
یادداشت

انتقام  از سردارحاجی زاده دشمنی با نظام است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: کسانی که به دنبال تسویه 
حس��اب سیاس��ی و انتقام گرفتن از سردار حاجی زاده هس��تند، معاند نظام 
هس��تند. حجت االسالم احمد س��الک با انتقاد از کسانی که به بهانه سقوط 
هواپیما از نیروهای ارزشمند سپاه همچون سردار حاجی زاده انتقام می گیرند، 

گفت: ش��خصیت هایی چون سردار حاجی زاده فرزندان امام، انقالب و والیت 
هستند. وی با اشاره به اینکه سردار حاجی زاده خدمات بسیار ارزنده ای به انقالب 
اسالمی کرده است، ادامه داد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای خدوم آن، 
خدمات بس��یار زیادی برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام داده اند و آس��ایش 
کش��ور مرهون رشادت های آنان است. سالک تصریح کرد: بی تردید ممکن است در 
عملیات بزرگ نظامی خطاهایی رخ دهد اما این اشتباهات انسانی نباید باعث شود 

که خدمات ۴۰ ساله سپاه پاسداران انقالب اسالمی زیر سوال رود. مهر

به کار انداختن ساز و کار »ماشه« نشانه همدستی با آمریکاست
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه عنوان کرد: به کار انداختن س��از و کار 
ماش��ه، نش��ان همدس��تی با آمریکاس��ت و ایران می تواند ب��ا تعلیق اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی پاسخ مناسبی به غرب بدهد.
سیدمصطفی میرسلیم در صفحه شخصی خود در توییت به اجرای »مکانیزم 

ماش��ه« از سوی سه کشور اروپایی واکنش نش��ان داد. »ادعای بکار انداختن 
س��از و کار ماش��ه، نشان همدستی فرانس��ه و انگلیس و آلمان با آمریکا و بی شرمی 
آنها درباره اختالف در اجرای برجام اس��ت که خود مفتضح ترین بدعهدی را نسبت 
بدان نش��ان داده اند.ایران می تواند با تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پاسخ 
مناس��بی به غرب بدهد«. الزم به ذکر است در بیانیه تروئیکای اروپایی آمده است: 
»ما س��ه کش��ور بریتانیا، فرانسه و آلمان بار دیگر بر تعهدات خودمان در برجام و بر 

همکاری با همه طرفها  برای حفظ آن تاکید می کنیم.« فارس

نظام جمهوری اسالمی نظامی مردمی اسالمی است
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: افراد واجد شرایط با ثبت نام 

در انتخابات و رای مردم به مجلس راه می یابند.
حجت االس��الم و المسلمین س��ید رضا اکرمی، با اش��اره به انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی اظهار کرد: افراد واجد ش��رایط با ثبت نام در انتخابات و رای 

مردم به مجلس راه می یابند.اکرمی افزود: در دنیا این افتخار را داریم که در چهل 
سال گذشته بیش از سی انتخابات در ابعاد گوناگون برگزار کردیم. شورای نگهبان به 
عنوان قول فصل در انتخابات دیده شده که افراد واجد شرایط را تعیین صالحیت و به 
مردم معرفی کند.عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: شورای نگهبان به 
انتخابات نظارت دارد و باید طبق قانون به این موضوع ورود کند. در قانون آمده وقتی 
رد صالحیتی اعالم می ش��ود افراد می توانند علتش را پیگیری و از خود دفاع کنند و 

