
گزارش

حوادث اخیر خسارت های ناگوار مادی و معنوی به جا گذاشت
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه حوادث اخیر خسارتهای ناگوار مادی 
و معنوی به جا گذاش��ت، تاکید کرد: باید س��ازوکارهای الزم را برای اعمال  حق 

اعتراض مردم تمهید کنیم.
اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت؛

روز دانشجوس��ت؛ روزی که یادآور مس��ئولیت تاریخی یک نسل آگاه و تاثیرگذار 
اس��ت. این روز که تعلق به همه دانش��جویان عزیز کشورمان دارد، گرامی باد. امسال 

دانش��جویان ما در شرایطی خاص به استقبال این روز می روند که کشور روزهای تلخی 
را س��پری کرده است. همه ما مسئوالن در قوای سه گانه و نخبگان کشور وظیفه داریم 
ضم��ن ترمی��م و جبران رنج ها و خس��ارت ها، برای رفع نگرانی ه��ای جامعه و تقویت 
س��رمایه اجتماعی و افق گشایی برای آینده ای بهتر بکوشیم و سازوکارهای الزم را برای 

اعمال حق اعتراض مردم تمهید کنیم. فارس

دانشجویان نمایندگان خردورز و اندیشمند جامعه هستند
فرمانده نیروی هوایی ارتش، ضمن گرامیداشت روز دانشجو، خطاب به دانشجویان 
دانش��گاه شهید س��تاری گفت: دانش��جویان نمایندگان خردورز و اندیشمند هر 
جامعه ای هستند که مسئولیت سنگین ایشان، تالش برای حل مشکالت و مسائل 
با رویکرد علمی و تحقیقاتی است. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در آستانه 

۱۶ آذرماه، روز دانشجو به همراه دانشجویان دانشگاه شهید ستاری به کوهپیمایی 
در ارتفاعات کوهس��ار تهران پرداخت. وی در این کوهپیمایی، ضمن گرامیداشت روز 

دانش��جو، خطاب به دانشجویان دانشگاه ش��هید ستاری آنها را وامدار و میراث دار بزرگان 
این نیرو خواند و تاکید کرد: شما دانشجویان دانشگاه هوایی باید واقف باشید که میراث 
دار بزرگمردانی همچون ش��هیدان بابایی، ستاری، فکوری، دوران، یاسینی، خضرایی و... 
هس��تید که جز با تالش حداکثری در راستای اعتالی جایگاه این نیرو، نخواهید توانست 

ِدین خود را درقبال این ودیعه گرانسنگ ادا کنید. روابط عمومی ارتش

سه شنبه؛ جلسه غیر علنی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت
س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس از جلس��ه غیر علنی نمایندگان با حضور وزیر 
کار و تیم اقتصادی دولت در روز )سه ش��نبه( خبر داد. اس��داهلل عباس��ی در این 
زمینه افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده مجلس در روز)سه شنبه ۱9 آذر( 
جلس��ه غیر علنی دارد. وی در توضیح موضوع و محور جلسه غیر علنی مجلس، 

با حضور مس��ئوالن دولتی اظهار داشت:در این جلسه موضوع استارتاپ ها، تجارت 
الکترونیک و تجارت های نوپا بررس��ی  و مسئوالن دولتی و نمایندگان گزارش خود را 

مطرح می کنند. س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان جلسه غیر علنی نمانیدگان 
هس��تند. عباس��ی تصریح کرد: وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی نیز در جلسات علنی این 

