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سرمقاله
نصرعزیزی

اجرای طرح  افزایش قیمت بنزین توس��ط 
دول��ت بود. اگر چه مصوبه س��ران قوا را دارد، 
ام��ا تدابیر اجرای��ی مربوط به دولت اس��ت. 
درش��رایطی که عامه مردم به دالیل ناکارآمدی بعضی مسئوالن گرفتار 
موضوع معیش��ت بوده و تورم ، گرانی  ، بیکاری ، پایین بودن ارزش پول 
ملی ، مشکل مسکن  و ازدواج جوانان از جمله  فشارهای مضاعف بر مردم 
بوده، دولت روحانی اصل ومتن را به حاشیه ها برده است. افزایش قیمت 
بنزین  نیازمند تدبیر وتصمیم مشورتی کالن  ، جامع  و همه جانبه  بود 
که باید همه ابعاد آن مورد بررسی و وحدت نظر همه مسئوالن مربوطه  

قرار می گرفت.
در ش��رایطی  که  فرم��ان خودرو اقتصاد  در دس��تان گروه اقتصادی 
دولت روحانی از اول کج  و به انحراف می رفت ، بدیهی است که  دراین  
آشفته  بازار، ممکن است افزایش قیمت بنزین گرانی افسار گسیخته ای 
را به دنبال داشته باشد. مردم طرفدار نظام ، حق دارند اعتراض منطقی و 

مسالمت آمیز داشته باشند.
از ابعاد بی تدبیری دولت روحانی این اس��ت که درصد افزایش سیصد 
درصدی با توجه به س��ایر ش��رایط، منطق اقتصادی ندارد و این ش��یب 
افزایشی باید مالیم تر باشد هر چند که برای این موضوع قانون وضع شده 

و سایر جوانب آن پیش بینی گردیده است.
نکته  دیگر شرایط زمانی است  که  در هنگامه  انتخابات  التهاب آفرینی  
برای چنین تصمیم  نادرستی خطای بزرگتری می باشد.بعضی می گویند 
اصالح طلبان و دولتی ها چون پیش بینی می کنند در انتخابات بازی را 
خواهند باخت، همچون گذشته از سه ماه قبل زیر میز بازی می زنند. این 
آتش تهیه، فتنه ای اس��ت که از چندس��ال پیش توسط اندیشکده های 
دش��من و نفوذی های داخلی و برخی ساده لوحان مسئول تحت عنوان 

فتنه 98، پیش بینی و در تدارک اجرای آن بوده اند.
نکته مهمتر اینکه دولت روحان��ی درخصوص یارانه ها به قانون عمل 
نکرد. حذف س��رمایه داران و متموالن  ازیارانه ها  را دردس��تور کار قرار 
نداد. ازجان ، مال ، هستی  ، جیب و توان 7 دهک متوسط و پایین جامعه 

گرفت و به حلقوم سه دهک ثروتمند صاحبان ثروت های  باد آورده ریخت. 
مردم حق دارند نس��بت به حاتم بخش��ی 50 تومان��ی دولت روحانی 
اعتراض حیثیتی داشته باشند زیرا همین سه دهک 8برابر 7دهک دیگر 
از یارانه ها استفاده می کنند. البته حساب اعتراض مردم از فتنه گران  ، 

منافقان ، اشوبگران و مزدوران  بیگانه جدا است.
عالوه براین  دشمنان بارها اظهار کردند: فتنه لبنان وعراق مقدمه فتنه 
ایران است و برخی مقدمات آن را در رسانه های خود افشا کردند. بدیهی 
اس��ت آن جریانی که با دولت بوده وهس��ت و خواهد بود، و به روحانی به 
عنوان رحم اجاره ای نگاه می کند  و از آشوب های عراق و لبنان بدون هیچ 
منطقی و شاید در شبکه ارتباطی برنامه ریزی شده ای در داخل حمایت 
می کند، به طریق اولی دنبال بهانه و آتش بیار معرکه ای درخصوص بنزین 

است که به تعهد  نفوذی گری خود عمل نموده تا به مقصود برسد.
نکته مهمتر اینکه خواسته یا نا خواس��ته رابطه ای بین شرایط اعالم 
قیمت بنزین و آغاز سفرهای انتخاباتی روحانی به یزد وکرمان و تجلیل از 
عامل فتنه و مخالفت  با اقدام خدا پسندانه و مردمی قوه قضائیه درمبارزه 
با فساد و حاشیه سازی اپوزسیون نمای ایشان وجود دارد که این هم اوج 

بی تدبیری است.
حال باید توجه  داشت پاسخ هر نوع بی تدبیری برای صاحبان انقالب 
این نیس��ت که به خیابان ها آمده و امنیت کش��ور به دلیل نفوذ و حضور 
ضدانقالب و س��وء استفاده کنندگان  وعناصر نفوذی و منافق و سلطنت 
طلب و ایادی آمریکا و اسرائیل و زخم خورده گان از تیغ تیز فساد شکن، 

مخدوش شود.
 مردم عزیز باید هوشیار باشند اعتراض مسالمت آمیز راه حل منطقی 
و قانونی دارد و نباید اجازه س��وء استفاده به آشوبگران داده شود. بدیهی 
است همان گونه که تا کنون چنین بوده، نظام با حمایت مردم هر آشوب و 
فتنه ای را خاموش خواهد کرد و دولت موظف است وضعیت را به صورت 
شفاف با مردم درمیان گذاشته و تدابیری اتخاذ نماید  که فشار ناشی از 
تبعات قیمت بنزین به نحو مطلوب جبران شود و با بررسی دوباره، ترمیم 

و اصالح این تصمیم  را در دستور کار قرار دهد.

ضرورت تدبیر در ترمیم طرح افزایش قیمت بنزین
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وی با بیان اینکه خدا را شکر گفته و از رهبر 
معظم بخاطر درایت در مدیریت جریان بنزین 
سپاسگزاریم، گفت: رهبر شجاع و هوشمندمان 
توطئه طراحی شده دشمنان ایران و اسالم را در 
اغتش��اش های به ظاهر اعتراضی با تدبیر خنثی 
فرموده و صف اش��رار مورد حمای��ت آمریکا و 
صهیونیست ها را از اعتراض کنندگان جدا کردند.

بادامچی��ان افزود: همچنین ب��رای نیروهای 
انتظامی در جمع کردن اشرار اغتشاش گر زمینه 

آماده شد و توطئه هایی که ماه هاست در لبنان 
و ع��راق ادامه دارد، در ایران ظرف دو س��ه روز 
پای��ان یافت. خطاب به مس��ئوالن و دولت هم 
فرمودند که با تدابیر ویژه، گرانی  های بالجهت را 
که ممکن است در اثر اجرای غلط منطقی کردن 

قیمت سوخت پدید آید مراقبت کنند.
دبیرکل ح��زب موتلفه اس��المی ادامه داد: 
از همه نیروهای حاضر تقدیر و به آنها خس��ته 
نباش��ید و خداقوت ومی گوییم و به روح شهدا 
درود م��ی فرس��تیم و ب��رای مرحومین طلب 
رحم��ت و به بازماندگان تس��لیت و از خدمات 

خدمتگزاران تقدیر می کنیم.
بادامچیان با بیان اینکه از دولت می خواهیم 
سیاس��ت های غلط را با ی��اری گرفتن از همه 
دلس��وزان تجربه آموخته پایان دهد و عبرت ها 
را به کار گیرد، تصریح کرد: دولت می توانس��ت 
منطقی کردن بنزین را با روش صحیح و کم اثر 
بر هزینه زندگی مردم اجرا کند؛ اما روش غلط 
غافلگیر کردن مردم و تاخیر در اقدامات جبرانی 
موجب ش��د که کشور دستخوش سوء استفاده 
دش��منان خارجی و عوامل داخلی آنها گردد و 
دولت و جریان اصالح طلبان در دولت مس��ئول 

تمام این جریانات هستند.
وی با تاکید بر اینکه جریان اس��تکبار دولت 
آمریکا و صهیونیست ها از دشمنی با ایران دست 
بر نمی دارند و در همین اغتشاشات دو سه روزه، 
حمایت کینه توزانه آنها از اشرار آشکار بود، بیان 

داش��ت: دولت که مسئول اداره کل امور کشور 
اس��ت باید همواره مراقب باشد که شبکه های 
پنهانی در ایران ش��کل نگی��رد و مراقبت کند 
توطئه ها به اجرا نرس��د و اغتشاشات را به موقع 

مهار کند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: 
اگ��ر دولتی به این مس��ئولیت ها عمل نکرد، با 
روش های غلط در سیاس��ت های ارزی، قیمت 
اق��الم مصرفی م��ردم، امور داخل��ی و خارجی 

نارضایتی را دامن می زند و سوال اینکه آیا باید 
برای ماندن در قدرت اصرار و هر روز مشکالت 

