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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

برای یک شــهروند عادی مسئله، 
قیمت بنزین اســت و بار ســنگین و 
کمرشکن تورمی که با خودش می آورد؛ 
اما در پشــت پرده، ماجرا بسیار فراتر 
از بنزین اســت. این واقعیــت را زمانی 
می توان دریافت که این روزهای عراق 

و لبنان را به یاد آوریم.
اگر به سیر اتفاقات بعد از خروج آمریکا 
از برجام نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که 
در ماه های ابتدایی آتش تنش در خلیج 
فارس و دریا شــعله ور بود؛ از حمله به 
نفتکش ها و توقیف آنها تا حمله به آرامکو 
و متهم کردن ایران، از  بغض و کینه ای که 
همسایگان عرب و جنوبی از خود نشان 
دادند تا فراخوان ایــاالت متحده برای 
تشکیل ائتالف خارجی در خلیج فارس.

ایران به دنبال این شرایط، سیاست 
ترمیــم روابط بــا همســایگان عرب 
منطقه ای را پیــش گرفت؛ اما تنش در 
همان منطقه خلیج فارس باقی نماند. 
اکنون هفته هاست در عراقی که همسایه 
ایران اســت و نخســت وزیر آن، عادل 
عبدالمهدی به دنبال میانجی گری میان 

ایران و عربستان بود، آتش اعتراضات 
خونبار شعله ور است. در لبنان، عروس 
خاورمیانه کــه از قضا آن نیــز ارتباط 
نزدیکی با ایــران دارد، وضع به همین 

ترتیب است و حاال ایران!
همسایه پیشگو

»بگذاریــد صریــح بگویــم، مــا 
حدس هایی داریم که چه کسانی پشت 
این شــورش ها در عراق هستند؛ چه 
کسانی پشت این تظاهرات ها هستند. 
ما همچنین معتقدیم که این تظاهرات 
به ایران کشیده خواهد شد، هدف از آن 
ایجاد شکاف و تفرقه در جهان اسالم و 
ایجاد اختالف میان یکدیگر است که ما 
مقابل هم بایستیم؛ فکرش را بکنید! ایران 
و عراق مقابل ما ایستادند!«؛ این اظهارات 
چندی پیش رجب طیب اردوغان بعد 
از واکنش های تنــد و منفی به حمله 
نظامی او به سوریه است. بسیاری آن را 
واکنش طعنه آمیز رئیس جمهور ترکیه 
به ایران قلمداد و اینگونه تفسیر کردند 
که اردوغان کینه خــود از انتقاد ایران 
به اقدام نظامی ترکیه در سوریه را این 

چنین نشان داده است. 
اما گذشــته از اینکه آنچه اردوغان 

گفت، هشــدار بود یا طعنه، وضعیت 
ایــن روزهای ایران حاکی از درســتی 
پیش بینی اوســت. حاال همانطور که 
او هشدار داده بود، شــعله به ایران هم 
رسیده است و نگاهی به اعتراضات در 
هر سه کشــور عراق، لبنان و ایران این 
گمان را تقویت می کند که هر سه آنها در 
امتداد یکدیگر هستند؛ شیوه اعتراضات 
در لبنان،  متفاوت از ایران و عراق است،  با 
این حال در هر سه فشارهای اقتصادی 
سرتیتر اعتراضات است. در ایران و عراق 
تخریب ها وسیع و آتش افروزی ها بسیار 
است، راه ها و مسیرها مسدود می شوند و 
خشونت و اقدام مسلحانه دیده می شود.

یکی از تفاوت ها اما در داشتن رهبر 
اســت. در حالی که اعتراضــات عراق 
رهبر دارد، اعتراضات ایران رهبر ندارد. 
سازمان مجاهدین خلق و خاندان پهلوی 
در این میان هر یک ادعای رهبری این 
آتش افروزی ها را دارند که ســندی بر 
مردمی نبودن اعتراضات اخیر و هدایت 

آن از خارج کشور است. 
برای ما فیلم بفرستید!

