
آزمون هاي فرصت ساز
حوادث فتنه گون آش��وب هاي اخير، ابعاد و اليه هاي مختلفي دارد كه 
توصيف و تبيين اين ح��وادث ناگوار، هم يك ضرورت اس��ت هم اينكه 
تحليل آن، نيازمند گذشت زمان است تا با روشن شدن زواياي آن، به ويژه 
پس از پااليش دستگيرشده ها و دريافت اعترافات سر حلقه ها و شبكه هاي 
دش��من كه در كف خيابان حوادث را رقم زدند، مورد تحليل قرار گيرد. 
شرط تحليل دقيق اين حادثه كه در بستر يك فتنه منطقه اي رقم خورده، 
اين است كه فارغ از حواشي هاي گنگ كننده و به دور از سخنان ناصواب 
برخي عناصر سياسي كه با هدف هاي خاص ، هر روز ژست روشنفكري 
گرفته و در صددند كانون توجه را به سمت و سوي ديگري سوق دهند،  
بايد دانست كه در كنار همه صحنه هاي ناراحت كننده اين حوادث، اگر از 
سر تدبّر و تعقل به آنچه رخ داده نگريسته شود و مجهز به چراغ مه شكني 
شد كه الزمه عبور از شرايط آشوب و فتنه هاست، يقيناً از تهديداتي كه در 
اين مدت بر كشور عارض شده، مي توان يك فرصت بزرگ را خلق كرد. 
ترديدي نيست كه هر تهديدي، قابليت تبديل به فرصت را دارد. از همين 
رو است كه رهبر معظم انقالب در سخنراني اخيرشان، منطق تشكيل و 
تداوم بسيج را » مقابله با تهديد و تبديل تهديدها به فرصت ها« دانستند. 
در اين منطق، هر چه تهديد بيشتر باشد، فرصت ها هم بيشتر خواهد بود. 
با اين نگاه برخي فرصت های به وجود آمده و درس ها و آموزه هاي موجود 

در متن و حاشيه اين غائله را مي توان چنين بر شمرد: 
1. اين غائله فرصتي اس��ت تا همه كاس��تي ها و ضعف های خود را در 
عرصه سياستگذاري، تصميم گيری و اجرا احصا و براي ترميم آن اقدام 
كنيم. عمر اين مجلس كه تمام شد و هيچ آبي از آن براي مردم و رفع 
مشكالت آنها در بستر قانونگذاري درست گرم نشد، اما بايد از هم اكنون 
به فكر مجلسي بود كه بتواند با قانونگذاري خوب، روند سياستگذاري ها 
را تغيير دهد و اميد را كه بزرگ ترين سرمايه اجتماعي انقالب و نظام 

اسالمي است، به كشور باز گرداند. 
2. در عرصه هاي تربيتي، تعليمي و اجتماعي و اداري، گره هاي بس��ته 
و ناگش��وده اي داريم كه بايد با سرانگش��ت تدبير وبرنامه ريزي آنها را 
گشود. اينكه 70 درصد دستگير شدگان كه تاكنون قريب به اتفاق آنها 
آزاد شده اند سنين زير 30 سال داشته و هيچ گونه سابقه بازداشتي هم 
نداشته اند، گوياي آن است كه توجه به قشر جوان و نوجوان اين كشور 
بايد از جمله اولويت هايی باشد كه تا حاال مورد غفلت مسئوالن بوده است. 
در اينجاست كه جايگاه و كاركرد مجموعه هايي كه خود را متولي جوانان 
مي دانند و س��االنه صدها هزار ميليارد تومان پول بيت المال را به هدر 

مي دهند، بدون آنكه كمترين خاصيتي داشته باشند، روشن مي شود. 
3. فرصت ديگري كه در پي اين غائله بزرگ مي تواند حاصل شود، از پِس 
موضع گيری حكيمانه رهبر انقالب و ابهامات به وجودآمده آن مي تواند 
صورت پذيرد. اين وضعيت، به جاي آنكه موجب نگراني باشد، فرصت 
تبيين درس��ت مفهوم واليت فقيه و مصداق كامل آن درزمان حاضر 
است. اين فرصتي بي بديل براي تحليلگران سياسي، مبلغان و نخبگان 

مؤمن و انقالبي است. 
4. با محدودس��ازی اينترنت و قطعي موقت��ي آن فرصتي پديدآمد كه 
برخي از بركات ش��بكه ملي اطالعات ش��ناخت پيدا و ض��رورت آن را 
دوچندان احس��اس كنند. عدم قطعي شبكه بانكي، مخابراتي، حمل و 
نقل و اتوماسيون اداري كشور، از اين جمله است. اما هنوز تا تحقق شبكه 
ملي اطالعات راه زيادي باقي است. نقاط قوت موجود نشانگر آن است كه 
مي توانيم راه باقيمانده را سريع تر برويم و يكي از زيرساخت های اصلي و 

