وزیر کشور :مردم در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند
با توجه به جلوهگری بحرانهای اجتماعی؛

بهترين فيلمهاي سال  2017از نگاه نیویورکر

زمان جراحی بزرگ اقتصادی
فرا رسیده است؟

عقب نشینی روشنفکرانه
سینمای لیبرال
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راه دوم
شورای سردبیری

حوادثسهروزاخیرکشوریکباردیگرلزومتجدیدنظر
درچگونگیادارهکشوروروبهروشدنحکومتبامردم
را در مقابل ما قرار داده است .آنچه این امر را ضروری
میسازد تصویری است که از حکومت -به معنای همه
اجزای حاکمیتی نظام -در ذهن شــهروندان وجود
دارد .اکنون روشن شده اســت اکثریت شهروندان
این کشور کسانی نیستند که هنگام شعار دادن علیه
رئیسجمهوری از آنها فیلم گرفته میشود :اکثریت
شهروندان کسانی هســتند که کارنامه حکومت ما
را با عملکردهای اجزای مختلف حکومت در عرصه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی میسنجند و
با فسادی که همه ما پذیرفتهایم بخش اعظم دستگاه
را آغشته کرده ،با عملکردهای نابخردانه اقتصادی،
با ســختگیریهای بیمورد اجتماعی و فرهنگی و با
بیعدالتی در رفتارها مخالفند .اکثریت از نارساییها
ناراضی اســت و فرصتی برای ابــراز این نارضایتی و
پیگیری مطالبات خود میجوید.
این فرصت را چگونه به اکثریــت خواهیم داد؟ این
پرسشی اســت که در مقابل مقامات ارشد ،دستگاه
دولت و سایر ارکان ،و حتی افسران شریفی قرار دارد
که با عملکردی قابل ستایش هنگام حفظ نظم در سه
روز اخیر به خواهش و تمنا از جمعیت اکتفا میکنند.
بیــش از دو راه وجــود نــدارد؛ یا بایــد مطالبات و
نارضایتیها را نفی و ســرکوب کرد و یا با جامعه وارد
دیالوگ سازنده شــد .باید به جامعه گفت میتواند
تقاضایش را ـ ـ هر چه که هســت ــ به زبان بیاورد و
حرفش را نخورد.
باز کردن این راه خردمندانه دوم را نباید به دســت
کسانی سپرد که به خاطر رأی شش ماه پیش مردم
از آنها کینه دارند .باز کردن این مسیر را ،پیش از آنکه
دیر شود ،باید به کسانی سپرد که میتوانند عالقه و
میل مردم به این جمهوری را تکرار کنند .زمان آشتی
ملی فرا رسیده است.
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شماره 50

 16صفحه 1000 ،تومان

ارزیابی صاحبنظران سیاسی پس از سه روز تظاهرات

پایان اعتراضهای سیاسی
ی اجتماعی
با اصالح اقتصادی وآزاد 
هیچگاه از خیابان به دستاورد مطلوب نخواهیم رسید ،رهبران اصالحطلب با مردم گفتوگو کنند
با گفتارهایی از عباس عبدی ،فیاض زاهد ،ناصر ایمانی و مرتضی مبلغ

بازگشت دوباره
نمایشگاه کتاب به «مصلی»

نمایشگاهبینالمللیکتابتهران،بعدازدوسالتجربه
برگزاری ناموفق در شهر آفتاب ،به مکان پیشین خود
بازمیگردد.
صفحه 13را بخوانید
درآمد کمتر از  ۷۰۰هزار تومان شرط
پرداخت یارانه نیست

 ۹گروه مشمول یارانه نقدی
براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه ،درآمد کمتر از
 700هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست.
صفحه 11را بخوانید

روزنامه
«جامعهفردا»
در رسارس
استانهای کشور
منایندگی فعال
میپذیرد.

