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تجمع��ات اعتراضي اخي��ر مديريت و كنترل ش��د اما 
مس��ووالن به خوبي مي دانند كه اين ماجرا ساده حل 
و فصل نمي شود و نيازمند بررسي هاي اصولي هستيم. 

حس��ن روحاني، رييس جمهور ديروز در جلسه هيات 
دولت عبدالرض��ا رحماني فضلي، وزير كش��ور را مامور 
كرد تا ظرف مدت ي��ك هفته در مورد ح��وادث اخير 
گزارش دهد. بر اساس دستور روحاني وزير كشور بايد 
ضمن همكاري و هماهنگي با شوراهاي تامين گزارش 
دقيقي از حوادث اخير، افرادي ك��ه در اثر اين حوادث 
دستگير، مصدوم يا احيانا كشته شده اند، تهيه كرده و 
همه اين مس��ائل را به تفكيك و با بي��ان دقيق علت و 

چگونگي به رييس جمهور گزارش دهد. 
انتش��ار اين گ��زارش و ق��رار دادن م��ردم در جريان 
جزييات ثابت خواهد كرد حس��ن روحاني در عمل نيز 
به »اتاق هاي شيشه اي« اعتقاد دارد. البته او پيش تر نيز 

از همين شيوه استفاده كرده بود. همين يك سال پيش 
و بعد از حادثه تلخ پالسكو نيز روحاني دستور داده بود 
هيات ويژه اي تشكيل ش��ده و بعد از بررسي هاي الزم 
يك گزارش ملي ارايه كنند. گزارش هيات مورد اشاره 
دو ماه بعد يعني در پايان مهلت مشخص شده منتشر 
شد تا مردم بدانند كه علت اين حادثه چه بود، چطور به 

آن رسيدگي شده و چگونه بايد مانع از تكرار آن شد. 
انتظار م��ي رود كه بعد از انتش��ار گزارش وزير كش��ور 
مشخص ش��ده باشد چند نفر بازداشت ش��ده و در چه 
وضعيتي هستند. همچنين بايد مشخص شده باشد كه 
چند نفر و به دست چه كس��اني در درگيري ها كشته 
شده اند. انتظار اصلي اما اين است كه بعد از انتشار اين 
گزارش بتوان يك به يك راهكار مناسب و ريشه اي براي 
پاسخگويي به مطالبات اقتصادي، سياس��ي و... مردم 

ارايه و اين ماجرا را به شكل واقعي حل كرد.

تجمعات اخير از جوانب مختلف با حادثه آتش سوزي 
و فروريختن پالس��كو تفاوت دارد و بيش از آن نيازمند 
دقت نظر و بررسي است. هرچه باشد اين بار پاي منافع 
و مصالح نظام در ميان است. شوراهاي تامين و وزارت 
كش��ور بايد دريابند كه زمينه هاي بروز اين اعتراضات 
چه بوده اس��ت. در واقع بايد با اتكا بر اس��ناد و شواهد 
بگويند ك��ه مطالبات م��ردم، تحري��كات جريان هاي 
داخل��ي، سوءاس��تفاده گران خارج��ي و... ه��ر كدام 
چه س��همي در رقم خ��وردن اين حوادث داش��ته اند. 
اعتراضات اخير اگرچه با خش��ونت توام شد و بعضا كار 
را به تخريب اموال عمومي رس��اند، از س��وي مقامات 
انتظامي و امنيتي ب��ا صبر و حوصل��ه اي بيش از آنچه 
انتظار مي رفت، مديريت شد. چنان كه سرلشكر باقري 
رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح ديروز توضيح داد و 
تاكيد كرد كه »در وقايع هفته گذشته حتي يك مورد 

سراغ نداشتيم كه از نيروهاي انتظامي، سپاه يا بسيج با 
اسلحه به خيابان آمده باشند«.  

درخواست روحاني از صدا و سيما
روحاني غير از دس��تور به رحماني فضلي و درخواست 
ارايه گ��زارش، ب��ه ش��كل هاي ديگري ني��ز درصدد 
پاسخگويي به مطالبات مردمي اس��ت. او ديروز ضمن 
تش��كر از بيانات روش��نگرانه مق��ام معظ��م رهبري 
درباره حوادث اخي��ر گفت: »رويك��رد اصلي دولت در 
اليحه بودجه سال ۹۷ اش��تغالزايي و حركت به سمت 
ريشه كني فقر مطلق اس��ت و پيرو تاكيد رهبر انقالب، 
مردم انتظار دارن��د كه همه قوا و تمامي دس��تگاه ها و 
نهادها ب��ا همدل��ي و همراهي به تحقق س��ريع تر اين 

