عزم و اراده ملی برای حل بحران
محسن آرمین

فعال سیاسی اصالحطلب

مهم نیســت حرکتهای اعتراضی خیابانی اخیر با طراحی چه
جریانی کلید خورده است ،مهم این است که زمینههای گسترده
نارضایتی در جامعه وجود دارد و دستکم آستانه تحریکپذیری
ش قابل توجهی از جامعه بهشــدت پایین آمده است .این که
بخ 
طراح و میاندار این حرکت در آغاز چه جناحی بود البته باید در
وقت مناسب مورد بررسی قرار گیرد ،اما تحلیل این حرکت که به

سرعت گسترش یافت ،در کادر اختالفات جناحی -که متأسفانه
به یک رویه جاری تبدیل شده است -ما را از درک صحیح ماهیت
آن محروم خواهد کرد.
به وضوح میتوان مشــاهده کرد که مجموعهای از مشــکالت
اقتصادی و معیشتی ،فســاد و اختالسهای کالن که بر زندگی
مردم اثر مستقیم داشته اســت و ضعف سازوکارهای اعتراض و
انتقاد مؤثر ،علت اصلی نارضایتیهای خیابانی روزهای گذشته
است .در عین حال میتوان پرسید طی ماههای اخیر چه تغییر
معناداری در وضعیت معیشــتی مردم رخ داده است که آنان را
اینچنین عصبانی کرده اســت؟ مطابق آمارهای رسمی دولت
روحانی موفق شده است نرخ تورم را از ۴۰درصد به زیر ده درصد

قانون اساسی را دور نزنیم
صالح نیکبخت

وکیل پایه یک دادگستری

در طول پنج روز گذشته مردم کشور ما در اکثریت
قریب به اتفاق مراکز اســتانهای کشور ،و ده ها
شــهر و شهرســتان با اجتماعات خود نارضایتی
خویــش را از وضــع موجود از لحاظ سیاســی و
اقتصادی و فرهنگی اعالم کردهاند .این نارضایتیها

خلقالساعه نیســت و بهتدریج در طول سه دهه
گذشــته به وجود آمده است .اگر از همان ابتدا به
این اعتراضات توجه میشد و بهجای پاسخ اسکاتی
پاسخی قانعکننده میدادند ،در پنج روز این همه
اعتراض نمیشد.
متاســفانه هرگاه مردم به وضع موجود کشور چه
کلی و چه موردی اعتراض میکنند؛ مســئوالن
و مراکــز تبلیغاتی کشــور به جــای تالش برای
ریشهیابی پیدایش این اعتراضها و چارهجویی آن،
معترضین را عوامل استکبار جهانی یا صهیونیسم

برساند ،نرخ رشد اقتصادی از منفی شش درصد به چهار الی پنج
درصد افزایش یافته است ،شــیب افزایش قیمت ارزاق عمومی
نسبت به دور قبل بهبود چشــمگیری پیدا کرده است و  ...پس
مشکل کجاست؟
به گمان من علت را نه در خود مشــکالت معیشتی بلکه باید در
احســاس و دریافت مردم از مشکالتی دانست که با آن دست به
گریبانند .در دولت گذشته وضعیت اقتصادی بسیار وخامتبارتر از
وضعیت کنونی بود ،اما به هزار و یک دلیل از جمله حمایت بیدریغ
کلیه ارکان نظام ،رسانه ملی ،تریبونهای جمعه و جماعات و ...
جامعه وضعیت را آنگونه که بود ناگوار و نگرانکننده نمیدید
و چشــمانداز آینده را مثبت ارزیابی میکرد و در نتیجه به رفع

بینالمللی و غیره معرفی میکنند و حداقل نسبتی
که به آنان میدهند «فریبخورده» است.
مقامات تصور میکنند مردم اظهارات آنان را باور
کرده و معترضین هم بر اثر فشار مردم راهی منازل
خود میشوند .غافل از اینکه اینگونه فرافکنیها
نه تنهــا درمان درد نیســت بلکه خــود موجب
تشدید درد و ناسور شدن زخمی است که بر پیکر
جامعه ما برآمده اســت .دولت که داعیه رعایت
حقوق شهروندی دارد و در شروع راهپیماییها و
اجتماعات اول در شهر اول ،هدف حمله معترضان
بود ،باید به جای «گفتــار درمانی» کلیت قانون
اساسی به ویژه فصل ســوم حقوق ملت از جمله
اصل  27قانون اساســی را اجرا کنــد و در داخل

