
اس��تانداران به عن��وان نمایندگان عالی دولت در اس��تان های 
مختلف پی��رو اجرای ط��رح مدیریت س��وخت، تاکید کردند 
راهکار ه��ای نظارتی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمتی 
در س��طح اس��تان را اعمال خواهند کرد و اجازه نخواهند داد 

پیرو اجرای این طرح، قیمت سایر اقالم افزایش یابد.
از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، طرح مدیریت س��وخت اجرا شد 
و طبق اعالم مس��ئوالن اجرایی بناس��ت درآمد حاصل از این 
طرح در قالب س��بد حمایتی به ۶۰ میلیون نفر از اقش��ار کم 

درآمد توزیع شود.
پی��رو همین موضوع مجلس ش��ورای اس��المی، صبح امروز با 
حضور دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، مس��ئله افزایش قیمت 

بنزین را بررسی کرد.
ام��ا فرمایش��ات رهب��ر معظم انق��الب در درس خ��ارج فقیه 
فصل الخطاب همه مسئوالن برای تالش و جلوگیری از کاهش 

فشار مشکالت ناشی از طرح مدیریت سوخت به مردم است.
در همی��ن زمینه، با برخی اس��تانداران به عن��وان نمایندگان 
عالی دولت در اس��تان های مختل��ف، آخرین وضعیت تالش ها 
و برنامه های آن ها را برای مدیریت بازار و جلوگیری از هرگونه 

سوءاستفاده احتمالی جویا شدیم.
 

 نظارت کامل بر قیمت کاال ها و خدمات در س�طح این 
استان وجود دارد

اکب��ر بهنام جو در همی��ن زمینه گفت: در اس��تان اردبیل به 
جهت همدلی بس��یار خوبی که میان مسئوالن و اعضای موثر 
در تامین امنیت اس��تان وج��ود دارد و همچنین با عنایت به 
اطالع رس��انی های خوبی که برای مردم صورت گرفته اس��ت، 
ت��ا کنون هیچ گونه مخاطره ای در زمینه افزایش قیمت بنزین 

نداشته ایم.
وی افزود: از همان لحظات اولیه افزایش قیمت بنزین، جلسات 
س��تاد تنظیم اس��تان اردبیل برگزار ش��د و این ستاد، نظارت 
کامل بر قیمت کاال ها و خدمات در س��طح استان را آغاز کرده 

و این روند همچنان ادامه دارد.
اس��تاندار اردبیل با بیان اینکه تع��داد نیرو های نظارتی جهت 
بازدید و سرکشی میدانی در استان اردبیل بیشتر شده است و 
معاونت اقتصادی اس��تانداری هم مستقیما بر این روند نظارت 
دارد، گف��ت: محصوالت تولیدی نباید افزایش قیمت داش��ته 
باشند چرا که قیمت گازوئیل هیچ گونه افزایشی نداشته است. 
بهنام جو با بیان اینکه قرار شده دولت مابه التفاوت تاکسی های 
اینترنتی را پرداخت کند، افزود: اگر کسی در این حوزه بخواهد 

افزایش قیمت دهد، قطعا با او برخورد خواهد شد.
وی در پای��ان گف��ت: چن��د م��ورد گ��زارش افزای��ش قیمت 
تاکسی های اینترنتی را داش��ته ایم که دستور رسیدگی فوری 

به آن ها را صادر کردیم.

 با تش�دید نظارت ه�ا بر صنوف و کنترل ب�ازار، اجازه 
افزایش قیمت ها را نمی دهیم

فریدون همتی نیز با اش��اره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
درباره موضوع مدیریت مصرف سوخت و دغدغه معظم له مبنی 
بر عدم تاثیرگذاری این موضوع بر قیمت سایر اقالم و کاال های 

مورد نیاز مردم بواسطه مراقبت مسئوالن، گفت: همواره یکی 
از دغدغه های اصلی مق��ام معظم رهبری، عدم تحمیل گرانی 

