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»امنيت و قانون«
 2  ركن  اساسي    حكمراني سالم

 ادامه از صفحه یک
يكي نعمت امنيت و ديگري نعمت سالمتي. يا علي بن ابی طالب مي فرمايند: 
» ال نعمه اهنا من االمن.« هيچ نعمتي گواراتر از امنيت وجود ندارد. اينكه 
رهبر معظم انقالب به دنبال حوادث تلخ دو روز گذش��ته در پي افزايش 
قيمت بنزين در ابتداي درس خارج فقه خود در باره مسائل پيش آمده پس 
از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت مي فرمايند: » ناامني بزرگ ترين 
مصيبت براي هر كشوري است، براي هر جامعه اي است، اينها قصدشان 
اين است. شما مالحظه كنيد در اين دو روز تقريباً يعني دو شب و يك روزي 
كه از اين قضايا گذشته همه  مراكز شرارت دنيا عليه ما اين كارها را تشويق 
كردند، از خانواده  منحوس خبيث خان��دان پهلوي تا مجموعه  خبيث و 
جنايتكار منافقين، اينها دارند مرتباً در فضاي مجازي و در جاهاي ديگر 
دارند تشويق می كنند ترغيب می كنند كه اين شرارت ها انجام بگيرد. من 
عرضم اين است ؛ هيچ كس به اين اشرار كمك نكند، هيچ انسان عاقل و 
شايسته اي كه به كشور خودش عالقه مند است، به زندگي راحت خودش 
عالقه مند است، به اينها نبايد كمك بكند؛ اينها اشرارند، اين كارها كار مردم 

معمولي نيست. «
 اين سخن رهبري معظم انقالب، حكايت از اين منطق قوي دارد كه امنيت 
و تمكين به تصميماتي كه منشأ قانوني دارد ، دو ركن اساسي براي اداره 
يك كشور و حكمراني سالم در آن است. طبيعي است وقتي دشمن هويت 
ملتي را نشانه مي رود، بايد بپذيريم كه تهديدات هويتي، مرجع اساسي 
ناامني خواهد بود و برخالف آن، پيوستگي و اتحاد ميان يك ملت اولين ابزار 
تحقق امنيت خواهد بود. بنابراين در چنين جامعه اي بايد نسبت به هر آنچه 
زمينه ساز ناامني مي شود و به نوعي هويت انسجام يافته و همبستگي ملت 
آن را خدشه دار مي كند، حساس بوده و با آن مقابله كرد. اتفاقات تلخ پس 
از سهميه بندی بنزين حتما مخالف هاي زيادي دارد ولي در يك حكمراني 
سالم وقتي نسبت به موضوعي كار كارشناسي شد و در يك تدبير كالن، 
تصميم به اجراي آن گرديد، ضمن باز بودن فضاي نقد عالمانه و البته همراه 
با استدالل هاي قوي براي رد آن تصميم، نمي توان فضا را به سمت ضديت 
همراه با خش��ونت پيش برد و با آتش زدن، خراب ك��ردن و ويران كردن 
اموال عمومي و شخصي مردم، چنان جوي را در كشور ايجاد كرد كه مردم 

احساس ناامني كرده و قانون را به مسلخ برده و بي قانوني را حاكم كرد.
اينكه رهبر انقالب ب��ا اين ادبي��ات صريح مي فرماين��د: » گفتم من 
صاحبنظر نيستم لكن اگر سران س��ه قوه تصميم بگيرند من حمايت 
می كنم.« بدان مفهوم است كه »قانون گرايي« بايد مبناي عمل آحاد 
يك كشور چه مخالف يا موافق با تصميمات حكومتي باشد. اين سخن 
و نگاه رهبري نشئت گرفته از تجربه اي است كه بارها در دوران حيات 
جمهوري اسالمي آن را شاهد بوده و تجربه كرده ايم كه نحوه مواجهه 

رهبري در فتنه 88 از مصاديق بارز آن است.
در فتنه 88، جماعتي كه ام��روز رد پاي آنه��ا را در آتش زدن بانك، 
ماشين و... در روز هاي اخير ديديم، با هدايت رسانه هاي معاند نظام و 
مشتي ياوه گوي سلطنت طلب و منافقين تروريست، هشت ماه كشور 
را با يك دروغ، ملتهب كرده و امنيت ملت را ب��ه مخاطره انداختند و 
در قضاياي سهميه بندی بنزين و گراني آن، باز همان اشرار سابقه دار 
با هدايت همان جريان رسانه اي دش��من همان كاري را كردند كه در 
فتنه 88 انجام دادند. قانون شكني و زير س��ؤال بردن قانون و امنيت 
زدايي از جامعه، همواره رمز حمله دشمن بيرون و عوامل ميداني آنها 
در داخل بوده است. اما در اين سو، قانون گرايي و احترام به تصميمات 
قانوني و ايج��اد امني��ت و مقابله با هر عام��ل ناامن كنن��ده جامعه، 
سياس��ت راهبردي رهبري معظم انقالب در مواجه��ه با پديده های 
سياسي – اجتماعي است. سياس��تي كه منبعث از آموزه هاي ديني و 
ارزش گذاری به نعمت امنيتي اس��ت كه كتاب خدا و پيامبرش بر آن 
تأكيد داشته اند. چراكه توجه به امنيت و احترام به قانون، شاه بيت يك 

حكمراني سالم است. 

