
 وزارت »ارتباطات« را 
از خواب بیدار کنید!

این روزها و در هیاهوی قطع و وصل اینترنت و فیلتر 
شدن برخی پیام رســان های خارجی، واقعیت های 
اندوهباری هم به چشم می خورد که نه دولت به آن 

توجه دارد و نه صاحبان پیام رسان های داخلی.
قبل از ورود به بحث به یکی دو تا از توییتهای مردم 
اشــاره کنم که البته صدها موردش را شــنیده اید و 
هزاران موردش را دیده اید. یکی در توییتش از وزیر 
»قطع ارتباطات« نام برده و دیگری نوشته است که 
با فالن پیام رسان داخلی که پیام یا صوتی را ارسال 
می کنی باید یک پیامک هم به طرف بدهی که فالنی 
پیام رسانت را چک کن! این دست شوخی های جدی 
و انتقادهــای کاربران در فضای مجــازی به فراوانی 
دیده می شــود اما گویا هیچ مســوولی نمی بیند یا 
نمی شنود یا اگر می بینند و  می شنوند برایشان اصأل 

اهمیتی ندارد.
شاید برخی مســووالن و البته برخی نصیحت گران 
کــه کاری هم بــا فضای مجازی ندارنــد و این فضا 
را واقعا مجــازی و بی خاصیــت می پندارند در دل 
بگوینــد بهتر که اینترنت، نیمه قطع و پیام رســان 
ها قطع هســتند! اینترنِت کمتر مفســده کمتر! اما 
آیــا این پندار، بیانگر دریافتی واقــع بینانه و عمیق 
از اوضاع این روزهاست؟شورای عالی فضای مجازی 
که باید این روزها بیشــتر از هر زمانی شاهد فعالیت 
و بیانیه هایش باشــیم اصال انــگار وجود ندارد و در 
خواب زمســتانی فرو رفته اســت! وزارت ارتباطات 
هــم که به قول برخی کاربران تبدیل به وزارت قطع 
ارتباطات شــده و مدام بیانیه های تخیلی می دهد و 
مثاًل می گوید هیچ گونه کندی و قطعی ترافیک بین 
الملل یا سرویس دهنده های ثابت نداریم و همه چیز 
آرام است و ... .از آن طرف آمار می آید که ۹۳درصد 
کاربران اینترنِت همراه از وی پی ان استفاده می کنند 
در حالی که این رقم در گذشته ۳۵درصد بوده است.
از طرف دیگر بسیاری از کاربران برای ارتباط با اقوام 
یا رتق و فتق امور تجاری و اداری در خارج از کشور 
دچار مشکل شــده اند چون پیام رسان های داخلی 
قابلیت اســتفاده بین المللی ندارند و خارجی ها هم 
که شــدیداً فیلتر شده اند و سرعت اینترنت هم البته 
بــا دریافت همان بهای قبلی، آن قــدر پایین آورده 
شــده که عماًل با وی پی ان هم نمی توان پیام رسان 
های مهم مانند واتســاپ و تلگرام را باز کرد و حتی 
در بسیاری روزها سرویس های مهم و کاربردی مانند 

جی میل هم از دسترس خارج می شوند.
در حال حاضر هر کدام از پیام رســان های موجود 
چند ضعف بزرگ و شــاید یکی دو نقطه قوت داشته 
باشند. مثاًل یکی امکان تماس صوتی و تصویری دارد 
امــا دیگران ندارند. یکی ِســرورهای قوی تری دارد 
اما گرافیک و طراحی اش افتضاح اســت. اکثر اینها 
هم امکانــات الزم و مورد نیاز بــرای کاربر را یکجا 
ندارند در حالی که فراهــم کردن این امکانات فقط 
نیاز به طراحی و کار نــرم افزاری و حتی فقط کپی 
کردن از روی دست خارجی ها را دارد که داخلی ها 
از همین مقدار زحمت کشیدن هم پرهیز دارند!واقعا 