مشکالت معیشتی و بهبود شــرایط در آینده امید داشت .این
وضعیت در دولت کنونی کامال برعکس شده است .بدین معنا که به
رغم بهبود معنیدار شاخصهای کالن اقتصادی ،به علت مخالفت
یا عدم همراهی بخشهای قدرتمند حاکمیت و تبلیغات منفی
سازمانیافته رسانهها و تریبونهای رسمی علیه دولت ،جامعه
ارزیابی مثبتی از روندهای موجود ندارد .این سخن به هیچ وجه
بدان معنا نیست که وضعیت اقتصادی جامعه مطلوب است ،بلکه
بدین معناست که جامعه رون د تحوالت را مثبت ارزیابی نمیکند
و به بهبود شــرایط خود در آینده چندان امیدوار نیست .آن چه
مخالفان دولت در سطح حاکمیت از آن غافلند این است که این
احســاس ناامیدی تنها متوجه دولت نیســت ،بلکه متوجه کل
حاکمیت اســت .به نظر میرسد دستکم بخشهایی از جامعه
درســت یا غلط در حال از دست دادن اعتماد و اطمینان خود به
حل مشکالت خویشاند.
ادامه در صفحه 5

همه شهرها محلهایی برای اجتماع و راهپیمایی
مسالمتآمیز بدون حمل سالح تعیین شود.
زیرا وقتی به ســابقه تصویب این اصل در مجلس
خبرگان و بررســی پیشنویس قانونی اساســی
بازمیگردیــم و میخوانیــم؛ بــرای راهپیمایی
مســالمتآمیز و بدون حمل سالح ،ضرورت اخذ
مجوز پیشبینی و مطرح نشــده است .ما نباید با
دستاویز کردن «مسئله مجوز» و اتهام راهپیمایی
بدون مجوز ،قانون اساسی را دور بزنیم .جای آن
دارد به خواستهای بعضی از نمایندگان مجلس
که از سرتدبیر و آگاهی پیشــنهاد اعطای مجوز
اجتماعات و راهپیمایی را مطرح میکنند توجه
کنیم .معترضین نیز باید هشیار باشند و نگذارند

آتشبیــاران معرکه با تخریب امــوال عمومی و
خصوصی خواســتههای بر حق آنان را زیر سوال
برند و زمینه به خشونتکشیدن آن را فراهم کنند.
در قانون اساسی ما «...آزادی و استقالل و وحدت و
تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و
حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد
یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی،
به استقالل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و
تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند
و هیچ مقامی حق ندارد بهنام حفظ اســتقالل و
تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند
با وضع قوانین و مقررات سلب کند» (اصل  9قانون
اساسی).

دعوت از احزاب اصالحطلب برای حل بحران

جامعه فردا :پنج روز گذشته و تظاهرات به برخی
شهرها هم رسیده است ،اعتراضهای اقتصادی
که خیلی زود رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و
حتی در مواردی خط قرمزهای نظام را پشت سر
گذاشته است .امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست
که کشــور با یک بحران جدی روبهروست و اگر
تدبیر به خرج ندهیم بیتردید در چهارمین دهه
از نظام جمهوری اسالمی هزینه بسیار سنگینی را
متحمل خواهیم شد ،هزینهای که شاید به قیمت
بر هم خوردن امنیت و نظم تمام شود.
در چنــد روز گذشــته چهرههای سیاســی از
راســت و چپ ،اصالحطلــب و اصولگــرا بر به
رسمیت شــناختن حق اعتراض تأکید کردهاند
و رئیسجمهور هم گفت که باید زمینه اعتراض
قانونی برای مردم فراهم شــود .اگرچه در چند
سال گذشته نتوانســتیم کارنامه خوبی در این
زمینه ارائه دهیم ،امروز وقت تعلل نیست و سنگ
محک مهمی پیشروی همه جناحهای سیاسی
و مسئوالن کشــور قرار گرفته است و باید زمینه
بروز اعتراض مردم به شکل قانونی را فراهم کرد.
قانون اساسی در این مورد خیلی روشن و واضح
راهکار ارائه داده است و طبق اصل  127تجمع به
شرط حمل نکردن سالح آزاد است ،اما در چند
سال گذشته این اصل از قانون اساسی نقض شده
و امروز چنین وضعیتی را در کشور رقم زده است.
با همه اینها دیروز وزارت کشور رسما اعالم کرد
که اگر احزاب و گروهها درخواســت مجوز برای
تجمع قانونی بدهند با استقبال آنها روبهرو خواهد
شد .اکنون سؤال اینجاست که احزاب کجای این