اقالم ضروری به مردم بویژه اقشار کم درآمد بوده است.
وی افزود: در موضوع مدیریت مصرف س��وخت نیز، استانداری 
هرمزگان در لبیک به فرمایش و دس��تور معظم له، برنامه های 
وی��ژه ای را ب��رای جلوگیری از افزایش قیمت کاال ها بواس��طه 

افزایش قیمت بنزین، تدارک دیده است.
وی تصریح کرد: امروز بعدازظهر جلس��ه ویژه ای در استانداری 
هرم��زگان با حضور همه بازرس��ان س��ازمان صمت اس��تان و 
بازرسان س��ازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار خواهد شد 
و در این جلس��ه تدابیر اتخاذ ش��ده برای تشدید نظارت ها بر 
صنوف و بازار تش��ریح و تجمیع می شود و از همین امروز این 
راهکار ه��ای نظارتی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمتی 

در سطح استان اعمال خواهد شد.
همت��ی بیان داش��ت: برای س��ازماندهی نظارت ها بر صنوف و 
کنترل بازار و تحت نظر قراردادن بیشتر حمل و نقل های باری 
مرتبط با اقالم ضروری، قرارگاه هایی در سطح استان هرمزگان 
تش��کیل ش��ده اس��ت؛ با فعالیت ش��بانه روزی این قرارگاه ها، 
هیچگون��ه افزایش قیمتی در اق��الم و کاال های موردنیاز مردم 

بواسطه تغییر قیمت بنزین رخ نخواهد داد.
اس��تاندار هرمزگان، تاکید کرد: همچنین با هماهنگی س��پاه 
استان هرمزگان، مش��غول آموزش فوری حدود ۳۰۰ بسیجی 
برای تشدید امر نظارت بر بازار و صنوف هستیم؛ این نیرو های 
بس��یجی زیرنظر س��ازمان صنع��ت و معدن اس��تان فعالیت 
خواهند ک��رد. وی افزود: همچنین بخ��ش تعزیرات حکومتی 
اس��تان هرمزگان نیز تجهیز شده است و این بخش با هرگونه 
فرصت طلب��ی و س��ودجویی و افزای��ش قیم��ت بی ضابطه ای 

برخورد قاطعانه خواهد کرد.
همتی تصریح کرد: همانطور که مردم شریف استان هرمزگان 
طی ۴۸ س��اعت اخیر در بحث حفظ نظم و آرامش اس��تان با 
دس��تگاه های انتظامی و امنیتی نهایت همکاری را انجام دادند 
و اجازه س��وء اس��تفاده را به تعداد معدودی از اش��رار ندادند، 
امیدواریم همین مردم شریف در بحث نظارت بر بازار و صنوف 

نیز کمک کار استانداری و دستگاه های تابعه باشند.

 هرگونه افزایش قیمت کاال ممنوع است
محم��د صادق معتمدیان همچنین با اش��اره ب��ه اقداماتی که 
استانداری خراس��ان جنوبی برای جلوگیری از افزایش قیمت 
کاال ه��ا و خدمات همزمان ب��ا افزایش قیم��ت بنزین در نظر 
گرفته اس��ت، گفت: با توجه ب��ه پیش بینی ها و هماهنگی های 
قبلی، قرار ش��د نظارت کامل بر بازار داش��ته باش��یم تا شاهد 

افزایش غیرمنطقی قیمت کاال ها و خدمات نباشیم.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در همین راستا ظرف چند 
روز گذش��ته، جلس��ات تنظیم بازار به صورت مس��تمر برگزار 
شد و تکالیفی را برای دس��تگاه ها مشخص کردیم؛ اول اینکه 
براس��اس مصوبه س��تاد مرکزی تنظیم ب��ازار افزایش هرگونه 

قیمت کاال ممنوع است.
وی گف��ت: همچنین در مواردی هم که قبال ش��ورای اقتصاد 
مجوز افزایش قیمت داش��ته اند، فعال این موارد نیز مس��کوت 