راهبردي امنيت فرهنگي و اقتصادي كشور را فراهم كنيم. 
5. حوادث اخير نشان داد، ظرفيت زيادي براي كار سازماندهي مردمي 
وشبكه سازي ميداني و مجازي وجود دارد. در شرايط كنوني توجه به 
شبكه مساجد و پايگاه هاي بسيج با رويكرد محله محوري مي تواند، 
توان مقابله مردمي با حوادث و بحران ه��ا را افزايش دهد. اين همان 
چيزي اس��ت كه رهبر فرزانه انقالب امس��ال در ديدار بسيجيان در 

سالروز تشكيل بسيج بدان تأكيد داشتند. 
6. نسل س��وم و چهارم انقالب كه با دوران گذش��ته انقالب آشنايي 
نداشته و از نيرنگ ها، فتنه ها و توطئه هاي پيچيده بي اطالع هستند، 
در مواجهه با اين تهديدها، فرصت زيادي براي شناخت عيني آنها پيدا 
كردند. به شرطي كه نهادها و تشكل هاي فعال در اين عرصه، قدر اين 

شرايط را در آگاه سازي جوانان بدانند. 
7. اگر چه اين گونه حوادث، تلخ��ي و مرارت هاي خاص خود را دارد، 
لكن از جهت ديگر روشن كننده مرزهاي ايمان و نفاق، مؤمن و منافق 
است و موجب شناخته شدن اليه هاي پيدا و پنهان هر حادثه و آشوب 
و فتنه مي ش��ود و در س��طح كالن نيز به اعتالي معرفتي و بصيرتي 
جامعه مي انجامد. بنابراين، در كنار رنج و ضربتي كه از ناحيه چنين 
غائله هايي بر پيكر جامعه و نظام اسالمي فرود مي آيد، بايد بدانيم كه 
چنين حوادثي تراز فهم ش��ناختي و بصيرتي ملت اي��ران را افزايش 

مي دهد. 
8. يكي ديگر از فرصت های اين حوادث و غائله ها، مصون سازی بيشتر 
كشور مقابل فتنه هاي آينده است. توطئه آبان ماه چه بسا در ماه هاي 
آينده و در آستانه انتخابات با شدت بيشتر و پيوند دو حركت اجتماعي 
با سياسي رقم مي خورد كه در اين صورت، شايد كنترل و جمع كردن 

غائله به مراتب سخت تر از شرايط فعلي باشد.

حسن رشوند

روحانی:  دیگر حاضر نیستیم  کاله سرمان  برود
 رئیس جمهور با  اشاره ای تلویحی به فریب خوردن در برجام: 

در سفر نیویورک در برابر اصرار به مالقات با ترامپ، گفتم دیگر حاضر نیستیم کاله سرمان برود
 رئیس جمهور ایران دیروز دوباره »امریکا، امریکا« 
کرد، البته مشروط! آن هم بعد از دیدار با »واسطه 
س�نتی«. روحانی گفت: »اگر تحریم   ها لغو شود، 
حاضرم س�اعتی بعد ]با رئیس جمه�ور امریکا[ 
مالقات کنم.«  اما او خود باید ح�اال دیگر بهتر از 
هر کسی بداند که این تحریم  ها چیزی نیست که 
امریکا آن را س�اده از دست بدهد. پس تحریم  ها 
می ماند و آنچه هم از این سخنرانی روحانی در گوش 
جهان می ماند، »امکان مالقات با ترامپ اس�ت.«
این »امریکا، امریکا« کردن های یک رئیس جمهور 
باید زمانی پایان پذیرد اما گوی�ا روحانی نه برای 
مصالح ملی ای�ران بلکه برای ام�ر دیگری اصرار 
بر مالقات می کند تا ش�اید پس از ت�رک قدرت 
بتوان�د از آن اس�تدالل های قوی مث�ل »خودم 
هم صبح جمعه ش�نیدم...«  بیاورد و مثاًل بگوید 
»فرصت مالقات نش�د، اگر ش�ده بود،   می شد«!

با این حال روحانی خودش – س�هواً یا به ناچار – 
جواب این آخرین امید  هایی را که به رفع تحریم  ها 
و مالقات دارد، داد. آنجا که درباره تقاضای امریکا 
برای مالق�ات با او در س�فر نیوی�ورک می گوید: 
»گفتم ما دیگر حاضر نیستیم کاله سرمان برود.« 
 روحاني روز گذشته به بيست و ششمين همايش بيمه 
و توسعه رفت. باز هم از برجام گفت و از امكان و شرايط 
مالقات با ترامپ  و از گفت وگوي 20 دقيقه اي اش با 
اوباما كه به تعبير او  نقش »لوكوموتيو بسيار قوي براي 
حركت قطار مذاكره « داشته است. روحانی   به سفر 
مهرماه خود به نيويورك و اصرار سران كشورها براي 
مالقات با ترامپ اشاره كرد و گفت: » گفتم ديگر حاضر 
نيستيم كاله سرمان برود « كه اشاره ای تلويحی به آن 

