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وقايع ۱۰ روز اخير ك��ه با اعالم ناگهاني قيمت ه��اي جديد بنزين 
در ش��ب ۲٤ آبان ماه آغاز و پس از راه پيمايي تمام شهرهاي كشور 
باالخره با راه پيمايي پرش��ور م��ردم تهران خاتم��ه يافت متضمن 
درس ها، هش��دارها و عبرت هاي قابل تأملي است كه توجه به آنها 

مي تواند كشور را از افتادن در گرداب  حوادث مشابه نجات دهد: 
۱ - اين اولين راه پيمايي در تاريخ ٤۱ ساله انقالب اسالمي است كه 
هم زمان و به طور رسمي واجد دو جهت گيري سلبي و ايجابي است. 
اين اولين بار است كه مردم ايران از يك سو خروش عليه آشوب گري 
و ناامني مهندسي شده ائتالف س��عودي، امريكايي، صهيونيستي 
فرياد خش��م انقالبي س��ر داده و در عين حال و از س��وي ديگر به 
گراني غيرقابل تحمل، تنگي معيشت، سوءمديريت، اشرافي گري 
مسئوالن، رانت خواري، اعتماد به دشمن به جاي اعتماد به مردم، 
مفاسد اقتصادي و... اعتراض خود را اعالم كردند و به عبارت روشن تر 
مردم در اين راه پيمايي ها ضمن اين كه انزجار و تنفر خود را از ناامني 
و آشوب گري و خط نفوذ و پروژه سه ساله »نمرود« و »عنكبوت« 
)۲۰۱۷ - ۲۰۲۰( كه توسط دشمن »غربي، عبري، وهابي« طراحي 
و به اجرا گذاشته شده بود اعالم كردند، رسماً حساب نظام اسالمي 
و واليت فقيه را از بي كفايتي و سوءمديريت مسئوالن جدا كرده و 
در عين حمايت از نظام و واليت فقيه، خشم و اعتراض خود را نسبت 
به عملكرد ناصواب و سوءمديريت مس��ئوالن و اوضاع بد اقتصادي 
و معيش��تي و... ابراز كرده و به زبان ديگر س��وءمديريت و عملكرد 
غلط و ناصواب مسئوالن را بسترس��از استفاده حداكثري دشمن و 
بروز حوادث اخير اعالم نمودند و از اين رو س��بد دولتمردان از اين 

راه پيمايي ها كاماًل خالي ماند. 
۲ - در حالي كه نمايندگان مجلس و اكثريت مطلق مس��ئوالن تا 
لحظه اعالم نرخ جديد بنزين از آن خبر نداشتند، شبكه سازماندهي 
شده، آموزش ديده و تجهيزشده  آش��وب گران از اين اتفاق تلويحاً 
و يا تصريحاً اطالع داش��ته و با آمادگي كامل و در كوتاه ترين زمان 
ممكن و طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده، پا به ميدان اغتشاش 
و تخريب اموال عمومي و مردم گذاشتند كه مؤيد خط نفوذ موردي 
و جرياني در كشور و در بين مس��ئوالن نظام است. حجم عظيم و 
غيرقابل باور خسارات وارده به كشور نشان از برنامه ريزي دشمن و 

غفلت و عدم اشراف الزم دستگاه هاي مسئول در اين زمينه دارد. 
۳ - دولت طرح افزايش قيمت س��وخت را به بدترين شكل ممكن 
اجرا كرد: »تعطيل كردن غيرقانوني و غيرمنطقي طرح هدفمندي 
يارانه ها«، »حذف كارت س��وخت و نظام دونرخي و سخنراني ها و 
قلم فرسايي هاي متعدد در مفاس��د و معايب و ايرادات استراتژيك 
كارت سوخت و دونرخي بودن در شش سال گذشته كارت سوخت 
و دو نرخي ب��ودن و اينك هم��ان را احيا كرده و به اجرا گذاش��ته 
اس��ت«، »به جاي افزايش تدريجي شش س��اله اينك به يك باره 
نس��بت به افزايش ۳۰۰ درصدي اقدام كرده است كه از نظر رواني 
براي عصباني شدن مردم و سوءاستفاده  دشمن كافي بوده است«، 
»اجراي طرح بدون پيوس��ت هاي تبليغاتي  و امنيتي«، »اقدام به 
تغيير قيمت تنها ۲٤ س��اعت پس از اعالم صريح سه مقام مسئول 
دولتي از جمله وزي��ر نفت مبني ب��ر عدم تغيير قيم��ت بنزين«، 
»تغيي��ر يكباره قيمت بنزي��ن برخالف برنامه بودجه س��ال ۹۸«، 
»فقدان برآورد امنيتي از پيامدهاي اجراي  طرح«، »بي توجهي به 
هشدارهاي قبلي حزب اهلل لبنان، پيش بيني روزنامه االنباء لبنان از 
طرح عنكبوت و نمرود، اطالعات حشدالشعبي عراق در باره آموزش 
و تجهيز شبكه در عراق براي ورود به ايران، هشدار اردوغان و... «، 
»فقدان برآورد اطالعاتي از برنامه ريزي و آمادگي و ش��بكه سازي 
دشمن«، »اقدام به انتخاب گزينه افزايش حداكثري بر خالف نظر 
و جمع بندي مجلس«، »بي توجهي به هشدار و نظر مخالف رئيس 
قوه قضائيه«، »فقدان جامعيت و عدم اس��تفاده از نظر كارشناسان 
در انتخاب قيمت  جديد«، »فقدان كار كارشناسي جامع و مانع در 
تخصيص سهميه ها و ناديده گرفتن برخي از وسايل نقليه خدمات 
عمومي«، »دوقطبي س��ازي و ايجاد التهاب در كش��ور در دو سفر 
استاني قبل از اجراي طرح و تقديس يكي از سران فتنه«، »انتخاب 
بدترين زمان براي اج��راي طرح«، »بي اعتمادي ب��ه مردم و عدم 

