
حمایت از هدفمندسازی یارانه بنزین به نفع نیازمندان

داود گودرزی با اشاره به اعتراضات شکل گرفته پس از افزایش قیمت بنزین:

جنبش دانشجویی پرچم حقوق مردم و مطالبه گری از مسئوالن را بلند کند

دستور رئیس جمهور برای پرداخت یارانه بنزینی از امشب
ادامه از همین صفحه

کافی است ببینیم وطن فروشانی خائن، مثل کارکنان 
ایرانی بی بی س��ی فارس��ی و ایران اینترنشنال و شبکه 
من و تو که دستمزد خود را از بزرگ ترین دولت جنایتکار 
و قاتل میلیون  ها ایران��ی در قحطی جنگ جهانی یعنی 
انگلی��س و نیز از قات��ل بالفطره و وهاب��ی خبیثی مثل 
بن س��لمان می گیرند، نه از اعتراضات مسالمت  آمیز که 
دقیقاً از آتش زدن  ها و بستن خیابان  ها حمایت می کنند. 
در همین محدوده حیوانات نجسی مثل احمد باطبی و 
مهدی یحیی نژاد، هومن س��یدی و امیرعباس فخرآور 
که با صدای بلند اعالم می کنند خشکاندن همه منابع 
اقتصادی و درآمدی ایران کار آنه��ا بوده و به آن افتخار 
می کنند، در این روز  ها مثل حیوان هایی درنده  به جان 

کشور و ملت ایران افتاده اند. 
در این میان و با قطعی اینترنت در روزهای اخیر معلوم 
شد ادمین بیشتر کانال های ضدانقالب در داخل ایران 
س��کونت دارند! و این چیزی اس��ت که وزارتخانه های 
ارتباطات و اطالعات باید در این باره پاسخگو باشند. در 
گزارشی آمده است: از روز گذشته به دلیل نقش آفرینی 
شبکه های اجتماعی در ایجاد التهاب، امکان دسترسی به 
آدرس های اینترنتی غیرلوکال محدود شد. جالب اینکه 
فعالیت برخی کانال های ضدانقالب نیز بعد از محدودیت 
اینترنت در داخل، متوقف یا محدودشده است، به طور 
مشخص کانال های کلمه، فاکس نیوز و امتداد از حدود 
ساعت ۲۱   شنبه ش��ب به  روز نش��ده اند و فعالیت کانال 
مملکته نیز از ساعت ۲۱   شنبه شب تا ۳ بامداد یک  شنبه 

متوقف بود. کانال های سحام نیوز، راسویاب، آژانس ایران 
خبر و جهان باستان نیز که رویکرد کاماًل ضدنظام  دارند 
از حوالی ظهر یک شنبه تا نزدیک ساعت ۲۰ همان روز 
به روز نشدند و از روز    شنبه تا ظهر یک   شنبه کمتر از چهار 
مطلب منتشر کرده اند. این موضوع یعنی ادمین های این 

کانال   ها در داخل کشور هستند. 
به هر حال یکی از بهترین نشانه  ها برای عموم مردم در 
فهم اینکه ط��رح هدفمندی یارانه بنزی��ن در نهایت به 
نفع مردم و به نفع مملکت تمام می ش��ود، همین است 
که ببینیم دش��منان خونی مردم چطور ب��ا آن مقابله 
و آن را مردود می شمارند. اینجاس��ت که حقیقت را با 
 ضد آن می شناس��یم و می توانیم دوس��ت را از دشمن 

بازشناسی  کنیم.

جوانآنالین اعتراضات به طرح افزایش 
قیمت بنزین در شهرهای 
مختلف حکایت از نارضایت��ی گروه هایی از مردم از این 
طرح دارد اما سران قوا و برخی کارشناسان معتقدند این 
طرح نیاز کشور بوده و الزم االجرا است. در این میان به 
نظر می رسد جنبش دانشجویی می تواند به عنوان دلسوز 
مردم و انقالب اسالمی پرچم دار آن بخش از مطالبات به 
حق مردم شده و با ایفای نقشی واسطه گرایانه کمک کند 
ضمن آنکه مطالبات به حق مردم به گوش مس��ئوالن 
برسد، ابهامات آن نیز رفع گردد تا کم  ترین مشکل برای 
مردم و کش��ور پیش آی��د. ب��رای واکاوی ظرفیت های 
جنبش دانشجویی و توانایی های آن در مدیریت شرایط 
ایجاد شده، به سراغ داود گودرزی، رئیس سابق سازمان 
بسیج دانشجویی رفته ایم. او معتقد است محوری   ترین 
وظیفه جری��ان دانش��جویی در حال حاض��ر مطالبه و 