است كه برجام كالهی بود كه بر سر ايران رفت!     
اما رئيس جمهور چرا باز هم از مذاكره و مالقات با 
رئيس جمهور امريكا مي گويد؟ پاسخ به اين سؤال 
را شايد در سفر »بن علوي« وزير امور خارجه عمان 
به كشورمان جست وجو كرد؛ سفري كه به عقيده 
برخي آگاهان سياس��ي   حامل پي��ام امريكا براي 
مقامات كشورمان بوده اس��ت. هرچند هيچ مقام 
رسمي اين موضوع را تأييد و تكذيب نكرده است. 
بنابراين فركانس هاي رئيس جمهور كشورمان را در 
اين چارچوب احتمالي بايد تحليل و تفسير كرد. حال 
آنكه تحريم هاي امريكا نه تنها كاهش نداشته بلكه بر 
شدت و ابعاد آن هم افزوده شده است. روحاني كه 
از سويي مي گويد با ترامپ نمي شود مذاكره كرد، از 
سوي ديگر نغمه مذاكره و ديدار سر مي دهد و صد 
البته آنچه در حافظه جهاني باقي مي ماند، عطش 

ديدار با ترامپ )بخوانيد شيطان( است!
 رئيس جمهور ديروز البته براي مشروعيت بخشي 
به ديدارش با اوباما، س��عي كرد خرد جمعي را در 
تصميمش دخالت بدهد. » مش��اوران و همراهانم 
در سفر نيويورك مرا قانع كردند كه براي پيشرفت 
مذاكرات بهتر اس��ت جواب تلف��ن رئيس جمهور 
امريكا را بدهم و اين موضوعي بود كه مورد ترديد من 
بود، اما وقتي كه همه مشاوران و همراهان به اتفاق 
اين نظر را داشتند، قبول كردم،    در آخرين لحظاتي 
كه در نيويورك حض��ور داش��تم، رئيس جمهور 
امريكا در هتل محل اقامت ب��ا من تماس گرفت و 
پاسخ تلفن او را دادم و اين صحبت كوتاه حدوداً 20 
دقيقه اي يك لوكوموتيو بسيار قوي براي حركت 

قطار مذاكره بود. «
روحاني بي آنكه بخواهد، از برجام هاي 2 و 3 هم در 
ديدارش با اوباما پرده برداشته و مي گويد: » در اين 
گفت وگوي تلفني چارچوب مذاكرات را مشخص 
كرديم و رئيس جمهور امريكا سه موضوع را براي 
مذاكره مطرح كرد و م��ن در آن مكالمه گفتم كه 
راجع به سه موضوع آمادگي براي مذاكره نداريم، 
اما اگر موضوع اول كه مذاكره در مسئله هسته اي 
اس��ت، به نتيجه برسد و ش��ما آن را درست انجام 
دهيد، موضوع دوم و سوم هم مي تواند در دستور كار 

مذاكره قرار بگيرد. «

بخ��ش ديگ��ري از س��خنان رئيس جمه��ور به 
دردس��رها و فش��ارهايي اختصاص داشت كه به 
زعم ايشان براي حفظ برجام تحمل كرده است. 
فشارهايي كه نه از ناحيه خارجي بلكه از داخل بر 
او وارد شده است. اما با ابهام گويي در اين زمينه 
كوش��يد مخاطب را به آينده ارجاع بدهد. رئيس 
جمهور با بيان اينكه به واس��طه برجام ش��رايط 
مناسبي در كش��ور ايجاد ش��د و در اين شرايط 
الزم بود كه اين قرارداد و توافق را به خوبي حفظ 
كنيم، گف��ت: » البته در آين��ده خواهم گفت كه 
با چه دردسرهايي توانس��تيم برجام را نگه داريم 
و چه فش��ارهايي بر ما بود، اما به هر قيمتي بود، 
نگذاش��تم كه ايران ناقض اين توافق باشد. « اين 
در حالي اس��ت كه به اعتراف دوس��ت و دشمن 
جمهوري اسالمي ايران به تمامي تعهدات خود 
در برجام عمل كرده و اي��ن تعهدات همچنان به 
رغم خروج امريكا و بدعهدي اروپايی ها همچنان 

جاري است. 
   کاله عربستان و اسرائیل سر ترامپ

روحاني در ادام��ه تالش هاي عربس��تان و رژيم 
صهيونيس��تي در تصميم ترامپ ب��راي خروج از 
برجام را مؤثر خواند و با اش��اره به اينكه از تحريم 
و عدم مذاكره همه دنيا، منطقه و ملت ايران ضرر 
مي كنند، گفت: »ما دولتي نبوديم كه از زير بار يك 
مسئوليت سخت فرار كنيم و هيچ وقت اين كار را 
انجام نداديم و مي دانستيم كه انجام دادن برخي 
از امور چه سختي هايي به دنبال دارد؛ مي دانستم 
كه اگر در نيويورك جواب تلف��ن رئيس جمهور 
امريكا را بدهم، در فرودگاه مهرآباد تهران عده اي 
افراطي مي آيند و لنگه كفش پرتاب مي كنند، اما 
همه را به جان خريدم چرا كه اي��ن چيزها برايم 
مهم نبود و آنچه اهميت داشت اين بود كه وجدانم 
راحت بوده و به قولي كه به م��ردم داده ام، پايبند 

