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روی موج کوتاه

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 شــد که این طرح روز گذشته 
در مجلس مورد بررســی قرار گیرد تا 
در پی آن، مجلس دولــت را مکلف به 
بازگرداندن قیمت بنزین به قبل از 24 

آبان کند. 
اما صبح دیروز به گفته ســخنگوی 
فراکســیون امید، پس از بیانات مقام 
معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از 
طرح روسای سه قوه برای افزایش قیمت 
بنزین، طرح دو فوریتــی لغو افزایش 

قیمت بنزین، از دستور کار خارج شد.
فاطمه سعیدی در این باره توضیح 
داد: شورای مرکزی فراکسیون امید با 
توجه به نظرات کارشناسی کمیته های 
تخصصی طرحی ســه فوریتی برای 
لغو افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن 
افزایش تدریجــی آن از طریق بودجه 
ســنواتی را تهیه کرده بود، همچنین 
طرح دو فوریتی دیگری تهیه شده بود 
که بر مبنای آن بنزین تک نرخی با نرخ 

1500 تومان عرضه شود.
وی افزود: هیچ یــک از این طرح ها 

اعــام وصول نشــد امــا قرار اســت 
کمیســیون های تخصصــی 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 کــه اغلب منتقد 
افزایش ناگهانی قیمــت بنزین بودند 
نیز تغییر کرد. در جلســه روز گذشته 
مجلس، علی شــمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی نیز حضور داشت. پس 
از این جلسه، اسداهلل عباسی، سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح 
ســهمیه بندی بنزین الزم االجراست، 
تاکید کرد که »طرح ســهمیه بندی 
بنزین به تصویب شورای عالی امنیت 
ملی و تایید سران قوا و رهبری رسیده و 

مجلس از آن حمایت می کند.«
همچنین مهدی شــیخ، نماینده 
تهــران در خصــوص جلســه دیروز 
نمایندگان درباره قیمت بنزین، گفت: 
قرار شد تا نمایندگان مجلس حمایت 
قاطع خود را از تصمیم سران قوا اعام 
کنند و در عین حال نظارت حداکثری 
برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها 

صورت گیرد.
استعفاهای ناگهانی

علی رغم حمایــت ناگهانی اغلب 

نمایندگان، دو نماینده استعفا کردند. 
پس از پایان جلسه علنی مجلس، محمود 
صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون 
امید در اعتراض به نادیده گرفتن مجلس 
در تصمیمات مهم از نمایندگی مجلس 
استعفا کرد. گفته شد که برخی دیگر 
از نمایندگان نیز صادقــی را همراهی 

خواهند کرد. 
عاوه بر او، محمد قسیم عثمانی نیز 
پس از نطق میان دستور، متن استعفای 
خود را تقدیم هیأت رئیســه مجلس 
کرد. عثمانــی در نطق میان دســتور 
خود گفت: آقای الریجانی شــخصا و 
بدون مشــورت مجلس درباره بنزین 
تصمیم گیری و اظهارنظر می کند و انگار 
نظر ما نمایندگان مهم نیست؛ به همین 
دلیل حضور ما هم در مجلس معنایی 
ندارد؛ اصا برای چه ما در اینجا هستیم.

مجلس علیه دو رئیس
آنچه کــه عثمانــی در نطق میان 
دستور خود عنوان کرد، حرف شماری 
دیگر از نمایندگان نیز بود؛ حتی آنهایی 
که به دنبال حمایت مقام معظم، حمایت 
خود از افزایش قیمــت بنزین را اعام 
کردند نیز نسبت به آنچه که تک روی 
علی الریجانــی می نامیدند، معترض 
بودند؛ اعتراضاتی کــه منجر به تهیه 
طرح اســتیضاح علیه دو رئیس، یعنی 

رئیس مجلس و رئیس دولت شد. این 
نمایندگان با تاکید بــر اینکه مجلس 
اطاعی از کم و کیــف، جزئیات و زمان 
دقیق افزایش قیمت بنزین نداشته است، 
معترض بودند که چرا الریجانی به عنوان 
رئیس مجلس، نمایندگان را در جریان 

این تصمیم نگذاشته است.
 مورد دیگری که به آن اشــاره شد 
غیرقانونی بودن افزایش قیمت بنزین 
از سوی شــورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا بود. شــماری از نمایندگان 
تاکید می کردند که روال افزایش قیمت 
بنزین به لحاظ قانونــی باید از مجرای 

مجلس بگذرد. 
این اعتراضات تا بدانجا پیش رفت 
که تعــدادی از نماینــدگان با امضای 
نامه ای به رئیس کمیسیون آیین نامه 
داخلی مجلس خواســتار اســتیضاح 

علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسامی شدند.