روشن گری است. 
    پرداخ�ت تخصصی به مس�ئله بنزین و طرح 

اجرا شده
گودرزی در پاسخ به این سؤال که دقیقاً چه چیز را و از 
چه کس��ی باید مطالبه کرد،گفت: »در مرحله نخست 
اصل مس��ئله بنزین و طرح اجرا ش��ده را باید به بحث 
گذاشت؛ جنبش دانش��جویی باید درباره این مسئله و 
ابعاد آن حرف بزند. این حرف زدن هم دو بخش دارد یک 
بخش ناظر به مردم است. باید برای مردم شفاف صحبت 
کرد که مثاًل ما به نسبت کشورهای دیگر چقدر مصرف 
داریم؟ چرا ما با اینکه جمعیت و تعداد ماشین های مان 
با ترکیه یکی اس��ت اما هفت یا هش��ت برابر این کشور 

مصرف بنزین داریم؟«
گودرزی مس��ئله عدالت و توزیع یاران��ه بنزین را نیز از 
مباحث قابل بررس��ی در جلس��ات جنبش دانشجویی 
عنوان کرد و گفت: »ما در کشورمان برای بنزین یارانه 
می دهیم اما واقعاً این نظ��ام توزیع یارانه چقدر عادالنه 
اس��ت؟ این را باید به صورت تخصصی به بحث گذاشت 
و بعد راه های اصالح را مش��خص کرد و به فکر اعمال و 

مطالبه آن بود.«

رئیس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین 
با اش��اره به مس��ئله قاچاق بنزین بیان ک��رد: »یکی از 
دالیل اجرای این مصوبه پر چال��ش را مقابله با قاچاق 
سوخت اعالم کرده اند. تشکل های دانشجویی بایستی 
در میزگرد  ها و مناظره   ها و نشس��ت های خود بررس��ی 
کنند آیا واقع��اً این طرح از قاچاق س��وخت جلوگیری 
 می کند؟ اگ��ر نه؛ چ��ه طرح های جایگزین��ی می توان 

پیشنهاد داد.«
وی ادامه داد: »قط��ع یقین یک��ی از انگیزه   ها و اهداف 
اصلی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین جبران کسری 
بودجه و هزینه های دولت اس��ت. این مسئله نیز جای 
کار کارشناسی، میزگرد و نشس��ت تخصصی با حضور 
مخالف��ان و موافق��ان دارد. باید به دقت بررس��ی کرد 
که آیا راه دیگ��ری برای جبران این کمبود  ها نیس��ت؟ 
آیا اص��اًل ای��ن ط��رح می تواند منج��ر به جب��ران این 

 

کسری   ها شود؟«
    بررسی بسته حمایتی دولت

گودرزی بسته پیشنهادی دولت برای جبران هزینه های 
ناش��ی از افزایش قیمت بنزین را از دیگ��ر موضوعاتی 
دانس��ت که جنبش دانشجویی بایس��تی برای تحلیل 
و بررس��ی آن به صحنه آی��د. او بیان داش��ت: »دولت 
می گوید من بنزین را گران و در ازای آن برای کمک به 
خانوار  ها یارانه ای را به صورت ماهانه پرداخت می کنم. 
جنبش دانش��جویی بررس��ی کند آیا تحقق عدالت به 
این شکل امکانپذیر اس��ت یا چون انتظار تورمی ایجاد 
می کند و ب��ا توجه به آماده نبودن س��امانه های کنترل 
قیمت، کااله��ای دیگر را نی��ز به دنبال خ��ود چندین 
 برابر گران می کند وضعیت عدالت و معیش��ت مردم را 

