سه شنبــه 12مهر 7 ، 1401ربیع االول  4 ، 1444اکتبــر ، 2022شمـاره  ،21047سال هفتاد و چهارم
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرعامل ومدیرمسئول :رضا خوراکیان
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
37010
پذیرشآگهی:

حضرت محمد صلیا ...علیه و آله و سلم می فرمایند:
یس ِمنّا َمن ُی َح ِّق ُر األمان ََة َحتّی َیسته ِل َكها اِذا اس ُت ِ
ود َعها
َل َ
کسی که به امانتی که در دست اوست اهمیت ندهد وسهلانگاری کند تاازدست برود،پیرو ما نیست.
[بحار ،ج  ،٧٥ص ]١٧٢
مشهد اذان ظهر  11:20غروب آ فتاب 17:11

تازه های مطبوعات
••اعتماد -شنیدههاحاکیازآناستکهباردیگر
قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت
محصوالتشان را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند،
سالهاست شرکتهای داخلی خودروساز که به
صورت انحصاری فعالیت میکنند با این اقدام
راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کردهاند
و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت
در گذشته و اکنون نیز ستاد تنظیم بازار خواستار
گرانتر شدن تولیدات خود هستند.
••وطنامروز-حوادثتلخهفتههایاخیر،امکان
تعامل جامعه با دولت را کاهش داد و حتی مسدود
کرد .نجات اجتماعی ایران در گرو احیای مراجع
معتبر و مسئولیتپذیری است که در سالهای
اخیر به شدت ضعیف شدهاند.
••اطــاعــات  -قطع اینترنت یکی از ضایعات
بــزرگ ملی بــرای کشور اســت زیــرا صدها هزار
جوان ما را بیکار میکند ،نظام سالمت کشور را
مختل میکند ،تجارت خارجی را در مخاطره قرار
میدهد و از همه بدتر چهره نامناسبی از کشور ما
در جهان ترسیم میکند .گرهی که با بیتدبیری
در سه هفته اخیر در کشور پیدا شده ،با سرانگشت
تدبیر قابل گشودن است .نگذاریم این گره کور
شودونیروهاییراکهبرایسازندگیورونقتولید
در کشور باید به کار گرفته شوند ،راهی کوچه و
خیابانکنیم.
••کیهان  -بعضی از بازیگران ،خوانندگان و
فوتبالیستها به تازگی و به ویژه در هنگامه فتنه،
مطالبی را با کلیدواژه مشترک همراهی با مردم
منتشر کردند .فارغ از هدف و جهت این کلیدواژه
واینکهبهچهمناسبتیمنتشرشده،همراهیاین
طیف از سلبریتیها با «مردم» نه تنها امکانپذیر
نیست ،بلکه بــه یــک تناقض و بــه قــول سریال
شبهای برره ،فعل معکوس تبدیل شده است!
••صبح نو  -اختالف میان قالیباف و پایداریها
تازگی ندارد ،اما به نظر میرسد بعد از اتفاقات
اخیر در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ،این
اختالفات تشدید شده است .مرزبندی قالیباف
با تندروها ورای تاکتیکهای سیاسی است و
رئیس مجلس در برهههای مختلف ثابت کرده که
در نسبت با رادیکالها دچار گسل اندیشهای و
گفتمانی است و به هیچ صورتی نمیتواند با آنها
همنشینیپیشهکند.

