اقتصاد سیاسی نابرابری ،دلیل رسیدن به وضعیت کنونی
راهکارهای مردمی برای رسیدن به اخبار

رئیس پلیس راهور تهران اعالم کرد

تلگرام فیلتر شد
تلویزیون چه میکند؟

ابهامهای پلیس
درباره طرح ترافیک جدید
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راهحل
شورای سردبیری

پیگیریهــای تحریریــه «جامعه فردا» نشــان
میدهد حتــی ورود احــزاب اصالحطلب دارای
پایگاه اجتماعی به عرصه برای کنترل ناآرامیهای
اجتماعی و جلوگیری از توسعه تظاهرات در ابعاد
خطرآفرین ،فاقد نتیجه و بیسرانجام ارزیابی شده
است .معنای وضعیت این است که برای گفتوگو
با جامعهای که در کف خیابانهاســت ،هیچکس
وجود ندارد.
نتیجــه محتوم ایــن وضعیت احتمــال ارتقای
رویارویی به نقطه جوش با عبــور رویاروییها از
دستاندازهای اتفاقی و احتمالی و تشدید وخامت
هرچه بیشتر در طول زمان است .فرجام نهایی ،یک
صفبندی خشن و الزام به سرکوب خواهد بود.
از اصالحطلبان به عنوان شرکای -کمابیش!20 -
ساله حکومت انتظار میرفت و میرود در ارزیابی
وضعیت حداکثر واقعبینی را نشان دهند .به نظر
میرسد در امتناع آنها و اظهار ناتوانی برای ورود به
پروسه کنترل مشکل ،نوعی ترس از عدم موفقیت و
کاهش اعتبار مؤثر باشد ،و شاید برخی میپندارند
واگذاری روند به گذشــت زمــان ،امتیازگیری
سیاســی را به همــراه بیاورد .اگر چنین باشــد،
محاسبهای با نتیجه اشتباه است :هالک جمهوری.
آن نتیجه محتوم نیز بنبست دوم است .حکومت
نه میل و اراده به ســرکوب تظاهرات و نه تحلیلی
درباره نتیجهبخــش بــودن آن دارد .اما فقدان
راهحل مسالمتآمیز ،در نهایت و مانند خودروی
بیترمزی در سراشیب ،برخورد منتهی به نابودی
است .کابوس اجبار حکومت به کاربرد سالح برای
کنترل نظم نباید واقعیت یابد.
شاید بهتر باشد امتیاز اصالحطلبان برای مشارکت
در این پروسه پیشــاپیش به آنها داده شود .آنچه
دیگر برای کســی اهمیت جدی ندارد اما نمادین
است :پایان حصر محصورین ،به عنوان حسن نیت
و دلجویی از ســیدمحمد خاتمی و دعوت رسمی
از او برای حضور در جامعه .واقعا دســتاوردهای
بزرگی نیستند و تفاوتی در معادله قدرت و توازن
نیروها پدید نمیآورند ،اما شاید نشانی از آغاز یک
دوره جدید از آشــتی ملی به شمار بیایند و بدنه
وسیع اصالحطلبان را به تحرک برای گفتوگوی
آرامشبخش با کسانی گسیل کند که خیابانها
عرصه ابراز احساس و مطالبات آنهاست.
از میان صفحات
واکنش روحانی به دالیل آغاز اعتراضات عمومی:

در فرصت دیگری خواهم گفت

روحانی در جلســهای با روسای کمیسیونهای
تخصصی مجلس با یــادآوری این که نمیخواهم
وارد بحث در این باره بشوم که ریشه این حوادث که
ایجاد شد ،از کجا شروع شد و چه بود ،اظهار داشت:
درباره این مسأله در یک فرصت و زمان دیگر میشود
بحث کرد و حرف زد.
صفحه  2را بخوانید
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس پس از
دیدار با مدیران جشنواره فیلم فجر:

«بساط» فرش قرمز
برچیده شد!

