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روی موج کوتاه

ســخنگوی دولت در ارتباط با عدم 
اطالع رسانی دولت درباره افزایش سه 
برابری قیمت بنزین، گفت: آیا شــما 
توصیه تان این اســت که بگوییم فردا 
می خواهیم بنزین را گران کنیم؟ تجربه 
به ما نشان داده بود که انتشار زودهنگام 
خبر زمان آغاز سهمیه بندی، پیامدهایی 
جز هدر رفتن منابــع، اختالل در نظم 
عمومی، فعال شدن قاچاقچیان سوخت 

و  زد و بندهایی از این قبیل نداشت.
علی ربیعی در نشست هفتگی خود 
با خبرنــگاران دربــاره افزایش قیمت 
بنزین، افــزود: دولت بــه خوبی واقف 
بود که در این شــرایط دســت زدن به 
اصالح ساختاری و قیمت تبعاتی برای 
محبوبیت و مقبولیت خواهد داشــت. 
به نظر من رئیس جمهور خود را فدای 

مصالح کالن کشور و مردم کرد.
وی ادامــه داد: کشــور مــا چه با 

تحریم و چــه بدون تحریــم، نیازمند 
اصالحات ســاختار اقتصادی است و 
در همین برهه هاســت که شجاعت و 
مسئولیت پذیری اشخاص و جریان ها 
و جناح های سیاسی و بیداری و بصیرت 
و هوشــیاری ملت نمایان می شود. در 
این ایام سخت است که معلوم می شود 
چه کسانی پای منافع ملی ایستاده اند 
و حاضرند برای آنها هزینه دهند و چه 
کسانی به دنبال کار خودشان هستند 
و سعی می کنند از درون حوادث برای 
خودشــان منافع کوچــک جناحی و 

محبوبیت های گذرا کسب کنند.
عدالت در این طرح نهفته است

وی تاکید کرد: این سوال وجود دارد 
که آیا این سیاست، سیاست درستی بود؟ 
من می خواهم بگویم عالوه بر سیاست 
عادالنه کردن، ما اتفاقــاً این بار به همه 

مردم یارانه نمی دهیم. 

مــا جهت گیری که نســبت به ۶۰ 
میلیون نفر از جامعه ایران انجام دادیم 
در حقیقــت سیاســت عادالنه کردن 
و برخــورداری عادالنــه از درآمدهای 
کشــور بود کــه در این طــرح نهفته 

اســت. ربیعی با اشــاره به اینکه ما در 
شرایطی هستیم که اقشــار نیازمند 
جامعه تحت فشــار اقتصادی هستند 
و دولت خــود را موظف بــه حمایت از 
این اقشــار می داند، افــزود: هدف این 
بود که تا جایی که می توانیم به قدرت 
خرید خانوارهای متوســط کم درآمد 
بیافزاییم و بهتریــن منبع برای تامین 
مالی حمایت از اقشار پایین جامعه نیز 
 توقف یارانه اقشار برخوردار و پرداخت

 به افشار پایین بود.
نظام جمهوری اسالمی اعتراض را 

حق مردم می داند
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
اتفاقاتی که تاســف برانگیز بود و طی 
سه روز گذشته رخ داد از جنس نگرانی 
و دلشــوره داشــتن برای معیشت و 
اعتراض به یک تصمیم نبود، متاسفانه 
ما دیدیم که برخی به بهانه اجرای مصوبه 
افزایش قیمت بنزین، به اغتشاش های 
نامتعارف، آتــش زدن بانک ها، حمله 
به مراکز انتظامــی و نظامی، حمله به 
زیرســاخت هایی مثل گاز و مخابرات، 
حمله به اموال خصوصــی مردم اقدام 
کردند. ربیعی ادامه داد: آتش زدن پمپ 
بنزین ها که بعضاً منجــر به جراحت و 
ســوختگی کارگران جایگاه ها شد یا 
لطمه زدن به امــوال عمومی. ما در این 
مــدت گزارش های زیــادی از پلیس 
۱۱۰ داشتیم. مردم گزارشات زیادی را 
ارائه دادند که عده ای با ماسک صورت 
خود را پوشیده اند و با شیوه های کامال 
حرفه ای، خشونت بســیار باالیی را به 
خرج می دهند. همین جا اعالم می کنم 
که نظام جمهوری اسالمی ایران و دولت 
ایران اعتراض را حق همه مردم می داند 