واكنش رهبر معظم انقالب به مصوبه مدیریت مصرف سوخت

اجراي این طرح به گراني كاالها منجر نشود

سران قوا تصميم گرفتند و من حمايت می كنم

حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م 
انق�الب روز گذش�ته در درس خ�ارج فق�ه 
خ�ود، ط�ي س�خناني از تصمي�م س�ران قوا 
درب�اره مدیریت مص�رف س�وخت، حمایت 
و در عي�ن ح�ال تأكي�د كردن�د: » اج�راي 
این طرح ب�ه گران�ي كااله�ا منجر نش�ود.«

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در ابتداي جلسه  درس خارج 
فقه درباره  مسائل پيش آمده پس از اجراي طرح 
مديريت مصرف س��وخت، مطالبي بيان كردند. 
متن كامل بيانات رهبر انقالب اس��المي به شرح 

زير است: 
قبل از اينكه بحث را شروع بكنيم، من عرض بكنم 
كه در اين يكي دو روز، خب يك حوادثي به دنبال 
مصّوبه  سران كشور، سران قوا اتّفاق افتاد؛ ديروز، 
ديشب، پريش��ب، در برخي از شهرهاي كشور و 
متأسفانه مشكالتي هم درست شد، تعدادي جان 

باختند و مراكزي تخريب شد؛ از اين كارها هم شد 
در اين يكي دو روزه. 

چند نكت��ه را بايد توّج��ه داش��ت؛ اوالً وقتي يك 
چيزي مصّوبه  سران كشور هست، آدم بايد با چشم 
خوش بيني به او نگاه كند، بنده در اين قضيه سررشته 
ندارم يعني تخّصص اي��ن كار را ندارم، گفتم هم به 
آقايان؛ گفت��م من چون نظرات كارش��ناس ها هم 
در اين قضي��ه  بنزين مختلف اس��ت، بعضي ها آن 
را الزم و واجب می دانن��د بعضي ها مضر می دانند، 
بنابراين من هم كه صاحبنظر نيستم در اين قضايا؛ 
گفتم من صاحبنظر نيستم لكن اگر سران سه قّوه 
تصميم بگيرند، من حمايت می كنم. من اين را گفتم، 
حمايت هم می كنم. سران قوايند، نشستند با پشتوانه  
كارشناسي يك تصميمي براي كشور گرفتند، بايد 

عمل بشود به آن تصميم؛ اين يك نكته. 
  تخریب، كار مردم نيست 

 نكته  دّوم اينكه خب بله، يقيناً بعضي از مردم از اين 
تصميم يا نگران می شوند يا ناراحت می شوند يا به 

ضررشان است يا خيال می كنند به ضررشان است، 
به هر تقدير ناراضي می شوند، لكن آتش زدن به 
فالن بانك، اين كار مردم نيس��ت، اين كار اشرار 

است؛ كار اشرار است، اين را بايد توّجه داشت. 
در يك چنين حوادثي معموالً اشرار، كينه ورزان، 
انس��ان های ناباب وارد ميدان می ش��وند، گاهي 
بعض��ي از جوان ها ه��م از روي هيجان ب��ا اينها 
همراه��ي می كنند و اين ج��ور مفاس��د را به بار 

مي آورند.
 اين مفاسد هيچ مشكلي را درست نمی كند جز 
اينكه عالوه  بر هر مشكلي كه هست، ناامني را هم 
اضافه می كند. ناامني بزرگ ترين مصيبت براي 
هر كشوري است، براي هر جامعه اي است، اينها 
قصدشان اين است. شما مالحظه كنيد در اين دو 
روز تقريباً يعني دو ش��ب و يك روزي كه از اين 
قضايا گذشته همه  مراكز شرارت دنيا عليه ما، اين 
كارها را تشويق كردند؛ از خانواده  منحوس خبيث 
خاندان پهل��وي تا مجموعه  خبي��ث و جنايتكار 

منافقين، اينها دارند مرتباً در فضاي مجازي و در 
جاهاي ديگر تشويق می كنند ترغيب می كنند كه 
اين شرارت ها انجام بگيرد. من عرضم اين است: 
هيچ كس به اين اش��رار كمك نكند؛ هيچ انسان 
عاقل و شايسته اي كه به كشور خودش عالقه مند 
است، به زندگي راحت خودش عالقه مند است، به 
اينها نبايد كمك بكند؛ اينها اشرارند، اين كارها 