احد آزادیخواه ســخنگوی کمیسیون فرهنگی
مجلــس دربــاره نتیجــه جلســه مســئوالن
سیوششــمین جشــنواره فیلم فجر و سازمان
سینمایی با این کمیســیون گفت« :بساط فرش
قرمز که در دورههای قبل حواشی بههمراه داشت
و جنجالآفرین بــود ،در این دوره از جشــنواره
برچیده شده است».
صفحه 13را بخوانید
پیام کیم جونگ اون به مناسبت سال جدید

کره شمالی :آماده مذاکره
با کر ه جنوبی هستیم

رهبر کرهشــمالی خواســتار کاهش تنــش ها در
شبهجزیره کره شده و اعالم کرده که آماده مذاکره با
کره جنوبی است .این اولینبار است که رهبر دیکتاتور
کره شمالی سخن از مذاکره میزند.
صفحه 8را بخوانید
یادداشتی از نسرین ستوده
درباره تئاتر «خودکار بیکار»

روایت یک کشمکش

«خودکار بیکار» ،داستان کشمکش طاقتفرسای
اقلیتــی در جامعه اســت که به آنهــا «ترنس» یا
«تراجنسی» میگویند.
صفحه 13را بخوانید
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سران احزاب به وزارت کشور فراخوانده شدند

دعوت ازاحزاب اصالحطلب برایحل بحران

آیا اصالحطلبان توانایی اقناع مردم برای ترک خیابانها را دارند؟
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ارزیابی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از نقش رسانهها

مرجعیت رسانههایداخلی
یعنیامنیتملی

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی به فرصتی
در شرایطی که رسانههای داخلی به خاطر حوادث اخیر ،بحران متفاوتی را پشت سر می گذارند،
ِ
برای بیان برخی از مهمترین چالش روز رسانه و مفهوم اطالع رســانی در بحران بدل شد؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با اشاره به این که در حال حاضر کشور با چالش
توگو بین مردم و مسئوالن با اهمیت دانست و گفت « :امروز با توجه به این فضای پررقابت
ملی روبهرو شــده است ،اهمیت رسانههای داخلی را در ایجاد فضایی برای گف 
جهانی در عرصه رسانه ،مرجعیت رسانههای ملی در معرض خطر قرار گرفته است .دیگران برای ما رسانه ساختهاند و مرجعیت یافتهاند که این امر برای امنیت کشور خطر
محسوب میشود ».صالحی مرجعیت داخلی رسانهای و اعتماد ملی به رسانههای داخلی را نوعی امنیت ملی توصیف کرد و یادآور شد « :ما در جهان و منطقهای پرخطر و
پرتهدید زندگی میکنیم .آنچه فرصتها را میتواند افزایش دهد ،افزایش دیپلماسی رسانهای و عمومی است که بر ثبات جهانی و کاهش تهدیدهای جهانی و منطقهای
اثر خواهد داشــت ».از دریچه تحوالت اخیر کشور می توان ،اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را کوشش برای بازگرداندن توجه افکار عمومی به رسانههای داخلی
قلمداد کرد .موضوعی که با ورود تلگرام و اثرگذاری گســترده آن با چالشهای جدی مواجه شده بود و اکنون باید دید با اعمال محدودیتها و فیلترینگ این نرم افزار
پیامرسان ،آیا اعتماد عمومی به رسانههای داخلی بازخواهد گشت و آنها میتوانند به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی در افزایش میزان امنیت ملی نقش خود را ایفا کنند؟
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محمدهاشم اکبریانی
عضو شورای سردبیری

این روزها شــاهد آن هســتیم که بخش قابل
توجهی از جامعه برای دستیابی به اخبار حوادث
روز به رســانههای گروهی اعم از صدا و سیما و
روزنامههــای اصالحطلــب و اصولگرا اعتنای
چندانی نمیکنند .این موضوع نشانه واقعیتی
است که طی آن مرجعیت رسانههای داخلی به
شدت صدمه دیده است.
ایــن موضــوع از قبل مشــخص بــود .وقتی
شبکههای مجازی و کانالهای تلگرام هزاران
عضو و مخاطب به دست میآوردند و رسانههای

اعتنا به رسانههای داخلی

ما از جمله روزنامههای جناحهای مختلف آن
قدر دســت خالی بودند کــه حتی هزینههای
حداقلی خود را نمیتوانستند از طریق فروش یا
آگهی به دست آورند ،مشخص میکرد که قضایا
از چه قرار است.
اما این مهم چگونه شکل گرفت؟ جواب روشن
اســت :تصمیمگیرندگان حوزه رسانه؛ به این
نکته که در جهان امروز اطالعرســانی محدود
به جغرافیای خاصــی نبوده و نمیتوان جامعه
را از دســتیابی به اطالعات بازداشت ،بیتوجه
بودنــد و به دنبال آن و براســاس این تفکر که
رســانههای داخلی میتوانند هدایت کنش و
واکنشها را باعث شوند ،تدوین چارچوبهای