سخت تر می سازد؟«
وی همچنین گفت: »یکی از مسائلی که مردم را اذیت 
می کند، غیرش��فاف بودن میزان درآمدهای حاصل از 
افزایش قیمت س��وخت و مقدار بس��ته  حمایتی دولت 
اس��ت. دولت ادعا دارد تم��ام درآمده��ای حاصله را به 
مردم ب��از می گرداند اما یک حس��اب مختصر نش��ان 
می دهد اینگونه نیس��ت. این نیاز به شفاف سازی دارد 

و اگر حساب   هایی که اآلن نمایندگان مجلس نیز به آن 
معترض هستند، اشتباه است باید با مطالبه و پیگیری 

جنبش دانشجویی اصالح و اعالم شود.«
    تش�کل های دانشجویی س�عی کنند مطالبه 

واقعی مردم شنیده شود
رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی پیرامون وظایف 
جنبش دانشجویی در قبال اعتراضات و تجمعات گفت: 
»مردم حق دارن��د بدانند پش��ت قضای��ا و تصمیمات 
چیست. نمی شود تصمیمات مهمی را که زندگی مردم 
در گرو آنهاست، یک ش��به و بدون هیچ پشتوانه ای به 
مردم اعالم ک��رد. ولی آتش زدن بانک   ه��ا دردی را دوا 
نمی کند؛ از همین جهت مردمی که واقعاً به این مسئله 
اعتراض داشته باشند، بانک و سطل زباله آتش نمی زنند. 
چون اینها برای خودشان است و اتفاقاً زندگی خودشان 
را مختل می کند. مردم اسلحه ندارند. مردم ماشین های 
یکدیگ��ر را تخریب نمی کنند. آن کس��ی ک��ه بانک و 
پمپ بنزین آتش می زند حس��ابش از مردم جداس��ت. 
تشکل های دانشجویی باید سعی کنند حرف و مطالبه 

واقعی مردم شنیده شود.«
گودرزی در ادامه بیان داشت: »تشکل های دانشجویی 
اوالً باید مردم را از سناریوهای دش��من و سوء استفاده 
آنان از ش��رایط، آگاه کنن��د تا مردم حس��اب خود را با 
آن عده از اش��رار که دنبال سیاس��ی ک��ردن مطالبات 
مردم و به بی راهه کش��اندن آن هس��تند، جدا سازند و 
بعد تالش کنند ب��ا پرچمداری مطالب��ات واقعی، زبان 
مردم در برابر مسئوالن باشند و مس��یر رسیدن حرف 
 و اس��تدالل مردم به مسئوالن و مس��ئوالن به مردم را 

هموار سازند.«
وی تأکید کرد: »تشکل های دانشجویی و جوانان مؤمن 
انقالبی می توانند ب��ا ابزارهای مختلفی که در دس��ت 
دارند؛ اعم از نشریه، کانال، تریبون، کرسی و...  پرچمدار 
مطالبات مردم شوند و مسئوالن را به صورت تخصصی 
پای کار بکشند و هم در امنیت و هم در سامان دادن به 
زندگی مردم و مقابله با مش��کالت طرح افزایش قیمت 

بنزین نقش آفرینی کنند.«

سیاسی رئی�س جمه�ور عص�ر 
یك  شنبه در جلسه هیئت 
دولت با اش�اره به حوادث س�ه روز گذشته تأکید کرد: 
اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتي، کمك به 
خانوارهاي متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم 
اقتصادي، به لحاظ معیش�تي تحت فش�ار هس�تند. 
متن س��خنان رئیس جمهور که پایگاه اطالع رساني دفتر 
ریاس��ت جمهوري منتشر کرده به این ش��رح است: ضمن 
عرض سالم به مردم شریف و هوشمند ایران، الزم مي دانم 
در مورد حوادث سه روز گذشته نکاتي را خدمت مردم عزیز 

