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تازههای مطبوعات
••واکنشمطبوعاتبهاظهاراترئیسجمهورو
اجرایمصوبهبنزینی
••ایران :روحانی :آگاهیم مردم گرفتارند /آرمان:
رئیس جمهور :اعتراض حق مردم است /اعتماد:
رئیس جمهور :حساب اعــتــراض از اغتشاش
جــداســت /آفــتــاب ی ــزد :مسئوالن قــوا بــا مــردم
حرف بزنند /وطن امــروز [با اشــاره به نارضایتی
ها و اغتشاشات] :دستپخت دولــت /صبح نو:
اشرار کارگر پمپ بنزین را سوزاندند /کیهان :آغاز
پرداخت کمک های معیشتی /جوان ،شهروند و
فرهیختگان :دستور رئیس جمهور برای پرداخت
یارانهبنزینی/شرق:فصلپاییزیدولتروحانی.
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی درباره
ترافیکسنگینناشیازبارشبرفدرتهرانازتیتر
«شهرداریتهران سلطـان غافلگیـری!» استفاده
کرد.
••جوان – این که رهبر انقالب با این ادبیات صریح
میفرمایند« :گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر
سرانسهقوهتصمیمبگیرندمنحمایتمیکنم».
بدانمفهوماستکه«قانونگرایی»بایدمبنایعمل
آحاد یک کشور چه مخالف یا موافق با تصمیمات
حکومتی باشد .این سخن و نگاه رهبری نشئت
گرفته از تجربهای است که بارها در دوران حیات
جمهوری اسالمی آن را شاهد بوده و تجربه کرده
ایمکهنحوهمواجههرهبریدرفتنه ۸۸ازمصادیق
بارزآناست.
••ایــران  -باید میان اغتشاش و اعتراض تفاوت
گــذاشــت .بههمان میزان که در مقابل تخریب
باید برخورد کرد ،باید حق اعتراض را به رسمیت
شناخت .این دو رفتار دو روی یک سکه هستند.
پس از اتفاقات سال  ۹۶این گــزاره بهطور جدی
مطرحشدکهحقاعتراضمسالمتآمیزومدنیبه
رسمیت شناخته و زمینههای آن فراهم شود ،چند
هفتهای در این باره صحبت و سپس به فراموشی
سپردهشد».

انعکاس
••تابناک خــبــرداد :محمدرضا باهنر دربــاره
احتمال پیوند بین پایداری ها و احمدی نژاد،
گفت :بعید می دانم این اتفاق بیفتد .پایداری ها
االن وضعیتی ندارند که مسئولیت کار مشترک
با احمدی نژاد را بپذیرند .عالقه ای ندارند و تا
جایی که مطلع هستیم ارتباط قوی نیست.
•• دیپلماسی ایــرانــی نــوشــت  :رســانـههــای
انگلیس خبر دادند که اداره مرزبانی این کشور
در کانال مانش سرنشینان چهار قایق را که همه
میگویند ایرانی هستند ،دستگیر کردند.به
گزارش «گاردین» و شبکه جهانی «بیبیسی»،
با شناسایی و توقیف چهار قایق کوچک که تالش
میکردند از کانال مانش عبور کنند و خود را
به انگلیس برسانند ،در مجموع  ۳۹سرنشین
بازداشت شدند.
••عــصــرایــران نــوشــت :بــارهــا چــه از زبــان
مقامات رسمی و چه گزارشگران و خبرنگاران
و چــه مــصــاحــبـهشــونــدگــانــی کــه در نکوهش
«آتشزنندگان» سخن میگویند ایــن عبارت
شنیده میشود که اعتراضات باید از«مسیر
قانونی» باشد .سخنی کامال درست و مدرن و
موجه است اما مشکل این است که دقیق ًا مشخص
نیست «مسیر قانونی» کدام است و اگر کسانی
بخواهند از «مسیر قانونی» اعتراض کنند ،دقیق ًا
باید چه کاری انجام دهند؟
••تابناک نوشت :حمید گودرزی وکیل مدافع
محمدعلی نجفی گفت :از آن جا که به لحاظ
گذشت اولیای دم ،قصاص منتفی شده است،
اگر دادگاه محترم بر اتهام شبه عمد نظر داشته
باشد ،دیه هم منتفی می شود و فقط از جنبه
عمومی جــرم ،مجازات یک تا سه ســال حبس
را دارد .طبیعتا گذشت اولیای دم جزو جهات
مخففه است؛ زیرا موکلم جهات مخففه عدیدهای
اعم از گذشت اولیای دم ،نداشتن سابقه کیفری و
همکاری با سیستم قضایی را دارد.
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خروشمردمزنجانعلیهاغتشاشگران