مشخص و محدود برای نشریات را برنامه اصلی
اطالعرسانی خود کردند.
اینکه چنین رفتاری ناشــی از منافع اقتصادی
محدودکنندگان بود یا حاصــل ناآگاهی آنها
از جامعه و ابــزار اطالعرســانی نکته دیگری
است اما نتیجه آن سیاستها به جدایی هرچه
بیشــتر جامعه با همه رسانههای داخلی منجر
شــد .امروز رابطه روزنامهها با مــردم تا اندازه
زیادی قطع شده و متقابال رابطه با شبکههای
مجازی بیشتر شده اســت .متاسفانه به دلیل
مرجع شدن این شبکهها ،اخبار راست و دروغ
و شایعات ،همه با هم به مخاطب عرضه میشود
و برای او راه مشخص میکند؛ امری که باید با

یادداشت

انتشار اخبار موثق از طریق رسانههای داخلی
انجام میگرفت.
این واقعیت بیداری بسیاری از صاحبان رسانه
را باعث شده اســت؛ کسانی که فکر میکردند
رسانههای آنها قادر است خوراک الزم اطالعاتی
را بــرای مردم فراهم کند امــا امروز میبینند
که تــاش آنها برای ارتباطگیــری با مردم به
حداقل رسیده اســت .صدالبته محدود کردن
این رسانهها در ظهور این شرایط تأثیر داشته
اســت اما آیا اگر جریانات مختلف این امکان را
داشتند که سیاستهای خود را اجرایی کنند آیا
محتوای رسانهها را مطابق با سلیقه و خواست
مردم میکردند؟!

نگاهی به وضعیت آلودگی هوای کالنشهرهای کشور

جامعه فردا :هــوا آلوده اســت و راهکار کمیته
اضطــرار آلودگی هــوا تنها تعطیلــی مدارس و
برخی محدودیتهای ترافیکی در مناطق پرتردد
شهر اســت .البته در شــرایطی که سالها پالک
خودروهای بیکیفیت در کنار سوخت آالینده و
کاهش ریزشهای جــوی ،آلودگی هوا به صورت
پایدار درآمده و راهکار اساسی برای آن اندیشیده
نشده ،تنها باید منتظر وزش باد بود .حالت وارونگی
هوا مسئلهای نیست که در لحظه و در شرایط وقوع
برای آن بتوان عالج فوری پیدا کرد .راه حل البته
ســاده ولی نیازمند هزینه و تدبیر است .راه حل
مدیریت آلودگی هوا و کنترل اینورژن جلوگیری
از وقوع آن است.
اصفهان و تهران در وضعیت ناسالم

مركز كنتــرل و پايش محيط زيســت كشــور
روز گذشــته آمارهایی از شــاخص كيفي هواي
كالنشــهرها و مراكــز اســتانها ارائــه داد که
بر اســاس آن شــهر اصفهان با شــاخص 188
آلودهترین شــهرایران بود .تهران نیز با شاخص
 125 ppmدومین شهر آلوده کشور بود که برای
تمامی گروهها ناسالم ارزیابی شده است .همچنین
شهرهای کرج ،اهواز ،بجنورد ،قم ،مشهد ،شیراز،
اراک و قزوین با شاخصی باالتر از 100روز ناسالمی
را برای گروههای حساس پشت سر گذاشتند .البته
شهرهای رشت و ایالم در شرایط پاک بودند و مراکز
استانهایی از جمله ياســوج ،كرمانشاه ،اروميه،
شهركرد ،خرم آباد ،سمنان ،بندرعباس ،زاهدان،
بوشهر ،تبريز ،سنندج و همدان با شاخص آالینده
زیر  100در شرایط سالم به سر بردند.
معاون مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیســت
استان تهران درباره ناسالم بودن هوای تهران برای
گروههای حســاس گفت :وضعیت کیفی هوای
تهران در  ٢٤ســاعت گذشته منتهی به ساعت ۸