انعکاس
••رجــا نیوز خــبــرداد :هواپیمایی ماهان در
واکنش به ادعای بمبگذاری در پرواز تهران-
گوانگژو اعالم کرد :خلبان به محض اطالع از
احتمال بمبگذاری در پرواز مراتب را با مرکز
مراقبت در میان می گذارد و به تشخیص مرکز
کنترل عملیات ماهان مبنی بر ساختگی بودن
این ماجرا و امنیت کامل پرواز به مسیر خود ادامه
می دهد.بهنظر میرسد طرح چنین گزارش
هایی در شرایط کنونی بینالمللی صرف ًا با هدف
برهم زدن امنیت و آرامــش روانــی مطرح شده
است .این پروازدر زمان مقرر در سالمت کامل
به زمین نشسته است.
••عصرایران نوشت  :شرکت کشتیرانی دریای
خزر ضمن تکذیب خبر توقیف شناور ایرانی،
اعالم کرد :شناور ایرانی که از مبدأ بندر انزلی
عازم بندر آکتائو قزاقستان بوده ،به دلیل بدی
شرایط جوی مجبور به توقف موقت در یکی از
بنادر باکو در کشور آذربایجان شده است.
••جماران خبر داد« :امجد امینی» پدر مهسا
امینی ضمن تکذیب برخی اظهارات منتسب به
وی که نوشته بودند «رئیس جمهور از خانواده
ما دلجویی نکرده است» به ایرنا گفت که رئیس
جمهور در تماس با من ،ضمن «احوال پرسی و
دلجویی از بنده و خانواده» تاکید کرد که «دستور
پیگیری سریع پرونده» را صادر کرده است.
••تابناک نوشت  :عــزت ا ...ضرغامی وزیــر
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
نوشت :کومله و دموکرات و منافق کیلو چند؟
اجماال مشغول بچههای دهه هشتادی خودمان
شدیم .آنها را درک نمیکنیم و آنها هم ما را
نمیفهمند .آنها را دریابیم و عقب ماندگیها و
غفلتها را جبران کنیم.
••الف نوشت  :سخنگوی کمیسیون امورداخلی
کشور در مجلس گفت :تا امروز دوبار از خانواده
مهسا امینی برای حضور در جلسات کمیسیون
دعــوت شده است اما خانواده امینی تاکنون
نپذیرفته انــد کــه در جلسات مجلس حضور
یابند .علی حدادی با اشاره به اخبار منتشر شده
در خصوص حضور خــانــواده امینی در جلسه
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ،بیان
کــرد :تاکنون کمیسیون امورداخلی کشور و
شوراها دوبــار از خانواده خانم «مهسا امینی»
دعوت کرده تا در جلسه کمیسیون حضور یابند
اما خانواده امینی به جلسه کمیسیون نیامدند و
به ما اعالم کردند که وکیل گرفته اند.
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رهبرانقالب:دشمنانفقطباجمهوریاسالمیمخالفنیستند
باایرانمخالفاند
 ...ادامه از صفحه 2
البتّه آن ها به دروغ اظهار تأ ّثر می
کنند ب ــرای ایــن کــه یــک نــفــری از
دنیا رفته؛ [ا ّمــا] دروغ می گویند
و بــه هــیــچ وجـــه مــتــأ ّثــر نیستند؛
خوشحالند ،شادمانند بــرای این
که یک بهانهای به دست آوردنــد تا
بتوانند حادثهآفرینی کنند؛ دروغ
مــی گویند .ایــن جــا مسئوالن سه
تأسف کردند ،همدردی
ق ّوه اظهار ّ
کردند با این ها؛ خب ،بعد عناصر
خاصی که حاال من اشــاره خواهم
ّ
کــرد ،افــراد دیگری را به قتل می
رسانند ،بدون جرم ،بدون جنایت.
قضاییه قول داد کار را تا نهایت
ق ّوه
ّ
دنــبــال کند؛ خیلی خــب ،تحقیق
یعنی همین؛ یعنی کــار را دنبال
کنند ،ببینند ،نتیجه معلوم بشود،
مقصری وجود دارد یا ندارد
ببینیم ّ
مقصر کیست .چطور شما یک
و
ّ
ســازمــان را ،یــک مجموعه عظیم
خدمت گزار را ،مورد تهمت قرار می
دهید ،مورد اهانت قرار می دهید
بــرای احتمال این که یک خطایی
از یک نفر یا دو نفر سر زده باشد
که آن هم یقینی نیست و تحقیق
نشده اســت؟ هیچ منطقی پشت
سر ایــن حــرف نیست؛ ایــن جز کار
دستگا ههای جاسوسی ،جز کار
سیاستمداران خبیث عنود خارجی
هیچ عامل دیگری ندارد.
▪بعضی گرههای قدیمی در حال
گشوده شــدن اســت البتّ ه کشور
خیلی مشکل دارد