اطالع رساني درست«. 
خروجي اين اش��تباهات، اعتمادسوزي اس��ت و در اين مطلب نيز 
ترديدي نيس��ت كه س��رمايه واقعي يك حكومت پول و ثروت آن 
نيست، اعتماد افكار عمومي به مسئوالن آن است و يك جمع آوري 
ميداني از ديدگاه هاي مردم طي روزهاي اخير از اين حقيقت پرده بر 
مي دارد كه اعتماد مردم نسبت به مسئوالن نظام آسيب ديده است و 

به واقع به سرمايه اصلي نظام لطمه جدي وارد شده است. 
٤ - كار دشمن، دشمني و تالش براي ضربه زدن است اما اگر بستر 
داخلي مهيا نباش��د تالش دش��من به جايي نمي رس��د. به جرئت 
مي توان گفت ريشه سوءاستفاده  دشمن و جسارت و خسارات وارده 
را بايد در داخل و در عملكرد ضعيف، س��وءمديريت ها، بدقولي ها، 
وعده های پوچ، اشرافي گري مسئوالن و... جست وجو كرده و از دادن 

آدرس عوضي و ارجاع علل مشكل به عامل خارج اجتناب شود. 
كتمان نمي ت��وان كرد به دليل گ��م كردن راه امام راحل، س��يلي 
خورده ايم و اين حقيقتي است كه راهبر و كشتيبان انقالب اسالمي 

قباًل نسبت به آن هشدار داده بودند: 
معظم له در ۱٤ خرداد ۹٤ در مراس��م س��الگرد ارتحال امام راحل 
فرمودند: »اگر راه امام را گم كنيم يا فراموش كنيم يا خداي نكرده 
عماًل كنار بگذاريم ملت ايران سيلي خواهد خورد«. ايشان در ۱٤ 
خرداد سال ۹۵ نيز مجدداً اين حقيقت تلخ را يادآور شده و فرمودند: 
»هرجا انقالبي بوديم، جه��ادي حركت كرديم، پيش رفتيم، هرجا 
كوتاهي كرديم، غفلت كرديم، عقب ماندي��م. مي توان اين راه را با 
شيوه انقالبي حركت كرد، آن وقت پيشرفت قطعي است و مي توان 
به ش��يوه ديگري حرك��ت كرد و آن وقت سرنوش��ت؛ سرنوش��ت 
رقت آوري خواهد بود. امام تعبير رايجي داشتند؛ مكرر در مواردي 
مي فرمودند »اسالم س��يلي خواهد خورد« اگر راه را عوض كرديم 

ملت ايران سيلي خواهد خورد، اسالم سيلي خواهد خورد«. 
راه امام با اش��رافي گري، كاخ نش��يني، رفاه طلب��ي، رانت خواري، 
ويژه خواري، س��هم خواهي از س��فره انقالب توس��ط مس��ئوالن، 
آقازادگي، ترويج فس��اد اقتصادي در بين برادر، پسر، دختر، داماد 
و خانواده مس��ئوالن هيچ س��نخيتي ن��دارد. راه امام ب��ا انتصاب 

ابرسرمايه داران بر مناصب حكومتي هيچ سنخيتي ندارد.
 راه امام راه س��اده زيس��تي، پرهيز از كاخ نش��يني و اشرافي گري، 
دشمن شناسي و استكبارس��تيزي، ترجيح كوخ نش��ينان بر كاخ 
نشينان، دفاع از محرومين و مستضعفين، مردم را ولي نعمت خود 
دانس��تن، خدمت خالصانه به مردم، براي خدمت ب��ه مردم زمان 
نشناختن، اعتماد به مردم، امريكا و غرب را دشمن دانستن، روش 
مديريتي جهادي و انقالبي، ترجيح منافع مل��ي بر منافع فردي و 

حزبي، پرهيز از مناقشات بيهوده سياسي و... است. 
اينك به انتخاب��ات مجلس يازده��م نزديك مي ش��ويم و حوادث 
عبرت آموز اين روزه��ا در انتخاب نمايندگان بس��يجي، جهادي، 
انقالبي، جوان، حزب اللهي، باانگيزه، ضدفس��اد، دش��من شناس و 
منطبق با الگوي بيانيه گام دوم انقالب، بايد مورد توجه ويژه مردم 
قرار گيرد. بايد در انتخابات مجلس يازدهم وصيت و سفارش حضرت 
امام خميني الگوي انتخاب نماينده اصلح باشد كه فرمودند: »من در 
ميان شما باشم يا نباشم، به همه شما وصيت و سفارش مي كنم )كه( 

نگذاريد انقالب به دست نااهالن و نامحرمان بيفتد«. 