اما معترض با اغتشاشگر متفاوت است.
 وضعیت 80 درصد آرام تر 

شده است
وی ادامه داد: اغتشاشــگری که با 

اســلحه در خیابان حضور پیدا کرده و 
تخریب می کند و اموال را آتش می زند 
قطعاً با معترضی که نسبت به وضعیت 
خود می خواهد اعتراض مدنی داشته 
باشد متفاوت است. خدا را شکر که مردم 
ایران صف خود را از این افراد جدا کردند 
و من فکر می کنم ما امــروز بیش از ۸۰ 
درصد نسبت به دیروز وضعیت آرامتری 

را داشتیم.
 وی افزود: خوشبختانه شواهد ما هم 
نشان می دهد که از دیروز حتی برخی 
از افرادی که به طور هیجانی در  برخی 
از این تجمعات حضور داشــتند، دیگر 
حضور ندارند. اما ما برای اینها هم احترام 
قائلیم و آنها هم حق دارند که اعتراض 

خودشان را داشته باشند.
وی تاکیــد کرد: بــا قطعیت اعالم 
می کنم هیچکــس در خیابان مجروح 
نشده و همه یا بیشــتر مجروحیت ها 
مربوط به درگیری ها و حمله به مراکز 
نظامی و انتظامی و تعــدادی از طریق 
تیراندازی های اسلحه هایی بوده است 
که بیرون آمد. پیش بینی ما این است که 
این موضوع تا روزهای آینده به صفر برسد 
و کاهش پیدا کند که آن زمان آمار و ارقام 

به ترتیب گزارش خواهد شد.
همه باید پشت این طرح می آمدند

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
موضع گیری مقام معظــم رهبری به 
همه ما درس داد و نشان داد که با آگاهی 
و تســلط به مصالح ملی، شجاعانه در 
برهه ای خطرناک کــه برخی مدعیان 
خود را کنار می کشــند پا بــه میدان 
می گذارنــد و مــا از ایشــان مجدداً 

سپاسگزاری می کنیم. 
ربیعی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح 
افزایش قیمت بنزین به موجب قانون 
برنامه ششم توسعه بوده است و صرفا به 
این دولت اختصاص ندارد و در دولت های 
آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: همه 

در کشور باید پشت این طرح می آمدند 
و مقام معظم رهبری هم رسما روی آن 
صحه گذاشتند و برخالف برنامه های 

قبل، برنامه درستی است.
مشکل اینترنت ظرف امروز و فردا 

حل می شود
سخنگوی دولت در رابطه با قطعی 
اینترنت در راستای اعتراضات پیرامون 
اجرای طرح افزایش قیمت بنزین عنوان 
کرد: وقتی اعتراض ها صورت می گرفت 
ما مشــکل اینترنت نداشتیم اما وقتی 
ســنگ در اتوبان خالی شــد و فیلم ها 
ارسال و هدایت می شد شورای امنیت 
کشــور تصمیم گرفت و به اپراتورهای 
مختلف برای جلوگیری از سوء استفاده 
 ارســال کرد؛ زندگــی مــردم نباید 

مختل شود.
ربیعی افزود: دولــت تالش زیادی 
کرد به همین جهت نظام بانکی مشکلی 
ندارد. تاکسی های اینترنتی هم مشکلی 
ندارند. جاهایی کــه مربوط به زندگی 
روزمره بوده مشــکل حل شده است. از 
امروز و فردا نیــز اینترنت تعداد زیادی 
از استان های کشور به وضعیت عادی 

برخواهند گشت.

سخنگوی دولت پاسخ داد؛

چرا دولت ما را غافلگیر کرد؟

خبر

خبر

رئیس قوه قضاییه، اقناع افکار عمومی و اجماع 
نخبگانی را مقدمه ضروری اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت دانست و با تاکید بر اینکه امروز 
صف مردم از صف اخاللگران در امنیت جداست، 
از همه مسئوالن ذیربط خواســت که از طریق 
تریبون های مختلف به تبیین ابعاد گوناگون طرح 
مدیریت مصرف سوخت بپردازند. به گزارش قوه 
قضاییه، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، 

تصریح کرد: روز گذشته، مقام معظم رهبری به 
صورت جامع به این موضوع اشاره فرمودند و ما 