خب ،حاال انگیز ه دولت های خارجی
چیست؟ آن چه بنده احساس می
کــنــم ،انــگــیــز ه آن هــا ایــن اســت که
احــســاس مــی کنند کشور در حال
پیشرفت به سمت قدرت همهجانبه
تحمل
اســت و ایــن را نمی توانند ّ
کنند؛ ایــن را احــســاس مــی کنند،
میبینند .میبینند که بحمدا...
بعضی از گرههای قدیمی در حال
گشودهشدناست.البتّهکشورخیلی
مشکلدارد،بربعضیازاینمشکالت
جدی
سال ها گذشته[ ،ا ّما] حرکت ّ
وجود دارد برای برطرف کردن این
مشکالت ،برای گشودن این گرهها.
حرکتبهسمتپیشرفترامیبینند
کــه شــتــاب گــرفــتــه در کــشــور؛ ایــن
واقعیتی است .در هم ه بخش ها یک
ّ
حرکتشتابندهایراانسانمشاهده
می کند ،احساس می کند؛ این را آن
ها هم احساس می کنند .آن ها نمی

خواهند این اتّفاق بیفتد .میبینند
که کارخانههای نیمهتعطیل به کار
افتاده ،میبینند که دانشبنیانها
ف ّعال شدهاند ،میبینند که تولیدات
پیشرفته در بعضی از بــخــش ها
روزبهروز خود را دارد نشان می دهد،
میبینند که کارهایی دارد انجام می
گیرد که می تواند تهاجم تحریم را ــ
که تنها اسلحه دشمن فع ً
ال تحریم
است ــ خنثی کند؛ این را مشاهده
می کنند .برای این که این حرکت را
متو ّقف کنند ،نشستهاند برنامهریزی
کرد هاند؛ برنام هریزی کرد هاند برای
دانشگاه ،برنامهریزی کردهاند برای
خیابان؛برنامهریزیکردهاند؛دشمن
برنامهریزی کرده که دانشگاه تعطیل
بشود ،نسل جــوان سرگرم بشوند،
برایمسئوالنکشورمسائلجدیدی
به وجود بیاید؛ در شمال غرب کشور،
درجنوبشرقکشورمسائلیبهوجود
بیاید؛اینهاهمهسرگرمکنندهاست؛
اینهاکارهاییاستکهبرایایندارد
ایجاد می شود و تحریک می شود که
حرکت پیشرونده کشور را متو ّقف
کنند .البتّه اشتباه می کنند؛ هم در
شمال غرب اشتباه می کنند ،هم در
جنوبشرقاشتباهمیکنند.
▪قــوم بــلــوچ از اقـــوام وفـــادار به
انقالب و قوم ُکرد از پیشرفته ترین
اقوام ایرانی اند

مــن در مــیــان ق ــوم بــلــوچ زنــدگــی
کــردهام؛ جزو اقــوام وفــادار عمیق
به انقالب اسالمی و به جمهوری
اســامــیانــد .قـــوم ُکـــرد یــکــی از
پیشرفتهترین اق ــوام ایــرانـیانــد؛
عالقهمند به میهن شان ،عالقهمند
به اسالم شان ،عالقهمند به نظام
اسالمیشان .نقشه آن ها نخواهد
امــا آن ها زهر خودشان را
گرفتّ ،
می ریزند ،کار خودشان را می کنند.
ایــن [کــارهــا] نشا ندهند ه باطن
دشمنان ماست .آن دشمنی که در
اظهارات دیپلماسی می گوید ما
قصد تهاجم به ایــران را نداریم ،ما
قصد تغییر نظام جمهوری اسالمی
را نداریم ،ما با شما دشمنی نداریم
و با م ّلت ایــران موافقیم ،باطنش
این [چیزی] است که مشاهده می
کنید؛ باطنش توطئه است ،باطنش
ایجاد اغتشاش است ،باطنش نابود
امنیت کشور است ،باطنش
کردن ّ
تحریک هیجان کسانی است که با
یک هیجانی ممکن است تحریک
بشوند و بیایند وســط خیابان؛
باطنش این است.

