و بی س��ابقه می گذرد. گذش��ت 
زمان و شواهد و قرائن روشن، آشکار کرد که برخالف تبلیغات اولیه 
مبنی بر مواجه ب��ودن جامعه با یک اعت��راض اجتماعی طبیعی به 
سیاس��ت های حاکمیت، ایران با یک توطئه بی سابقه و یک جنگ 
طراحی شده با مدل جنگ ترکیبی)Hybrid War( و با ثقل جنگ 
شناختی مواجه شده که امنیت و تمامیت ارضی آن را نشانه گرفته 

است. 
در این م��دت مهم  ترین راهبرد دش��منان، تالش ب��رای به صحنه 
کش��اندن عموم مردم با اس��تفاده از همه ابزار ها اعم از رس��انه ها، 
ش��بکه های اجتماعی، س��لبریتی  ها و برخی چهره های مش��هور و 
مبتنی بر همه شیوه های تجربه شده و جدید و بر مبنای یک درک 
جامعه شناختی و روانشناختی جمعی جامعه ایران بود که در مراکز 
پژوهشی مرتبط با س��رویس های جاسوسی مطالعه و طراحی شده 
است. با این حال ورود زودهنگام به فاز خش��ونت افسارگسیخته و 
آغاز تحرکات جریانات تجزیه طلب، خیلی زود مشت دشمن را برای 
مردم باز کرد و سبب انزجار مردم از آنان و عدم همراهی عموم جامعه 

با اغتشاشگران گردید. 
به رغم شبکه سازی گسترده سرویس های اطالعاتی دشمن در بستر 
شبکه های اجتماعی و نیز ارتباط گیری در فضای واقعی که به یک باره 
سبب نقش آفرینی تعداد قابل توجهی از سلبریتی  ها و فعاالن عرصه 
شبکه های اجتماعی در این ماجرا ش��د ولی در نهایت دشمن از به 

صحنه کشاندن عموم مردم در این پروژه عاجز ماند. 
یکی از مهم  ترین وجوه تمایز فتنه 1401 نسبت به موارد قبلی، تالش 
برای زنده نگه داشتن اغتشاشات به هر روش ممکن است. با همین 
هدف، شعاردهی شبانه، تالش برای ملتهب نگه داشتن دانشگاه ها، 
تالش برای کشته سازی های جعلی و دروغین و مواردی از این دست 

تاکنون در دستور کار بوده است. 
طی یک دهه اخیر به علت تحریم همه جانبه اقتصاد ایران و تروریسم 
اقتصادی امریکا علیه مردم ایران، مهم  ترین مش��کل جامعه ایران، 
مسائل اقتصادی و معیشتی بوده است ولی آنچه در عمل به عنوان 
مطالبه اغتشاش��گران مطرح  می ش��د ولنگاری فرهنگ��ی و زیر پا 
گذاش��تن اصول فرهنگی و مذهبی ای بود که طی هزاران سال در 

فرهنگ این مردم تنیده شده و ریشه دوانده است.
 از طرفی با گذشت مدت زمانی از ماجرا و فروکش کردن هیجانات 
اولیه و رو شدن دست دشمنان برای مردم، طراحان این فتنه به این 
نتیجه رسیدند که غفلتی بزرگ کرده و از مسائل اصلی و واقعی مردم 

غافل شده اند. 
با همین فهم بود که تصمیم گرفتند برای تحت فشار قرار دادن مردم 
و کشاندن آنان به صحنه اعتراض، مسئله معیشت آنان را هدف قرار 
دهند و به همین منظور به یک ب��اره بحث فراخوان  ها برای اعتصاب 
همگانی و تعطیلی کسب و کار ها را مطرح کردند که آخرین مورد آن، 

در سه روز گذشته بود که با بی اعتنایی کامل مردم مواجه شد. 
در این س��ه روز از همه ابزار ه��ا برای تعطیلی کس��ب و کار مردم و 
تحمیل اعتصاب اجباری به آنان اس��تفاده ش��د. از تهدید کسبه و 
شعارنویسی تهدیدآمیز تا ارسال تصاویر ساعات استراحت و تعطیلی 
کسب و کار ها به عنوان همراهی مردم با اعتصاب، از ایجاد مانع برای 
باز نشدن مغازه  ها مانند ریختن چسب به قفل مغازه  ها تا تالش های 
زایدالوصف رس��انه ای برای القای همراهی مردم با اعتصابات که نه 
تنها نتیجه دلخواه دشمن را در پی نداشت بلکه سبب انزجار هرچه 
بیشتر عموم مردم و روشن تر شدن چهره ضدمردمی و خودفروخته 
مدعیان گردید و برخالف تبلیغات رسانه ای، سبب حضور برجسته تر 