بیان کنم. 
اس��اس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتي کمک به 
خانوارهاي متوسط و کم درآمد در شرایط تحریم اقتصادي 
و فشارها به معیش��ت مردم بود. براي این کار سه راه بیشتر 
نداریم؛ یا باید مالیات مردم را افزای��ش دهیم و از محل آن 
پرداختي را انجام دهیم، یا باید نفت بیشتري صادر کنیم و از 
پول نفت براي این امور استفاده کنیم و یا مي بایست از یارانه ها 
مقداري بکاهیم و آن مقداري که حاصل مي شود، در اختیار 

خود مردم قرار بگیرد. 
مردم ما آگاه هستند که فروش نفت ما با محدودیت هایي 
مواجه اس��ت. اگر هم مواجه نبود، پول نفت براي اینگونه 
مصارف خیلي مناس��ب نیس��ت. یک وقتي ب��وده که در 
سال هایي مثل سال 9۰، ۱۱۰ میلیارد دالر در یک سال 
درآمد نفتي داش��تیم و حاال با آن شرایط خیلي متفاوت 
اس��ت. مالیات را هم نمي توان زیاد افزایش داد. ش��رایط 
اقتصادي جامعه شرایطي اس��ت که مي شود یک مالیات 

متعادلي از مردم دریافت کرد. 
ماه هاي مدید ب��ود که این بح��ث در میان کارشناس��ان و 
متخصصان مطرح ب��ود که چگونه باید از اقش��ار کم درآمد 
درس��ال 98 حمایت کنیم تا زماني که گشایش اقتصادي 
حاصل شود و چگونه باید از مردم حمایت کنیم که به عنوان 

یک وظیفه ماست. 
نکته دوم، در این دولت تالش کردیم، تولید بنزین را افزایش 

دهیم. در سال 9۲ بنزین تولیدي 56 میلیون لیتر در روز بوده 
و در سال 98 به ۱۰7 میلیون لیتر رساندیم. پس بنزین مورد 
نیاز را کاري کردیم که خودکفا باشیم و روي پاي خودمان 
بایستیم، چون قبالً میلیاردها دالر پول خرج مي کردیم براي 
واردات بنزین عالوه بر اینکه خرید و ورود بنزین هم مشکالت 

خاص خود را داشت. 
اما مصرف بنزین  در سال گذشته و امسال رو به تزاید بود، 
یعني در س��ال 98 به طور متوس��ط 9/7 درصد، مصرف 
بنزین رشد پیدا کرده اس��ت؛ چیزي حدود ۱۰ درصد و 
اگر این روند بخواهد ادامه پیدا کند و س��ال آینده همین 
روند باشد، با توجه به اینکه امسال مصرف بنزین ما روزانه 
97 میلیون لیتر در روز بوده است، با اضافه شدن این رقم 
امسال و سال آینده، باید در سال ۱4۰۰ دوباره وارد کننده 

بنزین باشیم. 
ضمن اینکه مصرف در کش��ور ما از حد متوسط کشورهاي 
دیگر، باالتر و بیشتر است و این هم معضلي است. که براي 
محیط زیست و زندگي مردم به وجود مي آورد. نکته بعدي 
بي عدالتي در پرداخت یارانه اس��ت. مردم عزی��ز ما باید به 
این نکته توجه کنند، اگر بنزین لیتري هزار تومان فروخته 
مي شد، یا االن لیتري یک هزار و 5۰۰ تومان فروخته مي شود، 
با قیمت  واقعي اش متفاوت است. بنزیني که براي همه مردم و 
اموالي که براي کل ملت ایران است، به جاي اینکه به قیمت 
واقعي اش ک��ه 55۰۰ تا 6۰۰۰ تومان اس��ت ۱5۰۰ تومان 
مي فروشیم، یعني از جیب مردم پرداخت مي کنیم به آنهایي 

که دارند بنزین مصرف مي کنند. 
مصرف بنزین هم یکسان نیست که بگوییم همه مردم 
یکسان بنزین مصرف مي کنند. یک کسي ممکن است 
خودرو نداشته باشد و خانواري ممکن است یک الي سه 
خودرو داشته باش��د پس یکسان نیست. استفاده مردم 
از فروش بنزین به طور یکسان نیست. ناچار بودیم یک 
نوع تعادلي به وجود آوریم ضم��ن اینکه به خاطر ارزان 
ب��ودن بنزین در داخل و س��ایر حامل ه��ا مي بینیم که 
قاچاق بسیار ش��دیدي به سمت کش��ورهاي اطراف ما 

انجام مي شود و در واقع س��ود اصلي ارزان بودن بنزین 
براي قاچاقچي ها بود. 