شورای نگهبان هم با درایت به وظیفه خود عمل می کند. باشگاه خبرنگاران 

جلسات دانشجویی فضای صداقت و خلوص

 حاال جلس��ات دانشگاهی - جلسات دانشجوئی - 
برای ما جلس��ات خیلی دلنشینی است؛ چون هم 
فضای صداقت و خلوص در این جلسات هست، هم 
دانش��جو در شکل دهی حال و آینده نقش اساسی 
دارد. این آن چیزی است که به نظر من دانشجویان 
ما هرگ��ز نباید این را از نظر دور بدارند. دانش��جو 
نقش آفرین اس��ت؛ هم در زمان حال و هم نسبت 
به دوران آینده؛ فردای کش��ور. این عنصری که در 
این کارگاه عظیم با همت و تالش خود و با هدایت 
و کمک استادان، ارزش افزوده و فوق العاده ای پیدا 
میکند، دانشجوس��ت. و یقیناً با این نگاه، دانشگاه 
مهمترین زیرساخت پیش��رفت و توسعه ی کشور 
اس��ت؛ یعنی هیچ یک از زیرساخت های گوناگون 
کش��ور اهمیت و نقش دانش��گاه را ن��دارد؛ چون 
دانشگاه نیروی انسانی را تربیت میکند که مهمترین 
س��رمایه ی کشور نیروی انس��انی است. از دانشگاه 
همیش��ه و در همه جا این انتظار هست که محل 
جوشش و اوج دو جریان حیاتی در کشور باشد: اول، 
جریان علم و تحقیق؛ دوم، جریان آرمان گراییها و 
آرمان خواهیها و هدفگذاریهای سیاسی و اجتماعی. 
کمتر محیطی را - ش��اید محیط دیگری را نشود 
پیدا کرد - میتوان پیدا کرد که مثل دانشگاه این دو 
جریان در آن به طور موازی همواره جوشش داشته 
باش��د؛ هم جریان علم و تحقیق که مایه ی حیات 
جامعه و عزت جامعه است و عزت علمی به دنبال 
خود عزت اقتصادی، عزت سیاسی، عزت بین المللی 
را میآورد، در دانشگاه هاس��ت، و هم آن مس��ئله ی 
آرمان گرایی که به ظاهر به مس��ئله ی علم ارتباطی 
هم ندارد، اما در همه جای دنیا انتظار از دانشگاه ها 
به خاطر حضور دانش��جو این است که در زمینه ی 
ترسیم آرمان ها و گرایش به تحصیل این آرمان ها و 

رسیدن به این آرمان ها، دانشگاه فعال باشد.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه 
علم و صنعت 
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مخاطب شمایید

از احداث مجتمع اداری شرکت گاز 
خودداری کنید

 رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت 
و عدالت در نامه ای به وزیر نفت از وی خواست تا در 
شرایط اقتصادی کنونی از احداث واحدهای اجرایی 
غیرضروری توسط شرکت ملی گاز خودداری کند. بنا 
بر گزارش های رسیده به دیده بان شفافیت و عدالت، 
شرکت ملی گاز در حال اخذ مصوبه کمیسیون ماده 
۵ شهرداری برای ساخت  احداث مجتمعی عظیم با 
عنوان مجتمع اداری متمرکز ش��رکت ملی گاز ایران 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و 
عدال��ت، در نامه »احمد توکلی« به بیژن زنگنه وزیر 
نفت آمده اس��ت: جنابعالی به خوبی آگاه هستید که 
کشور با محدودیت وسیع منابع بودجه مواجه است،   
بای��د صرفه  جویی در هزینه  ک��رد واحدهای اجرایی 
و ش��رکت های دولتی از اولویت های ویژه دولت باش��د. 
گزارش های موثق دریافتی به دیده بان ش��فافیت و 
عدالت حاکی از آن اس��ت که متأسفانه شرکت ملی 
گاز ای��ران در اقدامی عجیب و بر خالف این  اولویت 
ها در حال اخذ مصوبه کمیس��یون ماده ۵ شهرداری 
ب��رای س��اخت  اح��داث مجتمعی عظیم ب��ا عنوان 
مجتمع اداری متمرکز ش��رکت ملی گاز ایران است. 
بناس��ت این مجتمع در زمینی به مساحت ۵۷۸۴۰ 
مت��ر مربع در غرب بزرگراه ش��هید صیاد ش��یرازی، 
س��اخته شود که از وزارت دفاع خریداری شده است.

