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جوانآنالين علیرض�ا زاکانی و س�ید 
مصطفی ت�اج زاده پس از 
چند هفته ردوبدل شدن پیام های توئیتری روز گذشته 
در محل خبرگزاری فارس، پای میز مناظره نشستند تا 
وقایع سال های 78 و 88 را مرور کنند. تاج زاده با استناد 
و روخوانی س�خنان مق�ام معظم رهب�ری و کتاب      ها و 
گزارش      هایی که با خود آورده بود، تالش می کرد نیروی 
انتظامی را منشأ حوادث بداند. زاکانی نیز که خود شاهد 
و ناظر آن وقایع از نزدیک و در میدان بوده، مدعی بود 
آنچه تاج زاده روایت می کند، او س�ال      ها پیش نوشته، 
گفته و محکوم ک�رده، اما این      ها همه ماجرا نیس�ت و 
خوانش تاج زاده یک س�ویه و منافقانه است. خالصه 
بخش      هایی از ای�ن مناظره ک�ه در خبرگزاری فارس 
منتش�ر ش�ده اس�ت، در ادام�ه از نظ�ر می گذرد. 
  زاکانی: حوادث 78 و 88 حلقه مفقوده پیوستگی 

قدرت و ثروت است
علیرضا زاکانی در ابتدا با بیان اینکه امروز عده ای با سه ضلع 
ثروت اندوزی نامش��روع، قدرت طلبی و تبعیت از بیگانه به 
جان انقالب افتاده اند، افزود: این سه ضلع با ایجاد بحران برای 
جامعه شرایط را به سمتی می برند که مردم را در مقابل انقالب 
قرار دهند.  وی درباره حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ گفت: 
در کوی دانشگاه اتفاقی که افتاد، این بود که عده ای در عرصه 
سیاس��ی کم آوردند و در ازای تیتری که روزنامه سالم زد، 
وزارت اطالعات خاتمی شکایت کرد و آن روزنامه بسته شد. 
نشریاتشان هم دست به تهدید زدند. همان شب و در حالی که 
ایام امتحانات بود، در کوی دانشگاه عده قلیلی جمع می شوند 
و شروع به آشوب می کنند ؛ مهد کودک را آتش می زنند و اموال 
عمومی را تخریب می کنند. اینها مسائلی است که مورد اشاره 
کسی قرار نمی گیرد و همه از ورود پلیس صحبت می کنند؛ 
این در حالی است که قبل از آن، شکستن قانون و حریم مردم 
شروع شد.  وی با بیان اینکه نیروی انتظامی هم تخریب کرد 
اما اش��تباه کرد، گفت: اما در داخل کوی هم اتفاقاتی افتاد . 
کشته سازی شد و انواع اتفاقات رخ داد. ما هم ضرب و شتم را 
محکوم می کنیم و هم آشوب      ها را، اما پلیس  هم ۷0 مجروح 
داد و سه پلیس شهید شدند و یک نفر به نام عزت ابراهیم نژاد 

با کلت ۴۵ از دنیا رفت. 
زاکانی ادامه داد: چیزی که آن زمان برای من واضح شد این 
بود که تاج زاده و دوستان عالقه ندارند قضیه جمع شود، بلکه 
برخی  مسئوالن از جمله مصطفی معین هم با استعفا کردن 
شعله آتش را بیشتر کردند.  وی همچنین با بیان اینکه تاج زاده 
و دوستان همیشه دم از آزادی می زنند، گفت: ما درخواست 
تجمع کردیم. مدیرکل آقای تاج زاده یعنی آقای حق شناس 

زنگ زد و گفت تاج زاده می خواهد شما را ببیند. شما اولین 
گروهی هستید که درخواست تجمع داده اید؛ بیایید با دفتر 
تحکیم تجمع خود را برگزار کنید.  زاکانی با بیان اینکه در 
جلسه ای که برگزار شد، موسوی الری و ربیعی و سایرین فشار 
آوردند که این تجمع را برگزار نکنید و یک تجمع برگزار کنید، 
گفت: گفتیم ما دنبال حق دانشجو هستیم و تجمع خود را 
برگزار می کنیم. تاج زاده گفت ش��ما مجوز نگرفتید؛ ما هم 
گفتیم چند روز است همه دارند بدون مجوز هر کاری دوست 
دارند می کنند؛ ما هم بدون مجوز برگزار می کنیم، مگر اینکه 
شما رسماً  اعالم کنید نمی توانید تجمع برگزار کنید.  وی افزود: 
چند روز بعد وزارت کشور اعالم کرد که مجوز برگزاری تجمع 
ندارید. ما که به عنوان دانش��جو می خواستیم برویم تجمع 
برگزار کنیم نگذاشتند اما همان روز میدان را به علی افشاری و 
دوستان دادند؛ لذا شعار آزادی که آقای تاج زاده و دوستان شان 
می دهند، دروغ است و آنها دیکتاتورهایی به تمام معنا هستند 

