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 چند گروه وابسته به منافقین 
در تجمعات اخیر دستگیر شدند

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی اعالم 
کرد: چند گروه وابس��ته به منافقین در تجمعات اخیر 

دستگیر شدند.
جواد کریمی قدوس��ی اظهار داش��ت: آقای شمخانی 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در نشس��ت غیرعلنی 
مجل��س اعالم کرد ک��ه منافقی��ن در اعتراضات اخیر 

دست داشته و فعال بودند.
وی افزود: تعدادی از آش��وبگران متص��ل به منافقین 
دس��تگیر ش��ده اند؛ ای��ن افراد توس��ط س��ازمان های 
اطالعاتی همچون وزارت اطالعات و س��پاه شناسایی 

شده اند که به سراغ آنها رفته و خواهند رفت.
وی افزود: به هر حال شبکه هایی ایجاد کردند و در هر 
مرحله آن را تغییر داده و سازماندهی مجدد می کنند 
ام��ا هدایتش��ان از طریق همان فض��ای مجازی مانند 

تلگرام صورت می گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اسالمی در همین راستا اضافه کرد: این افراد 
عمدتا دس��ت به دست هم داده و فعالیت می کنند که 

خوشبختانه در حین فعالیت هم ضرباتی خوردند.
کریمی قدوسی در ادامه یادآور شد: در مجموع نظام، 
اشراف خوبی به اینها دارد و قطعا به زودی بر تمام این 
خطرات و تهدیدات غلبه پیدا خواهد کرد؛ باید تاکید 
کن��م که با برخ��ورد با گروه های منافقی��ن، باز درون 
مردم انس��جام بهتر و حرکت قوی تر و شتاب انقالب 

هم انشااهلل به سرعت بیشتر می شود. فارس

 تولید و توزیع بنزین بدون مشکل
در حال انجام است

س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی 
گفت: مردم از بابت دسترس��ی به بنزین در هر زمان و 

به هر میزان، نگرانی نداشته باشند.
فاطمه کاهی، سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی اظهار داش��ت: در روز گذش��ته، مس��ائلی 
موردی در خصوص به موقع رسیدن خودروهای حامل 
س��وخت به جایگاه های عرضه ناش��ی از بارش برف و 
حواش��ی ش��لوغی ها رخ داد که به س��رعت مشکالت 
موردی و محدود نیز رفع ش��ده و نظام توزیع سوخت 

به حالت نرمال بازگشت.
وی افزود: هم اکنون در سراس��ر کش��ور تولید و توزیع 
بنزی��ن بدون مش��کل در حال انجام اس��ت و مردم از 
کارت س��وخت ش��خصی خ��ود جهت خری��د بنزین 

سهمیه ای استفاده می کنند.
کاهی با اش��اره به رصد مس��تمر وضعیت جایگاه های 
عرضه سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ای��ران گفت: اگ��ر در هر نقطه کش��ور، هر نوع 
مش��کل احتمالی ب��رای یک جای��گاه عرضه رخ دهد، 
در س��ریعترین زمان ممکن ب��ا تعامل موثری که بین 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی و متصدیان 
جایگاه ها وجود دارد، مشکل حل شده و مردم از بابت 
دسترسی به بنزین در هر زمان و به هر میزان، نگرانی 
نداش��ته باش��ند. طرح افزایش قیمت و سهمیه بندی 
بنزین از جمعه آغاز ش��د 24 آبان ماه آغاز ش��د و بر 
اس��اس آن قرار اس��ت درآمد این طرح به حساب 18 

میلیون خانوار واریز شود. تسنیم

اخبار

رئیس جمهور با مردم صحبت کند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور برای بازگشت 
آرامش به جامعه باید میدان دار شود، اظهار داشت: مردم باید نسبت به تصمیم 

افزایش قیمت بنزین قانع و توجیه شوند.
س��ید حس��ن حس��ینی ش��اهرودی با بیان اینکه مهم ترین نقش رئیس جمهور 
و دس��ت اندرکاران کش��ور این اس��ت که در ش��رایط فعلی آرام��ش را به جامعه 
بازگردانند، اظهار داشت: رئیس جمهور باید در این روزها میدان دار باشد، زیرا مردم 
باید نسبت به تصمیم افزایش قیمت بنزین قانع و توجیه شوند. وی تصریح کرد: در زمان 
آق��ای احمدی نژاد یک ماه پیش از هدفمندی یارانه ها، رئیس جمهور ش��خصاً چندین بار 
با مردم صحبت کرد؛ نمایندگان و ائمه جمعه توجیه ش��دند، وزرا در رسانه ملی با مردم 
صحب��ت کردند و پ��س از ایجاد این آمادگی، یک ماه پیش از اج��رای طرح، یارانه ها به 