توکلی در این نامه افزود: تاکنون تنها چندین میلیارد 
تومان برای مس��ابقه معماری این ساختمان در سال 
گذش��ته هزینه و منجر به انتخاب ش��رکتی خارجی 
شده اس��ت. ضمناً قراردادهایی با شرکت های کریت 
عمران آریانا به عنوان مشاور پروژه؛ مهندسین مشاور 
رهیافت اندیشه فردا به عنوان مشاور ارزیابی عارضۀ 
ترافیک��ی و به موازات آن با ش��رکت های دیگری در 
زمینه مطالعات زیس��ت محیطی، موزه گاز )سازمان 
میراث فرهنگی(، شهرسازی، زیرساخت، لرزه سنجی 

و پدافند عامل منعقد شده است.
بنابراین هرگونه س��اخت و ساز جدید این شرکت در 
ش��رایط معمول فاقد توجیه، اتالف منابع و اس��راف 

است.  ایرنا

سیاست مجازی  درخت انقالب ما درختی اس��ت با ریش��ه های اس��المیت 
و جمهوری��ت. ۴۰ س��ال هم از عمر آن می گ��ذرد. در این 
مدت س��اقه اش قدری تناور ش��ده و شاخه ها و میوه هائی 
هم داده اس��ت. ریش��ه هایش آنقدر عمیق هست که جای 
نگرانی نیست. اس��الم عزیز ما خودش محافظ همه است و 
نیازی به محافظت ماها ندارد. جمهوریت هم در فطرت پاک 
همه انسانهای پاک سرش��ت قرار دارد و امید که فطرتمان 
پ��اک باقی بماند. بر عکس این ما هس��تیم که به اس��الم و 
جمهوریت نیاز داریم و از ثمرات آنها بهره مند می ش��ویم. 
ام��ا این همه ماجرا نیس��ت و نباید به همی��ن ها دلمان را 
خوش کنی��م. این نهال آبیاری می خواه��د. ما با این همه 
مسائل جدید مواجه می شویم. آیا نباید از این اسالم عزیز و 
جمهوری مبارک پاسخ این سواالت را استنباط کنیم؟ دیگر 
اجزای این درخت چطور؟ ساقه و شاخه و برگش چطور؟ آیا 
آنها آفت نمی زنند؟ از کجا می فهمیم که آفت زده است؟ از 

کمیت و کیفیت میوه هایش.
آیا از این درخت با این ریشه های عمیق نمی بایست میوه 
های بیش��تر و با کیفیتری نصیب ملت می ش��د؟ اگر آفت 
نداشت پس چرا هر از چندگاهی این میوه های تلخ نصیب 
ملتمان می ش��ود؟ منظورم میوه های تلخ درخت خودمان 
اس��ت و نه میوه ه��ای تلخی که آن جغدهای ش��وم نابکار 
قاط��ی میوه های درختمان می کنند. چقدر به فکر آبیاری 

هستیم؟ چقدر به فکر این آفتها هستیم؟
ما در این مقال فعال تنها به داس��تان آفتهایش می پردازیم 
و مس��ائل مربوط به آبیاریش را به فرصت دیگری و توسط 
اهلش می س��پاریم. آری، درخت انقالب م��ا آفتهائی دارد. 
آفت زده هس��ت. اما زنده هس��ت. اگر زنده نبود جوش��ش 
اسالمیت و جمهوریت از زیر پوست آن اینقدر نمایان نبود. 
خ��وب با آفتها چ��ه کار باید کرد؟ باید مب��ارزه کرد. گاهی 
هم هرس الزم دارد. آنها که می گویند دس��ت به آن نزنید 
یعنی غیر مستقیم به جامعه القای غلط می کنند که نباید 
با آفتهایش مبارزه کرد. حتما اینها اشتباه می کنند. مشکل 
ما اینست که گاهی باغبانهای مهربانی تا می آیند با آفتهای 
ای��ن درخت مبارزه کنند و یا هرس��ش کنند، ناگهان گرگ 
انس��ان نمائی با تبر در بینشان قرار می گیرد و همه کارها 