عجیب است!
در ایــن فرصت تاریخی و طوالنــی که به هر دلیلی 
برای پیام رســان های داخلی فراهم شده تا با نشان 
دادن قابلیت های جدید و کاربردی، خودی نشــان 
دهند و انبوه کاربران ســرگردان و وامانده را جذب 
کنند، چرا همه در خوابند؟ فرصت از این بهتر؟دایم 
که نمی شــود دم از نبود امکانــات و قدرت رقبا زد. 
خوب حاال که رقیبی در میدان نیست بفرمایید این 
گوی و این میدان!این روزها که باید شاهد بیشترین 
نســخه های جدید و  آبگریدهای روزانه و هفتگی از 
این پیام رســانها باشیم،انگار نه انگار که یک فرصت 
تاریخی برای آنها در حال از دســت رفتن است.چند 
ســال برگردید به عقب و روزهــای اول تلگرام را به 
یــاد آورید. تقریبا هفته ای نبود که یکی دو نســخه 
و ارتقــای جدید بــا امکانات جدیــد و فوق العاده از 
این پیام رســان منتشر نشود. اســم می بریم چون 
مجبوریــم! همین الگو با تمــام امکانات رنگارنگش 
پیش چشم شماســت عزیزان! نیازی نیست زحمت 
بکشــید و فکر کنید. لطفاً فقط کپــی کنید همین 

امکانات را در پلتفرم های خودتان و تمام
!پیشنهاد کاربردی برای وزارت »ارتباطات« و مدیران 
پیام رســانهای داخلی که هر کدام جسته و  گریخته 
یک گوشه این آشفته بازار را در اختیار گرفته اند این 
است که یک کنسرسیوم تشکیل دهند، امکانات خود 
را روی هم بگذارند و با هم افزایی ســازنده طرح یک 
پیام رســان قوی و  جدید با دارا بودن استانداردهای 
بین المللی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خوب 
و طراحی مقبول را بریزند و با ســرعت بیشــتر اجرا 
کنند و ســپس هر یک قدر الســهم خود را در این 
پیام رسان بزرگ ملی که کشورهای دیگر مانند کره، 
چین، ژاپن، روســیه و ... هم نظایرش را دارند، به نام 
خود ثبت کنند و مطمئن باشــند هر کدام ۱۰ برابر 

شرایط فعلی سود خواهند برد.
شرایط امروز پیام رسان ها در کشور ما دقیقاً مصداق 
لشکر شکســت خورده ای اســت که هر تکه اش به 
ســمتی حرکت می کند با این تفــاوت که در عمل 
رقیبان بزرگ و مقتدر این پیام رســان ها از میدان 
رقابت خارج شــده اند و اکنــون دروازه حریف بدون 
دروازه بان است. این فرصت برای گل طالیی ممکن 
است همیشه فراهم نباشد.نمونه موفق استارتاپ های 
اینترنتی را در حوزه تاکســی های اینترنتی و کسب 
و کارهای اینترنتی مبتنی بــر دیجیتال مارکتینگ 
در همین کشــور خودمان فــراوان داریم. چرا نباید 
در عرصه پیام رســان هــا آن هم در این شــرایط 
اســتثنایی، چنین موفقیتی را داشــته باشیم؟لطفاً 
 یکی متولــی اصلــی یعنــی وزارت »ارتباطات« را 

از خواب بیدار کند!  الف

یادداشت

جمهـوری اسـالمی ایـران توانسـته با سـاخت سـامانه برد 
بلنـد بـاور ۳7۳ خـود را بـه سـامانه S4۰۰ نزدیـک کند.

امیـر علیرضـا صباحی فـرد فرمانـده نیـروی پدافنـد هوایـی 
ارتـش پـس از ارتقای برد سـامانه بـاور ۳7۳ به بیـش از ۳۰۰ 
کیلومتر گفت: ما طی ۱۶ ماه توانسـتیم برد ۱۵۰ کیلومتری 
سـامانه بـاور ۳7۳ را بـه بـاالی ۳۰۰ کیلومتـر برسـانیم. امـا، 
متوقـف نشـدیم و نظر مـا روی برد 4۰۰ کیلومتر اسـت که با 

