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ليبراليسمپادويثروتمندانوسلبريتيها!
حجت اهلل عبدالملك��ي تحليلگر مس��ائل اقتصادي در 
حساب كاربري خود در توئيتر درباره ابزار رأي ليبراليسم 
براي رأي آوردن در انتخابات نوشت: نه از بنزين 3هزار 
توماني تعجب كني��د و نه از معافي��ت مالياتي براي س��ودهاي بادآورده 
سلبريتي ها! ليبراليسم يعني فريب توده با بهره گيري از پول ثروتمندان و 
هنر هنرمندان! وقتي رأي مردم با اين دو ابزار به دست مي آيد، ديگر ايجاد 

رفاه براي آنها ضرورتي ندارد! مهم رضايت دو گروه ديگر است. 
........................................................................................................................

اصالحطلبانحاميانفسادوزيرانابرميلياردر
علي عليزاده در توئيتر نوشت: شما اصالح طلبان شش سال جز توجيه گري 
تصميمات فرودست ستيز  و فسادساز وزيران ابرميلياردر روحاني و دامادهاي 
دزدشان هيچ نكرديد. حاال هم با گردش به راديكاليسم و تهديد به خروج 
از حاكميت از پذيرش مسئوليت فرار مي كنيد. خير! شما جاده بازكن هاي 

فقيرستيزي و فقيركشي حاضريد. نه طلبكاران وضعيت!
........................................................................................................................

قانونضدحقوقبشريفرانسه
مهدي خانعلي زاده يك��ي از كاربران توئيتر نوش��ت: بندهايي از قانوِن 

»وضعيت اضطراري امنيت« در فرانسه: 
- وزارت كشور مي تواند »هر كسي« را كه احتمال آسيب زدن به امنيت 

ملي دارد، »حصر خانگي« كند. 
- وزارت كشور مي تواند »هر ميزان« فعاليت سرويس هاي اينترنتي را 

كه احتمال آسيب زدن به امنيت ملي دارد، »قطع« كند. 
 - حتي يك بخشدار هم مي تواند دستور »بازداشِت بدون دليِل افراد و 

منابع خصوصي« را صادر كند. 
- حتي يك بخشدار هم مي تواند دستور برقراري »منع رفت و آمد آزاد« 

يا همان حكومت نظامي را صادر كند. 
 اين قانون چند بار و از جمله به مدت دو سال از 2015 تا 2017 در اين 
كشور اجرايي شد. پس از آن هم، قانوِن جديد مبارزه با تروريسم جايگزين 
وضعيت اضطراري شد كه بسياري از بندهاي آن را ادامه مي دهد. اين 

قانون، با انتقاد جدي سازمان هاي حقوق بشري روبه رو شده است. 
........................................................................................................................
واكنشرنجبرانبهفضاسازيهاياخيرعليهصداوسيما

هفته اخير علي عسگري رئيس صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 
در همايش »گام دوم انقالب و رسانه ملي« درباره عملكرد رسانه ملي 
در خصوص اطالع رساني از تصميم دولت براي باال بردن قيمت بنزين 
سخن گفت و به حواشي و فضاسازي هاي فراواني كه براي صداوسيما به 
وجود آمده بود، پاسخ داد.  در پي سخنان علي عسگري، محمدحسين 
رنجبران مديركل روابط عمومي رسانه ملي با انتشار رشته توئيتي در 

صفحه شخصي  خود در اين خصوص نوشت:
 امروز دكتر علي  عسگري بعد از دو هفته، سكوت را شكست و در پاسخ به 
فضاسازي هاي فراواني كه براي صداوسيما انجام داده بودند، اعالم كرد: 
افزايش قيمت بنزين چهارشنبه 22آبان در دولت تصويب شد اما زمان 
اجرا پنج شنبه ظهر با نامه اي سري به ما اعالم شد. خواسته شده بود از 
ساعت 2۴همان پنج شنبه در خبرها اعالم كنيد قيمت به 3هزار تومان 
افزايش يافته. به نظر شما آيا صداوسيما مي توانست  در كمتر از 12ساعت، 

برنامه اي براي اقناع مردم در باب اين موضوع مهم تدارك ببيند؟!
........................................................................................................................