را خراب می کند.
باغبانهای مهربان قدری سروصدا می کنند که اجازه دهید 
ب��ا این آفته��ا مبارزه کنیم ولی چون خطر آن تبر بدس��ت 
بی مروت را احس��اس می کنند، مجبور می شوند به خاطر 
مصالحی موقتا از کنار درخت بروند. حتما می بینید س��فیر 
انگلیس را. این خیلی خطرناک است. تنهائی درخت و تنها 

گذاشتن آن با آفتهایش را می گویم. به نظرم بیشترین آفت 
این درخت عزیزمان در حال حاضر، سوء مدیریت، نداشتن 

صداقت و سهل انگاری و تن پروری است.
مدیریت یعنی بکار گیری اثربخش از منابع برای رسیدن به 
اهداف س��ازمانی. مدیریت چهار وظیفه دارد. برنامه ریزی، 
سازماندهی، کنترل و رهبری. سوء مدیریت یعنی اینکه این 
چهار وظیفه اش را به درستی انجام نمی دهد فلذا نمی تواند 
از منابع خودش استفاده اثربخش کرده و به اهداف سازمانی 
خودش هم نمی رس��د. به راس��تی اگر مدیری بخواهد این 
وظایفش را انجام بدهد، چقدر باید در زمینه سازمانی خود 
علم و مهارت و تجربه داشته باشد؟ چقدر باید وقت بگذارد؟ 
چن��د درصد مدیران م��ا برنامه دارن��د؟ فرآیندهای جاری 
سازمانی خود را کنترل می کنند؟ نیروهایشان را به درستی 
می چینند )رعایت شایسته ساالری( و تقسیم کار مناسبی 
بین آنها می کنند؟ نظام ایجاد انگیزش��ی مناس��بی را برای 

ایفای نقش رهبریشان طراحی کرده اند؟
نویسنده یک پزشک اپیدمیولوژیست و معلم دانشگاه است. 
طبیعی است که در زمینه رشته تخصصی خودش می تواند 
مصادیق��ی را ذکر کند. مثال می تواند بگوید ای مس��ئولین 
مگر ن��ه این بود که از اهداف طرح تحول س��المت کاهش 
پرداختی از جیب مردم بود؟ قرار بود برای شهر و روستا به 
ترتیب به زیر 1۰ و ۵ درصد برسد. االن این درصد پرداختی 
چقدر اس��ت؟ قرار بود درصد زایمان سزارین به 3۰ درصد 
برس��د. االن چقدر اس��ت؟ قرار بود سواد س��المت ایرانیان 
به ۷۵ درصد برس��د، االن چقدر اس��ت؟ قرار بود هر خانوار 
ایرانی یک س��فیر سالمت در خانواده اش داشته باشد. االن 
چند درصد خانوارهای ایرانی دارای سفیر سالمت هستند؟ 
قرار بود همه ایرانیان دارای بیمه ش��وند. پزش��ک خانواده، 
پرونده الکترونیک، کاهش بستری شدن در بیمارستان، بار 
بیماریهای غیرواگیر، مرگ زود رس و ... خوب آیا رسیدیم؟ 
اصال دیتای ش��ما برای گزارش شما چیست؟ اینها را البته 
باید در جای تخصص��ی خودش بحث کرد و من فعال قصد 