را افزون کند؟
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
س��خنان مقام معظم رهبری در دیدار با تولید 
کنندگان گفت: دولت در مس��یر مصون سازی 
کش��ور در برابر تحریم ها و در برابر اغتشاش ها 
باید جدی باشد و رهنمودهای ولی امر مسلمین 
بهترین راهکارها برای حل مش��کالت اس��ت 
و دولت پاس��خگو باش��د که چرا در این زمینه 

کارنامه روشنی ارائه نمی دهد.
بادامچیان ادامه داد: برجام به پایان رس��یده 
و آمری��کا به برجام بر نمی گ��ردد و اروپا هم در 
برجام اگر با آمری��کا تعامل نکند، به نفع ایران 
تقابل نمی کند و ایران هم نمی تواند یکطرفه به 

تعهدات خود عمل نماید.
وی با تاکید بر اینکه برجام اگر فوایدی داشته، 
دیگر به این فواید افزوده نخواهد شد و اگر زیان 
داشته باشد ادامه آن به نفع کشور و ملت نیست، 
اظهار داشت: این دولت هم نمی تواند برجام را از 
وضعیت فعلی به امری ثمربخش برای کشور و 
ملت درآورد. مهم آن است که رئیس جمهور در 
یک تحول جدی با تغییرات موثر در سیاست ها 

و همکارانش اقدام کند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: 
چشم امید ما باید به بازوان کارگران زحمتکش 
از س��ایر قشرها مانند کش��اورزان و کارآفرینان 

باشد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه فتن��ه عوام��ل آمریکا و 
صهیونیس��م و انگلیس به بهانه افزایش قیمت 
بنزین گفت: خس��اراتی که به م��ردم و اماکن 
دولت��ی و غیر دولتی در این دو س��ه روزه وارد 
آم��ده، بر اث��ر دخالت بیگانگان اس��ت و دولت 
می تواند در س��ازمان ملل و مجامع بین المللی 

این امر را گزارش و محکوم کند.
بادامچیان با اشاره به بیانیه 77 نفر از اصالح 

طلبان در رابطه با آش��وب طلبان تصریح کرد: 
جناح اصالح طلب تکلیف خود را با این عناصر 
برای ملت روش��ن کند؛ اینها بجای محکومیت 
اغتشاش��گران و تبّری از ای��ن اقدامات، به طور 
دوپهلو از آنها حمایت تلویحی کرده  و بدتر آن که 
در بیانیه خواسته اند دولت با عادی سازی روابط 

خارجی تحریم ها را جمع کند.
دبیرکل ح��زب موتلفه اس��المی در همین 
زمینه اف��زود: آنها می دانند ک��ه دولت ایران با 
همه کش��ورها به جز آمریکا و رژیم اش��غالگر و 
غاص��ب قدس روابط عادی دارد. آیا منطور آنها 
روابط با این دو کش��ور اس��ت؟ که نیست زیرا 
می دانند ملت بزرگ ایران منطق قوی و مستدل 
دارد و ای��ن بیانیه ها ب��ر باد دهنده آبروی جناح 

اصالح طلب است.
بادامچیان با اش��اره به راهپیمایی تهران در 
محکومیت اغتشاشات اخیر بیان داشت: حزب 
موتلفه اس��المی از عموم آحاد و اقشار مختلف 
مردم بصیر و همیش��ه در صحنۀ تهران دعوت 
می کند تا در روز دوش��نبه چه��ارم آذرماه98 
س��اعت۱۴:۳0 در می��دان انق��الب ب��ا حضور 
حماس��ی و معنوی خ��ود بار دیگ��ر از اقتدار و 
امنیت کش��ور و کیان نظ��ام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران حمایت کرده و بیزاری و انزجار 
خود را نس��بت به آش��وب طلبان و اشرار اعالم 
و اقدام��ات خرابکارانه و خ��الف نظم و امنیت 

عمومی را به شدت محکوم کنند.

اسداهلل بادامچیان:

آیا دولت برای ماندن در قدرت 
باید هر روز بر مشکالت بیفزاید؟
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رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت:دولت اجرای طرح قیمت س��وخت را در 
شرائطی آغاز کرده است که کارت های جدید 
سوخت هنوز به همه نرسیده است و نیز مبلغی 
که بایست قبل از شروع اجرای طرح به حساب 
خانوارها واریز می شد کارسازی نگردیده است و 
تازه اخیرا دولت قول داده بخش اول آن را برای 
بیست میلیون نفر اول به زودی پرداخت خواهد 
کرد. اینها ضعفهای مهمی است که مسئولیت 
آن را دول��ت و مجلس بای��د بپذیرند و از مردم 

عذرخواهی کنند.
س��ید مصطفی میرس��لیم رییس ش��ورای 
مرک��زی ح��زب موتلفه اس��المی در گفتگو با 
خبرنگار نما در خص��وص اجرای طرح تعدیل 
قیمت س��وخت گفت: اش��کاالتی که به نحوه 
اجرای طرح دو نرخی ک��ردن می توان گرفت 
یکی به متوقف کردن اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، مصوب ۱۳89، بر می گردد که دولت و 
مجلس هر دو نسبت به آن مسئولیت دارند. در 
آن قانون پیش بینی شده بود که افزایش قیمت 
سوخت تدریجی و سالیانه به صورتی انجام گیرد 
که فش��ار به گروههای ک��م درآمد مردم نیاید. 
متأس��فانه آن قانون به صورت ناقص اجرا شد 
و بویژه اصالح قیمت س��الیانه و کمک به رونق 
تولی��د از محل عواید حاص��ل از اجرای قانون، 
درس��ت اجرا نشد. دیگر این که در سال ۱۳9۴ 
کارت سوخت و سهمیه بندی بناحق برداشته 
ش��د و این کار زمینه را برای قاچاق س��وخت 
که بنوعی از دس��ت رفتن سرمایه میهنی و به 
ضرر همه ایرانیان است، و برای مصرف بی رویه 
سوخت که باعث راهبندانها و افزایش آلودگی 
هوا شد و خسارتهای متعددی به بارآورده است، 

گردید.

وی در ادامه تصریح کرد:در اوائل سال جاری 
نمایندگان مجلس با اصالح قیمت س��وخت ، 
عمدًة به دالیل سیاسی و رأی آوری در انتخابات 
آتی ، مخالفت کردند تا کار به جایی رسید که 
دولت مواجه با کسری بودجه شد و تصمیم به 
اص��الح رویه جاری که منتهی به ت��اراج دادن 
امکانات میهنی و متعلق به نس��لهای آتی می 
شود، گردید. اکنون دولت ، پس از دوران فطرت 
چندساله ، اجرای طرح را در شرائطی آغاز کرده 
است که کارت های جدید سوخت هنوز به همه 
نرس��یده اس��ت و نیز مبلغی که بایست قبل از 
شروع اجرای طرح به حساب خانوارها واریز می 
شد کارسازی نگردیده است و تازه اخیرا دولت 
قول داده بخش اول آن را برای بیس��ت میلیون 
نف��ر اول به زودی پرداخ��ت خواهد کرد. اینها 
ضعفهای مهمی است که مسئولیت آن را دولت 
و مجل��س باید بپذیرن��د و از مردم عذرخواهی 
کنند. این که برخ��ی از نمایندگان تصمیم به 
استعفا گرفته اند ناموجه و به گونه ای فرار از زیر 

بار مسئولیت است.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با انتقاد از نحوه اجرای این طرح افزود:به نظر این 
جانب اجرای طرحی با این همه بازتاب گسترده 
نیازمند پیوست اجتماعی است که دربرگیرنده 
بررس��ی جامعه شناس��انه تبعات اجرای طرح 
و چگونگی پی��ش گیری از آنها باش��د. چنان 
پیوستی تا آنجا که من اطالع دارم وجود ندارد و 
فقط دو سه روزی است که نوعی آگاهی رسانی 
ناقص و گاهی متناقض آغاز شده ، پس طبیعی 
است که چنان اقدام مهمی باعث گرفتاریهای 
متعدد برای مردم بویژه گروههای آسیب پذیر 
ش��ود. در حال حاضر غی��ر از اقدامات امنیتی 
که باید برای شناس��ایی عوامل آشوب و بر هم 

زننده نظم و روشن کردن نیات خرابکارانه شان 
انجام گیرد، دول��ت باید تجهیزات جایگاههای 
سوخت را که چند س��الی بال استفاده مانده و 
سامانه مدیریت آن را بدقت آماده بهره برداری 
کند تا مردم گرفتار نشوند و تخلفها رواج نیابد؛ 
اقدام مه��م دیگر نظارت جدی دولت بر قیمت 
س��ایر کاالها است و جلوگیری از اقزایش آنها و 
اجحاف به مردم ؛ متأس��فانه در همین شرائط 
که باید احس��اس همدردی جلوه گر شود عده 
ای ب��ه منظور س��ودجویی و بر خالف انصاف و 
به بهانه افزایش قیمت بنزین مبادرت به گران 
کردن قیمت کاالها و خدمات می کنند. سومین 
اقدام رساندن یارانه ها به نیازمندان بدون تأخیر. 
چهارم منتفع کردن مردم از دیگر مزایای اجرای 