گزارش های جدید از ابعاد آسیب به اموال عمومی در اغتشاشات برخی نقاط کشور و نیز آتش زدن قرآن منتشر شده است

با آغاز راهپیمایی های خودجوش مردمی علیه
اغتشاشات در برخی نقاط کشور ،مردم زنجان
دیروز در محکومیت ناامنی های اخیر به بهانه
اعتراض به قیمت بنزین ،به خیابان ها آمدند
و در زیــر بــارش بــرف راهپیمایی کردند .این
راهپیمایی بــه دعــوت قشرهای مختلف از
چهارراه امیرکبیرتامیدانانقالبزنجانبرگزار
شــد .در این راهپیمایی مــردم شعارهایی در
حمایت از رهبر انقالب سر دادند و انزجار خود
را از اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت
مردم به ویژه تخریب کنندگان اموال عمومی
و شخصی مردم اعالم کردند .مرگ برآمریکا،
مرگبراسرائیل،مرگبرانگلیس،مرگبرفتنه
گر،زنجاندیالراویاخدیالر(زنجانیهاآگاهاند)،
انقالبا داخدیالر(پشتیبان و تکیه گاه انقالب
اند)،زنجاندیالرقانورر(زنجانیهاخونهدیه
می کنند) ،رهبریه جان ورر (جان فدای رهبری
می کنند) از شعارهای اصلی شرکت کنندگان
دراینراهپیماییبود.
▪خسارت  60میلیارد تومانی به اورژانس

درهمین حــال  گــزارش هــای رســیــده ،ابعاد
جدیدتری از خسارت ها و تخریب اموال عمومی
توسط آشوب گران را نمایان می کند؛ به عنوان
نمونه خسارت حداقل  60میلیارد تومانی به
اموال و تجهیزات پزشکی اورژانس تنها یک مورد
از صدمه آشــوب گــران به امــوال عمومی است.
براساس گــزارش ایرنا ،روابــط عمومی و اطالع
رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد که اغتشاش
گران همچنین « ۳۲آمبوالنس را از بین بردند»!
بنا بر اظهارات مسئوالن استانی اصفهان ،در
پی اتفاقات اخیر  ۶۹بانک آسیب دیــده و ۲۸
دستگاهاتوبوسطعمهحریقشدهوسهساختمان
شهرداریمناطقاصفهانموردتعرضقرارگرفته
است .به گزارش ایسنا ،وارد کردن خسارت به

دو پایگاه مخابرات ،هفت پمپ بنزین و سه باب
منزل مسکونی در مجاورت بانکها و همچنین
خسارت هشت میلیارد تومانی به آتش نشانی
اصفهان از جمله دیگر تخریب هایی است که
تنها در استان اصفهان رخ داده است .درهمین
زمینه،ابراهیمتاجیکنوریمعاونامدادونجات
جمعیت هاللاحمر استان تهران از حمله به
هاللاحمرشهریاروآتشزدنساختمانامدادی
خبر داده است .به گفته این مقام مسئول ،انبار
هالل احمر که محل ذخیره وسایل مورد نیاز و
ضروری مردم است ،دچار خسارت فراوانی شد
که این حمله درنهایت با ورود نیروهای انتظامی
و بسیج پایان یافت .همچنین در پی آتش زدن
یک پمپ بنزین توسط اغتشاش گران ،متأسفانه
کارگر این پمپ بنزین در این جنایت ،جان خود
را از دست داد .خبرگزاری ایرنا مدعی شده که
در بومهن تهران دو نفر کشته شده اند .از تعداد
جان باختگان در جریان اغتشاشات در برخی
شهرهای کشور آمار رسمی منتشر نشده است.
درعینحالجهاننیوزمدعیشد:پاسدارشهید
مرتضی ابراهیمی ،از نیروهای سپاه حضرت
سیدالشهدا (ع) استان تهران در درگیری دو روز