باشم و بودم. «
رئيس جمهور افزود: » در آن دوران شرايط كشور را 
آرام كرديم، اما مجدداً رژيم صهيونيستي، عربستان 
و افراطيون امريكا بر س��ر ترامپ كاله گذاشتند، به 
گونه اي كه بزرگ ترين كالهي كه سر ترامپ رفت در 
موضوع برجام بود؛ به او گفتند كه   اگر از برجام خارج 
ش��ده و تحريم هاي فوق العاده را عليه ايران اعمال 
كنيد، اين نظام سقوط خواهد كرد و آن وقت پيروز 
بزرگ تاريخ هستي و خواهي گفت كه بعد از 41 سال 

رئيس جمهوري بودم كه ايران را در هم شكستم. «

   حرب�ه مذاک�ره را از دس�ت امریکایي ه�ا 
گرفتیم

روحاني به س��فر خود به نيويورك در سال جاري 
اشاره كرد و گفت: در ايامي كه در نيويورك بودم، هر 
روز در هتل محل اقامت ما ترافيكي از سران كشورها 

براي ديدار و گفت وگو بود. 
وي با اش��اره به اينكه امريكايي ها در ذهن س��ران 
كش��ورها اين موضوع را جا انداخته بودند كه همه 
كارها با گفت وگو درست مي شود و اشكال از طرف 
ايران است و نمي خواهد مذاكره كند، گفت: » امريكا 
مي خواست باري را كه بر دوش داشت به ايران منتقل 
كند و اين را نه يك نفر از سران بلكه تمام كساني كه 
با من ديدار داشتند، گفتند و خواستار اين بودند كه 

مالقات با رئيس جمهور امريكا را قبول كنم.« 
روحاني ادامه داد: » اين حربه را از دست امريكايي ها 
گرفتيم و اعالم كرديم كه اگر امريكا همه تحريم  ها 
عليه ايران را بردارد، ساعتي بعد مي توانيم مالقات 
داشته باشيم چرا كه همه سران 1+5 در نيويورك 
حضور داشتند، منتها امريكايي ها مي خواستند ابتدا 
مالقات انجام شود و پس از آن در مورد لغو تحريم ها 
گفت وگو كنند و اين بدان معنا بود كه مي خواستند 
به هوش ايراني و ملت ايران ترديد وارد كنند و اين در 
حالي است كه ما ديگر حاضر نيستيم كاله سرمان 

برود و  البته  مي خواهيم كاله سر كسي بگذاريم. «
رئيس جمهور با بيان اينكه امروز هم اين موضوعات 
مطرح است و كشورهايي پيام هايي در اين باره عنوان 
مي كنند، گفت: »خدمت ملت ايران مي گويم هر وقت 
امريكا حاضر شود تحريم غلط، غيرقانوني، ظالمانه و 
تروريستي خود را كنار بگذارد، بالفاصله سران ايران و 
1+5 مي توانند با هم مالقات كنند و ما در اين باره هيچ 
مش��كلي نداريم. روحاني تأكيد كرد: در اين شرايط 
16 آذر دانش��گاه هاي ما بايد اين باشد كه بگويد راه 
براي ايستادگي و مقابله در برابر اقدامات تروريستي 
اقتصادي امريكا چيست و در تمام دانشگاه ها، همه 
دانشجوها و اساتيد بايد يك ش��عار را امسال داشته 
باشند و آن شعار عليه ترور اقتصادي و تروريست هاي 
اقتصادي و آمادگي براي ايستادگي و مقابله در برابر 

تحريم هاي ظالمانه است.« 
   اغتشاشگران از خارج دستور داشتند

بخش ديگري از س��خنان روز گذشته روحاني به 
حوادث دو هفته اخير اختصاص داش��ت. رئيس 
جمهور با اش��اره ب��ه اينكه در ح��وادث چند روز 
گذشته دچار مس��ائلي ش��ديم كه البته در سال 

98 قابل پيش بيني بود و اين را به دوستان گفته 
بودم، خاطر نشان كرد: » در ميان دستگير شدگان 
حوادث اخير برخي افراد اص��اًل گناهي ندارند كه 
بايد آزاد شوند و عده اي ديگر هم مرتكب اشتباهي 
شده اند كه نبايد نسبت به آنها سختگيري كنيم؛ 
جواني بوده كه به خيابان آمده و شعاري داده است 
و حاال نبايد نس��بت به او س��ختگيري كنيم.   در 
اين حوادث عده اي با سالح سرد و گرم آمده اند و 
فروشگاه ها را تاراج كرده و آتش زدند كه بايد اين 
افراد تفكيك ش��وند و قوه قضائيه تالش بيشتري 
داش��ته باش��د. البته با مجرمان ه��م بايد در حد 
قانون برخورد شود و با كس��اني كه تخلف و جرم 
كوچكي مرتكب ش��ده اند نيز با رأفت اس��المي 