▪ آمریکا بــا ایـــران قــوی مخالف
است

آنهافقطباجمهوریاسالمیمخالف
نیستند ،با ایران مخالف اند؛ آمریکا
با ایــران قوی مخالف است ،با ایران
مستقل مخالف است .همه بحث آن
ها ،همه دعوای آن ها سر جمهوری
اسالمی نیست؛ البتّه با جمهوری
شــدت و عمیق ًا دشمن
اسالمی به ّ
انــد ،در این ّ
شکی نیست ،ا ّمــا بدون
جمهوریاسالمیهمباایرانیکهقوی
باشدمخالفاند،باایرانیکهمستقل
باشد مخالف اند .آن ها ایران دوران
پهلوی را دوست دارند :گاو شیرده و
مطیعاوامرآنهاکهشاهمملکتبرای
یکتصمیم،ناچاربشودسفیرانگلیس
یا سفیر آمریکا را بخواهد و از او کسب
تکلیف بکند! این ننگ را م ّلت ایران
تحمل بکند؟ آن ها
چگونه می تواند ّ
اینرامیخواهند؛باایرانمخالفاند.

▪ خیلی از کسانی کــه حجاب
کاملی هم ندارند ،جزو هواداران
جدی نظام اند
ّ

خب؛ عرض کردیم که این زورگویان
ایــن ها هستند ،فرمان دســت این
هایی است که پشت صحنه هستند.
بنابراین ،دعوا بر سر مسئل ه باحجاب
و بدحجاب نیست؛ دعــوا بر سر از
دنیا رفتن یک دختر جوان نیست؛
دعــوا ایــن ها نیست .خیلی از این
کسانی که حجاب کاملی هم ندارند،
جدی نظام جمهوری
جزو هواداران ّ
اسالمی هستند؛ شما میبینید در
مراسم مذهبی ،در مراسم انقالبی،
ای ــن هــا شــرکــت مــی کــنــنــد؛ بحث
سر ایــن ها نیست .بحث سر اصل
استقالل و ایستادگی و تقویت و
اقتدار ایــران اسالمی اســت؛ بحث
سر این است.

▪ تخریب گــران همه یک حکم
ندارند

من یکی ،دو نکته را عرض بکنم،

عرایضم را تمام کنم .یک نکته این
است که این کسانی که در خیابان
فساد و تخریب می کنند و کردند،
این ها همه یک حکم ندارند .بعضی
از این ها جوانان و نوجوانانی هستند
که هیجان ناشی از مالحظه فرض
کنید کــه فــان برنامه اینترنتی
ایــن ها را به خیابان می کشاند؛
هــیــجــان ـیانــد ،احــســاســات ـیانــد،
احساساتی می شوند میآیند .البتّه
عده بسیار
همه این ها ،در مجموعّ ،
کمی هستند در مقابل م ّلت ایران
و در مقابل جــوانــان مؤمن و غیور
ایــران اسالمی؛ لکن همین هایی
عد هشان کسانی
که هستند ،یک ّ
هستند که آن ها را احساسات و
هیجان بــه خــیــابــان مــی کشاند؛
مشکل این ها را با یک (هشدار و
تذکری)می شود حل کــرد؛ یعنی
هدایت شان کرد و تفهیم کرد که
اشتباه می کنند؛ لکن بعضی از این
ها این جور نیستند؛ بعضی از این ها
بازماندههای عناص ِر ضربتخورده
ســــال گــذشــتــه هستند:
چــهــل
ِ
منافقین ،تجزیهطلبها ،بقایای
رژیم منحوس پهلوی ،خانوادههای
ســاواکـیهــای مطرود و منفور که
بیانی ه اخیر وزارت ّ
اطالعات تا حدود
ّ
زیادی برخی از این مطالب را روشن
کرد؛ البتّه مطالب بیشتری هم
قضاییه بایستی
وجــود دارد .ق ـ ّو ه
ّ
این ها را به میزان مشارکت شان
امنیت خیابان
در تخریب و ضربه به ّ
ها محاکمه کند و برایشان مجازات
معین کند.
ّ
▪برخی خــواص بایستی مواضع
قبلی شان را جبران کنند و موضع
بگیرند