كار مردم معمولي نيست. 
   این طرح به گراني كاالها  منجر نشود

مس��ئولين هم البّته دّقت كنند، مواظبت كنند، 
هرچه ممكن است از مشكالت اين كار كم كنند. 
حاال من دي��روز ديدم در تلويزي��ون كه بعضي از 
مسئولين محترم آمدند گفتند كه ما مراقبيم كه 
اين افزايش قيمت موجب افزايش قيمت اجناس 
و كاالها نشود؛ خب بله، اين مهم است، چون االن 
گراني هست، بنا باشد باز اضافه بشود گراني، خب 
اين براي مردم خيلي مشكالت درست می كند، 
بايد مراقبت كنند. اين مراقبت ها را اينها بكنند، 
مسئولين حفظ امنيت كش��ور هم به وظايفشان 
عمل كنند، مردم عزيز ما هم كه خوشبختانه در 
قضاياي گوناگون اين كشور بصيرت خودشان را، 
آگاهي خودشان را نش��ان دادند، بدانند كه اين 
حوادث تلخ از ناحيه  كيس��ت و چگونه است، اين 
آتش زدن و خراب كردن و وي��ران كردن و دعوا 
كردن و ناامني ايجاد كردن مال چه كسي است، 
اين را بفهمن��د، توّجه كنند، ك��ه می فهمند هم 
مردم، ملتفتند، و از اينه��ا فاصله بگيرند. اين آن 
توصيه  ما است، مسئولين كشور هم به وظايف شان 

به طور جدی عمل كنند. 
باالخ��ره وقت��ي يك تصميم��ي گرفته ش��د از 
ناحيه  سران س��ه قوه، بحث دولت نيست، بحث 
يك وزارتخانه نيس��ت، س��ران س��ه قوه  كشور 
نشستند يك تصميمي گرفتند؛ به يك پشتوانه  
كارشناسي هم مّتكي است. گفتم من صاحب نظر 
نيستم در اين قضيه لكن به عنوان يك آدمي كه 
می بيند مسئولين كشور تصميم گرفتند. زمان 
امام )رضوان اهلّل عليه( ه��م همين جور بود، يك 
كارهايي را مس��ئولين، سران س��ه قوه تصميم 
می گرفتند و اجرا می ش��د، حاال هم همين جور 
اس��ت. اميدواريم ان ش��اء اهلّل به كمك مردم، به 
هم فكري و هم افزايي مس��ئولين و دلس��وزي و 
پيگيري آنها و لطف الهي ان ش��اء اهلّل اين كار به 

بهترين وجهي پيش برود. 

واكنش صادق خرازی به یک شایعه
استعفای نمايندگان

 به بهانه گران شدن بنزين قابل قبول نيست
در پی ش�ایعه اس�تعفای چن�د ت�ن از نماین�دگان مجل�س در رابطه 
ب�ا گ�ران ش�دن بنزی�ن س�يد محمدص�ادق خ�رازی درخص�وص   
نظ�ر اصالح طلب�ان پيرام�ون ای�ن اس�تعفا م�واردی را مط�رح كرد. 
وی گفت:  امروز در گفت وگويی كه با يكی از دوستان مجلسی ام داشتم اشاره ای 
داشت به اينكه تعدادی از نمايندگان قصد استعفا از نمايندگی دارند، اين مسئله 
بسيار قابل تأمل بود! هر چه با خود انديشيدم متوجه نشدم كه اين استعفا چه 

فايده ای برای مردم دارد؟!
كدام گره از وضعيت معيشتی مردم را می گشايد؟ چه فشاری را از روی دوش 
دولت تدبير و اميد برمی دارد؟ و در نهايت فقط به اين نتيجه رسيدم كه اين 
اقدام تنها بخشی از مسير تبليغاتی دوستان به حساب می آيد. اقدام به استعفا 
در ش��رايطی كه تنها س��ه ماه از عمر مجلس باقی  مانده و برخی از حضرات 
وكالی مجلس كارنامه قابل دفاعی برای ارائه به مردم ندارند برای استفاده در 
كمپين های انتخاباتی شان است.  اين اقدام زيبنده كسانی كه شش سال در 
قدرت بودند و با اين دولت همكاری داشته و دارند، نيست.   سايت  ديپلماسی 
ايرانی نيز در اين باره  نوش��ت: اقدام شايسته كار حرفه ای كنشگران سياسی 
نيست، هنوز تركش های استعفای دسته جمعی مجلس ششم اندام اصالحات را 
آزار می دهد، اينكه در آستانه هفتمين سال دولت موردحمايت، چنين موضعی 
گرفته شود يا چنين اقدامی صورت بگيرد يعنی فرار روبه جلو! يعنی طفره رفتن 
از پاسخگويی! خوب است نمايندگان محترم مردم به اصل پديده و حاشيه های 
رخ داده آن توجه كنند.  اصالحات اگر اصالحات واقعی است از هر اقدام اصالحی 
بايد حمايت كرد، شايد برخی جراحی های اصالحی سيستم اقتصادی تأثيرات 
موقت داشته باشد، حتی اگر نمايندگان نسبت به زمان يا نحوه اجرای اين طرح   
دارای نقد به مجريان امر هستند، ولی در بحران هر تصميمی كه به نفع مردم 

است نبايد با فرافكنی و جوسازی خواست بدخواهان را عملی كرد!
مجلس تريبون دارد، در كشور تريبون نقد دولت و همه اجزای حاكميت وجود 
دارد، چرا مسير منطقی سير نمی شود! هرگونه استعفا يا ترغيب مردم در جهت 
ايجاد بحران و تحريم انتخابات طی مجلس آينده خواسته كليت اصالح طلبان 

نيست و مطلقاً هم قابل دفاع نخواهد بود. 