اهداف و تامين مطالبات به حق مردم كمك كنند.«
وي با اش��اره به اينكه مش��كالت اقتصادي يك ش��به 
پدي��د نيامده و عمدتا ناش��ي از مديريت نادرس��ت در 

عليرضا كيانپ�ور| درحالي ك��ه در روزهاي گذش��ته 
موضوع افزايش قيمت حامل هاي انرژي به يكي از مهم ترين 
چالش هاي دولت و مجلس درتصويب اليحه بودجه سال 
۹۷ تبديل شده، اكنون اين مصوبه با نظر مخالف مجلس 
روبه رو ش��ده اس��ت اما، حال يك عضو كميسيون تلفيق 
بودجه مجل��س از عزم ج��دي دولت براي اي��ن افزايش 
قيمت خبر داده اس��ت. غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آبادي 
در اين رابطه به »اعتماد« گفته است: پيش بيني مي كنم 
دولت زيربار مصوبه مجلس درمخالفت با افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي نرود و كار خود را انجام دهد. اين نماينده 
عضو كميس��يون تلفيق بودجه مجلس همچنين تاكيد 
دارد كه آنچنان كه پيداس��ت چه نماين��دگان در صحن 
علني با مصوبه كميسيون تلفيق همراهي كرده و با افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي مخالفت كنند و چه برخالف نظر 
اين كميسيون، نظر دولت را تامين كنند، باز هم دولت كار 
خود را خواهد كرد و با اس��تناد به قوانين باالدستي ديگر 
همچون قانون برنامه توسعه و قانون هدفمندي يارانه ها، 
قيمت حامل هاي ان��رژي را افزايش مي دهد ت��ا بتواند از 
درآمد ناشي از آن براي ايجاد اشتغال و توسعه توليد بهره 

ببرد.  در چنين شرايطي اما آنچه مس��لم است، اين است 
كه اوضاع كش��ور مطلوب نيس��ت. بخش هاي��ي از مردم 
مش��كل معيش��تي دارند اما كار ندارند. امروز البته اوضاع 
به مراتب بهتر از 4، 5 سال قبل است اما وضع اين روزهاي 
مملكت يك فرق بزرگ با آن روزهاي سخت دارد. آن زمان 
اگر ملت هيچ نداش��ت، اگر گراني و ت��ورم از در و ديوار باال 
مي رفت، اگر نرخ ارز و سوخت از »االن« تا »االن« متفاوت 
بود،  اگر هزار و يك مش��كل وجود داشت، الاقل يك چيز 
بود كه ملت به آن دلخوش باشند: »اميد به تغيير!« حال 
اما باوجود آنكه تورم كنترل شده، قيمت ها همه جا تقريبا 
يكسان  است و نسبتا مناسب، اگر هيچ نداشته باشيم، الاقل 
رييس جمهوري داريم كه حق اعتراض مان را به رسميت 
شمرده و مي گويد »همه بايد يك جا به اين تصميم برسيم 
كه مردم همه كاره كشور هستند و بي ترديد اگر اين موضوع 
را با جان و دل و عمل خود قبول كنيم، تمام مس��ائل حل 
و فصل خواهد شد« امروز اما يك مش��كل بزرگ داريم و 
آن، اينكه بخش هايي از ملت كمي نااميد شده و صبرشان 
اندك اندك، ته كشيده است. شايد چون انتظارها از برجام 
آن چنان كه فكر مي كردند، برآورده نش��د يا به بيان ديگر، 

شايد چون بعضي مخالفان دولت، نگذاشتند برجام آن طور 
كه روحاني مي خواس��ت براي ملت كار كند، و البته شايد 
به هزار دليل ديگر. اما مهم آن است كه دولت همچنان در 
اجراي برنامه هايش به شدت جدي است؛ برنامه هايي كه 
به روشني در اليحه بودجه سال آينده نمود يافته و همزمان 
به لطف گس��ترش فضاي مجازي كه ازقض��ا از مهم ترين 
دستاوردهاي همين دولِت 4، 5 ساله فعلي است، به وضوح 
در دس��ترس نقد و نظر افكار عمومي قرار گرفته اس��ت. 
درميان بندها و تبصره هاي ريز و درشت اليحه پرحاشيه 
بودجه، ش��ايد بحث هدفمندي يارانه ه��ا و البته افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي ازجمل��ه مهم ترين  ها بود. فارغ از 
حواش��ي فراوان در مورد قانون هدفمندي يارانه ها، بحث 
درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز مباحث بسياري 
برانگيخت و درحالي كه منتقدان، نگران از گراني سوخت، 
و معتاقبا گراني ساير اقالم و كاالهاي اساسي، براي منصرف 
كردن دولت از اين تصميم تالش داش��تند و سعي كردند 
نمايندگان را نيز از پذيرش اين مصوبه در اليحه بودجه بر 
حذر دارند، دولت هم ابتداي راه را با عقب نشيني ضمني يا 
به تعبير دقيق تر سكوت نسبي در قبال انتقادها آغاز كرد 