هفته مجلس برای پاسخ به سواالت نمایندگان حضور می یابند. تسنیم  

جمع عزیزی هستید؛ غالباً دانشجو یا 
دانش آموز

جمع عزیزی هس��تید؛ غالباً دانشجو یا دانش آموز؛ اهل 
علم و سرشار از صفا. کار خوبی که دانشجویان اصفهان 
در این جلس��ه کردند - که من قلباً از آنها متشّکر شدم 
- این است که پوس��تر مشترکی منتشر کردند که هم 
بس��یج دانش��جویی، هم انجمن اس��المی دانشجویان، 
هم جامعه اس��المی دانش��جویان و هم انجمن اسالمی 
دانشجویی، عناوینشان در کنار یکدیگر قرار گرفته است. 
بله، این درست است. ممکن است در ده مسأله اختالف 
نظر داشته باشید، اما در مسائل بسیاری هم و حدت نظر 
دارید. آن جایی که وحدت نظر دارید، این اتّحاد را نمایان 
کنید. راهش نیز همین است. لزومی ندارد که اگر دو نفر 
در چند مسأله از مسائل بیشمارِ فکری و سیاسی با هم 
اختالف نظر دارند، آن را حّتی در مسائلی که مورد اتّفاق 
نظر آنهاست، دخالت دهند؛ مثاًل اگر میخواهند مجلس 
جشن یا روضه خوانی یا سخنرانی و از این قبیل تشکیل 
دهن��د، حتماً دو جریان در مقابل هم قرار گیرند. کاری 
که شما کردید، بسیار خوب بود و من صمیمانه از شما 
فرزندان عزیزم تشّکر میکنم. در این جا مغالطه ای وجود 
دارد که جزو همان خوشامدگوییهای به قصد عوامفریبی 
است؛ و آن این است که منطق اسالمی همه اش میگوید 
»تکلی��ف«. در حال��ی که گفتمان جدی��د دنیا میگوید 
»حق«؛ چرا همه اش از تکلیف میگویید؟ بعضی کسان 
این حرف را رایج کردند و قصدشان این است که عّده ای 
که از تکلیف گریزانند، از خوش��امدگوییهای اغواگرانه و 

غیرصادقانه خوششان بیاید.
ح��ّق و تکلیف، دو روی یک س��ّکه اند. هیچ حّقی بدون 
تکلیف وجود ن��دارد. هر کس حّقی دارد و در قبال آن، 
تکلیفی هم برعهده دارد. بنابراین، این که از حق بگویید؛ 
اما از تکلیف نگویید، حرف سخیف و بیمحتوا و بیمنطقی 
است. ثانیاً در این جا صحبت از حق نیست. تکلیفی که ما 
در این جا مطرح میکنیم، در مقابل یک حق نیست؛ در 
مقابل یک امتیاز است. شما امتیازی دارید و این امتیاز 

تکلیفی را به طور طبیعی بر دوش شما بار میکند. 
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مخاطب شمایید

سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب:
مجلس نو باید مردم را از نوع عملکرد این 

دولت نجات دهد
سخنگوی ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به 
اینک��ه باید بتوانیم مردم را از دس��ت دولتی که به این 
شکل عمل می کنند نجات دهیم، گفت: مجلس در حال 
حاضر دچار یک ضعف جدی ش��ده و در نظر جامعه از 

وجاهت خود افتاده است.
محس��ن پیرهادی سخنگوی ش��ورای ائتالف نیروهای 
انق��الب پ��س از ثبت نام در یازدهمی��ن دوره انتخابات 
مجلس شورای اس��المی، با اشاره به اینکه باید بتوانیم 
مردم را از دست دولتی که به این شکل عمل می کنند، 
نج��ات دهیم افزود:  مجل��س در حال حاضر دچار یک 
ضع��ف جدی ش��ده و در نظر جامع��ه از وجاهت خود 
افتاده اس��ت. عضو سابق ش��ورای ش��هر تهران اظهار 
داش��ت: وضعیت دولت کنونی خوب نبوده و دچار بی 
تحرکی و بی عملی است. مردم نیز با توجه به وضعیت 
معیش��تی، گرانی و تورم حاکم در جامعه امید چندانی 
به دولت ندارند. لذا مجلس باید ورود کرده و در فرصت 

کم باقی مانده دولت را وادار به کار کند. 
وی بیان کرد: این دوره ش��ورای ائتالف قطعا از حضور 
بانوان و جوانان نس��بت به دور گذشته بیشتر استفاده 

خواهد کرد و نقش آنان محسوس خواهد بود.
 فارس

ادعای گزارش کمیسر عالی حقوق بشر 
در حال��ی س��کوت مدعی��ان حق��وق بش��ر در برابر 
کش��تار مردم یمن و فلس��طین و البته سرکوب مردم 
فرانس��ه توس��ط پلیس همچنان ادامه دارد که میشل 
باش��له، کمیسر عالی حقوق بشر س��ازمان ملل متحد 
در گزارش��ی از برخورد فیزیکی با بازداش��ت شدگان 
اعتراضات اخیر در ایران و نقض حق دادرسی عادالنه 