یک نکت ه دیگر این است که در همان
ا ّو ل کــار ،بعضی از خــواص ،حاال
ناشی از دلسوزی ــ دلشان سوخت ــ
بدون تحقیق ّ
بیانیه
العیه دادندّ ،
اط ّ
دادند ،حرف زدند ،اظهاراتی کردند

ــ البتّه تحقیقنکرده ــ بعضیهای
شــان ســازمــان انتظامی کشور را
متّهم کردند ،پلیس را متّهم کردند،
بعضیشان مجموعه نظام را متّهم
کردند؛ هر کسی یک جــوری یک
حرکتی کرد .خب حاال حساب این
جداست ،لکن بعد از آن که دیدند
قضیه چیست ،بعد از آن که فهمیدند
ّ
در نتیجه حرف های آن ها همراه با
برنامهریزی دشمن چه ا تّفاقی در
خیابان و در مسیر عمومی مردم
میافتد ،بایستی آن کار خودشان
را جبران می کردند؛ باید موضع
بگیرند ،باید صریح ًا اعــام کنند
که با آن چه ا تّفاق افتاده مخالف
ان ــد ،بایستی تفهیم کنند کــه با
برنامه دشمنان خارجی مخالف
قضیه معلوم شد .وقتی
اند .باطن
ّ
سیاسی
ر
عنص
که
بینید
شما می
ِ
ِ
آمریکایی این قضایا را به دیوار برلین
تشبیه می کند ،خب باید بفهمید
که غرض چیست؛ باید بفهمید که
مسئله ،مسئله دلسوزی برای یک
دختر جوان نیست؛ این را باید می
فهمیدید؛ اگر نفهمیدید ،بفهمید؛
اگــر فهمیدید ،باید موضع اعالم
بکنید .این هم یک نکته.
▪عــنــاصــر مــؤمــن ،عــاقـهمــنــد و
باشرف در جامعه ورزشی و هنری
کم نیستند

برخی چهر ههای ورزشــی و هنری
هم موضعگیر یهایی کردند؛ به
اهم ّیت ندارد؛ روی
نظر بنده هیچ ّ
اسیت به خرج داد.
حس ّ
این نباید ّ
جامعه ورزشــی ما جامعه سالمی
اســت ،جامعه هنری ما هم جامعه
ســالــمــی اســــت .عــنــاصــر مــؤمــن،
عالقهمند ،باشرف ،در این جامعه
ورزشی و هنری کم نیستند ،زیادند؛
حــاال چهار نفر هم یک حرفی می
زنند؛ حــرف آن ها ارزشــی نــدارد.
ایــن که حــاال آیــا عناوین مجرمانه
بــر حــرف آن هــا تطبیق مــی کند
قضاییه است،
یا نــه ،به عهد ه ق ـ ّو ه
ّ
ا ّمـــا از لــحــاظ نــگــاه عمومی هیچ
اهم ّیتی و ارزشــی نــدارد و جامعه
ّ
هنری ما و ورزشــی ما با ایــن گونه
حــرکــت هـــا ،ب ــا ایـــن رفــتــارهــای
دشمنشادکن ،آلوده نخواهد شد.
آخــریــن عــرض مــن درود فـــراوان
بر شهدای انتظامی ،بر شهدای
نــیــروهــای مــســ ّلــح ،ب ــر شــهــدای
امنیت ،بــر شــهــدای اخیر
مــدافــع ّ
و بــر همه شــهــدای راه حــق اســت.
والسالم علیکم و رحمةا ...و برکاته
ّ

واکنشها به اتفاقات تلخ دانشگاه شریف
عارف :دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه باعث شکسته شدن حرمت آن شد