طرح ، غیر از یارانه نقدی.
وی تشریح کرد: سیاستهای کلی مصوب در 
دو زمینه کامال روشن است ولی اهتمام الزم و 
کافی در سالهای گذشته برای اجرایی کردن آنها 
انجام نشده اس��ت. یکی از آنها اولویت دادن به 
ترابری عمومی و استفاده از سوخت گاز طبیعی 
اس��ت ولی صنایع خودروی کش��ور در پانزده 
س��ال گذشته همان روند قبلی را ، یعنی تولید 
خودروهای سواری با شدت بیشتر و اغلب بدون 
رعایت معیارهای کیفی مص��وب ادامه دادند ؛ 
نتیجه آن ضعیف و ناکافی ماندن وسایل ترابری 
عمومی و انباشته شدن خودروهای شخصی و 
سواری در خیابانهاست که مصیبتهای چندگانه 
ای برای مردم ایجاد کرده است. صنعت خودرو 
سازی کشور نیازمند تحولی بنیادین است: هم 
باید اولویت به وسایل حمل و نقل عمومی داده 
شود، بویژه راه آهنی ، و هم باید کیفیت تولیدات 
داخلی جوابگوی معیارهای بهینه سازی مصرف 

سوخت و کاهش آالینده ها باشد.

سید مصطفی میرسلیم:

دولت و مجلس بابت شیوه 
اجرای طرح قیمت سوخت عذر خواهی کنند
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عضو ح��زب مؤتلفه اس��المی در واکاوی آش��وب های اخیر گفت که 
معترض به قیمت بنزین مسجد یا قرآن آتش نمی زند؛ بلکه این منافقین 

هستند که با اغتشاش مطالبات بحق مردم را به حاشیه بردند.
محمدکاظم انبارلویی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی 
خبرگزاری آنا، درباره برخی اعتراض و بعد از آن آش��وب های اخیر درباره 
افزایش قیمت بنزین با بیان اینکه مصوبه س��ران قوا درخصوص افزایش 
قیمت بنزین به اواخر ش��هریور ماه باز می گردد، اظهار کرد: »اما زمان و 
ش��یوه اجرای آن بر عهده دولت بود که شیوه عمل این مصوبه منجر به 

شوک و التهاب فضای سیاسی و اجتماعی کشور شد«.
وی افزود: »تصمیم دولت صحیح بود، اما شیوه اجرا و پیوست رسانه ای 
آن نادرست بوده است؛ به خاطر همین مسئله جریان نفاق، سلطنت طلب 
و ضدانقالب با سوء استفاده از این شیوه اجرای غیرصحیح، آسیب هایی را 

به کشور وارد کردند«.

آس�یب به نظام تصمیم گیری؛ سیبل اغتشاش�ات روزهای 
گذشته

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی به حوادث اخیر پس از 
افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و با بیان این مطلب که میان اعتراض و 
آشوب تفاوت وجود دارد، گفت: »اگر فردی به قیمت بنزین اعتراض دارد، 

هرگز »قرآن کریم« یا »مسجد« را به آتش نمی کشد«.
به گفته او؛ حوادث تأس��ف آور در روزهای گذش��ته که آسیب  زیادی 
به بیت المال را در پی داش��ت، کار مردم نبود و نقش��ی در آن نداشتند؛ 
بنابراین باید متوجه بود، دشمنانی در داخل و خارج از کشور وجود دارند 
که منتظر هستند تا به هر بهانه ای به نظام تصمیم گیری آسیب برسانند.

فعال سیاس��ی اصولگرا ش��یوه اجرایی افزایش قیمت بنزین را نوعی 
بی تدبیری از سوی دولت عنوان و خاطرنشان کرد: »اما اگر از شیوه اجرایی 
این تصمیم بگذریم، اصل تصمیم صحیح اس��ت؛ زیرا صورت مسئله این 
نیست که قیمت بنزین ۳00 درصد افزایش پیدا کرده است، بلکه عواید 
حاصل از این اقدام، به نفع دهک های پایین جامعه است که بیشترین فشار 

اقتصادی را از قبال تحریم ها و تهاجم های اقتصادی متحمل شده اند«.

ادب و آداب اعتراض با اغتشاش متفاوت است
وی با بیان اینکه اعتراض و انتقاد با ادب و آدابی همراه اس��ت، گفت: 
»آداب انتقاد و اعتراض به طور کلی با ادب ش��ورش و اغتش��اش متفاوت 
است و اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داده، شبیه به اغتشاش بوده و 

قطعاً کار منافقین و ضدانقالب هاست.

به گفت��ه انبارلوی��ی؛ م��ردم می توانند مطالب��ات خ��ود را از طریق 
نمایندگانشان در مجلس و دولت پیگیری کنند.

نباید رفتارهای ماقبل قاجار در جامعه رواج یابد
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی ادامه داد: »مطالبات باید از 
طریق قانونی پیگیری شود، نه اینکه حرکات و رفتارهای ماقبل قاجار در 

جامعه رواج یابد«.
وی تأکی��د کرد: »جمهوری اس��المی ایران یک نظام دموکراس��ی و 
مردم ساالر است و مردم در انتخاب مدیران نهادها و تصمیمات این مدیران 

بیشترین تأثیرگذاری را دارند«.
انبارلویی با بیان اینکه قرار نیست به هر تصمیمی مردم اعتراض کنند، 
گفت: »اگر قرار باشد به هر تصمیمی که دولت بنا به مصالح مردم اتخاذ 
می کند، اعتراض صورت گیرد، دولت س��اقط خواهد ش��د و س��پس به 

بی نظمی و ناامنی منجر می شود«.
وی اف��زود: »مردم می توانن��د اعتراضات خود را از طریق نمایندگان و 
رس��انه ها پیگیری کنند، ولی اگر اعتراضات به آتش زدن اموال عمومی 

منحرف شود به معنای شرارت است«.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه هیچ صدایی در ایران خاموش 
نمی ش��ود، تأکید کرد: »س��لطنت طلبان و منافقین ت��الش می کنند تا 
اعتراضات مردم به آش��وب و آنارشیسم منتهی شود، اما مردم بالفاصله 
صف خود را از آنها جدا می کنند و در نهایت پروژه ضدانقالب ها با شکست 

مواجه می شود«.
انبارلوی��ی گفت: »این توهم را باید از ذه��ن دور کرد که مکانی برای 
اعتراض م��ردم وجود ندارد؛ پس روزنامه ها، خبرگزاری ها و ش��بکه های 

اجتماعی در این میان برای چه تشکیل شده اند؛ همه این ها ابزاری برای 
نقد و بیان اعتراضات مردمی است.

او اضافه کرد: »حتی مراجع تقلید و اس��اتید حوزه و دانشگاه اعتراض 
خود را نسبت به تصمیم دولت نشان دادند؛ پس نباید اعتراض را به مکانی 
محدود کرد، بلکه ابزارهای مدرن و نوینی وجود دارند که بهتر از تجمع 

می شود اعتراضات را به گوش دولت و مسئوالن رساند«.
وی اف��زود: »هر فرد و گروه��ی که بخواهد به امنیت جامعه و امنیت 
نظام آسیب برساند، نباید به آن رحم کرد، بلکه باید با زبان قانون با آنها 

برخورد شود«.
فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه آشوبگران مخالفان جدی مطالبات 
واقعی مردم هستند، عنوان کرد: »اعمال آشوبگران و رفتارهای آنارشیستی 

باعث شد تا اعتراض و مطالبات بحق مردم به حاشیه برود«.

محمدکاظم انبارلویی:

رفتارهای آنارشیستی آشوبگران
 مطالبات بحق مردم را به حاشیه برد
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هم دوس��تان 
و هم دش��منان 
بدانن��د، م��ا در 
عرص��ه ی جن��گ نظامی و سیاس��ی و امنیتی 
دشمن را عقب زدیم؛ همین کارهای این چند 
روز کاره��ای امنیتی ب��ود، مردمی که نبود. در 
عرصه ه��ای مختلف دش��من را عق��ب زدیم و 
به توفی��ق الهی در عرصه ی جن��گ اقتصادی 
ه��م به ط��ور قاطع دش��من را عق��ب خواهیم 

زد(.98/8/28(
تصمیم درست ولی ناپخته

افزایش قیمت سوخت بویژه بنزین بیش از 

20 س��ال اس��ت که در سیاستها و برنامه های 
دولت ها در فراز و نش��یب دستگاههای اجرائی 

مورد توجه و گاه غفلت بوده است.

اینکه قیمت بنزین در کشور از آب هم ارزانتر 
است.