و بعد، رييس جمهور رس��ما وارد ميدان شد و با صراحت و 
شدتي كم نظير از انتقادات وارده استقبال كرد. اين اما تازه 
ابتداي ماجرا بود و داستان وقتي به برگ هاي حساس ترش 
مي  رس��يد كه نمايندگان در كميس��يون تلفيق بودجه 
وارد بحث تصويب مصوب��ات مربوط ب��ه افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي مي شدند. برخي نمايندگان در روزهاي 
قبل طي اظهارنظرهاي رسانه اي سعي كرده بودند به مردم 
اطمينان بدهند كه تا آنها هستند، بنزين و ساير حامل هاي 
انرژي گران نخواهد ش��د. با اين حال يك نكته در تمامي 
اين دفاعيات جانانه گروهي از نمايندگان، از ملت مغفول 
مانده بود و آن، اينكه بنابر برنامه ارايه شده دولت در اليحه 
بودجه، قرار است درآمد ناشي از اين افزايش قيمت صرف 
توليد و اشتغال شود. دقيقا همان مسائلي كه درپي ضعف 
دولت ها در طول ساليان نسبت به رونق و توسعه آن، منجر 
به بروز مشكالت اساسي براي ملت شده و به زعم بسياري از 
ناظران و كارشناسان، مسووالن دولتي و حتي نمايندگان 
مجلس همين ضع��ف تولي��دات داخل��ي و به خصوص 
بحران بيكاري را به يكي از مهم ترين عل��ل و عوامل بروز 
ناآرامي هاي اخير تبديل كرد. در چنين ش��رايطي بود كه 
دولت مدت ها پيش از بروز ناآرامي ها، به درس��تي مشكل 
كار را كش��ف كرده و مي خواس��ت چنان ك��ه روحاني در 
روزهاي نخست پس از آغاز اعتراض ها عنوان كرد، دست 
به »جراحي بزرگ در اقتصاد كشور« بزند و به اين اعتبار، 
در يكي از تصميمات زنجيره اي خود كه در اليحه بودجه 
سال بعد پيش بيني شده بود، مبلغ 1۷ هزار و 400 ميليارد 
تومان درآمد ناش��ي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را 
صرف ايجاد اشتغال در كش��ور كند. با اين حال علي اصغر 
يوسف نژاد، سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
س��ال ۹۷ كل كش��ور در تش��ريح مصوبات روز شنبه اين 
كميسيون خبر داد و گفت: هم اكنون پيشنهاد دولت اين 
است كه عالوه بر اين مبلغ 1۷ هزار و 400 ميليارد تومان، 
مبلغ 15 هزار ميليارد نيز از محلي ديگر تامين درآمد كرده 
و از بانك ها نيز بخواهد به همين ميزان مشاركت كنند تا 
درنهايت به ع��ددي در ح��دود ۶5 هزار ميلي��ارد تومان 
برسد كه از آن براي ايجاد اشتغال و توليد استفاده كند اما 
نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند. رييس جمهور 
اما تنها در حدود 48 س��اعت نسبت به اين مخالف خواني 
كميسيون تلفيق سكوت كرد و روز دوشنبه همين هفته 
در ديدار وزي��ر و معاونان وزارت امور اقتص��ادي و دارايي با 
مجلس اتمام حجت ك��رد. روحاني گف��ت: در اين بودجه 
تبصره هايي پيش بيني كرديم كه فقر مطلق را از بين ببريم 

دستور   روحاني
رييس جمهور وزير كشور را مامور كرد كه در يك  هفته گزارشي از جزييات حوادث اخير ارايه كند

اصالحات روحاني
يك عضو كميسيون تلفيق بودجه از اصرار رييس جمهور بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي خبر داد