برخورد شود.« 
رئيس جمهور با بي��ان اينكه آن اف��رادي كه به 
صورت سازمان يافته در اين حوادث حضور پيدا 
كرده اند و اعترافات آنها در آينده پخش خواهد شد 
و برنامه ريزي ش��ان براي اين اقدامات بيش از دو 
سال بوده است، افزود: » آنها سال گذشته و امسال 
در مقاطع مختلف مي خواستند اين اقدامات را به 
انجام برسانند و براي امسال برنامه ريزي شان براي 
اواخر دي ماه و ايام نزديك ب��ه انتخابات بود، اما 
وقتي كه اين طرح اعالم شد، اربابان آنها از خارج 
از كشور به آنها گفتند كه االن موقعيت خوبي به 
وجود آمده است و آنها را به خيابان ها كشاندند.« 

   همه کشته شدگان آشوبگر نیستند
رئيس جمهور با اشاره به كش��ته شدن عده اي از 
مردم در حوادث اخير و مسائلي كه در اين زمينه 
مطرح اس��ت، گفت: » برخي به ط��ور اتفاقي به 
خيابان آمده و در حادثه اي كشته شدند، عده اي 
براي دفاع از محل كس��ب و يا خانه خود كش��ته 
ش��ده اند كه اينها در مواردي حكم شهيد را دارند 
و برخي نيز  با گلوله هايي كش��ته شدند كه البته 
در پزش��كي قانون��ي مي توان مش��خص كرد كه 
اين گلوله ها از آن دس��ته اي نبوده كه در اختيار 
نيروهاي نظامي قرار دارد و يا گلوله هاي شكاري و 

يا ديگر گلوله ها بوده است.« 
روحاني افزود: » همه آنهايي ك��ه در اين حوادث 
كشته شده اند آشوبگر نبودند و اگر كسي در محله 
يا شهري كشته شده است، نبايد فوراً بگوييم كه 
او آش��وبگر بوده، بلكه ممكن است بي گناه بوده و 
يا مي خواس��ته از خود دفاع كند و يا داشته عبور 

مي كرده و يا يك شعار ساده داده است.« 
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حمايت روزنامه دولت از معافيت مالياتي 
بازيگران

روزنامه ايران، ارگان رس��مي دولت از معافيت مالياتي بازيگران 
و اهالي س��ينما  حمايت كرد. اين روزنامه در بخشي از سرمقاله 
خود با تيتر »س��لبريتي ها را مي بينند و فرهنگ را نه!« آورده: 
»پرداختن به تعداد معدودي از مشهورين عرصه هنر كه برخالف 
بسياري از ثروتمندان انواع عكس و فيلم و زندگينامه از آنان در 
دسترس است، قطعاً جذاب است. كساني كه كوچك ترين لغزش 
كالمي آنها در مواجهه با ماليات مي تواند تا مدت ها سوژه رسانه ها 
و شبكه هاي اجتماعي باشد. اما نكته همين جاست. نحوه ورود به 
معافيت مالياتي فعاليت هاي هنري از سوي رسانه ها بايد در درجه 
اول محل توجه باشد نه سلبريتي هاي بهره مند از اين معافيت. 
لطفاً دوستان جمع  بزنند كساني را كه فكر مي كنند دستمزد باال 
دارند، در همه عرصه هاي هنري، به 50 نفر مي رس��ند؟ به 100 
نفر چطور؟ بگيريم 200 نفر، فق��ط همين 200 نفر اهل هنرند 
در اين كشور؟ بقيه كجا هستند؟! در مورد ارقام دريافتي آنها از 
فعاليت شان اهل رسانه چقدر آمار دارند؟ اصاًل به جز هنرمندان 
س��اكن تهران، بقيه هنرمندان، ايراني به حس��اب مي آيند نزد 
منتقدين؟ به جز سينما و موسيقي و تا حدودي تجسمي آن هم 
تعداد معدودي از فعاالن شان، بقيه هنرها و هنرمندان اصالً هنر و 

هنرمند محسوب مي شوند؟«
ايران در ادامه نوشته: »آن نوازنده سازهاي سنتي كه در يك شهر 
كوچك با جمعي از دوستانش كنسرتي را براي يك شب و با حضور 

حداكثر 200 نفر با بليت حداكثر 20 هزار توماني برگزار مي كند، 
كجاي اين ماجرا است؟ درباره مؤسسات مطبوعاتي و انتشارات چه 
نظري دارند اين منتقدين؟ آيا آنها هم مشمول نظر فراگير اين افراد 
مي شوند يا البد در اين وانفسا براي چاپ كتاب و نشريه هم انتفاع 
فراوان ديده اند كه انتظار ماليات 50 درصدي دارند؟ چرا مسئله 
منتقدان فروكاستن كل عرصه هنر به همين چند سلبريتي است و 

نسبت دادن ماجرا به حمايت هاي انتخاباتي آنها از روحاني؟«
روزنامه ايران البته خودش به ايراد ماجرا هم اشاره كرده است و 
آن هم نبود تبصره براي درآمدهاي باالست: »با يك تبصره ساده 
مي توان ماجرا را حل كرد. مشخص كردن س��قف درآمد براي 
بهره مندي از نرخ صفر درصد ماليات و باالتر از آن گرفتن ماليات 
تصاعدي امر پيچيده اي نيست!« همه بحث هم همين است كه اين 
معافيت مالياتي چرا بايد به گونه اي اعمال شود كه شامل كساني با 
درآمد بسيار باال هم بشود؟ همين نشان مي دهد كه قانون جامع و 
مانعي نيست. نكته ديگر زمان اعالم اين استمرار معافيت مالياتي 
است كه دقيقاً در روز حمايت مجازي بازيگران و اهالي سينما از 

اغتشاشات انجام شد و شائبه باج دادن را تقويت كرد. 

