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 !حلقه مفقوده                 روز حرف ▼  

اجراي طرح مدیریت مصرف سوخت و افزایش قیمت 

متأسفانه . بنزین با اعتراض بخشی از مردم مواجه شد

دهی  ها نیز با خط شد برخی بینی می طور که پیش همان

هاي  گیري از طریق فضاي مجازي و شبکه بیرونی و ارتباط

ه امنیت عمومی برخی از اجتماعی با تند کردن فضا چهر

دار کردند و موجب  شهرها و محالت تهران را خدشه

نظر به اهمیت . هاي ضدانقالب شد زدگی مقامات و رسانه ذوق

این موضوع و ارتباط آن با مسئله امنیت ملی، رهبر معظم 

انقالب در حاشیه درس خارج فقه امروزشان به این مسئله 

طرح مدیریت سوخت  اشاره کردند و ضمن تأکید بر اینکه

تصمیم فردي، جناحی یا حتی دولت به تنهایی نبوده؛ بلکه 

له  تصمیم سران سه قوه با پشتوانه کارشناسی بوده که معظم

هایی را مطرح  کنند، نکات و توصیه نیز از آن حمایت می

 کردند که به نوعی تکلیف و وظیفه همگان اعم از مسئوالن و

ایشان از . کند میز مشخص میآ را در این برهه مخاطره مردم

هاي  داري و مراقبت از توطئه مردم خواستند با خویشتن

بیرونی برخورد کنند و بالفاصله مسئوالن را خطاب قرار داده 

و از آنها خواستند مراقبت کنند که کمترین هزینه براي مردم 

رهبر . ایجاد شود و روند زندگی مردم دچار مخاطره نشود

کیک اغتشاشگران از مردم و جداسازي معظم انقالب با تف

کنندگان  طلبان، تخریب خط و مطالبه واقعی مردم از آشوب

نامیدند که باید » اشرار«اموال عمومی و خصوصی مردم را 

  . نیروهاي امنیتی با آنها برخورد کنند

امنیت و منافع ملی از مسائلی است که در نزد همه 

یاتی شمرده واحدهاي سیاسی و کشورهاي جهان مهم و ح

شود و اساساً نظر به جایگاه ویژه و پراهمیت آن است  می

گاهی . آید که معیار اصلی سنجش منافع ملی به شمار می

شود که باید  ها و مخاطراتی مواجه می این مقوله با چالش

رفت از  هاي خود را مصروف برون اوالً همگان نهایت تالش

قبت کنند دشمنان شود مرا آن کنند؛ ثانیاً، تا آنجا که می

بیرونی سوءاستفاده نکنند و براي امنیت و منافع مردم 

هاي جدید نسازند؛ ثالثاً، همه براي برقراري وضعیت  هزینه

عادي و عبور از شرایط چالشی در هر موقعیت و مقامی که 

هاي  با این نگاه، روش اجراي طرح. هستند، تالش کنند

ژي، همانند ملی حساسی مانند اصالح الگوي مصرف انر

هاي  اصل طرح مهم است و بخش عمده انتقادها در ناآرامی

هاي  بار دیروز به همین موضوع و حلقه مفقوده مراقبت خسارت

هاي بیشتري را  دولت باید مراقبت. گردد عملیاتی دولت برمی

سازي روانی و بسترسازي فرهنگی  ویژه در مسئله آمادهبه 

اد، نه اینکه غافلگیرانه د جامعه از چند هفته قبل انجام می

  . طرح را اعالم و اعمال کند

  

  

 طلبان و معاندان برداري فرصت بهره          گزارش روز ▼

تصمیم اخیر سران سه قوه براي افزایش قیمت بنزین که از بامداد روز جمعه به اجرا 

م این دلیل آزردگی خاطر مرد. درآمد، سبب نگرانی مردم و اعتراض آنها به این تصمیم شد

هاي الزم را براي اجرا آماده  بود که دولت باید پیش از اجراي نرخ جدید بنزین زیرساخت