کمـک خداونـد بـه آن هم خواهیم رسـید.
بـه گـزارش فـارس وزارت دفـاع بـا رونمایـی از موشـک 
صیـاد 4B در روزهـای اخیـر و تحویـل ایـن موشـک بـه 
نیـروی پدافنـد هوایـی ارتـش موجـب ارتقای برد سـامانه 
بـاور ۳7۳ بـه بیش از ۳۰۰ کیلومتر شـد. بـا این موفقیت، 
جمهـوری اسـالمی ایـران به دومین کشـور جهـان تبدیل 
شـد که توانسـته سـامانه موشـکی برد و ارتفاع بلند با برد 
بیـش از ۳۰۰ کیلومتـر طراحـی و بسـازد. ایـن سـامانه با 
ایـن ارتقـاء توانسـت خود را نسـبت به سـامانه  S۳۰۰ در 
مرتبـه باالتـری قرار داده و به سـامانه برتـر S4۰۰ نزدیک 
کنـد. امـا، بـاور ۳7۳ و S4۰۰ تفاوت هـا و شـباهت هایی با 

یکدیگـر دارنـد کـه در ادامـه آن هـا را بررسـی می کنیم.

 باور 373 و S400 چه شباهت ها و تفاوت هایی
 با هم دارند؟

جهـات  از  بسـیاری  در   S4۰۰ و بـاور ۳7۳  سـامانه های 
بـه یکدیگـر شـباهت دارنـد. در حـوزه رادارهـای کشـف، 
رهگیـری و درگیـری، هـر دو این سـامانه قادر هسـتند تا 
۱۰۰ هـدف را بـه طـور همزمـان رهگیـری کننـد. ارتفـاع 

درگیـری هـر دو سـامانه نیـز حـدود ۳۰ تـا ۳2 کیلومتـر 
اسـت. امـا، در حـوزه کشـف بـاور ۳7۳ می توانـد اهـداف 
را در فاصلـه 4۵۰ کیلومتـری کشـف کنـد در حالـی کـه 
S4۰۰ قـادر اسـت اهـداف را در فاصلـه ۶۰۰ کیلومتـری 

کند. کشـف 
یـک تفـاوت دیگـر در حـوزه رادارهـای کشـف ایـن دو 
اهـداف  می توانـد   S4۰۰ می خـورد.  چشـم  بـه  سـامانه 
بالسـتیک را در فاصلـه ۶۰ کیلومتری کشـف کند اما، این 

بـرد بـرای بـاور ۳7۳ اعـالم نشـده اسـت.
در حـوزه درگیـری، بـاور ۳7۳ در آخریـن ارتقـای خـود 
می توانـد با اسـتفاده از موشـک های صیـاد 4 و 4B اهداف 
خـود را در فاصلـه 2۰۰ و ۳۰4 کیلومتـری منهدم کند. در 
حالـی کـه S4۰۰ می توانـد بـا 4 نـوع موشـک مختلف به 
نام هـای 48N۶E2 4۰N۶، ،۹M۹۶E2 و 48N۶E2 قـادر 
بـه انهـدام اهـداف خـود در فاصله هـای ۱2۰، 2۰۰،  2۵۰ 

و ۳8۰ اسـت.
در حـوزه درگیـری نیز هر گـردان باور ۳7۳ قادر اسـت به 
طـور همزمـان بـا ۶ هـدف درگیر شـود. در حالـی که این 

قابلیـت بـرای S4۰۰ تعداد ۱۰ هدف عنوان شـده اسـت.
ویژگی هـای  اهـداف  بـا  مقابلـه  در  سـامانه ها  ایـن 
انـواع  بـا  بـاور ۳7۳ می توانـد  مشـخصی دارنـد. سـامانه 
تهدیـدات آیرودینامیـک و بالسـتیک همچـون پهپادهـا، 
هواپیماهـای نسـل پنجـم بـا سـطح مقطـع بسـیار پایین، 
بالگردهـا  و  بالسـتیک  موشـک های  کـروز،  موشـک های 
مقابلـه کنـد. سـامانه S4۰۰ قـادر اسـت عـالوه بـر ایـن 
اهـداف با موشـک های بالسـتیک میـان برد، موشـک های 

کـروز تاماهـاوک، موشـک های هدایـت شـونده دقیـق و 
هواپیماهـای پنهانـکار نیـز مقابلـه کنـد. 

