ﺗـﺮور داﻧﺸﻤﻨـﺪان ﻫﺴـﺘﻪ ای ﻧـﺎﺷﯽ
از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻏﺮب اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ دارﯾﻮش ﺣﺴﻦ زاده ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ در
ﺧﺼﻮص ﺗﺮور داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯽ در راس آن اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﺮور ﮐﺮدن داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ،روح ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺗﺮور ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ و اﺳﺘﯿﺼﺎل دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ دﻫﯽ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،رو ﺑﻪ ﺗﺮور ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آورده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و اﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺴﻦ زاده اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم و اﻫﻤﯿﺖ
دادن ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮐﺸﻮر را ﻣﻌﻄﻞ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺷﺐ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺷﻬﺎدت داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮﻣﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎری اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﺪه ای ﺟﻬﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ،ﻧﺎن و آب ﻣﻠﺖ را در ﮔﺮو
ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺮﺟﺎم داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای را
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺪاﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﺰن در رو ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪه ای ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﺷﻬﺪاﯾﻤﺎن ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﺳﻠﺤﺸﻮر اﯾﺮان
از ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮﻧﺸﺎن از آن
ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮور ﻫﺎی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎز دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﭘﺲ از ﺗﺮور ﺷﻬﺪای ﻫﺴﺘﻪ ای
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای در داﻧﺸﮕﺎه
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ زاده اﻓﺰود :اﯾﻦ رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و از ﺷﻬﺎدت ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ

ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﻬﺎدت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ دوﻟﺖ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺟﻮ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در
ﺗﻘﻮﯾﺖ آن از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮورﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺎد ﺑﻪ ﻏﺮب اﺳﺖ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ رای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﺘﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و
ﻧﺎن و آب آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﺮب ﮔﺮه ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ رای
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮﺟﺎم را ﯾﮏ ﯾﺎدﮔﺎر
ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯿﻮه آن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮورﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