حساب مردم، واریز و سپس آب، برق، گاز و بنزین هدفمند شد.  مهر

اقدامات اغتشاشگران زندگی مردم را مختل کرده است
نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت:مردم عادی که معترض هستند دست به 
آتش زدن بانک ها و تخریب اموال عمومی نمی زنند و چنین اقداماتی از س��وی 

عده ای شرور که به دنبال بر هم ریختن آرامش جامعه هستند اتفاق می افتد.
ابوالفضل ابوترابی با اش��اره به اغتشاش��ات اخیر در تهران و برخی از ش��هر ها به 
دلی��ل افزای��ش قیمت بنزین، اظهار داش��ت: عده ای از مردم با توجه به ش��رایط 
اقتص��ادی به دلی��ل افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر افزایش قیمت س��ایر کاال ها، 

دچار مشکل می شوند که باید به آنها حق داد.
 ابوترابی با اش��اره به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داش��ت: حمایت دولتمردان 
آمریکا از اغتشاش��ات نش��ان می دهد که این اتفاقات از کجا آب می خورد لذا مردم باید 
مراقب باش��ند و اگ��ر هم اعتراضی دارند، صف خود را از بر هم زنندگان نظم ش��هر جدا 

کنند.  تسنیم

امیدوارم دولت بتواند بازار را کنترل کند
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت در ماجرای تخصیص 
ارز 4200 تومانی به کاالهای اساس��ی نتوانست نظارت دقیق داشته باشد، ابراز 

امیدواری کرد دولت در موضوع گرانی بنزین بتواند بازار را کنترل کند.
س��میه محمودی نماینده مردم ش��هرضا در مجلس با اش��اره به                                                                                                     افزایش قیمت و 
س��همیه بندی بنزی��ن گفت:                                                                                                             دولت باید با نظارت دقیق خ��ود اجازه ندهد تا گرانی 
قیم��ت بنزین این فرصت را در اختیار سوءاس��تفاده کنندگان قرار دهد تا به                                                                                                     این بهانه 
مردم کاال و خدمات را با قیمت باالتر دریافت کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار 
داش��ت:                                                                                                                                                                                            دولت باید پیش از آغاز اجرای افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین ابعاد مختلف 
این موضوع را برای مردم تش��ریح می کرد تا مردم آمادگی الزم را برای این موضوع داشته 
باشند. وی گفت:                                                                                                             دولت به                                                                                                     طور جد از ابزار نظارتی خود برای نحوه کنترل بازار و همچنین 

هزینه کرد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین استفاده می کند.  فارس

رئی��س قوه قضائی��ه اقناع افکار عمومی و اجم��اع نخبگانی را 
مقدمه ضروری اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت دانست و 

گفت: صف مردم از صف اخاللگران در امنیت جدا است.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه 
با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت 
در کش��ور، تصریح کرد: روز گذش��ته، مق��ام معظم رهبری به 
صورت جامع به این موضوع اشاره فرمودند و ما هم از عنایات 

ایشان کمال سپاس را داریم.
رئی��س قوه قضاییه ادام��ه داد: اصل این ط��رح، مبنای کامال 
قانون��ی دارد و در قان��ون برنام��ه شش��م توس��عه و همچنین 
سیاس��تهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر آن تاکید شده است. البته این طرح باید در ۵ سال گذشته 
به صورت متناوب توسط دولت انجام می شد. بر همین اساس 
طرحی را دولت پیشنهاد کرد که بحثهای کارشناسی مختلفی 
درباره آن مطرح بود و نهایتا تصمیم بر این ش��د که اقداماتی 

طبق پیشنهاد و طرح دولت انجام شود.
رئیس��ی با بیان اینکه اصل طرح، قانونی است اما نحوه و شیوه 
اج��رای آن بحث دیگری اس��ت، اف��زود: از مقدمات ضروری 
اجرای این طرح، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی اس��ت 
و هر چه بیش��تر باید ابعاد این طرح تبیین ش��ود. در خصوص 
چنین طرحی طبعا نمایندگان، نخبگان، صاحبنظران و عموم 

مردم باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند.