حرفتازهبزنآقايرئيس!
محمد ايماني فعال رسانه اي در كانال شخصي خود در 
تلگرام نوشت: فارغ از اينكه موافق يا منتقد آقاي روحاني 
باشيم، در شأن رئيس جمهور نيست كه هر جا مي نشيند 
و بلند مي شود، »و...اما امريكا« بگويد. آقاي روحاني امروز 
به همايش »بيمه و توسعه« رفت اما باز هم فصل مشبعي درباره نوستالژي 
مذاكره با امريكا حرف زد. منطقاً وقتي يك دولتمرد به همايش تخصصي 
اقتصادي مي رود، انتظار اين است كه در همان حوزه از آخرين برنامه ها و 

تغييرات و اصالحات بگويد يا گزارش اقتصادي به مردم بدهد. 
اين براي رئيس جمهور يك كشور پرظرفيت و قدرتمند و مستقل خوب 
نيست كه در هر مجلس و محفلي مي نشيند و پا مي شود، خاطرات تلخ 
مذاكرات و اعتماد به امريكا را جا به جا و به مثابه يك رؤياي شيرين كه 
زود تمام شد، تكرار و تكرار و تكرار كند. پسنديده نيست آقاي روحاني 
حواسش نباشد كه جلسه مربوط به كشاورزي، محيط زيست، توليد و 
تجارت، پزشكي، علوم انساني، روز دانشجو، مسكن و صنعت ساختمان، 
ماليات، بيمه، بانك ها و... است و همان نوستالژي پايمال توسط هر دو 
دولت اوباما و ترامپ را براي مخاطبان فاكتور كند! مردم، كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي انتظار دارند رئيس دولت اوالً از موضع تواضع، براي 
برخي فرصت س��وزي ها و س��وءتدبيرها عذر تقصير بياورد، ثانياً اراده 
اصالح مسير عقيم گذش��ته در تكيه بر مذاكره با غرب و كم توجهي به 
ظرفيت هاي داخلي را عيان كند و ثالثاً جز به زبان عبرت اندوزي درباره 
مذاكره و توافق با شيطان بزرگ س��خن نگويد. فقط شاگرد ناكوشاي 
كالس جغرافياس��ت كه وقت��ي از مختصات جغرافيايي پاكس��تان يا 
آرژانتين مي پرس��ند، مي گويد »كش��وري اس��ت كه مرز مشتركي با 
افغانستان دارد/ندارد... و اما افغانستان«! اداره دولت يك كشور بزرگ 
 و پرظرفيت و قدرتمن��د، مايه و دانش و مهارت��ي بيش از تك مضراب

»...و اما امريكا« الزم دارد، به ويژه اگر گوينده پيشاپيش، مذاكره مجدد 
با امريكاي عهدشكن را »ديوانگي« خوانده باشد.

دبيرشوراينگهبان:
مردم افراد شايسته را راهي مجلس كنند 

مجريانوناظراندربرگزاريانتخاباتدقتالزمراداشتهباشندتا
انتخاباتبهصورتسالمبرگزارشودوبرايمردماطمينانبخشباشد.
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان صبح ديروز 
در جلسه اين شورا با تبريك به مناسبت ميالد امام حسن عسكري)ع( 
و حضرت شاه عبدالعظيم حسني اظهار داشت: در ايام شهادت شهيد 
مدرس نيز هستيم، او فردي از دنياگذشته، ساده زيست و فقيه به احكام 
شرع بود كه جلوي استبداد و استعمار ايستاد. وي افزود: شهيد مدرس 
يك نماينده تراز بود كه نمايندگان مجلس ما نيز بايد از او الگوي عملي 
بگيرند. دبير شوراي نگهبان با اش��اره به ثبت نام داوطلبان انتخابات 
مجلس كه از روز يك شنبه آغاز شده است، گفت: به دليل نقص قانون 
فعلي انتخابات، شوراي نگهبان ش��رايط مصرح در قانون انتخابات را 

