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دغدغه ملی

سـيـاسـت
فـردا

شورای سردبیری

زمان عمل برای اصالحطلبان فرا رســیده است.
عملی فراتر از دعوت حکومت به رفتار دوراندیشانه
و مردم به عمل خوددارانه .باید به میان مردم بروند.
به میان مــردم رفتــن البته بهــر میوهچینی و
جمعآوری طرفدار و رأیدهنده نیســت .جامعه
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۲

روز صلح ملی فرا رسیده است

اســت به دالیلی چون مداخلــه نیتهای پلید یا
عملکرد اشــتباه کنترلکنندهای که اختیار را از
کف بدهد ،به مراحل ناخوشــایند و شومی ختم
شــود و واکنشهای غیرقابل کنترل بر سرنوشت
کشور مؤثر شــود .باید از رسیدن به این موقعیت
جلوگیری کنیم.
متأسفانه مردم به اجزای حکومت اعتماد چندانی
نشــان ندادهاند و عمق حرفهای روز یکشــنبه
ریاستجمهوری توسط بســیاری از کسانی که
به خیابانها میآیند درک نمیشود .این جریان
را با نیمساعت ســخن رئیسجمهوری که خود

ناآرام اســت و رفتــار پرخاشــجویانه البته قابل
درکی دارد ،در حال فوران خشم خود از عملکرد
دستگاههایی اســت که بدون واهمه از آینده و با
احســاس اختیار و حاکمیت ابدی ،همه راههای
رفته و نارفته فساد و تباهی ،تبعیض و بیعدالتی،
و بیتوجهی و تحقیر نسبت به مردم را پیمودهاند.
کنشهای امروز مردم در شــهرها که بیشــتر به
فریاد کشــیدن بر سر زورگوها شبیه است ممکن

خبر روز

پيشخوان

یک کشته و یک زخمی
در اعتراضات ایذه
ایلنا :فرماندار ایذه از یک کشته و یک زخمی بر
اثر اعتراضات شب گذشته در این شهرستان خبر
داد.مصطفی سمالیزاده تصریح کرد :هماکنون
نظم و امنیت در سطح شهرستان ایذه برقرار است
و در نقاط حساس شــهر مانند بانکها ،ادارات
و اماکن عمومی نیروهــای امنیتی و انتظامی
مستقر هستند تا از جان و مال مردم دفاع کنند.
فرماندار ایذه در پایان عنوان کرد :عامالن کشته
و زخمی شدن این دو فرد در تجمع شب گذشته
ایذه توسط عوامل امنیتی و انتظامی شناسایی و
دستگیر شدند.این اظهارات در حالی مطرح شد
که هدایتاهلل خادمی ،نماینده ایذه و باغملک،
پیش از این از کشته شدن  ۲نفر در تجمعات این
شهرستان خبر داده بود.

خبر کشته شدن  ۶نفر
صحت ندارد
ایلنا :یک مقام مســئول در تویسرکان خبر
کشته شدن شش نفر در تجمعات روز گذشته
این شهر را تکذیب کرد.یک مقام مسئول در
شهرستان تویسرکان اعالم کرد :وضعیت شهر
تویسرکان عادی است و امروز هیچ گزارشی از
اغتشــاش و ناآرامی در این شهر منتشر نشده
اســت.وی در پاسخ به ســؤالی درباره ادعای
بعضی رســانههای خارجی مبنی بر کشــته
شدن شش نفر در ناآرامیهای یکشنبهشب این
شهر گفت :این خبر به شدت تکذیب میشود
و به زودی بعد از جمعبندی اتفاقات رخداده،
جزئیــات دقیقی از اتفاقات توســط مقامات
استانداری به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

عکس:پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری

واکنش روحانی به دالیل آغاز اعتراضات عمومی:

در فرصت و زمان دیگر خواهم گفت

پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری:
حسن روحانی روز گذشته در جلسهای با روسای
کمیسیونهایتخصصیمجلسشورایاسالمی،
ضمن بیان ضرورت تداوم جلســات مشترک با
روسای کمیســیونهای مجلس و اهمیت این
نشســتها در هماهنگی نزدیکتر میان دولت
و مجلس ،به موضوع حوادث چند روز گذشــته
در کشور اشاره کرد و گفت :در چند ماه گذشته
ما یک انتخابات بســیار شــکوهمند و شــاید
رقابتیترین انتخابــات را بعد از پیروزی انقالب
اسالمی داشــتیم .وی افزود :حضور و مشارکت