رئی��س قوه قضاییه ضمن انتقاد از ش��یوه اجرای طرح، نگرانی 
مردم را ناشی از عدم اقناع افکار عمومی دانست و اظهار کرد: 
ضرورت داش��ت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز 
هم ض��رورت جدی وجود دارد که رس��انه ه��ا، اقتصاددانان، 
وزرای مربوط��ه، مس��ئوالن اجرایی و مس��ئوالن مطلع، از هر 

طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند زیرا یکی از 
جلوه های مهم شفاف سازی همین است.

وی ب��ا بی��ان اینکه مردم عزی��ز ما از ابتدای پی��روزی انقالب  
اسالمی هر زمان نسبت به موضوعی قانع شده اند با تصمیمات 
نظ��ام همراه��ی و همدلی کرده اند، خاطرنش��ان کرد: در این 

قضی��ه هم تردید نداری��م که در صورت اقن��اع افکار عمومی، 
همراهی مردم حاصل می شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه صف مردم از صف 
اش��رار و اخاللگران در امنیت جدا است، تصریح کرد: تخریب 
اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن بانک ها و اماکن مختلف، 
آس��یب رس��اندن به آرامش روانی مردم و لرزاندن دل زنان و 
کودکان با هر نیت و هدفی، مجازات سختی را به دنبال خواهد 
داشت. رئیسی افزود: کس��انی هم که از بیرون مرزها اقدام به 
تحریک افراد می کنند، نه از سستی بنیاد خود اطالع دارند و 

نه از استحکام نظام جمهوری اسالمی.
وی به مسئوالن و قضات دستگاه قضایی نیز دستور داد که همراه 
با مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی تالش کنند مطلقا به کسب 
و کار، زندگی و خانه مردم آس��یبی وارد نشود و مردم از تعرض 
مصون بمانند. رئیسی با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری 
ب��ر جلوگیری از افزایش قیمت کاالها و خدمات به بهانه افزایش 
قیم��ت بنزین تاکید کرد: قوه قضاییه نیز وظیفه نظارتی خود را 
در این زمینه دنبال می کند و امیدواریم همه مردم از مواهب این 

طرح به نحوی که اعالم شده است، بهره مند شوند.
رئی��س ق��وه قضایی��ه اب��راز امی��دواری ک��رد که ب��ا درایت، 
صب��وری، پش��تکار و اقدام و عم��ل، نگرانی مردم رفع ش��ود، 
 دش��منان ناامید ش��وند و به عدالت اجتماعی نزدیکتر شویم.

  اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه

سخنگوی دولت گفت: نظام جمهوری اسالمی و دولت ایران 
اعتراض را حق همه مردم می داند اما معترض با اغتشاش گر 

متفاوت است.
عل��ی ربیعی ظهر در نشس��ت هفتگی خود ب��ا خبرنگاران 
درباره افزایش قیمت بنزین، گفت: با توجه به تصمیم مهم و 
ملی اجرای طرح حمایتی-معیشتی دولت با منابع حاصل از 
اصالح قیمت بنزین در این نشست از معاونین وزارتخانه ها 
و مسئولین دس��تگاه های اجرایی ذیربط خواهش کردم که 

برای بازکردن و تبیین ابعاد مختلف حضور داشته باشند.
س��خنگوی دول��ت با بی��ان اینکه مس��ائل متع��ددی برای 
اثبات ض��رورت این اصالح قیمت ها همواره بیان می ش��ده 
و وجود دارد، اظهار داش��ت: در ش��رایط حاضر که کشور ما 
با بی س��ابقه ترین تحریم ها و فشارهای اقتصادی روبرو شده 
اس��ت، می توان ادعا کرد که ضروری ترین دلیل برای این 
اصالح، تالش برای برقراری عدالت اجتماعی یا دس��ت کم 