مدنظر قرار مي دهد. 
وي با بيان اينكه با توجه به سياس��ت هاي ابالغي مقام مظعم رهبري 
در خصوص انتخابات، دو سال كار هاي كارشناسي با همكاري شوراي 
نگهبان و مجلس ش��وراي اس��المي بر روي اصالح قان��ون انتخابات 
صورت گرفت، اما متأس��فانه اين طرح از س��وي مجلس كنار گذاشته 
شد، خاطرنشان كرد: شايسته گزيني با اين قانوني كه در اختيار داريم 
براي ش��وراي نگهبان امكانپذير نيس��ت، لذا ما بر اساس شروطي كه 
در قانون فعلي و به صورت حداقلي اس��ت صالحيت هاي داوطلبان را 
بررسي مي كنيم. دبير شوراي نگهبان اضافه كرد: ما تمام دقت خود را 
بر اساس همين شروط حداقلي انجام خواهيم داد تا در پيشگاه خداوند 
و مردم شريف ايران سربلند باش��يم و مردم نيز در انتخاب خود، افراد 
شايسته را به عنوان نماينده راهي مجلس كنند. آيت اهلل جنتي با بيان 
اينكه جلسات هيئت مركزي نظارت بر انتخابات به طور مستمر برگزار 
مي شود، تأكيد كرد: همه ما وظيفه داريم تا ان شاءاهلل انتخابات پيش رو 
پرشور برگزار شود، لذا از مجريان و ناظران مي خواهم كه در برگزاري 
انتخابات همچون ادوار گذشته دقت الزم را داشته باشند تا اين انتخابات 

نيز به صورت سالم برگزار شده و براي مردم اطمينان بخش باشد.

سرلشكرباقري:

بازيگران فرامنطقه اي تحمل روابط دوستانه ايران وآذربايجان را ندارند
رئيسستادكلنيروهايمسلح

دردي�دارمعاوننخس�توزير   دفاعی
آذربايجانگفت:برخ�يبازيگرانمنطق�هايوفرامنطقهاي
رواب�طدوس�تانهدوكش�وررانميتوانن�دتحم�لكنن�د.
به گزارش مهر، شاهين مصطفي اوف معاون نخست وزير آذربايجان 
با سفر به تهران با سرلشكر محمدباقري رئيس ستاد كل نيروهاي 

مسلح ديدار كرد. 

در اين ديدار زمينه هاي گسترش و توسعه همه جانبه همكاري هاي 
امنيتي و دفاعي و ضرورت تعميق و تحكيم آن با نگاهي راهبردي 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
معاون نخست وزير آذربايجان، سفر اخير سرلشكر باقري به باكو 
را نقطه عطفي در روابط دوجانبه دانس��ت و با تمجيد از مواضع و 
ديدگاه هاي سردار باقري، اين ديدگاه ها را موجب تحكيم روابط 
برادرانه بين دو كشور همسايه با تاريخ و فرهنگ مشترك دانست. 

سرلشكر باقري نيز در اين ديدار با تأكيد بر اينكه برخي بازيگران 
منطقه اي و فرامنطقه اي روابط دوس��تانه دوكشور را نمي توانند 
تحمل كنند، گفت: جمهوري اس��المي ايران روابط بين مردم و 
نيروهاي مسلح مسلمان دو كشور را از اولويت هاي راهبردي خود 
مي داند و مصمم است فرصت ها و ظرفيت هاي الزم براي ارتقاي 

آن را فراهم سازد. 
گفتني اس��ت با تصميم مقامات دو كشور، روابط نظامي و دفاعي 

و همكاري هاي امنيتي در مرزهاي مشترك طي دوسال اخير از 
تحرك قابل توجهي برخوردار شده است.

رئيسجمه�ورمخالفط�رحبنزين�ينبودند،اگ�رآقاي
مطهرياينصحبتراكردهباشندكهرئيسجمهورمخالف
بودندورهب�رانقالبدس�توردادندمنتأيي�دنميكنم.
به گزارش مهر، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور 
اظهارات علي مطهري مبني بر اينكه رئيس جمهور مخالف 
اجراي طرح س��هميه بندي بنزي��ن بودند و بنا بر دس��تور 
رهبر انقالب اين طرح اجرا شده است، اظهار داشت: خير، 

اينگونه نيست. 
وي افزود: آقاي رئيس جمهور مخالف اجراي اين طرح نبودند. 
اگر آقاي مطهري اين صحبت را كرده باشند كه رئيس جمهور 
مخالف بودند و رهبر انقالب دستور دادند من تأييد نمي كنم. 

واعظي در ادامه گفت: رئيس جمهور اواخر اين ماه به مالزي و 
ژاپن سفر مي كند. 