اطالعيه روابط عمومي كل سپاه: 
سپاه هيچ گونه كانالي 

در شبكه هاي اجتماعي ندارد
روابط عمومي كل سپاه در اطالعيه اي انتس�اب هرگونه كانال و صفحه 
در فض�اي مجازي به س�پاه را رد و اعالم كرد: س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المي هيچ گون�ه كان�ال رس�مي در ش�بكه هاي اجتماعي ن�دارد. 
به گزارش سپاه نيوز؛ در پي انتشار برخي اخبار و شايعات در شبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجازي از طريق كانال هايي با نام س��پاه، روابط عمومي كل سپاه در 
اطالعيه اي با رد هرگونه انتساب اين كانال ها به اين نهاد اعالم كرد: همانگونه 
كه در گذشته نيز اعالم شده است، سپاه پاسداران انقالب اسالمي هيچ گونه 
كانال رسمي در شبكه هاي اجتماعي ندارد و صفحات منتسب به اين نهاد در 

شبكه هاي اجتماعي جعلي است. 
در اين اطالعيه تصريح شده است: بديهي است هرگونه اطالع رساني رسمي 
اخبار و گزارش ها در خصوص مأموريت، عملكرد و مواضع اين نهاد تنها از طريق 
سايت »سپاه نيوز« به نشاني www. sepahnews. com صورت مي پذيرد. 

دستور آیت اهلل رئيسي به مسئوالن قضایي
دادستان ها در حمايت از مردم 
با هرگونه شرارت برخورد كنند

رئي�س ق�وه قضائي�ه در م�ورد اج�راي ط�رح مدیری�ت مص�رف 
س�وخت و مس�ائل ب�ه وج�ود آم�ده در م�ورد آن بياني�ه اي 
ك�رد.  ص�ادر  قضای�ي  مس�ئوالن  ب�ه  خط�اب  م�اده   ۵ در 
به گزارش مهر، در نامه رئيس قوه قضائيه به مس��ئوالن قضايي آمده است: 
نظر به اينكه اجراي طرح س��هميه بندی و اعالم نرخ جديد بنزين، موجب 
بروز برخي حوادث و نگراني ها در جامعه شده است، نكات زير مورد توجه و 

اهتمام قرار گيرد: 
۱- نسبت به پيشنهاد دولت محترم براي اجراي طرح سهميه بندی و اعالم 
نرخ جديد بنزين كه با استناد به تكاليف قانوني، به منظور ايجاد هماهنگي 
در شوراي اقتصادي سران قوا مطرح و مصوب ش��د، فارغ از نظرات مختلف 
كارشناسي موجود پيرامون اين طرح و شيوه اجراي آنكه مي توان در فضاي 
دور از التهاب و غيرهيجاني به آن پرداخت، دس��تگاه قضايي خود را موظف 
مي داند براي رفع مشكالت احتمالي در فرآيند اجرا، به وظايف قانوني خود 

عمل نمايد. 
۲- در مقاطع مختلف حيات پربركت نظام جمهوري اس��المي، هر زمان به 
مردم اعتماد شده است، پشتيباني و حمايت آنها عامل اصلي اجراي تصميمات 
مهم و سرنوشت ساز بوده است. نظام، تجربه اجراي تصميمات مشابه را داشته. 
در اين مورد هم سخن گفتن با مردم و تشريح داليل اين تصميم قبل و بعد 
از اجراي تصميم ضروري مي نمايد. بنابراين از طريق استانداران و مسئوالن 
مربوط پيگيري نماييد تا داليل اين تصميم به صورت شفاف براي مردم به ويژه 
اثرگذاران جامعه و نخبگان تبيين گردد و ديدگاه هاي نخبگان و دلس��وزان 

مورد توجه قرار گيرد. 
۳- به دادستان هاي محترم در سراسر كشور تأكيد مي گردد ضمن مراقبت 
نسبت به حفظ حقوق شهروندي و كرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در 
مورد اشرار، وابس��تگان به جريانات ضد انقالب و نفوذي هايي كه با اقدامات 
خرابكارانه در راستاي خواست دشمنان، امنيت مردم و جامعه را هدف قرار 
داده اند با همكاري نيروهاي انتظامي و امنيتي با قاطعيت اقدام قانوني معمول 
دارند.  ۴- سازمان بازرسي كل كشور موظف است ضمن نظارت دقيق بر محل 
هزينه كرد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين و ايفاي وظايف دولت در 
جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها، اجراي كامل تعهدات دولت در برابر مردم 
از جمله پرداخت به موقع و منظم يارانه ها را مستمرا پيگيري نمايد تا زمينه 
براي افزايش اعتماد مردم فراهم گردد.  ۵- به معاون اول قوه قضائيه مأموريت 
داده مي شود با تشكيل كميته اي متش��كل از دادستان كل، رئيس سازمان 
بازرسي و رئيس حوزه رياست و با دعوت از مديران ذی ربط، نسبت به پيگيري 
موارد فوق و بررسي وضعيت حوزه هاي قضايي و گزارش هاي دريافتي و ارائه 

مشورت هاي الزم، به نحو مقتضي اقدام نمايند.    