و اسم آزادی لقلقه زبان شان است. 
  تاج زاده: بعد از 20س�ال هیچ سرنخی پیدا نشده 

است!
در این مناظره مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی اصالح طلب 
با بیان اینکه هیئتی به پیشنهاد خاتمی برای اتفاقات 1۸تیر 
در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد گفت: در آن جمع 
که کمتر از  10 روز پس از 1۸تیر تش��کیل شده بود، بعد از 
تحقیقات مفصل میدانی نهایتاً گزارشی ارائه شد که در اختیار 
رهبری گذاشته شد و برای اولین بار از رادیو و تلویزیون خوانده 
شد.  وی افزود: تا االن بعد از 20سال هیچ سرنخی پیدا نشده 
که این حرکت دانشجویان حرکتی سازماندهی شده برای 
از بین بردن آبروی جمهوری اسالمی بوده است.  این فعال 
سیاسی اصالح طلب ادامه داد: فرق من با زاکانی و دوستانشان 

این است که به بخش��ی از نظرات رهبری انتقاد دارم. البته 
ایشان هم همینطور است ولی رویش نمی شود بگوید. ایشان 
حرف رهبری را می شنود ولی می گوید باید تمام حرف های 
رهبری را شنید.  وی در پاسخ به سؤال زاکانی در مورد دلیل 
عدم اعطای مجوز تجمع به بسیج دانشجویی گفت: خیلی از 
ملت نمی دانند داستان را. آن روز     ها چنان فضای جامعه ملتهب 
بود که مجوز تجمع نیازمند مجوز کل شورای تأمین بود. من 
مجوز نمي دادم از آقای الریجانی می گرفتید. به دلیل اینکه بنا 
بر این بود دانشگاه با هر نوع خشونتی برخورد کند و اینطور 
نباشد که امروز به این دانشجویان مجوز دهیم و فردا گروه های 

دیگر دانشجویی مجوز بخواهند. 
  آقای تاج زاده آیا حاضری�د همه حرف های رهبر 

انقالب را بخوانید؟
زاکانی گزارش قرائت شده توسط تاج زاده را غیرقابل خدشه 
دانست و گفت: مشکل گزارش این است که ناقص و یکسویه 
است، چرا که  در مجلس هفتم در کمیسیون اصل ۹0 موضوع 
بررسی شد و در آخرین روزهای مجلس هفتم، گزارش آن 
خوانده شد و خالف گزارشی ثابت ش��د که تاج زاده قرائت 
کرد.  وی افزود: آقای تاج زاده برخی از فرمایشات رهبر انقالب 
درباره کوی دانشگاه را از رو می خواند؛ آیا حاضر هستید همه 
حرف های رهبر انق��الب در این موض��وع را بخوانید؟ همه 
فرمایشات آقا روی چش��م من قرار دارد و همه آنها را قبول 
دارم، برخالف چیزی که ش��ما ادعا می کنید.  وی ادامه داد: 
من مسئول بسیج دانشجویی بوده ام و امروز آقای تاج زاده 
دارد اطالعیه      هایی را می خواند که ما منتش��ر کرده ایم؛ این 
خنده دار است. من با نفاق مخالفم و متأسفانه شما نان امام 
را می خورید و عکس امام را باالی سر می زنید اما اعتقادی به 

والیت فقیه ندارید. 