روسیه:احتما ً
النیروهایخارجیپشتپرده
اغتشاشاتایرانقراردارند
وزارت خارجه روسیه در واکنشی قابل تأمل
دربــاره اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای
ایران ،اعالم کرد که از نظر مسکو ،شاید پشت
پردهدامنزدنبهگسترشاعتراضاتوناآرامی
ها در ایــران نیروهای خارجی قــرار داشته
باشند  .آمریکاییهانیزدخالتدرامورداخلی
ایرانراادامهدادندواینبارکاخسفیدبازهمبا
انتشار بیانیه ای مداخله جویانه از اغتشاشات
و آشــوب طلبی ها در ایــران حمایت کرد تا از
وزارت خارجه این کشور عقب نماند .دولت
آلمان نیز در بیانیه ای دخالت آمیز خواستار
«رعایت حقوق» اغتشاش گران شد! مداخله
در امــور داخلی ایــران به آلمان محدود نشد
و وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه ای که
مداخله آشکار در امور داخلی ایــران است از
اغتشاشات و ناآرامیهای چند روز گذشته
در کشور حمایت کرد .این در حالی است که
در جنبش جلیقه زردهــای فرانسه ،حداقل

هشت هزار نفر بازداشت شده اند! روز گذشته
ماکرونوترامپدربارهایرانگفتوگویتلفنی
داشتند« .مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در
صفحه توئیتر خود به صراحت نوشته بود که
واشنگتنازآشوبطلبانایرانحمایتمیکند.
درپاسخ،سیدعباسموسویسخنگویوزارت
خارجه کشورمان با تقبیح مواضع مداخله
جویانه وزیر خارجه آمریکا گفت« :جالب است
اظهار همدردی با مردمی انجام می شود که
تحتفشارتروریسماقتصادیآمریکاقرارداشته
و پیش از این نیز از زبان همین فرد به صراحت
بیانشدکهبایدبهمردمایرانگرسنگیدادتادر
مقابلماتسلیمشوند».دراینگیرودارریچارد
گرنل ،سفیر آمریکا در آلمان هم در توئیتی
خواستار دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت
شد .مولودچاووشاوغلووزیرخارجهترکیههم
بدونهرگونهاظهارنظرصریحیابرازامیدواری
کردکهحوادثایرانهرچهزودترپایانیابد.

پیشبامنافقینوآشوبگراندرمالردبهشهادت
رسید.محسنیبندپیاستاندارتهرانهمگفتهکه
آشوب گراناغتشاشات غرب تهران که دستگیر
شده اند ،بومی نیستند .به گزارش تسنیم ،سپاه
پاسداران هم اعالم کرد ۱۵۰نفر از لیدرهای
اغتشاشاتاستانالبرزدستگیرشدهاند.براساس
اعترافات دستگیرشدگان ،آن ها توسط افراد
آموزشدیدهدرداخلوخارجازکشوراجیرشدهو
بادریافتمبالغیاقدامبهآتشزدنمراکزدولتی
وعمومیکردهاند.
▪آتش زدن قرآن و اهانت به مقدسات