وزارت اطالعات اعالم كرد
شناسايي عوامل اصلي اغتشاشات 

عوام�ل  اینك�ه  اع�الم  ب�ا  بياني�ه اي  در  اطالع�ات   وزارت 
ش�ده اند،  شناس�ایي  گذش�ته  روز  دو  اغتشاش�ات  اصل�ي 
آورده اس�ت: برخ�ورد ب�ا اش�رار را وظيف�ه خ�ود مي داني�م. 
به گزارش ايرنا، وزارت اطالعات با صدور بيانيه اي درباره مسائل پيش آمده پس 
از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت اعالم كرد: عوامل اصلي اغتشاشات دو 

روز گذشته شناسايي و اقدام مناسب در حال انجام است. 
متن بيانيه وزارت اطالعات به شرح زير است: با توجه به بيانات ارزشمند مقام 
معظم رهبري مدظله العالی در خصوص مسائل پيش آمده پس از اجراي طرح 
مديريت مصرف سوخت، به آگاهي ملت شهيدپرور مي رساند: اين وزارتخانه 
ضمن نصب العين قرار دادن منويات معظم له و توجه دادن همه مسئوالن امر 
به وظايف خود، برخورد با اشرار را وظيفه خود مي داند و با هرگونه عوامل ناامني 

و برهم زدن امنيت و آرامش ملت شريف، برخورد قاطع مي نمايد. 
ضمناً، عوامل اصلي اغتشاشات دو روز گذشته شناسايي شده اند و اقدام مناسب 
در حال انجام است كه نتيجه آن، متعاقباً به آگاهي ملت شريف خواهد رسيد. 
يقيناً دشمنان دلبسته به اين اغتشاش��ات همچون گذشته دستاوردي جز 
شرمندگي و سرافكندگي نخواهند داش��ت. برقراري امنيت و آرامش مردم 
شريف و ملت عزيز ايران را وظيفه ديني و ملي خويش مي دانيم و به رهبر فرزانه 
و مردم سربلند كشور اطمينان مي دهيم كه در اين راه از هيچ گونه مجاهدتي 

دريغ نخواهيم كرد. 

 درباره افزایش قيمت بنزین
دولت مي توانست افكار عمومی را توجيه كند

دولت مي بایس�ت براي توجيه و آگاه س�ازي افكار عمومي نس�بت به 
طرح افزایش قيمت بنزین، مقداري بيش�تر با م�ردم صحبت مي كرد. 
مسعود رضايي، كارشناس مسائل سياسي، در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
افزايش قيمت بنزين، اظهار داشت: موضوع قيمت و افزايش بهاي بنزين مسئله 
جديدي در كشور نيست؛ در دوره هاي قبل شاهد اين اتفاق بوديم و مردم و 
دولتمردان تجربه اين موضوع را دارند. وي ادامه داد: از مدت ها پيش قرار بر 
اين بود تا سهميه بندی و افزايش قيمت صورت بگيرد، به همين دليل مسئله 
استفاده مردم از كارت هاي بنزين شخصی شان مطرح شد. به نظر مي رسد 
دولت مي بايست مقداري براي توجيه افكار عمومي و آگاه سازی افكار عمومي 

نسبت به اين طرح بيشتر با مردم صحبت مي كرد. 
اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: دولت بايد برنامه كارشناسانه اي 
می  داشت و با موافقان و مخالفان در مورد اين طرح در رسانه به ويژه صداوسيما 
صحبت می  كرد تا  و مردم در جريان ديدگاه هاي مختلف قرار بگيرند و مقداري 
نسبت به روشنگري افكار عمومي و آمادگي ذهني، روحي و رواني آنها تالش 
مي كرد. متأسفانه هيچ كدام از اين كارها صورت نگرفت و در يك رفتار نامتعارف 

و ناموجه اعالم شد. 

شمخاني در دیدار قائم مقام حزب اهلل لبنان: 
نظام سلطه پس از فروپاشي داعش 

دنبال بحران آفريني است
راهب�رد ایج�اد آش�وب در لبن�ان ب�ا ه�دف ت�الش ب�راي جب�ران 
شكس�ت در جبهه ه�اي دیگ�ر دنبال ش�د كه ب�ا هوش�ياري مردم، 
مس�ئوالن و اح�زاب و گروه ه�اي لبنان�ي ب�ا شكس�ت روبه رو ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، دريابان علي شمخاني، نماينده مقام 
معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار صبح ديروز شيخ نعيم 
قاسم قائم مقام حزب اهلل لبنان با وي طي سخناني با اشاره به وقايع اخير لبنان 
اظهار كرد: پس از فروپاش��ي داعش به عنوان مهره نا امن ساز امريكا و رژيم 
صهيونيستي در منطقه، نظام سلطه به دنبال بحران آفرينی های جديد در 
منطقه است. وي با اشاره به شكست امريكا در سوريه و بي تأثيری تحريم اين 
كشور عليه حزب اهلل لبنان افزود: راهبرد ايجاد آشوب در لبنان با هدف تالش 
براي جبران شكست در جبهه هاي ديگر دنبال ش��د كه با هوشياري مردم، 

