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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دولت و به طورکلی مجموعه نظام 
تالش خود را کردند که افزایش ســه 
برابری قیمت بنزین در آرام ترین شکل 
ممکن عملی و اجرایی شود؛ با این حال 
این شــوک به قدری بزرگ بود که طی 
ساعات گذشته پس لرزه های متعددی 
داشــت. اولین پس لرزه هــا مربوط به 
اعتراضات و تجمعات در برخی شهرهای 

کشور بود. 
همان شبانه، تجمعات اعتراضی در 
اهواز، امیدیه، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، 
خرمشهر، بیرجند، مشهد، سیرجان، 
شیراز، قزوین، تبریز، مازندران، گیالن، 
یاسوج، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، 
تبریز، کرمانشــاه، المرد، ســنندج و 
حتی تهران شــکل گرفت و به سرعت 
ویدئوهایی از تجمعاتی که علیه افزایش 
قیمت بنزین شعار می دادند، منتشر شد.

در برخی از ایــن ویدئوها، نیروهای 
پلیس مشــغول گفتگو با مردم و آرام 
کردن آنها بودنــد و در برخی دیگر کار 
به درگیــری تجمع کنندگان و پلیس، 
پرتاب سنگ و اشــیا به سوی پلیس، 
آتش زدن ســطل های زباله، شــلیک 
گاز اشک آور و حتی استفاده از ماشین 

آبپاش در برخی مناطق کشید. 
اعتراض با ماشین خاموش

شــکل خاصــی از ایــن تجمعات 
اعتراضی نیز ایجــاد ترافیک در نقاط 
مختلف شــهرها بود. در بســیاری از 
شهرها، مردم با اتومبیل خود در میادین 
و خیابان های اصلی شهر حضور یافته 
و خودروی خود را در خیابان خاموش 
کردند که منجر به ترافیک سنگین در 

معابر شد. خبرنگاران گزارش می دادند 
که در برخی مناطق پلیس با جرثقیل در 

حال جابه جا کردن این ماشین هاست.
همچنین در برخی دیگر از شهرها 
مانند شــیراز بعضی مدارس به دلیل 
اعتراض رانندگان سرویس های مدارس 
و خودداری آنها از بردن دانش آموزان به 

مدرسه تعطیل شده است.
 یک کشته و چند زخمی

 در سیرجان
سیرجان صحنه یکی از آن اعتراضات 
خشونت بار بود. محمد محمودآبادی، 
سرپرست فرمانداری سیرجان دیروز 
گزارش داد که در تجمع اعتراضی جمعه 
شب سیرجان، متاسفانه عده ای از این 
تجمع مسالمت امیز سوء استفاده کردند 
و یکسری اموال عمومی را تخریب و به 
برخی پمپ بنزین ها خسارت وارد کرده 
و قصد داشتند به مخازن اصلی شرکت 
نفت دسترسی داشته باشند و آنها را به 
آتش بکشــند که با مقاومت نیروهای 
امنیتی، انتظامی، ســپاه و بسیج روبرو 

شده و عقب نشینی کردند.
به گفتــه او یــک نفر نیــز در این 
درگیری ها کشــته و چند نفر زخمی 
شــدند. وی توضیح داد: »نمی توان با 
یقین صد درصدی گفت که مجروحین 
با تیر مستقیم نیروهای امنیتی یا از جای 
دیگر مجروح شدند زیرا برخی ها از پشت 
و برخی نیز از بغل ضربه خوردند؛ ضمن 
آنکه تاکید داریم هیچ کدام از نیروهای 
امنیتی دســتور شلیک مســتقیم را 
نداشتند و فقط برای حفاظت از مخازن 
حساس سوخت کشور مجوز شلیک تیر 
هوایی را داشتند که این کار را نیز انجام 

داده اند.«

هشدار وزارت کشور و قوه قضائیه
همزمــان بــا ایــن درگیری ها، 
دسترســی شــهروندان به اینترنت 
از جمعــه شــب، در برخی شــهرها 
دچار اختالل شــده است. با این حال 
فضای مجازی ملتهــب از اعتراضات 
صورت گرفته، مکرر در حال انتشــار 

ویدئوهای مربوط به اعتراضات بود. 
در همین راستا، صیدال فعال، رئیس 
مرکز فوریت های امنیتــی، اطالعات 
و اخبار وزارت کشــور با اشاره به انتشار 
کلیپ هــای مربوط به ســنوات قبل 
در فضای مجــازی، هشــدار داد که با 
شــایعه پراکنان فضای مجازی مطابق 