گسترده مردم در سراسر کشور در این انتخابات
که حتی با یک مسأله امنیتی یا نزاع و برخوردی
میان مردم مواجه نبود ،بســیار چشمگیر بود و
گروههای حاضر در جامعه هر کدام نظر خودشان
را میگفتند .این روند و برگزاری یک انتخابات
عظیم و پرشــکوه و با حضور گســترده مردم،
پیروزی بزرگی برای ملت و انقالب و کشور بعد از
حدود  39سال بود.
رئیسجمهوری با بیان برخــی توطئهها که در
ذهن بعضی دشــمنان بهویژه در مســأله بروز
اختالف میان نیروها وجود داشــت ،گفت :بعد

از انتخابات ،یک انتظــارات و هوسهایی یا یک
تفکراتی در ذهن دشــمنان ما بود که شــرایط
اینگونه یا آنگونه خواهد شــد و اختالف ایجاد
میشود ،اما شما دیدید یک مراسم بسیار خوب و
شکوهمند برای تنفیذ و مراسم بسیار شکوهمند
و بیسابقه نیز برای تحلیف شکل گرفت که در آن
هیأتهایی از  110کشور جهان شرکت داشتند
که در برخی از این هیأتها سه تا چهار وزیر نیز
حضور داشتند.
ی از اینها فکر میکردند
روحانی اظهار داشت :بعض 
که روابط ســه قوه ،روابطی گسسته ،با فاصله و

را مجبــور میبیند در میانه ســخن لگدی هم به
آمریکا و ترامپ بزند نمیتــوان جمع کرد ،چون
مردم کــف خیابان حتی از اینکه ترامپ چه گفته
خبر ندارند و به اصل سخن و نفس دعوت مشفقانه
رئیسجمهور و برنامهای که در پس سخن او هست
توجه نمیکنند.
به این ترتیب لزوم تجدید حضور اصالحطلبان که
سالهای اخیر را بدون مسئولیت انواع فسادها و
خباثتهای حکومتی گذرانده و گردآورنده مردم
در پای صندوقهای رأی بودهاند پدید میآید .آنها
طی ماههای اخیر درباره «صلح ملی» بسیار سخن

گفتهاند و «صلح دوفاکتوی ملی» یا کنار گذاشتن
در جای اختالفها و نارواییها و پدید آوردن یک
وحدت ملی با همه اقشار و گروههای اجتماعی را به
خاطر مقابله با مشکالت ملی تبلیغ کردهاند ،اکنون
وقت آن است که با جامعه از لزوم حفظ آرامش و
دنبال کردن همه مطالبات به صورت پیگیر اما به
قاعده و بدون جنگ سخن بگویند.
این حضور شأن آنها را خدشهدار نمیکند .سیستم
در باتالقی افتاده که غرق شــدن در آن سرنوشت
ملی ما را به صورتی تاریخی تغییر میدهد .باید به
کمک آن شتافت.