دولت دروغ مطهري را رد كرد
دولتي ها ديروز س��خنان علي مطهري در م��ورد »مخالفت 
رئيس جمهور با گراني بنزين و اص��رار رهبري بر اين امر« را 
رد كردند. در روزهاي گذشته، علي مطهري، نماينده مجلس 
و عضو فراكسيون اميد، مدعي شده بود كه: »رئيس جمهور 

چون مي خواس��ت بگويد مخالف طرح بنزين ب��ودم و به من 
تحميل شد گفت كه من از زمان اجرا خبر نداشتم وقتي هم 
دولت اصرار رهبري را ديد ط��رح را آورد!« ادعاهاي مطهري 
در حمايت از روحاني ت��ا حد دروغ گفت��ن در مورد رهبري 
هم پيش رفت و اين در حالي بود ك��ه حتي خود دولتي ها به 
آنچه مطهري ادعا كرد، قائل نبودند! سرانجام هم دولت قوياً 
ادعاهاي مطهري را تكذيب كرد. اول محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور در حاشيه جلسه هيئت دولت تأكيد كرد 
كه »آقاي رئيس جمهور مخالف اجراي اين طرح نبودند. اگر 
آقاي مطهري اين صحبت را كرده باش��ند كه رئيس جمهور 
مخالف بودند و رهبر انقالب دستور دادند، من تأييد نمي كنم. 
« دقايقي بعد ه��م خبر تكذيب س��خنان مطهري توس��ط 
سخنگوي دولت منتشر شد. علي ربيعي گفت: » آنچه رهبر 
بر آن ُمصر بودند، اصالح س��اختار اقتصادي كشور بود. عدم 
واردات كاالهاي غيرضروري، جلوگيري از قاچاق، حركت به 
سمت صادرات و جدا كردن بودجه از نفت از جمله مواردي بود 
كه رهبر معظم انقالب بر آن اصرار داشتند. آنچه بنده خودم در 
جلسات سران قوا شاهد بودم، آن بود كه رهبري صرفاً مصوبه 
سران سه قوه را تأييد كردند و حتي يك بار اين مصوبه خدمت 
ايشان ارسال شد، اما بازگشت داده شد و فرمودند هر سه قوه 
با هم توافق نظر داشته باشند. س��ران قوا آن را امضا كردند و 

ايشان هم مصوبه سران قوا را تأييد فرمودند. «
حال بايد علي مطهري جواب دهد كه اين قصه دروغ را از كجا آورد 

و در رسانه ها منتشر كرد!

وزیر اطالعات: 
دشمني امریكا با ملت ایران دیرینه است

وزیر اطالعات تأکید کرد: شانزدهم آذر 
مسیر روشن اقتدار، سربلندي و افتخار را 
به منصه ظهور گذاشته و یادآوري مي کند 
که ع�داوت امریکاي جهانخ�وار با این 
ملت حق طلب، پیشینه اي دیرینه دارد. 
به گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت 
اطالع��ات، س��يدمحمود عل��وي، وزير 
اطالعات روز گذش��ته با صدور پيامي به مناس��بت روز دانشجو اظهار 
داش��ت: ش��انزدهم آذر، خاطره مقاومت جانانه فرزن��دان آزادي خواه 
و استكبارس��تيز را همچون لوحي زّري��ن در تارك تابن��اك اين ديار 
شهيدپرور نمايان مي سازد و مسير روش��ن اقتدار، سربلندي و افتخار 
را به منصه ظهور گذاش��ته و ي��ادآوري مي كند كه ع��داوت امريكاي 
جهانخوار با اي��ن ملت حق طلب، پيش��ينه اي ديرين��ه دارد. اين روز، 
شهادت مظلومانه سه تن از دانشجويان استكبارستيز، به دست عّمال 
رژيم سرسپرده پهلوي، سندي ماندگار را به رخ تاريخ مي كشاند. وي 
افزود: اكنون ك��ه امريكاي جنايتكار خبيث، با تحريم هاي بي س��ابقه 
اقتصادي و ايجاد ناامني به قصد شكس��ت جبهه انقالب ش��كوهمند 
اسالمي كه حاصل عمر گران مايه حضرت امام راحل )رضوان اهلل تعالي 
عليه( و خون پاك شهيدان مان است، بي شرمانه و با وقاحت تمام، هدف 
از ايجاد آشوب و تخطئه امنيت ملي را مقابله با اسالم ناب محمدي به 
منظور چپاول دگرباره بر منابع نفتي و حفظ امنيت رژيم اشغالگر قدس 

اعالم مي دارد. 
وزير اطالعات تصريح كرد: امريكا براي دستيابي به اين هدف شوم، با 
بهره كشي از اعوان و انصار گمراه مزدور منطقه اي خود از هيچ توطئه و 
شرارتي فروگذار نيست، هوشمندي علمي و سياسي دانشجويان آگاه و 
بصير و وقت شناس، دوشادوش ساير اقشار فهيم ملت، دسيسه هاي آنان 
را نقش بر آب كرده و درسي به دشمنان خواهند داد كه ديگر سوداي 

استيال بر اين خّطه شهيد پرور را در سر نپرورانند.