پرتاب سرد یا پرتاب گرم؛ کدام یک بهتر است؟
در  پرتاب گـرم  سـامانه های  جـزو   ۳7۳ بـاور  سـامانه 
جهـان اسـت و جمهـوری اسـالمی ایـران بـا رونمایـی از 
آن، نخسـتین سـامانه عمودپرتـاب از نـوع پرتاب گـرم را 
پرتاب گـرم  سـامانه های  عملکـرد  نحـوه  کـرد.  عملیاتـی 
ایـن گونـه اسـت کـه موشـک مـورد نظـر در درون مخزن 
مـورد نظـر خود فعال شـده و معموال از طریـق محل های 
خاصـی کـه در اطـراف آن در نظـر گرفتـه شـده حـرارت 
خـارج مـی شـود و موشـک حرکت عمـودی خـود را آغاز 

کـرده و شـروع بـه پـرواز مـی کند.
پرتاب سـرد  سیسـتم  از   S4۰۰ سـامانه   مقابـل،  در  امـا 
اسـتفاده می کنـد. در ایـن نوع پرتـاب، پرتابگرهای سـرد، 
معمـوالً از یـک منبـع تولیـد هـوای پرفشـار اسـتفاده می 
شـود کـه موشـک مورد نظـر را به سـمت باال و بـه بیرون 
از آن فرسـتاده و سـپس موتـور موشـک فعـال می شـود.

هـر دو ایـن روش ها مزایـا و معایبـی دارد؛ امنیت باال یکی 
از مزایـای سـامانه های پرتـاب سـرد اسـت چـون در ایـن 
روش موتـور موشـک پـس از پرتـاب از داخـل کنیسـتر یا 
محفظـه خـود فعـال شـده و احتمـال انفجار و واردشـدن 
آسـیب بـه ایـن سـامانه ها کاهش پیـدا می کنـد. البته این 
روش در موشـک های بالسـتیک معایبـی همچـون افزایش 

وزن، هزینـه و پیچیدگـی طراحـی و اجرا دارد. 
اسـت  ایـن  پرتاب گـرم  سـامانه های  مزیـت  مقابـل،  در 

کـه بـرای تولیـد گاز جهـت پرتـاب موشـک نیـازی بـه 
سـامانه های اضافـی وجود نـدارد. ارزان  قیمـت  بودن دیگر 
مزیـت ایـن نـوع سـامانه ها اسـت. البتـه عیب بـزرگ این 
سـامانه ها ایـن اسـت که چون موشـک در داخل کنیسـتر 
انفجـار ایـن  یـا محفظـه خـود فعـال می شـود احتمـال 
موشـک در ایـن محـل و انهـدام همـه بخش های سـامانه 

وجـود دارد. 

 آیا ایران به فناوری پرتاب سرد 
دست پیداکرده است؟

صنایـع دفاعـی جمهـوری اسـالمی ایـران اخیـراً بـا تولید 
 TOR سـامانه  بومـی  دزفول)نمونـه  پدافنـدی  سـامانه 
M-۱( توانسـته بـه فنـاوری پرتاب سـرد دسـت یافتـه و 
بـه طـور عملیاتـی از ایـن سـامانه در رزمایـش مشـترک 
پدافنـد هوایـی مدافعـان آسـمان والیـت ۱4۰۰ رونمایـی 
کـرد. بـه همیـن دلیـل، می تـوان متصور بـود که بـا توجه 
و  پرتاب سـرد  فنـاوری  دو  هـر  بـه  ایـران  دسـتیابی  بـه 
پرتاب گـرم می تـوان منتظـر رونمایـی از نـوع پرتاب سـرد 
سـامانه بـاور ۳7۳ عـالوه بـر نـوع پرتاب گـرم آن باشـیم.