پرداختن به آنها را ندارم.
اما به عنوان یک ش��هروند، س��وال می کنم که در این ایام 
همه می دانس��تیم که بعد از ش��هادت جانگداز حاج قاسم 
س��لیمانی عزیز، و تاکید ملت و مسئولین ما قرار بود انتقام 
بگیری��م و آن ترام��پ دیوانه هم گفته ب��ود که می خواهد 
نق��اط متعددی از کش��ور عزیزمان را بزند. چرا مس��ئولین 
محترم ما ندانس��تند؟ چرا تمهیدات متناسب با آن را مهیا 
نکردند؟ ح��اال یکجا صدای��ش درآم��د و هواپیمای حامل 
گلهای عزیزمان سهوا زده شد و آن فاجعه به بار آمد. یعنی 

پیامدش ظاهر ش��د. آیا فراینده��ای دیگر هم بخوبی آماده 
بودند و هس��تند؟ مدیریت بحران م��ا؟ ارتباطات ما؟ برق و 
آب و سالمت و ... ترا بخدا ای مسئولین بروید و چک کنید. 
بروید کنترل کنید. برنامه هایش��ان را ببینید. خیلیهایشان 
خوابن��د. تنبلند. صادقانه به ملت ج��واب نمی دهند. اگر به 
صورت سیستماتیک چک میکردید که دیگر هواپیمائی زده 
نمی ش��د. در تشییع جنازه س��ردار، ۵۰-6۰ نفر جان نمی 

باختند. 2۰-3۰ نفر ته دره نمی رفتند. آخر چرا؟
در دکتری��ن مدیریتتان ارزش جان ش��هروند ایرانی چقدر 
است؟ شهادت قضیه اش فرق می کند. شهادت یک افتخار 
است. شهادت انتخاب هدفمند یک آرمان بزرگ برای جامعه 
و فراتر از خویش��تن است که شهید جانش را که عزیزترین 
داش��ته اس��ت را برای آن آرمان فدا میکن��د. ببینید خون 
مقدس یک ش��هید چ��ه می کند با دله��ای یک ملت؟ چه 
جوش و خروشی در جامعه راه می اندازد؟ آن شهادت است 
که اگر فردی ظفر یابد و یا کشته شود، در هر صورت پیروز 
هست. نه جان باختنهای ناش��ی از سوء مدیریتهای ما. این 

پیروزی نیست. این دلیل آفت زدگی ما است.
ای کاش همانط��ور که به قول رهبر عزیزمان، ش��هادت حاج 
قاس��م عزیز غبار از چش��مان همه برای دیدن درخت تناور 
انق��الب باز کرد، اتفاقات تلخ بعد از ش��هادت ایش��ان )جان 
باختن در مراس��م تشییع جنازه، س��قوط هواپیما و اتوبوس 
و ...( نی��ز غبار چش��م مس��ئولین ما را از وجود آفت س��وء 
مدیریتی پاک کند. م��ا حتی همدردی کردن را هم بخوبی 
انجام ندادیم. چرا باید اساتید و رئیس دانشگاه محل تحصیل 
فرزندانم��ان برای فرزندانمان اش��ک بریزند، ولی باغبانان ما 
نه؟ نخست وزیر کشورش پشت سرهم توئیت بزند، پیگیری 

کند، ابراز همدردی کند ولی ... ما چه کردیم؟
من نمی توانم باور کنم که نیتش��ان ب��رای انجام این کارها 
خالصانه نبوده است. چقدر صدا و سیمای ما وقت گذاشت؟ 
س��ری به خان��واده هایش��ان زد؟ زندگی پراز مش��قت و پر 
افتخارش��ان را نمایش داد؟ حال که مشخص شد که اشتباه 
س��هوی پدافندی رخ داده، گزینش��ی رفتند سراغ دو تا سه 

خانواده! انصادف بدهید.
َۀ یعنی  موالیمان علی ع می فرماید: اإلنصاُف یَسَتدیُم الَمَحَبّ
انصاف هست که سبب تداوم محبت می شود. اگر این کارها 
انجام می ش��د، االن روحیه جامعه م��ان اینچنین می بود؟ 
ما حتی خبررس��انی را هم نمی دانیم. چرا باید چنین عمل 
می کردیم که گفته ش��ود اگر فشارهای خارجی نبود، شاید 
هرگز این مطلب افشا نمی شد؟ چرا با قاطعیت چنین گفتید 
که موتور هواپیما مش��کل پیدا کرد؟ خوب نمی دانستید و 