  گزارش

 موافقت رهبر انقالب 
با پیشنهاد شوراي عالي امنیت ملي

 جان باختگان بي گناه در حوادث اخیر
 شهید محسوب مي شوند

رهبر معظم انقالب اسالمي در پاس�خ به گزارش ارائه شده از سوي 
دبیر ش�وراي عالي امنیت ملي در خصوص حوادث اخیر، فرمودند: 
»هرچه س�ریع تر انجام ش�ود و نس�بت ب�ه افراد مش�کوک در هر 
گروه با جهتي که به رأفت اس�المي نزدیک تر اس�ت عمل ش�ود. «

به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله العالی( در پاسخ به گزارش ارائه شده از 
سوي دريابان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كه چندي قبل 
پيرامون نحوه مديريت وضعيت جان باختگان و مصدومان حوادث اخير 
خدمت ايشان تقديم شد، ضمن موافقت با پيشنهادهاي مطرح شده مقرر 
فرمودند: »... هرچه سريع تر انجام شود و نسبت به افراد مشكوك در هر گروه 
با جهتي كه به رأفت اسالمي نزديك تر است عمل شود. « گزارش ارسالي بر 
اساس دستوري كه بالفاصله پس از رخدادهاي اخير از سوي رهبر معظم 
انقالب اسالمي به دبير شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي دقيق ريشه ها، 
عوامل و داليل بروز ناآرامی ها و همچنين رس��يدگي سريع به وضعيت 

جان باختگان و خانواده های آنان ابالغ گرديد، تهيه و ارائه شد. 
در اين گزارش پيشنهاد شد كه بر اس��اس چارچوب های قانوني موجود 
ش��هروندان عادي كه بدون داش��تن هيچ گونه نقش��ي در اعتراضات و 
اغتش��اش های اخي��ر و در ميانه درگيری ه��ا جان باخته ان��د در »حكم 
شهيد« محسوب ش��ده و خانواده های آنان تحت پوشش بنياد شهيد و 
امور ايثارگران قرار بگيرند . همچنين در خصوص قربانياني كه در جريان 
تظاهرات اعتراضي به هر نحو جان خود را ازدست داده اند موضوع پرداخت 
ديه و دلجويي از خانواده های آنان پيشنهاد گرديد. در مورد آن دسته از 
قربانيان حوادث اخير نيز كه به صورت مسلحانه و در درگيري با نيروهاي 
حافظ امنيت كشته شده اند مقرر گرديد پس از بررسي وضعيت و سوابق 
خانواده آنان، حساب خانواده های موجه و آبرومند از فردي كه اقدام به عمل 
مجرمانه نموده جدا شود و خانواده های آنان متناسبا مورد توجه و دلجويي 
قرار بگيرند. مقام معظم رهبري در مورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه 
سوم نيز كه مشكوك به ش��رارت بوده اند امر بر »رأفت اسالمي« وتوجه 
به خانواده ها نمودند. با توجه به دستور و تأكيدات رهبر معظم انقالب از 
چندي قبل كار رسيدگي به پرونده های تشكيل شده براي جان باختگان و 

مصدومان رخدادهاي اخير در سطح استان ها آغاز شده است. 

با حکم رهبر معظم انقالب انجام شد
   انتصاب نماینده ولي فقیه در استان لرستان

حجت االس�الم  حکم�ي  در  خامن�ه اي  آی�ت اهلل  حض�رت 
س�یداحمدرضا ش�اهرخي را به عن�وان نماین�ده ولي فقی�ه 
در اس�تان لرس�تان و امام جمع�ه خرم آب�اد منص�وب کردن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبري، در حكم رهبر 
انقالب اسالمي به حجت االسالم سيداحمدرضا ش��اهرخي آمده است: 
نظر به پايان مسئوليت جناب حجت االسالم آقاي ميرعمادي و با تشكر 
و قدرداني از زحمات ايشان در اين سال ها، جنابعالي را كه خود برخاسته 
از ميان همان مردم و شناخته ش��ده و متعلق به آن منطقه می باشيد به 
نمايندگي خود در استان لرستان و امامت جمعه  شهر خرم آباد منصوب 
می كنم. خاطره وفاداري صادقانه  مردم شجاع آن استان به انقالب و نظام 
اسالمي و راه مس��تقيم امام بزرگوار هرگز از ذهنيت كشور و ملت زدوده 
نخواهد شد. حضور جنابعالي ان شاءاهلل بايد به تقويت اين ايمان خالص و 
حمايت از جوانان مؤمن و ايجاد فضاي سالمت معنوي و محبت اسالمي 
بينجامد. بهره گيري از فرزانگان حوزه و دانشگاه توصيه مؤكد اينجانب است. 