اما وجه اشــتراک بعدی، »حمایت 
غرب« از این اعتراضات است. تنها پنج 

روز از این اعتراضات می گذرد اما آمریکا 
و اروپا بســیار زودهنگام نسبت به آن 
واکنش نشــان دادند. وزارت خارجه 
آمریکا در همان ابتدا از مردم خواست که 
از اعتراضات خود فیلم بگیرند و به توئیتر 

این وزارتخانه ارسال کنند!
مقامــات آمریکایی به ســرعت با 
جمالت نخ نما و کلیشه ای مانند اینکه 
»در کنار مردم رنجدیده ایران هستیم!« 
حمایت خود را از این اعتراضات اعالم 
کردند. روز گذشــته نیز برایان هوک، 
رئیس گروه اقدام علیه ایران با اسکای نیوز 
عربی گفتگو کرد و گفت: »ملت ایران 

از نظامی که نتوانســت وظایف خود را 
انجام دهد خسته شده اند. ما از مطالبات 
ملت ایران حمایت می کنیم زیرا ایران 
اموالش را در راســتای ایجاد بی ثباتی 
در کشــورهای دیگر خرج می کند و ما 
از آنها می خواهیم که ایــن اموال را در 
راســتای بهبود اوضاع معیشتی مردم 

خرج کنند.«
ایران در برابر عراق

هوک دربــاره عراق هــم صحبت 
کرد و گفت: »هر مســئول عراقی که 
بخواهد در زیرســایه »ســلطه گری 
ایران بر عــراق« ثروت و امــوال ملت 
 را بخــورد، علیــه آن تحریــم وضع 

خواهیم کرد.«
او ادامــه داد کــه مقامــات ایرانی 
می خواهنــد حزب اهلل هــای دیگری 
همانند حزب اهلل لبنان در عراق و یمن 
ایجاد کننــد و ما می دانیــم که برخی 
افســران ایرانی با حوثی هایی در یمن 

همکاری دارند.
سناریویی که اردوغان تحت عنوان 
تفرقه در جهان اسالم به آن اشاره کرده 
و هوک با اظهــارات خــود از آن پرده 
برمی دارد، آن جایی بیشتر خودش را 
نشــان می دهد که روز گذشته منابع 
غربی از پیدا شدن اســنادی در عراق 
خبر دادند که حاکی از نفــوذ ایران در 

عراق است. 
این خبرها و اظهــارات را می توان 
هیزم همان آتشــی به حســاب آورد 
که منجر به شــعارهای ضد ایرانی در 

اعتراضات عراق شده است. 
فشارهای حقوق بشری

گذشته از واکنش آمریکایی ها که 
شاید با توجه به مسبوق به سابقه بودن 
آن، چندان هم عجیب نباشد، واکنش 
کشورهای اروپایی است که حتی شامل 
آلمان محافظه کار هم می شود. اروپایی ها 
که در موارد مشابه مانند اعتراضات در 
هنگ کنگ هفته ها طول می کشــد تا 
موضع خود را اعالم کنند، در اعتراضات 
چند روز اخیر ایران به ســرعت موضع 

خود را شفاف کردند. 
فرانســه و آلمان تنها دو روز پس از 
اعتراضات، حمایت خود را از معترضان 

اعالم کردند. به دنبــال این واکنش ها، 
فشارهای حقوق بشری بر ایران نیز آغاز 

شده است. 
دویچه وله دیــروز خبر داد که دفتر 
حقوق بشر سازمان ملل با طرح ادعای 
اســتفاده نیروهای امنیتی ایــران از 
مهمات نظامی در مقابله با اغتشاشات 
اخیر، اظهار نگرانی کرده و مدعی شده: 
»نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب 
آنچه »اعتراضات بر سر افزایش قیمت 
بنزین« عنوان شده، از مهمات نظامی 

استفاده کرده اند.«
این دفتر همچنین بــا بیان اینکه 
آنتونیــو گوترش دربــاره جان باختن 
افراد در این اعتراضات بسیار غمگین و 
ناراحت است، مدعی شده که »گزارش ها 
نشان دهنده کشته شــدن ده ها نفر در 
اعتراضات است و این شرایط گسترده 