3 ه��زار و ۷00 نفر آمار بازداش��تي هاي روزه��اي ناآرام 
كشور اس��ت. خبري كه روز سه ش��نبه محمود صادقي، 
نماين��ده مجلس عضو فراكس��يون اميد اع��الم كرد. در 
ميان بازداش��تي ها زن��ان، دانش��جويان و دانش آموزان 
ج��زو اولويت ها ب��راي آزادي هس��تند. هم��ان روزهاي 
آغازين، رييس جمهوري و وزير كشور پيگيري وضعيت 
بازداشتي ها در بازداشتگاه ها را براي جلوگيري از اتفاقات 
ناخوشايند س��ال هاي گذشته دس��تور دادند. همچنين 
پ��س از اع��الم جزييات��ي از بازداش��ت ها وزراي علوم و 
آموزش و پرورش به دليل دستگيري تعدادي دانشجو و 
دانش آموز به موضوع ورود كردن��د و قول پيگيري دادند. 
عالوه بر مسووالن اجرايي، گروهي از نمايندگان مجلس 
نيز در پي حل و فصل اين ماجرا هستند. در همين راستا 
روز گذشته مجمع نمايندگان تهران با سازمان اطالعات 
اس��تان تهران ديدار و گفت وگو كردند. محمدرضا عارف، 
رييس مجم��ع نماين��دگان تهران پ��س از پاي��ان اين 
نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه نشست روز 
چهارشنبه نمايندگان تهران با مسووالن سازمان اطالعات 
اس��تان تهران با محوريت حوادث اخير برگزار شده است 
به تش��ريح وضعيت بازداش��تي ها و اقدامات نمايندگان 
مجلس پرداخت.  عارف با بيان اينكه كارگروهي را تشكيل 
داده بوديم ت��ا در فاز اول پيگير وضعي��ت دانش آموزان و 
دانشجويان بازداشت شده باشد، يادآور شد: »گزارش هايي 
كه در رابطه با دانش آموزان داريم، ج��ز يكي دو مورد كه 
در بازداشت هستند، تقريبا مساله اي باقي نمانده و بقيه 
آزاد شده اند.« رييس مجمع نمايندگان تهران در مجلس 
شوراي اسالمي همچنين اعالم كرد: »در مورد دانشجويان 
نيز روند خوبي دنبال مي شود كه اميدوارم هر چه سريع تر 
با توجه به اينكه در فصل امتحانات قرار داريم، مساله حل 
شود.« رييس فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه كميته 
وضعيت ساير بازداشت ش��دگان را نيز پيگيري مي كند، 
گفت تقاضاي نمايندگان عضو مجمع 35 نفره اس��تان 
تهران در جلسه با مس��ووالن س��ازمان اطالعات استان 
اين بود ك��ه هماهنگي هاي الزم انجام ش��ود تا بازديدي 
از بازداش��تگاه اوين داش��ته باش��ند و در جريان مسائل 
و مش��كالتي كه مطرح اس��ت، قرار گيرند. پي��ش از اين 
فراكسيون حقوق شهروندي درخواس��ت كرده بود كه از 
بازداشتگاه اوين بازديد داشته  باشد و اين بار اين درخواست 
از سوي مجمع نمايندگان استان تهران مطرح شده است. 

بنا به گفته محمدرضا عارف مقرر شده تا مسووالن وزارت 
اطالعات پيگيري كنند تا اين بازديد در اولين فرصت انجام 
شود تا نمايندگان گزارش��ي را در اين زمينه به مردم ارايه 
كنند.  بازداشت ش��دگان فوتي از ديگ��ر محورهاي مورد 
بررسي در جلس��ه نمايندگان مجمع تهران با مسووالن 
سازمان اطالعات اس��تان تهران بود كه البته محمدرضا 
عارف ترجيح داد چن��دان در مورد آن ب��ه بيان جزييان 
نپردازد. او به بيان اين جمله اكتفا كرد كه اگر اين كميته 
بتواند از زندان اوين بازديد كند به طور طبيعي مس��ائلي 
مانند فوت ش��دن برخي از بازداشت شدگان نيز پيگيري 

مي شود. 

وزير علوم؛ بي خبر از تعداد بازداشتي ها
روز گذشته همچنين وزير علوم بار ديگر در مورد وضعيت 
دانش��جويان بازداش��تي صحبت كرد. منصور غالمي در 
حاشيه جلس��ه هيات دولت كه روز چهارش��نبه برگزار 
ش��د در پاس��خ به ايلنا باز هم از آمار دقيق دانش��جويان 
بازداش��تي اظهار بي اطالعي كرد و گفت آم��ار دقيقي از 
تعداد دانشجوياني كه هنوز در بازداشت هستند، در دست 

نيست اما تعداد آنها كم است. 
وزير علوم همچنين خب��ر داد طي صحبتي ك��ه با وزير 
اطالعات و وزير كش��ور داشته قرار ش��ده است بر اساس 
دستور رييس جمهور اين تعداد هم به زودي و طي امروز 