توفيقات شما را از خداوند متعال مسئلت می كنم. 

جانشین فرمانده کل سپاه: 
 سپاه و بسیج در غائله اخیر

 بدون اسلحه به خیابان آمدند
در اتفاقات اخیر حتي یک نفر از سپاه و بسیج اسلحه نداشت، ما بي اسلحه 
به سطح ش�هرها رفتیم، در حالي که در مقابل ما اسلحه بسیار بود. 
به گزارش فارس، سردار سرتيپ پاسدار علي فدوي، جانشين فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي صبح ديروز در همايش »حقوقدانان تراز 
انقالب اسالمي« كه در محل ساختمان س��ابق مجلس شوراي اسالمي 
برگزار شد، طي سخناني با اش��اره به اينكه در هر كش��وري با هر دين و 
مملكتي عزيزترين موضوع براي هر فردي، جان اوست،  خاطرنشان كرد: 
در همه اتفاقات كشور سپاه و بسيج پاي كار رفتند و در اتفاقات اخير حتي 
يك نفر از سپاه و بسيج اسلحه نداشت، ما بي اسلحه به سطح شهرها رفتيم 

در حالي كه در مقابل ما اسلحه بسيار بود. 
وي تصريح كرد: البته در مقرهاي ما اسلحه بود و اگر به پايگاه ها، حوزه ها و 
نواحي بسيج حمله كردند از خودشان دفاع كردند، اما در خيابان به صورت 
جامع همه را كنترل مي كرديم. حتي ما در مرك��ز فرماندهي به صورت 
تصويري با همه كشور تماس زنده داشتيم و تمام تصاوير را داشتيم، اما 
ديديم كه شهيد ابراهيمي را اشرار چگونه تنها دوره كردند، اما اين شهيد 
بزرگوار براي اينكه به تكليف خود عمل كند به ميدان رفت، بنابراين كار 
سخت اينهاست كه نتيجه را بايد به خدا سپرد. جانشين فرمانده كل سپاه 
همچنين تصريح كرد: اخيرا در كشور شهداي بسياري داديم كه نمونه آن 
شهيد ابراهيمي بود. كار بزرگي انجام شد ما بايد به ميدان مي رفتيم كه 
به ميدان هم رفتيم به رغم اينكه الزاماتي وجود نداش��ت كه مي توانست 

وجود داشته باشد. 
سردار فدوي در ادامه خاطرنشان كرد: ناآرامي اخير غائله و فتنه بزرگي 
بود، دشمنان تالش كردند در طول 40 سال انقالب عليه ما اقداماتي انجام 
دهند اما ما در تمامي موضوعات پاي كار بوديم. خيلي از كشورهاي بزرگ 
گفته اند كه ما با چه روش و مكانيزمي اقدام كرديم كه 48 ساعته اين قصه 

جمع شد؛ آنها ابعاد قصه را هم مي دانستند. 
س��ردار فدوي در توضيح نحوه شهادت ش��هيد ابراهيمي گفت: شهيد 
ابراهيمي را اش��رار تنها دوره كردند اما او قائل به اج��راي تكاليفش بود. 
چون آدم در كار سخت است كه نشان مي دهد چطور تكاليفش را انجام 
مي دهد. طبيعتا كاري كه سخت نيست هم دليلي ندارد كه براي انجامش 

جان داد. 
جانشين فرمانده كل سپاه در ادامه به دشمني امريكا با جمهوري اسالمي 
اشاره كرد و گفت: غيراز مقطع زماني مربوط به پيامبر هيچ مقطعي وجود 
ندارد كه اين ميزان دشمني با انقالب شده باشد. 40 سال تمام شيطان 
بزرگ امريكا و همه هم پيمانانش هر كاري كه مي توانستند را انجام دادند 
ولي ما همچنان قبراق با اقتدار و پر قدرت و از بعد ابتكار و نه انفعال هستيم 
و آنها هم به اين موضوع اذعان دارند. اين اتفاق هم به خاطر كليت نظام و 
مجموعه هاي مختلف و امامين انقالب اسالمي و مجموعه سپاه و پاسداران 
انقالب است. وي با اشاره به تالش هاي دشمنان در تغيير اذهان عمومي 
نس��بت به وجود آخرت، گفت: اين تالش ها مربوط به 200، 300 سال 
پيش است. در اين باره كتاب هايي نوشته ش��ده كه بعد از مرگ دنيايي 
وجود ندارد و بر پايه همين اعتقادات هم يك ميليون انسان را مي كشند و 
براي شان تفاوتي ندارد. البته كه هنوز در دانشگاه هاي ما اين اساتيد مورد 
احترام هستند.  جانشين فرمانده كل سپاه در بخش ديگري از سخنانش 
تصريح كرد: اينكه ما در اين 40 سال به توفيق هايي رسيديم بدان معناست 
كه كل نظام و مسئوالن و امامين انقالب اسالمي شروط خداوند را انجام 
دادند وگرنه مقابله با اين حجم از مقابله با اقدامات شيطان بزرگ و متحدان 

او امكان پذير نبود.
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