سيدعبداهلل متوليان

فرمانده كل سپاه: 

پیشمرگ ملت هستیم

فرمانده كل س�پاه با بي�ان اينكه بس�يج فرمول 
غلبه بر مستكبران، ميقات پابرهنگان و پيام آور 
امنيت و آرامش ب�راي ملت اس�ت، تصريح كرد: 
بس�يجيان همه عرصه هاي خدمت را گشوده اند 
و پيش�گام در هم�ه عرصه ه�اي علم، فن�اوري، 
دف�اع، امني�ت، هن�ر، ورزش، محروميت زدايی 
و اقتص�اد مقاومت�ي هس�تند و اين پيش�گامي 
و بي�رق داری از مختص�ات بس�يج امروز اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار حسين 
س��المي،   در آيين افتت��اح سراس��ري ۶۱۵۵ پروژه 
عمراني از طرح ٤۰ هزار پروژه محروميت زدايی سپاه 
، در اجتماع ۱۰ هزار نفري بس��يجيان همدان اظهار 
كرد: بسيج از اعجازهاي الهي ذهن رهبر كبير انقالب 
اسالمي است و محصول يك الهام بي نظير برقلب آن 
حضرت و حقيقتاً شجره طيبه و درخت تناوري است 
كه توسط رهبر عزيز و عظيم الشأن انقالب ريشه هاي 
مستحكم آن در اعماق ايمان و احساس مردم ايران 
جاي گرفت و شاخسارهاي زيباي آن همه سرزمين 
دل ها و قلب ها را با عطر دل انگيز خود پرنش��اط كرد. 
وي افزود: بسيج سرزمين پاكيزه اي است كه از آن گياه 
پاكيزه مي رويد و خواهران و برادران بس��يجي تجلي 
نزول نصرت هاي الهي بر ولي خدا و بر امت اسالم در 

اين دوره هستند. 
   حضور متراكم بسيج از پرواز موشك به قلب 

دشمن مؤثرتر است
سرلشكر س��المي با بيان اينكه حضور سرشار از روح 

معنويت، فداكاري و وفاداري بسيجيان امروز دشمنان 
ما را مأيوس مي كند، خطاب به بسيجيان گفت: تراكم 
حضور هريك از ش��ما امروز از پرواز يك موش��ك به 
سمت قلب دش��من در كفرستان اس��تكبار مؤثرتر 
است. وي خاطرنش��ان كرد: ما مفتخريم در اين فضا 
كه رويش احس��اس برانگيز جوانان انقالب اس��ت، 
دختران و پسران مان را سرشار از غيرت ديني و ملي 
و اسالمي و انقالبي مي بينيم، سرزميني كه سرشار از 
تاريخ درخشان و نگيني در قلب تمدن است. سرزمين 
علماي شهيد ، دانشمندان جاودانه، اميران و سرداران 
بزرگ و شهيد سرزمين مردمان مؤمن و سختكوش 

سرزمين ۱۰ هزار شهيد است. 
فرمانده كل س��پاه افزود: ما در برجس��ته ترين برهه 
تاريخ ايران و در مركز ميدان جنگ تمام عيار جهاني 
هستيم و در حال غلبه بر دشمن و شكستن رؤياها، 
آرزوها و راهبردهاي او هستيم. ما توانسته ايم دشمني 
را كه قصد داشت ايران بزرگ را در انزواي سياسي قرار 
دهد او را به انزوا بكشانيم و اكنون غلبه سياسي براي ما 
حاصل شده است. در تحوالت منطقه و جهان دشمنان 
ما كه به ظاهر خود را مهيب معرفي مي كنند، اكنون 
در حاشيه هس��تند. وي با طرح اين سؤال كه امريكا 
كه بيش از دو سوم قدرت اقتصادي و نظامي جهان را 
شكل مي دهد، اكنون كجا قرار دارد، گفت: دشمنان 
ما اكنون حاشيه نشين جهان اسالم هستند و اين به 
بركت رهبري هاي نوراني امام ما است كه نه تنها ملت 
ايران و اسالم را هدايت مي كند بلكه دشمن را مديريت 

مي كند، به طوري كه ب��ا هدايت انقالبي خود تمركز 
دشمن را برهم زده است. 