کاهش آلودگی با ورود سامانه بارشی
صبح مورخ  ۹۶/۱۰/۱۱در وضعیت ناســالم برای
گروههای حساس بوده است.
محمد رستگاری با ارائه آمارهایی از آلودگی هوا در
ایستگاههای تهران تا نیمه روز دوشنبه ادامه داد:
منواکســیدکربن؛ پاک( ،)۴۸ذرات معلق با قطر
کمتر از  ١٠میکرون:ســالم( ،)۱۰۰ذرات معلق با
قطر کمتر از  ٢.٥میکرون :ناسالم برای گروههای
حساس( )۱۵۰است.
ورود سامانه بارشی به کشور

همچنین مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی
از ورود سامانه بارشی به غرب و شمال غرب کشور
در روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد.
احد وظیفه درباره وضعیت آب و هوای کشــور در
روزهای آینده به ایلنا گفت :سامانه بارشی بهتدریج
از بعد از ظهر امروز وارد کشور میشود و استانهای
شمال غرب و غرب را در برمیگیرد.
او با بیان اینکه این سامانه همراه با وزش باد خواهد
بود ،ادامه داد :از اواخر شب دوشنبه یا اوایل صبح
سهشنبهدراستانتهراننیزشاهدبارندگیخواهیم
بود ،البته بــارش قابل توجهی در تهران نخواهیم
داشت،اماهوایتهرانرالطیفوپاکیزهخواهدکرد
و انباشت آلودگیهایی که طی چند روز گذشته در
تهران داشتیم را کاهش میدهد.
مدیرکل پیشبینی ســازمان هواشناسی کشور
تصریح کرد :در بیشــتر نقاط کشــور وزش باد را
خواهیمداشت؛البتهدرشهرهاومناطقکوهستانی
غرب کشور مانند کردستان و کرمانشاه بارشهای
بسیار خوبی خواهیم داشت و پیشبینی میکنیم
بین ۲۰تا ۴۰سانتیمتر بارش برف خواهیم داشت
که برخی از این بارشها به صورت باران خواهد بود.
وظیفه خاطرنشان کرد :انتظار داریم که از دوشنبه
شــب در شمال بوشــهر ،کهگیلویه و بویراحمد،
مناطق کوهستانی خوزســتان ،ایالم ،لرستان،

بخشهای غربی کرمانشاه و کردستان ،آذربایجان
غربی و شرقی و اردبیل بارشهایی به صورت برف و
باران شاهد باشیم .او با بیان اینکه البرز در روزهای
سهشــنبه و چهارشــنبه تحتتأثیر این سامانه
بارشی خواهد بود ،گفت :شدت بارشها بهتدریج
در  ۴۸ساعت آینده به دامنههای شمالی البرز در
جنوب استان گلســتان و جنوب استان مازندران
منتقل میشــود .روز چهارشنبه نیز این بارشها
را در گلستان ،خراسان شــمالی ،شمال سمنان
و شرق استان مازندران شــاهد خواهیم بود و در
دیگر اســتانها بارشی نخواهیم داشت .مدیر کل
پیشبینی سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان
کــرد :عمدتا بارشها در روز سهشــنبه در مرکز،
شمالوغربکشورمتمرکزاستوازروزچهارشنبه
بارشها محدود در دامنههای البرز و شمال شرق
کشور میشود .متاسفانه این سامانه پس از عبور
از زاگرس محدود به دامنههای البرز میشــود و
استانهای جنوبی کشور را شامل نمیشود.

راهکاری دقیق برای پایش آلودگی مناطق

طی ماههای گذشته همزمان با تجربه روزهای پی
در پی آلوده و ناسالم در تهران موضوعی با عنوان
«متوسطگیری یا ماکزیممگیری شاخص کیفیت
هوای تهران» مطرح شــد که با طرح دیدگاههای
مختلف همراه بود .یک کارشناس حوزه آلودگی
هوا ماکزیممگیری معتقد است ماکزیممگیری
تحت شرایط خاصی باید اعمال شود و در صورت
پیادهسازی این طرح تعداد بیشتری از شهروندان
از خطرات ناشی از آلودگی هوا مصون خواهند ماند.
یوسف رشیدی -استاد دانشگاه شهید بهشتی -در
گفتوگو با ایسنا ،در مورد ماکزیممگیری شاخص
کیفیت هوای تهران به جای متوسطگیری اظهار
کرد :برای اعالم شاخص ماکزیمم کیفیت هوا باید
ایستگاههایی محور قرار گیرند که بتوانند نماینده