   شرایط سخت است درك مي کنم
باید راهي را پیدا کنیم. مي فهمم که در شرایط تحریم و فشاري 
که روي مردم است، هرگونه فشار ولو کم، براي مردم بسیار 
سخت و مشکل است. این را متوجه هستیم که به مردم ما از 
دي 96 تا امروز گرفتاري هایي تحمیل شده، اینها را آگاهیم 
اما در عین حال این فشار به مردم هم یکسان نیست. یعني 
به بعضي از اقشار فشار بیشتري وارد مي شود، براي بعضي از 
اقشار فشار یک مقدار کمتر اس��ت و آنهایي که درآمد ثابت 
دارند و حقوق بگیر هستند، این فشار روي آنها مضاعف است. 
بنابراین یک تعادلي باید ایجاد کنیم که آن خانواده هایی را که 

درآمدشان کم و تقریباً ثابت است ، یاري و کمک کنیم. 
در محاسبات به اینجا رسیدیم که 6۰ میلیون نفر از جامعه ما، 
نیازشان از آن ۲۲ الي ۲۳ میلیون بیشتر است و الزم است به 
6۰ میلیون نفر که حدود ۱8 میلیون خانوار مي شود، ماهانه 
کمک کنیم. یک نفره 55 هزار تومان و وقتي خانوار پنج نفره 
مي شود ۲۰5 هزار تومان به خانواده ها به طور متوسط در ماه 
کمکي مي شود. براي این کار در دولت و کارشناسان اقتصادي 
بحث کردیم و به این نتیجه رس��یدیم که موضوع بنزین در 
حدي است که یک قوه قادر به تصمیم گیري نیست و همه 
قوا باید همفکري کنند و با هم این تصمیم را بگیرند. به همین 
دلیل در سال 96 پیشنهاد هایی داشتیم، چون مجلس قبول 
نکرد کنار گذاشتیم، در سال 97 نیز پیشنهاد هایی بود که 
من به دلیل فشار اقتصادي نپذیرفتم و در 98 هم اقدامي که 
مي خواستیم انجام دهیم الزم بود همه ارکان نظام، همفکر و 

سهیم باشند و به یک اتفاق نظري برسیم. 
    همچنان مدافع بنزین تك نرخي هستیم

در جلسات متعددي با حضور سران سه قوه در شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي بحث کردیم و در س��ه نوبت به مصوبه 
رس��یدیم و تدوین کردی��م و خدمت مق��ام معظم رهبري 

فرستادیم. 
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دفاع لیالز از افزایش قیمت بنزین
اقتصادی کارشناسان و مسئوالن بر 
این باورند که ادامه افزایش 
مصرف بنزین نه تنه�ا آلودگی را غی�ر قابل تحمل تر 
می کرد بلکه بار دیگر ایران به واردکننده این محصول 
بدل     می ش�د. از این رو تصمیم گرفته شده نه تنها این 
معضالت ترمیم شود، بلکه درآمد حاصل از آن نیز برای 
حمای�ت از اقش�ار آس�یب پذیر تخصی�ص یاب�د. 
سعید لیالز، کارشناس اقتصادی گفت: هرکس که ماشین 
دارد و ثروتمندتر است می تواند یارانه بنزین بیشتری مصرف 
کند و این نهایت بی عدالتی بود، چنانکه مصرف بنزین در 
تهران تقریباً معادل بقیه کشور است. دوم اینکه ما همین بی 
عدالتی را به صورت امکان توزیع ترافیک، آلودگی و سرطان 
استفاده می کردیم نه به عنوان یک انتخاب که مردم بتوانند 

از آن استفاده کنند. 
وی در گفت وگو با جماران ضمن تأیید افزایش قیمت با این 
ش��یوه گفت: من یکی از طراحان و پیشنهاددهندگان آن 
بودم. من از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنم. به نظر من 