فاصلـه  بـه کاهـش  توجـه  بـا  پایـان می تـوان گفـت  در 
دفاعـی  صنایـع  در  محصـول  بـه  ایـده  تبدیـل  زمانـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران می توانیم شـاهد این باشـیم که 
متخصصـان صنعـت دفاعـی هر نـوع ارتقـاء و تغییـرات را 
در سـامانه های بومـی کشـورمان ایجـاد کننـد. یعنـی هم 
می تـوان شـاهد ارتقـای بـرد انهـدام بـاور ۳7۳ بـود و هم 

تنـوع در آن.

دعوای بی بی سی فارسی و اینترنشنال دوباره باال گرفت

 اینترنشنال: بی بی سی و رعنا رحیم پور 
عّمال ایران هستند!

رسانه سعودی اینترنشــنال می گوید بی بی سی رسانه نظام است، رعنا رحیم پور 
وابسته است؛ ولی با مالیات انگلیسی ها علیه ایران فعالیت می کنند!

به گزارش تســنیم، اخیراً یک فایل صوتی از رعنا رحیم پور خبرنگار بی بی ســی 

فارســی افشا شد که در آن به وضوح از پشــت پرده تجزیه طلبانه و آشوب طلبانه 
رسانه های ضدانقالب خارجی از جمله ایران اینترنشنال سخن می گفت.

پس از افشــای این فایل و انتشــار آن در تســنیم و برخی دیگر از رســانه ها و 
فضــای مجازی، رعنا رحیم پــور اصالت این فایل صوتــی را تأیید کرد اما گفت 
که به همکارانش در این رســانه ها احترام می گذارد! بی بی سی و اینترنشنال دو 
رسانه ای هستند که همواره و به خصوص در ایام اغتشاشات اخیر، تمام قد به سود 
تجزیه طلبی و آشوب و تکه تکه کردن ایران پای کار آمدند و با زیرپاگذاشتن تمام 

اصول حرفه ای، عماًل به سازمان های تروریستی تبدیل شدند.
پس از افشــای این ماجرا، ایران اینترنشنال در چندین نوبت به صورت عجوالنه 

گزارش هایــی علیه بی بی ســی فارســی و رعنا رحیم پور منتشــر کرده اســت! 
گزارش هایی که بیش از آنکه پاســخ به خبرنگار بی بی ســی باشد، اوالً تأیید آن 
اســت! چون برای پاســخ به اتهام تجزیه طلبی باز هم با یک تجزیه طلب گفتگو 

کردند! و ثانیاً آنقدر پر از تناقض است که احتماالً سکوت بهتر از آن بود.
در آخرین نمونه، ایران اینترنشــنال مطالب جالبی درباره بی بی سی مطرح کرده 
است؛ این رسانه تروریستی سعودی اوالً گفته بی بی سی آن قدر رسانه نظام است 
که به آیت اهلل بی بی ســی معروف شده است! ثانیاً رعنا رحیم پور هم وابسته نظام 
اســت! اّما کمی آن طرف تر با فراموشی این ادعاهای خود گفته است بی بی سی با 

مالیات مردم انگلیس علیه ایران فعالیت می کند!

سید مصطفی حسینی راد
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گزارش
S400 یک گام تا دست یابی به قابلیت های سامانه پدافندی

آیاباور373ازرقیبروسخودسبقتمیگیرد؟

از شــروع اعتراضات در دانشــگاه ها رئیس جمهور، رئیس قــوه قضاییه، معاون 
رئیس جمهور، ســخنگوی دولت و جمع دیگری از مسئوالن در دانشگاه ها حضور 
یافته و بی واســطه با دانشــجویان گفت وگو کردند. حضور مســئوالن باعث شد 
دانشــگاه ها روزهای پررونقی را سپری کنند.پس از فوت مهسا امینی و از ابتدای 
شروع اعتراضات در دانشگاه های کشور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، معاون 
رئیس جمهور، سخنگوی دولت و جمعی دیگر از مسئولین چندین بار در دانشگاه 
ها حضور یافته و بی واسطه و رو در رو با دانشجویان دانشگاه های مختلف گفتگو 
کردند.حضور دو ماه گذشــته مسئوالن در دانشگاه طی سال های اخیر کم سابقه 
بوده و همین امر باعث افزایش شــور و نشــاط و پر رونق شــدن فضای دانشگاه 
های کشــور پس از سالهای کرونایی دانشگاهها شد. بر این اساس در دوره کرونا 
که دانشــگاه ها تعطیل بود، فعالیت سیاسی و اجتماعی دانشجویان نیز تقریبا به 
رکود رفت. اعتراضات اخیر مزید بر علت شد تا تهدید ها به فرصت تبدیل شود و 
حضور مسئولین در دانشگاه ها مطالبه سالهای نه چندان دور رهبرانقالب مبنی 