و فردا آزاد شوند. 
منص��ور غالمي جمع دانش��جويان بازداش��تي  هايي كه 
تاكنون به وزارت علوم اطالع  داده ش��ده در كل كش��ور را 
130 نفر اعالم كرد و گفت. بيش��تر اين افراد آزاد شده اند 
اما حدود 15 الي ۲0 نفر همچنان در بازداش��ت هستند. 
اين در حالي است كه سرسنگي، معاون فرهنگي دانشگاه 
تهران در گفت وگو با گروه رسانه اي اميد با احتساب دو نفر 
از دانش��جويان كه به تازگي آزاد شده اند تنها دانشجويان 
دانشگاه تهران كه همچنان در بازداشت هستند را ۲3 نفر 
اعالم كرد. پيش از اين عليرضا رحيمي، عضو كميسيون 
امنيت ملي مجلس اعالم كرده بود كه وزير اطالعات قول 
داده تا آغاز امتحانات دانشجويان بدون وثيقه آزاد شوند، 
موضوعي كه غالمي نيز روز گذشته آن را تاييد كرد و گفت 

سيد محمود علوي، وزير اطالعات روز چهارشنبه در هيات 
دولت نيز به اين موضوع اشاره كرده و قول داده تا اين اتفاق 
رخ دهد. با وجود قول مس��اعد وزير علوم و وزير اطالعات 
و همچنين آغاز امتحانات دانش��جويان هنوز تعداد قابل 

توجهي از آنان در بازداشت هستند. 
يكي از سواالت مطرح ش��ده در روزهاي اخير اين بود كه 
آيا براي دانش��جويان كه بعضا در خان��ه و در محلي غير 
از تظاهرات دس��تگير ش��ده اند پرونده كيفري تشكيل 
خواهد ش��د يا نه. منصور غالمي اعالم ك��رده كه تاكيد 
رييس جمهوري بر اين اس��ت كه صرف بازداش��ت، براي 
هيچ كس پرونده سازي نشود. همچنين بنابر گفته غالمي 
رايزني هايي با قوه قضايي��ه در اين زمينه صورت گرفته و 

دادستان نيز در اين زمينه قول مساعدت داشته است. 
وزير كش��ور اما ترجيح داد برخالف وزير عل��وم در مورد 
بازداشتي ها سكوت كند. او در حاشيه جلسه هيات دولت 
كه روز چهارشنبه برگزار شد در مواجهه با اين پرسش در 
مورد بازداش��تي هاي اخير در جري��ان اعتراضات گفت: 
ان شاءاهلل در اين زمينه به موقع صحبت مي كنم. او از پاسخ 

به سواالت بيشتري در اين زمينه خودداري كرد. 
همزمان با پيگيري وزرا فاطمه سعيدي، عضو كميسيون 
آم��وزش و تحقيق��ات مجل��س ش��وراي اس��المي روز 
سه ش��نبه از برگزاري دومين جلس��ه كميت��ه پيگيري 
وضعيت دانشجويان بازداشت شده در جريان اعتراض ها 
و ناآرامي ه��اي اخير خب��ر داده و به ايلنا گفت��ه بود بنابر 
صحبت هايي كه در اين جلسه صورت گرفته، رسيدگي 
به وضعيت دختران بازداشت شده و همچنين آزادي آنها 
در اولويت قرار گرفته است. همچنين بنابر آنچه سعيدي، 
نايب رييس فراكس��يون حق��وق ش��هروندي اعالم كرد 
براي رسيدگي به وضعيت بازداشت ش��دگان هر شهر با 
نمايندگان همان شهر تماس گرفته شده تا پيگير وضعيت 

بازداشتي هاي آن شهر باشند. 
بازداش��تي هاي دانش آموز يك��ي ديگ��ر از دغدغه هاي 
مس��ووالن اجراي��ي و نماين��دگان مجلس بود ك��ه روز 
سه شنبه سيد محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش در 
گفت وگو با »اعتماد« از آزادي اين دانش آموزان بازداشتي 
در روزهاي اخير خبر داد. بطحايي اعالم كرده بود: »هنوز 
تعداد دقيقي از بازداش��تي هاي دانش آموز اعالم نش��ده 
است اما چيزي حدود 15 نفر از دانش آموزان تاكنون آزاد 
شده اند.« او همچنين تاكيد كرد كه »پيگير هستيم تا آخر 