بسیار اقدام درستی بود، اما بسیار دیر صورت گرفت، البته 
ناقص است و باید کامل شود. این اتفاق باید دست کم ۲۰ ماه 

پیش رخ می داد. 
وی افزود: بد    ترین سیاست انرژی ممکن را ما داشتیم چون 
اینکه ثروت ملی را به آلودگی، سرطان و ترافیک تبدیل کنید، 
خیلی عجیب و غریب است. به همین دلیل من فکر می کنم با 
اجرای این کار به مراتب به عدالت و تأمین معیشت توده های 

مردم نزدیک تر شدیم. 
وی با رد اثرات زیاد تورمی این طرح گفت: هرکس به شما 
از اثر وحشتناک تورمی آن بگوید، دروغ محض گفته است. 
متوسط نرخ تورم در سال ۱۳97 در حالی که قیمت بنزین 
در چهار سال ماقبل از آن ثابت بود به ۳5 درصد رسید. تورم 
امسال بدون آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کند نصف شده 
است. این را چطور می شود توضیح داد؟ عامل اصلی تورم در 
اقتصاد ایران مثل هر جای دیگر بر هم خوردن توازن عرضه 
و تقاضای کل است بنابراین هیچ شاهد علمی مبنی بر اینکه 
افزایش قیمت بنزین می تواند اثر ملموس یا تعیین کننده ای 

روی نرخ تورم داشته باشد وجود ندارد. در پنج سال گذشته 
که ما قیمت را ثابت نگه داشتیم اقتصاد ایران همچنان تورم 
داشته است. در پنج سال آخر آقای احمدی نژاد هم ما تورم 
داش��تیم، در حالی که در تمام این مدت قیمت س��وخت 

ثابت بود. 
وی در پاسخ به این سؤال که دونرخی شدن بنزین فسادزا 
نیست، گفت:  به این شکل فسادش کمتر است، اما با توجه 
به شکنندگی ساختار اجتماعی ایران و تا زمانی که ما بتوانیم 
خود افزایش قیمت بنزین را مدیریت کنیم و نظام یارانه ای 
مربوط را برقرار کنیم، فکر می کنم چاره دیگری نداریم. باید 

به سمت حذف سهمیه هم جلو برویم. 
وی خاطرنش��ان کرد: مجانی دادن بنزین جز آلودگی و 
ترافیک هیچ کمکی به ملت ایران نمی کند. در حالی که 
ما با افزایش قیمت بنزین بسیار می توانیم اصالحات انجام 
دهیم. تجربه نش��ان می دهد که برقراری یارانه نقدی در 
سال 89 تأثیر روشن و ملموسی روی بهبود ضریب جینی 

گذاشته است. 

 گفت وگوي »جوان« با سردار حسن زاده 
رئیس همایش علمي  الگوي تحقق  محله اسالمي مسجدمحور

 »شیعیان لبنان، از حاشیه تا متن قدرت در تاریخ معاصر« 
در گفت و شنود با حجت االسالم سیدصادق موسوي شیرازي

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  27 آبان 1398   -    20 ربیع االول 1441
سال بیست و یکم- شماره 5794 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

سهمیه بندی و بازگشت کارت سوخت و افزایش نرخ بنزین مصوبه قانونی مجلس را داشت 
و فقط به جای آنکه در چهار سال گذشته به تدریج اجرا شود، به یکباره به اجرا درآمد، به 
همین خاطر در هیاهوی برخی اعتراضات و مخدوش شدن فضا، روح و ماهیت اصلی آن که 
هدفمند کردن یارانه سوخت به نفع نیازمندان بود، نه به درستی در کالم مسئوالن دولتی 
و سران قوا تشریح شد و نه رسانه  ها و کارشناسان اقتصادی فرصت یافتند این حقیقت را که 

در نهایت این طرح به سود عموم مردم می شود، برای مردم بازگو کنند. 