بر حضور مسوولین در میان دانشجویان را جامه عمل بپوشاند.

گفتگوی بی واسطه رئیس جمهور با دانشجویان
چراغ اول حضور مسئولین در دانشگاه در همان روزهای ابتدایی اعتراضات توسط 
رئیس جمهور روشن شد و جشــن آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور سید 

ابراهیم رئیسی  شنبه ۱۶ مهر ۱4۰۱ در دانشگاه الزهرا )س(برگزار شد.
رئیســی از روزهای ابتدایی شروع دولت ســیزدهم با حضور در دانشگاه شریف 
نشان داده بود اهمیت زیادی برای شنیدن صدا و گفتگو با دانشجویان قائل است. 

 
رئیس قوه قضاییه در بین دانشجویان دانشگاه بیرجند

حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه نیز با حضور بین 
دانشــجویان دانشــگاه بیرجند با آن ها گفت و گو کرد و دانشجویان نیز اظهارات 
صریح و بــدون لکنتی خطاب به اژه ای مطرح کردند. یکی از تذکرات رئیس قوه 
قضاییه در جلســه دانشجویان خطاب به مســئوالن این بود: باید در جلسه وقت 
بیشتری در اختیار دانشجویان برای بیان نظراتشان قرار می گرفت. اژه ای از نصب 

عکس و بنر خود نیز در این جلسه گالیه کرد.

حضور معاون رئیس جمهور در دانشگاه
 ســید محمد حســینی معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز سه شنبه ۱7 آبان 
ماه با حضور در دانشگاه تربیت مدرس، در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان 

این دانشگاه حاضر شد.

آمده ایم تا حرف های شما را بشنویم
ســید محمد حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در دانشگاه تربیت مدرس 
هنگامی که در ابتدای ســخنرانی با شــعار دانشــجویان مواجه شــد، گفت: ما 
 آمده ایم تا حرف های شــما را بشنویم؛ با شــعار آزادی موجب دیکتاتوری نشوید 

و با آزادی بیان مقابله نکنید.

این بار حسینی میزبان دانشجویان شد!
نکته جالب ماجرا آنجا بود که حســینی یک روز بعد، دانشجویانی که در جلسه 
دانشــگاه اعتراض زیادی داشتند و حتی گاهی با فریادها و داد و بیدادهای خود 
باعث به هم خوردن مراســم شــدند دعوت کرد تا در دفتر کار خود میزبان آنها 

باشد و به دور از هیجانات و احساسات سخنانشان را بشنود.

بهادری جهرمی؛ مرد خستگی ناپذیر دانشگاه ها
بی اغراق این روزها سخنگوی دولت نزدیک ترین و فعال ترین مسئول در فضای 
دانشجویی است. بهادری جهرمی از روزهای اول اعتراضات با حضور در دانشگاه ها 
نشان داد رئیسی در انتخاب سخنگو برای دولتش بد عمل نکرده است. سخنگوی 
دولتی که در اوج اغتشاشات حاضر است فحش بشنود، جلسه اش نیمه کاره تمام 
شود، طعنه و کنایه و ... هم به جان بخرد اما در میان دانشجویان باشد تا دانشگاه 

محل گفت و گو باشد نه آنچه که ضد انقالب میخواهد!