متأسفانه روند اهانت به مقدسات نیز در برخی
نقاطدیدهشدتاجاییکهشامگاهیکشنبهعدهای
از اشرار با حمله به مصالی شهر قدس در غرب
استانتهران،دراقدامیموهنکهظاهرآننشان
میدهدسازماندهیشدهاست،قرآنهایمصال
را یک جا جمع کردند و آتش زدند! در کازرون هم
اراذل و اوباش با حمله به مدرسه علمیه صالحیه
دهها جلد قرآن کریم را سوزاندند .در شهرستان
شهریار هم در پی به آتش کشیده شدن کتابخانه
تفکر ایــن شهر ۱۳ ،هــزار جلد کتاب در آتش
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کینه اشرار و آشوب گران سوخت.دراین زمینه
آیت ا ...دژکام امام جمعه شیراز و نماینده ولی
فقیه در استان فارس با اشاره به صدمات مالی و
جانیواردشدهبهمردمشیرازوهمچنیناهانتبه
مسجد و قرآن در کازرون گفت« :به شورای تامین
استانگفتهاماگرنمیتواننداغتشاشاتراجمع
کنند،سهشنبهشخص ًاوبههمراهبسیجبهمیدان
خواهمآمد».
▪کشف سالح های سرد از اشرار در یزد

همچنینسازماناطالعاتسپاهاستانفارساز
دستگیریدونفرازلیدرهایوابستهبهگروههای
معاند نظام خبر دادند .بنا بر این گزارش ،این دو
نفر با وعده های اقامت و پرداخت پول ،مأموریت
پیدا کرده بودند ضمن تحریک مردم برای حمله
بهاماکنکلیدیوتخریباموالعمومی،فیلماین
رویداد را تهیه و برای سرکردگان خود در خارج
از کشور ارسال کنند .تعدادی از اشرار مسلح به
سالح سرد نیز که قصد حمله به منزل و بیت آیت
ا ...ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و
امام جمعه یزد را داشتند ،دستگیر و چند شرور
دیگرمتواریشدند.

طلوعآفتابفردا 6:45

واکنش های توئیتری
به اغتشاشات

چهره های متعددی در توئیتر و دیگر شبکه های
اجتماعی به حوادث روزهای اخیر واکنش نشان
داده انــد .برخی به نحوه مواجهه مجلس و سایر
مسئوالن با اصالح قیمت بنزین انتقاد داشتند،
عــده ای به نحوه اج ــرای تصمیم واکنش نشان
دادند و عده ای هم واکنش مداخله آمیز رسانه ها و
کشورهایغربیرانقدکردند.ازجمله:
* عطاء ا ...مهاجرانی :این که سخنگوی آمریکایی
می گوید« :آمریکا با شماست» مــرادش از شما:
کسانیاستکهبانکآتشمیزنند،فروشگاهغارت
میکنند،بهمرکزبسیجبااسلحهحملهمیکنند،در
شهریارکتابخانهآتشمیزنند،بهمنابعبنزینونفت
وبهپمپبنزینهاحملهمیکنند،این«شما»آشنای
آمریکاستوجادهصافکن.
* علی مطهری :در ماجرای قیمت بنزین ،جایگاه
مجلستنزلپیداکردولیبایدقبولکنیمکهمجلس
نیزدرتصمیمگیریبرایحلاینمشکلتعللکرد
وناچاراینتصمیمدرخارجازمجلسگرفتهشد.
* مصباحی مقدم :شاید اگر اجــرای این تصمیم
شب عید نبود و زودتر اطالع رسانی میشد شرایط
بهگونهدیگریبود؛متاسفانهتدبیرالزماتخاذنشد.
* فاطمه سعیدی :محمدرضا عــارف در نامه ای
به علی الریجانی پیشنهاد داده مقامات امنیتی
درخصوصاقداماتانجامشدهبرایکنترلبحران
و وزارت ارتباطات درباره محدودیت های ارتباطی
گزارشیارائهکنند.
* عبدا ...گنجی :توقع است سران قوا مشترک ًا با
مردمحرفبزنند.چطوررهبریبامردمحرفزدند
اما ســران قوا درخصوص چگونگی تصمیم خود
ساکتاند؟
* فریدمدرسی:یکشنبهشبتیمهایتبهکار،چند
شهر را به آتش کشیدند که اص ً
ال معترض نبودند؛
حتی شعار هم نمیدادند .فقط آمده بودند تا در
فضای اعتراضها ،اموال مردم را غارت کنند ،آتش
بزنند و بروند .این افراد سرتیم داشتند و ابزارهای
الزمبرایتخریبوغارتراآمادهکردهبودند.