هشداردهنده است.«
این اظهــارات در حالی اســت که 
تحریم ها علیــه ایران هر روز شــدت 
می گیرد و مایک پمپئــو، وزیر خارجه 
آمریکا دیروز از لغو معافیت تحریم های 
فردو خبر داد. او اخیر گفته است: »مسیر 
پیش رو شفاف است، ادامه فشار تا زمانی 
است که ایران درباره یک توافق جامع 
مذاکره کند که شــامل توقف حمایت 
از گروه های تروریســتی نظیر سازمان 

جهاد اسالمی است.«
و حال در شــرایط جدیــد به نظر 
می رســد آنهایی که منطقه را در آتش 
می خواهند، اکنون بــه دنبال گرفتن 
ماهی از آتشــی هســتند که در ایران 

افروخته اند.

پشِت پرده های بنزین چه خبر است؟

ماهی گیری از آتش

خبر

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت ها 
در چهار ســال اول بعضا با انگیزه سیاسی هیچ 
تصمیمی در رابطه با بحــث حامل های انرژی 
نمی گیرند و در چهارسال دومشان دست به این 

کار می زنند.
اسداهلل قره خانی درباره افزایش قیمت بنزین 
در گفتگو با ایلنا، افزود: عموما دولت ها، چه دولت 
نهم و دهــم و چه دولت یازدهــم و دوازدهم در 
این رابطه متاسفانه ناهماهنگی ها و تعلل هایی 
داشــتند. در ابتدای دولت ها یک افزایشی )در 
قیمت کاالها( داریم و بعــد از آن در یک تغییر 
حالت و ســکوت قرار گرفتــه و هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت ها نمی گیرند که متناسب 
با ســایر بخش های دیگــری از جمله حقوق ها 
باشــد، می دانیم که افزایش حقوق ها ۱۰ تا ۲۰ 

درصد بوده است.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با 
اشاره به نرخ تورم اعالم شــده از ناحیه دولت ها 
تصریح کرد: اگــر قیمت حامل هــای انرژی از 
جمله بنزیــن به صــورت تدریجــی افزایش 
 پیدا می کــرد قطعا این شــوک ها بــه جامعه 

وارد نمی شد.
نماینده مــردم علی آباد کتول با اشــاره 
به عملکــرد دولت هــا در افزایــش قیمت 
حامل های انرژی گفت: هــر دو دولت های 
اخیر متاســفانه ایــن کار را کردنــد که در 
 ابتدای دولت ها با انگیزه سیاســی هیچ نوع 
افزایش تدریجی هم اعمــال نمی کردند اما 
در اواخر دولت با انگیــزه تامین  منابع مالی 
و کســری بودجه و احتیاج بــه درآمد برای 
اداره جامعه و... ، افزایــش قیمت ها را انجام 

می دادند.

 احتمال بروز فساد در پی 
دونرخی شدن بنزین 

قره خانی با بیان اینکه دو نگرانی در رابطه با 
این تصمیم وجود دارد، عنوان کرد: نگرانی اول 
این است که این مبلغی که از این افزایش قیمت 
بنزین به دست می آید همانگونه که دولت اعالم 
کرده صد در صد به دهک های مختلف برگردد 
که گفتند ۶۰ میلیون نفر را شــامل می شــود. 
نگرانی اینجاست که دولت این درآمد را به جاهای 
دیگری از جمله جهت جبران کســری هایش 
نبرد یا اینکه اینگونه نباشد که چند ماه آن را به 
مردم پرداخت کند و ســپس به عنوان ضرورت 
آن را به جاهای دیگــری ازجمله برای پرداخت 

حقوق ببرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس فساد احتمالی 
ناشی از دو نرخی شــدن را دومین نگرانی خود 

از ایــن تصمیم ســران قوا دانســت و گفت: در 
گذشــته هم شــاهد بودیم که متاسفانه گاهی 
اوقات جا بــه جایی هایی صــورت می گرفت و 
عده ای رانت خــوار پیدا می شــدند و گاهی در 

جایگاه هــای بنزیــن خالف هایــی صــورت 
می گرفت و عده ای کاســب این بخش شــده 
 بودند و فســاد آور بود و سندسازی های قالبی 

صورت می گرفت.