دانشگاه عالمه طباطبایی
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت سه شنبه 2۶ مهرماه با حضور در دانشگاه 
عالمه طباطبایی )ره(، در نشســتی با دانشــجویان به گفت وگــو پرداخت و به 
پرســش های آن ها پاسخ داد. حضور و گفتگوی بی واســطه با دانشجویان مورد 

توجه بسیاری از رسانه ها و فعاالن دانشجویی قرار گرفت.

حضور در جمع دانشجویان قمی
علی بهــادری جهرمی این بار به قم رفت و در جمع دانشــجویان حضور یافت. 
حضور بهادری جهرمی مورد توجه و استقبال فراوان دانشجویان قمی قرار گرفت 
و عالوه بر ظرفیت 8۰۰ نفری سالن شیخ مفید این دانشگاه، حدود 2۰۰ نفر نیز 
اضافه بر ظرفیت، در سالن حضور پیدا کردند. این یعنی دانشجوی ایرانی بیش از 
داد و فریاد عالقه مند گفت و گو است. پاسخگویی همراه با سعه صدر سخنگوی 
دولت موجب شــد، تعدادی از دانشــجویان که از ابتدا تا انتهای جلسه به مدت 
دو ساعت و نیم برای ایجاد اختالل در روند برنامه تالش کردند، ناموفق بمانند.

دانشجویان مشهدی این بار میزبان سخنگوی دولت شدند
 ســخنگوی هیئت دولت در ادامه حضور خود در دانشگاه ها، به دانشگاه فردوسی 

مشهد رفت و در نشستی با عنوان »به وقت پاسخ« به سواالت دانشجویان پاسخ 
داد. شــمار دانشجویان حاضر در جلســه به قدری زیاد بود که برگزار کنندگان 
جلسه به دلیل تکمیل فضای سالن مجبور به پخش زنده و همزمان سخنرانی در 
ســالن ویدئو کنفرانس این دانشگاه نیز شدند. در پایان این جلسه دانشجویان با 
شــعار جهرمی متشکریم از سخنگوی هیئت دولت به دلیل حضور و پاسخگویی 

به سواالت تشکر کردند.

حضور در خوابگاه دانشگاه صداوسیما

نشســت پرسش و پاســخ علی بهادری ســخنگوی دولت با دانشجویان دانشگاه 
صداوسیما نیز در محل فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد.

برخی نمایندگان مجلس نیز پای کار بودند
در چنــد هفته گذشــته برخی نماینــدگان مجلس از جمله فاطمه قاســم پور، 
امیرآبادی، متفکر آزاد و برخی دیگر از اعضای هیات رئیســه مجلس در جلسات 

مختلف با دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور دیدار و گفت و گو داشتند.

تالش دشمن نتیجه عکس داد
شــروع اغتشاشات در برخی دانشگاههای کشــور همراه با فحش و دعوا و بر هم 
زدن فضای علمی کشــور بود. دشمن تالش کرد تصویری از دانشگاه های ایران 
بسازد که در آن دانشجویان به جای تحصیل و گفت و گو تالش می کنند فحش 
و دعوا راه بیندازند اما آنچه در نهایت از دانشگاه های کشور مخابره شد پر رونق 
شدن جلسات گفت و گو و مناظره بود. اتفاقی که بارها رهبرانقالب تحت عنوان 

کرسی های آزاد اندیشی از دانشجویان مطالبه کرده بود. 
ســال 72 رهبرانقالب فرمودند: » خــدا لعنت کند آن دســتهایی را که تالش 
کرده اند و میکنند که قشــر جوان و دانشــگاه ما را غیر سیاســی کنند. کشوری 
که جوانانش سیاســی نباشــند، اصاًل توی باغ مسائل سیاســی نیستند، مسائل 
سیاســی دنیا را نمیفهمند، جریانهای سیاسی دنیا را نمیفهمند و تحلیل درست 
ندارند. مگر چنین کشــوری میتواند بــر دوش مردم، حکومت و حرکت و مبارزه 
و جهاد کند!؟ بله؛ اگر حکومت اســتبدادی باشد، میشــود. حکومتهای مستبد 
دنیا، صرفه شــان به این است که مردم سیاســی نباشند؛ مردم درک و تحلیل و 
شعور سیاسی نداشته باشــند. اما حکومتی که میخواهد به دست مردم کارهای 
بزرگ را انجام دهد؛ نظام را میخواهد با قدرت بیپایان مردم به سر منزل مقصود 
برســاند و مردم را همه چیز نظــام میداند، مگر مردمــش - بخصوص جوانان، 
و باالخص جواناِن دانشــجویش - میتوانند غیر سیاســی باشند!؟ مگر میشود!؟ 
عالِمترین عالِمها و دانشــمندترین دانشــمندها را هم، اگر مغز و فهم سیاســی 
نداشــته باشند، دشــمن با یک آبنبات تُرش میتواند به آن طرف ببرد؛ مجذوب 
 خــودش کند، و در جهت اهداف خودش قرار دهد! این نکات ریز را، باید جوانان 