تلفن88946511 :

2

تقی آزاد ارمکی به بررسی تظاهرات
اخیر مردم در کشور پرداخته است

مردم دنبال
حرکتهای رادیکال
نیستند ،دنبالتغییرند

در ماههای اخیر تجمعات و تظاهرات مختلفی نه فقط در تهران که در برخی
از شهرهای کشــور رقم خورده است؛ مردمی که در بلوار کشاورز تهران چادر
زده بودند و پالکارد به دست ،میگفتند موسسات مالی حقشان را ندادهاند،
معلمانی که جلوی مجلس شعار میدادند تا نمایندگان مجلس فکری به حال
حقوق اندک آنها کنند و آیندهشان را از صندوقهای بازنشستگی پس بگیرند،
کارگرانی که از کم بودن میزان دســتمزدها و نبود امنیت شغلی چارهای جز
صف کشیدن در برابر درهای کارخانهها و کارگاهها ندارند و گاه به «تروریست»
بودن متهم میشوند و گاه به «نان بُر» ،معترضان به قوه قضائیه ،دولت
6
توسویی برای اعتراض یافتهاند.
و مجلس که هرکدام سم 

ترکیه از روسها سامانه اس  400میخرد

چرامسکوفقطدربرابرتهران
بدقولبود؟
8
مهرآباد میزبان هفتمین و هشتمین
هواپیماهای برجامی

دیروز دانشگاه تهران

ازمیانصفحات
سخنگوی شورای سیاستگذاری
نمایشگاه کتاب خبرداد

16 Pages, 10000 Rials

Sun, 31 Doc 2017 vol.1, No. 50

عکس :یلدا معیری /جامعهفردا

آیتاهلل اراکی :وقت آن رسیده که به دوران پیش از برجام برگردیم

سخنران مراسم  ۹دی  ۱۳۹۶تهران گفت :امروز
زمان آن رســیده تا انشاءاهلل به دوران پیش از
برجام بازگردیم و مســئوالن با مشت خود به
دهان کسانی که به زعم خود میخواهند علیه
کشور فشار وارد کنند ،بزنند.
به گزارش «ایسنا» ،آیتاهلل محسنی اراکی عضو
مجلس خبرگان رهبری ظهر دیروز در مراسم
گرامیداشت  ۹دی که در مصالی امام خمینی
(ره) تهران برگزار شــد ،با تاکید بر اینکه ملت
ایران امروز همچنان در جبهه امیرالمومنین (ع)
و امام حسین (ع) ایستادهاند ،اظهار کرد :ملت
ایران  ۴۰سال است که در همه عرصهها جهاد،
فداکاری و ایثار خود را اثبات کرده است و نشان
داده است که ملتی هستند که در خط وکیلاهلل
و اهل بیت (ع) تا زمانی که ســتمگران زمان را
نابود کنند ،پایدار و ثابتقدم خواهند ماند.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران فرزندان کربال،
مقاومت و ایثار هســتند ،خاطرنشــان کرد:
دشمنان نمیتوانند با توطئههایی که علیه ایران
اجرا میکنند خالئــی در وحدت و یکپارچگی
آنها ایجاد کنند ،چرا که ملت ایران دست فتنه
و توطئه را خوانده و چندین هزار سال است که
در این عرصه ایستادگی و مقاومت کرده است

و تا آمریکا و قدرتهای بزرگ از آسیبرسانی
به انقالب اسالمی مایوس نشوند ،ملت ایران از
مقاومت دست بر نخواهد داشت.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
با بیان اینکه مســلمانان  ۱۴۰۰سال است که
در محاصره اقتصادی قرار دارند ،افزود :آمریکا
مومنان پیامبر اسالم و شیعیان حضرت علی (ع)
را نمیشناسد؛ به همین دلیل است که به دنبال
ایجاد خلل در اراده ملت ایران هستند.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران ملتی آبدیده
اســت و اجازه نخواهــد داد کــه تهدیدها و
توطئههای دشــمن تکرار شــود ،گفت :ملت
ایران اجازه نخواهد داد که حسین (ع) بار دیگر
در کربال تنها بماند .ملت ایران اجازه نمیدهد
که ارزشهایش از سوی دشمنان مورد استهزال
قرار بگیرد.
اراکــی در ادامه ســخنرانی خود در مراســم
گرامیداشت  ۹دی ،تصریح کرد :دولت ،مردم،
همه گروهها و جناحهای انقالبی در راه مقاومت
یکپارچــه گام بر میدارند و هیچــگاه در این
راه شکســت نخواهند خورد ،چرا که ملتی که
بهترینهای خود را در راه دستیابی به اهدافش
تقدیم کرده شکست نمیخورد.