کارشناسان معتقدند ثروتمندان به طور متوسط بین ۲۰ تا 4۰ برابر نیازمندان از یارانه بنزین 
استفاده می کنند. در ایران بسیاری از مردم اصاًل خودرویی ندارند و بسیاری دیگر سهم کمی 

از این بنزین ارزان بر می دارند. 
بنزین و نفت متعلق به همه مردم اس��ت اما بدون س��همیه بندی و اعمال کارت سوخت و 
بدون نزدیک کردن نرخ آن به قیمت واقعی یا قیمت متعادل منطقه، سود و سهم اصلی را 

ثروتمندان و قاچاقچیان می برند. 

شاید اگر شرایط و نحوه اجرای این طرح به نحو دیگری بود که نشانه ای از گفت وگو و تعامل 
میان دولت و ملت را بیشتر در خود داشت، ش��اهد پذیرش همگانی آن بودیم اما بی شک 
اعتراض های مردمی قابل تفکیک از اغتشاش��ات و آتش زدن هاست. آن کس که به ایران 
و اموال عمومی و امنیت کش��ور و امنیت مال و جال هموطنان اهمی��ت دهد، اصوالً وارد 

اغتشاش و آتش بازی نمی شود. 
بقیه در همین صفحه

حمایت از هدفمندسازی 
یارانه بنزین به نفع نیازمندان

 عالوه بر جمعی از کارشناسان اقتصادی، دیروز رهبر انقالب، مجلس، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی از تصمیم سران قوا برای هدفمندسازی یارانه سوخت
و پرداخت کمک های معیشتی به نیازمندان حمایت کردند

رهبر انقالب:  سران قوا تصمیم گرفتند و من حمایت کردم. دولت مراقبت کند اجرای این طرح کاالها را گران نکند

روحانی: اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست

دیروز اعتراض ها در چند شهر ادامه یافت اما میزان آن نسبت به شنبه به وضوح کاسته شد

دستور رئیس جمهور برای پرداخت یارانه بنزینی از امشب

قوه قضائیه ناظر تعهدات دولت شد
رئیسی: دادستان ها در حمایت ازمردم با هرگونه شرارت برخورد کنند
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 حزب اهلل  پرچم مبارزه با فساد را 
    برخالف تصمیم دونالد ترامپ به خروج نیروهای امریکایی از سوریه، واشنگتن کماکان در تثبیت و تحکیم جای به دست می گیرد

پای خود تالش می کند. ظواهر امر حاکی از این است که امریکا تجهیزات لجستیکی به شمال سوریه اعزام کرده و در 
مرز این کشور با عراق، برای س��رکرده های فراری داعش اردوگاه های جدید تأسیس        می کند؛ اقدامی که با سیاست 
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 به دنبال محله اسالمي 
مسجد محور هستیم

سیاست سرگردان امریکا در سوریه
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صفحه 10

 امنیت، انتظار نخست انسان ها از حکومت هاست که امروزه ابعاد 
گسترده و متنوعي یافته است. فیلسوفاني که دغدغه عدالت 
داشته اند، آن را شرط ضروري عدل دانسته اند و کساني که به رفاه 
مي اندیشیده اند، آن را عامل اصلي آسایش شمرده اند و آنان که بر 
توسعه سیاسي یا اقتصادي تکیه کرده اند، امنیت را عامل اساسي 
آن تلقي کرده اند و همه کساني که براي حاکمیت ارزش هاي 
معنوی یک جامعه تالش می کنند، امنیت را مقدمه واجب براي 

یک حکمراني سالم مي دانند.
نگاه به امنیت در اسالم بسیار عمیق تر از مکاتب دیگر رخ نمایانده 
است تا آنجا که کلماتي با ریشه امن 789 بار در قرآن کریم تکرار 
شده است و پیوند ناگسس��تني این اصطالح با نفس کلماتي 
همچون اسالم، ایمان و مؤمن، حاکي از اهمیت فوق العاده این 
مفهوم در اسالم دارد. قطعاً از همین منظر است که پیامبر مکرم 
اسالم )ص(، مي فرمایند: » النعمتان مجهولتان، الصحه و االمان« 

دو نعمت است که مورد قدر ناشناسي و ناسپاسي است.
بقیه در صفحه 2

سرمقاله

 »امنیت و قانون«  
2  رکن  اساسي  حكمراني سالم

حسن رشوند