ما درک کنند.«

فرصتی که فتنه برای دانشگاه ایجاد کرد

 روایتی از حضورمسئوالن 
و رونق فضای گفت وگو با دانشجویان

سید ابراهیم رئیسی با صدور پیامی، قهرمانی افتخارآمیز 
تیم ملی والیبال نشسته مردان جمهوری اسالمی ایران 
در ســیزدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی 
جهان در بوسنی و هرزگوین و کسب سهمیه حضور در 
پارالمپیک 2۰24 پاریس را به مربیان و اعضای این تیم 

تبریک گفت. متن کامل این پیام به این شرح است:
قهرمانــی مقتدرانه تیــم ملی والیبال نشســته مردان 
کشورمان در سیزدهمین دوره مسابقات 2۰22 قهرمانی 
جهان در بوســنی و کســب جواز حضور در پارالمپیک 

پاریس را به ملت شریف ایران تبریک می گویم.
کســب پیروزی های پی درپــی و قرار گرفتــن بر فراز 
ســکوهای قهرمانی در میادین بین المللی ورزشی، نماد 
پویایــی و قدرت ایرانیان و عزم و اراده ورزشــکاران این 
مرز و بوم در فتح قله های افتخار است. اینجانب از همه 
دســت اندرکاران، مربیان و به ویــژه قهرمانان تیم ملی 
والیبال نشســته صمیمانه قدردانی می کنم و با آرزوی 
سالمتی و سرافرازی برای همه ورزشکاران کشور، تداوم 

موفقیت این عزیزان را از خداوند مسألت دارم.

 پیام تبریک رئیس جمهور 
در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته ایران

سازمان اطالعات ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
اطالعیه ای به مردم نسبت به تماس های مشکوک برای 

دعوت به اغتشاشات آگاهی و هشدار دارد.
در اطالعیـه سـازمان اطالعـات سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی خطـاب بـه مـردم آمـده اسـت: ملت شـریف و 
انقالبـی ایـران  درصورتـی کـه در فضـای مجـازی و یـا 
از طریـق تمـاس هـای تلفنـی  ارتبـاط های مشـکوکی 
بـا شـما بـر قـرار شـد کـه در آن درخواسـت هایی برای 
اقدامـات تخریبـی از جملـه آتـش زدن اماکـن، تابلوهـا 

و نمادهـا یـا شـعار نویسـی و تهیـه عکـس و فیلـم از 
اماکـن خـاص نظامـی و مذهبـی و یـا برگـزاری تجمع 
و تظاهـرات و حمـل و امثـال ایـن مـوارد را داشـتید، 
ایـن ارتباطـات از سـوی گروهـک خائـن منافقیـن بـا 
شـما برقرار شـده، لـذا در اولیـن فرصت ضمن مسـدود 
ارتبـاط در فضـای مجـازی مراتـب را بـه  نمـودن آن 
نزدیـک تریـن واحـد سـپاه محـل سـکونت خـود  یا یا 
بـا شـماره تلفـن ۱۱4 سـتاد خبـری سـازمان اطالعات 

سـپاه اعـالم نمایید.

 هشدار سازمان اطالعات سپاه 
درباره تماس های مشکوک برای دعوت به اغتشاشات