هفته بقيه دانش آموزان بازداشتي هم آزاد شوند.«

جزييات بازداشت هاي اخير وزارت اطالعات 
وزارت اطالع��ات دي��روز در پايگاه اطالع رس��اني خود از 
شناسايي و بازداش��ت تعدادي ديگر از عناصر ضدانقالب 
و تروريس��تي كه نقش بس��زايي در به آش��وب كشيدن 
اعتراض��ات  مردم��ي داش��تند، خب��ر داد. شناس��ايي و 
انهدام تيم تروريستي در سردش��ت كه با هدف اقدامات 
تروريستي از مرزهاي غربي وارد كش��ور شده و 3 قبضه 
س��الح كالش��ينكف و مقادير زيادي تجهيزات نظامي 
با خود همراه داش��تند، دس��تگيري مته��م م-ق، عامل 
فروش 14۷ چاشني انفجاري و 40 عدد مواد منفجره در 
ورامين، بازداشت متهم ح-الف از عناصر فعال ضدانقالب 
كه در فضاي س��ايبري به آموزش ساخت مواد منفجره و 
هدايت اقدامات ضدامنيتي اقدام مي كرد، شناسايي خانه 
تيمي و دس��تگيري 3 نفر از مرتبطان يكي از گروه هاي 
ضدانقالب مس��تقر در اروپا كه مش��غول س��اخت مواد 
انفجاري از جمله كوكتل مولوتف بودند، بازداشت شرور 
سابقه دار ح-م از عوامل اصلي اغتش��اش و مسوول تهيه 
و توزيع انواع س��الح س��رد، اس��پري فلفل و ديگر ادوات 
تخريبي براي اغتشاش��گران كه نقش بسزايي در خشن 
كردن فضاي اعتراضي داشت، دستگيري شماري از تهييج 
و تحريك كنندگان م��ردم براي حضور در اغتشاش��ات 
در فض��اي مج��ازي در برخي اس��تان ها، دس��تگيري 
ارسال كنندگان تصاوير آش��وب و اغتشاش به رسانه هاي 
ضدانقالب خارج نشين از طريق فضاي مجازي، بازداشت 
تعدادي از آسيب زنندگان به مراكز مذهبي، اموال عمومي و 
شخصي، دستگيري هسته عملياتي آشوبگران شهرستان 
ايذه و بازداش��ت متهم م-ص كه قصد به آتش كشاندن 
منزل يكي از مسووالن اين شهرستان را داشت و شناسايي 
و بازداشت 3 نفر در استان فارس و كشف و ضبط مقادير 
زيادي تجهيزات س��اخت كوكتل مولوتف و بيانيه هاي 
شديداللحن و افراطي خطاب به اقوام مختلف براي انجام 
اقدامات مس��لحانه عليه نظام از آن��ان، از جمله اقدامات 
روزهاي اخير وزارت اطالعات در جريان ناآرامي هاي اخير 

است.

روز گذشته جلسه هيات دولت به رياست حسن روحاني، 
رييس جمهوري برگزار شد. حس��ينعلي اميري، معاون 
پارلماني رييس جمهوري در حاشيه جلسه هيات دولت 
با حضور در جمع خبرنگاران درباره بودجه س��ال آينده 
گفت: اليحه بودجه س��ال آينده برآيند نظ��رات دولت 
بود. دولت در سه شيفت كاري صبح بعداز ظهر و شب به 
اين اليحه رسيدگي و آن را در فرصت قانوني به مجلس 
ش��وراي اس��المي تحويل داد. آق��اي رييس جمهور در 
انتخابات برنامه اي را به م��ردم اعالم كردند و مردم هم به 
برنامه آقاي رييس جمهور راي دادند. يكي از برنامه هاي 
مهم دولت ريش��ه كني كامل فقر و ايجاد اش��تغال بود و 
هست كه طبيعتا اين برنامه رييس جمهور از طريق اليحه 

بودجه امكان پذير است. 
وزارت بازرگاني احيا مي شود

محمد باقر نوبخت در حاش��يه جلس��ه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران در رابطه ب��ا اقدامات دولت در خصوص 
برنامه ريزي براي جلوگيري از گراني هاي آخر سال گفت: 
تنظيم بازار يكي از وظايف مهم و موثر وزارت بازرگاني بود 
بعد از ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن اين 
موضوع تا حدي مغفول مان��ده به همين جهت دولت در 
آغاز دولت دوازدهم يك اليحه به مجلس ارايه كرده است 

تا ما مجددا وزارت بازرگاني را احيا كنيم. 
توانايي موشكي جزو بنيه دفاعي كشور است 

امير حاتمي در حاش��يه جلس��ه هيات دول��ت در جمع 
خبرنگاران در مورد س��خنان رهبري گف��ت: از آنجايي 
كه ايران كشوري مستقل اس��ت، تحمل اين خسارات را 
ندارد. آنچه مقام معظم رهبري فرمودند تجربه اي است 
كه امريكايي ها به دس��ت آورده اند و اين است كه هر جا 
دش��منان به ما لطمه وارد كردند پاسخ خود را گرفته اند. 
وزير دفاع در مورد تقويت توان دفاعي و موش��كي افزود: 
توانايي موشكي جزو بنيه دفاعي كش��ور است و پيش از 

آن گفته ايم ما به دنبال تقويت بنيه دفاعي كشور هستيم. 
بانك هاي مركزي بيت كوين را تضمين نمي كنند