يادداشت هاي امروز
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نقش مردم در مقابله با توطئه تحريم 
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ترافيک ديپلماسي در خاورميانه 
با قبولي مقاومت /رحماننعیمی
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افتتاح 5400 پروژه 
 محروميت زدايي سپاه 

  فرمانده کل سپاه در آیین افتتاح ۵هزارو۴00 پروژه عمراني 
محرومیت زدایي نیروي زمیني س��پاه: در چهلمین سالگرد 
پیروزي انقالب اسالمي بیش از ۴0هزار پروژه محرومیت زدایي 
در سراس��ر کش��ور آغاز خواهد ش��د.  در صورتي که بتوانیم 
روش هاي توسعه و پیشرفت اس��المي را تغییر دهیم به طور 
قطع س��رعت رفع محرومیت بیش��تر خواهد شد، همچنین 
در صورت اختصاص منابع بیش��تر براي رف��ع محرومیت در 
نقاط کم برخوردار، به طور قطع با سرعت بیشتري شاهد رفع 

محرومیت در این مناطق خواهیم بود. |  صفحه 4

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  26 دی 1397   -    9 جمادی االول 1440

سال بیستم- شماره 5568 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

م الف: 3776

آگـهی تجدید مناقصه 

رجوع شود به صفحه 6

 خرید 30 تن کاغذ بوبین سفید واترمارك 100 گرمى با عرض
 35 سانتیمتر مخصوص تمبر (پشت چسبدار) 
با آرم دولت جمهورى اسالمى ایران

   

ت دوم
نوب

 به شماره فراخوان: 200971065000006

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

حمله روحاني به سياست  ارزي دولت!

  مخالفت همتي با مصوبه خودرویي ضد ارزي دولت

قاچاق دام به خارج 5 / 4برابر شد

مخالف سياست تک نرخي ارز بودم/ خيانت واردکنندگان کاال با ارز دولتي گفتني نيست

سياسي

رئیس جمهور روحانی بار دیگر به سیاست های ارزی دولتش حمله 
کرد! او یک بار در تبلیغات انتخاباتی علت ناکارآمدی ارزی دولت 
قبل را خودشیفتگی، عدم مش��ورت و عدم اس��تفاده از ابزارهای 
علمی در اداره کشور معرفی کرده بود و شاید به خاطر اینکه خود 

به این صفات متصف نش��ود، آن طور که می گوید تن به مش��ورت 
تیم اقتصاددانان دولت داد. هر چند مدتی بعد اقتصاددانان دولت 
را به س��خره گرفت که »فرمول های اقتصادی تان باید تجدیدنظر 
ش��ود!« با این حال نکته جدید طنز ماجرا آنجاست که همزمان با 

این س��خنان روحانی، دولت تصمیم به ترخیص هزاران خودرو در 
گمرک مانده گرفت که رئیس کل بانک مرکزی، آن را سیاس��تی 
اشتباه در حوزه ارزی این روزها ارزیابی کرد و خواستار توقف این 

مصوبه شد. |   صفحه 2

  رئیس کل بانک مرکزي با ثبت سفارش و ترخیص خودروهاي وارداتي که داراي 
قبض انبار هستند، بدون انتقال ارز مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود 
بدون انتقال ارز خودروهاي وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد

  هیئت وزیران در مصوبه اي که 1۶ دي ماه براي ترخیص خودروهاي دپو 
شده در گمرکات داشت، در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این 

خودروهاي وارداتي را داده بود |  صفحه 4

گوسفندها مي روند و خودرو ها مي خواستند بیایند! در روزي که خبر ۴/۵ برابر شدن قاچاق گوسفند منتشر شد، دولت ترخیص هزاران خودرو در گمرک مانده 
را تصویب کرد که با مخالفت رئیس کل بانک مرکزي، فعالً این مصوبه متوقف شد. حاال خودروها نمي آیند اما گوسفندان همچنان مي روند |  صفحه 12

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پي حادثه تلخ سقوط هواپیما

 دولت به سود ساالنه
 یک درصدی شرکت هایش

 راضی است!

  کرملین : اعراب اگر بي  پیش ش�رط س�وریه را 
بازس�ازی نکنند ما با ایران، هن�د و چین پروژه را 

پیش مي بریم

 حمله مسکو 
به پيش شرط ضدايراني

 بازسازي سوريه

مسئوالن نقاط ضعف و 
خطاهاي احتمالي را شناسایي  

و پیگیري کنند

  مطابق آنچه روزگذشته در دادگاه ویژه اقتصادي 
مطرح شد، مدیران سابق بانک سرمایه با خیانت در 
امانت و اخالل عمده در نظام اقتصادي کشور 14هزار 

میلیارد تومان پول فرهنگیان را به باد دادند

تاراج 14هزار ميلياردي 
 دانه درشت ها

 از جيب فرهنگيان
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 نتيجه گرایی
  به کشتی
 ضربه زد

 گفت و گوي »جوان«
  با غالمرضا محمدی 

سرمربی  تیم ملی 
کشتی آزاد