داستان ایستادهاند؟!
دیروز خبرنــگاران «جامعه فــردا» همه تالش
خود را به کار بســتند تا بــا چهرههای حزبی و
مســئوالن احزاب کشــور تماس گرفته و نظر
آنها را در این مورد جویا شــوند و آنها را در برابر
این ســؤال قرار دهند کــه آیا آمادگــی دارند
برای یــک تجمــع قانونــی به وزارت کشــور
درخواست دهند؟
حقیقت این است که وضعیت کشور به گونهای
اســت که مهمترین و ضروریترین گام کنترل
اعتراضها به سمت آرامش و جلوگیری از دامن
زدن به آشوبهاست ،اقدامی که تنها از یک طریق
امکانپذیر اســت ،اخذ مجوز برای برگزاری یک
تجمع قانونی و آرام .اینک دیگر نوبت احزاب است
که دوراندیشی و قدرت درک وضعیت بحرانی را
به نمایش بگذارند ،اما گویی این شرایط بحرانی
تنها مختص به جامعه نیست و احزاب هم گرفتار
شــدهاند و قدرت درک خود را از دست دادهاند و
با تردید و گیجی به ماجراهای چند روز گذشته
مینگرند.
در میان چهرههای سیاسی و حزبی که «جامعه
فردا» موفق شد با آنها گفتوگو کند تنها عباس
عبدی و آذر منصــوری بودند که درک متفاوتی
نسبت به حوادث این چند روز گذشته داشتند.
عباس عبدی تأکید کرد که باید همه وارد ماجرا
شوند و تمام تالش خود را به کار بگیرند تا غائله
ختم به خیر شود .آذر منصوری ،قائممقام حزب
اتحاد ملت ایــران ،هم بر نقش احــزاب بهویژه
اصالحطلبان تأکید کــرد و لزوم به میدان آمدن

آنها برای فراهم آوردن یک تجمع قانونی را بیان
کرد .او اما چیزی درباره اینکه آیا حزب مطبوعش
حاضر به چنین اقدامی است ،نگفت و اعالم کرد
که حزب باید در این مورد تصمیم بگیرد و میتوان
این موضوع را در دستور کار قرار داد.
سایرین اما پاسخهای دیگری دادند که یا نشان از
عدم درک آنها از وضعیت خطرناک پیشرو داشت
یا اینکه هنوز با دیده تردید و در شرایط گیجی به
ماجرا نگاه میکنند.
اســماعیل گرامیمقدم ،از اعضای حزب اعتماد
ملی ،به خوبی ترس بخشــی از اصالحطلبان را
بیان کرد و گفت :ما در حزب اعتماد ملی مخالف
این امر هســتیم ،زیرا ممکن است اوضاع امور از
دست خارج شود و نتوانیم ماجرا را کنترل کنیم.
محمد تقــی رهبر ،از اعضــای جامعه روحانیت
مبارز ،هم با صراحت مخالفت خود را با برگزاری
یک تجمع قانونی اعالم و تأکید کرده بود حضور
افراد بیشناســنامه در تجمــع میتواند آن را
منحرف کند.
عبداهلل ناصری ،فعال سیاسی اصالحطلب ،به طور
کلی معتقد است کار از دست احزاب خارج شده و
صدا و سیما میتواند به آرام شدن فضا کمک کند.
احمد شیرزاد ،از چهرههای سیاسی اصالحطلب،
هم نگران شعارهای ساختارشکنانه بود و این نکته
را بیان کرد که اگــر اصالحطلبان مجوز بگیرند
و تجمع برپا شــود ،حاکمیت شــعارهای تند و
ساختارشکنانه را به پای اصالحطلبان مینویسد.
آخرین تماس خبرنگار ما با موسوی تبریزی ،از
مجمع روحانیون مبارز ،بود ،حزبی که سال 88
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افراد دارای تریبون
به ناآرامیها دامن نزنند