مجتبــی ذوالنــور، نماینــده قم 
و رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس دیروز در حال 
جمع آوری امضا از نمایندگان برای این 

استیضاح بود.
در متــن نامه تقاضای اســتیضاح 
الریجانی خطــاب به کاتــب رئیس 
کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی 
آمده است: »به استناد ماده 24 آیین نامه 
ما نمایندگان به عملکرد رئیس مجلس 
معترض و خواســتار استیضاح ایشان 

هستیم.«
در این نامه دالیلی ذکر شده از جمله 
این کــه عضویت رئیــس مجلس در 
مجامع و شــوراها از حیث شخصیت 
حقوقی ایشان است؛ لذا مواضع ایشان 
از جانب مجلس طبق نظر مشــورتی 
مجلس و نظر اکثریت نمایندگان نبوده 
اســت. همچنین در تصمیمات اتخاذ 
شده توسط ســران قوا مثل اقدام اخیر 
در سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 
رای نمایندگان آن هم حداقل به صورت 

استمزاجی گرفته نشده است.
در نهایــت امضا کننــدگان ایــن 
نامــه اعتــراض خــود را نســبت به 
تصمیم گیری هــای مجلــس بدون 
مشورت نمایندگان بیان کرده و طبق 
آیین نامه مجلس خواســتار به جریان 

افتادن استیضاح علی الریجانی شدند.
60 امضا پای استیضاح روحانی

عاوه بر استیضاح رئیس مجلس، 
استیضاح رئیس دولت نیز دیروز کلید 
خورد. خبرگزاری فارس گزارش داد که 
جمعی از نمایندگان مجلس در نشست 
علنی نوبت عصر دیــروز مجلس طرح 
استیضاح رئیس جمهور را تهیه و تدوین 

کردند که به 60 امضا هم رسیده است.
این طرح در چهار محور ســخنان 
تفرقه انگیــز، اجرا نکردن سیاســت 
اقتصــاد مقاومتــی، بی کفایتی در 
مدیریت اجرایی کشور و وضعیت ارزی 
و اقتصادی کشور تدوین شده است. 
آنطور کــه از تاش های ذوالنور برای 
جمع آوری امضا پای طرح استیضاح 
روحانی برمی آید، می توان گفت که 
در اســتیضاح رئیس دولت نیز دست 

مجتبی ذوالنور در کار است.

تاکید بر پرداخت هر چه سریع تر 
پول به حساب مردم

هرچند که بــه جریــان افتادن 
این دو اســتیضاح در مجلس یادآور 
تمام طرح های اســتیضاحی است 
که در عمر مجلــس دهم در مجلس 
به راه افتادنــد و امضاهای هیجانی 
و مصلحتی پای آنها نشســت و بعد 
امضاها پس گرفته شــد و درنهایت 
در حد یک جنجال باقی ماند و راه به 

جایی نبرد. 
در کنار این واکنش های هیجانی، 
روسای دولت و مجلس تاکید بر واریز 
هرچه ســریعتر عواید حاصل از این 
طرح به حســاب های مردم داشتند. 
علــی الریجانی که آمــاج انتقادات 
تند همکارانش بود، دیروز در جلسه 
علنی مجلس گفت: »آنچه مهم است 
این است که اوالً دولت منابعی را که 
به  عنوان مابه التفاوت در نظر گرفته 
شده در اســرع وقت به حساب مردم 
واریز کند و نشــان دهد که پای عهد 
خود ایستاده و کمیسیون مربوطه نیز 

باید حتماً این کار را پیگیری کند.«
بدین ترتیــب به نظر می رســد 
مجلس دیگر ابزاری برای توقف این 
طرح ندارد و از این پــس باید انرژی 
خود را معطوف به نظارت بر چگونگی 
اجرای آن کند. به ویــژه که محمود 
واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
نیز روز گذشته تاکید کرد که با بیانات 
مقام معظم رهبری راه  بهانه جویی، 
ایرادگیــری و مانع گــذاری در راه 
دولت که مجری این تصمیم بزرگ 

اقتصادی است، بسته شده است.