طلبان پس از اجراي آن  نکته بعدي این است که مردم نگران سوءاستفاده فرصت. کرد می

اي جلوي  گفتند دولت به همراه دیگر نهادهاي نظارتی باید با حساسیت ویژه نیز بودند و می

به اعتقاد کارشناسان، قیمت کاالها در  چنانکهها بگیرد؛  تصمیم را در دیگر حوزه تأثیر این

هاي مختلف کاالیی  به شدت افزایش یافته و تأثیر اصالح قیمت بنزین بر بخش 1397سال 

تقریباً . گیري مسئوالن است نکته سوم درباره این رخداد موضع. بسیار ناچیز خواهد بود

زین معتقد هستند؛ ولی آنچه مورد اعتراض برخی ائمه جمعه و همه نهادها به اصالح بن

  . دیگر نهادهاي انقالبی شد، نحوه اجراي این تصمیم بود

توان نتیجه گرفت، این است که شیب افزایش قیمت باید  ها می گیري آنچه از میان موضع

قان این طرح البته مواف. اي افزایش یابد نه اینکه به صورت یک مرحله داشت میحالت مالیم 

کنند، با این عنوان که  هاي انرژي را با برخی از کشورهاي دیگر مقایسه می نیز قیمت حامل

تر از کشورهاي دیگر، از جمله همسایگان جمهوري اسالمی  قیمت انرژي در کشور بسیار ارزان

 فارس، ترکیه، پاکستان، عراق و حتی کشورهاي اروپایی، کشورهاي حاشیه خلیج. ایران است

اگرچه این استدالل درست به نظر . قیمت بنزین در آن باالتر از ایران است... آمریکایی و

رسد؛ اما اعتراض و نگرانی مردم به قیمتی نیست که باید بنزین داشته باشد، بلکه نگرانی  می

بنابراین از آنجایی . مردم از آماده نکردن بسترهاي الزم از طرف دولت براي اجراي مصوبه است

تصمیم بر اصالح قیمت گرفته شده است، باید این روند ادامه پیدا کند و با اتخاذ تدابیر  که

  . الزم از پیامدهاي آن کاسته شود

نکته اساسی که در این دو روز مشهود است، اعتراضاتی است که در برخی شهرهاي 

حق مردم  از آنجایی که اعتراض طبق قانون. کشور نسبت به این رخداد اتفاق افتاده است

اما اعتراض چارچوبی . تواند مخالف این حق قانونی مردم باشد است؛ از این رو کسی نمی

فان تراشی براي نظام خواهد شد؛ موضوعی که مخال دارد که رعایت نکردن آنها موجب هزینه

  .نظام به شدت پیگیر آن هستند

دهد در برخی  ن میهاي میدانی که در سطح کشور از اعتراضات به دست آمده، نشا گزارش

این در حالی است . اند از شهرها مردم در فضاي آرام نگرانی خود را به گوش مسئوالن رسانده

هاي مردمی اقدام به تخریب عمومی از جمله  که متأسفانه دیشب برخی اشرار در جمع

  . ها و تخریب مراکز دولتی و مقرهاي نیروي انتظامی کردند هاي بانک شکستن شیشه

و  دقیق موضوع مشخص شد منافقین و وابستگان به رژیم منحوس پهلويبا رصد 

حال ضد انقالب و . پشت اتفاقات تخریب اموال عمومی بودند هاي اطالعاتی دشمن سرویس

سازي با  خورده نظام اسالمی درصدد ایجاد هزینه و اجراي سیاست کشته دشمنان قسم

ستا، هوشیاري بیش از پیش و اتحاد کشور هستند که در این را  گیري از عصبانیت مردم بهره

  . امري مهم و ضروري است

هاي کشورهاي معاند با نظام  هم این است که تمرکز فعلی منافقین و سرویس آخرنکته 

هاي خوزستان، شیراز و بندرعباس  براي سوءاستفاده از نگرانی مردم بیشتر در تهران و استان