تعريض

عصر دیــروز و بــه دنبال دعــوت روزنامــه «جامعــه فــردا» از مدیران احــزاب برای
درخواســت برگــزاری گردهمایــی از وزارت کشــور و تــاش برای هدایــت جمعیت
تظاهرات خیابانی به طرح خواســتههای خــود از راههای قانونی مســالمتآمیز ،وزارت
کشــور ســران احزاب را بــه وزارت کشــور فراخواند تا با آنها جلســهای برگــزار کند .با
وجود بیــرون نیامدن خبــری از محتــوای این جلســات میتوان فرض کــرد موضوع
جلســه تشویق احزاب به ورود فعال در عرصه سیاست و کمک به حل بحران سیاسی مردم
تعمیقشونده است.
همچنین مدیرکل استانداری تهران دیروز صبح و پیش از این جلسه از احزاب خواست برای
دریافت مجوز برگزاری گردهمایی به وزارت کشور مراجعه کنند و گفت که وزارت کشور با
نگاه مثبت به این درخواستها نگاه میکند.
به نظر میرســد مجموع این اقدامات مثبت حاکی از ارزیابی مقامات ارشد از اوضاع کنونی
است.
هنوز مشخص نیســت این دعوت و تدارک آشتی ملی شــامل احزاب اصالحطلبی که در
درگیریهای داخلی  8سال پیش ممنوع و منحل اعالم شدند میشود یا نه.
برای روز  25خرداد درخواست تجمع قانونی خود
را تسلیم وزارت کشــور کرد ،اما با درخواستش
مخالفت شد .اکنون اما موسوی تبریزی میگوید
ما با تجمع مخالفیــم و به زودی بیانیهای در این
مورد صادر خواهیم کرد.
با وجود چنین فضایی در میان چهرههای حزبی و
سیاسی چندان امیدی به اینکه احزاب وارد معرکه
شــوند و اعتراضهای مردم را آرام کنند وجود
ندارد .احزاب یا در گیجی و شوک اتفاقات به سر

وزارت کشور
رسما اعالم
کرد که اگر
احزاب و گروهها
درخواست
مجوز برای
تجمع قانونی
بدهند با
استقبال آنها
روبهرو خواهد
شد .اکنون
سؤال اینجاست
که احزاب کجای
این داستان
ایستادهاند؟!

میبرند یا اینکه عافیتطلبی پیشه کردهاند و از
شعارهایی میترسند که امروز طرح میشود و اگر
امروز فکری به حال این وضعیت نشود روزهای
به مراتب سخت و تلختری برای همه جناحهای
سیاسی کشور در راه خواهد بود.
این اعتراضها اگر تحت کنترل در نیاید همه را
خواهد برد و دیگر اصالحطلب و اصولگرایی باقی
نخواهد ماند که نگران چند شعار ساختارشکنانه
باشند.