وي با اش��اره به تصمي��م دولت براي رس��يدگي ب��ه اوضاع 
آس��يب ديدگان گفت: كميته اي سه نفره متش��كل از وزير 
كش��ور، وزير دادگس��تري و معاون حقوقي رئيس جمهوري 
بررس��ي موضوع اعتراضات اخير را بر اس��اس ابالغ بر عهده 
گرفتند و قطعاً بخشي از كساني كه در اتفاقات رخ داده حضور 
داش��تند يا رهگذر بودند يا در حال تماش��ا بودند يا كساني 

بودند كه قصد آشوب و اغتش��اش نداشتند و به نوعي آسيب 
ديدند. دولت وظيفه خود مي داند در اين زمينه بررسي هاي 
الزم را انجام دهد تا كساني كه بي گناه هستند حساب شان از 

آشوبگران جدا شود. 
واعظي با اش��اره به اينكه قوه قضائيه هم در پي جدا ساختن 
حساب آنهاس��ت، گفت: ما به دنبال اين هستيم كه اگر كسي 
انتقاد يا اعتراضي دارد براي ابراز نظرات خود آزاد باشد و فقط 
كساني را كه با سالح گرم و سرد، اغتشاش و آشوب كردند از 

ديگران جدا كنيم. 
 واعظي درباره سفر وزير امورخارجه عمان به ايران و گمانه زني ها 
درباره ارائه پيام خاصي گفت: پيام كه هميشه وجود دارد و اگر 
منظور پيامي از مقامات اين كشور و سلطان عمان است كه بله 
ايش��ان حامل پيام همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي بودند و 
اعالم كردند كه از طرح صلح هرم��ز حمايت مي كنيم و ما هم 

اعالم كرديم با توجه به روابط تاريخي و امروز ايران و عمان بايد 
در مسائل منطقه همكاري هاي بيشتري داشته باشيم. 

وي افزود: وزير امورخارجه عمان هم از تصميم كشورش براي 
گس��ترش تبادالت اقتصادي خبر داد و اع��الم كرد كه همين 

هفته وزير صنايع عمان به همراه ۴0 شركت بزرگ عماني براي 
تشكيل كميسيون مشترك به ايران سفر خواهند كرد كه مورد 

استقبال جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت. 
واعظي با تأكيد بر اينكه سياس��ت اي��ران همكاري نزديك 
و حس��ن همجواري با همس��ايگان اس��ت، تصري��ح كرد: 
عالقه منديم كه اين همكاري نزديك را با همه همسايگان 

خود داشته باشيم. 
رئي��س دفت��ر رئيس جمه��وري درب��اره ابهام��ات آم��ار 
بازداشت شدگان و كشته شدگان حوادث پس از اصالح قيمت 
بنزين هم گفت: اين موضوع تنها كار دولت نيست و همه قوا هم 
در جمع شدن اين مشكل تالش كردند، هم نيروي انتظامي، 
هم سپاه و هم قوه قضائيه همه با هم تالش كردند و به محض 
كامل شدن اطالعات ارائه خواهد ش��د و اولين اطالعات روز 
گذشته در اخبار ساعت 2 صداوسيما اعالم شد و با تكميل آن 

به اطالع مردم خواهد رسيد. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري درباره رئيس مستعفي هالل احمر 
هم گفت: وي براي شركت در اجالسي در ژنو اجازه گرفت كه 
ما موافقت كرديم و اطالعي از ممنوع الخروجي وي نداشتيم و 

من هم تازه شنيده ام.

دولت

واعظيباتكذيبسخنانمطهري:

روحاني مخالف اجراي طرح بنزيني نبود

فرمان�دهس�پاهدريادوارهش�هدايبس�يجي
ازم�ردمگف�ت؛مردم�يك�ههميش�هوپس
ازآش�وبهاياخير،مقاب�لامري�كاازامنيت
كش�ورخوددفاعكردند.اوبرايدومينباردر
روزهاياخيرتأكيدكردكهپيشمرگاينملت
هستيم.سرلشكرس�الميهمچنينعدهايرا
كهامتدادسياس�تهايامريكادرداخلكشور
ش�دهاند،خطابقراردادوپرس�يدكه»كجابا
س�ختيهاياينملتهمراهبودهايدوازشرف
واستقاللاينملتدفاعكردهايد؟كجابارياز
دوشاينملتبرداش�تهايد؟شماامروزامتداد
سياستهايدشمندراينس�رزمينشدهايد
وحرفهايدش�منرادربيانيههامينويس�يد
وفض�ايفك�ريم�ردمراآل�ودهميكني�د.«
در روزهاي اخير س��ران فتنه س��بز بيانيه هايی در 
حمايت از اغتشاش و آشوب در كشور صادر كردند. 
در همان روزهاي آشوب هم 77نفر از اصالح طلبان با 