اینکه بنزین مثل نفت از انفال است و متعلق 
ب��ه همه ملت ایران و همه بای��د از آن بهرمند 

شوند.

اینک��ه قیم��ت ارزان آن موج��ب قاچاق به 
کشورهای اطراف میشود .

اینکه واردات بنزین نقطه ضعف اقتصالدی ما 
دربرابر تحریمهای دشمن است .

اینک��ه عدال��ت در توزیع بنزی��ن از الزامات 
عدالت اقتصادی است .

اینک��ه کنترل مصرف س��وخت در کش��ور 
ضرورت اجتناب ناپذیر در اصالح الگوی مصرف 

است .
اینکه حق اقشار استفاده نکرده از بنزین باید 

به آنها داده شود.
      اینک��ه خودکفائ��ی در تولی��د بنزین از 

الزامات استقالل اقصادیست .
      اینکه نرخ بنزین در تورم کاال و خدمات 

اجتناب ناپذیر است  .
اینک��ه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در 
دولت نهم و دهم با اقناع س��ازی افکار عمومی 

باموفقیت انجام شد .
اینکه اجرای این طرح در دولت قبل کش��ور 
را ازتحریم بنزین نجات ومصرف را به 60درصد 

کاهش داد.
اینکه لغو اش��تباه س��همیه بن��دی و کارت 
سوخت در دولت فعلی میلیاردها دالر خسارت 

به کشور وارد کرده است.
اینک��ه دلیل موفقیت ط��رح در دولت قبلی 

توجیه وهمراه سازی مردم قبل از اجرا یود .
عدم توجیه و اقناع س��ازی افکار عمومی از 
زمان تصویب  اصل طرح در جلسه سران قوای 
ش��هریور ماه تا کنون وعدم رعای��ت در توزیع 
عادالن��ه ی بنزین بین مص��رف کنندگان وبی 
اطالعی مجلس و مسئوالن دیگر از زمان و نحوه 
ی اجرای این تصمیم دولت و فقدان پیوس��ت 
امنیتی و اجتماعی و رسانه ای آن ناپختگی این 

طرح را اثبات میکند ، که اگر این معایب وجود 
نداشت و مورد دقت قرار میگرفت قطعا موجب 
بروز اعتراضات مردمی وآثار خسارت بار بعدی 
آن توسط عناصر خرابکار و ضد انقالب نمیشد .

دشمن درکمین 
     رهبر معظم انق��الب در مورخ 97/9/2۱ 

فرمودند:
ملّت بیدار است. مسئولین هم مشغولند؛ کار 
میکنند، تالش میکنند؛ البّته بیشتر باید تالش 
کنند. من هم ب��ه ملّت عزیزمان عرض میکنم 
این بی��داری را حفظ کنید؛ اینکه اینها گفتند 
در سال 97 ما چنین میکنیم، چنان میکنیم، و 

نقشه هایی را برای جمهوری اسالمی ابراز کردند 
-یعنی در واقع نقشه ش��ان لو رفت- این ممکن 
است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را برای 
سال 97 بکنند، نقشه را برای سال 98 بکشند؛ 
ِمن باب مثال. همه باید حواسشان جمع باشد؛ 
به همه ی ملّت عرض میکنم. آمریکا دش��من 
خبیثی است، دشمن حیله گری است، دستش 
با صهیونیس��ت ها و مرتجعین منطقه در یک 
کاسه است و همه ی آنها دشمن ایران اسالمی و 
دشمن ملّت ایرانند؛ ما باید بیدار باشیم. البّته ما 
قوی تر از آنها هستیم؛ آنها با این انگیزه ی قوی 
علیه جمهوری اس��المی، تاکنون هیچ غلطی 
نتوانس��ته اند بکنند، بع��د از این هم نمیتوانند 
بکنند؛ در این تردیدی نیس��ت. دشمن ضعیف 
یط �اِن کاَن َضعیفا«)آیه ی  اس��ت؛ »اِنَّ َکیَد الشَّ
قرآن است ولیکن ما نباید غافل بشویم، ما نباید 

به خواب برویم.
 توصیه ی م��ن به هم��ه ی جوانهایمان، به 
همه ی مجموعه های گوناگون کشور، به همه ی 
اصناف کش��ور، به همه ی جریانهای سیاس��ی 
کش��ور این اس��ت که مراقب باشند به دشمن 

خنثی سازی فتنه با حمایت از اقشار کم درآمد
حمیدرضا ترقی

نایب رئیس  شورای مرکزی

    سخنان مهم و کوتاه رهبری معظم 
انقالب در آغاز درس خارج فقه ایشان 
،آبی بود که بر روی آتش فتنه جدید 

ریخته شد و اعتراض مردم را از اخالل 
گران و ضد انقالب تفکیک و اهداف 

دشمن را افشا و نیروهای انقالب را به 
تقابل با این  توطئه بسیج کرد 



7
دو شنبه

4 آذر  1398 
27ربیع االول  1441    

شماره 1089  

پهلو ندهند، مراقب باشند میدان را برای دشمن 
آماده نکنند؛ بیدار باش��ند. اگر ما غافل بشویم، 
ما به خواب برویم، همان دش��من ضعیف زهر 
خودش را خواهد ریخت؛ باید همه بیدار باشیم؛ 
همچنان که بحمداهلل امروز همه ی ملّت بیدارند 
و در طول این س��الها هم ملّت بیدار بودند؛ این 

بیداری را باید حفظ کنیم؛ 
همچنین معظم له در م��ورخ 97/5/22 نیز 
فرموده بودند : طراحی جدید دشمن یک نقشه 
ی پیچیده و چند الیه است، بافشاراقتصادیناشی 
از تحریم ، سعی دارند نارضایتی اجتماعی ایجاد 
کنند  بلکه بتوانند این نارضایتی را به اغتشاش 

داخلی تبدیل کنند.
علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود : »فکر 
می کنم اگر بر همین س��یاق سال 98 را ادامه 
دهیم ، چشم انداز روش��نی درپیش نخواهیم 
داش��ت و برای حامع��ه امکان ب��روز تحرکات 
اجتماع��ی و انتقال نا آرامی ه��ای ذهنی به نا 

آرامیهای فیزیکی را کانال متصورم.«
تحریک افراطیهای اصالح طلب به شورش

علوی تبار درمقاله ای تحت عنوان ؛ اعتراض 
اصالح طلبانه  درواقع ش��یوه نامه اغتش��اش را 
نوشته و ضمن بر شمردن ۴ سطح برای اعتراض 
، به معرفی آنها پرداخته و گفته : محدوده سوم ، 
این سطح از اعتراض دربر گیرندهی "اقدام های 
غیر قانونی " اما غیر خشونت آمیز در فعالیتهای 
سیاسی اس� ، اقدامهائی نظیر اعتصاب های غیر 

رسمی و اشغال مسالمت آمیز یک مکان .
مطالبی در همین خط و جهت را از تاج زاده 
و ..میتوان نقل کرد که اثبات میکند این افراطیها 

خود تحریک کننده ی این حوادث بوده اند .
نام��ه 77 نف��ر از اصالح طلبان پ��س از این 
حوادث و حمایت از اغتش��اش گران و محکوم 
ک��ردن مدافعان حفظ امنیت کش��ور به همراه 
پیش��نهاد تن دادن نظام به مذاک��ره مجدد با 
آمریکا ؛ این ادعا را اثبات میکند که این جریان 
بستر ساز حوادث است . طرح استعفای تعداری 
از نمایندگان مجلس هم شبیه اعتصاب مجلس 

ششم در همین رابطه قابل تحلیل است.
دولت به دشمن پهلو داد

       اق��دام ناپخت��ه ی دولت میدان را برای 
توطئ��ه گرانی که ماهها منتظر چنین فرصتی 
برای بهم زدن ثبات و امنیت کشور بودند فراهم 
ساخت تا با تعداد معدودی اراذل و اوباش اجیر 
ش��ده و عناصر منافق و سلطنت طلب داخل و 
بعضا آموزش دیده در خارج از کش��ور  به بهانه 
اعت��راض ب��ه افزایش قیمت بنزین دس��ت به 
جنای��ت و خرابکاری و خس��ارت زدن به اموال 
مردم و دولت بزنند . خسارتی که تا کنون حدود 

20 هزار میلیارد تومان بر آورد شده است .
درس��ت چند روز قبل از این حوادت و اعالم 
افزایش قیمت بنزین در نظر س��نجیهای انجام 
ش��ده توس��ط مراجع موثق ؛ ک��ه دولت هم از 
آن مطلع گردیده بود : محبوبیت دولت به زیر 
۱0درصد و احتمال تبدیل ش��دن فش��ارهای 
اقتصادی بر مردم به جنبش اجتماعی توس��ط 
۴۱درصد از نظر دهندگان پیش بینی می شده 
است ! درچنین موقعیتی هیچ دولت دوراندیش 
و با تدبیری دس��ت به چنین ریس��کی نمیزند 
مگر اینکه یا محاسباتش اشتباه باشد یا اینکه 