بازار پول مجازي به نام »بيت كوين« اين روز ها بسيار 
داغ اس��ت. همين موضوع سبب ش��د تا خبرنگاران از 
وزير اقتصاد درباره اين پول مجازي سوال كنند. ولي اهلل 
سيف در حاشيه جلسه هيات دولت درباره اعتبار بيت 
كوين گفت: به معاونانم دس��تور داده بودم كه مواضع 
بانك ه��اي مركزي كش��ورهاي اروپاي��ي و مركزي را 
در اين باره را بررس��ي كنن��د. وي با بي��ان اينكه طبق 
بررسي ها هيچ بانك مركزي نتوانسته است بيت كوين 
را تاييد كند، اظهار داشت: در زمينه پول هاي ديجيتال 
كارهايي در حال انجام شدن است و برخي از بانك هاي 
مركزي هم ذهنيت هايي دارند كه ممكن است بعضي 

تصميمات را بگيرند. 
تعطيلي مدارس در زمستان جدي شد

مدتي اس��ت اخباري مبني بر ط��رح تعطيلي يك ماهه 
مدارس در زمس��تان مطرح اس��ت. طراحان اين برنامه 
معتقدند تعطيلي مدارس در زمستان در كاهش آلودگي 
هوا در اين فص��ل و همچنين رونق گردش��گري اثرات 
بس��ياري خواهد داشت. علي مونس��ان رييس سازمان 
ميراث فرهنگي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره طرح تعطيلي ي��ك ماهه مدارس در 
فصل زمستان گفت: ما با اين طرح موافقيم و براي اجراي 
آن با ساير سازمان ها همراهي مي كنيم. اين موضوع به 
توسعه گردشگري كمك مي كند، اين طرح پيش از اين 
هم مطرح شده بود اما دستگاه ها با هم اختالف داشتند 
اما اين بار هم س��ازمان محيط زيس��ت موافق است. وي 
ادامه داد: اگ��ر تعطيالت ۲0 روزه تا ي��ك ماهه مدارس 
اتفاق بيفتد به توسعه گردشگري در اين مناطق كمك 
خوبي مي كند. م��ا هم با اي��ن طرح موافقيم و با س��اير 

دستگاه ها براي اجراي اين طرح همراهي خواهيم كرد. 

ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي، 
دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع 
نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اس��المي و 
انقالبي ما است و چه بس��ا تاخير در آن موجب بروز آفات 
و عواقب تلخي براي كشور و انقالب ش��ود و من نيز بنا بر 
احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت ها قبل در فكر 
حل آن بوده ام كه جنگ و مس��ائل ديگر مانع از انجام آن 

مي شد. 
اكنون كه به ي��اري خداوند ب��زرگ و دعاي خير حضرت 
بقي�］ اهلل- روحي له الفداء-  نظام اسالمي ايران راه سازندگي 
و رش��د و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است، 
هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين كردند كه 
پس از بررس��ي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر 
مي ش��ود، تاييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز 

ايران بگذارند. 
الف- حضرات حجج االسالم والمسلمين و آقاياني كه براي 

اين مهم در نظر گرفته ام: 
1-آقاي مش��كيني ۲- آقاي طاهري خرم آبادي 3- آقاي 
مومن 4- آقاي هاشمي رفس��نجاني 5- آقاي اميني ۶- 
آقاي خامنه اي ۷- آقاي موسوي )نخست وزير( 8- آقاي 
حس��ن حبيبي ۹- آقاي موس��وي اردبيل��ي 10- آقاي 
موسوي خوئيني 11- آقاي محمدي گيالني 1۲- آقاي 
خزعلي 13- آقاي يزدي 14- آقاي امامي كاش��اني 15- 
آقاي جنتي 1۶- آقاي مهدوي كني 1۷- آقاي آذري قمي 
18- آقاي توسلي 1۹- آقاي كروبي )1( ۲0- آقاي عبداهلل 
نوري كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه 
و اجراييه و قضاييه و مجمع تش��خيص مصلحت و افراد 
ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به 

انتخاب مجلس انتخاب شده اند. 
ب- محدوده مس��ائل مورد بحث: رهب��ري 1- تمركز در 
مديريت قوه مجريه ۲- تمركز در مديريت قوه قضاييه 3- 
تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه 
در آن نظارت داشته باشند 4- تعداد نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي 5- مجمع تشخيص مصلحت براي حل 

معضالت نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در 
عرض قواي ديگر نباشد ۶- راه بازنگري به قانون اساسي ۷- 

تغييرنام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسالمي. 
ج- مدت براي اين كار حداكثر دو ماه است. 