انتشار بيانيه اي از آشوبگران حمايت كردند. 
شهيدانمامنابعهويتيماهستند

سرلشكر حس��ين س��المي فرمانده كل سپاه روز 
گذشته در يادواره 92هزار ش��هيد بسيجي كه در 
ورزش��گاه 12هزار نفري آزادي برگزار ش��د، طي 
سخناني با بيان اينكه ش��هيدان ما حقايق زنده و 
درخشان افتخارات اسالم و ايران هستند، گفت: ما 
امروز كهكشاني از ستاره هاي پرفروغ را در آسمان 
حماس��ه هاي جاودان اس��الم و اي��ران در اختيار 
داريم. آنها نمونه هاي مجس��م و تنديس هاي زنده 
فداكاري و استقامت و شرف و فضيلت ملت بزرگ 

ايران هستند. 
سرلشكر س��المي افزود: هر كش��وري براي يافتن 
هويت و منزلت از منابعي استفاده مي كند، شهيدان 
ما منابع بي پايان و خروشان هويت بخش ما هستند 
آنها به ما جاودانگي ارمغان دادند. آنها به ما ياد دادند 
كه چگونه مي توان بر شياطين بزرگ در ميدان هاي 
نابرابر پيروز شد. آنها سندهاي زنده وفاداري ما به 
آرمان هاي بلند و اس��الم عزيزمان و رهبران بزرگ 
انقالبمان هس��تند. فرمانده كل سپاه تصريح كرد: 
اين شهيدان استوانه هاي مس��تحكم موجوديت و 
اس��تقالل و آزادي و حيات طيبه ارزش هاي اسالم 
هستند. راز جاودانگي و رمز بقاي ملت ما در شكوه 

شهادت آنان آشكار است. 
وي عنوان كرد: شهيدان شما نه فقط مايه سعادت 
ملت ايران بودند بلكه آنها بودند كه تفكر و حقيقت 

روح جهاد و ش��هادت را در پيكره امت اسالم زنده 
كردند و سرزمين هاي اس��المي را به ميدان جهاد 
عليه طواغيت بدل كردند و راهي نوراني براي مجد و 

عظمت اسالم ساختند. 
فرمانده سپاه ادامه داد: امروز به بركت شهيدان شما 
همه جهان اسالم به ميدان جهاد تبديل شده است 
و مستكبران مانند مگس ها در حال فرار هستند و 
فرزندان انقالبي امت اسالم در تعقيب آنان هر روز 
يك مهره سياسي از دشمن را تشييع جنازه كرده و 

به گورستان مي سپارند. 
س��ردار س��المي گفت: مل��ت اي��ران و ملت هاي 
مسلمان سال هاس��ت با هدايت هاي رهبر انقالب 
در جس��ت وجوي نقش��ه پيروزي خود هس��تند.   
مستكبران مي خواهند مانند قبل از انقالب جهان 
اس��الم را در بردگي خود ببينند اما امروز ديگر آن 
رؤيا باطل شده است و شهيدان ما مانند چراغ هاي 

پرفروغ آگاهي بخشيدند. 

وي افزود: لبنان امروز سرفراز است و حزب اهلل در 
مقابل اس��رائيل مقتدر و قدرتمند ايس��تاده است 
و هرگاه آنها بخواهند حركتي انج��ام دهند آن را 
در نطفه خفه مي كنند. س��وري ها از سرزمينشان 
دفاع و توطئه امريكا و انگليس و عربستان را خنثي 
مي كنند. عراقي ها از حيثيت خ��ود در مقابل اين 
فتنه برانگيزي ه��ا دفاع مي كنن��د و يمني ها ترس 
را ب��ه درون كاخ ه��اي آل س��عود وارد كرده اند اما 
ايران پرف��روغ مي درخش��د و در بهترين موقعيت 

خود قرار دارد. 
سيليملتايرانبرصورتاستكبار

سرلش��كر س��المي ادامه داد: ملت بزرگ ايران در 
هفته هاي گذش��ته س��يلي مس��تحكم ديگري را 
بر صورت اس��تكبار نواخت، آنگون��ه كه صورتش 
180درجه برگشت و سيلي ملت ايران صورت او را 