ابراز نگرانی کرد.
در این سخنان او به گزارش هایی اشاره کرد که دستکم 
۷ هزار نفر در ۲۸ اس��تان از ۳۱ استان ایران بازداشت 
شده اند. او همچنین ضمن ابراز نگرانی درباره شرایطی 
که این افراد در بازداش��ت هس��تند گفت که احتمال 
دارد تع��دادی از این اف��راد به جرایمی متهم ش��وند 
که مج��ازات اعدام در پی دارد.به گفته خانم باش��له: 
"طبق منابع رس��می دولت��ی، در طی ۵ روز۱۲۰ هزار 
تا ۲۰۰ هزار معترض در تظاهرات ش��رکت داشتند. او 
افزود که بر اس��اس اطالعاتی که به دفتر کمیساریای 
عالی حقوق بشر س��ازمان ملل رسیده در جریان این 
اعتراضات، دس��تکم ۲۰۸ نف��ر از جمله ۱۳ زن و ۱۲ 

کودک کشته شده اند.

خ������ب������ر

گروه رویکرد  اس��الم اگر اشداء علی الکفار دارد، رحماء و 
بینهم نیز در قاموس دین اسالم نهادینه است.

در جریان اغتشاش��ات اخیر که در چندین ش��هر کشور واقع 
شد، برخی با سوء استفاده از فرصت،  به میدان آمدند و دست 
به آشوب زدند، آش��وبی که هزینه های بسیاری به کشور وارد 

کرد.
هر کشوری با هر نوع حکومتی که در دنیا وجود دارد، قطعاً با 
اش��رار و بر هم زنندگان امنیت و نظم کشور برخورد می کند، 
اگر برخی در جامعه ای فضای اعتراض را به س��وی ش��رارت و 
آشوب بکش��ند، قطعاً با تندترین پاسخ از سوی حکومت روبرو 
می شود، ش��ک نکنید که در دموکرات ترین حکومت هایی که 
مدعی آزادی بیان هس��تند، اگر برخی از افراد جامعه دست به 
ویرانگری، آش��وب و ایجاد ناامنی در کش��ور کنند برخوردی 

خشن با آنها خواهد شد.
حاال چنین ش��رایطی را برای جمهوری اسالمی ایران در نظر 
بگیری��د که با دخال��ت و برنامه ریزی دش��منان تدارک دیده 
ش��ود. دش��منان جمهوری اس��المی ایران در بزنگاه هایی که 
ش��اید به خاطر برخی تصمیمات و س��وء مدیریت های برخی 
مس��ئولین و ناکارآمدی، فضایی برای فرصت طلبی فتنه گران 
ایجاد می ش��ود،  تمام قد وارد عمل می ش��وند تا بتوانند دراین 
وانفسای ایجاد ش��ده، زهری بریزند و برای جمهوری اسالمی 

ایران دردسر ایجاد کنند.
با وجودی که مردم نسبت به شرایط اقتصادی موجود اعتراض 
دارند، اما نمی توان باور داش��ت که آنها با اصل انقالب اسالمی 
مش��کل داش��ته باش��ند بلکه اعتراض به حق آنها نس��بت به 
عملکردهایی اس��ت که البته خود در روی کار آمدن مسئولین 

ناکارآمد سهیم هستند.
با وجود نارضایتی هایی ک در کش��ور وجود دارد، معبر قانونی 
برای پیگیری مطالبات به حق مردم تعبیه ش��ده و می توان از 

همین مسیر وارد شد.
اما اغتش��اش و آشوب، همراه با تخریب و ویرانگری،  جنایت و 
کشته سازی برای تحت فشار قرار دادند نظام اسالمی،  همواره 
حربه ای بوده اس��ت که دش��منان خارجی و داخلی دست به 
دامن آن ش��ده و س��عی کرده ان��د اقتدار و ق��درت جمهوری 

اسالمی ایران را تخریب کنند.
جمهوری اس��المی ایران مبتنی بر مردم س��االری دینی است 
که این روش سیاس��ی انتخاب همه ارکان کش��ور را بر عهده 

مردم قرار داده است.
پس می توان با رأی و نظر مردم و انتخاب درست از سوی آنها 

با تغییر مثبت و اصالح امور دست یافت.
در ماجرای اغتشاشات اخیر عواملی وابسته، سرسپرده یا فریب 
خورده، ب��ا تحریک و هدایت عوامل خارج��ی که با هزینه های 
سنگینی که برای ایجاد چنین شرایطی وارد عمل شدند، چند 
روزی را به آش��وب پرداختند، آنها ش��اید ر مرحله نخست، به 
اهداف خود رس��یده باش��ند چرا که توانستند به بهانه افزایش 
قیمت بنزین و س��هیمه بندی آن فتنه ای بپا کنند که از قبل، 

پیش بینی هم شده بود.
در ماجرای فتنه آبان ماه 9۸ دو دسته وارد میدان شدند،ابتدا 
مردمی که به تصمیم دولت اعتراض داش��تند و از نوع اجرای 
آن گالیه مند بوده و هنوز هم هس��تند و دس��ته دوم اشرار و 

آشوبگرانی بودند که در این اعتراض موج سواری کردند.