قانون برخورد می شود.
عالوه بر او، دادستان کل کشور نیز 
در یک گفتگوی تلویزیونی، هشــدار 
داد: اعمالی که منجر به اخالل در نظم 
می شــود به موجب قانون جرم است و 
قوه قضائیه با افرادی که اخالل می کنند 

طبق مقررات برخورد قانونی می کند.
حجت االسالم منتظری با بیان اینکه 
مطمئن هســتم مردم خط خود را از 
اخاللگران جدا می کنند، افزود: اعتقاد 
ما این است که خود مردم بهترین نیرو 
هســتند که بتوانند جلوی اخاللگران 

را بگیرند.
مجلس بی خبر

امــا اعتراض هــا صرفا مربــوط به 
تجمعات مردمی نبود. علی رغم اینکه 
اعالم شده بود، افزایش سه برابری قیمت 
بنزین، تصمیم ســه قوه بوده است اما 
نمایندگان مجلس اظهار می کردند که 

از شنیدن آن غافلگیر شده اند. 
بدین ترتیب آنها نیز به جمع منتقدان 
و معترضان این شوک بنزینی پیوستند. 

حجت االسالم مجتبی ذوالنور، نماینده 
مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»مجلس شورای اسالمی و نمایندگان 
ملت هیچ گونه دخالت و حتی اطالعی 
از این اقدام غافلگیرانه دولت نداشته اند. 
این اقدام در مجموع اقدام غلطی است.«

طرح مجلس برای بازگرداندن 
قیمت بنزین 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
ذوالنور گفته است: »در اولین ساعات 
شروع کار مجلس در روز یکشنبه بنده 
و تعداد قابل توجهی از نمایندگان ملت 
که تلفنی موافقت آنان را گرفته ام، با ارائه 
یک طرح دو فوریتی خواستار توقف و 
لغو اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین 

خواهیم شد.«
عالوه بر او، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی نیز از درخواست جمعی 
از نماینــدگان برای برگزاری جلســه 
غیرعلنی مجلس برای بررسی افزایش 

قیمت بنزین خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: با 
توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین به 
یکباره و بدون اطالع رسانی قبلی صورت 
گرفته جمعی از نمایندگان درخواست 
برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی 
موضوع افزایش قیمت بنزین را داشتند 
که این موضوع در جلسه هیئت رئیسه 

مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
او به عصرایران گفته است: جمعی 
از نمایندگان در حال تهیه یک طرح دو 
فوریتی هستند که قیمت بنزین به قبل 
از روز ۲۴ آبان ماه برگردد. بر اساس مفاد 
این طرح دو فوریتــی هرگونه افزایش 
قیمت بنزین در حد تــورم و آن هم در 
ســال های آتی و با نظر مجلس اعمال 

خواهد شد.
به گفته یوسف نژاد، این طرح که از 
سوی اعضای فراکسیون امید پیگیری 
می شــود، امروز )یکشــنبه( به هیأت 

رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.
واکنش متفاوت دو مرجع تقلید 

واکنش آیات عظام صافی گلپایگانی 
و علوی گرگانی به افزایش ســه برابری 
قیمت بنزیــن نیز، روز گذشــته تیتر 

اخبار بود. 
آیت اهلل صافی گلپایگانــی در قم با 
ابراز تأسف و نگرانی شدید از این اقدام، 
خواستار آن شد تا نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، لغو این طرح را اعالم 

کنند.
در پیام این مرجع تقلید آمده است: 
»متأســفانه در حالی که گرانی، تورم 
و بیکاری بســیاری از اقشار مملکت را 
در وضعیت سخت و ناراحت کننده ای 
قرار داده، طرحی در شب میالد رسول 
رحمت )صلی اهلل علیه و آله وسلم( توسط 
سران قوا تصویب شد که موجب تأسف و 
نگرانی شدید است. از نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی می خواهیم که 
لغو این طرح را اعــالم کنند و برای رفع 
مشکالت مردم، با مشــورت بزرگان و 
اساتید علم اقتصاد اقدام فوری نمایند.«

آیت اهلل علوی گرگانی نیز با صدور 
بیانیه ای با ابراز تاســف از گرانی بنزین 
اظهــار داشــتند: »اینجانــب از همه 
نمایندگان مجلــس می خواهم که با 
قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشتی 
در جامعه را گرفته و از دولت محترم نیز 
می خواهم که تا دیر نشــده در تصمیم 

خود تجدیدنظر کند.«
تاکید سه قوه بر اجرای مصوبه

همزمــان بــا ایــن اعتراضــات و 
واکنش هــا، جلســه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز 
دیروز با حضور اعضا و ســران سه قوه 
تشکیل شد. آنچه از محتوای این جلسه 
برمی آمد حاکی از این بود که سران سه 

قوه به رغم اعتراضــات بر تصمیم خود 
اصرار دارند. 

در این جلســه بحث شــد که همه 
قوا در اجــرای این مصوبــه، همکاری 
کامل خواهند کرد و از همه دستگاه ها و 
نهادهای کشور خواسته شد برای اجرای 
موفق ایــن طرح و تحقق اهــداف آن، 

همکاری کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه و دادستان 
کل کشور در این جلسه تأکید کردند که 
قوه قضائیه برای اجرای این طرح به طور 

کامل همکاری خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
در این جلسه با اشــاره به قانون برنامه 
ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان 
مشارکت همه دستگاه ها برای اجرای 

موفق این طرح شد.
 پرداخت ها از هفته آینده 

آغاز خواهد شد
از ســوی دیگر دولت بــرای آرام 
کردن فضا، مکرر به طــرح حمایتی 
دولت و اجرای قریب الوقوع آن اشاره 
می کند. روز گذشــته روابط عمومی 
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که 
کمک معیشتی دولت به 18 میلیون 
خانوار قطعا بــه صورت نقدی خواهد 
بود و ایــن کمک ها که قرار اســت به 
حساب سرپرست خانوار واریز شود، 
ماهانــه، بدون وقفــه و به طورمنظم 

پرداخت می شود. 
وی همچنیــن خبــر داد کــه 
پرداخت های آبان ماه از هفته آینده آغاز 

خواهد شد. 
بدین ترتیب و بــا توجه به محتوای 
جلسه شورای عالی هماهنگی قضایی 
به نظر می رسد که اعتراضات چه از نوع 
مردمی آن و چه از نوع غیرمردمی مانند 
طرحی که مجلس تهیه کــرده، راه به 
جایی نخواهد برد و بنزین همان لیتری 
سه هزار تومان خواهند ماند. حال باید 
دید که دولت عواید حاصل از این افزایش 

قیمت را چگونه مدیریت خواهد کرد.

از تجمعات اعتراضی تا طرح مجلس برای بازگرداندن قیمت بنزین؛

پس لرزه های شوک بزرگ

گزارش

وکیل حسین فریدون گفت: پرونده و اتهامات 
آقای دانیال زاده ربطی به موکل بنده ندارد و پرونده 
حســین فریدون در تمام موضوعات رسیدگی 

شده است.
به گزارش فارس، حسین سرتیپی افزود: پرونده 
موکلم حسین فریدون اکنون مختومه است و بعید 
می دانم که به دلیل دستگیری آقای دانیال زاده و 

روشن شدن تکلیف چک های فی مابین، پرونده 
مجدد بررسی شود. این وکیل دادگستری اظهار 
کرد: حکم موکلم صادر و قطعی شــده و موضوع 
جدیدی مطرح نشده است و رابطه ای موضوعیتی 
میان این دو پرونده نیز وجود ندارد چراکه هر چه 
بوده در مورد اتهامات »فریدون« همه رسیدگی 
شده است. ســرتیپی گفت: صرف نظر از صحت 

و عدم صحت موضوع عنوانی مبنی بر بررســی 
مجدد پرونده به بنده ابالغ نشده است. وی در مورد 
آخرین وضعیت موکلش گفت: حسین فریدون از 
همان روزی که به بازداشتگاه اوین رفته تا به امروز 
در زندان اســت. وی از همان روز پذیرش شده و 
خروجی از بازداشــتگاه نداشته است. این وکیل 
دادگستری افزود: بنده هنوز موفق به دیدن ایشان 

در زندان نشده ام، اما اینکه گفته شد به مرخصی 
رفته صحت ندارد و به عنوان وکیل چیزی به من 
ابالغ نشده است. گفتنی است، رسول دانیال زاده 

یکی از ابربدهکاران بانکی است که برای نفوذ در 
ساختار بانک ها اقدام به اخذ تسهیالت و پرداخت 
رشوه های ســنگین به مدیران ارشد کرده است. 
گفته می شــود او پرداختی های هنگفتی نیز به 
حسین فریدون داشته است. به گزارش فارس، پس 
از دستگیری رسول دانیال زاده ابربدهکار بانکی 
برخی از نمایندگان مجلس و مقامات از بررسی 
مجدد پرونده حسین فریدون خبر داده و تأکید 
کرده بودند به دلیل اینکه باید تکلیف چک های 
داده شده و رشوه های اخذ شده مشخص شود باید 

مجدد پرونده برادر رئیس جمهور بررسی شود.

وکیل حسین فریدون:

اتهامات دانیال زاده ربطی به موکلم ندارد
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مجمع تشخیص هیچ بحثی 
درباره گرانی بنزین نداشته است

روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، ضمن انتشار تکذیبیه ای شایعات و جمالت 
منتسب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در قیمت بنزین را تکذیب کــرد. این تکذیبیه 
مؤکداً بیان می دارد، رئیس و دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در 
تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روزهای 
اخیر نداشته اند. این گزارش همچنین می افزاید: 
در جلســات مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
نیز هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین مطرح 
نبوده است و هرگونه تصمیم گیری در این باره از 

اختیارات دولت و مجلس به شمار می رود.
    

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس
دولت بنا به رعایت مصالح ملی 

به FATF بپیوندد
محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی به ایسنا گفت: به نظر من 
وقتی مجلس پالرمو و CFT  را تصویب کرده، کار آن 
تمام است و دولت می تواند بنا به رعایت مصالح ملی 
آن را برای اجرا ابالغ کند. براساس اظهاراتی که آقای 
رئیس جمهور خصوصاً در چند روز اخیر داشتند که 
هر کاری را برای حفظ منافع ملی و کمتر متضرر 
شدن مردم و کاهش فشــار بر اقتصاد و معیشت 
خانوار انجام می دهند ایشــان می تواند این کار را 
 FATF اجرایی کند و با توجه به مصوبه مجلس به
بپیوندد. نماینده مردم اردکان در مجلس در پایان 
از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواست که 

کار قانونگذاری را به مجلس واگذار کند.
    

تکرار ادعاهای خصمانه پمپئو 
علیه ایران

وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای نخ نما و 
خصمانه خود علیه کشورمان گفت که رد پای ایران 
و روسیه در سوریه قابل مشــاهده است. به گزارش 
ایســنا، مایک پمپئو در یک ســخنرانی با موضوع 
»آزادی بشر«، مدعی شد: آنها )ایرانی ها( در مسیری 
قرار دارند که هر روز به دست یافتن به ظرفیتی که 
می تواند میلیون ها انسان را به خطر بیندازد، نزدیک تر 
می شوند. همچنین سخنگوی وزارت امورخارجه 
آمریکا گزارش داد که مایک پمپئو  روز پنج شنبه با 
ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی خود درباره ایران و 
لزوم مسئول دانستن این کشور برای آنچه رفتارهای 

تحریک آمیز تهران خواندند، رایزنی کرده اند.
    

ائتالف »رفاه ملت« با سایر 
جریان ها هنوز قطعی نیست

بهروز نعمتی، دبیرکل حزب رفاه ملت ایران به 
ایسنا گفت: ما برای نحوه حضور در انتخابات مشغول 
رایزنی با همفکرانمان هستیم و هنوز در این زمینه 
که تحت ائتالف با سایرین وارد انتخابات شویم یا به 
صورت مستقل، به نتیجه نهایی نرسیده ایم. نعمتی 
که از یاران نزدیک علی الریجانی در مجلس است، 
در پاسخ به این پرسش که آیا حضور علی الریجانی 
در انتخابات مجلس منتفی شده است یا خیر، نیز 
اظهار کرد: من سخنی از آقای الریجانی نشنیده ام 

که بگوید در انتخابات حاضر نمی شوم.
    

 حضور فرمانده کل ارتش 
در جمع چتربازان

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران که برای ارزیابی 
عملیات شبانه واکنش سریع جنگنده های آلرت 
نیروی هوایــی ارتش در پایگاه هوایی شــهید 
یاسینی حضور یافته بود، به طور سرزده در جمع 
چتربازان تیپ ۵۵ هوابرد حاضر شد. در این دیدار 
فرمانده تیم چتربازان تیپ ۵۵ هوابرد، گزارشی 
از دقت عمل چتربازان و هماهنگی های کامل و 
دقیق با نیروی هوایی برای اجرای این عملیات 
مشــترک ارائه کرد. این تیپ، یکی از یگان های 
 راهبردی در ســطح نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی ایران است. 
    

حکم چهار سال حبس یک 
ایرانی به بهانه نقض تحریم ها

وزارت دادگستری آمریکا از صدور حکم ۴۶ ماه 
زندان برای یک ایرانی به اتهام نقض تحریم های 
ایران خبر داد. دادگاه منطقه ای نیویورک »بهزاد 
پورقناد« را متهم کرده که در فاصله سال ۲۰۰8 
تا ۲۰1۳ به همراه دو شهروند ایرانی دیگر و یک 
شرکت ترکیه ای در سه نوبت به خریداری الیاف 
کربن از آمریکا و انتقال آن به ایران از طریق امارات 
متحده عربی و گرجستان اقدام کرده که در یک 
مورد، کشور واسطه که نامش منتشر نشده، این 

محموله را شناسایی و توقیف کرده است.

معاون رئیس قوه قضائیه 
و دادستان کل کشور 

در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران 

سه قوه تأکید کردند که 
قوه قضائیه برای اجرای این 
طرح به طور کامل همکاری 
خواهد کرد. رئیس مجلس 

شورای اسالمی نیز خواهان 
مشارکت همه دستگاه ها 

برای اجرای موفق این طرح 
شد

آیت اهلل صافی گلپایگانی: 
متأسفانه در حالی که 
گرانی، تورم و بیکاری 

بسیاری از اقشار مملکت 
را در وضعیت سخت و 

ناراحت کننده ای قرار داده، 
طرحی در شب میالد رسول 

رحمت، توسط سران قوا 
تصویب شد که موجب 

تأسف و نگرانی شدید است

دستیار ویژه ریاست ســازمان انرژی اتمی گفت: صنعت 
هسته ای با نشاط و پویایی تمام به فعالیت های خود از جمله 
مدرن سازی رآکتور تحقیقاتی خنداب اراک ادامه می دهد و 
در دو روز آینده با حضور آقای صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی بخشــی از این رآکتور به نام مدار ثانویه که ۵۰ درصد 

راکتور را شامل می شود رسماً افتتاح می شود.
به گزارش ایلنــا، علی اصغر زارعــان در چهل و نهمین 

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور، 
دســتیار ویژه ریاســت ســازمان انرژی اتمی در خصوص 
مختصات فنی و مقایسه رآکتور سابق و جدید بیان کرد: وجود 
اشتعال باالتر و استفاده بهینه تر از سوخت، وجود شارنوترونی 
باالتر، تولید رادیو ایزوپ های صنعتی و پزشــکی که در این 
زمینه نیاز آینده کشور را تامین می کند، تولید رادیوداروی 
مولیبدینیوم ۹۹ به روش شــکافت هســته ای، مصرف آب 

سنگین کمتر، ایجاد توانمندی انجام تست سوخت، ارتقاء 
قابلیت انجام تســت مواد)خوردگی در برابر شارنوترونی(، 
نیاز به سوخت کمتر، ارتقاء سطح کیفی آنالیز ساختار اتمی و 
ارتقاءقابلیت تصویربرداری نوترونی از جمله مواردی است که 

در این خصوص قابل ذکر است.
وی در ادامه گفت: دسترسی متخصصین به قلب راکتور 
در زمان روشن بودن عالوه بر زمان خاموشی رادیوایزوتوپ و 
انجام آزمایش های مربوطه که متخصصین در این زمینه با 
تالش مضاعف، مهمترین جزء این راکتور که VESEL نام 
دارد را طراحی و بادر نظر گرفتن استانداردهای هسته ای با 

رویکرد بومی سازی این مهم را عملیاتی کردند.

زارعان تصریح کرد: ان شاءاهلل این راکتور تا سال 1۴۰۰ به 
اتمام خواهد رسید و این یعنی اقتدار و افزایش احساس غرور 
ملی که همه طراحی  ها شامل مفهومی، پایه و تفصیلی توسط 
جوانان این مرز و بوم انجام شده و مابقی اقدامات این حوزه نیز 

به صورت شبانه روزی در حال انجام است.
دستیار ویژه ریاســت ســازمان انرژی اتمی افزود: این 
سازمان یک دارالفنون است چون از همه رشته های فنی چه 
در حوزه راهبردی، نوآوری و مدیریت فناوری همراه با عدم 
خودشیفتگی توام با بصیرت و روحیه استکبارستیزی با در 
نظر گرفتن عدم عقب نشینی از حقوق هسته ای خود دنبال 

می شود.

دستیار ویژه ریاست سازمان انرژی اتمی:

رآکتور خنداب به زودی مدرن سازی می شود