به سمت واشنگتن و تل آويو برگرداند. 
فرمانده كل سپاه گفت: دش��من در اين فتنه اخير 

مي خواست سريال شكست هاي خود از ملت ايران 
را جبران كند. مي خواس��ت فش��ار حداكثري را با 
حادثه اي در درون كشور ما پيوند بزند. در كمين بود 
و مي خواست از اين حادثه فرصتي براي خود بسازد 
و ملت ايران را تهديد كند اما نمي دانست كه ملت 
ايران هنرمندان تبديل تهديدات به فرصت هاست. 
حنايامريكابرايملتايرانرنگيندارد

وي اظهار داشت: او فكر مي كرد در اين اتفاقات ملت 
در مقابل نظام خود مي ايس��تد، البته دشمن دچار 
زوال عقل سياسي اس��ت و محاسباتش غلط است 
اما همه ملت ايران دانس��تند كه هر وقت سياست 
دشمن از خارج به داخل نفوذ مي كند، امنيت ايران 
به خطر مي افتد. مردم مفهوم حمايت امريكا از ملت 
اي��ران را فهميدند و اين يك آگاهي محس��وس به 
ملت ايران بخش��يد كه امريكا براي همه ملت هاي 
جهان جز فقر و عقب ماندگي خواهان چيز ديگري 
نيس��ت. آنها مي خواهند با قل��ب ملت ها به حيات 

برسند اما امروز اين ملت ها هستند كه امريكا را به 
پوسيدگي مي رسانند و از صفحه جغرافياي سياسي 
محو مي كنند و ديگر حناي امريكا براي ملت ايران 

رنگي ندارد. 
س��ردار س��المي عنوان كرد: ما باز ه��م مي گوييم 
پيش مرگتان هستيم و خاك پايتان را براي تبريك 

به صورت مي كشيم و فداييان ملت هستيم. 
نويسندگاننسخهتسليم

نزدملتجايیندارند
فرمان��ده كل س��پاه افزود: دش��من مي خواس��ت 
حلقه هاي زنجيره اس��تراتژيك خ��ود را در داخل 
كشور كامل كند و متأسفانه انسان هاي غرب گرا كه 
مي خواهند رداي غرب گرايي و تسليم در برابر غرب 
را بر ملت ايران بپوش��انند واس��طه گري بين غرب 
و  ملت را بر عهده گرفتند و با غ��رب در اين توطئه 
خطرناك و جنگ جهاني همراه شدند و مي خواهند 

نسخه تسليم ملت ايران را بنويسند. 
وي گفت: ش��ما در بين ملت اي��ران جايي نداريد، 
كجا با س��ختي هاي اين ملت هم��راه بوده ايد و از 
شرف و استقالل اين ملت دفاع كرده ايد، كجا باري 
از دوش اين ملت برداشته ايد و ش��ما امروز امتداد 
سياست هاي دش��من در اين س��رزمين شده ايد و 
حرف هاي دشمن را در بيانيه ها مي نويسيد و فضاي 
فكري مردم را آلوده مي كنيد، شما فكر مي كنيد در 

قلب ملت ايران جايگاهي داريد؟
بايدبرايملتايراندرحدمرگ

تالشكرد
س��ردار س��المي تصريح كرد: آن روز كه مردم ما 
به ميدان انقالب آمدند ش��ما مشغول آلوده كردن 
فضاي فك��ر و ذهن جوان��ان بوديد. به دش��منان 
مي گويم از خط قرمز ها عبور نكنيد. ملت ما هوشيار 
و آگاه اس��ت و صف خود را از سياست امريكا جدا 
كرد و نشان داد چقدر وفادار و باشكوه است. بايد به 
اين ملت احترام گذاشت و در مقابل آنها قرباني شد 
و براي آنها در حد مرگ تالش كرد. هرگز ملتمان 
را تنها نمي گذاريم و نمي گذاريم جز لبخند چيزي 
بر لبان ش��ما نقش ببندد. ما از رهبرمان دس��تور 
گرفته ايم كه براي مردممان تا سرحد جان فداكاري 

كنيم. جان ناقابل ما فداي شما. 
فرمانده سپاه گفت: رودخانه  خروشان اين ملت در 
حال حركت است و ش��ما مي رويد تا دشمن را در 
كرانه هاي جوش��ش انقالبيتان محو كنيد. ما همه 

ايران جهاني را به زودي خواهيم ديد.