   .است

 



 
 

 

  اخبار ▼

  ترین نماینده تاریخ پارلمان ایران ف ساکتعار

طلبان در مجلس دهم  گذاري اصالح طلب پیرامون سرمایه از فعاالن اصالح» فیاض زاهد«

هایی که جریان اصالحات براي حضور در مجلس کرد، به نتیجه دلخواه  هزینه: گفته است

وارد مجلس شدند، طلبان  طلبان در فرداي انتخاباتی که با حمایت اصالح نرسید و فرصت

طلبان در مجلس کاهش پیدا کرد  کمیت اصالح: وي افزود. رویکرد دیگري در پیش گرفتند

و از سوي دیگر فراکسیون امید نیز از نظر کیفیت فاقد ابداع، نوآوري و سناریوي روشن 

ترین خطاي استراتژیک در این زمینه کاندیداتوري دکتر عارف براي  بزرگ. براي آینده بود

بنده در جلسات قبل از انتخابات که با حضور آقاي عارف برگزار : وي افزود. س بودمجل

شد، تنها کسی بودم که با کاندیداتوري ایشان براي مجلس مخالف بودم؛ چون  می

جمهوري است و قصد دارد از  دانستم هدف آقاي عارف کاندیداتوري در انتخابات ریاست می

همین مسئله نیز آقاي عارف را به شدت در . ینده بسازدجمهوري آ مجلس پلی براي ریاست

  .ترین نماینده تاریخ پارلمان ایران تبدیل شد مجلس محتاط کرد و به همین دلیل به ساکت

 هاي انرژي هدر رفته است میلیارد دالر در قالب یارانه حامل 3سالی 

تصمیم و شیوه فرایند اتخاذ : گفت ،با اشاره به افزایش قیمت بنزین» احمد توکلی«

داشت و حداقل چند  اعالم آن بسیار بد بود، تصمیم به این مهمی باید پیوست تبلیغاتی می

با توجه به اعالم دولت، هدف از این . شد ها به خصوص صداوسیما بحث می ماه در رسانه

افزایش، اصالح مصرف سوخت است، اما در وضع فعلی با افزایش قیمت بنزین، این هدف 

وقتی : وي با بیان اینکه کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود، افزود. شود محقق نمی

با فشار مجلس طراحی و از قاچاق سوخت و قاچاق گازوئیل  1386کارت سوخت در سال 

میلیون لیتر مصرف بنزین  20داران جلوگیري شد، در همان ابتدا روزانه  به وسیله کامیون

دولت . میلیون لیتر رسید 60تا  58لیتر به حدود  میلیون 80کاهش پیدا کرد و از روزانه 

با . پس از چهار سال تازه متوجه اشتباه خود شده و کارت سوخت را دوباره احیا کرده است

 3یک حساب سرانگشتی دولت در چند سالی که کارت سوخت را  کنار گذاشت، سالیانه 

  .هاي انرژي هدر داده است میلیارد دالر در قالب یارانه حامل

  از جمله زیباي رهبر عزیزمان خوشحال شدم

اي،  سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی با اشاره به قهرمانی کشورمان در جام بین قاره

» پور عباس هاشم«. دانند این قهرمانی یک موفقیت کامالً ایرانی بود قطعاً همه می: گفت

ورمان عنوان شد و من خیلی خوشحالم که این جمله زیبا از زبان رهبر عزیز کش: افزود

هاي ورزشی کشور، سرمربی  ام که شایسته است مجموعه من همواره معتقد بوده«: فرمودند

پرستی و  این حرف در واقع بهترین توصیف از حس میهن» .ایرانی داشته باشند

دهد و البته باز هم خیلی خیلی خوشحالم که این توفیق  دوستی یک رهبر را نشان می وطن

اندرکاران تیم ملی فوتبال ساحلی شد که توانستیم با چنین  مه دستنصیب بنده و ه

  .محوریتی که مدنظر رهبر عزیزمان است، این قهرمانی را براي کشورمان به دست بیاوریم

  درآمد مقطعی نیست طرح معیشت اقشار کم

سخنگوي دولت در پایان جلسه شوراي هماهنگی اقتصادي با حضور » علی ربیعی«

میلیون ایرانی با تأکید بر  60ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن : سران قوا گفت