دسته دوم سعی داشت تا جمهوری اسالمی ایران را با توجه به 
ش��رایط اقتصادی حاکم در کشور با چالش روبرو کند، چالشی 

که در صدد بود تا بتواند کار را یکسره کند.
افراد دس��ته دوم دس��ت به هر کاری زدن��د،  اماکن عمومی و 
خصوص��ی را به آتش کش��یدند، تخریب های گس��ترده انجام 
دادند،  با س��الح گرم و س��رد وارد میدان شدند و هم از مردم 
عادی، هم از مردم معترض و هم از نیروهای امنیت و انتظامی 
را به شهادت رساندند و البته در اینگونه درگیری های سنگین،  

حلوا پخش نمی کنند!
واکن��ش نیروهای انتظامی و امنیتی به رفتار آش��وبگران که با 

وحشیانه ترین روش پیاده شد، چه باید می بود؟
آیا هنگامی که افرادی در اعتراضات حاضر می شوند و دست به 

س��الح می برند،  می توان با آنها سخن گفت و دعوت به آرامش 
کرد؟

م��ردم عادی ک��ه معترض هس��تند و به طور مس��المت آمیز 
اعتراض می کنند هیچگاه از سوی نیروهای انتظامی با برخورد 
تند و خشن روبرو نشده اند حتی نیروهای انتظامی در بسیاری 
از صحنه ها در میان مردم عادی حضور دارند و با آنها س��خن 

می گویند که فیلم این تصاویر موجود است.
ام��ا با وج��ودی که اغتشاش��گران ب��ا ش��دیدترین روش های 
جنایتکاران��ه عم��ل کردند، می بینیم که رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در حکمی که دادن��د،  همه دس��تگاه های مربوط را 

موظف و مکلف به رعایت رأفت اسالمی کردند.
این حکم رهبر معظم انقالب اسالمی شامل همه آنهایی است 
ک��ه به نوع��ی در جریان های اخیر نقش داش��تند، چه آنهایی 
که ش��هروند عادی بودند و چه آنهایی که در آش��وب ها نقش 

داشتند و مرتکب جرم و جنایت شدند.
دس��تور به اجرای رأفت اسالمی برای همه آنهایی است که در 
جریان اغتشاش��ات حضور داش��تند،  و این حکم عقب نشینی 
نظامی اسالمی از سیاست های خود نیست،  سیاست  های نظام 
اسالمی بر گرفته از خواسته مردم است و مردم نیز با وجودی 
که پس از آنکه خود وارد میدان ش��ده و بس��اط فتنه را جمع 
کردن��د، رفت��اری را مطالبه می کنند که رهب��ر معظم انقالب 

اسالمی حکم آن را صادر کردند.
حکمی که نش��ان می دهد جمهوری اس��المی ای��ران در عین 
اقتداری که بر اس��اس مردم س��االری دینی در کش��ور حاکم 
است، بجای استفاده از مشت آهنین که بسیاری از کشورهای 
دنیا در س��رکوب مردم خود از آن بهره می برند، رأفت اسالمی 
را در پیش گرفته، و همه اینها در حالی است که غول رسانه  ای 
کش��ورهای و رژیم هایی که در محور دش��منان ایران اسالمی 
ق��رار دارن��د، از زمان آغاز فتنه، ال وجود ای��ان آن هنوز به این 
مس��ئله می پردازند و س��عی دارند تا با پروژه کشته سازی آن 
هم به تعداد زیاد فضای بین المللی را علیه جمهوری اس��المی 

ایران بشورانند.
یکی از اهدافی که دش��منان در ایج��اد فتنه ها در ایران دنبال 
می کنند، افزایش فش��ارهای سیاس��ی بین الملل��ی علیه ایران 

است.
قطعاً دس��تور رهب��ری نظام در ن��وع برخورد با ه��ر طیف از 
آنهایی که در ماجرای اغتشاش��ات اخیر حضور داشتند فضای 
ایجاد ش��ده در رس��انه های دنیا را باید تطلی��ف کند هر چند 

شیطنت های آنها در این زمینه نیز وجود خواهد داشت. 