   امريكا دچار آلزايمر سياسي شده است
سرلشكر سالمی خاطرنشان كرد: دشمنان به صورت 
پراكنده، آواره، س��رگردان، سرش��ار از ابه��ام و فاقد 
توانايي در عمل و عكس العمل گرفتار هستند و نفوذ 
سياسی شان در حال زوال است، حتي متحدان شان را 
از دست داده و در عرصه سياسي سقوط آزاد كرده اند. 
وي با بيان اينكه ايران قلب و مغز تحوالت سياسي و 
مسلط بر ميدان عملياتي است، تصريح كرد: ملت ايران 
آگاه است و مي داند سعادت هيچ ملتي وابسته به هيچ 
بيگانه اي نيست و به جز استقالل هيچ نسخه اي براي 
ملتي وجود ندارد.  فرمانده كل سپاه امريكا را كشوري 
در حال زوال معرف��ي و تأكيد كرد: امري��كا آلزايمر 
سياسي دارد و با وجود اينكه بزرگ ترين اقتصاد جهاني 
را دارد اما بحرانی ترين اقتصاد سياسي را داراست چرا 
كه فلسفه سياسي آن بر غارت ملت ها و تحقير ملت ها 
و عقب نگهداشتن آنهاست تا خود رشد كند و با اين 
شرايط مي توان در عمل با چنين كشوري در استقالل 

و آزادگي به وفاق رسيد؟
وي با بيان اينكه ايران تاريخ وابستگي به قدرت ها را 
تجربه كرده اس��ت و هنوز آثار آن وجود دارد، اظهار 
كرد: امروز مي بينيم قدرتي كه ما را تحريم كرده بود، 
با هزينه كرد ميلياردي قادر به حفظ شرايط موجود 
نيست و آشفتگي و افس��ردگي را در چهره مقامات 
امريكايي مي بينيم و به زودي اين خواب آشفته گونه 

دشمن را همانند باطل كردن سحر جادوگران باطل 
خواهد كرد. بايد ديد كه چگونه رؤياي حلقه هاي زنجير 
مقاومت را كه دشمن آمده بود، بشكند متصل به هم 
نگهداشت؟ لبنان، سوريه، عراق و يمن چگونه در مدار 

جاذبه انقالب قرار گرفتند. 
    سرمايه گذاري دشمن در فتنه اخير مچاله 

شد
سرلشكر س��المي با بيان اينكه ملت ايران در ميدان 
مبارزه امريكا و متحدان را شكست داد، افزود: اگر امروز 
به سيماي رژيم صهيونيستي نگاه كنيد آثار ترس از 

فروپاشي را در چهره آنها مي بينيد.
به عمليات رواني بزرگان شان نگاه كنيد كه مي خواستند 
در فتنه اخير يك اعتراض را به يك ش��ورش و فلجي 
مزمن تبديل كنند اما همه تالش ها و سرمايه گذاری ها 
مچاله شد و س��وخت و در مقابل درخشش تاريخي 
مردم ايران را ديديد. ايران امروز ايمن و س��ربلند در 
نقطه منحصربه فردی از تاريخ ايستاده و بسيج و تفكر 
آن كه تفكر خدمت به مردم و نجات محرومان است، 

در رأس آن قرار دارد. 
وي با بيان اينكه بس��يج فرمول غلبه بر مستكبران، 
ميقات پابرهنگان و پي��ام آور امنيت و آرامش و عزت 
براي ملت است، تصريح كرد: بسيجيان همه عرصه هاي 
خدمت را گشوده اند و پيشگام در همه عرصه هاي علم، 
فناوري، دفاع، امنيت، هنر، ورزش، محروميت زدايی و 
اقتصاد مقاومتي هستند و اين پيشگامي و بيرق داری از 

مختصات بسيج امروز است. 
   مردم را تنها نمي گذاريم 

سرلشكر سالمی با بيان اينكه امروز آمده ايم تا عهد 
خود را براي دفاع از انقالب و كمك به مردم عزيز تكرار 
كنيم، ادامه داد: ما مردم را تنها نمي گذاريم و با همه 
سختي ها شريك آنها هستيم و هر خطري امنيت و 
آرامش آنها را تهديد كن��د، در قلب آن خطر حضور 
پيدا مي كنيم چرا كه ما پيشمرگ مردم هستيم. وي 
با بيان اينكه مردم، امنيت، عزت و اعتماد تنها فلسفه 
انقالب است، اضافه كرد: مردم ما در نزديك ترين جاذبه 
اين ميدان قرار دارند و در ديدگاه امام راحل و انقالب 
مردم همه چيز ما هستند. با هر آنچه بخواهد در مقابل 
مردم ايران صف آرايی كند چه با فقر چه با محروميت 
مي جنگيم و دست به دست هم مي دهيم چرا كه ما 
يك تن واحد و اعضاي يك پيكر هس��تيم كه از اين 

سختي هاي موجود مي گذريم. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه ما به وعده خدا ايمان و 
اعتماد داريم و قلب های مان مستحكم است، تأكيد 
كرد: دشمنان مراقب باشند ملت ايران بزرگ، قدرتمند، 
رشيد، مقاوم و سربلند است و اگر به رفتار خبيثانه خود 
ادامه دهند ملت ما به آنان پاسخ هاي درشت خواهند 
داد ؛ ملت ما هنرمند در شكست دادن دشمنان است  و 
دشمنانش را در هر مقطعي شكست مي دهد. ما اكنون 
پس از يك فتنه بزرگ به كمك فقرا مي رويم، ما را در 
روستاها و شهرها خواهيد ديد چرا كه ما فرستادگان 

رهبرمان هستيم. 