مردم در فضای بازار و کسب و کار گردید. 
یکی دیگر از نشانه های ضعف و ناکامی دشمن در همراه کردن مردم 
و نیز برای تداوم وضعیت آش��وب، تالش آنان برای کشته س��ازی و 
حادثه سازی با اعالم حضور مسلحانه در اغتشاشات سه روز گذشته 
بود که با هوشیاری دستگاه های امنیتی و عدم همراهی مردم ناکام 

ماند. 
آش��وب  ها و اقدامات تروریس��تی انجام ش��ده طی قریب به سه ماه 
گذش��ته یک س��ناریوی طراحی ش��ده و یک بس��ته کامل شامل 
دستورالعمل  ها و اقدامات در پلن یک جنگ ترکیبی بود که طی آن 
تالش کردند با کشته سازی گسترده و نیز جنگ رسانه ای بی سابقه 
عموم مردم را به صحنه بکش��انند. هدفی که با هوشیاری مسئوالن 
نظام و از خودگذش��تگی نیروهای انتظامی، امنیتی و بس��یج که با 
دست خالی و بدون استفاده از سالح به صحنه جمع کردن آشوب  ها 
ورود و در این راه قریب به 100 شهید تقدیم کردند و نیز با بصیرت 
مثال زدنی مردم در شناخت ماهیت آشوب طلبان و دست های پشت 
پرده کاماًل با شکست مواجه شده است و وضعیت سه روز گذشته که 
با بی اعتنایی مطلق عموم مردم به فراخوان های اغتشاش و اعتصاب 

همراه بود این واقعیت را نشان می دهد. 
امروز روز بازخوانی دقیق تر دست های پش��ت پرده و سخن گفتن 
مسئوالن در مورد مشکالت کشور و برنامه  ها برای حل این مشکالت 
اس��ت. یکی از کاستی های این س��ه ماه، عدم س��خن گفتن کافی 
مسئوالن با مردم به صورت عمومی بود که اگر انجام  می شد چه بسا 
اندک همراهی کنندگان با آش��وبگران نیز زودتر خط خود را از آنان 
جدا می کردند. امروز روزی اس��ت که همانند حضور رئیس  جمهور 
محت��رم در کردس��تان و حضور برخی مس��ئوالن در دانش��گاه ها، 
مسئوالن در همه سطوح باید هرچه بیشتر به میان مردم بروند و با 

مردم سخن بگویند. 
از برنامه  ها و اقدامات صورت گرفته برای حل مشکالت و از خباثت  ها 
و توطئه های دشمنان برای نابودی ایران و ایرانی. باید بصیرت این 
ملت بزرگ را ارج نهاد و حتی اگر بخشی هرچند اندک از آنان هنوز 
نسبت به ماهیت واقعی این حوادث ابهام دارند برای رفع آن تالش 
کرد. مردم ایران در مواجهه رو در رو با مسئوالن، متوجه زحمات و 
تالش های آنان می شوند و مسئوالن نیز به درک بهتری از مشکالت 

مردم می رسند. 

رئیس شورای اطالع رسانی دولت:
باید با روایتگری به موقع

 تصویر دشمن از کشور را درهم بشکنیم
رئی�س ش�ورای اطالع رس�انی دول�ت، ه�دف جنگ رس�انه ای 
علی�ه نظ�ام و دول�ت را الق�ای ناکارآم�دی و ناامی�دی م�ردم 
عن�وان ک�رد و گفت: بای�د کم�ک کنیم دس�تگاه ها در مس�ائل 
مختل�ف روای�ت رس�می از وقای�ع و موضوع�ات ارائ�ه کنن�د. 
به گزارش ایرنا، سپهر خلجی روز گذش��ته در آیین معارفه خود و 
تکریم رئیس شورای اطالع رسانی دولت ، به تالش  دشمنان با ارائه 
تصاویر غیرواقعی و نادرست علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: در 
چنین فضایی باید تالش کرد تا تصویری را که دشمن روایت می کند   
در هم شکست و در این مسیر باید درس��ت و به موقع روایت گری 

کرد. 
رئیس شورای اطالع رسانی دولت ادامه داد: دستگاه ها تولید محتوا 
کنند و مجموعه هایی ک��ه ظرفیت اطالع رس��انی دارند به خوبی 
روایت گری کنند. همچنین باید در خروجی خبر ها نهایت دقت و 
وسواس به کار گرفته شود و این اقدام چون یک گروه ارکستر است 