هوایکلشهرباشندودرنتیجهایستگاههایپایش
آلودگی هوا باید در نقاطی مستقر باشند که بتوانند
وضعیت عمومی شهر را نشان دهند.
وی با اشــاره به اینکه این طور نیست که در همه
کشورها ماکزیمم شــاخص کیفیت هوا ،مبنای
عمل قرار گیرد ،گفت :شــهرهای مختلف دنیا با
توجه به موقعیت متفاوتی که دارند از دستورالعمل
مشخصیتبعیتمیکنند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت توجه به محل
استقرارایستگاههایپایشآلودگیهواتصریحکرد:
اگر ایستگاه پایش آلودگی هوا در کنار یک پایانه
مسافربری مستقر باشد ،طبیعی است که غلظت
ذراتمعلقثبتشدهبسیارباالخواهدبود.بنابراین
نمی توان دادههای این ایســتگاه را برای کل شهر
محورقرارداد؟یاوقتیایستگاهیدریکمنطق هدور
از ترافیک و آلودگی مستقر است ،باز هم نمی توان
دادههای این ایستگاه را به سایر نقاط شهر تسری
داد.بهگفتهرشیدی،اگرایستگاههایپایشآلودگی
هوا در نقاط مناسب استقرار یابند و بتوانند در اعالم
ص کیفیت هوای شهر نماینده خوبی باشند
شاخ 
در این صورت میتوان با محور قرار دادن ماکزیمم
شاخص کیفیت هوا ،تمهیداتی را اتخاذ کرد که از
جان و سالمت تعداد زیادی از شهروندان حفاظت
کنیم ،بنابراین اگر ایستگاهها در مناطق درستی از
شهر قرار گیرند ،ماکزیممگیری شاخص کیفیت
هوا فاقد اشکال است .این کارشناس حوزه آلودگی
هوا در ادامه در سایر کشورها نیز این طور نیست که
ماکزیمم یا مینیمم محور تصمیمگیری برای شهر
قرارگیرد؛بلکهمجموعهایازروشهایمدلسازی
وجــود دارد که از طریق آن طیفی از غلظت گرد و
غبار مورد توجه قرار میگیرد .چون عدد ثبت شده
در یک ایستگاه صد متر آن طرفتر تغییر میکند،
در نتیجه الزم است پهنهبندی آلودگی سطح شهر
به شکل نقشههای رنگی صورت گیرد.

توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت برای
محکم قدم برداشتن در راه اصالح اقتصادی

درمان دورهای اقتصاد
یکند
بحران را شدیدتر م 

دغدغه دولتمردان بعد از ارائه الیحه بودجه درخصوص اجرای روند اصالح قیمتها
و تأکید آنها بر این امر موجب شــد که نگرانیهایی از سوی نمایندگان مجلس و
برخی کارشناسان در مورد تند شدن شیب فشارهای احتمالی ناشی از
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اجرایی شدن این طرح در جامعه مطرح شود.
آملی الریجانی خطاب به دادستانهای سراسر کشور:

با توجه به ظرافتی که در مسئله
وجود دارد به موضوع ورود کنید

رئیــس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد اموال عمومی و اموال اشــخاص
توسط اغتشاشگران تخریب شــود ،تصریح کرد :از دادستانهای سراسر کشور
اکیدا میخواهم که بــا ورود دقیق به موضوع و با در نظر گرفتن ظرافتهای کار،
افرادی را که مطالبات برحقی دارند به سمت طرق قانونی پیگیری این مطالبات
داللت و با کســانی که دســت به تخریب و آتش زدن اموال عمومی میزنند و یا
اموال اشخاص را از بین میبرند و موجب تضییع حقوق افراد میشوند با
2
قاطعیت و جدیت برخورد کنند.