مجاور  -دانشگاه صنعتی شریف یک شنبه
شب صحنه اتفاقات تلخی بود .دانشگاهی که
رخدادهای آن تیتر اول بسیاری از رسانه ها شد
والبته با واکنشهایمتعددیدرفضایمجازی
همراه شــده اســت .در ایــن میان روایــت های
مختلفی نیز دربــاره اتفاقات اخیر در دانشگاه
صنعتی شریف گــزارش شــده اس ــت .یکی از
دانش آموختگان این دانشگاه در این باره گفت
 « :اتفاق بد این بوده که اوال فحشهای رکیکی
دادند که از دانشجوی شریفی انتظار نمیرفت
همان الفاظ رکیک امثال تتلو را تکرار کند.
از سوی دیگر اتفاق بدتر این بود که نیروهای
امنیتی وارد کار شدند ».اما براساس گزارش
برخی رسانه ها از جمله آفتاب نیوز « در ادامه
تجمعات دانشجویی ،جمعی از دانشجویان
دانــشــگــاه شریف تجمعی اعــتــراضــی برگزار
کردند که با درگیریهایی همراه بود و فضای
این دانشگاه برای مدتی متشنج شد .در این
تجمع دانشجویان شعارهایی بــرای آزادی
دانشجویان بازداشتی سر داده بودند .فضای
اطراف دانشگاه نیز با حضور گسترده ماموران،
امنیتیشدهبود.برخیخانوادههانیزتحتتاثیر
برخی اخبار نگرانکننده ،مقابل این دانشگاه
تجمع کرده بودند .همچنین ترافیک شدیدی
در خیابان های اطراف دانشگاه شریف شکل

گرفته بود .گفته شده که برخی دانشجویان نیز
توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند».
فضای متشنج صنعتی شریف حتی پای وزیر
علوم را به این دانشگاه باز کرده و به ادعای برخی
منابع خبری صحبت های تند و صریحی میان
محمدعلی زلفیگل و برخی دانشجویان این
دانشگاه انجام شده که همین صحبت های رد و
بدلشدهمیانوزیرعلومو دانشجویان برالتهاب
فضا افــزوده و همین موضوع و لحن تند وزیر
با واکنش هایی در فضای مجازی همراه شده
است .به عنوان نمونه حامد بهداد بازیگر سینما
در پاسخ به سخنان وزیر علوم که آتش زدن سطل
های زبال ه و شکستن شیشهها را با نسبت دادن
بهمعترضان،هدررفتنسرمایهملیوبیتالمال
اعالم کرده بود ،نوشت« :سرمایه ،دانشجوی
شریف است نه سطل آشغال و شیشه بانک».
درعینحالسخنگویوزارتعلومبابیاناینکه
وزیرعلوم بهمحضورودبهدانشگاهشریفتالش
کردندفضاراآرامکنند،ازپیگیریهابرایآزادی
دانشجویان دستگیر شده خبرداد .موضوعی
که بی نتیجه نماند و یک منبع آگاه در دانشگاه
شریف به ایرنا اعــام کــرد که « دانشجویان
بازداشتی این دانشگاه حدود  ۳۷نفر بودند که
 ۳۰نفر از آن ها شب گذشته و لحظاتی پس از
دستگیری آزاد شدند».