بمان��د. معتمدیان خاطرنش��ان ک��رد: به برخی از دس��تگاه ها 
همچ��ون واحد نظارت س��ازمان صمت ماموریت داده ش��د تا 
نظارت خود را گس��ترش و افزای��ش دهند. همچنین تعزیرات 
حکومتی در حضور های میدانی خود کنترل ش��ان روی بازار را 
افزای��ش دهند و به اصناف هم دس��تور دادیم که بر واحد های 

صنفی نظارت بیشتری کنند.
وی ب��ا تاکید بر اهمیت فرهنگس��ازی در این زمینه، افزود: به 
م��ردم اعالم کردی��م تا در صورت مواجهه ب��ا هرگونه افزایش 
قیمت، مراتب را به دس��تگاه های مرتبط اع��الم کنند تا مانع 

افزایش قیمت کاال ها و خدمات در سطح استان باشیم.
 

 نظارت ه�ا در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت ها 
تشدید شده است

محمدعلی طالبی نیز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
درباره موضوع مدیریت مصرف سوخت و دغدغه معظم له مبنی 
بر عدم تاثیرگذاری این موضوع بر قیمت سایر اقالم و کاال های 
مورد نیاز مردم بواس��طه مراقبت مس��ئوالن، اظهار کرد: ستاد 
تنظیم بازار در استان یزد فعال شده و این ستاد روزانه چندین 

جلسه را برای رصد بازار و کنترل قیمت ها برگزار می کند.
استاندار یزد تصریح کرد: واحد های نظارتی در استان از جمله 
تعزیرات حکومتی، بازرس��ان اداره صنعت و معدن و همچنین 
بازرس��ان اتاق اصناف، نظارت مس��تمری بر روند قیمت ها در 
بازار دارند و به نوعی نظارت ها را تش��دید کرده اند تا بواس��طه 

تغییر قیمت بنزین، قیمت سایر اجناس افزایش نیابد.
طالبی بیان داش��ت: همچنین کمیته های مس��تقل و مجزایی 
نی��ز برای نظارت بر فرآیند های جانبی بازار نظیر حمل ونقل و 
س��ایر خدمات مرتبط با آن، در استان یزد تشکیل شده است 
و این کمیته ها نیز جلسات مداومی برای جلوگیری از هرگونه 

افزایش قیمت ها دارند.
 

 قیمت ها در س�طح اس�تان به ص�ورت لحظه ای رصد 
می شود

اس��تاندار اصفهان نیز ب��ه گفت: ما در اس��تانداری اصفهان از 
هم��ان دقایق اولیه اعالم نرخ جدید بنزی��ن در بامداد جمعه، 

کمیته ستاد تنظیم بازار استان اصفهان را فعال کردیم.
عباس رضایی با بیان اینکه بازرس��ی ها برای رصد قیمت ها در 
سطح بازار توسط استانداری اصفهان به صورت لحظه ای انجام 
می ش��ود، عنوان کرد: به صورت مس��تمر باید نظارت قیمت ها 
ادامه داش��ته باشد تا خدای نکرده شاهد سوءاستفاده برخی ها 
نباشیم. استاندار اصفهان همچنین گفت: با وجود برخی ادعا ها 
تا کنون گزارش��ی درباره افزایش قیم��ت کاال ها و خدمات در 
نتیجه افزایش قیمت بنزین، به استانداری اصفهان ارائه نشده 

است.
 

 کنترل قیمت ها در س�طح استان آذربایجان شرقی با 
جدیت ادامه دارد

محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه ما در استانداری آذربایجان 
شرقی از زمان اعالم خبر افزایش نرخ بنزین تا کنون ۳ جلسه 
بسیار مهم برگزار کرده ایم، گفت: جلسه »ستاد تنظیم بازار«، 

جلس��ه »اصناف« و جلس��ه با »تعاونی های حم��ل و نقل« ۳ 
جلس��ه فوق العاده ای بوده که طی دو روز گذش��ته استانداری 

آذربایجان شرقی برگزار کرده است.
وی افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید کردیم که قیمت 

هیچ کاال و خدماتی در سطح استان نباید افزایش پیدا کند.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه، چون برای حمل و 
نقل کاال نوعا از گازوئیل استفاده می شود، دلیلی برای افزایش 
قیم��ت کاال ها وجود ن��دارد، تاکید کرد: کنت��رل قیمت ها در 

سطح استان آذربایجان شرقی با جدیت ادامه دارد.
 