هم از عنایات ایشان کمال سپاس را داریم.
این طرح باید به صورت متناوب در پنج 

سال گذشته اجرا می شد
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اصل این طرح، 
مبنای کامال قانونــی دارد و در قانــون برنامه 
ششــم توســعه و همچنین سیاست های کلی 
نظام مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
بر آن تاکید شــده اســت. البته این طرح باید 

در 5 ســال گذشــته به صورت متناوب توسط 
دولت انجام می شــد. بر همین اساس طرحی را 
دولت پیشــنهاد کرد که بحث های کارشناسی 
مختلفی درباره آن مطرح بــود و نهایتا تصمیم 
 بر این شــد که اقداماتی طبق پیشنهاد و طرح 

دولت انجام شود.
رئیسی با بیان اینکه اصل طرح، قانونی است، 
از شــیوه اجرای آن انتقاد کرد و نگرانی مردم را 
ناشــی از عدم اقناع افکار عمومی دانست. وی 
اظهار کرد: ضرورت داشت افکار عمومی در این 

زمینه روشن شود. مردم عزیز ما از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی هر زمان نسبت به موضوعی قانع 
شــده اند با تصمیمات نظام همراهی و همدلی 
کرده اند؛ در ایــن قضیه هم تردیــد نداریم که 
 در صورت اقناع افکار عمومــی، همراهی مردم 

حاصل می شود.

 قوه قضائیه وظیفه نظارتی خود
 را دنبال می کند

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه صف مردم 
از صف اشرار و اخاللگران در امنیت جدا است، به 
مسئوالن و قضات دستگاه قضایی نیز دستور داد که 
همراه با مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی تالش 
کنند مطلقا به کســب و کار، زندگی و خانه مردم 
آسیبی وارد نشود و مردم از تعرض مصون بمانند. 
رئیسی با اشاره به تاکیدات رهبری بر جلوگیری از 
افزایش قیمت کاالها و خدمات به بهانه افزایش 
قیمت بنزین تاکید کرد: قوه قضاییه نیز وظیفه 
نظارتی خــود را در این زمینه دنبــال می کند و 
امیدواریم همه مردم از مواهب این طرح به نحوی 

که اعالم شده است، بهره مند شوند.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اعالم کرد چند گروه وابســته به منافقیــن در تجمعات اخیر 

دستگیر شدند.
جواد کریمی قدوســی در این باره به فــارس گفت: آقای 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز گذشته در نشست 
غیرعلنی مجلس اعالم کرد که منافقیــن در اعتراضات اخیر 

دست داشته و فعال بودند.
وی افزود: تعدادی از آشوبگران متصل به منافقین دستگیر 
شــده اند؛ این افراد توسط ســازمان های اطالعاتی همچون 
وزارت اطالعات و سپاه شناسایی شده اند که به سراغ آنها رفته 

و خواهند رفت. کریمی قدوسی توضیح داد: شبکه هایی ایجاد 
کردند و در هر مرحله آن را تغییر داده و ســازماندهی مجدد 
می کنند اما هدایتشــان از طریق همان فضای مجازی مانند 
تلگرام صورت می گیرد؛ این افراد عمدتا دست به دست هم داده 
و فعالیت می کنند که خوشبختانه در حین فعالیت هم ضرباتی 
خوردند. وی در ادامه یادآور شد: در مجموع نظام، اشراف خوبی 
به اینها دارد و قطعا به زودی بــر تمام این خطرات و تهدیدات 
غلبه پیدا خواهد کرد؛ باید تاکید کنم که با برخورد با گروه های 
منافقین، باز درون مردم انسجام بهتر و حرکت قوی تر و شتاب 

انقالب هم ان شاءاهلل به سرعت بیشتر می شود.

دستگیری تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران
همچنیــن معــاون دانشــجویی دانشــگاه تهــران به 
ایســنا خبر داده که در پی تجمــع روز گذشــته تعدادی از 
دانشــجویان دانشــگاه تهران در اعتراض به حــوادث اخیر 
و مشــکالت اقتصادی کشــور، برخــی از این دانشــجویان 
 بعــد از پایــان تجمعــات در محوطه بیــرون از دانشــگاه 

دستگیر شدند. 
سعید حبیبا، در این باره افزوده است: حراست و مسئوالن 
دانشگاه در حال پیگیری وضعیت دانشجویان دستگیر شده و 
اینکه دانشجویان توسط چه سازمان یا نهادی دستگیر شدند، 

ستند. ایسنا گزارش داده که مطابق اطالعات به دست آمده، 
»سها مرتضایی«، دانشجوی معترض به نتیجه مصاحبه دکتری 
که از حدود یک ماه پیش تحصن خود را مقابل کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران آغاز کرده بود، نیز یکی از بازداشت شدگان روز 

گذشته است.