حرکت به این سمت بوده است.
ربیع��ی با تاکی��د براینکه ام��کان تامین برنام��ه حمایتی-
معیش��تی، فقط از محل افزایش قیمت بنزین میس��ر بود، 
گف��ت: راه دیگری که می توانس��تیم اتخاذ کنی��م افزایش 
مالیات ه��ا بود که مکانیزم افزای��ش مالیات ها برای حمایت 
اجتماعی هم با توجه به ضرورت رونق تولید و ایجاد اشتغال 
و ش��اید فش��ار بیش از اندازه برای حمایت اجتماعی عملی 
منطق��ی و علمی نبود. س��خنگوی دولت با اش��اره به اینکه 
آخرین بررس��ی هایی که مش��اهده می ش��ود این است که 
خانواره��ای برخوردار متعلق به دهک ه��ای باالی جامعه، 
بیش��ترین بهره مندی را از یارانه بنزین را داش��تند، اظهار 
داشت: به گونه ای که خانوارهای برخوردار 2۳ برابر بیشتر از 

دهک های پایین جامعه از یارانه ها بهره مند می شدند.
ربیع��ی تصریح ک��رد: دولت به خوبی واقف ب��ود که در این 
شرایط دست زدن به اصالح ساختاری و قیمت طبعاتی برای 
محبوبیت و مقبولیت خواهد داشت. به نظر من رئیس جمهور 

خود را فدای مصالح کالن کشور و مردم کرد.
ربیعی گفت: خوش��حالیم که این مصوب��ه با توجه به اینکه 

سران س��ه قوه تائید کرده بودند، مورد نظر و موافقت مقام 
معظ��م رهبری هم ق��رار گرفت و رهبر معظ��م انقالب هم 
ب��ه همی��ن دلیل و با علم ب��ه اینکه تصمیم گی��ری درباره 
این اصالح س��اختاری پس از جلسات متعدد کارشناسی و 
تصمیم گیری به تصویب رسیده بود، شجاعانه از آن حمایت 

کردند و همه آن را نیز به حمایت از آن فراخواندند.
س��خنگوی دولت خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که تاسف برانگیز 
بود و طی سه روز گذشته رخ داد از جنس نگرانی و دلشوره 
داشتن برای معیشت و اعتراض به یک تصمیم نبود، متاسفانه 
ما دیدیم ک��ه برخی به بهانه اج��رای مصوبه افزایش قیمت 
بنزین، به اغتشاش های نامتعارف، آتش زدن بانکها، حمله به 
مراکز انتظامی و نظامی، حمله به زیرساخت هایی مثل گاز و 

مخابرات، حمله به اموال خصوصی مردم اقدام کردند.
وی اف��زود: در برخ��ی از موارد و ش��هرها گزارش��اتی را ما 
داریم که از سالح گرم و سرد به طور مکرر استفاده کردند. 
متاس��فانه تع��دادی از ماموران امنیت��ی و انتظامی را مورد 
حمل��ه قرار دادن��د؛ از گروگان گیری تا ش��هادت که من به 
خانواده های آنها تبریک و تس��لیت می گویم. وی ادامه داد: 
اغتشاش��گری که با اس��لحه در خیابان حضور پیدا کرده و 
تخری��ب می کند و اموال را آتش می زن��د قطعاً با معترضی 
که نسبت به وضعیت خود می خواهد اعتراض مدنی داشته 
باشد متفاوت است. خدا را شکر که مردم ایران صف خود را 
از این افراد جدا کردند. ربیعی در ادامه این نشس��ت خبری 
تاکید کرد: در این طرح کارگران و بازنشس��تگان بیمه های 
تامین اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر و حقوق بگیران 

ثابت و زنان سرپرست خانوار هم مشمول هستند. 
وی در پاس��خ به سوالی در رابطه با دلیل عدم اطالع رسانی 
این اقدام از سوی دولت، گفت: آیا شما توصیه تان این است 
که بگوییم فردا میخواهیم گران کنیم؟ تجربه به ما نش��ان 
داده بود که انتشار زود هنگام خبر زمان آغاز سهمیه بندی، 
پیامدهایی جز هدر رفتن مناب��ع، اختالل در نظم عمومی، 
فعال ش��دن قاچاقچیان سوخت، زد و بندهایی از این قبیل 

نداشت. مهر

ربیعی در نشست خبری:
رئیس جمهور خود را فدای مردم کرد

پاس��خ های وزیر کشاورزی به س��واالت نمایندگان، مجوز 
مجلس به ش��وراها ب��رای تامین هزینه ه��ا از وضع عوارض 
محل��ی، موافق��ت مجلس ب��ا ارج��اع الیحه درآم��د پایدار 
شهرداری ها و دهیاری ها به کمیسیون مشترک از مهمترین 
اخبار جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.