هزاران نفر از دانش��جویان انقالبی کش��ور به مناسبت۱۶ آذر با 
برگزاری تجمعاتی انزجار خود را از استکبار جهانی و نقش آن 
درآشوبهای داخلی و منطقه فریاد زده و از مسئوالن خواستند 

تا سریعتر برای رفع مشکالت معیشتی مردم تالش کنند.
به مناس��بت ۱۶ آذر و روز دانش��جو؛ هزاران نفر از دانشجویان 
انقالبی دانش��گاه های ش��هرهای مختلف کش��ور ب��ا برگزاری 
تجمعاتی انزجار خود را از اس��تکبار جهانی و نقش آن در فتنه 
ها و آش��وبهای داخلی و منطقه فری��اد زدند و اعتراض خود را 
نس��بت به گرانی، فساد، تبعیض و وابس��تگی برخی مسئولین 

اعالم کردند.
دانش��جویان انقالبی همچنین با س��ردادن ش��عارهای » مرگ 
ب��ر آمریکا« و » مرگ بر اس��رائیل« انزجار خود را نس��بت به 
مس��تکبران که موجب ایجاد آش��وب در کش��ور ش��دند اعالم 

کردند.
  برگزاری تجمع 4 هزار نفری دانشجویان انقالبی در مشهد

یکی از بزرگترین تجمعات در مشهد مقدس و با حضور 4۰۰۰ 
دانشجویی انقالبی برگزار شد.

دانش��جویان انقالبی مش��هد با حضور در تجمع ضداستکباری 
و مطالبه گری در دانش��گاه فردوس��یمطالبات خ��ود برای حل 
مشکالت کش��ور مطرح کرده و از مسئوالن خواستند تا هرچه 

سریعتر برای رفع مشکالت معیشتی مردم تالش کنند.
دانشجویان انقالبی دانشگاه های مشهد مقدس امروز با به آتش 
کشیدن پرچم آمریکا، اسرائیل و انگلیس در تجمع پرشور خود 
خشم خود را به سیاس��ت های خصمانه حاکمان این کشورها 

اعالم کردند.
همایش 4 هزار نفری دانش��جویان بس��یجی مش��هد با عنوان 
»خیزش هس��ته های مس��ئله محور« و با محوریت »دانشجو، 

مبارزه، خدمت« برگزار شد.
آی��ت اهلل علم الهدی نماینده، ولی فقیه در خراس��ان رضوی و 
»سردار فدوی« جانشین فرمانده سپاه پاسداران، از سخنرانان 

اصلی این تجمع بودند.
  دولت با نحوه اج�رای طرح بنزینی و بی تدبیری های 
قب�ل و بع�د از آن هزینه های گزافی برای کش�ور ایجاد 

کرد
در این تجمع بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 
قرائت ش��د. در ابتدای این بیانیه آمده اس��ت: امروز و در آغاز 
دهه پنجم انقالب اسالمی بس��یج دانشجویی به عنوان نهادی 
که دو بال تعهد به آرمان های انقالب اسالمی و علم و تخصص 
را همزمان دارا می باش��د به حدی از رش��د و بالندگی رس��یده 
است که امروز شاهد خیزش هسته های مسئله محور برای حل 
مس��ائل کشوری و استانی هستیم. خیزشی که با مطالبه گری 
و گفتمان سازی و کار تخصصی برای حل مسائل اصلی کشور، 

به دنب��ال کمک به کارآمدی 
اسالمی  نظام  بیش��تر  هرچه 
و رف��ع مش��کالت و رنج های 

مردم عزیزمان است.
در بخ��ش دیگ��ری از بیانیه 
آمده است: امروز که استکبار 
جهان��ی و آمریکای جنایتکار 
با تمام توان به دنبال فش��ار 
حداکث��ری بر م��ردم مظلوم 
ماست و از طرفی بی تدبیری ها 
و ناکارآمدی های دولت فشار 
مضاعف��ی را بر م��ردم آورده 
اس��ت، م��ا اعض��ای بس��یج 
دانش��گاه های  دانش��جویی 
استان خراسان رضوی در این 
تجمع بزرگ چهار هزار نفره 
خیزش هس��ته های مس��ئله 