مطمئن نبودید که آن موش��ک ش��لیک شده سبب سقوط 
هواپیما ش��ده و نیاز به ۴۸ س��اعت زمان داشتید، این مدت 
را س��کوت می کردید. ایام خیلی س��ختی را می گذرانیم.از 
دست دادن حاج قاس��م عزیز، از دست دادن نخبگانمان، از 
دس��ت دادن اعتماد سایر نخبگانمان، از دست دادن سرمایه 
اجتماعی ملتمان. خیلی حیف شد آن روحیه بی نظیر پس 

از شهادت حاج قاسم را اینقدر راحت کمرنگ کرده ایم.
باید دوب��اره جبران کنیم. آفتهایم��ان را درمان کنیم. اصل 
کرامت و ارزش واالی انسان و شهروند ایرانی را مطابق اصل 
دوم قانون اساسی )در کنار سایر ملل مظلوم مطابق اصل 1۵6 
قانون اساسی( س��رلوحه کار خودمان قرار بدهیم. مدیریت 
صحی��ح و عالمان��ه را در جامعه نهادینه کنی��م. از مدیریت 
جزیره ای و غیر فعال، کم توجهی به جان ش��هروندان، کم 
کاری و کندی ایفای نقش مدیریتی، نداشتن برنامه اجرائی، 
نداش��تن برنامه نظارتی و ... بپرهیزی��م. فرآیندهای عادی و 

بحرانی خودمان را ارتقا داده و نظارت مستمر کنیم.
صادقانه با مردم سخن بگوئیم. اگر اشتباهی کردیم صادقانه 
عذرخواهی به موقع انجام دهیم. اگر نقص کار ما جدی تر بود 
از سمتمان استعفا دهیم. تنها در این صورت است که آسیب 
پذیریمان کم خواهد شد. در این مصداق خاص هم مجازات 
قاصرین و مقصرین سوء مدیریت تمامی مراحل فرآیند منجر 
به رخداد س��قوط هواپیما، قاصرین و مقصرین سوء مدیریت 
اطالع رس��انی و جریحه دار کردن افکار عمومی، دالئل عدم 
لغو پرواز و یا تغییر مس��یر پروازی هواپیماهای مس��افربری 
فرودگاه امام، دالئل نداشتن صداقت و نبودن مدیریت صحیح 
اطالع رس��انی ملی، برگزاری تش��ییع ملی و شکوه برای این 
گله��ای نخبه مان و توجه بیش از پیش ب��ه بازماندگان این 
عزیزان و اهمیت قائل ش��دن بیشتر برای سایر سرمایه های 

نخبه کشور را فراموش نکنیم.
بی انصافی هس��ت که در انته��ا علیرغم رخدادن این خطای 
انسانی سهوی در مجموعه هوا و وفضای سپاه، در این قحطی 
مسئولیت پذیری و عذر خواهی در کشور، از سردار عزیزمان 
)با این همه جانفش��انیها در طول جن��گ تحمیلی و پس از 
آن( که مسئولیت این خطا را پذیرفت، به سهم خودم تقدیر 
نداشته باشم. ایکاش موارد پیشگفت به خوبی انجام می شد 
ت��ا ای��ن رخداد های تلخ رخ نم��ی داد. و هر گاه رعیت بر تو 
بدگمان گردد، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و 
با این کار از بدگمانی نجاتشان ده، که این کار ریاضتی برای 
خودس��ازی تو و مهربانی کردن نسبت به رعیت است و این 
پوزش خواهی تو آن��ان را به حق وا می دارد.) امام علی )ع(