رئیس قوه قضاییه: 

صف مردم از صف اخاللگران در امنیت جداست

در پی اعتراضات اخیر رخ داد؛

دستگیری چند گروه وابسته به منافقین و تعدادی از دانشجویان
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مطهری:
حمایت جوانمردانه رهبری به 

آشوب ها پایان داد
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس اقدام 
رهبر انقالب در حمایت از تصمیم سران قوا در مورد 
افزایش قیمت بنزین را جوانمردانه توصیف کرد و در 
یادداشتی نوشت: اگر ایشان دوپهلو سخن می گفتند، 
موجب سردرگمی و ادامه آشوب ها می شد. در مثال 
مناقشه نیست اما می توان این اقدام رهبر انقالب را 
شبیه اقدام امام خمینی)ره( در پذیرش مسئولیت 
قبول قطعنامه 5۹۸ ســازمان ملل متحد دانست؛ 
در آنجا هم افرادی می خواستند مسوولیت قبول 
قطعنامه را به گردن یکدیگــر بیندازند و دیگری را 
مقصر جلوه دهند. امام)ره( جوانمردانه مسئولیت 

آن را پذیرفت و به بگو مگوها پایان داد. 
    

دولت مسبب افزایش 
تنش هاست

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در نشستی خبری گفت: سال ۸۹ نیز 
قیمت  حامل های انرژی تغییر کرد و ما شاهد افزایش 
قیمت در ۱۶ نوع بودیم ولی تنشی پیش نیامد. در 
دوره قبل افکار عمومی اقناع شده بود ولی دولت در 
مقطع کنونی هیچ صحبتی با مردم نکرد و همین 
موضوع باعث افزایش تنش شد. نکته دیگر مسأله، 
اطالعات نادرست بود به طوری که تا دو روز قبل از 
اجرایی شدن طرح، سخنگوی دولت و وزیر نفت آن 
را تکذیب کردند. وی تاکید کرد: مهمترین سرمایه 
ما صداقت است، اگر نباشد مردم دچار بی اعتمادی 

می شوند و واکنش نشان می دهند.
    

آیت اهلل امینی: 
اگر خدای نکرده حادثه ای رخ 
دهد ما پناهی جز رهبری نداریم

آیت اهلل ابراهیم امینی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در دیدار مســئوالن بسیج اساتید و 
نخبگان حوزه علمیه قم با بیان اینکه نباید به فتنه ها 
اعتنا کرد، گفت: رهبر معظم انقالب انتظارات خود 
را بیان کرده اند و باید آن را تحقق بخشید،  بهترین 
رهبر ایشان هستند. اگر خدای نکرده حادثه ای رخ 
دهد ما پناهی جز رهبری نداریم. شبهه هایی درباره 
مقام معظم رهبری مطرح می شود، ولی واقعا آنچه ما 
دیدیم از اول تا آخر، هنوز معظم له همانی هستند که 
از اول بوده اند. اآلن هم خواستار ایشان هستیم، قبال 
هم خواستار ایشان بوده ایم. همیشه دعاگوی معظم 
له بوده ام، حتی در نماز شب ها دعایشان می کنم. باید 

دعا کنیم خداوند طول عمر به رهبری دهد.
    

سپاه:
با ادامه هر گونه ناامنی قاطعانه 

برخورد خواهیم کرد
سپاه پاسداران انقالب اســالمی در واکنش به 
حوادث و رخدادهای پس از اجرای طرح مدیریت 
مصرف ســوخت، طی بیانیــه ای بــا قدردانی از 
تیزهوشــی و بصیرت مردم در تشخیص و افشای 
نقشه شوم دشمن و جداســازی مطالبات و صف 
اعتراض از اغتشاشگران تاکید کرد: با ادامه هرگونه 
ناامنــی و اقدامات مخل آســایش و آرامش مردم 

قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
    

 بازار تهران 
در آرامش کامل است

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران روز 
گذشته خبر داد که تمام واحدهای صنفی بازار بزرگ 
تهران باز هستند و در کمال آرامش به سر می برند. 
وی با تاکید بر اینکه امروز)دوشنبه 27 آبان(، هیچ 
گزارشی از اغتشاش و ناامنی از بازار تهران اعالم نشده 
است، گفت: با مدیریت همه جانبه اصناف و نیروهای 
انتظامی خوشبختانه آرامش به بازار بازگشته است 
و بازاریانی که روز گذشــته از ترس اغتشاشگران 
واحدهای صنفی خود را بسته بودند امروز مغازه های 

خود را باز کردند.
    