قره خانی:

دولتهادردوراولباانگیزهسیاسیقیمتهاراافزایشنمیدهند
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ربیعی: 
اینترنتاستانهابهتدریج

وصلمیشود
علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه مراسم 
افتتاحیه دوره آموزشــی بین المللــی مدیریت 
پروژه های اشتغال روستایی درباره قطعی اینترنت 
در کشور، اظهار داشت: تالش کردیم مسائل مربوط 
به مشاغل اینترنتی و بانک ها را حل کنیم. وی با اشاره 
به اینکه قطعی اینترنت تصمیم شورای عالی امنیت 
کشور است، گفت: چنانچه اطمینان حاصل شود که 
آرامش در اســتان ها برقرار است و سوء استفاده ای 
صورت نمی گیرد اینترنت وصل می شــود. ربیعی 
تصریح کرد: نگرانی مردم را درک می کنیم اما نگرانی 

بزرگ تر حفظ آرامش در کشور است.
    

آژانس تایید کرد؛
ذخایرآبسنگینایرانازمرز

۱۳۰تنگذشت
کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم 
کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی در 
وین و نماینده دائــم ایــران در آژانس اعالم 
کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشــار 
گزارشــی در عصر روز دوشــنبه، عبور ذخایر 
آب سنگین ایران از مرز ۱۳۰ تن را تایید کرد. 
وی افزود: به دنبال اطالع ایــران به آژانس در 
روز شنبه، بازرســان آژانس روز یکشنبه ۲۶ 
آبان از تاسیسات آب ســنگین اراک بازدید و 
راســتی آزمایی کردند که میــزان ذخایر آب 
ســنگین ایران به ۱۳۱.۵ متریک تن رسیده 

است.
    

فارس: 
»عبدالرضاداوری«بهاتهام

همکاریباآمدنیوزبازداشتشد
فارس نوشت: عبدالرضا داوری از نزدیکان 
محمود احمدی نژاد، به اتهام همکاری با شبکه 
معاند آمدنیوز با دستور قضایی بازداشت شده 
است. این رسانه اشــاره کرده که غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست 
خبری خــود گفته بود که مســتندات خوبی 
از روح اهلل زم مدیر شــبکه آمدنیوز به دســت 

آورده است.
    

بیانیهارتشدرخصوص
حوادثروزهایاخیر

ارتش جمهوری اســالمی ایران به دنبال 
حوادث روزهای گذشــته، با صدور بیانیه ای 
ضمن محکومیت اغتشاشات اخیر، هوشیاری 
و آمادگی بیشــتر در صیانت از مرزهای میهن 
اسالمی را یادآور شــد. در بخشی از این بیانیه 
آمده اســت: ارتش جمهوری اسالمی ایران با 
عنایت به تدابیر روشنگرانه فرماندهی معظم 
کل قــوا در پیش بینی فتنه های دشــمنان و 
راهبردهــا و راهکارهای مقابله بــا آن، یکی 
از مهمترین ضروریــات امــروز را مراقبت از 
توطئه هایــی می دانــد که امنیــت مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی را تحت تأثیر قرار  دهد.

    
شرمن:

مذاکرهباایرانبایدواقعیباشد
وندی شرمن بر ضرورت مذاکرات واقعی و 
جدی با ایران تاکید کرد. وندی شرمن، نماینده 
دولت بــاراک اوباما در مذاکرات هســته ای با 
ایران در توییتر خود نوشــت: در واقع ایران و 
کره شمالی به یکدیگر می نگرند. کیم جونگ 
اون از دونالــد ترامپ اعتبــار دریافت کرد اما 
اکنون به نظر می رسد خواسته های بیشتری 
دارد. روحانی عکس یادگاری را بی فایده دید 
و نخواســت که تنها خواهان یک گفت وگوی 
تلفنی و یا عکسی یادگاری با ترامپ باشد. در هر 
دو مورد ضرورت مذاکرات واقعی و جدی  وجود 

دارد. نباید تنها به دنبال عکس یادگاری بود. 
    