از دشمن غافل باشد .
مقام معظم رهبری در 14 خرداد س�ال 
گذش�ته نقشه ی دش�من را درسه محور 
خالصه کردند: 1-فش�ار اقتص�ادی – 2- 

فشار روانی  3-فشار عملی .
حال در چنین شرایطی ، علی رغم هشدارهای 
رهبری ؛چگونه دولت دست به این اقدام بدون 
توجه به عواقب و آث��ارش زده و میدان را برای 
سوء اس��تفاده دشمن فراهم کرده و بعد از این 
خس��ارات و حوادث حاضر به عذر خواهی هم 

نشده است جای سوال جدی دارد.
هدف دشمن 

  دشمن بر اساس سخنان مقامات آمریکائی 
و اسرائیلی و مرتجعین منطقه این بود که نقشه 
ن��ا آرامیهای عراق و لبنان را در ایران پیاده و با 
س��وار شدن بر موج نارضایتی مردم با ایجاد بی 
ثبات��ی و هرج و مرج و تخریب اموال عمومی و 
کش��تار مردم بی گناه عرصه را بر دولت تنگ 
و زمینه اس��تعفای اورا فراهم و نظام را دربرابر 
شرایطی قرار دهند که مجبور به عبور از اصول 

و سیاستهای خود شود .
متاسفانه عدم توجیه و اقناع سازی از سوی 
دولت حتی مجلس و علما را به مخالفت و اقدام 

برای  توقف طرح نمود
و تص��ور میکردند ک��ه رهبری  ه��م دراثر 
واکنش جامعه و سوء استفاده ضد انقالب همان 
موض��ع را اتخاذ و با مخالفت با افزایش قیمت؛ 
زمینه پدید آمدن خالء قدرت را فراهم میکنند.

رهبری توطئه را خنثی کردند 
    سخنان مهم و کوتاه رهبری معظم انقالب 
در آغاز درس خارج فقه ایش��ان ،آبی بود که بر 
روی آت��ش فتنه جدید ریخته ش��د و اعتراض 

م��ردم را از اخالل گ��ران و ضد انقالب تفکیک 
و اهداف دشمن را افشا و نیروهای انقالب را به 

تقابل با این  توطئه بسیج کرد .
رهب��ری ضم��ن اس��تحکام بخش��یدن به 
ساختارهای تصمیم گیری کش��ور دولت را به 
انجام تعهدات و قولهایش نسبت به جلو گیری از 
وارد شدن فشار به اقشار ضعیف موظف نمودند) 
یعن��ی نگرانی و دغدغه اقش��ار ضعیف را تایید 
کردند( ولی با اهمیت دانس��تن امنیت کش��ور 
مسئولین امنیتی و انتظامی را به انجام مقتدرانه 
وظائفشان برای جلوگیری از بی ثباتی و ناامنی 
توسط اراذل و اوباش و ضد انقالب توصیه اکید 

نمودند.
ب��ا نگاهی به عکس العمل رس��انه های ضد 
انقالب و دشمن کامال میتوان پی برد که بستن 
اینترنت و کانال های ضد انقالب، پش��تیبانی 
بیگان��گان از م��زدوران داخلی ش��ان را قطع و 

حرکت آنها را کور و ابتر ساخت .
تا آنجا که اندیش��کده بروکینگز اعالم کرد: 
نیروه��ای امنیت��ی ای��ران ا ز توانمندی های 
گسترده ای برای کنترل نا آرامی ها برخوردارند.  
دوام پذیری جمهوری اسالمی شاید مهمترین 

میراث انقالب 57 باشد .
هنوز عوامل بروز فتنه موجودند 

   این��ک علی رغم فروکش ک��ردن فتنه و 
اغتشاشات ، هنوز سه ضلع اصلی علت بروز این 

حوادث موجود است.
۱-دشمن غدار و قسم خورده و در راس آن 

آمریکا یا پولهای نفتی سعودی و امارات است.
2-اراذل و اوباش و مزدوران وطنی که از سال 
۳2 و س��قوط دولت مصدق درخدمت آمریکا و 

بر ضد استقالل 
و آزادی ملت ایران بوده اند و امروز هم جیره 

خوار آمریکا و مزدوری آن را میکنند .
     ۳-مسئوالن بی تدبیری که تصمیم های 
مهم و الزم را دربدترین شرایط و زمان و بدون 

محاسبات درست، میگیرند و 
        هزین��ه ه��ای س��نگینی را بر جامعه 
تحمیل میکنند و بستر را برای سوء استفاده و 

توطئه دشمن فراهم میسازند.
بناب��ر این به توصیه رهبر معظم انقالب باید 
هوشیار و بیدار و مراقب بود و نخوابید و از توطئه 

دشمن غفلت نکرد.

نامه 77 نفر از اصالح طلبان پس از 
این حوادث و حمایت از اغتشاش گران 

و محکوم کردن مدافعان حفظ امنیت 
کشور به همراه پیشنهاد تن دادن نظام 
به مذاکره مجدد با آمریکا ؛ این ادعا را 
اثبات میکند که این جریان بستر ساز 

حوادث است 
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عضو هیات موس��س حزب موتلفه اسالمی 
گفت: به حساب آوردن مردم برای هر کاری که 
قصد انجام آن را داریم باید مورد تاکید و توجه 
باش��د که به عقیده ما در زمینه افزایش قیمت 

بنزین کم کاری شده است.
احمد کریم��ی اصفهانی دبی��رکل جامعه 
اس��المی اصناف و بازار در گفتگو با خبرنگار 
مهر، در رابطه با اقدام اخیر دولت در خصوص 
س��همیه بن��دی بنزی��ن و ارزیابی خ��ود در 
م��ورد نحوه اجرا و می��زان افزایش نرخ بنزین 
براس��اس قانون هدفمن��دی یارانه ها و برنامه 
پنجم توسعه اظهار داش��ت: مساله این است 
ک��ه این اق��دام باید به صورت��ی و در مقطعی 
انجام می شد که کار کارشناسی شده باشد. به 
صورت میانگین مصرف بنزین ما در دنیا زیاد 
است که یکی از دالیل آن ناتوانی در مدیریت 

این موضوع است.
وی ب��ا بیان اینکه این موض��وع باید در یک 
مقطع به صورت کامال کارشناسی به نحوی که 
به کسی لطمه نخورد انجام می شد، گفت: اینکه 
گفته می شود این افزایش قیمت روی کاالهای 
دیگر اثری نمی گذارد مس��تلزم نظارت مستمر 
دولت اس��ت تا برخی افراد اجازه سوءاستفاده از 

آن را نداشته باشند.
دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار افزود: 
به طور مثال ما اخیرا ش��اهدیم اکثر اتوبوس ها 
و تاکس��ی ها کرایه های خود را افزایش داده اند. 
موضوع افزایش قیمت بنزین روی هزینه زندگی 
مردم تاثیر دارد. مساله بدی که وجود دارد موج 
سواری عده ای بیگانه است که زمان وقوع چنین 
ش��رایطی به تخریب مراکز دولت��ی، بانک ها و 
غیره اقدام می کنند؛ این اقدامات کار را درست 

نخواهد کرد.
کریمی اصفهانی بیان کرد: ما باید با چارچوب 
قانون پیش برویم تا بتوانیم کارها را پیش ببریم. 
در روزهای گذش��ته شاهد تعطیلی بازار بودیم 
و دلی��ل آن این بود که بازاری ها نگران تخریب 
اغتشاش��گران بودند، بنابراین تعطیلی بازار به 
معنای اعتراض نبود بلکه نگران به خطر افتادن 

اموال خودشان بودند.
وی در رابطه با لزوم قانع کردن مردم توسط 
دولت پی��ش از اجرای افزای��ش قیمت بنزین، 
تاکید کرد: به عقیده من بسترسازی این اقدام 
الزم بود و کارشناس��ان باید در صداوس��یما با 
مردم در ارتباط بودند و کار کارشناسی خود را 
توضیح می دادند و موضوع را برای مردم روشن 

می کردند.
دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار با بیان 
اینک��ه گفتگوی رئیس جمهور با م��ردم درباره 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ضروری است، 
تصریح کرد: به حساب آوردن مردم و جلب نظر 
آنها برای ه��ر کاری که قصد انجام آن را داریم 
باید مورد تاکید و توجه باشد که به عقیده ما در 

این زمینه کم کاری شده است.
کریمی اصفهانی گفت: هیچ اتفاقی نمی افتاد 
اگر اجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 
را به تاخیر می انداختیم تا با برگزاری کنفرانس 

وحدت اس��المی در تهران همزمان نباشد. در 
ایران چند ماه اس��ت که ضد انقالب در تالش 
اس��ت اقداماتی انجام دهد، اما ما نباید بستر را 