عل��ی الریجانی در جلس��ه علنی مجلس، ضمن تش��کر از 
بیانات مقام معظم رهبری گفت: رهبری با سخنان راهگشا 
و حکیمانه خود مس��یر اصلی حرکت مردم و مس��ئوالن را 
در م��ورد حوادث چن��د روز اخیر روش��ن کردند که ضمن 
توجه جدی به شرایط کشور همه بخش های حکومت همت 
به حل مس��ائل مردم و رفع دغدغه های آنها داش��ته باشند 
مخصوص��ا در کنت��رل قیمت ها. رییس مجلس با اش��اره به 
کنش نمایندگان در ش��رایط فعلی خط��اب به مقام معظم 
رهبری گف��ت: نمایندگان پ��س از ش��نیدن بیانات عمیق 
حضرت عالی تبعیت از مس��یر ترسیم شده را الزم دانسته و 
پیگیری دغدغه ها در زمینه  مشکالت اقتصادی را با جدیت 

دنبال خواهند کرد.
محمود حجتی در جلس��ه علنی در پاس��خ به س��وال ولی 
ملکی نماینده مشکین شهر درباره واگذاری بنگاه های بزرگ 
اقتصادی به افراد غیرمتخصص و در نهایت ورشکستگی این 
بنگاه ها گفت:  صحبت های��ی که می خواهم مطرح کنم دال 
بر این نیس��ت که مدیریت دولت��ی در بنگاه های اقتصادی 
موفق اس��ت. بنده چنین ادعایی را ندارم کما اینکه در ادوار 
گذشته هم نظام و مجموعه دست اندرکاران دولت و مجلس 
به جمع بندی رس��یده و قانون اص��ل 44 را تصویب کردند. 
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه طبق ارزیابی ها وضعیت 
ش��رکت کشت و صنعت مغان بس��یار خوب است، گفت: با 
توجه به سرمایه گذاری ده ها میلیارد تومانی در این شرکت 
می توان گفت وضعیت آن خیلی بهتر از روزی اس��ت که در 

اختیار ما بود و اداره می شد.
نماینده مردم مشکین ش��هر پس از اس��تماع س��خنان وزیر 
جهاد کش��اورزی و قول وی برای ارس��ال الیحه ای از سوی 
دولت برای تغیی��ر مدت زمان اداره نیابتی بنگاه های بزرگ 

اقتصادی از توضیحات وزیر قانع شد.
حجت��ی همچنین در پاس��خ به س��وال نماین��ده مالیر در 
خص��وص عل��ت فق��دان برنامه عملیات��ی و اجرای��ی برای 
کش��ت محصوالت کش��اورزی که به صورت غیر استاندارد 
آب مصرف می کنند، گفت: ش��اید عمده ترین موضوعی که 
در این دوره روی آن کار ش��ده مس��ئله آب بوده و من در 
این زمینه از رهبری و رئیس جمهور تش��کر می کنم. ما در 
زمین��ه راندمان آبیاری موفق ش��دیم آن را از ۳8 درصد به 
44 درصد در س��ال گذش��ته ارتقاء دهیم که این ش��اخص 
مورد تایید کارشناسان است. وزیر جهاد کشاورزی افزود که 
راندمان آبیاری در س��ال گذشته از ۳8 درصد به 44 درصد 

ارتقاء یافته است.
نماینده مالیر هم از توضیحات وزیر جهاد کش��اورزی درباره 
مصرف آب برای کش��ت محصوالت کش��اورزی قانع شد. در 
جریان بررس��ی الیحه درآم��د پایدار و هزینه ش��هرداری ها 
ودهیاری ها ماده 4 این الیحه تصویب شد و مجلس به شوراها 

برای تامین هزینه ها از وضع عوارض محلی مجوز داد.
در ادامه جلس��ه، نمایندگان با درخواست رئیس کمیسیون 
مش��ترک مجلس برای ارجاع الیح��ه درآمد پایدار و هزینه 
ش��هرداری ها و دهیاری ها به کمیسیون مشترک به منظور 

بررسی و الحاق پیشنهادات موافقت کردند.
همچنین با 1۵0 رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع 
از مجم��وع 220 نماینده حاضر در مجلس تصویب ش��دکه 
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کس��ب و کار در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تش��کیل ش��ود. نمایندگان مجلس، 
ایرادات ش��ورای نگهبان به برخی از م��واد الیحه تجارت را 
بررس��ی کرده و مواد 2۷2، 2۹۳، ۳0۹، ۳1۹ و ۳20 الیحه 

تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصالح کردند.
همچنین نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان 
الیحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی را اصالح و تصویب 
کردند. که طبق آن عنوان به الیحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-

صنعتی، اصالح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد 
مناطق ویژه اقتصادی تغییر پیدا کرد. ایسنا

الریجانی: 
رهبری با سخنان حکیمانه خود مسیر حرکت را روشن کردند

س��پاه پاس��داران در بیانی��ه ای ب��ا قدردان��ی از 
تیزهوشی و بصیرت مردم در جداسازی مطالبات 
و صف اعتراض از اغتشاش��گران و تاکید بر لزوم 
تالش همه قوا در پاس��خ گویی به مطالبات بحق 
مردم��ی، اعالم کرد ب��ا ادامه هرگون��ه ناامنی و 
اقدامات مخل آس��ایش و آرامش مردم قاطعانه 

برخورد خواهیم کرد.
متن بیانیه سپاه به این شرح است:

ملت شریف و عظیم الشأن ایران اسالمی
حافظه تاریخی انقالب اسالمی و جهانیان گواهی 
می دهد طی چهل س��ال گذشته، در هر مقطعی 
که دشمنان قس��م خورده و خبیث نظام با بهانه 
س��ازی برخی وقایع، برای انتقام از ایران و ایرانی، 
درصدد فتنه آفرینی و تهدید امنیت ملی و آرامش 
عمومی جامعه برآمده اند به س��د هوش��مندی و 
بصیرت ش��ما مردم عزیز و آگاه برخورد و نه تنها 
راه به جایی نبرده اند، بلکه با حقد و حسد نظاره 

گر عظمت و بزرگی شما گردیده اند.
ح��وادث و رخدادهای پدید آم��ده پس از اجرای 
"ط��رح مدیریت مصرف س��وخت و همزمانی آن 
با شکس��ت های تاریخی و خفت بار دش��من در 

عرصه تحریم و جنگ اقتصادی" که منجر به سوء 
استفاده و موج سواری هزینه آفرین اشرار و عناصر 
شیاد و معاند بر اعتراضات مردمی و برخی دغدغه 
های ناش��ی از "افزایش قیمت بنزی��ن" گردید و 
متعاقباً حمایت و ذوق زدگی مقامات پلید آمریکا 
–بعنوان سرشبکه شرارت و کینه توزی ضد ایران- 
و نیز ترغیب گروهک شیطانی و جنایتکار منافقین 
و خاندان منحوس خبیث پهلوی و عملیات روانی 
رس��انه های س��لطه و صهیونیس��م را رقم زد، در 
معادل��ه ای معک��وس، به صحنه نمای��ش دوباره 
هوشمندی ملت شریف و فهیم ایران در جداسازی 
خود از صف مزدوران اجیر ش��ده توسط بیگانگان 
تبدی��ل و آنان را در تحمیل مصیب��ت ناامنی در 

کشور ناامید کرده است.

آفرین بر ش��ما ملت سلحشور، دشمن شناس و 
فداکار! که همواره جبهه دشمن مکار و قداره بند 
را مقهور اقتدار و عظمت بی انتهای خود ساخته 
ای��د و در حوادث این روزها، در اکثر اس��تان ها 
و ش��هرهای کشور، ضامن ثبات و آرامش جامعه 
ب��وده ای��د؛ به گون��ه ای که حتی ی��ک گزارش 
ناامنی، تخریب، غارت و چپ��اول اموال عمومی 

از آن مناطق دریافت نشده است.
در ای��ن رهگ��ذر صیانت از حقوق ش��هروندی و 
کرام��ت مردم برابر هرگونه تع��رض و مراقبت و 
برخورد قاطع و انقالبی با افزایش سایر اجناس و 
کاالها از س��وی دستگاه ها و نهادهای مسئول و 
همچنین توصیه مشفقانه، بازدارنده و راهگشای 
خانواده های معظم ایرانی به فرزندان عزیز خود 

مبنی بر بی اعتنایی و عدم تاثیرپذیری از پژواک 
دروغین و ش��یطانی ش��بکه های ماهواره ای و 
مجازی دش��من و گرفتار نشدن در دام خناسان 
و کین��ه ورزان، راه را برای پایان بخش��ی کامل 
ش��رارت ها و تثبیت امنیت پای��دار و فراگیر در 