 هیچ گونه افزای�ش قیمت کاال یا خدماتی را در نتیجه 
افزایش قیمت بنزین برنمی تابیم

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایالم نیز اظهار کرد: بالفاصله 
پس از اعالم نرخ جدید بنزین، جلس��ه س��تاد تنظیم بازار در 
استانداری ایالم با حضور استاندار، دادستان، مدیرکل تعزیرات 

و رئیس امور صنفی استان برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه گشت های مشترک تعزیرات و صنوف 

و سازمان صمت تشکیل شدند.
اس��تاندار ایالم با بیان اینکه هیچ گون��ه افزایش قیمت کاال یا 
خدماتی را در نتیج��ه افزایش قیمت بنزین برنمی تابیم، ادامه 
داد:مدیر اصناف کشور در ش��بکه استانی ایالم برای مردم در 
خص��وص اینکه قیم��ت هیچگونه کاالی��ی در نتیجه افزایش 

قیمت بنزین نباید افزایش پیدا کند، صحبت کرد.
س��لیمانی دشتکی خاطرنش��ان کرد: تجمعات اعتراض آمیزی 
طی یکی دو روز گذش��ته در برخی نقاط اس��تان ایالم صورت 
گرف��ت که با مدیریت خوبی که صورت گرفت، بدون حادثه ای 

پایان یافتند.

 ظرفیت های اس�تان بس�یج ش�ده اند تا قیمت بنزین 
آسیبی به معیشت مردم نزند

هدایت اهلل جمالی پور اس��تاندار قزوین نیز با اشاره به اقداماتی 
که اس��تانداری قزوین برای جلوگیری از افزایش قیمت کاال ها 
به تبع افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته اس��ت، گفت: همه 
ظرفیت های استان هماهنگ و بسیج شده اند تا افزایش قیمت 

بنزین آسیبی به معیشت مردم وارد نکند.
وی ادام��ه داد: معتق��دم افزای��ش قیمت بنزین، تاثیر بس��یار 
ناچیزی بر افزایش قیمت کاال ها دارد؛ بررس��ی های ما نش��ان 
می دهد که این طرح اجرا شده درباره بنزین، تاثیری بین ۱-۲ 

درصد بیشتر نداشته باشد.
اس��تاندار قزوین تاکید کرد: ممکن است برخی فرصت طلبان 
بخواهن��د از این فضا سوءاس��تفاده کرده و ب��ه احتکار کاال و 
افزای��ش قیمت ها دس��ت بزنند که برای جلوگی��ری از چنین 
اقداماتی، همه ظرفیت های اس��تان بسیج شده و ستاد تنظیم 
بازار هر روز جلس��ه تش��کیل می دهد، تعزیرات و دستگاه های 

مسئول حضور جدی در بازار دارند.
وی ب��ا بیان اینکه افزایش قیمت س��وخت یک امر واجب بود، 
گفت:هم اینک قیمت یک باتری نیم لیتری در کشور دو هزار 
تومان است، اما قیمت یک لیتر سوخت حدود هزار تومان بود 

و این نشان از پایین بودن قیمت سوخت داشت.  میزان
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روحانیبایدتصمیمبنزینیرابهمردممیگفت
عضو فراکسیون والیی مجلس با بیان اینکه نحوه اعالم خبر افزایش قیمت بنزین 
درس��ت نبود و رئیس جمهور باید از طریق رس��انه ملی م��ردم را در جریان قرار 

می داد گفت: دولت مردم را شوکه کرد.
احد آزادیخواه با اش��اره ب��ه افزایش قیمت بنزین اظهار داش��ت: طبق ماده ۳۹ 