برایشان فراهم کنیم.
وی ادامه داد: ممکن اس��ت اجرای این طرح 
کار درستی باشد اما نباید به گونه ای باشد که 
گزک به دست دشمن داده شود تا بتواند شرایط 
را مدیری��ت کند و برای ما مش��کالتی بوجود 

بیاورد.
کریمی اصفهانی با بیان اینکه در هر نظامی 
ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که با طبع 
مردم جامعه همخوانی نداشته باشد، خاطرنشان 
کرد: مخالفت مردم با برخی تصمیمات معنای 
تخری��ب نظام را ندارد اما ب��ه هر حال مراکزی 
برای ط��رح نظرات وجود دارن��د که به صورت 
قانونی می توان نقطه نظرات را مطرح و چالش 

ها را برطرف نمود.
وی تأکید کرد: بازار به خوبی دش��من را می 
شناس��د و در چهل سال اخیر متوجه شده که 
اقدامات دش��من در جهت خیر و صالح مردم 
نیس��ت، بنابرای��ن اینکه ضدانق��الب و برخی 
منافق��ان داخلی به اعتراض��ات دامن می زنند 
نکته ای است که همه باید در مقابل آن هوشیار 

باشیم.
وی گفت: اصناف و بازاریان همچنان در کنار 
نظام و دولت هستند و اگر هم اعتراضی به برخی 
تصمیمات دولتی دارن��د، آن را به طرق قانونی 

پیگیری می نمایند.
وی تصریح کرد: باید حس��اب مردمی که به 
تصمیم دولت اعتراض دارند را با عده ای اشوبگر 
که فضا را برای ضربه زدن به کشور مناسب دیده 
اند، جدا کرد و انتظار داریم نیروهای انتظامی با 
آش��وبگران برخورد کنند؛ چرا که آشوبگران در 
حال ضربه زدن به اموال مردم هستند و فعالیت 

روزانه کسبه و اصناف را مختل کرده اند.

احمد کریمی اصفهانی:

نحوه اجرای طرح ها نباید گزک به دست دشمن دهد
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دبیر حزب موتلفه اس��المی استان لرستان 
گف��ت: تصمیم س��ران ق��وا به م��رور زمان به 
اصالحاتی نیاز دارد ک��ه می توان این کار را در 
آرامش و تعامل انجام داد، ولی دولتمردان باید 
به دغدغه رهبری که گران نش��دن کاال هاست، 
توجه ویژه داشته باشند، زیرا اگر مدیریت بازار 
به درس��تی انجام نشود، ناراحتی و نگرانی و در 
نهایت بی اعتمادی مردم نسبت به مسئوالن را 

افزایش خواهد داد.
هرچند افزایش قیمت سوخت با وعده یارانه 
مضاعف همراه ش��ده، در کل ن��گاه مثبتی در 
جامعه ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، با اینکه 
افزایش قیمت س��وخت نتیجه نشست شورای 
هماهنگ��ی قوا بود، باز ه��م برخی، نمایندگان 
مجلس را نیز به نوعی ش��ریک جرم دولت در 

گرانی می دانند.
به گزارش »تابن��اک«؛ همین موضوع باعث 
ش��ده اس��ت تا برخی، نگران نتیجه انتخابات 
مجل��س در اس��فندماه س��ال آینده باش��ند. 
نمایندگان نزدیک به دولت روحانی از هم اکنون 
در مظان اتهامند که با چراغ س��بز خود، دولت 
را ترغیب کرده اند برای جبران کس��ری بودجه 
ناش��ی از تحریم نفت، به س��مت گرانی یکباره 

بنزین برود.
هرچند نمایندگان روز یکش��نبه در صحن 
علنی مجلس به دولت بابت اقدام اخیرش بدون 
مصوبه مجلس انتقادات زیادی نیز کردند، از نظر 
افکارعمومی، همه نمایندگان فعلی، به نوعی در 
روند موجود مقصر شناخته و از محبوبیت شان 
کم شده است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید 
بازی سازان سیاسی چه تدبیری برای مدیریت 
تبعات انتخاباتی تصمیم بنزینی دولت خواهند 

اندیشید.
محمدرضا ملکش��اهی راد، عضو فراکسیون 
والی��ی مجل��س در خص��وص افزایش قیمت 

بنزین گفت: به نظر من، می شد افزایش قیمت 
بنزی��ن را خیلی بهتر مدیریت ک��رد، ولی این 
تصمیم سران سه قوه بود و ما نمایندگان پس 
از س��خنان مقام معظم رهب��ری از آن تبعیت 

کردیم.
وی افزود: بس��یاری از م��ردم از این تصمیم 
ناراحت شدند و اعتراض و نگرانی خود را به راه 
های گوناگون نشان دادند؛ هرچند معتقدم باید 
فضایی ایجاد کرد که اعتراضات قاعده مند باشد 
و صف مردم معترض از اغتشاش گران جدا شود.

نماین��ده خرم آب��اد در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
این تصمی��م و اعتراض��ات اخی��ر می تواند بر 
عدم مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی تأثیرگذار باشد، گفت: 
در چهل سالی که از انقالب اسالمی می گذرد، 
مردم ما بار ها و بار ها با راهپیمایی های قانونی، 
موافقت و مخالفت خود را نسبت به موضوعات 
خاص نش��ان دادن��د، اما بروز عقای��د آن ها در 
اصل موض��وع که حمایت از انقالب بوده، تأثیر 
نگذاشته است. به اعتقاد من، تصمیم سران قوا 
درباره افزایش قیمت بنزین و اغتشاشاتی که به 
تبع آن رخ داد، هرگز نمی تواند موجب کاهش 
معنادار مردم در پای صندوق های رأی ش��ود و 
اتفاقاً مردم انقالبی ما نش��ان دادند در ش��رایط 

بحرانی بیشتر پای نظام هستند.

ملکشاهی راد عنوان کرد: تخریب اموال مردم 
و حتی اموال عمومی کار مردم نیست، زیرا آن ها 
به هیچ عنوان حاضر نیس��تند ضرری متوجه 
کشور و هم نوعشان شود؛ از این  روی، این افراد 
را باید اغتش��اش گرانی نامید که ماه ها مترصد 
فرصت��ی بودند که به نظام ضرب��ه بزنند؛ اتفاقاً 
این افراد همان هایی هستند که مرتب بر طبق 
رأی ندادن در انتخابات  می کوبند و نباید حضور 
این افراد در کف خیابان را به عدم مشارکت در 

انتخابات ربط داد.
عضو کمیس��یون عم��ران مجل��س اظهار 
داش��ت: تصمیم س��ران قوا به م��رور زمان به 
اصالحاتی نیاز دارد که می توان این کار را در 
آرامش و تعامل انجام داد، ولی دولتمردان باید 
به دغدغه رهبری که گران نشدن کاال هاست، 
توجه ویژه داشته باشند، زیرا اگر مدیریت بازار 
به درستی انجام نشود، ناراحتی و نگرانی و در 
نهایت بی اعتمادی مردم نسبت به مسئوالن را 

افزایش خواهد داد.
ملکش��اهی راد یادآور ش��د: بنا بر قانون، ۳0 
درصد افزایش قیمت حامل های انرژی باید در 
تولید هزینه شود و اگر در آینده این اتفاق تمام 
و کمال به وقوع بپیوندد، خواهیم دید که چطور 
کاالی ایرانی با رش��د تولی��د و کیفیت روبه رو 

خواهد شد.

محمدرضا ملکشاهی راد:

تصمیم سران قوا به مرور زمان به اصالحاتی نیاز دارد

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
رئیس جمهور می توانست ابتدا اعتماد و اطمینان 
الزم را ب��رای مردم ایجاد و س��پس نس��بت به 

افزایش قیمت بنزین اقدام می کرد.
عبدالرضا مصری عضو حزب موتلفه اسالمی 
در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش از 
این بنده از س��وی هیئت رئیسه مجلس مأمور 
شده بودم که سناریوهای مختلف برای افزایش 
قیمت بنزین را مورد بررسی قرار داده و نتیجه 
آن را اعالم کنم، گفت: در این سناریو وضعیت 
دهک ه��ای مختلف مردم در ص��ورت افزایش 

قیمت بنزین پیش بینی شده بود.
وی افزود: در این گزارش آمده بود »اگر چنین 
تصمیمی اتخاذ شود، چه مقدار در کاهش رفاه 

دهک های مختلف تأثیرگذار خواهد بود«
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: در 

این گزارش اعالم شد »اگر قیمت بنزین افزایش 
یابد، تنها ۱.5 ت��ا 2 درصد از یارانه های پنهان 
هدفمند خواهد ش��د«؛ بنابراین آیا ارزش دارد 
که برای دو درصد از یارانه های پنهان، کشور به 

هم ریخته شود؟
به گفته مصری، متأسفانه دولت به هیچ یک 

از این تذکرات توجه نکرد.
وی در خص��وص وظای��ف رئیس جمه��ور 

گف��ت: پیش از افزایش قیم��ت بنزین، وظیفه 
رئیس جمهور این بود که ملت ایران یا حداقل 
خانه مل��ت را در جریان قرار دهد؛ نمی دانم در 
حال حاضر وظیفه رئیس جمهور چیست؟ وقتی 
رئیس جمهور ب��ه حداقل وظای��ف خود عمل 
نمی کند، دیگر انتظارات بیش��تری نمی توان از 

وی داشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه رئیس جمهور باید نظر مردم را درباره 
طرح بنزینی جلب کن��د، تصریح کرد: انتظار 
داشتیم حداقل تمهیدات برای اجرای این طرح 
اندیشیده شود، چرا که امکانات الزم در کشور 
وجود داش��ت؛ رئیس جمهور می توانست ابتدا 
اعتم��اد و اطمینان الزم را ب��رای مردم، ایجاد 
و س��پس نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام 

کند.