نامه عارف به الریجانی برای 
برگزاری نشست فوق العاده 

فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید از 
نامه محمدرضا عارف به رئیس مجلس در خصوص 
بررســی افزایش قیمت بنزین خبر داد.  وی گفت: 
آقای عارف در نامه ای به رئیس مجلس درخواست 
کرده اســت تعطیلی هفته آینده جلسات مجلس 
لغو شــود و وکالی ملت در یک نشست به بررسی 
موضوع افزایش قیمت بنزین بپردازند. در این نامه 
پیشنهاد شده که مشخصا از سوی مقام های امنیتی 
در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل بحران در 
روزهای گذشته و عادی سازی شرایط گزارشی ارائه 
شود و از روسای قوای مجریه و قضائیه برای حضور 

در مجلس دعوت شود. 

با قطعیت اعالم می کنم 
هیچکس در خیابان مجروح 

نشده و همه یا بیشتر 
مجروحیت ها مربوط به 

درگیری ها و حمله به مراکز 
نظامی و انتظامی و تعدادی 

از طریق تیراندازی های 
اسلحه هایی بوده است که 

بیرون آمد. پیش بینی ما 
این است که این موضوع 
تا روزهای آینده به صفر 

برسد 

سخنگوی دولت درباه 
علت عدم اطالع رسانی این 
اقدام از سوی دولت، گفت: 

تجربه نشان داده که انتشار 
زودهنگام خبر زمان آغاز 
سهمیه بندی، پیامدهایی 

جز هدر رفتن منابع، 
اختالل در نظم عمومی، 
فعال شدن قاچاقچیان 

سوخت، زد و بندهایی از 
این قبیل نداشت

به دلیل محدودیت دسترسی به اینترنت در روزهای اخیر، اخبار چندانی از واکنش های 
خارجی به التهابات ایران به دست نیامده؛ با این حال برخی خبرگزاری ها از واکنش مقامات 
فرانسه، ترکیه و آلمان خبر داده اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مسکو در واکنش 
به اعتراض های مردمی در ایران در پی افزایش قیمت بنزین، به احتمال حضور نیروهای 
خارجی در این اعتراضات اشاره کرده است. به نوشته این رسانه، وزارت خارجه روسیه 
اعالم کرد: مسکو معتقد است که احتمال حضور نیروهای خارجی در اعتراضات مردمی 
ایران وجود دارد. نیروهایی که خواهان افزایش و دامن زدن به اعتراض ها در ایران هستند.

ترکیه: امیدواریم آرامش بازگردد
خبرگزاری آناتولی نیز گزارش داده که »مولود چاووش اغلو«، وزیر خارجه ترکیه در 
واکنش به تحوالت ایران، ابراز امیدواری کرد که اعتراضات در ایران پایان یابد. به نوشته 
این خبرگزاری، چاووش اغلو در همین ارتباط گفت: ما امیدواریم تا آن جا که ممکن 
است، هرچه زودتر صلح و آرامش به ایران بازگردد. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: 
»این نخستین واکنش رسمی مقامات دولتی ترکیه به تحوالت ایران است. ترکیه از 
متحدان نزدیک ایران به شمار می رود و پیش از این رئیس جمهور و دیگر مقامات این 

کشور نیز مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه و سیاست »فشارحداکثری« آمریکا 
علیه ایران اعالم کرده بودند.«

واکنش متفاوت آلمان
واکنش آلمان اما متفاوت بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلمان در 
واکنش به تحوالت اخیر در ایران در اظهاراتی مداخله جویانه، خواستار توجه به 
درخواست های معترضان شده است. پیش از آلمان نیز دیگر مقامات غربی از جمله 
مقامات آمریکایی در اظهارات مداخله آمیز مشــابهی به تحوالت ایران واکنش 
نشان داده بودند. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه نیز روز گذشته در تماسی تلفنی 
پیرامون موضوعات مختلف مربوط به ایران، از جمله گام های بعدی در خصوص 

ایران گفتگو کردند.

واکنش های خارجی به التهابات تازه ایران