برنامه ششم توسعه ما به دولت مجوز دادیم تا سال ۱۴۰۰ بحث حامل های انرژی 
را تعیین تکلیف کرده و در مورد قیمت گذاری آن تدبیر کند اما این اقدام باید الیحه 

محور باشد و دولت باید پیشنهادهای خود را در بودجه های سنواتی بیاورد اما متأسفانه 
دولت این اقدام را انجام نداد. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تأکید بر اینکه 
در ش��رایط فعلی رئیس جمهور باید در مورد این تصمیم با مردم س��خن بگوید، تصریح 
کرد: رئیس جمهور باید به وزرای مربوطه خود دس��تور ج��دی دهد تا در بازار نظارت و 

کنترل کافی داشته باشند تا قیمت سایر کاالها گران نشود.  مهر 

تهیهطرحاستیضاحرئیسجمهوردرمجلس
عضو فراکسیون امید مجلس از تهیه طرح استیضاح حسن روحانی رئیس جمهور 

در مجلس خبر داد.
جالل محمود زاده نماینده مهاباد در مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح رییس 
جمهور شش محور دارد، گفت: عدم مدیریت تنظیم بازار، گرانی و تورم، ناتوانی 

در کنترل قیمت ارز، افزایش بیکاری و ایجاد نکردن شغل، فاصله شعارها با عمل 
و گران شدن ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین از جمله این محورهاست.

وی افزود:طرح اس��تیضاح حسن روحانی رییس جمهور در جلسه روز یکشنبه به امضای 
۲۸ نماینده رسیده و جمع آوری امضا برای آن ادامه دارد.

محم��ودزاده با اش��اره به ماده ۲۲۸ آیی��ن نامه داخلی مجلس گفت:براس��اس این ماده 
اس��تیضاح رئیس جمهور باید به امضای حداقل یک سوم نمایندگان برسدکه با توجه به 

۲۸۸ نماینده فعلی،این طرح باید به امضای ۱۹۲ نماینده برسد. الف

دستوروزیرکشوربهاستانداران
رحمانی فضلی با صدور دس��تور به استانداران سراس��ر کشور و معاون اقتصادی 
وزارت کش��ور، خواس��تار پیگیری و اجرای تمامی مصوبات کارگروه تنظیم بازار 
ش��د. در پنجاه و هفتمین جلس��ه کارگروه تنظیم بازار استانداران سراسر کشور 
مکلف ش��دند، تا اطالع ثانوی، جلسات کارگروه تنظیم بازار استان ها را با دعوت 

از اعضای اصلی و نمایندگان ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و 
دادستانی ها برگزار و نسبت به حفظ آرامش بازار و پیگیری رفع هرگونه کمبود اقدام 

نمایند. اعمال هرگونه افزایش قیمت در کاال و خدمات تا اطالع ثانوی ممنوع و هرگونه 
مجوز افزایش نرخ که تاکنون اعمال نش��ده، لغو می گردد. اعضای کارگروه تنظیم بازار 
در تصمیم دیگر خود که مورد تاکید و توجه وزیر کش��ور قرار گرفته اس��ت، مقرر کردند 
همه اس��تانداری ها، ضمن جلوگیری از هرگونه کمبود، با تخلفات احتکار، اختفاء، گران 