نامه ۵3 نهج البالغه(  الف

اتفاقات��ی ک��ه بع��د از حادث��ه هواپیما رخ داد موجب ش��د 
آش��وبگران که از حضور میلیونی مردم در تش��ییع س��ردار 
س��لیمانی و س��یلی محکم سپاه به آمریکا ش��دیداً عصبانی 
بودند تالش کنند با ایجاد ناآرامی فضای دانشگاه ها و جامعه 

را ملتهب کنند.
تشییع باش��کوه سردار س��لیمانی و همرزمانش در کشور و 
حضور گس��ترده و میلیونی مردم در این مراسم و همچنین 
سیلی محکم سپاه پاسداران انقالب اسالمی و انتشار گسترده 
این وقایع در رس��انه های مختلف و فضای مجازی عصبانیت 
ش��دید دش��منان داخلی و خارجی نظام و م��ردم را در پی 
داش��ت ول��ی از آنجایی که عظمت حضور مل��ت در دفاع از 
آرمان ها و ش��هیدان انق��الب هیچ راهی را ب��رای ابراز اندام 
آش��وبگران باقی نگذاشته بود، س��کوت سنگین آنها را برای 

مدتی شاهد بودیم.
مردمی که در غم از دست دادن سردار سلیمانی لباس سیاه 
بر تن ک��رده بودند، مجددا برای از دس��ت دادن تعدادی از 

هموطنان در حادثه هواپیمایی اوکراین عزادار شدند.
ماج�رای جان باخت�گان حادث�ه  از  سوءاس�تفاده   

هواپیمایی
در این میان آشوبگران همچنان لب به سکوت بسته بودند و 
صدایی از آنها در نمی آمد، تا اینکه بیانیه ستادکل نیروهای 
مسلح  و اتفاقات بعد از آن بهانه ای شد برای سودجویان تا به 
واسطه آن و با استفاده از احساسات مردم دست به اقدامات 

ساختارشکنانه بزنند.
فرصت طلبان بعد از اینکه مش��خص شد اتفاق رخ داده برای 
هواپیمای اوکراین ی��ک خطای غیرعمدی بوده تمام تالش 
خود را کردند تا به بهانه های مختلف از موضوع سوءاستفاده 

کرده و به انقالب و نظام ضربه بزنند. 
در همین راس��تا برخی جریان ها در بیرون و داخل دانشگاه 
با انتش��ار فراخوان هایی از دانش��جویان و مردم برای حضور 
در مراسم گرامیداش��ت جانباختگان حادثه دعوت کردند و 

بس��یاری از مردم و دانش��جویان نیز که عزادار از دست دادن 
هموطن��ان خود بودند با توجه به ای��ن فراخوان ها در مقابل 
دانش��گاه هایی مانند ش��ریف و امیرکبیر جمع شدند، زمان 
زیادی از تجمع دانش��جویان نمی گذش��ت که برخی عناصر 
سودجو که از قبل هماهنگ کرده بودند مراسم گرامیداشت 
یاد شهدای حادثه هواپیمایی را به یک تجمع ساختارشکنانه 

تبدیل کردند.
 حضور سفیر انگلیس در میان آشوبگران!

یکی از اتفاقات عجیب در این تجمعات حضور سفیر انگلیس 
مقابل دانش��گاه امیرکبیر بود که توس��ط نیروهای انتظامی 
دس��تگیر ش��د و همین موضوع نشان داد پش��ت پرده این 

اتفاقات کشورهایی مانند انگلیس نیز قرار دارند.
با بررسی شعارهای هماهنگی که فرصت طلبان در تجمعات 
غیرقانون��ی در  دانش��گاه هایی مانن��د امیرکبیر، ش��ریف و 
شهیدبهش��تی س��ر دادند و با توجه به رفتارهایی که آنها در 
این روزها از خود نش��ان دادند به وضوح مش��خص ش��د که 