پهنه ایران اسالمی، هموارتر خواهد کرد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم با نصب العین 
قرار دادن منوی��ات حکیمانه و نافذ مقام معظم 
رهب��ری و فرماندهی کل قوا )مدظله العالی( در 
ماجرای اخیر و قدردانی از تیزهوش��ی و بصیرت 
ش��ما مردم شریف در تش��خیص و افشای نقشه 
ش��وم دش��من و جداس��ازی مطالب��ات و صف 
اعتراض خود از اغتشاش��گران و آش��وب طلبان 
و کم��ک به برقراری امنیت و آرامش ش��هری و 

تاکید بر اهمیت وحدت، یکپارچگی و عزم همه 
قوا برای روشنگری، شفافیت و پاسخ به مطالبات 
به حق مردمی، حفظ امنیت کش��ور و حراس��ت 
از گوه��ر آرام��ش و ثبات جامع��ه را در تعامل، 
هم��کاری و هم افزایی با س��ایر نیروهای مقتدر 
مس��لح، انتظام��ی و امنیتی، وظیفه ش��رعی و 
قانونی خود دانسته و عنداللزوم با ادامه هرگونه 
ناامنی و اقدامات مخل آرامش و آس��ایش مردم 

برخورد قاطعانه و انقالبی خواهد کرد.
به فضل الهی، نظام اس��المی و ملت ایران با ناکام 
س��اختن اشرار و مزدوران استکبار جهانی و عبور 
پیروزمندانه از فتنه اخیر، راه پرافتخار و درخشان 
خود به س��مت قله های بلند پیشرفت و منزلت 
در تراز شایس��تگی های این سرزمین را پرشتاب 
تر از گذش��ته ادامه داده و در این مسیر خطیر و 
مقدس، پاس��داران انقالب اسالمی با درک عمیق 
نگرانی های مردم عزیز، همچنان به مانند حضور 
در همه حوادث و بالیای طبیعی و تالش در امداد 
و خدمت رسانی و رفع مشکالت از صحنه زندگی 
ع��زت مندانه مردم، در تمام��ی مراحل، همدل و 

مصمم، همراه آنان خواهند بود.  سپاه نیوز

کار  کار برجام است!
ادامه از صفحه اول

کرد و روند مذاکره مس��تقیم با آمریکا را شکل داد، اما 
پس از 6 سال از عمر دولت تدبیر و امید که صرف برجام 

شد، نتیجه آن، شرایطی است که اکنون حاکم است.
م��ردم به وعده ه��ا اعتم��اد کردند، وع��ده هایی که 
حمایت آنها را از دولت و رئیس جمهور در پی داشت، 
حمایت��ی که در رس��یدن به برجام نقش مس��تقیم و 
اصلی را داشت. شک نداشته باشید که اگر برجام نبود 
و تفکر دولت مس��تقر نیز دل بس��تن به آمریکا نبود، 
اوضاع کشور از نظر اقتصادی بسیار بهتر و مناسبتر از 

شرایط کنونی بود.
در ه��ر حال نم��ی توان برج��ام را در ایجاد  ش��رایط 
اقتصادی حاکم بر کشور مقصر ندانست، نتیجه 2 سال 
مذاکره و 4 س��ال اجرای یکطرفه توافق هس��ته ای از 
سوی ایران، بی توجهی به ظرفیت های داخلی کشور را 
در پی داشته است چرا که اعتقاد داشتند برجام هست 

و نیازی به توجه به ظرفیت های داخلی نیست.
اکنون گریز و گزینه دیگری وجود ندارد و باید پذیرفت 
و ب��ا آن کنار آمد، باید مردم به مدیریت مصرف توجه 
بیش��تری داشته باشند تا هزینه های بنزین را کاهش 
دهند. اکنون تنها راه برای جلوگیری از قاچاق بنزین، 
مصرف بس��یار ب��االی آن در ای��ران و اندکی کاهش 
آلودگ��ی هوا س��همیه بندی و افزای��ش قیمت بنزین 
اس��ت. دولت ه��م باید در این زمین��ه وظایف خود را 
به درس��تی انجام دهد تا تبعات ای��ن تصمیم بر بازار 

تأثیر نداشته باشد.

سرمقاله

مقدمه اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت اقناع افکار عمومی بود
رئیسی: 

سپاه پاسداران: 

با هرگونه ناامنی قاطعانه برخورد می کنیم
لزوم عزم قوا برای پاسخ به مطالبات مردم