وی خطاب به دولتمردان گفت :از مســئوالن
دولتی و دولــت عزیز ،محتــرم و زحمتکش
میخواهیم در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی
جدیت بیشتری از خود نشان دهند؛ میدانیم
که آنها زحمت بسیاری میکشــند تا بتوانند
گرهای از کار ملت باز کنند اما توصیه میکنیم
که امــروز در یک جنگ اقتصــادی تمام عیار
قرار گرفتهایم و برای مقابله با این جنگ نیاز به
جهادگری اقتصادی و کار بســیجی در اقتصاد
داریم .در ایــن عرصه به فرماندهانی نیاز داریم
که اجازه نفوذ دشــمن به سیســتم اقتصادی
کشور را ندهند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد:
دشمن میخواهد با استفاده از عدهای نفوذی
در سیســتم اقتصادی کشــور ،ملت مــا را از
مقاومت خسته کند اما این اتفاق نخواهد افتاد.
در این زمینه از مسئوالن مطالبه میکنیم که
همتشان را بیشتر کنند .از آنها همت شرایط
صلح را نمیخواهیم بلکه از آنها میخواهیم در
این شرایط جنگی اقتصادی هوشمندانه عمل
کنند .مسئوالن باید در برابر خلف وعده دشمن
ایستادگی کنند.

جزئیات کنگره بزرگداشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

ایلنا :دبیر نخســتین کنگره بزرگداشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی جزئیات برگزاری این کنگره
و مراسم نخستین سالگرد رحلت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی را تشریح کرد.
یاسر هاشــمی توضیح داد :این کنگره از ساعت ۸
صبح روز سهشنبه نوزدهم دیماه در محل سالن
اجالس سران با ســخنرانی رئیسجمهور افتتاح

خواهد شد و در آن شخصیتهای برجسته علمی،
سیاسی و فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.
دبیر نخستین کنگره بزرگداشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ادامه داد :این کنگره یک روزه خواهد
بــود و در دو بخش صبح و عصر برگــزار خواهد
شــد ،در بخش صبح عالوه بر رئیسجمهور ،پیام
تصویــری آیتاهلل جوادی آملی و دو ســخنرانی

انجام میشود و سخنان حجتاالسالم سیدحسن
خمینی پایان بخش این نشســت خواهد بود .در
بخش پنلهای علمی کنگره نیز که در سه محور
دین باوری ،سیاست و اقتصاد بهصورت همزمان
برگزار میشود ،شخصیتهای علمی ،فرهنگی،
سیاســی و اقتصادی به بررسی اندیشه و علمکرد
آیتاهلل هاشمیرفســنجانی خواهند پرداخت و

سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88947075-88947812

10

رحمانیفضلی:

در مراسم  ۹دی مطرح شد:

این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه
میدانیم دشــمن بار دیگر قصــد ایجاد فتنه
میان ملت ایران دارد ،افزود :امروز دشــمن از
طریق فضای مجازی و همچنین فشار و تحریم
اقتصادی و توطئههای داخلی به دنبال تحمیل
فتنه جدیدی علیه ملت ایران هستند اما ملت
ایران هوشــیارند؛ آنها ملــت  ۹دی ۱۹ ،دی و
ملتی عاشــورایی و علوی هستند و ملت علوی
هیچگاه در برابر دشمن شکست نخواهد خورد.
ما به پیروزی یقین داریم و شک نداریم که در
آیندهای نزدیک دماغ دشمن را در همه عرصهها
به خاک خواهیم مالید.
وی اظهار کرد :دشمنان میخواهند به علی (ع)
و فاطمه (س) را از ما بگیرند و با جنگ فرهنگی
و اقتصادی و فشارها و توطئههای خود میان ما
و قرآن و اهل بیت (ع) فاصله بیندازند اما ما پای
ارزشهای خود خون دادهایم و از این به بعد نیز
خونها خواهیم داد و برای شهادت در این راه
همچنان ایستادهایم.
اراکــی در ادامه ســخنرانی خود با اشــاره به
برخی مشــکالت اقتصادی موجود در کشور،
از مســئوالن دولتی خواست که در این عرصه
عملکردی جهادی داشته باشند.

قرارداد خرید هواپیما
با2فاینانس اروپایی وچینی

بخش جمعبندی و اختتامیه پنلها نیز عصر روز
سهشنبه و مقارن با ساعت رحلت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی برگزار خواهد شــد .یاسر هاشمی در
خاتمه گفت :مراسم نخســتین سالگرد آیتاهلل
هاشمیرفسنجانیهم،عصرروزپنجشنبه ۲۱دی
ماه و مصادف با خاکسپاری ایشان از ساعت  ۱۵تا
 ۱۷در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار میشود.

از مردم میخواهیم در تجمعات
غیر قانونی شرکت نکنند

وزیر کشور گفت :از مردم تقاضا داریم در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند ،اگر
قصد تجمع دارند درخواست دهند ،بررسی میشود.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره برخی فراخوانهای
فضای مجازی که مردم را دعوت به تجمع میکنند ،اظهار کرد :ما گزارشهایی
در این زمینه داشتهایم و این تجمعات قطعا غیرقانونی است.
وی با تاکید بر اینکه هر نوع تجمعی باید مجوز داشته باشد ،گفت :نیروی انتظامی
و قوه قضائیه تاکنون تالش کردهاند ،مدیریت کنند تا تجمعات غیر قانونی تبدیل
به مسئلهای نشود که نگرانی ایجاد کند.
وزیر کشور که با باشگاه خبرنگاران جوان گفتوگو میکرد ،افزود :از همه کسانی
که با این نوع فراخوانها در تجمعی شرکت میکنند ،تقاضا داریم که در این نوع
تجمعات غیر قانونی شــرکت نکنند ،چراکه برای خودشان و دیگر شهروندان
زحمت ایجاد میکنند .رحمانی فضلی به روند قانونی اخذ مجوز تجمع اشاره و
بیان کرد :افرادی که میخواهند تجمعی داشته باشند ،باید درخواست دهند،
وزارت کشور و استانداریها درخواست آنان را بررسی میکنند.

فرستاده ترامپ:

فعال در سوریه میمانیم

ایسنا :فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتالف ضد داعش از تغییر استراتژی
این ائتالف در ســال جدید میالدی و تمرکز بر بازگشت ثبات به مناطق آزاد شده از
داعش در عراق و سوریه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،برت مکگورک ،فرستاده ویژه دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در ائتالف جهانی برای مقابله با داعش در نامهای به
اعضای این ائتالف نوشــت :فعالیت ما در ســال آتی میالدی اقداماتی برای تسریع
بازگشت ثبات به مناطق آزاد شده از دست داعش متمرکز خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد که آمریکا به حضورش در سوریه ادامه میدهد ،چراکه نبرد
علیه داعش هنوز در این کشور ادامه دارد.
این فرستاده همچنین گفت :تا زمانیکه اطمینان حاصل شود که داعش در سوریه
شکست نخورده ،آمریکا در سوریه میماند.
آمریکا رهبری ائتالف ضد داعش متشکل از بیش از  ۷۰کشور را با هدف شکست این
شبهنظامیان در عراق و سوریه از سال  ۲۰۱۴برعهده دارد .فعالیتهای ائتالف نه از
سوی شورای امنیت و نه از سوی دمشق به رسمیت شناخته نشده است.