سردار شریف:

اوضاعتحتکنترلاست،نیازی
بهورودسپاهنیست

جامعهفردا :سردار رمضان شریف ،سخنگوی سپاه ،گفت :در برخی از شهرستانها
درخواستهایی از بخشهایی از بسیج برای کمک به ناجا صورت گرفته است که
از طریق سردار غیبپرور ،رئیس محترم بسیج ،هماهنگیهای الزم صورت گرفت
و به دوستان کمک کردند .اما تا این لحظه شــرایط و درخواستی که نیازمند به
ورود سپاه باشد ،گزارش نشده است .رمضان شریف ،سخنگوی سپاه ،در پاسخ به
سؤالی مبنی بر اینکه «آیا سپاه برای آرام کردن اعتراضات به کمک نیروی انتظامی
آمده است؟» گفت« :تاکنون اعالم نیاز خاصی از جانب نیروی انتظامی برای ورود
سپاه نبوده و موارد بسیار کوچکتر از آن بوده است که نیاز به ورود سپاه باشد».
او افزود« :با تدبیری که وزارت کشور به کار بسته ،حفاظت از اموال مردم و برقراری
امنیت صورت گرفته است ».مسئول روابط عمومی سپاه همچنین درباره اوضاع
تهران و اینکه آیا سپاه برای آرام کردن اوضاع پایتخت وارد شده است ،گفت« :در
تهران قرارگاه ثاراهلل مســئول برقراری امنیت اســت که تدابیر الزم از سوی آنها
اندیشیده شده است».
ســردار رمضان شــریف اظهار کرد« :جریانی که در پی تخریب اموال عمومی و
وسائل مردم ،ایجاد اغتشاش و ناامنی روانی در جامعه بود به برکت تدابیر اندیشیده
شده و هماهنگیهای خوبی که توسط قرارگاه ثاراهلل تهران در تعامل با مجموعه
دستگاههای امنیتی -انتظامی کشور انجام شد ناکام مانده است ».سخنگوی سپاه
اضافه کرد« :مزاحمتها برای مردم و تخریب اموال عمومی در حدی نبود که نیاز
به بســط و گسترش حضور میدانی نیروها داشته باشد .چیزی که مهم است این
است که خوشبختانه در این مرحله افکار عمومی ،بهویژه مردم ،خیلی سریع بین
جریانی که دنبال ایجاد ناآرامی و اغتشاش بودند و آنهایی که با اعتراض به دنبال
دریافت مطالبات اقتصادی و معیشتی بودند ،تفکیک قائل شدند».

مجمع فرهنگیان ایران اسالمی

مسئولین برای گسترش عدالت
اجتماعی تالش کنند

مجمع فرهنگیان ایران اســامی با انتشــار بیانیهای نســبت بــه وقایع و
ناآرامیهای چند روز گذشته در کشور واکنش نشان داد.
در این بیانیه با اشــاره بــه وعدههای دولت و لزوم تحقــق وعدههای دوران
انتخابات حســن روحانی نوشته شده است :مسئولین موظفاند به مطالبات
مشــروع مردم توجه نموده وهمه تالش خود را برای از بین بردن کاستیها
بهکار برند ،بیشــک مردم صاحب اصلی انقالب و کشور هستند و خدمت به
مردم و کاهش دغدغههای آنها وظیفه ذاتی همه ارکان حکومت است.
در ادامه این بیانیه آمده اســت :مــا از مردم ایران بهویــژه فرهنگیان عزیز
درخواســت میکنیم که نقش روشــنگری خود را ایفا نموده وجوانان عزیز
را از برخوردهای احساســی که مورد سوءاســتفاده دشمنان انقالب و ایران
قرارمیگیرد ،بازدارند .ما نیک میدانیم که حل مشکالت کشور در همه ابعاد
آن نیازمند امنیت و آرامش است که متأسفانه بدخواهان و دشمنان ملت این
نعمت بزرگ را که خونبهای شهیدان گرانقدراست نشانه گرفتهاند.
مجمع فرهنگیان در پایان این بیانیه نوشــته اســت :امروز همه دلســوزان
میدانند که توسعه و پیشرفت کشور و رونق اقتصادی و اشتغال درگرو وجود
آرامش و ثبات در جامعه اســت و هر اقدامی که امنیت جامعه را به مخاطره
اندازد به زیان همه مردم خواهد بود .ما ازهمه فرهنگیان و دانشگاهیان گرامی
درخواست میکنیم ضمن احترام به مطالبات مشروع مردم آنها را دعوت به
آرامش نموده تا دولت برآمده از رأی و نظر مردم بتواند وعدههایش را محقق
نماید .ما انتظار داریم که مســئولین کشورصدای مردم را بشنوند و در جهت
بهبود شرایط زندگی و گسترش عدالت اجتماعی تالش نمایند.

