
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حضور »سهیال منصوریان« در مبارزه ای که تا 
به حال هیچ ایرانی در آن شرکت نکرده است

 می خواهم در
 »رینگ خونین« 

مبارزه کنم!

احتمال منتفی شدن 
 پرداخت دیـه 

میترا استاد

تکاپو برای کنترل آثار تورم زای افزایش قیمت 
بنزین بر کاالها و خدمات ادامه دارد

»صمت«، در خط 
مقدم نظارت

مشاغلی که شغل نیستند

30درصد اقتصاد 
ایران در چنبره بخش 

غیررسمی

چرتکه 3

آدرنالين 7

سياست 2

دسترنج 4

همين صفحه

 رهبر انقالب:

 تصميم سران قوا 
باید اجرا شود

سياست 6

 رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت

 اعتراض حق مردم است، 
اما حساب اعتراض از 

اغتشاش جداست

دوشنبه  27 آبان   1398  /    20  ربیع االول 1441  /   18 نوامبر   2019 قیمت  2000  تومان  /   شماره 383

آیــت اهلل خامنــه ای، در درس خارج فقه 
دیروز خود، درباره مدیریت مصرف سوخت 

سخنانی مطرح کردند.
به گزارش ایلنا، متن کامــل بیانات رهبر 

انقالب اسالمی دراین باره به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم 
علی ســّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و لعنة اهلل 

علی اعدائهم اجمعین.
 قبل از اینکه بحث را شــروع بکنیم، من 
عرض بکنم که در ایــن یکی دو روز خب یک 
حوادثی به دنبال مصّوبه ی ســران کشــور، 
سران قوا اتفاق افتاد؛ دیروز، دیشب، پریشب، 
در برخی از شــهرهای کشــور، و متأسفانه 
مشــکالتی هم درست شــد، تعدادی جان 
باختند و مراکزی تخریب شــد، از این کارها 

هم شد در این یکی دو روزه.
چند نکته را باید توجه داشــت؛ اوالً وقتی 
یک چیزی مصوبه ی سران کشور هست، آدم 
باید با چشم خوش بینی به او نگاه کند، بنده 
در این قضیه سررشــته ندارم یعنی تخصص 
این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من 
چون نظرات کارشناس ها هم در این قضیه ی 
بنزین مختلف اســت، بعضی ها آن را الزم و 
واجب می داننــد بعضی ها مضــر می دانند، 
بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این 
قضایا؛ گفتم من صاحب نظر نیستم لکن اگر 
سران ســه قوه تصمیم بگیرند من حمایت 

می کنم.
من ایــن را گفتم، حمایت هــم می کنم. 
ســران قواینــد، نشســتند با پشــتوانه ی 
کارشناســی یــک تصمیمی برای کشــور 
گرفتند، باید عمل بشــود به آن تصمیم؛ این 

یک نکته.
 نکته ی دوم اینکه خــب بله، یقیناً بعضی 
از مردم از ایــن تصمیم یا نگران می شــوند 
یا ناراحت می شــوند یا به ضررشان است یا 
خیال می کنند به ضررشان است به هر تقدیر 

ناراضی می شــوند، لکن آتش زدن به فالن 
بانک این کار مردم نیســت، این کار اشــرار 
است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت.
در یک چنیــن حوادثی معموالً اشــرار، 
کینه ورزان، انســان های ناباب وارد میدان 
می شوند، گاهی بعضی از جوان ها هم از روی 
هیجان با این ها همراهی می کنند و این جور 

مفاسد را به بار می آوردند.
این مفاســد هیچ مشــکلی را درســت 
نمی کند جز اینکه عالوه ی بر هر مشکلی که 

هست، ناامنی را هم اضافه می کند.
ناامنــی بزرگ ترین مصیبت بــرای هر 
کشوری است، برای هر جامعه ای است، اینها 

قصدشان این است.
شــما مالحظه کنید در این دو روز تقریباً 
یعنی دو شــب و یک روزی کــه از این قضایا 
گذشته همه ی مراکز شرارت دنیا علیه ما این 
کارها را تشویق کردند، از خانواده ی منحوس 
خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه ی خبیث 
و جنایتــکار منافقین، اینها دارنــد مرتباً در 
فضای مجازی و در جاهای دیگر دارند تشویق 
می کنند ترغیب می کنند که این شرارت ها 

انجام بگیرد.
من عرضم این است 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 اشــرارند، ایــن کارها کار 

مردم معمولی نیست.
 مسئولین هم البته دّقت کنند، مواظبت 
کنند، هرچه ممکن است از مشکالت این کار 
کم کنند. حاال من دیروز دیدم در تلویزیون که 
بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما 
مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش 
قیمت اجناس و کاالها نشود؛ خب بله این مهم 
است، چون االن گرانی هســت، بنا باشد باز 
اضافه بشود گرانی خب این برای مردم خیلی 
مشکالت درست می کند، باید مراقبت کنند.