عبدالرضا مصری:

رئیس جمهور به حداقل وظایف خود عمل نمی کند
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تحلیلگر مس��ائل سیاسی و اقتصادی گفت: 
وقتی اطراف کش��ور ما وضعیت باروتی اس��ت، 
دق��ت ویژه ای را می طلبد که طوری مدیریت 
کنند تا سوءاستفاده ای پیش نیاید. اگر به طرح 
حمایتی جامع نگاه نش��ود خطرات زیادی در 
پی دارد. باید ش��کل کار طوری باشد که همه 
را س��امان دهند و ریسک آسیب ها به حداقل 

ممکن برسد. 
همزمان با اعالم شرکت ملی پاالیش وپخش 
فرآورده های نفتی برای اصالح نرخ و س��همیه 
بن��دی بنزین، قرار اس��ت ۱8 میلی��ون خانوار 
مش��مول طرح حمایتی دولت شوند و در این 
زمینه وزارت رفاه به عنوان تنها مرجع شناسایی 
خانوارهای مشمول دریافت حمایت معیشتی، 
جامعه هدف این طرح را شناس��ایی و در قالب 

آیین نامه ای به دولت ارسال کرده است.
میزان پرداخت ب��ه خانوارهای تک نفره 55 

هزار تومان، دو نفره ۱0۳هزار تومان، س��ه نفره 
۱۳8 هزار تومان، چهار نفره ۱72 هزار تومان و 

پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد بود.
یحیی آل اسحاق در گفتگو با نامه نیوز ابعاد 
مختل��ف این را را مورد ارزیابی و بررس��ی قرار 
داد و گفت: مصرف ۱00 میلیون لیتر بنزین در 
روز نسبت به شاخص های جهانی و منطقه ای 
بسیار باالست، برای اصالح لگوی مصرف، یک 
راه آن است که به مردم فشار آوریم تا به واسطه 
افزایش هزینه س��وخت، میزان مصرف پایین 
بیاید. راه دوم بهینه س��ازی مصرف س��وخت 

خودروهاست.
وی افزود: حاال دولت راه اول را انتخاب کرد 
و می خواه��د درآمد حاصل از م��ا به التفاوت 
قیمت قدیم و جدید بنزین را بین طبقات پایین 
درآمدی جامعه یعنی قریب ۱8 میلیون خانواده 
توزیع کند چون قدرت خرید این قش��ر عموما 
کم اس��ت اما یک نکته را باید درنظر گرفت که 

تزریق پول مشکلی را حل نمی کند.
عضو اتاق ایران یادآور شد: زمانی تزریق پول 
حالل مشکل است که عرضه وفور کاال باشد و 
وقتی قدرت خرید مردم باال می رود بتوانند کاال 
بخرند و نیازهای شان را برطرف کنند. اگر کاال 
نباشد توزیع پول اتفاقا نتیجه عکس می دهد. 
یعنی تقاضای زیادی راهی بازار می شود اما در 
ازایش کاال نیست بنابراین قیمت ها باال می رود 

و نرخ تورم سیر صعودی پیدا می کند.
وی ادام��ه داد: ام��روز غیر از تاکس��ی های 

ش��هری و اینترنت��ی، خدمات حم��ل و نقلی 
دیگری نیز وجود دارد. ع��ده زیادی از مردم با 
خودروهای شخصی مشغول مسافرکشی است 
تا معاش خود و خانواده اش را تأمین کند. برای 
این افراد که سهمیه ویژه ای تعریف نشده است 
بنابراین مجبورند بنزین ۳000 تومانی بزنند یا 

دیگر خدمات حمل و نقلی انجام ندهند.
این فعال سیاسی و اقتصادی تأکید کرد: اگر 
می خواهند برنامه حمایتی درس��ت از آب در 
بیاید باید سیستم عرضه و نظام توزیع و نظارت 
را بگون��ه ای اعمال کنند تا طرح به درس��تی 

عملیاتی شود؛ نه آنکه نتیجه عکس دهد.
وی با بیان اینکه باید مراقب جنگ روانی بود، 
افزود: به بهانه افزایش قیمت بنزین، الس��تیک 
هم گران شد. به بهانه افزایش قیمت الستیک 
حمل و نقل هم گران می شود. به بهانه گرانی 
حمل و نق��ل حتی قیمت نخود و لوبیا نیز باال 
می رود. به بهانه افزایش قیمت کاالها بر اجاره 
مسکن و ... هم تأثیر می گذارد. پس باید نظارت 
آنقدر قوی باشد که جلوی جنگ روانی را بگیرد.

تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی با اشاره 
به اوض��اع و تحوالت منطقه توضیح داد: وقایع 
عراق و لبنان بر اثر مسائل اقتصادی مثل بیکاری 
و معیش��ت کلید خورد ولی امواج دیگری مثل 
جریانات سیاس��ی، تهدیدهای بیرونی و عوامل 

خارجی روی موج نخست سوار شد.
وی اف��زود: وقتی اطراف کش��ور ما وضعیت 
باروتی اس��ت، دقت وی��ژه ای را می طلبد که 

طوری مدیریت کنند تا سوءاستفاده ای از این 
قضیه پیش نیای��د. اگر به طرح حمایتی جامع 
نگاه نش��ود خط��رات زیادی در پ��ی دارد. باید 
شکل کار طوری باشد که همه را سامان دهند و 

ریسک آسیب ها به حداقل ممکن برسد.
آل اس��حاق درباره این دیدگاه که باید پول 
حاص��ل از درآم��د افزایش بنزی��ن باید صرف 
زیرساخت ها ش��ود نه توزیع بین مردم، گفت: 
وقتی آقای رئیس جمهور می گوید 70 درصد 
جامعه قدرت خرید کاالهای معیشتی را ندارد، 
گرانی بنزین وضعیت این قشر را بدتر می کند.

یحیی آل اسحاق:

گرانی بنزین
 وضعیت قشر کم درآمد را بدتر می کند

تزریق پول مشکلی را حل نمی کند
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چندی است که از سوی رهبر معظم انقالب 
مسئله تمدن نوین اسالمی مطرح شده است. به 
طور طبیعی این تمدن دارای ویژگی هایی است 
که جامعه اسالمی ایران باید یا آنها را ایجاد نماید و یا در جهت تشکیل آن 
همت گمارد. از طرفی راهکارهای این تمدن بایستی مورد موشکافی قرار 

گیرد تا بهتر به سوی آن حرکت کرد. 
با توجه به این موضوع با آقای محمد کرمی راد عضو ش��ورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی هم کالم شدیم که از نظر شما خوانندگان گرامی 

می گذرد.
 به نظر ش�ما تمدن نوین اس�المی که در س�خنان مقام معظم 

رهبری در روز میالد پیامبر اکرم)ص( به آن اشاره شد ،چیست؟
وقوع انقالب اسالمی به عنوان یک پدیده ی منحصر به فرد در زمانی 
واقع شد که شرایط حاکم بر دنیا نظام دو قطبی بود و هر انقالبی به اجبار 
می بایس��ت یا به بلوک غرب یا به بلوک شرق وابستگی داشته باشد اما 
جمهوری اس��المی با شعار "نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی" منافع 
هر دو ابر قدرت را در منطقه و جهان مورد تهدید قرار داد. پس از سقوط 
اتحاد جماهیر شوروی و بروز تک قطبی در نظام بین الملل ،ایاالت متحده 

ی آمریکا شعار نظم نوین جهانی و دهکده ی جهانی را مطرح کرد.
در این بین تقابل دو تمدن غربی و اسالمی در طی چهل سال پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران و همچنین وقوع بیداری اسالمی که متاثر از 