تعطیلینمایندگانمجلس
لغوشد

هیات رئیسه مجلس شــورای اسالمی روز 
گذشته اعالم کرد که هفته آینده مجلس جلسه 
علنی خواهد داشــت و تعطیالت نمایندگان 
برای سرکشی به حوزه های انتخابیه لغو شده 
اســت. الریجانی لغو این تعطیلی را خواست 
اکثر نمایندگان عنوان کرد؛ با این حال ســید 
حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی گفت: آخرین اخبار 
من این اســت که »همه کاالها افزایش قیمت 
داشته اند«، گفت: کرایه تمام وسائل نقلیه در 
حال افزایش و مردم تحت فشــار هستند. در 
شرایط فعلی نمایندگان باید بین مردم باشند.

سناریویی که اردوغان 
تحت عنوان تفرقه در جهان 

اسالم به آن اشاره کرده، 
آن جایی بیشتر خودش 
را نشان می دهد که روز 

گذشته منابع غربی از پیدا 
شدن اسنادی در عراق 

خبر دادند که حاکی از نفوذ 
ایران در عراق است

دویچه وله دیروز خبر داد 
که دفتر حقوق بشر سازمان 

ملل اظهار نگرانی کرده 
و مدعی شده: »نیروهای 

امنیتی ایران برای سرکوب 
آنچه »اعتراضات بر سر 
افزایش قیمت بنزین« 
عنوان شده، از مهمات 

نظامی استفاده کرده اند

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: ما در دســتگاه قضایی 
از مردم می خواهیــم که فتنه گران، خشــونت طلبان و 
خرابکاران را به نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی معرفی 
کنند، چون اطالعات مردمی بهترین اطالعات از این افراد 
است. غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود 
در مورد حوادث اخیر رخ داده بعد از سهمیه بندی بنزین 
گفت: برخوردهای قاطع در برابر خشــونت و برای اعمال 
قانون در پیش گرفته ایم و سیاســتی در پیش می گیریم 
که هرکس به سزای عمل خود برســد و البته به وضعیت 
آن دسته افرادی که از روی ناآگاهی هم اقدامی کرده اند 

رسیدگی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه جمع زیادی از افراد 
خرابکار و اغتشاش گر شناسایی شده اند، افزود: آن دسته از 
کسانی هم که برای شبکه های بیگانه مبادرت به تهیه فیلم 

می کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
آمار دقیقی از میزان خسارات در دست نیست

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص میزان خسارت های 
وارد شده و همچنین تعداد افراد خسارت دیده اظهار کرد: 
در حادثه اخیر از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان 
هنوز آمار دقیق نداریم زیرا زمان کمی گذشته است و اعالم 

آمار تخمینی هم در شأن این جلسه نیست.

غربالگیری دستگیرشدگان
وی در خصوص اینکه خانواده های افراد بازداشتی در 
حوادث اخیر، چگونه می توانند از وضعیت آنها مطلع شوند، 
گفت:  به واحدهای قضایی،  امنیتی و انتظامی تأکید شده در 
خصوص بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری صورت 
گیرد و اگر در بین آنها عده ای بی تقصیر یا کم تقصیر هستند 
و در آتش سوزی ها و ایجاد خسارت ها نقشی نداشته اند با 
این غربالگری زمینه آزادی آنها فراهم شود و این در دستور 

کار قرار گرفته است.
وی افزود: با این اقدام نگرانی خانواده ها برطرف می شود 

اما در هر حــوزه ای اگر خانواده ها اطالعاتی خواســتند 
می توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه اطالعات 

را کسب کنند.
وجود منافقین و معاندین در میان 

دستگیرشدگان
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بین بازداشت کنندگان 
عناصر وابسته به معاندین از جریان نفاق، گروه های دیگر 
که وابستگی  آنها به خارج محرز است وجود دارد همچنین 
طیف هایی از اشــرار و اراذل که یک انسجام داخلی دارند 
نیز مورد شناسایی قرار گرفته و در بین بازداشت شدگان 
کف خیابان و هم بازداشت شدگانی که به آنها بازداشتی 
هوشمند می گوییم نیز تعدادی از عناصر وابسته شناسایی 

شده و اکنون بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه: 

مردمخشونتطلبانرابهنهادهایامنیتیوقضاییمعرفیکنند