احزاب به دولت راهکار دهند

صداوسیما متولی مدیریت اعتراضات بشود

مطالبات متفاوت است

محمدتقی رهبر ،عضو جامعه روحانیت مبارز ،میگوید که تجمع قانونی
و با مجوز مشکالت زیادی را خواهد داشت.
او معتقد است :در اینکه مردم حرف بزنند و مطالبات خود را مطرح کنند
کســی حرفی ندارد ،اما اینکه فراخوانی برای تجمع قانونی داده شــود
با مشــکالت فنی زیادی روبهرو اســت .مهمترین موضوع این است که
اگر احزاب سیاسی فراخوان تجمع دهند ،نمیتوانند شناسنامه افراد را
بررسی کنند و برخی افراد فرصتطلب وارد این میتینگ میشوند و از
تجمعات سوءاستفاده خواهند کرد .صدای اعتراضات را در حال حاضر همه شنیدهاند و دولت هم
بر همه مشکالت واقف است .بنابراین نیازی به یک گردهمایی سراسری نیست ،زیرا ممکن است
برخی وارد صفوف متحد مردم شوند و خرابکاری روی دهد و همه چیز به حساب مردم نوشته شود.
آقای رئیسجمهور نیز با مردم صحبت کرده ،همین گفتوگوی مسئوالن با مردم از رسانهها کافی
است و نیازی به دامن زدن به مخاطرات مردم وجود ندارد .احزاب سیاسی و سران آنها همه در داخل
خانواده نظام هستند؛ آنها باید با یکدیگر به گفتوگو بنشینند ،مسائل کشور را با هم مطرح کنند ،به
تفاهم برسند و به دولت راهکار ارائه دهند .در شرایط فعلی نیازی به ارتباط مستقیم میان احزاب و
مردم نیست ،بلکه دولت نیاز به برنامه دارد و نخبگان بایستی در این بخش حضور فعال داشته باشند.

الحطلب ،معتقد اســت که احزاب
عبداهلل ناصری ،فعال سیاســی اص 
نمیتوانند متولی مدیریت این اعتراضات شوند.
وی میگوید :تجمعهای فعلی فاقد مدیریت است و ماهیت فراحزبی و
فراجناحی دارد .بنابراین احزاب نمیتوانند متولی امر مدیریت آنها شوند.
پیشنهاد من این است که در شــرایط فعلی صدا و سیما میتواند به
عنوان یک رسانه عمومی در جهت تلطیف فضا اقدام کند .صدا و سیما
به راحتی میتواند ایــن اعتراضها را در داخل جعبه جادوی خودش
جمعآوری کند و ابزاری شود تا مردم مستقیم و رودررو بتوانند مطالبات خودشان را با مسئوالن
و کارگزاران نظام بیان کنند .در حالی که اگر این اقدام از سوی یک حزب مشخص اعالم شود،
ضمانت اجرایی نخواهد داشت .در فضای اخیر فارغ از شعارهای ساختارشکنانه یک نوع احساس
ناامیدی از جریانات سیاسی ،احزاب و گروهها به چشم میخورد .بنابراین فکر نکنم احزاب بتوانند
فعال در آرام کردن جامعه نقش مؤثر داشته باشند .هر چند در بلندمدت اگر فضای فعالیت برای
احزاب ایجاد شود و نوع نگاه بزرگان کشور ،ارکان حکومت و دستگاه امنیتی به حقوق مردم و
حقوق سیاســی و اجتماعی آنان مطابق قانون اساسی تغییر کند ،حتما در آینده احزاب نقش
مؤثری میتوانند ایفا کنند.

اسماعیل گرامیمقدم ،سخنگوی حزب اعتماد ملی ،معتقد است
که در حال حاضر درخواســت اصالحطلبان بــرای تجمع قانونی
مناسب نیست.
وی میگوید :درشــرایط فعلی با توجه به حجم اعتراضات ممکن
اســت از تجمعات سوءاستفاده شود .مشخص نیست از داخل این
میتینگ چه چیزی خارج میشود .در مشهد اصولگرایان دست به
یکســری تحریکات زدند و آتشی روشن شد که دیگر به سادگی
خاموش نمیشــود .احزاب سیاسی باید با مصاحبهها و تبیین واقعه پشت صحنه حوادث
را برای مردم روشن کنند.
احزاب باید معترضان سیاسی را به سمت راهکارهای قانونی سوق دهند ،اما آنها توانایی
مدیریت یک راهپیمایی را نخواهند داشت ،ضمن آنکه مطالبات اصولگرایان با اصالحطلبان
متفاوت است و نمیتوان زیر یک چتر همه را برای یک خواسته مشترک جمع کرد .پیشنهاد
من آن است که صدا و سیما ،به عنوان مهمترین رسانه کشور ،تغییر جهت بدهد و فضا را آرام
کند .اگر قرار است احزاب سیاسی وارد گود شوند باید طرح پخته شود ،یعنی با دستگاههای
امنیتی وارد مذاکره شد تا توان برگزاری تجمعات قانونی را بررسی کرد.