فروشی و کم فروشی با حداکثر توان برخورد نمایند.  وزارت کشور 

امروز مسئله ی اّول کشور، مسئله ی 
اقتصاد و مشکالت اقتصادی است

به نظر ما، امروز مسئله ی اّول کشور، مسئله ی اقتصاد و 
مسائل اقتصادی و مشکالت و گره های اقتصادی است که 
اینها بایستی حل بشود. یک گزارش خوبی را آقای دکتر 
جهانگی��ری دادند از س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ 
خب حاال اینکه ایشان میگویند »من اختیاراتم افزایش 
پی��دا نکرده«، این واقعاً خبر خوبی برای من نیس��ت، ما 
توّقعمان این اس��ت که ایش��ان به معن��ای واقعی کلمه 
فرماندهی کنند؛ خب، آقای رئیس جمهور هم به ایشان 
حقیقتاً اعتماد دارند، ما هم که ایش��ان را قبول داریم و 
بنابراین خوب است که همین طور بتوانند واقعاً به معنای 
واقعی کلمه فرمانده��ی کنند؛ چون در زمینه ی همین 
کارهایی که انجام گرفته نکاتی هست که عرض خواهم 
ک��رد. این گ��زارش را من نگاه کردم؛ گ��زارش، گزارش 
خوبی است؛ حدود دویست پروژه و بسته ها و برنامه های 
حمایت از تولید، واگذاری ۲۵۰۰ طرح نیمه تمام به بخش 
خصوصی، اینها چیزهایی است که در این گزارش آمده و 
مهم است؛ اینها کارهایی است که کارِ عرضه کردنی است؛ 

لکن چند نکته وجود دارد:
 اّوالً پیگی��ری ب��رای تحّقق قطعی طرحه��ا؛ ببینید، ما 
یک تصمیم��ی میگیریم، ابالغ هم میکنی��م، اصرار هم 
میکنی��م، اّم��ا اگر تا آخر خط نرویم و ای��ن آبی را که از 
چش��مه جاری شده به مزرعه نرسانیم، کار تمام نیست؛ 
کارِ تمام آن وقتی اس��ت ک��ه همه ی این کارهایی را که 
ایشان و مجموعه ی همکار ایشان در دولت در مورد این 
کارهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام داده اند، 
یک یِک این طرحها به نتیجه برسد؛ یعنی تعقیب کنند 
و قدم به قدم دنبال کنند این کارها را؛ این مس��ئله ی اّول 
اس��ت که به نظر بنده خیلی مهم است و باید ان شاءاهلل 
انجام بگیرد. دّوم اینکه فّعالّیتهای پُرحجمی در عرصه ی 
اقتصاد، در کش��ور وجود دارد، چه بخش خصوصی، چه 
دولتی؛ کش��ور فّعالّیتهای عظیمی دارد و سرشار و مملّو 
از فّعالّیتهای اقتصادی اس��ت. ]مس��ئولین[ تمام تالش 
خودش��ان را بگذارند که این فّعالّیتها را همس��و کنند با 
همین سیاس��ت ها و اگر یک فّعالّیت��ی وجود دارد که با 
این سیاس��ت ها همسو نیست، جلویش را بگیرند؛ یعنی 
واقع��اً این، یکی از کارهای اساس��ی اس��ت. در عرصه ی 
واقع��ی اقتصاد  آن اقتصاد واقعی خیل��ی کار دارد انجام 
می گیرد، خب، بعضی  از آنها منطبق با این سیاس��ت ها 
است، بعضی از آنها نیست؛ آنهایی که هست ترویج بشود، 
آنهایی که نیست جلوگیری بشود یا الاقل کمک نشود؛ 
الاقل این اس��ت که کمک نشود. من در یکی دو مورد از 
این چیزهایی که مطرح بود، پیغام دادم به وسیله ی جناب 
آقای حجازی که س��ؤال بش��ود که این مورد و این کاِر 
بخصوص، جایگاهش در مجموعه ی سیاست های اقتصاد 

مقاومتی چیست؟

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت
۱۳۹۵/۰۶/۰۳

مخاطب شمایید

در جریان حوادث اخیر، اگرچه اعتراضات در ابتدا در فضایی آرام و با محوریت مطالبات معیش��تی مطرح شد 
ولی در همان ساعات اولیه، برخی از این تجمعات در تهران و شهرهای دیگر به آشوب کشیده شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در جریان درس خارج فقه خود به موضوع حوادث اخیر در کشور -در پی افزایش 
قیمت بنزین- پرداخته و به چند نکته مهم اشاره کردند.

از جمل��ه موضوع��ات مهم در بیانات ام��روز رهبری بحث اعتراضات و نوع برخ��ورد معترضین با تصمیم اخیر 
دولت بود.