که برای اجرا نیاز به هماهنگی دارد. 
خلجی تأکید کرد: مانند قضایای اخیر و بیانیه ای که وزارت کشور 
در ارتباط با حوادث داد یا اطالعیه ای که دس��تگاه های اطالعاتی 
دادند، باید در مسائل مختلف روایت رس��می تولید کنیم و کمک 
کنیم دستگاه ها روایت رسمی از وقایع و موضوعات ارائه کنند. یک 
جنگ رس��انه ای علیه دولت و نظام شکل گرفته است و صحنه این 

جنگ را همه شاهدیم.
 میدان این جنگ افکار عمومی و ابزار آن رسانه است و عملیات در 
این بخش انجام می ش��ود تا تصویری ناکارآمد از دولت ارائه شود و 
مردم را ناامید کند. خلجی در تکمیل این بخش از اظهارات گفت: 
دش��منان همه کش��ور ها را به خط و صف آرایی می کنند و در این 
جا مسئولیت ما سنگین تر اس��ت که باید با اقدامی هوشمندانه و 
اثرگذار داشته باش��یم تا تالش  ها باید بیشتر و مؤثرتر از قبل باشد. 
دولت به نوعی بزرگ ترین تولیدکننده خبر اس��ت. یعنی اگر یک 
روز کنش گری دولت متوقف شود گردش اطالعات و تبادل پیام به 

شدت کاهش می یابد. 
وی ادامه داد: دشمن به نوعی تبلیغ می کند که آورده  ها و اقدامات 
دولت دیده نشود، ما نیز آنقدر درگیر این جنگ رسانه ای می شویم 
که ش��اید نتوانیم همه این فعالیت ها، تالش  ها و اقدامات دولت را 
به درستی اطالع رسانی کنیم. رئیس ش��ورای اطالع رسانی دولت 
با اش��اره به تأکید رئیس جمهوری بر امر اطالع رسانی تأکید کرد: 
همه باید تالش کنیم آن تصویری را که دشمن از ما ارائه می کند،  
بشکنیم و در این مسیر ما باید درست روایت کنیم اما بدانیم که ابتدا 
دستگاه  ها باید تولید محتوا کنند. اگرچه همه کار تنها با رسانه نیست 
و نمی توان بدون کار کردن دستگاه  ها از کارکرد درست و روایتگری 

رسانه  ها سخن گفت. 
خلجی یادآور شد: دشمنان همه توان خود را در این جنگ رسانه ای 
به کار گرفته اند، از کارشناس��ان  خود تا روسای کشور ها که در این 
زمینه فعال هس��تند و هزینه می کنند یا اهداف و اقدامات سیاسی 
دارند و با به خط کردن رسانه هایش��ان هدف همه آنان، جمهوری 
اسالمی است. بنابراین امیدوارم با کمک حاضران در این مراسم و 

اقدامات رسانه ای و روایتگری مقابل برنامه های دشمن بایستیم. 

رئیس سازمان انرژی اتمی:
دولتمردان امریکا 

قدرت درک حقایق ملت ایران را ندارند
رئیس س�ازمان ان�رژی اتمی ب�ا بیان اینک�ه دولتم�ردان امریکا 
همچنان تصویر و ذهنیتی را که در باورش�ان از مردم ایران دارند 
تغییری نداده اند، گفت: امروز هم ب�ا اقداماتی که دنبال کرده اند، 
نش�ان داده اند ک�ه ق�درت درک حقایق مل�ت ای�ران را ندارند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه هنوز هم کشور امریکا 
برخالف می��ل و اراده ملت ایران حرکت کرده و مس��یر خود را طی 
می کند، تصریح کرد: بعد از این همه سال هنوز هم باور دولتمردان 
امریکا همچون گذشته اس��ت و تصویر و ذهنیتی را که در باورشان 
دارند تغییری نداده ان��د. وی افزود: امروز هم ب��ا اقداماتی که اخیراً 
دنبال کرده اند، نش��ان داده اند که قدرت درک حقایق ملت ایران را 