سازي  درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم خانوارهاي کم

معاون : وي ادامه داد. اقتصاد، از جمله اهداف طرح حمایت از معیشت اقشار کم درآمد است

ر در این جلسه تأکید کردند، قوه قضائیه براي اجراي رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشو

درآمد  ربیعی با اشاره به طرح معیشت اقشار کم. این طرح به طور کامل همکاري خواهد کرد

شود و منابع آن  این طرح مقطعی نیست و به طور منظم هر ماه پرداخت می: تأکید کرد

  .تأمین شده است

  
 

  کوتاه اخبار ▼

ـ اجتماعی  انده قرارگاه فرهنگیفرم» سردار جعفري« ◄

مردان مردم را به  وقتی دولت: گفت) عج(االعظم اهللا بقیه

ها مردم  آورند و بعد از رها کردن کنترل قیمت حساب نمی

کنند؛ در واقع این  را با افزایش قیمت بنزین غافلگیر می

تدبیري خود مردم را به  دولت است که با روش غلط و بی

ا به آشوبگران فرصت سوءاستفاده دارد ی اعتراض وامی

اگر انتظار : مردان، تأکید کرد وي خطاب به دولت .دهد می

صبر و نجابت از مردم دارید، باید فهم در خور شأن همین 

 .شان قائل باشید مردم را هم براي

هایی درباره  زنی  در واکنش به گمانه» علی الریجانی« ◄

وز خودم من که هن«: حضورش در انتخابات مجلس گفت

شود و مصلحت در  باید دید چه می. ام چیزي را اعالم نکرده

شود و بعد تصمیم  باید ببینیم اوضاع چطور می. چیست

بهروز نعمتی، عضو » .بگیریم و حاال معلوم نیست

رئیسه مجلس پیشتر اعالم کرده بود، الریجانی هیچ  هیئت

  . است تصمیمی براي حضور نیافتن در انتخابات نگرفته 

سخنگوي نیروي انتظامی با اعالم » سردار احمد نوریان« ◄

ها و مطالبات مردمی مبنی بر بازگشت  اینکه در پی تماس

آرامش به جامعه، نیروي انتظامی بر اساس وظیفه قانونی 

نیروي انتظامی با عمل به وظایف : کند، گفت خود عمل می

ظم و زنندگان ن گونه مماشاتی با برهم ذاتی و قانونی خود هیچ

امنیت نداشته و با شناسایی سرکردگان و عوامل میدانی با 

  .آنها برخورد خواهد کرد

در واکنش به جمهور  مشاور رئیس »الدین آشنا حسام« ◄

ها در تعدادي از شهرهاي کشور در توئیترش  برخی ناآرامی

طلبان داخلی و خارجی اشتباه راهبردي  فرصت«: نوشت

سفارت  عراق است و نه لبنان، ایران نه . دیگري مرتکب شدند

ما ایرانیان اجازه . هاست که بسته شده است آمریکا هم سال

   » .هاي مزدور براي ما تعیین تکلیف کنند نخواهیم داد رسانه

طلب  هاي اصالح از چهره» االسالم مجید انصاري حجت« ◄

اقدام بدیع اخیري که رئیس قوه قضائیه در : اظهار داشت

اي و دانشجویی به  ی محکومان رسانهافزودن اسامی برخ

فهرست پیشنهادي عفو صورت داد، اقدامی بسیار شایسته و 

قابل تقدیر است و قطعاً در افزایش اعتماد عمومی و امید به 

  .دستگاه قضا و مجموعه حاکمیت تأثیرگذار است
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