احزاب اصالحطلب پیشگام باشند
آذر منصوری قائممقــام حزب اتحاد ایران
اسالمی معتقد است حال که دولت و وزارت
کشور از نهادهای مدنی کمک میخواهند،
احزاب باید به یاری دولت بشتابند.
او میگوید :ســخنان یکشــنبه شــب
رئیسجمهور مبنی بر به رسمیت شناختن
حق اعتراض برای مردم ،میتواند دســتور
کار جدی احزاب اصالحطلب و گروههای سیاسی کشور برای ایجاد
بستری امن و مناسب جهت طرح مطالبات و شنیدن صدای اعتراض
معترضینباشد.دلیلروشناست.معترضینخشمگینیکهامروزهر
یک به طرح نارضایتی خود با شیوههایی که کم کم به روندی خشونت
بار کشیده میشود ،پرداختند ،نیاز به امکانی قانونی و نتیجهبخش
برای فریاد زدن و طرح مطالبات خود دارند.
شروع اعتراضها با مخالفین دولت بود ،اما تداومش به سمتی رفته
که مخالفت با دولت دیگر جایی در شعارها و اعتراضها ندارد ،اما اگر
هم داشت این انتظار از دولت میرفت و میرود که بستری مناسب
برای فرونشاندن خشم مردم فراهمکند و قاعدتا به دلیل کور بودن و
فقدان سازماندهی داخلی برای این شورشها ،تداوم آن خسارتهای
زیانبار و بعضا غیر قابل جبران برای کشور و به خصوص معترضین به
دنبال خواهد داشت.
از طرف دیگر نداشتن عزم جدی دولت برای سازمان دادن به مطالبات
و خواست مردم معترض ،منجر به فعال شدن گروههایی خواهد شد
که در بیرون از مرزهای ایران به دنبــال بهره گرفتن از آب گلآلود
هستند و ثابت کردهاند که نگرانی از بابت فروپاشی وتجزیه کشور و
تبدیل شدن ایران به سوریهای دیگر ندارند .در چند روز گذشته هم
ثابت کردهاند که راهکاری جز تحریک مردم برای آسیب رساندن به

اموال عمومی و به خشونت کشیده شدن اعتراضها و آسیبدیدگی
معترضین ندارند .فقدان سازماندهی این شورشها به این معنی است
که اگر حاکمیت بخواهد با آنها به گفتوگو بنشیند ،مشخص نیست
که طرف این گفتوگو چه کسانی هستند و چه گروههای قانونی در
داخل کشور وجود دارد که بتوان با آنها وارد گفتوگو شد .علی القاعده
آنها نیاز به امکانی مقدور وممکن برای جریان گرفتن این گفتوگوها
دارند .البته این ضعف حاکمیت در ایران اســت که تا کنون از یکسو
نه بستر مناسبی برای این اعتراضها فراهم ساخته و از سوی دیگر
با فعالین جامعه مدنی به گونهای رفتار کرده که اندک ظرفیتهای
موجود نیز برای طرح وپیگیری مطالبات جامعه از بستری قانونمند
دنبال شــود که اگر چنین بود امروز مطالبات جامعه با این شکل و
شمایل پیگیری نمیشد.
در حال حاضر با توجه به اعالم وزارت کشور مبنی بر ورود ظرفیتهای
سیاسی و مدنی به خصوص احزاب برای کمک به دولت و ساماندهی
بستری امن،مسالمتآمیز و قانونی برای بهتر شنیده شدن صدای
معترضان احزاب میتوانند این موضوع را در دســتور کار خود قرار
دهند.
به همین دلیل احزاب اصالحطلب میتوانند در این مسیر پیشگام
باشــند و به همکاری دولت و به خصوص وزارت کشور ،این امکان را
برای معترضین فراهم کنند .مواضع و ســخنان شب گذشته دکتر
روحانی نشــان داد که او نه تنها به دنبال پاککردن صورت مسئله
نیست بلکه با نگاهی واقعبینانه به دنبال مهیا شدن مسیری امن و
ممکن برای پیگیری مطالبات مردم است.
حال که او پا پیش گذاشته باید مجموعه ظرفیتهای کشور به کمک
او بیایند و تا دیر نشده به درمانی مشترک و مورد توافق برای این درد
دست پیدا کنند.