مح��ور خطاب به هر س��ه ضلع 
ای��ن مثلث درگیر در جنگ همه جانبه اقتصادی مواضع صریح 

و روشن خود را اعالم می داریم.
بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه تاکید کرد: 
هر دولتی که برآمده از رای مردم و تنفیذ شده به حکم رهبری 
انقالب باشد را بر حسب وظیفه حمایت می کنیم. ملت ما امروز 
بای��د بتواند وضعیت دولت را درک کند. تنها ایده دولت چه در 
سیاس��ت خارجی و چه در سیاست داخلی و اقتصاد و ... برجام 
بود که به وضعیتی دچار ش��د که همه می دانیم. بعد از به ِگل 
نشس��تن کش��تی برجام دولت ایده ای ندارد؛ و به همین خاطر 
اس��ت که در حال بازگش��ت به ایده هایی است که روزی خود 
بزرگ ترین منتقد آن بود. دولت در س��ال 9۸ با کسری بودجه 
۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو بوده و هست. دولت همچون 
بدهکاری اس��ت ک��ه از هر راهی به دنبال کس��ب درآمد برای 
پرداخت بدهی های خود است. معضلی که منجر به طرح هایی 

مثل افزایش قیمت بنزین شده است.
در ادام��ه این بیانیه تصریح ش��ده اس��ت: در همین حالی که 
دولت با اجرای طرح بنزینی و بی تدبیری های قبل و بعد از آن 
هزینه های گزاف برای کش��ور ایجاد کرد، می توانست با اصالح 
نظ��ام مالیاتی خیلی بیش��تر از عایدی فعلی ناش��ی از افزایش 
قیمت بنزین، درآمد کسب کند. حجم انبوه فرار مالیاتی مشاغل 
و اصناف و معافیت های مالیاتی بی مورد یکی از اساس��ی ترین 
مشکالت نظام مالیاتی فعلی کشور است. اگر فقط اصنافی مثل 
پزشکان، وکال، هنرمندان با درآمد های میلیاردی، طالفروشان 
و. به درستی دریافت شود رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان 

عاید دولت خواهد شد؛ و این 
فق��ط فرار ه��ای مالیاتی در 
بخش مالیات ه��ای درآمدی 

است.
این تش��کل دانش��جویی در 
بیانیه خ��ود ادام��ه داد: اگر 
مالیات ه��ای تنظیم��ی مثل 
مالی��ات بر عایدی س��رمایه 
ب��ر  مالی��ات  و   )CGT(
خانه ه��ای خالی و زمین های 
خال��ی اجرایی ش��ود نه تنها 
کش��ور به طور کلی از درآمد 
نفت بی نی��از خواهد بود که 
این مالیات بر عایدی سرمایه، 
س��مت  ب��ه  را  س��رمایه ها 
تولید و رون��ق آن نیز جاری 
خواهد کرد. فقط با س��تاندن 
درس��ت مالیات مشاغل، اعمال 
مالیات های تنظیمی و حذف معافیت های مالیاتی بدون منطق 
چی��زی بالغ بر ۳۰۰ ه��زار میلیارد تومان عای��دی برای دولت 
خواهد داش��ت. یعنی دو برابر کس��ری بودج��ه فعلی دولت. اما 
می دانی��م که اعمال هر کدام از ای��ن مالیات ها صدای اعتراض 
آن قش��ر را که عموماً از اقش��ار متصل به قدرت هس��تند بلند 
خواه��د کرد. ام��ا دولت باید بداند که هیچ پش��تیبانی باالتر از 
پش��تیبانی ملت نیس��ت و باید بدون ترس از فشار ها نسبت به 

اصالح نظام های مالیاتی کشور اقدام نماید.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است:  حاال که بی نتیجه ماندن 
امید بس��تن به غرب و آمریکا دولت را به س��مت ظرفیت های 
داخلی متوجه کرده اس��ت، هرگونه تأخی��ر و اهمال در اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی خصوصاً م��واردی که در رابطه 
با مالیات ذکر ش��د پذیرفتنی نیس��ت. دولتم��ردان بدانند که 
جریان های دانشجویی آگاهانه اقدامات دولت را در این زمینه های 
ذکر شده دنبال خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه اهمال 
و کار غیرکارشناسی، همراه با مردم از تمام ظرفیت های قانونی 
خود برای برگرداندن ریل اقتصاد به مس��یر درست آن استفاده 
خواهند کرد. حال می خواهد این ظرفیت فش��ار برای استیضاح 