ایشان در این رابطه ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض برای آحاد مردم و نیز لزوم توجه مسئوالن به این 
اعتراضات، حس��اب اعتراضات مردمی و مس��المت آمیز را از برخی تحرکات آشوب گرانه و شرارت آمیز خالف 
امنیت ملی جدا کردند و فرمودند: »یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می شوند یا ناراحت می شوند 
یا به ضررش��ان است یا خیال می کنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی می شوند، لکن آتش زدن به فالن 
بانک این کار مردم نیست، این کار اشرار است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی 
معموالً اش��رار، کینه ورزان، انس��انهای ناباب وارد میدان می شوند، گاهی بعضی از جوانها هم از روی هیجان با 
اینها همراهی می کنند و این جور مفاس��د را به بار می آورند. این مفاس��د هیچ مش��کلی را درست نمی کند جز 

اینکه عالوه ی بر هر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه می کند.
ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای هر کش��وری اس��ت، برای هر جامعه ای اس��ت، اینها قصدشان این است. شما 
مالحظه کنید در این دو روز تقریباً یعنی دو ش��ب و یک روزی که از این قضایا گذش��ته همه ی مراکز شرارت 
دنی��ا علیه ما این کارها را تش��ویق کردند، از خانواده ی منحوس خبیث خان��دان پهلوی تا مجموعه ی خبیث 
و جنایت��کار منافقی��ن، اینها دارن��د مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر دارند تش��ویق می کنند ترغیب 
می کنند که این ش��رارت ها انجام بگیرد. من عرضم این اس��ت هیچ کس به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان 
عاقل و شایسته ای که به کشور خودش عالقه مند است، به زندگی راحت خودش عالقه مند است، به اینها نباید 

کمک بکند؛ اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست.«
این بخش از سخنان رهبر انقالب البته با تحریف از سوی برخی رسانه های معاند ازجمله بی بی سی فارسی 

مواجه شد.
این رس��انه و برخی صفحات همس��و در فضای مجازی اینگونه القا کردند که رهبری معظم انقالب همه این 

اعتراضات را به مثابه اغتشاش و معترضین را اشرار نامیده اند.

در جریان حوادث اخیر، اگرچه اعتراضات در ابتدا در فضایی آرام و با محوریت مطالبات معیش��تی مطرح شد 
ولی در همان س��اعات اولیه، برخی از این تجمعات در تهران و ش��هرهای دیگر به آش��وب کشیده شد. مراکز 
عمومی، بانکها و س��اختمانها به آتش کشیده ش��دند و اموال عمومی از قبیل خودروها، پیرهای چراغ راهنما؛ 

سطل های زباله و... یا تخریب شدند و یا در شعله ها سوختند.
این اتفاق البته برای اولین بار نیس��ت که رخ می دهد. نگاهی به موارد مش��ابه در گذشته نیز مبین این روند 

در برخی از تجمعات اعتراضی بوده است.
برای مثال در دی ماه س��ال ۹۶، برخی تجمعات با موضوعات معیش��تی در برخی نقاط تهران آغاز شد که در 
ابتدا شکلی مسالمت آمیز داشت ولی همان روند اعتراضات در نقاط مختلف –با سرایت به شهرهای دیگر- به 

سمت آشوب و آتش زدن و تخریب اموال مردم رفت.
شناخت اینکه این تجمعات و اعتراضات چطور از حالت مسالمت آمیز به سمت خشونت و آشوب کشیده می 
ش��ود، راه رس��یدن به این جواب این سوال است که »چه کس��انی اجتماعات مرمی را به آشوب می کشند؟« 

اینها همانهایی هستند که رهبر معظم انقالب نیز سعی در جدا کردن حسابشان از مردم دارند.