مسئوالن و احزاب و گروه هاي لبناني با شكست روبه رو گرديد. 
شمخاني با تجليل از تدابير و مواضع حكيمانه سيد حسن نصراهلل، از حزب اهلل 
لبنان به عنوان كانون ثبات س��از و امنيت آفرين در لبنان و منطقه ياد كرد. 
نماينده مقام معظم رهبري، اقدام تروريستي رژيم صهيونيستي عليه رهبران و 
عناصر ارزشمند جهاد اسالمي و حمالت كور آنان عليه مردم مظلوم فلسطين 
را نشانه روش��ني از ضرورت پيگيري راهبرد محو كامل رژيم صهيونيستي 
عنوان كرد و افزود: كانون جنگ آفريني و تشنج در منطقه، رژيم كودك كش 
صهيونيستي است و تنها با محو كامل اين رژيم جنايتكار آرامش، ثبات و امنيت 

پايدار در منطقه حاكم خواهد شد. 
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ادامه از صفحه یک 
 البته آن مصوبات ب��ا اين مصوبه اخي��ر يك كمي 
متفاوت بودند و در جلسات بعدي و بحث هاي بعدي 
اصالحاتي كرديم و به اين جمع بندي رسيديم كه در 
روز جمعه اجرا و عملياتي شد. طبق اين طرح، برنامه 
بنزين براي مردم هم سهميه  بندي شده كه اين براي 
ما كار سختي بود. اصوالً دو نرخي و سهميه اي كردن، 
كار بسيار س��خت و سنگيني اس��ت و ممكن است 
كنارش سوءاستفاده هايی بشود و بنابراين هميشه 
طرفدار تك نرخي بوديم و االن هم هستيم. منتها در 
اين شرايط نمي شد كه به طور يكسان به همه مردم 
فشار وارد شود. معتقد بوديم اين پول بايد به زندگي 
مردم و اقش��اري كه درآمد كمتري دارند، برگردد؛ 
بنابراين در جلسات متعدد بحث بود كه آيا بخشي از 
پول بنزين را به خزانه برگردانيم و بخشي  و يا همه آن 

را به مردم بدهيم. 
سازمان برنامه و بودجه ماهانه به مردم توضيح دهد

از اول نظرم اين بود، در جلس��ات هم بحث كرديم و 
مصر هم بودم كه تمام اين پول بايد به مردم برگردانده 
ش��ود. در اينجا محضر ملت ايران ع��رض مي كنم. 
خودشان نظارت بفرمايند. سازمان و برنامه و بودجه 
بايد به طور منظم، براي مردم توضيح دهد كه ماهانه 
چق��در درآمد داري��م كل اين درآمد باي��د به مردم 
پرداخت شود، بدون اينكه يك ريال به خزانه برگردد. 
درست اس��ت دولت مش��كالت مالي و اقتصادي و 
بودجه اي دارد اما در اين طرح، كل مبلغ به اقشار كم 

درآمد برمي گردد. 
محاسبات فعلي نشان مي دهد كه در ماه مي توانيم 
از ۵۵ هزار تومان براي يك خانواده تك نفره تا ۲0۵ 
هزار براي خانواده كه به تناوب اعالم شده، پرداخت 
مي كنيم و اين كار را خواهيم ك��رد. اگر اين درآمد 
بيشتر ش��د، حتماً پرداختي را بيشتر مي كنيم. در 
ماه هاي آينده به طور دقيق به مردم اطالع مي دهيم، 
كل درآمد چقدر است و كجا هزينه شده و كامالً مردم 

شريف ما بايد نظارت كنند. 
    اطمينان مي دهم كمک معيشتي متوقف 

نمي شود
دو نكته امروز در ميان مردم وجود دارد، يك نگراني 
اينكه آيا آنچه مس��ئولين دولتي اع��الم كردند، در 
عمل ادامه مي دهن��د يعني اين پولي ك��ه به مردم 
داده ش��ود، يك ماه الي س��ه ماه داده مي شود و بعد 
پشيمان مي شوند؟ خدمت مردم عزيز عرض مي كنم 
و اطمينان مي دهم به عنوان امين و منتخب مردم در 
اين طرح هيچ پولي نخواهد بود جز آنكه به مردم داده 
خواهد شد. مطمئن باشند تا پايان دولت اين كار را 
انجام مي دهيم و اين طرح را اجرا و عملياتي مي كنيم. 
مردم نگراني دومي دارن��د و آن اينكه وقتي قيمت 

حامل هاي انرژي باال م��ي رود روي اجناس ديگر اثر 
مي گذارد و مردم نگران هستند كه آيا اين طرح روي 