فرماندهكلسپاه:

بايد به ملت ايران احترام گذاشت و براي آنها در حد مرگ تالش كرد

مقاممعظمرهبريصرفاًمصوبه    خبر
سرانقواراتأييدكردند،يكبار
محضرايش�انرفتندورهبرانقالبفرمودندبايدهرس�ه
اتفاقنظرداشتهباشند،وقتيهرسهقوهامضاكردند،نهايتًا
مقاممعظمرهبريامضايهرسهقوهراامضاوتأييدكردند.
به گزارش مهر، ربيعي س��خنگوي دولت در رابط��ه با اظهارات 
مطهري مبن��ي بر اينكه دول��ت و مجلس مخال��ف طرح اصالح 
س��وخت بوده اند و به دس��تور رهبر انقالب اين اقدام انجام شده 
اس��ت، گفت: آنچه رهبر انقالب ب��ر آن اصرار داش��تند اصالح 
ساختاري وضعيت اقتصادي كش��ور و جلوگيري از قاچاق بوده 
است تا كشور بتواند به سمت صادرات برود و بودجه كشور متكي 

بر ظرفيت هاي داخلي باشد. 
وي افزود: رهبر انقالب اصرار داشتند اما اصرار به اصالح ساختاري 

وضعيت اقتصادي بوده اس��ت. مقام معظم رهبري صرفاً مصوبه 
سران قوا را تأييد كردند، يكبار محضر ايشان رفتند و رهبر انقالب 
فرمودند بايد هر سه اتفاق نظر داشته باش��ند، وقتي هر سه قوه 
امضا كردند، نهايتاً مقام معظم رهبري امضاي هر سه قوه را امضا 

و تأييد كردند. 
ربيعي در رابط��ه با آمارهاي ض��د و نقيض بازداشت ش��دگان و 
كشته شدگان اغتشاشات اخير كش��ور و اينكه آيا آمار به دولت 
رس��يده اس��ت؟ گفت: همين امروز با رحماني فضلي گفت وگو 
داش��تم. بايد جمع بندي ش��ود و داليل حضور اف��راد و تفكيك 

شهرس��تان ها و ش��هرها صورت گيرد. بايد در رابط��ه با ميزان 
جانباختگان و آسيب ديدگان نيز تفكيك صورت گيرد. 

س��خنگوي دولت تصريح كرد: الزم اس��ت از قوه قضائيه تشكر 
كنم. قوه قضائيه در حال تفكيك است و درخواست اين بوده كه 
آزادي ها با سرعت بيشتري صورت گيرد كه در حال انجام است. 
ما در ماجراهاي ضعيف تر اقدامات ضعيف تري داشتيم كه اينجا از 

آقاي رئيسي تشكر مي كنم. 
وي افزود: دول��ت تصميم نهايي را اعالم خواهد كرد. خس��ارات 
جبران خواهد شد و ميزان خسارت توسط آقاي رحماني فضلي 

ديروز طي نامه اي محرمانه به دولت ارس��ال شده است كه بايد 
بررس��ي ش��ود. ربيعي در رابطه با معافيت مالياتي هنرمندان و 
سلبريتي ها خاطرنشان كرد: به طور اساسي ما هنوز بحث ماليات 
را در دولت تصويب نكرديم. دوستان سازمان برنامه و بودجه در 
قانون اين موض��وع را آورده بودند ك��ه در معافيت هاي مالياتي 
اصحاب فرهنگ را حذف نكنند. اين بايد قانون شود و در مجلس 
بررس��ي ش��ود. تقليل دادن اين موضوع به چند سلبريتي اصاًل 
درست نيست. خيلي سلبريتي ها محترم هستند و خيلي ها هم 
مورد قبول مردم نيستند. درست نيست كه اين موضوع به چند 

سلبريتي تقليل داده شود. 
مطرح ش��دن اين موضوع توس��ط آقاي نوبخت حمايت كلي از 
اصحاب فرهنگ و هنر بوده است كه خيلي هم پولساز نيستند اما 

در نهايت تصميم نهايي با مجلس است. 

سخنگويدولت:

رهبری صرفاً مصوبه سران قوا را تأيید کردند

محسنعطايي|   فارس

   گزارش