اختالف میشــود ،اما بحمداهلل این روابط حتی
در مقایسه با دولت یازدهم بهتر و نزدیکتر شد
که در رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران
تبلور یافت .جلسه رأی اعتماد بسیار شکوهمند
و کمنظیر بود .مجلس حرف خودش را با کمال
احترام ،رعایت قانون و بهتر از هر زمان دیگر بیان
کرد .تحمل اینها و دیدن این میزان از وحدت و
اتحاد ،برای مخالفین و دشمنان نظام آسان نبود.
وی یادآور شد 700 :هزار شغل درست کردیم.
نتیجه در تابســتان امسال نســبت به تابستان
سال گذشــته ،گواه یک کار عظیم است؛ 700
هزار شغل درســت کردن ،مگر کار کمی است؟
رئیسجمهور ادامه داد :چند تا کشور میتوانند
در سال  700هزار شغل درســت کنند؟ تعداد
انگشتشماری هستند .اما ما این کار را کردیم.
کشوری هستیم که حقوق ثابت کارگر ،کارمند و
مستمریبگیر ما از تورم ساالنه باالتر است .یعنی
هر سال افزایش حقوقی که داریم ،با تورم سال یا
معادل است یا باالتر است .این کار بسیار عظیم
و بزرگی است.
وی خاطرنشــان کرد :این مجموعه دشمن ما
را عصبانی کرد ،وحدت ما تیری بود بر چشــم
آنها ،پیشرفت ما برای آنها غیرقابل تحمل بود،
موفقیت ما در دنیای سیاست و در برابر آمریکا و
رژیم صهیونیستی برای آنها غیرقابل تحمل بود.
موفقیت ما در منطقه برای آنها غیرقابلتحمل
بود .شــما میخواهید آنها انتقام نگیرند؟ شما
میخواهید یک عده افراد را تحریک نکنند؟ ما
میبایســتی خودمان را برای این داستان آماده
میکردیــم .آنها به زبــان و صراحت گفتند که
ما این مشــکل را به تهران میکشانیم و به زبان
تصریح کردند نه اینکه تحلیل ما باشد .روحانی
افزود :دشمن در برابر پیشرفتها و عظمتهای
ملت ساکت نمیماند ،البته اغفالشدههایی هم
در جمع معترضین هستند که خواست بهحق
دارند ،حاال مشــکل دارند .مؤسسات غیرمجاز
و تعاونیهــا که ربطی به این دولت نداشــته و
حتی مجوز بانک مرکزی را هم نداشتند ،اینها
مجوزهایشان مجوزهای تعاونی برای دهه 80
و قدیمی اســت ،اشکاالت و مشکالتی داشتند،
دولت بــرای اینکه ایــن مســائل را حل کند،

تاکنون  11هزار میلیارد تومان پول گذاشــته،
این بار سنگینی بر دوش دولت است .ما این کار
را کردیم .به عهده ما نیست .مگر باید این را دولت
حل کند؟
رئیسجمهور با بیان این که بهترین پاســخ در
برابر اینگونه حوادث ،چه مشکالت و چه اینگونه
مسائل وحدت ملی ماســت ،اضافه کرد :اولین
مصداق وحدت هم وحدت مسئولین است .یعنی
مجلس ،دولت ،قوه قضائیه ،نیروهای مسلح و همه
افرادی که در این کشــور مسئولیت دارند ،همه
باید کنار هم قرار بگیرند و متحد و یکصدا شوند.
روحانی با یادآوری این که نمیخواهم وارد بحث
در این باره بشوم که ریشه این حوادث که ایجاد
شد ،از کجا شروع شــد و چه بود ،اظهار داشت:
درباره این مســأله در یک فرصت و زمان دیگر
میشــود بحث کرد و حرف زد .منتها امروز باید
متحد باشیم .همه دست به دست هم دهیم .دیگر
بحث سر این نیســت که این برای کدام جناح و
حزب است و دارای چه تفکری است .بحث ،بحث
خود نظام و انقالب و منافع و امنیت و مصالح ملی
و ثبات ما و منطقه اســت .وی درباره روش حل
مشکل تصریح کرد :همیشه نمیشود مریض را
با قرص خوب کــرد و گاهی جراحی میخواهد.
حاال اگر خانوادهای که باید این مریض را به جراح
بسپارند ،بینشان اختالف نظر شود ،یعنی یکی
بگوید این باید جراحی شود ،پزشک متخصص
هم میگوید جراحی شــود ،آن طرف هم بگوید
من میدانم باید جراحی شــود ،اما میترسم و
نمیتوانم تحمل کنم ،میترســم طوری شود،
نگرانی پیدا میکند .حاال وقتی دعوا میشــود
پزشک و جراح باید چه کار کند ،بایستد؟
رئیس دولت دوازدهم همچنین اظهار داشت :من
برنامه دادم و مردم بــه این برنامه رأی دادند .به
مردم قول دادم و گفتم فقر مطلق را میخواهم
از بین ببرم .به مردم گفتم که میخواهم مشکل
اشتغال را درست کنم .بر این مبنا مردم آمدند به
من رأی دادند .من باید به مردم چه بگویم؟ بگویم
من برای اشتغال برنامه ندارم .باید بگویم برنامه
دارم ،برای اینکه برنامه داشتم و در بودجه دادم به
مجلس ،اما مجلس به هر دلیلی آمد گفت من رأی
نمیدهم .باید به مردم شفاف بگوییم.