اجناس ديگر تأثير مي گذارد يا نه؟
خدمت مردم عرض مي كنم م��ا دو مرتبه بنزين را 
گران كرديم. در هر دو نوبت كه نوبت آخر آن 9۴ بود 
و االن چهار سال گذشته است، در اين چهار سال به 
قيمت بنزين دست نزديم. كارشناسان در تجربه آن 
دوبار پيش بيني هاي مختل��ف مي كردند كه مثال 
چقدر اين طرح تورم دارد در اين تجربه هم شرايط 
اقتصادي كشور متفاوت اس��ت و بايد نظارت كنيم. 
مردم اگر نگراني دارند دس��تگاه هاي موظف يعني 
تعزي��رات، اتحاديه ها، ب��ازار، وزارت صمت و بخش 
بازرگاني، همه بايد نظارت دقيق كنند تا كسي از اين 

امر سوء استفاده نكند. 
چرا االن در اين طرح به صاحبان تاكسي و خودروهاي 
خدمات عمومي به جاي 60 ليتر مثال ۳00 ليتر، كمتر 
و يا بيشتر مي دهيم؟ به خاطر اينكه قيمت حمل و نقل 

باال نرود واال آنها هم به قيمت آزاد بنزين مي زدند. 
اين كار را كرديم تا مردم از ناحيه قيمت حمل و نقل 
تحت فشار قرار نگيرند. بنابراين اطمينان مي دهم 
همه دس��تگاه هاي دولتي به ويژه وزارت خانه هاي 
صمت و كش��اورزي تالش مضاعف خواهند كرد و 
خوشبختانه كاالهاي اساسي انبارهاي ما در شرايط 
مطلوب و در بهترين شرايط اس��ت. در 6 ماهه اول 
امس��ال در بعضي از موارد واردات كمت��ر بود اما در 
كاالهاي اساسي واردات از سال های قبل بيشتر بود و 

انبارهاي ما از هميشه پرتر است. 
بنابراين هيچ نگراني نداريم و مردم هم نگران نباشند. 
وزارتخانه هاي مربوطه بايد نظارت كنند و در اينجا 
به وزيران صنعت و كش��اورزي، وزرا و دستگاه هاي 
مربوطه و همچنين به تعزيرات و وزارت دادگستري 
تأكيد مي كنم كه مراقبت و مواظبت كنند، همچنين 
به بانك مركزي كه براي كنترل ارز و طال در بازار همه 

مراقبت هاي الزم را انجام دهد. 
  حساب اعتراض از اغتشاش جداست

نكته آخر اينكه م��ا در اجراي اين طرح ش��اهد آن 
هستيم كه برخي به خيابان آمدند و اعتراض كردند. 
اصل اينكه يك طرحي دولت اج��را مي كند و مورد 
قبول همه مردم نباش��د به نظر من طبيعي اس��ت. 
ممكن است عده اي مخالف باشند و حق دارند نظر 
مخالف شان را بگويند اما كاري كه دولت انجام داده 

طبق قانون است. 
نكته اين است كه اگر كاري مي كنيم مشروعيت كار ما 
اين است كه به نمايندگي از مردم كار انجام مي دهيم 
و هيچ وقت از س��خن و نقد و اعتراض مردم نه تنها 
ناراحت و نگران نمي شويم بلكه وظيفه داريم گوش 
دهيم. ممكن اس��ت در طرحي عده اي نظر ديگري 

داشته باشند و حتي بعد از اين طرح برخي بيايند و به 
ما تذكر بدهند و يا اينكه اصالح كنيم كما اينكه امروز 
متوجه شديم كارت هايي كه ما صادر كرديم بعضي 
از خودروهاي فرسوده طبق مقررات قبلي براي آنها 
صادر نمي شد، ديديم آنها گرفتار هستند، گفتيم براي 
آنها اين سهميه پرداخت و كارت موقت صادر شود. 
بنابراين در عمل ممكن است با پديده هايی مواجه 
شويم كه قباًل پيش بيني نشده است. اين پديده ها 
را حل خواهيم كرد، اگر كسي كارت ندارد يا كارت او 
گم شده و يا مشكلي دارد، هيچ نگراني نداشته باشد. 
سهميه اين ماه و سهميه پنج الي شش ماه در اختيار 
مردم است هر وقت خواستند مي توانند استفاده كنند. 
بنابراين نگراني وجود نداشته باشد و اگر موردي هم 

باشد، مشكل را حل خواهيم كرد. 
خدمت م��ردم عزيز عرض مي كنم ك��ه اعتراض با 
اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم 
اس��ت و مي توانند اعتراض كنند، حتي نس��بت به 
دولت بياني هم اگر داش��ته باشند تند هم باشد، ما 
با جان مي خريم، هر چه فرمودند روي چشم ما، اما 