▪بیانیهانتقادیبسیجدانشگاهشریف

در این میان بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در
باره رخدادهای یک شنبه شب بیانیهای صادر
کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است« :جناب
آقــای وزیــر ،حضور بیضابطه و رع ـبآور جمعی
از نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه صنعتی
شریف ،صحنههایی تــاسـفآور و نگرانکننده
را رقم زد و بیتردید این حضور بیمباالت ،در
دمیدهشدن بر آتش تنش در دانشگاه صنعتی
شریف نقش داشت .بسیج دانشجویی دانشگاه
صنعتی شریف برخوردهای خشن و قهرآمیز با
دانشجویانراعمیقاوقویامحکوممیکندوازشما
انتظار دارد قاطعانه نسبت به جلوگیری از تکرار
چنین اتفاقات تلخی در فضای دانشگاه شریف
و سایر دانشگاههای کشور ،اقدام کنید .حداقل
انتظار ما از شما عــاوه بر تضمین جلوگیری از
تکرار چنین وقایعی ،دلجویی از دانشجویان و
استاداندانشگاهشریفوجبرانخسارتمعنوی
عظیمیاستکهامروزبردانشگاهصنعتیشریف
واردشد.ازسویدیگررفتارهایپرازتوحشوسر
دادنشعارهاییرکیککهحتیکلمهایازآنهارا
نمیتوانبازگوکرد،تجمعگروهیازدانشجویان
دانشگاه شریف در روز دهم مهرماه را تبدیل به
صحنهای شرمآور کرد که هیچ رنگ و بویی از ادب
و فرهنگ عموم استادان و دانشجویان نداشت و

لک هننگیبرصفح هتاریخدانشگاهصنعتیشریف
شد .از شما درخواست میکنیم قاطعانه نسبت
بهرهگیریریشههایاینرفتارهایبیمنطقدر
دانشگاهصنعتیشریفاهتمامورزید».درکناراین
ماجرا ،حضور نیروهای امنیتی و دستگیری چند
تن از دانشجویان نیز حسابی خبرساز شد و انتقاد
صریح چهرههاییهمچون محمدرضاعارفرابه
همراه داشت .در همین زمینه این عضو تشخیص
مصلحت نظام و استاد دانشگاه شریف اعالم
کرد «:دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه باعث
شکستهشدنحرمتدانشگاهشد؛بهسهمخودبه
خاطرشکستهشدنحرمتدانشگاهعذرخواهی
می کنم ».حرمت دانشگاه اما از جهت دیگری
همشکستهشدوآناستفادهبرخیدانشجویاناز
الفاظرکیکدرمیانشعارهایخودبود.موضوعی
عجیبوبیسابقهکهاصالازدانشجویانبهعنوان
قشر فرهیخته انتظار نمی رفت .در همین راستا
به عنوان نمونه وحید کریمی پور از استادان این
دانشگاهنوشت«:امروزمتاسفوناراحتم.همبرای
شکستنحرمتدانشگاه شریفودستگیریتنی
چندازدانشجویانوهمبرایآنکهیکفیلمکوتاه
از شعارهای دانشجویان دانشگاه شریف دیده ام
که در آن ناسزاهایی گفته می شود که با فرهنگ
و فرهیختگی که از دانشجویان انتظار می رود
نسبتیندارد».
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چهره ها
اژهای:افراددربرابرآنچهدرفضایمجازی
میگویندمسئولاندوبایدپاسخگوباشند
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با بیان
این که از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی و
توطئهچینی برای تهدید امنیت مردم ما نمیرود،
به آن دسته افــراد در داخل که بخواهند با فعل و
قول و از طریق صفحات مجازی خود بر تحریکات
بیفزایند گوشزد کرد که با آشکار شدن صحنه و
عیان شدن توطئه آمریکا و صهیونیستها برای
تهدید امنیت مردم ایران ،دیگر هیچ عذری از آن
ها پذیرفته نیست .قاضیالقضات در همین راستا
گفت :امروز دیگر آشکار شده که شیطان بزرگ و
صهیونیستها چگونه صحنه را هدایت میکنند
و به تروریستها برای تهدید امنیت مردم ایران
آمــوزش و تجهیزات میدهند و آن ها را به داخل
کشورمیفرستندبنابرایندیگرهیچعذروبهانهای
باقی نمیماند وچنان چه کسی بخواهد با فعل و
قولوفعالیتهایمجازیخودبرتحریکاتبیفزاید
و اقداماتی بر ضدامنیت مردم داشته باشد ،باید
پاسخگو باشد و با چنین فردی برخورد قانونی به
عملخواهدآمد.اژهایضمنتبیینوتشریحجهات
مختلف یک کنش اعتراضی« ،اعتراض» را امری
پذیرفتنیدانستکهدراصولیازقانوناساسینیز
بدانتصریحشدهاستوبرهمینمبناگفت:ممکن
است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف باشند،
اِعمال مخالفت از جانب آن ها امــری پذیرفتنی
استودرنظاماتمدنینیزبهاینامرصحهگذاشته
شده است؛ در اسالم نیز تضارب آرا و افکار برای
پرورشوافزایشاستعدادهاودانش،موردپذیرش
است .رئیس قوه قضاییه با تفکیک مقوله اعتراض
از آشوبافکنی و اغتشاشآفرینی ،گفت :چنان
چه یک اعتراض به آشوب ،اغتشاش ،غارت اموال
عمومی و مردمی ،آتش زدن  ،تخریب ،فحاشی و
کشتوکشتارتبدیلشد،بدیهیاستکههیچقوه
عاقلهایوهیچنظامیدردنیا،آنراتحملنمیکند؛
جمهوری اسالمی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت
مردم و ایجاد خوف و هراس در آن ها ،ترور کردن و
همدستی با اجانب را تحمل نمیکند و با این قبیل
مسائلبرخوردجدیخواهدکرد.رئیسقوهقضاییه
گفت:پروندهافراددستگیرشدهدراغتشاشاتاخیر
به ویژه آن دسته از افرادی که مبادرت به آتش زدن
اموال عمومی و مردمی کردند و
در قتل و مجروح کردن افراد
مباشرت و معاونت داشتند،
هرچه زودتــر در دادسراها
تکمیل و بــه دادگـــاه
ارســــــال شــــود/.
میزان