انقالب ایران اسالمی بود ، به وجود آمد.
در طول این  مدت و در آس��تانه ی ش��کل گیری مح��ور مقاومت و 
مبارزه با سیاس��ت های اس��تکباری در منطقه و تجاوزهای روز افزون بر 
علیه مسلمانان در سطح منطقه، به ویژه کشورهایی که پاشنه آشیل رژیم 
جعلی صهیونیستی را به خطر انداخته و یا کشورهایی که سردمداران آن 
وابس��تگی شدید به آمریکا دارند ، موجب گردید تا حوادث بسیار مهمی 
رقم بخورد و نمونه ی بارز آن جنگ ۳۳ روزه مقاومت لبنان با اسرائیل و 

جنگ 22 روزه غزه و...
ظرفیت و پتانسیل کشورهای اسالمی به عنوان یک نیروی بالقوه می 
تواند منجر به یک نیروی بالفعل توانا برای  ایجاد یک تمدن قوی در جهان 
باشد بنابراین  مقام معظم رهبری در روز میالد پیامبر اعظم در دیدار با 
مس��ئوالن نظام و میهمانان خارجی به نکات بسیار مهم و کلیدی اشاره 
و توصیه فرمودند: "کش��ورهای اسالمی باید با یک دیگر در علم، ثروت، 
امنیت و قدرت سیاس��ی در جهت دستیابی به تمدن نوین اسالمی هم 
افزایی و تالش کنند که جمهوری اسالمی نیز همین نقطه  یعنی رسیدن 

به تمدن اسالمی را هدف نهایی خود قرار داده است.".
صد البته در صورت وقوع چنین اتفاق شایس��ته ای می تواند بارقه ی 

امیدی در دل مسلمانان جهان ایجاد شود.

 تمدن نوین اسالمی دارای چه خصوصیاتی است؟
با توصیفی که  در ابتدا عرض کردم ، بدیهی اس��ت که یکی از ویژگی 
های مهم تمدن اسالمی ابتدا ایجاد وحدت امت اسالمی است که در این 
زمینه حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران همواره 
بر این مهم تاکید داشتند و پس از آن هم مقام معظم رهبری همواره در  

این مورد اهتمام ویژه ای دارند.
خصوصیت بارز دیگ��ر ،  وحدت رویه و وحدت نظر در مقابله با طرح 
های استعماری و ظالمانه ی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که می تواند 
در عرصه های مختلف این ظرفیت به منصه ظهور برسد اما با کمال تاسف 
باید گفت که برخی از کشورهای اسالمی نه تنها در این صف نمی توانند 

باشند بلکه در جهت منافع دشمن حرکت می کنند.

 راهکارهای رسیدن به این تمدن توسط ایران اسالمی و جهان 
اسالم چیست؟

ایران اسالمی امروزه به عنوان الگوی مبارزه با استکبار جهانی و مقابله 
با سلطه گران توانسته است در صف اول این مبارزه، فرهنگ مقاومت را 

ترویج نماید.
یکی از موضوعاتی که جهان اس��الم م��ی تواند از آن به خوبی در بعد 
سیاسی استفاده نماید ، فرصت تشکیل اجالس سران کشورهای اسالمی 
و کمیس��یونهای مشترک می باشد و یا در سازمان ملل یک اتحادیه ای 
تشکیل دهند تا در مقابل تمامیت خواهی قدرت هایی که حق وتو دارند ، 

در مقابل اتحادیه ی کشورهای اسالمی نیز حق وتو داشته باشند.
 در بعد اقتصادی نیز بخش عمده ای از گروه نم یا کش��ورهای عضو 
غیر متعهد ها می توانند در تحریم کاالهای شرکت های صهیونیستی و 

آمریکایی اقدام نمایند . 
در بعد فرهنگی هم تبادل اس��تاد و دانش��جو در کشورهای اسالمی و 
تشکیل دانش��گاه های بین المللی  اسالمی جهت ترویج فرهنگ اصیل 
اس��الم ناب محمدی و دستیابی به زمینه های فرهنگ تمدن اسالمی و 
بروز و ظهور آن در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهان اسالم 

فراهم گردد.
استفاده از فرصت استثنائی مجمع جهانی اهل بیت و یا مجمع تقریب 
مذاهب و رایزنیهای بسیار موثر در بین رهبران و سران احزاب و جریانات 
سیاسی کشورهای اسالمی نیز می تواند در همگرایی و همسویی آنها در 

جهان اسالم نقش آفرینی کنند.
فرصت بسیار عالی راه پیمایی روز جهانی قدس و استفاده از ظرفیت 
دیپلماس��ی عمومی، پارلمانی و... از دیگر ابزار ها برای رسیدن به تمدن 

نوین اسالمی است.

محمد کرمی راد :

ترویج فرهنگ مقاومت یکی
 از راهکارهای رسیدن به تمدن اسالمی است

سید علی میر مبین

روزنامه نگار
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  توصیه ی مؤّکد بنده به نهادهای 
عمومی غیر دولتی این است که در 
کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخِش 
خصوصی نشوند. این، آن حرفی است 
که ما به همه ی نهادهای عمومی غیر 
دولتی گفتیم و میگوییم. در جاهایی 
که بخش خصوص��ی، یا توان الزم و 
امکان��ات را ندارد، ی��ا رغبتی ندارد، 
وارد بشوند؛ اگر چنانچه بعد از مّدتی 
بخش خصوصی وارد آنجا شد، اینها 
از آنجا هم به یک نقطه ی دوردست تر 
و سخت تری مهاجرت کنند و بروند 
آنجا کار کنند، سرمایه گذاری کنند؛ 
و ج��داً از رقابت با بخش خصوصی 

پرهیز کنند. 
  امام خامنه ای   98/8/28

ور
م ن

کال
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هر روز برای شما منتشر می شود

مسیر نفوذیپنجره آخر

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: آنچه راهکار حل مشکالت اقتصادی است 
توسعه بازارهای ما به کشورهای همسایه است 
که می تواند از تحریم های آمریکا مستثنی باشد 

و همچنین مسیر تولید را هموار می کند.
محمدمهدی اس��المی، عض��و حزب مؤتلفه 
اس��المی در گفت وگو با اعتمادآنالی��ن درباره 
راه��کار دولت ب��رای برون رفت از مش��کالت 
ب��ا توجه ب��ه ش��رایط اقتصادی کش��ور گفت: 
اصلی ترین راهکاری که سال هاست توسط مقام 
معظم رهبری هم ابالغ شده اما به اندازه کافی 
به آن توجه نمی شود، مشارکت دادن مردم در 

اقتصاد و کاهش سهم دولت در اقتصاد است.
وی درباره ملزومات مشارکت مردم در اقتصاد 
گف��ت: الزمه آن تس��هیل فضای کس��ب وکار، 
مشارکت دادن بخش خصوصی در اقتصاد کشور 
به صورت جدی تر، کاهش موانعی که در مسیر 
صادارات به صورت جدی وج��ود دارد و دولت 
باید آنها را تسهیل کند و موارد مشابه آن است. 
به عنوان نمونه در سال های اخیر بازارهای بسیار 
خوبی برای ما در کشورهای همسایه پدید آمد 

که نتوانستیم از آنها خوب استفاده کنیم.

مؤتلفه  ح��زب  عضو 
اس��المی ب��ا اش��اره به 
ایران  ک��ه  فرصت هایی 
در زمین��ه اقتصادی به 
خوبی از آنها بهره نبرده 
است، توضیح داد: امکان 
محص��والت  ص��ادرات 
غذای��ی به کش��ورهایی 
مانند روس��یه و قطر و... 
به دلیل برخی مناسبات 
بین المللی فراهم ش��د، 
اما نیازمن��د اراده فوری 

دول��ت برای ی��اری بخش خصوص��ی در این 
مس��یر بود که متاسفانه نش��د از این فرصت 

بهره کافی را ببریم.
اس��المی در ادامه تاکید ک��رد: آنچه راهکار 
حل مشکالت اقتصادی است توسعه بازارهای 
ما به کشورهای همس��ایه است که می تواند از 
تحریم های آمریکا مس��تثنی باشد و همچنین 

مسیر تولید را هموار می کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی، 
با بیان اینکه در مناسبات اقتصادی جهان این 

فرض وجود دارد که مقرون به صرفه شدن تولید 
نیازمن��د بازار مصرف آن و تکثیر تولید اس��ت، 
افزود: با مصرف داخل کش��ور ب��ه تنهایی این 
مسیر برای ما هموار نمی شود. بازارهای خیلی 
خوبی در کش��ورهای همسایه و دیگر کشورها 
وجود دارد که دیپلماسی اقتصادی باید در این 

زمینه موثرتر از گذشته فعال شود.
او در پایان گفت: اگرچه دولت اقدامات بسیار 
خوبی در زمینه دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی 
صورت داده، اما بس��یار کمتر از آن چیزی بوده 

که مورد انتظار است.

محمدمهدی اسالمی :

دولت موانع مشارکت بخش خصوصی را
 در صادرات کاهش دهد