دولت از اصالحات اقتصادی کوتاه نیاید
احمد شــیرزاد ،فعال اصالحطلب ،معتقد
اســت که اصالحطلبان نبایــد برای تجمع
درخواســت مجوز کنند ،چرا که در صورت
بروز مشکل آنها باید پاسخگو باشند.
وی میگوید :اینکه وزارت کشــور میگوید
در صورت درخواســت مجوز با نظر مثبت
آن را بررســی میکند ،حرف خوبی است و
حاکمیت نشــان میدهد که مشکلی با تجمع قانونی و در چارچوب
قانون ندارد ،بلکه با هنجارشکنی مشکل دارد.
حدس میزنم احزاب و گروههای اصولگرا از این شــرایط اســتفاده
خوبی میبرند و ممکن است به شکل هدایتشده هم تجمع برگزار
کنند تا دولت را مقصر جلوه دهند و شعارهای اقتصادی سر دهند و
به این ترتیب الگویی برای اعتراضات قانونی هم به نمایش بگذارند.
اما در صورتی کــه اصولگرایان چنین کاری کننــد ،یک کاریکاتور

آزادی بیــان خواهــد بود؛ بــوی نامطبــوع ضدیت بــا دولت به
مشام میرسد.
از سوی دیگر توصیه نمیکنم گروههای اصالحطلب درخواست مجوز
دهند .در این اوضاع شلوغ باید آرامش به خرج داد و تحلیلهای مثبت
ارائه دهیم .باید به صورت صریح موضعگیری کنیم و هشدار دهیم که
آنچه در کشور میگذرد را باید جدی گرفت.
دولــت نیز نباید اصالحــات اقتصادی گریزناپذیــر را به خاطر این
جنجالها و هیاهوها متوقف کند.
رسانه ملی را باید وادار کنیم تا مناظره و برنامههای عمیق با حضور
کارشناسان بگذارد و اطالعرسانی کارسازی داشته باشد.
در کل در این فضای آشوبزده معتقدم اصالحطلبان نباید درخواست
مجوز تجمع دهند ،زیرا کارساز نیست و نمیتوان آن را کنترل کرد
و در این صورت هر مشکلی پیش بیاید به پای اصالحطلبان نوشته و
حکایت آش نخورده و دهان سوخته میشود.

همه ورود کنند
عباس عبدی ،فعال سیاســی اصالحطلب،
معتقد است که در این شرایط همه باید وارد
میدان شوند ،چرا که در این کشتی همه ما
سوار هستیم .او به «جامعه فردا» میگوید:
آنچه من میدانم این اســت که هر کسی به
هر شکلی که میتواند باید در عرصه حضور
داشــته باشــد و این وضعیت را جمع کند.
آنهایی که بتوانند این شرایط را مدیریت کنند ،آینده این کشور را

۳
خبر روز

گزارش تحلیلی

نظام یکپارچه میشود؟

سهشنبه  12دی 1396

رقم خواهند زد.
توجه داشته باشیم که این مسئله کلیدی است .نباید فکر کنیم که
این مسئله دیگران است و خودشان باید حل کنند.
ما چیزی به عنوان مسئله دیگران در کشور نداریم؛ این مسئله همه
ماست .این کشتیای است که همه ما سوارش هستیم .اما در خصوص
جزئیات ،این ایده میتواند مورد بحث و گفتوگو قرار بگیرد .احزاب و
گروهها و شخصیتها وارد میدان شوند و در مورد نحوه اجرا به تفاهم
برسند .طبعا من هم از این مسئله حمایت میکنم.