سیدحسنخمینی:اعتراضبااغتشاش
تفاوتدارد

در پی سخنان رهبر معظم انقالب در باره حوادث
روزهای اخیر در کشور ،سید حسن خمینی بیانیه
ای را منتشر کرد که دربخشی از آن آمده است:
«تردید نباید داشت که بین «اعتراض» که حق
قانونی هر شهروند است ،با «اغتشاش» که ریشه
در دسیسه های دشمنان مردم دارد ،تفاوت وجود
دارد .اعتراض ،نشان زنده بودن جامعه ای است
که برخی از آسیب ها را بر نمی تابد ،ولی آشوب
و هنجارشکنی -آن هم وقتی توسط رسانه هایی
عاریازدلسوزیبرایملتایرانبرآتشآندمیده
می شود -ثمره ای جز حاکمیت افراطی گری یا
هرج و مرج ندارد .فراموش نکنیم که رسانه هایی
که امروزه میدان دار ایجاد شقاق در میان ما شده
اند یا تاریخی سراسر دشمنی با ما دارند یا از جایی
ارتزاقمیکنندکههموارهایرانوایرانیراضعیف
و زبون خواسته است .ما چاره ای نداریم جز این
که همراه و همدوش یکدیگر زندگی کنیم .همه
ما با هر سلیقه و نگاهی ،یک ملت ایم؛ با سالیق
متفاوت و با هدفی واحد .سربلندی کشورمان،
با زندگی مسالمت آمیز با هم و ایستادگی در
مقابل آنان که ذلت ما را می خواهند محقق می
شود .باید با هم گفت و گو کنیم؛ جناح ها با مردم
و حاکمیت با آنانی که دیگر گونه می اندیشند .و
صد البته تردید نکنیم که ستیز با دین و جنگ با
آن چه در منظر مردم «ارزش دینی» شناخته می
شود ،همانند جنگ با آزادی و رفاه به یک اندازه
ابتر و ناممکن است ».گفت و گو تنها راه برون رفت
از بن بست های اجتماعی است .روشن است که
ما با اعتراض هایی یک دست مواجه نیستیم و هر
از چندگاه ،گروهی کوچک یا بزرگ با سلیقه ای
متفاوت ممکن است نسبت به سیاستی یا رفتاری
معترض باشد .در این جامعه ،چه معترضین و چه
بدنه حاکمیت گریزی از
این ندارند که به گفت
و گو با تمام شرایطش،
کــه مــعــقــول تــریــن راه
اصــاح اســت ،تن در
بدهند/.جماران