بي خبران غمت!
پنج شنبه اس��ت، ۲۳ آبان ۹۸. ساعت از ۱۲ ش��ب كه مي گذرد و به تاريخ 
رسمي، وارد ۲٤ آبان مي شويم، خبر آغاز سهميه بندی بنزين و باال رفتن 
قيمت آن، روي خروجي خبرگزاري ها قرار مي گيرد. مردمي كه گوشي به 
دست و از طريق پيام رسان ها يا شبكه هاي اجتماعي مجازي در جريان خبر 
قرار مي گيرند، شوكه مي ش��وند؛ چه ناگهان و بی خبر! بهت زده تر اما آناني 
هستند كه در اين ساعت ها در كوچه و خيابان و جاده هستند و بی خبر از 
تصميم دولت، به پمپ بنزين مراجعه كرده و طبق روال همه  سال هاي دولت 
تدبير و اميد كه كارت سوخت حذف شده است، بدون كارت بنزين زده اند و 
ناگاه درمي يابند كه بايد سه برابر مبلغ هميشگي پول پرداخت كنند؛ به جاي 
ليتري ۱۰۰۰ تومان، ليتري ۳۰۰۰ تومان! برخي حتي در ابتدا به متصديان 
پمپ بنزين اعتراض مي كنند و سر و صدا هم كمي باال مي رود كه چرا پول 
بيشتري از آنان مي گيرند و كارگران پمپ براي شان تصميم دولت را شرح 

مي دهند. شبي نگران براي ايراني هاست و خبري هم از مسئوالن نيست. 
از س��ويي ديگر، آن بخش از خانواده های ايراني كه عضوي از آنها در نيروي 
انتظامي يا راهنمايي و رانندگي و ... اشتغال به كار دارند، روز پنج شنبه و شب 
جمعه را آماده باش بوده و منزل نرفته اند. اين يعني پيش بيني براي آنكه فضا 
متشنج بشود، انجام گرفته، گرچه همه  نيروها از علت آماده باش مطلع نباشند. 
از همان شب، تجمع و اعتراض و پيش زمينه هاي آشوب و تخريب اموال شكل 
مي گيرد. نگراني مردم از مشكالت اقتصادي به نگراني از ناامني هم مي رسد. 
آنان ميان تصميم سران سه قوه و اطالع نرساني دولت و آشوب آشوبگران 
مي مانند.  در تمام اين لحظه ها و ساعات پر استرس براي مردم، رئيس جمهور 
ايران يا خواب است، يا آنكه حداقل در شرايطی است كه اصالً در جريان قرار 
نمي گيرد مردم كشوري كه او رئيس جمهورش است، هم اكنون به لحاظ 
رواني در چه شرايطي قرار دارند. خواب و بی خبر بودن رئيس جمهور ادعاي ما 
نيست؛ سخن خود حسن روحاني است كه مي گويد: »من هم مثل همه مردم 
ايران، صبح جمعه مطلع شدم قيمت بنزين تغيير كرده است. چرا كه اين طرح 
را به شوراي امنيت واگذار كرده بودم و به آنها گفته بودم كه زمانش را به من 
نگوييد!« و مگر مي شود رئيس جمهور دروغ بگويد؟! فكرش را بكنيد، زماني 
كه ما مضطرب بوديم، زماني كه بخشي از مردم به عنوان عضوي از خانواده 
نيروهاي انتظامي و امنيتي كشور، آماده باش بودند، زماني كه جرقه آشوب زده 
شد، زماني كه مردم در پمپ هاي بنزين ناگاه با قيمت سه برابري مواجه شدند، 
زماني كه در فضاي مجازي نگراني هاي شان را با هم به اشتراك مي گذاشتند 
و در غياب مسئوالن، نگران تر مي شدند، حسن روحاني حتي مطلع نبوده در 

كشوري كه او رئيس جمهور است، چه مي گذرد!
ماجراي يك شب نيست؛ شش سال اس��ت كه مي گوييم رئيس جمهور و 
دولتمردانش از حال مردم بی خبر هس��تند. شش سال است كه در خيلي 
از سختي ها دولتي در كنار خود نداشته ايم؛ از مرگ ۵۰۰ ايراني در منا كه 
روحاني همان روز عازم امريكا شد تا سيالب هايي كه كل كشور را بسيج كرد، 
اما زورش به لغو سفر تفريحي رئيس جمهور نرسيد. حال يكي از مهم ترين 
شب هاي بی خبري را خود اذعان كردند و جامعه اي را كه هنوز از شوك نحوه 
اجراي طرح افزايش قيمت بنزين خارج نشده، در شوك خواب رئيس جمهور 
در ش��بي چنين مهم فرو مي برند. روحاني اين عبارات را با خنده و افتخار 
مي گويد؛ فخري عجيب و خنده هايی عجيب تر! هر تحليلي روي سخنان 
روحاني اضافه به نظر مي رسد و او فقط س��ؤال بر سؤال مي افزايد. صفي از 
سؤاالت بي پاسخ، كه اگر براي چرايي س��هميه بندي بنزين، بشود دليل 
اقتصادي آورد براي نحوه  اجراي آن هيچ توجيهي نيست و اگر براي نحوه  اجرا 
هم به هر ترتيبي بشود دليل دست و پا كرد، براي بی خبري رئيس جمهور 
ديگر توجيهي نيست و اگر براي اين سطح بي مسئوليتي هم بشود دليل 
جور كرد، باز جاي اين سؤال باقي خواهد بود كه در اذعان به اين بي خبري 
تأسف آور، چه امر خنده داري وجود داشت كه روحاني با آن خنده و شوخي از 