آملی الریجانی خطاب به دادستانهای کل کشور:

خبر

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

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مــردم مطالبات برحق خود را باید از طرق قانونی
پیگیری کننــد ،بر لزوم توجه همگان به نظم و انتظام جامعه و جدا بودن مســیر
اغتشاشگران و آشــوبگران تأکید کرد و به دادستانهای سراسر کشور دستور داد
که با موارد تخریب اموال عمومی ،از بین بردن اموال اشخاص و همچنین تضییع
حقوق افراد برخورد قاطعانه و جدی داشته باشند.
به گزارش «ایســنا» ،آیتاهلل آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی قضائی با
تبریک میالد حضرت مسیح (ع) و فرا رسیدن سال نو میالدی به مسیحیان جهان
و هموطنان مسیحی تصریح کرد :از خدا میخواهیم که حقیقت تعالیم انبیاء بزرگ
الهی را که همان حقیقت توحید است بر همه دنیا مسیطر کند و کسانی که ادعای
پیروی از دین مســیحیت میکنند خصوصا دولتمردان کشورهای سلطه به خود
بیایند و تعالیم حقیقی حضرت مسیح را به کار بندند.
آملی الریجانی در ادامه با گرامیداشت سالروز حماسه  9دی تصریح کرد :این حماسه
مظهری از اقتدار ملت و بصیرت و دشمنشناسی مردم بود که نشان داد ملت بزرگ
ایران با بصیرت باال و تبعیت از والیت همواره در صحنه حاضر است و اجازه نمیدهد
که انقالب اسالمی توسط برخی افراد مصادره یا از سوی بیگانگان راهبری شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد اموال عمومی و اموال اشخاص توسط
اغتشاشگران تخریب شــود ،تصریح کرد :شکستن شیشههای بانکها ،هجوم به
مساجد و حسینیهها و حمله به اماکنی نظیر دادگستریها و فرمانداریها اقداماتی
نیستند که ضابطان قضائی تحمل کنند .بر همین اساس از دادستانهای سراسر
کشور اکیدا میخواهم که با 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 کسانی که دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی میزنند و یا اموال
اشــخاص را از بین میبرند و موجب تضییع حقوق افراد میشــوند با قاطعیت و
جدیت برخورد کنند.
آملی الریجانی با بیان اینکه کشــور نیازمند انتظام است و هیچ مطالبهای با ایجاد
بینظمی به نتیجه نخواهد رسید ،اظهار کرد :هر مطالبهای باید با متانت و آرامش
مطرح شود و دادستانها و نیروی انتظامی نیز موظفند جلوی از بین رفتن اموال
عمومی و تضییع حقوق عمومی را بگیرند.
رئیس قوه قضائیه به وجد آمدن دشمن از اتفاقات اخیر را ناشی از عدم شناخت آنها
از ملت ایران و تکرار یک اشتباه قدیمی دانست و خاطرنشان کرد :آمریکا ،انگلیس و
سایر کشورها که طی این چند روز اظهارنظر یا اعالم حمایت از آشوبگران کردهاند،
بدانند که ملت بصیر ایران با پیروی از والیت ،جایی که امنیت کشور تهدید شود با
تمام وجود در صحنه حضور خواهد داشت و هر چه دشمن در این آتش بیشتر بدمد،
مردم مصممتر و با صالبتتر از ارزشهای خود دفاع خواهند کرد.
آیتاهلل آملیالریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سفر استانی اخیر
مســئوالن عالی قضائی به ایالم و همچنین بازدید از مناطق زلزلهزده کرمانشــاه
تصریح کرد :دولت در مناطق زلزلهزده زحمات زیادی کشیده و اقدامات خوبی در
زمینه اســکان موقت هموطنان و تعمیر منازل آنها انجام داده است ،اما با توجه به
قرار داشتن در فصل سرما ،مشکالتی وجود دارد که باید همه دستگاهها با همکاری
یکدیگر تالش کنند تا هر چه بیشتر از آالم و مشکالت مردم این منطقه کاسته شود.