از جمله دس��ت اندرکاران به خشونت کش��اندن اعتراضات مردم از طریق ارائه اطالعات غلط، دروغ و تحریف 
ش��ده، رس��انه های خارجی و فارس��ی ازجمله بی بی سی فارسی، ش��بکه س��عودی ایران اینترنشنال، شبکه 

سلطنتی من و تو، صدای آمریکا و.... هستند.
در جریان انتخابات س��ال ۸۸ بود که بی بی س��ی فارسی  در قالب برنامه های ویژه خود، به صورت تمام وقت 
به پوشش اخبار فتنه آن سال پرداخت و هرآنچه که می توانست برای داغ نگه داشتن تنور فتنه و آشوب در 
کش��ور انجام داد. این رس��انه وابس��ته به وزارت خارجه انگلیس، در ماجرای اخیر نیز نقشی محوری و پررنگ 
برعه��ده گرفته اس��ت؛ برنامه های عادی خود را قطع کرد و به پوش��ش وس��یع و جه��ت دار اعتراضات اخیر 

پرداخت و در این مسیر، هرکجا که از دستش برآمد تحریف کرد.
نمونه آخر آن، نحوه بازنشر سخنان امروز رهبر انقالب بود.

همانطور که در ابتدای این متن نیز اش��اره ش��د، رهبری در این س��خنان، به ش��کل واضح و روش��نی میان 
اعتراضات مس��المت آمیز و آش��وب خط تمایز قئل ش��دند ولی بی بی سی فارس��ی در تیترهای جهت دار و 
انحرافی، هم رهبری را به عنوان مس��ئول اصلی این ماجرا معرفی کرد و هم از قول ایش��ان همه معترضین را 

از قول ایشان در زمره  اشرار آورد.
در فضای مجازی نیز پس از دستگیری ادمین اصلی کانال ضدانقالب آمدنیوز که در موارد مشابه وظیفه خط 
دهی و س��ازماندهی آشوبگران با هدف به اغتشاش کشاندن تجمعات اعتراضی را داشت، این وظیفه را بعضی 

کانال ها و اکانتهای دیگر حاضر در فضای مجازی -چه تلگرام و چه توئیتر و ...- انجام می دهند.
از طرف دیگر، برخی افراد، گروه ها و جریانهای ضدانقالب نظیر منافقین، اعضا و وابس��تگان خاندان پهلوی و 
افرادی دیگر نظیر مسیح علینژاد و .... نیز همین رویه شبکه های تروریسم را به شکل دیگری دنبال می کنند. 
این افراد و جریانها با ارائه نظرات تحریک کننده و خط دهی به نیروهای هماهنگ با خود س��عی می کنند تا 

هرچه در توان دارند بر آتش اغتشاشات بنزین بریزند.
در فیلم ها و تصاویری که از برخی تجمعات در فضای مجازی طی این دو روز منتظر شد نیز می توان بخوبی 

رد پای برخی از این آشوب گران را دید.
برای مثال، عصر روز ش��نبه در اتوبان امام علی )ع(، یک دس��تگاه کامیون حامل نخاله و سنگ و آجر اقدام به 
خالی کردن بار خود در میانه اتوبان کرد که ضمن مسدود کردن مسیر تردد، زمینه را برای بروز حوادثی نظیر 
تخریب اموال عمومی فراهم کرد در حالیکه بعید به نظر می رس��د از میان مردم معترض عادی، کسی دست 
به چنین کاری بزند. در همین جریانات در برخی نقاط تهران نظیر تهرانس��ر و یا در ش��هرهای دیگر، برخی 
مراکز عمومی نظیر بانک ها، خودروها و... به آتش کشیده شدند که این دقیقا در تعارض با حال و هوای اولیه 
اعتراضات و حتی برخی تجمعات همزمان در نقاط دیگر بود که مردم سعی می کردند با آرام نگه داشتن جو 

و بیان مسالمت آمیز خواسته های خود، جلوی آشوب و اغتشاش را بگیرند.
به هرحال طبیعی اس��ت که در این میان نهادهای امنیتی نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و.... موظف 
هس��تند تا به وظیفه خود که ایجاد امنیت و جلوگیری از برهم خوردن آرامش جامعه اس��ت به بهترین نحو 

عمل کنند.

اجازه نمی دهیم قیمت ها بخاطر مدیریت سوخت افزایش یابد
نمایندگان عالی دولت در استان ها: 

اینها »اشرار« هستند!