بی خبري اش تا صبح جمعه گفت؟! سعدي شيرازي بيت زيبايي دارد: 
غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد/
كه چنين نرفته باشد همه عمر بر تو حالي

  گزارش

در انتقاد به شيوه اجراي طرح بنزين
خطیب جمعه تهران: 

از مردم عذرخواهي كنید
ام�ام جمع�ه موق�ت ته�ران ب�ا بي�ان اينك�ه ش�يوه انتخاب�ي 
گف�ت:  اس�ت،  نق�د  م�ورد  بنزي�ن  اج�راي ط�رح  ب�راي 
باي�د از م�ردم حماي�ت، دلجوي�ي و عذرخواه�ي ش�ود. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم محمدج��واد حاج علي اكبري در نماز 
جمعه عبادي-سياسي اين هفته تهران طي س��خناني اظهار داشت: در 
مورد مديريت مصرف بنزين بايد بگويم اجماع وج��ود دارد كه ما يكي از 
كش��ورهاي پر مصرف در اين حوزه مصرف هستيم و مصرف ما متعارف 
نيست. وي همچنين تصريح كرد: اين شيوه اسراف كه در جامعه ما روان 
است، جزو بيماري هاي اقتصادي است كه نياز به جراحي و عالج دارد، مانند 

بيماري هاي ديگري كه در پيكره اقتصاد ملي ما ديده مي شود. 
علي اكبري در همين رابطه بيان كرد: باالخره جمع بندی كارشناسي و 
مديريت عالي نظام اين بوده كه در اين مرحله بنزين افزايش پيدا كند و 
سهميه بندي هم اتفاق بيفتد؛ اين يك كار الزم خوب، نافع و سودمند براي 
امروز و فرداي كشور عزيز ماست؛ البته ابعاد زيادي دارد كه متخصصان در 
بخش هاي مختلف بايد توضيح دهند، اما شيوه انتخابي براي اجراي اين 
تصميم بزرگ )كه داراي ابعاد ملي است و همه جامعه ما با اين موضوع درگير 
هستند( مورد نقد است. امام جمعه موقت تهران با انتقاد نسبت به شيوه و 
نحوه اجراي طرح افزايش قيمت بنزين از سوي دولت، گفت: در اين زمينه 
اقناع ملي صورت نگرفت و اجماع نخبگاني درباره نحوه اجرا انجام نشد و 
نتيجه آن اين شد كه يك ناراحتي و نگراني را در سطح جامعه ما به وجود 

آورد و سؤاالت و ابهامات را در بين مردم ايجاد كرد. 
خطيب جمعه تهران اضافه كرد: از يك سو اينكه به صورت ناگهاني طرح 
مزبور اتفاق افتاد و ذهنيت اجتماعي به صورت مناس��ب در اين باره مهيا 
نشده بود، مورد نقد است و از طرف ديگر نگراني جامعه ما از افزايش قيمت ها 
مسئله دوم است. وي افزود: رسانه و ساير دست اندركاران هم كوتاهي نكنند. 
بايد از مردم حمايت، دلجويي و عذرخواهي شود و به سؤاالت آنها پاسخ 
داده شود، همچنين نظارت مستمر قاطع و تقويت شده براي جلوگيري از 
گراني هاي مسئوالن ادامه پيدا كند. وي اظهار داشت: به هر حال ماجراي 
بنزين و ش��يوه افزايش قيمت آن، يك ناراحتي عموم��ي را پيش آورد و 
اعتراضاتي را در پي داشت. اين اعتراضات كه به صورت يك شوك از روز 
جمعه ايجاد شد و تا روز ش��نبه ادامه پيدا كرد، به تدريج در گوشه و كنار 

كشور التهاب هايي را در سطح جامعه به وجود آورد. 
امام جمعه موقت تهران بر همين اس��اس يادآور شد: اتفاقي كه در حوزه 
ناآرامي ها افتاد عبارت است از يك پاتك امنيتي جبهه استكبار به كشور ما؛ 
دليلش اين بود كه طي هشت ماه گذشته امريكايي ها و صهيونيست ها و 
سران استكبار ضربه هاي استراتژيك و راهبردي را از مقاومت دريافت كردند 
كه البته باورشان نمي شد. علي اكبري در ادامه خطبه هاي خود توصيه كرد 
كه بايد جايگاه پليس و حافظان امنيت در ذهن و دل جامعه تقويت شود 
البته ساختار شوراي تأمين در برخي جاها نياز به اصالح دارد و بايد در وزارت 
كشور همت كنند و از فناوري هاي نو استفاده كنيم. وي همچنين با تأكيد بر 
اينكه اهالي سياست مراقب باشند وقت گروكشي هاي سياسي نيست و بايد 
همدلي ملي را تجربه كنند، يادآور شد: روش هاي اعتراضي ناامن و آسيب زا و 
بهانه ساز از تهديدات بود كه براي آن بايد فكري كرد و به فرصت تبديل شود 
و شيوه هاي مناسب اعتراض و انتقاد امن و سازنده براي ارائه نظرات مردم 
پيش بينی شود و در اختيار آنها قرار گيرد زيرا وسط عربده های اجاره اي 