مطالب��ات آنها هیچ ربطی به مس��ئله ج��ان باختگان حادثه 
هواپیمایی ندارد و این افراد سعی دارند با تحریک دانشجویان 
و با سوءاستفاده از فضایی که در جامعه ایجاد شده، اهداف و 

منافع خود را پیگیری کنند.
 انتش�ار تصاویر جعلی برای برانگیختن احساس�ات 

دانشجویان
برخی از کانال های مرتبط با آشوبگران در دانشگاه امیرکبیر 
هم با انتش��ار برخ��ی تصاویر و ارتب��اط دادن آن با تجمعات 
غیرقانونی مدعی ش��دند که تعدادی از دانش��جویان توسط 
نیروهای بسیج و دانشجویان انقالبی به شدت آسیب دیده اند 
که بعدا مش��خص شد تصاویر منتشر شده جعلی و مرتبط با 

اخبار دیگری است.
یکی از تصاویر که به ادعای فرصت طلبان مربوط شکس��تگی 
س��ر و کبودی بازوی دانشجویان بود، در اصل به رضا یزدانی 
کش��تی گیر ایرانی و آس��یب دیدگی او در مسابقات مربوط 

می شد که قبال در رسانه ها منتشر شده بود.

در برخی از دانش��گاه ها ساختارشکنان با سردادن شعارهایی 
مانند» اس��اتید، دانشجو؛ حمایت، حمایت« تالش داشتند تا 
اس��اتید و دانش��جویان دیگر را با خود همراه کنند و وقتی با 
پاس��خ منفی اساتید و دانش��جویان مواجه شدند با سر دادن 

شعارهایی توهین آمیز واکنش نشان دادند.
البت��ه در این میان دانش��جویانی هم بودند ک��ه بدون ایجاد 
درگی��ری و ناآرامی و تنها با روش��ن کردن ش��مع یاد جان 

باختگان حادثه را گرامی داشتند.
اقدامات صورت گرفته از س��وی هنجارشکنان، موجب شد تا 
بسیاری از دانش��جویان به ساختارشکنی های صورت گرفته 
انتقاد کنند. در بس��یاری از دانشگاه ها نیز در اعتراض به این 

اقدامات ساختارشکنانه تجمعاتی برگزار شد.
  ایس�تادگی اس�اتید و دانش�جویان دانش�گاه های 

مختلف در مقابل فرصت طلبان 
س��والی که هم اکنون مطرح است این است که این افراد اگر 
واقعا قصد ع��زاداری برای جان باختگان حادثه هواپیمایی با 
مطالب��ه ای در این باره دارند پس چرا در تجمعات غیرقانونی 
خ��ود و درس��ت در زمانی که م��ردم و دانش��جویان عزادار 
اتفاقات رخ داده هس��تند، دست و صوت می زنند و شعارهای 
ساختارشکنانه می دهند، چرا تصاویر و بنرهای سردار سلیمانی 
را پاره می کنند، چرا برنامه هایی که برای گرامیداشت شهدای 

حادثه هواپیمایی برگزار می شود را برهم می زنند و ....
از این س��وال ها مهمتر اینکه چرا این افراد بعد از اینکه خبر 
حادثه هواپیما اعالم ش��د، هیچ اقدامی برای گرامیداشت یاد 
جان باخت��گان حادثه انجام ندادند و تنه��ا زمانی که متوجه 
ش��دند این اتفاق یک خطای انسانی و غیرعمدی بوده به یاد 

جان  باختگان افتادند؟
ایستادگی اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف در مقابل 
فرصت طلبان نش��ان داد که مشت این افراد و جریانات دیگر 
برای دانش��گاهیان باز شده و این عناصر آشو بگر نمی توانند با 
چنین صحنه سازی هایی دانشجویان را فریب دهند. فارس

دکتر عباس علی پور
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دروغ  پردازی با تصاویرجعلی
سناریویآشوبگرانبرایایجادناآرامیدردانشگاهها

گزارش

باید دوباره جبران کنیم