ایلنا :امام جمعــه اراک با انتقاد از برخی
سیاســیون کــه از این فضــا در تخریب
دولت اســتفاده میکنند ،اظهــار کرد:
افــراد و جریانات مختلف سیاســی نباید
از این مشــکالت در جهت سوءاستفاده
سیاســی بهره ببرنــد ،چرا کــه این امر
به ضرر همه و نظــام و انقالب خواهد بود.
اکنون شــرایطی نیســت که افراد برای
رســیدن به مقاصد شــخصی و سیاسی
خود در آســیب زدن به وحدت ملی نقش
داشته باشند.
آیــتاهلل قربانعلــی درینجفآبــادی
در مــورد اتفاقــات اخیــر در بعضــی از
کالنشــهرها ،از جملــه اراک ،گفــت :ما
بایــد بــه هــر کیفیــت ایــن انقالب
عظیم اســامی را کــه بــرای آن خون
بســیاری از شــهدا ریخته شــده است
حفظ کنیم و با مجاهــدت ،مردمداری و
تالش مضاعف در جهــت تحقق اهداف
نظام گام برداریم.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با بیان
اینکه باید دست به دست دهیم تا مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را
حل کنیم ،اظهار کــرد :هیچ ملتی بدون
مجاهدت موفق نبوده و نخواهد بود؛ از این
رو باید دست به دست هم دهیم تا همچون
گذشــته که هیمنه صدام و آمریکا را فرو
ریختیم این بار نیز نقشه دشمنان نظام و
اسالم را نقش بر آب کنیم و با وحدتکلمه
و همدلی باید برای رفع مشــکالت تالش
مضاعف کنیم.
امــام جمعــه اراک اعتــراض و پیگیری
مطالبات از مســیرهای قانونــی را حق
مردم دانســت و گفت :مردم باید هوشیار
باشند تا در مسیر پیگیری مطالبات خود
ابزار دست دشمنان نشوند .قطعا میتوان
از راههــای صحیــح و قانونــی مطالبات
بهحــق را پیگیــری کرد .در ســال ۸۸
نیز عدهای به جای اینکه خواســته خود
را از مسیر قانون پیگیری کنند ،برخالف
قانــون به دنبــال اردوکشــی خیابانی و
برهم زدن نظم امنیت کشور بودند که آن
فتنه رخ داد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با
تأکید براینکه قطعا افراد دلبسته به نظام
و انقالب دســت به تخریب اموال عمومی
و امــکان دولتی نمیزننــد ،تصریح کرد:
اگر کسی خواســتهای دارد باید از طریق
قانونــی آن را پیگیری کند نــه اینکه به
مسجد ،حســینیه و اماکن دولتی حمله
کند .این اقدام ظلم بزرگی اســت و ابزار
دشمن قرار گرفتن و آب به آسیاب دشمن
ریختن است.
درینجفآبادی به مشکالت اقتصادی و
معیشتی مردم اشاره کرد و گفت :دولت،
مجلس و سایر مسئوالن باید در حوزههای
ضمن برنامهریزی دقیــق ،در جهت رفع
هرچه ســریعتر مشــکالت اقتصادی و
اجتماعی جامعه برآیند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان مرکزی از
مســئوالن و افراد دارای تریبون خواست
مراقب باشــند تا خدای نکرده سخنانی
برخالف امنیت کشور و دامن زدن به این
ناآرامیهــا بر زبان نیاورنــد و گفت :همه
باید دست به دست هم دهیم تا برای رفع
مشکالتی که کشور دچار آن شده تالش
کنیم و در جهت مبارزه با هرگونه فســاد
گام برداریم.
امام جمعه اراک با انتقاد از برخی سیاسیون
که از این فضا در تخریب دولت اســتفاده
میکننــد ،اظهار کرد :اکنون شــرایطی
نیســت که افراد برای رسیدن به مقاصد
شخصی و سیاسی خود در آسیب زدن به
وحدت ملی نقش داشــته باشند .اکنون
اصل نظام و خون شــهدا مطرح اســت و
باید مراقب بود که فرصت سوءاســتفاده
برای دشــمنان به وجــود نیاوریم و هر
کاری کــه خدشــه به صالبــت ،عزت و
اقتدار نظام و کشور بزند از جانب هر کسی
محکوم است.
وی در پایان گفت :از مردم اراک خواهش
میکنم با آرامــش و صالبت طبق قانون
و منطق خواســتههای خــود را پیگیری
کنند .برخــی عناصر داخلــی و خارجی
مترصد ضربــه زدن به نظام هســتند و
برخی افــراد نیــز فریب ایــن گروهها و
جریانــات منافق را میخورنــد؛ از این رو
بایــد مراقب بود تا تحت تأثیر دشــمنان
قرار نگیریم.