این مراقبت ها را اینها بکنند، مســئولین 
حفظ امنیت کشــور هم به وظایفشان عمل 
کنند، مردم عزیز ما هم که خوشــبختانه در 
قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشان 
را، آگاهی خودشان را نشان دادند بدانند که 
این حوادث تلخ از ناحیه ی کیست و چگونه 
اســت، این آتش زدن و خراب کردن و ویران 
کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال 
چه کسی است، این را بفهمند توجه کنند که 
می فهمند هم مردم ملتفتند، و از اینها فاصله 
بگیرند. این آن توصیه ی ما است، مسئولین 
کشور هم به وظایف شان به طور جدی عمل 

کنند.
 باالخــره وقتی یــک تصمیمــی گرفته 
شد از ناحیه ی سران ســه قوه، بحث دولت 
نیســت، بحث یک وزارتخانه نیست، سران 
سه قوه ی کشــور نشســتند یک تصمیمی 
 گرفتنــد؛ به یک پشــتوانه ی کارشناســی 

هم متکی است. 
گفتم مــن صاحب نظر نیســتم در این 
قضیه لکن به عنوان یــک آدمی که می بیند 

مسئولین کشور تصمیم گرفتند.
زمان امام )رضوان اهللّ علیــه( هم همین 
جور بود، یک کارهایی را مسئولین، سران سه 
قوه تصمیم می گرفتند و اجرا می شــد، حاال 
هم همین جور اســت. امیدواریم ان شاء اهلّل 
به کمک مــردم، به هم فکــری و هم افزایی 
مسئولین و دلســوزی و پیگیری آنها و لطف 
الهی ان شــاء اهلّل این کار بــه بهترین وجهی 

پیش برود.

خبر

رهبر انقالب:

تصمیم سران قوا باید اجرا شود

به دنبال بیانات رهبری، طرح »لغو گرانی بنزین« 
از دستور کار خارج شد؛

مجلس عقب 
نشست

سياست 2

در اولین روز هفته جاری، بسیاری از نمایندگان مجلس با توپ پر به 
افزایش قیمت بنزین حمله کردند و به دنبال این حمله، فراکسیون امید 
مجلس نیز دو طرح درباره لغو افزایش تدریجی قیمت بنزین و تک نرخی 
شدن آن تهیه کرد.  مقرر شد که این طرح روز گذشته در مجلس مورد 
بررســی قرار گیرد تا در پی آن، مجلس دولت را مکلف به بازگرداندن 
قیمت بنزین به قبل از 24 آبان کند.  اما صبح دیروز به گفته سخنگوی 
فراکســیون امید، پس از بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر 
حمایت از طرح روسای ســه قوه برای افزایش قیمت بنزین، طرح دو 

فوریتی لغو افزایش قیمت بنزین، از دستور کار خارج شد.
فاطمه سعیدی در این باره توضیح داد: شورای مرکزی فراکسیون 
امید با توجه به نظرات کارشناســی کمیته های تخصصی طرحی سه 
فوریتی برای لغو افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن افزایش تدریجی 
آن از طریق بودجه سنواتی را تهیه کرده بود، همچنین طرح دو فوریتی 
دیگری تهیه شــده بود که بر مبنای آن بنزین تک نرخی با نرخ 1500 
تومان عرضه شود. وی افزود: هیچ یک از این طرح ها اعالم وصول نشد 
اما قرار است کمیسیون های تخصصی درباره چگونگی اجرای بهتر این 

قانون و آنچه به سود مردم است تصمیم گیری کنند.
چرخش ناگهانی

به دنبال بیانات مقام معظم رهبری، موضــع نمایندگان که اغلب 
منتقد افزایش ناگهانی قیمت بنزین بودند نیز تغییر کرد. در جلســه 
روز گذشــته مجلس، علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
نیز حضور داشت. پس از این جلسه، اسداهلل عباسی، سخنگوی هیات 

رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح سهمیه بندی بنزین...
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سياست 2

خسارات توجیه ناپذیر به اموال عمومی در جریان اعتراضات؛

آتش بنزین روی بانک ها، فروشگاه ها و جایگاه های سوخت
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