وزیران ناکارآمد باشد یا حتی کاری فراتر از آن.
 بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در این بیانیه تاکید 
کرد: امروز آمریکایی ها می خواهند از ضعف ها و مشکالت داخلی 
ما اس��تفاده کرده و پروژه س��وریه سازی را در کشور های محور 
مقاومت کلید بزنند. اما ما به آن ها می گوییم این سیاس��ت چه 
در ایران، عراق و لبنان و چه در دیگر کشور های محور مقاومت 

با شکس��ت قطعی مواجه خواهد شد. همانطور که مردم ما پس 
از وقایع اخیر به خوبی بیداری و بصیرت خود را نش��ان دادند و 
غائله اغتش��اش و ناامنی را جمع کردند هرچند گلوی خودشان 

پر بود از صدای اعتراض...
در پایان این بیانیه آمده اس��ت: مردم بزرگوار و خداجوی ایران 
از همان آغاز مس��یر نهضت همواره نشان داده اند که حاضر به 
فداکاری و هزینه دادن در این راه هس��تند. مردمی که از جان 
و مال و زندگی خود در این مس��یر هزینه کرده اند تا مس��تقل 
باش��ند و بر روی پای خود بایس��تند. هر چند در بعضی اوقات 
ممکن است مردم ما انتخاب هایی کرده باشند که کار را به غیر 
کاردان س��پرده باشد، اما در بزنگاه ها نش��ان داده اند مرزبندی 
روش��نی با دش��منان و بدخواهان این مرز و بوم دارند. مردمی 
که عزت و اس��تقالل و پیش��رفت امروز میهنم��ان در خیلی از 
عرصه ه��ا، حاصل تالش و فداکاری های آن ها اس��ت. ما مردم 
همان گون��ه که گام اول انقالب را با تمام فراز و نش��یب هایش 
محکم برداش��تیم و دس��تاورد های نگاه انقالبی خ��ود را را در 
جامعه مش��اهده کردیم، ان ش��اءاهلل گام دوم انقالب را با همین 
اس��تواری برخواهیم داشت و دش��من را در آخرین خاکریز که 
جنگ اقتصادی باشد عقب خواهیم زد. با امید به خدای متعال 

و لطف ائمه اطهار ان شاءاهلل.
  تجمعات دانشجویان انقالبی در شهرهای مختلف

دانشجویان دانشگاه های شهرهای تبریز و مازندران نیز تجمعات 
مشابهی را برگزار کرده و ضمن حمایت از مستضعفان از مسئوالن 
خواستند تدبیری اندیشیده شود که فشارهای اقتصادی کمتری 

به مردم وارد شود.
دانش��جویان تبریزی با در دست داش��تن پالکارد هایی که روی 
آن شعارهایی مانند »مس��ئولین بیدارشوید قبل از اینکه مردم 
بیدارت��ان کنن��د«، » قانون علبه مس��تکربین تصویب کنید نه 

مستضعفین« اعتراض خود را اعالم کردند.
بر همین اس��اس تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند، 
مدن��ی و فرهنگیان تبریز به همراه جمع��ی از طالب و مردم در 

مسجد ساالر شهیدان تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع ضمن سر دادن شعارهایی پالکاردهایی 
» دانشجوی مسلمان، فدای مستضعفان« » دانشجو بیدار است 
از استکبار بیزار است«، » دانشجوی مسلمان؛ فدای مستضعفان« 
و ... در دست داشتند. دانشجویان همچنین خواستار پاسخگویی 

رئیس جمهور درباره عملکردش شدند.
تجمع کنندگان همچنین از قوه قضائیه خواستند وظیفه نظارتی 

خود را با قدرت انجام دهد.
در برخی دانش��گاه های دیگر کش��ور نیز تجمعاتی برگزار شد و 
دانشجویان آشوب های اخیر را محکوم کرده و خواستار رسیدگی 

مسئوالن به وضعیت معیشتی مردم شدند.  فارس
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تدبیر مقتدرانه
رأفت اسالمی برای همه آسیب دیدگان اغتشاشات

هزاران نفر از دانشجویان انقالبی خواستار رفع مشکالت مردم شدند