برخی از معترضین بازداشت شدند
انتخاب :وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای از شناســایی و دســتگیری عناصر و
اغتشاشگران ناآرامیهای اخیر گفت.
متن اطالعیه وزارت اطالعات به این شرح است :همانگونه که هموطنان عزیز و مردم
فهیم کشور آگاه هستند ،تجمعات چند روز اخیر که به واسطه طرح برخی مطالبات به
صورت آرام انجام پذیرفت ،در ادامه به جهت حضور عناصر مشکوک و خشونتطلب به
ناآرامیهایی تبدیل گردید و موجب وارد آمدن خسارتهای مادی و جانی به تعدادی

از هموطنان و اموال عمومی کشور شد .ضمن تشکر از هموطنانی که هوشمندانه صف
خود را از اغتشاشــگران و اخاللگران نظم عمومی جدا کردهاند به آگاهی میرساند،
با اقدامات اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان (عج) و کمکهــای مردم عزیز در
ایفای نقش اطالعات  80میلیونی ،برخی از عناصر و اغتشاشگران معاند و محرکین
ناآرامیهای اخیر ،شناسایی و تعدادی از آنها دستگیر شدند و سایر عناصر نیز تحت
پیگرد هستند که بهزودی برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.

نتیجه چشمگیری حاصل نشد
جامعه فردا :حضور احزاب اصالحطلب و ســایر احزاب در جلسه وزارت کشور و
گفتوگو با مقامات سیاسی به نتیجه مشخصی برای حضور احزاب اصالح طلب در
عرصه سیاست منجر نشده است .حســین کمالی ،عضو حزب اسالمی کار ،درباره
این جلسه به خبرنگار «جامعه فردا» گفت :دیروز تعدادی از احزاب سیاسی کشور
و جمعی از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ،جلسهای با معاونت سیاسی وزارت
کشور و مدیر کل سیاسی در محل سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار کردند .این
نشست به دنبال جلسه روز یکشنبه تشکیل شد.
وی افزود :در رابطه با مسائل روز جامعه ،از جمله اعتراضاتی که در شهرهای بزرگ و
کوچک رخ داده در این جلسه بحث شد و ضمن توجه به ریشه های مسئله ،مشکالت
مردم مورد بحث قــرار گرفت .نمایندگان احزاب اطالعات و نظرات خودشــان را
در مورد نارضایتیهای نقاط مختلف کشــور مطرح کردند و در خصوص توجه به
اعتراضات و خواستههای مردم راهکارهایی پیشــنهاد کردند .قرار شد احزاب در
این ارتباط با هوادارانشــان در سطح کشــور گفتوگویی داشته باشند ،همچنین
توجه دولت را به خواســتههای مردم جلب کنند .خصوصا در دو موضوع اساســی
یعنی اشتغال و گرانی نیاز به دقت نظر بیشتر دولت است .از سوی دیگر ،مردم را به
نوعی رفتار مســالمتآمیز در حل و فصل نارضایتیهای ابرازشده در سطح جامعه

دعوت کنند تا ضمن حفظ آرامش خود ،به شــیوه منطقی مطالباتشان را مطرح
کنند .از دستگاههای اطالعاتی نیز خواسته بشود که همچنان مراعات معترضین را
کرده و سعی کنند که مسائل با بردباری و خونسردی حل و فصل شود .در ضمن از
معترضین هم خواسته شود که اجازه ندهند دشمنان مملکت بخواهند از این مسئله
سوءاستفاده کرده و این اعتراضات به نوعی بارقه امید برای آنها شود.
این فعال اصالحطلب در پایان گفت :طبیعتا احزاب غیر از گفتوگو با دولت و مردم
ماموریت اجرایی دیگری ندارند و این گفتوگو از طریق ارسال پیام و نظر به دولت
و برگزاری جلسه در حل و فصل مســائل کمک کنند و از مردم هم بخواهند که با
آرامش به طرح مسائل خودشان بپردازند .در این جلسه نسبت به اخذ مجور برای
برگزاری تجمع قانونی از سوی احزاب صحبتی نشد.
در این جلســه از جریان اصولگرایان آقایان محمدرضا باهنر ،محمدنبی حبیبی،
روحاالمینی ،کنعانیمقدم و خجستهپور ،از جریان اصالحطلب آقایان کرباسچی،
صادق خرازی ،علی شکوریراد ،احمد حکیمیپور ،محمود صادقی ،میرزایی نیکو،
حسین کمالی ،الیاس حضرتی و محمدجواد حقشــناس و از جریان مستقلین و
اعتدالگرایان آقایان قدرتعلی حشــمتیان ،ســیدمحمد میرمحمدی ،مرتضوی
کیاسری ،محمد تبرایی ،و حسن بیادی حضور داشتند.