اجازه ناامني در جامعه نبايد بدهيم. 
   قوه قضائيه با اخاللگران برخورد كند

خودرو در اختيار من است كه استفاده كنم نه اينكه 
راه بندان درس��ت كنم. اگر راه بندان درست كردم 
خوشبختانه آنقدر سيستم مانيتور و دوربين داريم 
كه خودرو ، پالك آن و راننده مش��خص مي شود و 
من از قوه قضائيه خواهش مي كنم كه در اين زمينه 
طبق قانون عمل كند، يعني كس��ي كه در زندگي 
مردم اخالل و ناامني و راه بندان ايجاد كرده، و اينكه 
يك فردي بخواه��د از اين اعتراض ب��ه حق مردم 
سوء استفاده كند و با سالح سرد، قمه، سالح سرد 
حتي وسط بيايد به بانك، مركز پليس و صدا و سيما 
حمله كند، اين غيرقابل تحمل در كشور خواهد بود. 
به هيچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامني به هيچ 
كس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم اس��ت 

مي توانند اعتراض، صحبت و نقد كنند. 
خوش��بختانه طبق آمار اين س��ه روزه، آنهايي كه 
اغتشاش كردند عددشان بسيار كم است. حاال در 
اين اعتراض، ممكن است عده اي آمدند و فرمودند 
كه اين كار خوب و يا بد است، هر چند خوب بوده، 
اما آنهايي كه دنبال اغتش��اش بودند تخريب اموال 
عمومي، آتش زدن، حمله كردن بودند، عددش��ان 

بسيار كم است. 
وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران، 
بسيج و همه نيروهاي مس��لح و نيروي امنيتي كه 
از همه آنها تشكر مي كنم با همه توان تالش كردند 
سردسته آدم هايي كه دنبال تخريب اموال عمومي 
بودند را شناسايي كنند، برخي را دستگير كردند و 

برخي ديگر را دستگير خواهند كرد و طبق قانون بايد 
با آنها رفتار شود. اما بايد اينجا از ملت بزرگ تشكر 
كنم. مردم در هيچ شهر و جمعيتي به اخاللگر ها، 
توطئه گرها و تخريب گرها نپيوس��تند. آنها همان 
تعداد كم��ي بودند، همان تعداد ك��م ماندند. حال 
يك خس��ارت هايي را به وجود آوردن��د اما مردم با 

هوشياري برخورد كردند. 
   دستور پرداخت كمک معيشتي از امشب

می فهمم اجراي اين گونه طرح ها در شرايط فشار 
اقتصادي بسيار سخت است و متوجه هستم معموالً 
دولت ها در اين شرايط به اين كارها دست نمي زنند 
و احتياط مي كنند اما ما در اين شرايط فشار جهاني 
بايد اصالح س��اختار اقتصادي را هم حساب شده ، 
عاقالنه و با مشورت و تأمين نظر مردم انجام بدهيم. 
االن مدنظر ما اداره كشور براي سال 98 نيست بلكه 
اين كشور براي ساليان دراز صدها و هزارها سال بايد 
اداره شود و بايد به فكر نسل هاي بعد باشيم. بنابراين 
اصالحاتي كه ضروري اس��ت بايد انجام دهيم و در 
اينجا به سازمان برنامه و بودجه دستور مي دهم كه 
از فردا شب)دوشنبه شب( شروع كند به پرداخت 
اين وجهي كه بايد به مردم داده شود. يعني از فردا 
شب پرداخت به حدود ۲0 ميليون جمعيت معادل 
يك سوم جمعيت 60ميليون را به افراد آغاز كند، 
در نوبت بعدي تا پايان هفت��ه، ۲0 ميليون ديگر را 
پرداخت كند و اوايل هفته آينده ۲0 ميليون سوم. به 
همه 60 ميليون نفري كه اعالم كرديم تا اوايل هفته 

آينده وجه مورد نظر پرداخت خواهد شد. 
اگر بع��د از پرداخت هفته آينده، اف��رادي بودند كه 
خودشان را نيازمند مي دانند و در اين ليست نبودند و 

به آنها پرداخت نشده، مرجع آنها وزارت رفاه است. 
وزارت رفاه بايد اعالم كند و براي مردم توضيح دهد. 
ش��يوه الزم براي فهم نيازمن��دي، داريم و هر كس 
نيازمند بود اشكال ندارد كه اين ۱8 ميليون، بشود 
۱9 ميليون الي ۲0 ميليون، مشكلي نداريم. هر كس 
كه نيازمند بود و احساس كرد به او پرداخت نشده و در 
ليست نامش نبوده است حتماً اعتراض كند به وزارت 
رفاه و آن وزارتخانه به م��ردم بگويد به كجا اعتراض 
كنند و چگونه اعتراض كنند. هركس نيازمند بود باز 

هم اين پرداخت را انجام مي دهيم. 
هيچ چيز ارزشمندي براي ما باالتر از امنيت نيست. 
بايد امنيت و برادري و اتحاد خودمان را حفظ كنيم 
و مردم نخواهند گذاشت يك عده در خارج از كشور، 
آنهايي كه به مردم اين همه فشار اقتصادي آوردند و يا 
آنهايي كه تروريست بودند و خون مردم را در گذشته 
ريختند بخواهند از اين فضا و جو سوء استفاده كنند. 
همه مردم ان ش��اء اهلل در زندگي شان كامروا و موفق 

باشند. 

دستور رئیس جمهور برای پرداخت یارانه بنزینی از امشب
روحانی: اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست