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

مجلس عقب نشست

گزارش

در ســومین روز پس از اعام افزایش سه 
برابری قیمت بنزین، اعتراضات در گوشــه و 
کنار کشــور همچنان ادامه داشت. به دنبال 
تداوم این اعتراضات، بر شــمار بانک ها، پمپ 
بنزین ها و اموال دولتی که در آتش سوختند، 
فروشگاه هایی که غارت شدند و همچنین بر 

تعداد کشته های این حوادث افزوده شد. 
هنوز آمار دقیقی از خسارات در شهرهای 
مختلف وجود نــدارد، امــا گزارش ها حاکی 
است که بیشترین آسیب به اموال عمومی در 
استان های خوزستان، تهران بزرگ، فارس و 

کرمان وارد شده است. 
در بسیاری از شهرها فروشــگاه ها غارت 
شــدند و بانک ها و پمپ بنزین هــا یکی از دو 
مکانی بودند که بیشــترین آمار آتش سوزی 

متعلق به آنهاست. 
هزار نفر در کل کشور بازداشت شدند

خبرگزاری فارس به نقل از یک نهاد امنیتی 
نوشــته اســت: تاکنون حدود 1000 نفر در 
ناآرامی های اخیر در کل کشــور بازداشــت 
شــده اند و بیش از 100 بانک و 5۷ فروشگاه 
بزرگ فقط در یک استان به آتش کشیده شده 

و یا به غارت رفته است.
تنها در شهر یزد، به گفته دادستان عمومی 
و انقاب این شــهر، 40 نفر دستگیر شده اند. 
البته محمدحدادزاده تاکیــد کرده که اغلب 
دستگیرشــدگان از اتباع بیگانه و غیریزدی 

بوده اند.
گزارش فارس به نقل از نهاد امنیتی مذکور 

می افزاید: از میان 10۸0 شــهر و شهرستان 
کشور، اعتراضات و تجمعات کوچک و بزرگ 
در 100 نقطه کشور صورت گرفته که جمعیت 
این تجمعات بین 50 تــا حداکثر 1500 نفر 
تخمین زده شده اســت. همچنین تعداد کل 
معترضان و آشــوبگران از جمعه شب تاکنون 
مجموعا ۸۷400 نفر برآورد شــده که از این 
میزان حدود ۸2200 نفر مــرد و 5200 نفر 

آن ها زن بوده اند.
برآوردها حاکی اســت که حجم خشونت 
و میزان تخریب ها نســبت بــه تجمعات دی 
ماه ۹6 گسترده تر و مخرب تر بوده و در نتیجه 
آســیب های جانی و مالی در مقایســه با آن 

افزایش داشته است.
آمار دقیقی از میزان کشته شده ها در دست 
نیســت، اما فارس به نقــل از آن نهاد امنیتی 
نوشته که بیشــترین تلفات مربوط به حمله 
مسلحانه به انبار های نفتی و مقر های نظامی 
بوده که در جریان جلوگیری از انفجار انبار های 
نفتی و خلع ســاح مقر های نظامی به وقوع 

پیوسته است. 
 یک افسر ناجا در کرمانشاه 

به شهادت رسید
در پی ایــن ناآرامی ها، فرمانــده انتظامی 
استان کرمانشــاه خبر داد که »سرگرد »ایرج 
جواهری« از ماموران کانتــری 24 الهیه در 
درگیری با اراذل و اوباش و اغتشاشــگران به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد.« سردار علی اکبر 
جاویدان توضیــح داد: در جریان ناآرامی های 

روز شــنبه، 25 آبان در کرمانشــاه، عده ای از 
اغتشاشگران که مســلح نیز بودند به سمت 
کانتری 24 الهیه هجــوم برده و قصد تصرف 
این کانتری را داشــتند. شهید جواهری نیز 
برای حفظ مقر پلیس به دفاع در برابر مهاجمان 
پرداخت، اما ناجوانمردانه مورد اصابت گلوله 

قرار گرفت.
در یکی دیگر از حوادث به دنبال آتش زدن 
یک بانک، کل ساختمان و طبقات باالیی که 
مسکونی بودند نیز دچار حریق شد و عده ای 
در پشــت بام ســاختمان محبوس شدند که 

درنهایت با ورود آتش نشانی نجات یافتند. 
درباره جانباختگان مردمــی آمار دقیق و 
رسمی اعام نشــده اما گزارش های محلی از 
درگیری ها و میزان خشونت در آنها حاکی از 
تعداد باالی مجروحان است. تعداد فوتی ها نیز 
محدود به همان یک نفر که فرماندار سیرجان 
در روز شنبه، فوت وی را تایید کرد، نمی شود و 

افزایش یافته است. 
آغاز بازداشت رانندگان خودروهایی که 

مسیرها را بسته بودند
در تهران و شهرســتان ها کار شناســایی 
ماشــین هایی که اقدام به بســتن خیابان ها 
می کردند نیز انجام و مراحل بازداشت رانندگان 
آنها آغاز شده است. شــمار زیادی از مردم نیز 
پیامک هایی حاوی هشدار نسبت به حضور در 
تجمعات از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی 
دریافت کردند.  حجت االســام محمدجعفر 
منتظری، دادستان کل کشور طی بخشنامه ای 

اعام کرد: »اوال: با سازمان های متولی از قبیل 
مجامع صنفی، ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی 
تعامل و همکاری الزم به عمل آورده و از هرگونه 
افزایش قیمت به بهانــه افزایش بهای بنزین 
جلوگیری و نســبت به ارائه خدمات قضایی 
پیشــگیرانه اقدام نمایید. ثانیا: از مردم عزیز و 
کسانی که در اثر شرارت اشرار و تعدی به اموال 
آنان، دچار خسارت و زیان شده اند خواسته شود 
با مراجعه به دادســتان ها و حوزه های قضایی 
مربوط، نسبت به طرح شــکایت اقدام کنند 
تا مرتکبین این جنایت که توســط نیروهای 
امنیتی و انتظامی شناسایی شده یا می شوند یا 
تحت تعقیب قرار گرفته اند، به جبران خسارت 

وارد شده محکوم گردند.«
 وزارت اطالعات: 

عوامل اغتشاشات شناسایی شدند
وزارت اطاعات نیز در بیانیه ای با اشــاره 
به حوادث اخیــر اعام کــرد: »عوامل اصلی 
اغتشاشات دو روز گذشــته شناسایی و اقدام 

مناســب در حال انجــام اســت.« در ابتدای 
این بیانیه آمده اســت: »با توجه بــه بیانات 
ارزشــمند مقام معظم رهبــری در خصوص 
مسائل پیش آمده پس از اجرای طرح مدیریت 
مصرف ســوخت به آگاهی ملت شهیدپرور 
می رســاند این وزارتخانه ضمن نصب العین 
قرار دادن منویات معظم له و توجه دادن همه 
مسئولین امر به وظایف خود، برخورد با اشرار را 
وظیفه خود می  داند و با هرگونه عوامل ناامنی و 
برهم زدن امنیت و آرامش ملت شریف برخورد 

قاطع می نماید.«
استانداران مختلف نیز روز گذشته همگی 
ضمن تاکید بر مقابله با اغتشاشات، وضعیت 
شهرهای مربوط به استان خود را در آرامش و 
تحت کنترل گزارش کردند. با این حال اینترنت 
تا زمان نگارش این گزارش در کشور قطع است 
و باید دید تا پایان شب آرامش چنان به کشور 
بازمی گردد که برقراری اینترنت میسر شود یا 
اینکه عدم دسترسی به اینترنت همچنان تداوم 

خواهد داشت. 

خسارات توجیه ناپذیر به اموال عمومی در جریان اعتراضات؛

آتش بنزین روی بانک ها، فروشگاه ها و جایگاه های سوخت
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احمد توکلی روایت کرد؛
توصیه رهبر انقالب به روحانی 

درباره بنزین
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامــون موضع رهبر انقــاب در خصوص 
قیمت بنزین به فارس گفــت: روز جمعه به هنگام 
ماقات مسئوالن نظام با رهبر انقاب به مناسبت 
والدت پیامبر، آقای روحانی بــه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای اطاع می دهد که از شب گذشته افزایش 
قیمت بنزین اعمال شده است. رهبر انقاب در پاسخ 
به رئیس جمهور می گویند، اگر می خواستید چنین 
کنید، چند روز زودتر یارانه ای را که به مردم وعده داده 
بودید، به حسابشان واریز می کردید. رهبر انقاب در 
ادامه تاکید کرده اند که حاال هم ظرف یکی دو روز 

وجه مورد نظر را به حساب مردم واریز کنید.
    

یک مقام مطلع:
محدودیت دسترسی به اینترنت، 

مصوبه شورای امنیت است
یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات به ایسنا خبر داد که محدودیت دسترسی 
به اینترنت از شب گذشته با تصویب شورای امنیت 
کشــور و اباغ دبیرخانه آن به اپراتورهای اینترنت، 
از شب گذشــته و به مدت 24 ساعت دسترسی به 
اینترنت محدود شده است. این مسئول مطلع افزود: 
پیگیری های زیادی از سوی وزارتخانه در حال انجام 
است تا مجوز الزم برای برقراری مجدد ارتباطات و 

اباغ آن به اپراتورها صورت پذیرد.
    

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد؛
ایاالت متحده در کنار مردم 

زجرکشیده ایران است
مورگان اورتاگوس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در توئیتر نوشت: »ایاالت متحده در کنار مردم 
ایران که مدت هاست در حال زجر کشیدن هستند، 
قرار دارد؛ مردمی که به تازه ترین بی عدالتی رژیم حاکم 
اعتراض می کنند. ما تاش )دولت ایران( برای قطعی 
اینترنت را محکوم می کنیم.«  وزیر خارجه آمریکا نیز 
در یک پیام توئیتری نوشت که آمریکا صدای مردم 

ایران را شنیده و از آنها حمایت می کند.
    

ادعای سفیر آمریکا در آلمان:
امکان بازگشایی اینترنت به 
روی مردم ایران را داریم

به گزارش ایلنا، ریچارد گرنل، ســفیر آمریکا 
در آلمان در توئیتی نوشــت: »ما امکان فنی برای 
بازگشــایی اینترنت به روی مردم ایران را داریم و 
باید مطمئن شویم که اینترنت از دخالت های  موانع  
حکومتی در امان است. آمریکا و دولت های اروپایی 

باید در این  در این زمینه همکاری کنند.«
    

راهبرد ایجاد آشوب در لبنان 
شکست خورد

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح 
دیروز در دیدار با شیخ نعیم قاسم، قائم مقام حزب اهلل 
لبنان با اشاره به وقایع اخیر لبنان گفت: نظام سلطه 
به دنبال بحران آفرینی های جدید در منطقه است 
اما راهبرد ایجاد آشوب در لبنان با هوشیاری مردم و 
مسئوالن، احزاب و گروه های لبنانی با شکست رو به 
رو شد. شمخانی با تجلیل از تدابیر و مواضع حکیمانه 
سید حسن نصراهلل، از حزب اهلل لبنان به عنوان کانون 

ثبات ساز و امنیت آفرین در لبنان و منطقه یاد کرد.
    

احتمال منتفی شدن پرداخت 
دیه میترا استاد

حمید گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی 
به ایسنا گفت: از آنجا که به لحاظ گذشت اولیای دم، 
قصاص منتفی شده، اگر دادگاه محترم بر اتهام قتل 
شبه عمد نظر داشته باشد، دیه هم منتفی می شود 
و فقط از جنبه عمومی جرم، مجازات یک تا سه سال 
حبس را دارد. طبیعتا گذشت اولیای دم جزو جهات 
مخففه است؛ زیرا موکلم جهات مخففه عدیده ای 
اعم از گذشت اولیای دم، نداشتن سابقه کیفری و 

همکاری با سیستم قضایی را دارد.
    

جانشین پروری از مطالبات 
اصلی رهبر معظم است

سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح در دهمین جشنواره مالک اشتر،  
گفت: با وجود اقدامات مؤثر صورت گرفته در حوزه 
جانشین پروری و همتاپروری هنوز با نقطه آرمانی 
فاصله داریم. نســلی که جنگ را تجربه کرده عمر 
خدمتی اش رو به پایان است و وظیفه فرماندهان این 
است که تاش خود را برای باز کردن فضای مدیریتی 
برای جوان ترها بیشــتر کند چرا که جوان گرایی و 
جانشــین پروری از مطالبات اصلی فرمانده معظم 

کل قوا است.

هر دو طرح مجلس برای 
توقف افزایش قیمت بنزین 

از دستور کار خارج شد و 
اسداهلل عباسی، سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس تاکید 

کرد: طرح سهمیه بندی 
بنزین به تصویب شورای 
عالی امنیت ملی و تایید 

سران قوا و رهبری رسیده 
و مجلس از آن حمایت 

می کند

محمود واعظی: با بیانات 
مقام معظم رهبری راه  

بهانه جویی، ایرادگیری و 
مانع گذاری در راه دولت که 

مجری این تصمیم بزرگ 
اقتصادی است، بسته شده 

است