اراذل آنچه كمتر شنيده مي شد صداي اصلي مردم بود. 
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      خبر

       سرمقاله

سخنگوي ش�وراي نگهبان مي گويد اين شورا 
از پيروزي يا شكس�ت افراد متضرر نمي شود، 
بلكه ضرر وقتي اس�ت ك�ه افراد ناس�الم وارد 
مجلس شوند و مجلس ناكارآمدي داشته باشيم. 
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي، قائم مقام دبير 
و س��خنگوي ش��وراي نگهبان روز پنج شنبه طي 
سخناني در همايش هيئت هاي نظارت شهرستان ها 
و بخش هاي استان فارس تأكيد كرد: بايد بدانيم كه 
انتخابات نيازمند پاسداري و صيانت است كه اين 
كار از رهگذر نظارت بر انتخابات مي گذرد و وظيفه 
شوراي نگهبان نيز نظارت است، نظارتي كه مؤثر 
باشد و نتيجه آن س��المت انتخابات و پاسداري از 

حق الناس باشد. 
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان برحسب قوانين، 
وظيفه شرعي، اجتماعي و سياسي، خود را مسئول 

نظارت بر انتخابات مي داند كه بايد انجام دهد، گفت: 
تأكيد شوراي نگهبان، هيئت هاي نظارت و ناظرين 
بر اجراي قانون است چراكه مي خواهيم از حق الناس 
دفاع كنيم و راهكار تحقق اين امانتداري را نظارت 
مؤثر مي دانيم.  سخنگوي شوراي نگهبان همچنين 
خطاب به ناظران، گفت: اگر در انتخابات دخالتي و 
يا تخلفي ولو كوچك از هر گروه و جناحي ديديد، 

قاطعانه برخورد كنيد. 
    برخي ثبت نام در انتخابات را با جشنواره 

اشتباه گرفته اند
كدخدايي خطاب به كس��اني كه دنبال ثبت نام در 
انتخابات مجلس هس��تند، تأكيد كرد: همان طور 
كه آيت اهلل جنتي گفتند، اف��رادي كه مي خواهند 
در انتخابات ثبت نام كنند بروند مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ 
قانون انتخابات را بخوانند، اگر شرايط را دارند ثبت نام 

كنند و ش��وراي نگهبان را متهم نكنند. وي اظهار 
داش��ت: برخي ثبت نام در انتخابات را با جشنواره 
ثبت نام اشتباه گرفته اند. ما جشنواره ثبت نام نداريم. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان با بيان اينكه داشتن 
شرايط قانوني براي ثبت نام در انتخابات اصل است، 
گفت: اگر شرايط قانوني را نداريد چرا وارد اين عرصه 

مي شويد. 
    شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: متأسفانه گاهي 
اوقات شوراي نگهبان را به اين متهم مي كنند كه 
نگرش سياسي دارد، در حالي كه بارها عرض كرده ام 
شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست، اگر كسي به 
فساد آغشته باش��د براي ما فرقي نمي كند از كدام 

گروه و جناح باشد، با او برخورد مي كنيم. 
كدخدايي يكي از مش��كالت عدم اص��الح قانون 

انتخابات را در ح��وزه تبليغات برش��مرد و گفت: 
متأس��فانه به دليل عدم اصالح قانون انتخابات در 
حوزه تبليغات با مشكالتي روبه رو هستيم، اما در 
بحث تبليغات با همين قانون حداقلي با متخلفان 
برخورد مي شود تا بتوانيم به س��المت افرادي كه 
وارد مجلس مي شوند دقت بيشتري داشته باشيم. 
وي ادامه داد: البته دستگاه هاي ديگري هم در حوزه 
تبليغات وظيفه دارند، اينها هم كمك كنند از نقش 
پول در ورود افراد به مجلس چه پول كثيف يا سالم 
مراقبت كنيم.  سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به 
ناظران با بيان اينكه تالش كنيد تا كسي به امانت 
مردم دست درازي نكند، گفت: ش��وراي نگهبان 
از پيروزي يا شكست افراد متضرر نمي شود، بلكه 
ضرر وقتي است كه افراد ناسالم وارد مجلس شوند و 

مجلس ناكارآمدي داشته باشيم. 