ندارند و از واقعیت فاصله بسیاری دارند. 
معاون رئیس جمهور تصریح کرد:  به همین دلیل گرامیداش��ت روز 
دانشجو تکرار این باور است که ایران زنده بوده و سلطه پذیر نیست 
و راه عزت و پیشرفت خود را ش��ناخته و دنبال می کند. راهی که با 
اقتدار امام راحل و شهدا برای ما باز و هموار شد و با هدایت حکیمانه 
مقام معظم رهبری طی می شود؛ چون مسیر پیشرفت و تعالی کشور 
است. وی در ادامه این جلسه با اشاره به دستاوردهای سازمان انرژی 
اتمی در نظام س��المت کش��ور در بخش های مختلف پرتودرمانی، 
تولید رادیو دارو ها و همچنین پالس��ما و لیزر تصریح کرد:  برای ما 
بازدید دانشجویان و اساتید از سازمان انرژی اتمی و دیدن آنچه که 
به همت همین جوانان ایران اتفاق می افتد، بس��یار مهم اس��ت. به 
همین خاطر مرتباً جلسات و نشست  هایی را در سازمان انرژی اتمی 
برگزار می کنیم تا قشر دانش��جو که آینده ایران هستند، ازآنچه که 
اتفاق می افتد و دستاورد انقالب است، آگاه شوند. هم اکنون ما وارث 
این دستاورد ها هستیم که وظیفه حکم می کند آن را گسترش داده 

و به آن عمق ببخشیم. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی در ادامه بر اینکه باید با عمق بخشیدن 
و گسترش دادن عرصه علوم و فنون پیش��رفته که سالیان سال به 
جوالنگاه و ابزار سلطه بر ملت  ها بوده به ابزار پیشرفت برای خدمت 
تبدیل ش��ود، تأکید کرد. وی ادامه داد: در این راس��تا خوشبختانه 
سازمان انرژی اتمی از نیروی انس��انی دانا و متعهد و کارآمدی بهره 
می برد که با باور بر آن سرمایه گذاری های خوبی انجام گرفته است. 

حمیدرضاشاهنظری

تمام ش�د؛ 14 و 15 و 16 آذر تمام ش�د. س�ه 
روزی ک�ه روزه�ای متعدد ب�رای اعتصاب و 
اردوکشی خیابانی و آشوب در آن برنامه ریزی 
و تبلیغ کرده بودن�د و می گفتن�د دیگر تیر 
خالص بر پیکر نظام اس�ت، تمام ش�د و هیچ 
اتفاقی که قابل اعتنا باش�د، نیفتاد؛ چه رسد 
که تیر، آن هم از نوع تیر خالص بر نظام باشد. 
س��ه روز را انتخاب کردند ب��رای اینکه پیروزی 
آنچه را ک��ه انقالب می نامند، نهای��ی کنند و به 
انحای مختلف آن را تبلیغ کردند، اما در نهایت 
جز برخی ناآرامی  ها )بخوانید سطل آشغال آتش 
زدن و شعار دادن( اتفاق دیگری نیفتاد. نهایت 
ماجرا، بوق زدن، بستن برخی کافه های معدود 
و پایین کش��یدن کرکره برخی مغازه  ها بود که 
آن هم در میان خیل عظیمی که کسب شان به 
راه بود و اعتصابی نداش��ته بودند، گم بود. طبعاً 
اویی که بوق می زند، صدایش شنیده می شود، 
ولی اویی که ساکت است و به این کارزار آشوب 

نپیوسته، حتی دیده هم نمی شود. 
در باب آنچه در این یکی دو هفت��ه برای تبلیغ 
اعتصاب و آش��وب و تجم��ع در 14 و 15 و 16 
آذر گذش��ت و در باب آنچه در خود این سه روز 

گذشت، چند نکته قابل تأمل است. 
اول انتخاب نیمه آذر ب��رای مقابله با جمهوری 
اسالمی. نیمه آذر و مشخصاً 16 آذر در ایران پس 
از انقالب، روز دانشجو لقب گرفته است و دلیل 

آن هم کشته ش��دن سه دانش��جوی دانشکده 
فنی دانش��گاه تهران در 16 آذر 1332 به دست 
نیروه��ای رژیم پهلوی اس��ت. دلی��ل اعتراض 
دانشجویان حضور معاون رئیس جمهور امریکا در 
این دانشگاه، چهار ماه پس از کودتای امریکایی 

28 مرداد و سقوط دولت قانونی مصدق بود. 
مناس��بت این روز مناسبتی اس��ت که حامیان 
رژیم پهلوی و حامیان غرب و خصوصاً دوستان 
دولت امریکا نمی توانند و نباید که آن را گرامی 
بدارند. چه چیز را قرار اس��ت گرامی بدارند؟ یاد 
شهدایی را که پهلوی به خاطر امریکا خون شان 

را بر زمین ریخت؟!
ام��ا جالب اس��ت ک��ه جری��ان بران��داز، اعم از 
س��لطنت طلب و غ��رب زده و رس��انه چی های 
سعودی و انگلیس��ی و امریکایی با تبلیغ چنین 
روزی، در واقع جنایتی را که اجداد و دوس��تان 

خودشان انجام داده بودند، گرامی داشتند!
دوم آنکه بزرگ نمایی رس��انه ای در این موضوع 
هم به کمک براندازان آمد. آنها ش��روع به تبلیغ 
کردند، توئیت های سلبریتی ها، استوری کسبه 
و غیره همه خبر م��ی داد که این س��ه روز قرار 
است اعتصاب سراسری در راه باشد. اما در واقع 
بیشترکس��به صفحه اینترنتی ندارند و بیش��تر 
آنها هم که دارند، حرفی از اعتصاب نزده اند. آن 
که استوری اعتصاب گذاش��ته، دیده می شود، 
اما آن که س��اکت مانده، دیده نمی ش��ود. نکته 

جالب اینکه بس��یاری صفحات اینترنتی که به 
کسب و کار مجازی مشغول هستند، در مقابله 
با ضدانقالب، در این س��ه روز تخفیف های ویژه 
گذاشتند یا برای سفارشات این سه روز »ارسال 

رایگان « در نظر گرفتند. آیا آنها دیده شدند؟
اقلیت کمتر از اقلیتی که برای این سه روز برنامه 
چیدند و فراخوان اعتصاب و آشوب زدند، ده ها 
رسانه فارسی زبان غربی پشتوانه آنها شدند که 
دیده بش��وند، اما مردمی که تخفیف و ارس��ال 
رایگان گذاش��تند، هیچ رس��انه ای نداش��تند و 
صدایش��ان جز در صفحات مجازی شان شنیده 

نشد. 
س��وم آنکه اعتصابات در معن��ای واقعی کلمه 
شکست خورد. ترافیک شدید روزهای 14 و 15 
و 16 آذر نشان از عزم مردم برای حضور در محل 
کار خود داشت. از سویی کس��ب و کار مردم در 
مغازه  ها و پاساژ ها و بازارهای مختلف کشور در 
جریان بود. برخی کسبه هم که در فضای مجازی 
از تعطیلی خود در این سه روز خبر داده بودند، با 

برخورد قانونی و پلمب روبه رو شدند. 
شکست اعتصابات و فراخوان  ها چیزی نیست که 
ادعای حامیان جمهوری اسالمی باشد. براندازان 
گرچه سعی می کنند ژست پیروزی و تغییر رژیم 
را حفظ کنند، اما گاه برخی موارد از دستش��ان 
درمی رود. شکس��ت جریان فراخوان دهی برای 
اعتص��اب و اغتش��اش آن قدر محس��وس بود 

که جری��ان معاند در اطالعی��ه پیش گفته خود 
اذعان کرد: »قب��ول داریم که بخش��ی از مردم 
به دالی��ل مختلف هنوز به اعتراض��ات خیابانی 

نپیوسته اند«. 
ده ها فراخوان برای اعتصاب و تجمع در روزهای 
پیش از این س��ه روز هم داده ش��د، اما چنان با 
بی توجه��ی مردم روبه رو ش��د ک��ه گویی اصاًل 

فراخوانی نبوده است. 
چهارم اجبار مردم به اعتصاب بود. براندازان از هر 
شیوه ای استفاده کردند تا مردم را با خود همراه 
کنند و »اجبار « یکی از اصلی  ترین شیوه  ها بود. 
در برخی از ش��هرها، ازجمله بجنورد، هنگامی 
که برخی بازاریان برای گشودن مغازه های خود 
مراجعه کردن��د، با قفل  هایی مواجه ش��دند که 

چسب داخل آنها ریخته شده بود تا باز نشوند. 
ریختن میخ در مس��یر تردد کامیون  ها باهدف 
پنچر ش��دن آنها، حمله با اس��لحه ش��کاری به 
برخی از رانن��دگان کامیون ، س��نگ اندازی به 
کامیون ها، فحاش��ی به رانن��دگان و اجبار آنها 
برای توق��ف و همچنین بس��تن مقطعی برخی 
محوره��ای ج��اده ای به منظ��ور متوقف کردن 
کامیون ه��ا، از راه  هایی بود که بران��دازان برای 
اعتصاب کامیونداران در پیش گرفتند. طبعاً در 
این میان، برخی از ترس هم که ش��ده، کار خود 
را تعطیل می کنند، اما قلباً ک��ه همراه و برانداز 

نمی شود. 

حنای اعتصاب 3روزه رنگ نداشت!

دانشجویان به رئیس جمهور: 
امید ما را در ساختن ایران  پررنگ کنید

می گوید »ما در ظاهرمان شاید تفاوت داشته 
باشیم ولی یک اشتراک داریم و آن اشتراک 
ایران اس�ت که می خواهیم ب�رای آن تالش 
کنیم. ما در ایران می مانیم و آن را می سازیم، 
این امی�د را ش�ما می توانید پررن�گ کنید. 
 « این گزاره س�خنان یکی از دانش�جویانی 
اس�ت که روز گذش�ته در دانش�گاه تهران 
مقاب�ل رئیس جمهور ایس�تاد و بدون لکنت 
بر زب�ان جاری کرد. ب�ا درک این گفت وگوی 
پرسشگرانه و مسئوالنه، اکنون بهتر می توان 
به راز تقال ها برای به هم ریختن دانش�گاه را 
فهمید. آنها نمی خواهند چشم انداز روشنی 
از ایران در ذهن جوان ایرانی ش�کل بگیرد. 
روند تحوالت در دو ماه گذش��ته ب��ار دیگر این 
واقعیت را به اثبات رساند که دشمن نمی خواهد 
نشاط سیاسی در دانش��گاه ها حاکم باشد، بلکه 
می کوش��د با ایجاد انحراف در فلسفه وجودی 
16 آذر به عنوان روز دانش��جو ک��ه برگرفته از 
مبارزه ای حق طلبان��ه و آرم��ان خواهانه علیه 
استبداد و اس��تعمار خارجی است، این روحیه 
را از دانشجو و دانش��گاه بگیرد. نشاط سیاسی 
که حاکم باش��د، عقالنی��ت مح��ور رفتارهای 
دانشجویی قرار می گیرد، علم آموزی و توسعه 
علمی به عن��وان یک هدف دس��تور کار دائمی 
دانش��گاه و دانش��جو قرار می گیرد که خروجی 
آن ارتق��ای جایگاه علمی کش��ور و پیش��رفت 
همه جانبه است، اما برای دش��منی که همواره 
به چیزی جز عقب ماندگی و وابس��تگی کشور 
نمی اندیشد، تحمل چنین نش��اط و عقالنیتی 

قابل پذیرش نیست. 
با گذشت 70 س��ال از شکل گیری جنبش اصیل 
دانشجویی، این حرکت ضد استکباری همچنان 
پویا و زنده است و همین سرزندگی راز عصبانیت 

دشمن است. 
امروز اما دشمن به مدد ابزارهای جدید ارتباطی و 
دستکاری در ذهن و فکر مخاطب از طریق دروغ 
پردازی های اغواگرانه می کوشد با نفوذ در جریان 
دانشجویی، عالوه بر اینکه جهت گیری های این 
جریان را به انحراف بکشاند، بلکه در نقطه مقابل 
ملت قرار دهد که برخی حرکت های خالف شأن 

دانشجویی در برخی دانشگاه ها طی دو ماه اخیر 
تالشی در این مسیر بود. 

دیروز اما رئیس جمهور همانگونه که وعده کرده 
بود، در جمع دانش��جویان دانشگاه تهران حضور 
پیدا کرد و با تکرار چندباره این مهم که »دانشگاه 
اتاق فکر دولت است« به تبیین تحوالت اخیر در 
کشور پرداخت. پیش از سخنان رئیسی تعدادی 
از نمایندگان تشکل های دانشجویی، انتقادات و 

نظرات خود را بیان کردند. 
   می مانیم و ایران را می سازیم

زه��را کمال��ی، نماین��ده کانون ه��ای فرهنگی 
از دانش��گاه تهران طی س��خنانی در این مراسم 
گفت:ما در ظاهرمان ش��اید تفاوت داشته باشیم 
ولی یک اشتراک داریم و آن اشتراک ایران است 
که می خواهیم برای آن ت��الش کنیم. ما در ایران 
می مانی��م و آن را می س��ازیم، این امید را ش��ما 

می توانید پررنگ کنید. 
کمالی ادامه داد: جای خوش��حالی بود که در اول 
دولت ش��ما برای مردمی س��ازی دولت اقدامات 
خوبی انجام شد؛ اما جای ما 8 هزار کانون در این 
فرایند خالی اس��ت. او گفت: ما را باور کنید؛ اگر 
فرهنگ این کشور را بسازیم بس��یاری از مسائل 
حل خواهد ش��د. اگر خیلی  ها ناراحتند و ناس��زا 
می گویند به این خاطر است که فرهنگ گفت وگو 

را به ما یاد نداده اند. 
   آشوب  ها در بستر نارضایتی ها رشد کرد

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی هم در این 
مراسم گفت: آشوب های سه ماه گذشته حاصل 
فعالیت های دشمن اس��ت، البته این آشوب  ها در 
بستر مسائل رقم خورده که طی سال های گذشته 
به وجود آمده است. وی خطاب به رئیس جمهور 
گفت:وقتی دنبال رأی بودید از فالوور اینستاگرام 

می گفتید، اما حاال شیر اینترنت را بسته اید. 
مش��کالت با کاره��ای نمایش��ی مث��ل معاونت 
مردمی سازی حل نمی شود. راه اعتراض به عملکرد 
شما و دولت چیست؟ صف اعتراض را به ما نشان 
دهید و س��از و کاری برای اعتراض اقشار مختلف 

فراهم کنید. 
   صدای معترضان را بشنوید

محمد هادی نصر، نماینده بس��یج دانشجویی 

کشور هم گفت: دش��من می خواهد انتقام همه 
چهل س��ال ناکامی خود را با ایرانستان کردن 
این خاک بگی��رد. وی افزود: با ص��دای بزرگ 
اعالم می کنیم که استقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی خط قرمز ماس��ت و جلوی هرکس که 
بخواهد میراث ش��هدا را خدش��ه ای به آن وارد 
کند در مقابلش می ایس��تیم. نص��ر تأکید کرد: 
وقت آن است که دولت درد ها و گرفتاری مردم 
را مس��ئله اصلی خود بداند و صدای معترضانی 
را که صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده اند، 
بشنود. وی با بیان اینکه با دولت با سیاست های 
اقتصادی نئولیبرالی هنوز تعیین تکلیف نکرده ، 
گفت: س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
سیاست  هایی را دنبال می کنند که مستضعفین 
را تضعی��ف می کن��د. چ��را جراح��ان اقتصاد 
همیش��ه تیغ خود را بر تن ضعیف مستضعفان 

می کشند؟
   همصدایی با رسانه سعودی، خیانت به 

خون شهدای دانشجو
نماینده دفتر تحکیم وحدت هم به عنوان یکی 
از سخنرانان این نشست دانشجویی تأکید کرد: 
کس��انی که همصدا با رسانه های سعودی جاده 
صاف کن فرزند شاه شده اند، خائن خون شهید 
قندچی، ش��هید بزرگ نیا و شریعت رضوی اند. 
امروز به برکت خون آن شهیدان یک زن در برابر 
رئیس جمهور ایستاده اس��ت. وی با بیان اینکه 
در دولت شما ایران چهارراه دنیا و محل حضور 
سران کشورهای مختلف شده است، افزود: عدم 
پایبندی برخی مدیران دولت به گفتمان دولت 
یکی از مش��کالت این دولت اس��ت. این فعال 
دانشجویی ادامه داد: به عنوان یک دختر ایرانی 
به نفس کشیدن در اتمسفر جمهوری اسالمی 

ایران افتخار می کنم. 
   محدودی�ت اینترنت ریش�ه در اخالل 

دشمن دارد
نوبت که به رئیس جمهور که رس��ید، رئیس��ی 
ابت��دا روز دانش��جو را نم��اد دشمن شناس��ی، 
دشمن س��تیزی، بصیرت و احساس مسئولیت 
دانشجویان دانس��ت و ارتباط دولت و دانشگاه 
را یک ضرورت برشمرد. او تأکید کرد: »دانشگاه 

اتاق فکر دولت اس��ت.  « رئیس��ی درباره گالیه 
دانشجویان از شرایط ایجاد ش��ده در اینترنت 
توضی��ح داد: »محدودیت ه��ای ایج��اد ش��ده 
در اینترن��ت به دلی��ل اخالل دش��من و ایجاد 
ناامنی است؛ اگر دش��من آمد در فضا و بستری 
دش��منی کرد و خواست کش��ور را به هم بریزد 
ش��ما می گویید ب��ه او اجازه بدهی��م؟« با همه 
اینها، او اطمین��ان خاطر داد که به مس��ئوالن 
مربوطه تأکید ک��رده تا برای کس��ب و کارها، 
بستری برای فعالیت در فضایی امن فراهم کنند. 
رئیس جمهور با اش��اره به ارتباط مستمر دولت 
با جامعه دانش��جویی کش��ور در همه روزهای 
سال گفت: بنده ارتباط دولت با دانشگاه را یک 
ضرورت می دانم و حقیقتاً باور دارم دانشگاه به 
عنوان اتاق فکر دولت می تواند در مسئله شناسی 
و حل مس��ائل کش��ور یاریگر دولت باشد و به 
دولتمردان نیز تأکید ک��رده ام ارتباط با جامعه 
نخبگانی ب��ا حضور در میان م��ردم مورد توجه 

باشد. 
   همه اقتصاددانان بر اصالح ارز ترجیحی 

اتفاق نظر داشتند
رئیس دول��ت س��یزدهم در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه،تورم مربوط به اصالح 
ارز ترجیحی از 14 درصد به 4/ 4 و س��پس 2/ 
2 درصد رس��ید اما مس��ئله تورم ما مربوط به 
این نیس��ت، افزود: زمانی که دول��ت را تحویل 
گرفتیم تورم نزدیک ب��ه 60 درصد بود و امروز 
با وجود انجام اصالح اقتصادی تورم 40 درصد 
است. تورم کاهش��ی خواهد شد و وضع زندگی 
مردم متفاوت می ش��ود. وی تصریح کرد: همه 
اقتصاددان  ه��ا معتقد بودند نبای��د وضعیت ارز 
ترجیحی آن طور ادامه پی��دا کند و می گفتند 
باید اصالح ش��ود. در اصل قضیه اختالفی نبود 

بلکه در روش  ها اختالف بود. 
رئیس جمهور سپس با اشاره به سفر اخیرش به 
کردستان و حضور در بازار سنندج و مشکالتی 
که در پی آن ب��رای برخی از بازاریان از س��وی 
اغتشاش��گران ایجاد ش��د، تصریح کرد: چرا به 
دروغ می گویید به دنب��ال زندگی و آزادی برای 
مردم ایران هستید؟ ش��ما دیدید که با آن بنده 
خدا که یک شکالت به ما تعارف کرد چه کردند، 
چه کسی دیکتاتور است؟ امروز ادعای کسانی 
که شعار زندگی و آزادی می دهند، اما با فشار و 
تحریم زندگی را از مردم ایران س��لب کرده اند، 

ادعایی مضحک است!
   دانشجویان راویان پیشرفت های کشور 

باشند
رئیس��ی همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه پشت پرده اغتشاشات اخیر و 
ناامنی  ها در کشور، متوقف ساختن پیشرفت ها، 
تعطیلی دانش��گاه  ها و ناامید کردن مردم بوده 
اس��ت، افزود: در همین راس��تا ت��الش همه ما 
مسئوالن و ش��ما جامعه دانش��جویی کشور و 
اساتید دانشگاهی باید بر امیدوار کردن هر چه 
بیشتر مردم با کار جهادی و فعالیت شبانه روزی 
باشد که اگر چنین ش��ود یقین بدانید دشمن 
روز به روز ناامیدتر و مردم روز به روز امیدوارتر 
خواهند ش��د. وی ب��ا بیان اینکه »کس��انی که 
دانشجوی ما و مدافعان امنیت همچون شهید 
آرم��ان عل��ی وردی و روح اهلل عجمی��ان را ب��ه 
ش��هادت می رس��انند، مسئله ش��ان مشکالت 
اقتصادی نیست«، تصریح کرد: مردم ما و جامعه 
دانشجویی کشور به خوبی تفاوت میان اعتراض 
و اغتشاش را می فهمند و به همین دلیل آنها را 

ناکام گذاشتند. 

توضیحات طائب 
درباره ماجرای بولتن های فارس

حج�ت االس�الم حس�ین طائ�ب، رئی�س س�ابق س�ازمان 
خبرگ�زاری  محرمان�ه  بولت�ن  درب�اره  س�پاه  اطالع�ات 
ف�ارس گف�ت: ای�ن ش�خص انش�ای خب�ر می ک�رده اس�ت. 
حجت االسالم حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه در 
مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه زنجان طی سخنانی درباره 
حواشی پیش آمده پیرامون خبرگزاری فارس و کسی که این بولتن ها را 
تهیه می کرده گفت: چند بار به این برادر تذکر داده شده حتی به مرحله 
قضائی رسیده و برخورد هم شده است. اینکه این شخص برای بولتن 
مأموریت داشته نه این طور نبوده، در عالم خبرنگاری یک بار کسی کار 
خبررس��انی و خبر منعکس می کند، یک بار نه خبر نویسی نمی کند، 
بلکه بر اساس شنیده های خود انش��ا می کند. این شخص انشای خبر 
می کرده و این نش��ریه و بولتن را به دس��تگاه های مختلف می داده و 

می فروخته است.
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