ادامه از صفحه يك
اگر بشنوند كه جاده ماهشهر- جم كه دو استان خوزستان و بوشهر را به 
هم متصل می كند، چهار روز به روش مسلحانه بسته شده بود، می گويند 
خير، اين فقط حاكميت است كه به روی مردم معترض غيرمسلح سالح 
كشيده است. اگر بشنوند كه به ۸۰مركز نظامی و انتظامی برای بيرون 
كشيدن سالح حمله شده و بخشی از تلفات انسانی در چنين مكان هايی 
بوده است حتماً باور نمی كنند و فقط می پذيرند كه افراد مسلح حكومتی 
چشم بسته وارد خيابان شده اند و هركس را كه در مقابل شان بوده است، 
زده اند. روشنفكر به اين دليل برای قطع اينترنت ناراحت است كه باور 
ندارد اين فضا می تواند امنيت زدا هم باش��د و حت��ی اينكه عده ای از 
اينترنت منافع مادی دارند برای روشنفكران مهم نيست. او خجالت 
می كشد و پرستيژ خود و كشور را به هم ريخته می بيند و دوست ندارد 
در مقابل غرب سرش را پايين بگيرد كه در كشورش اينترنت قطع شده 
است. روشنفكر اگر صحنه ای ببيند كه پليس زير دست و پا له می شود 
سكوت می كند اما عكس آن را ببيند حكومت را به ديكتاتوری، سركوب، 
اختناق و...  متهم می كند. اصوالً روشنفكر فهم امنيتی از شرايط را دون 
شأن خود می داند و پذيرش آن را نوعی كاله گذاری از سوی حاكميت 
می داند. روشنفكر قدرت و غيرقدرت در ايران ذهنش بين كره شمالی و 
جنوبی در حيران است. هيچ حقی را برای كره شمالی مقابل امريكا قائل 
نيست و مثال آوری اش برای ايران بعضاً كره شمالی است اما كره جنوبی 
را دوست دارد و اگر صدهاهزار سرباز امريكايی آنجا باشند و خريد نفت 

ايران را به دستور امريكا يك شبه قطع كنند از نگاه روشنفكر ايرانی موجه 
است، چرا؟ چون توسعه می يابد. روشنفكر توسعه خطی غرب را دوست 
دارد و هر مانع و مالحظه ای كه آن را س��د كند نمی پذيرد. استقالل 
نيز بدون توسعه برايش بی معناست و اصوالً دوگانه مركز-پيرامون يا 

قمر-متروپل را پذيرفته است. 
روشنفكر مدعی آزادی بيان است. اما از شعار عليه امريكا در ايران آشفته 
می شود ولی در نقطه مقابل اگر صد    ها تحريم، فشار و تهديد را ببيند 
به همان نقطه ای ارجاع می دهد كه فقط شعار است و اينچنين صرفاً 
حاكميت مقصر است و مردمی كه اين شعار را می دهند نيز »طرفداران 

حكومتند « و ديگر هيچ. 
روشنفكر آموزش خشونت را در تلويزيون وابسته به سعودی و ديگران 
می بيند اما س��كوت می كند، از همان رسانه پول می گيرد تا عمليات 
براندازی غرب در ايران را از آن تريب��ون برای هموطنان خود توجيه 
كند. روشنفكر كسی است كه نه بوم خود را می پذيرد و نه آورده ای برای 
ملت خود به ارمغان می آورد اما در هر صورت طلبكار و خود را منجی 
می داند. در مناظره با جناب زيباكالم از او پرسيدم، شما معلم مهم  ترين 
دانشگاه كشور در ٤۰سال گذشته بوديد، بفرماييد آورده شما برای اين 
ملت چيست؟ پاسخی نداشت. اما اين زشتی را می پذيرد كه تحليلگر 
سعودی    ها باشد و در عين حال در دهها روزنامه و دانشگاه كشور نيز 
تريبون داشته باشد. آن ۷۷ نفر ممكن است وابستگی فكری داشته 
باشند اما اكثراً وابستگی تشكيالتی به دشمن ندارند. از نظام دينی عبور 

كرده اند اما ممكن است بيشتر آنان خائن به معنای حقوقی آن نباشند. 
آنان گرفتار روشنفكری هستند. بين سياس��ت ورزی و روشنفكری 
گرفتار آمده اند. هم می خواهند پرچمدار مطالبات اجتماعی و محل 
رجوع باشند و هم در غرب به عنوان طرفداران حقوق بشر و دموكراسی 
ديده شوند و هم فشار می آورند كه بخشی از قدرت باشند. اين دوگانگی 
همانند يك بيماری دوقطبی آنان را در خود فرو برده است كه حتی 
قدرت درك شرايط، زمان، مكان و حواشی پديده      ها را هم ندارند. حتی 
اگر وزير اطالعات دولت روحانی برای آنان جلسه توجيهی بگذارد، هرگز 
نخواهند پذيرفت كه در بيش از ۱۰شهر در حوادث اخير جنگ شهری 
مسلحانه بوده است. روشنفكر خود را پاس��خ خواه می داند و اصحاب 
قدرت قاعدتاً بايد پاسخگو باشند. هركسی بخواهد از پاسخگويی درباره 
عملكرد خود در دوران قدرت فرار كند نزديك     ترين مس��ير را پريدن 
روی كرسی روشنفكری می داند. به همين دليل رئيس جمهور روحانی 
ما )آخوند( يك روز حكومت دينی را فاقد صالحيت برای به بهش��ت 
بردن مردم)فرهنگ( می داند و يك روز ديگر -كه يادش رفته اس��ت 
روشنفكر است- با يادآوری دوربين آشوبگران را تهديد می كند. جناب 
آخوندی ٤۰سال كار اجرايی و مديريتی كرده است اما پس از ٤۰سال 
می گويد »من روشنفكری هستم كه وارد قدرت شدم « اما همه می دانند 
او دروغ می گويد. او در صدد شروع نقادی و نق زنی و دور كردن خود از 
پاسخگويی است و اين مدل به داستان غم انگيزی تبديل شده است كه 

نظام جمهوری اسالمی را می آزارد. 
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