توفيق حضرات آقاي��ان را از خداوند متعال خواس��تارم. 
والسالم عليكم و رحم�ه اهلل و بركاته. 
- 13۶8/۲/4. /1۷ رمضان 140۹. 

- روح اهلل الموسوي الخميني. 
 در اين نامه فرصت زماني دوماهه براي اين كار تعيين شده 
است. در اين ميان در تاريخ 14 خرداد 13۶8 امام خميني 
رحلت كردند. در بند اول كه مربوط به رهبري اس��ت، در 
قانون اساسي قبلي رهبر بايد از ميان مراجع تقليد انتخاب 
مي شد. آيت اهلل منتظري كه مرجع تقليد بود در فروردين 
همان سال عزل شده بود. در بازنگري قانون اساسي همان 
جمع تصويب كردند كه به جاي اينكه رهبر از ميان مراجع 
تقليد انتخاب ش��ود، از ميان فقهاي آگاه به زمان انتخاب 
شود. بعد از فوت امام عمال قانون اساسي قبلي معلق شده 
بود. همان جمع چون در دس��تور كارشان تغيير رهبر از 
مرجع به فقيه قرار داشت، آيت اهلل خامنه اي را از ميان فقها 
به صورت موقت انتخاب كردند تا تغييرات قانون اساسي 
انجام ش��ود تا كش��ور بدون رهبر نماند و بعد از رفراندوم 
عمومي به تغييرات قانون اساسي كه اصل آن در دوازدهم 
آذر 58 در يك رفراندوم عمومي به راي گذاشته شده بود 
دوباره به رفراندوم عمومي گذاشته شود. به همين دليل 
چند بار مرحوم رفسنجاني و بعضي از اعضاي جلسه تاكيد 
مي كنند كه اين موقت بودن به اطالع عموم نرسد تا بعد 
از رفراندوم از نظر حقوقي ه��م انتخاب رهبر از ميان فقها 

شكل گيرد. 
اين رفراندوم و همه پرسي قانون اساسي جديد در۶ مرداد 
13۶8 به راي عمومي گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد 
كه با اكثريت آراء، از سوي مردم تاييد شد و دوباره پس از 
رفراندوم، آيت اهلل خامنه اي به رهبري دايمي انتخاب شد. 

جداي از اظهارنظرهاي مختلف، اطالع از واقعيت تاريخي 
را حق نسل جوان مي دانم. 

نظرخواهي اعتماد از فعاالن سياسي

راه حل ريشه اي بحران اعتراضات چيست؟
محمدرضا عارف از آزادي اغلب دانش آموزان و دانشجويان بازداشتي خبر داد

درخواست مجمع نمايندگان تهران براي بازديد از اوين

حاشيه هاي جلسه هيات دولت 

از احياي وزارت بازرگاني تا تعطيلي مدارس در زمستان

واقعيت تاريخي در مورد رفراندوم قانون اساسي

گذشته است، اظهار داشت: »وقتي رهبر معظم انقالب 
متواضعانه خود را نيز مخاط��ب مطالبات به حق مردم 
معرفي مي كنند، يعني همه بايد مسووليت مشكالت 
را بپذيرند و با وحدت و همدلي ضم��ن مايوس كردن 
دش��من از توطئه، مردم را به ش��رايط كش��ور و آينده 
اميدوار و دولت را نيز در اصالح و پايداري اقتصاد به نفع 

مردم ياري كنند.«
روحاني ضم��ن تقدير از حض��ور پرش��ور و آگاهانه 
مردم و همچني��ن نيروهاي امنيت��ي و انتظامي در 
حوادث اخير، حفظ وحدت و انس��جام ملي، آرامش 
و اميد آفرين��ي را ضرورت پيش��رفت كش��ور خواند 
و از رس��انه ملي و س��اير رسانه ها خواس��ت با حفظ 
هوشياري از نشر ش��ايعات، تخريب و سياه نمايي كه 
خواس��ت بدخواهان نظام و مردم اس��ت، خودداري 

كرده و به وظيفه ملي خود عمل كنند.

و اگر نمايندگان مجلس نخواهند پاي آن بايستند و دست 
دولت را ببندند، يا بايد راه حل جايگزين بهتري ارايه دهند 
يا خودشان پاسخگوي مردم باشند. رييس جمهور تصريح 
كرد: دولت براي اش��تغال جوانان و رفع بيكاري 300 هزار 
ميليارد تومان براي 5 س��ال پيش رو طراحي كرده اما اين 
تصميم كه حاصل كار كارشناسي است بايد با يك راي از 
بين برود؟! روحاني كه ۲0 سال از زندگي سياسي اش را به 
عنوان نماينده مردم در مجلس گذرانده، بر اشراف كامل 
خود بر امور نمايندگي تاكيد كرده و گفته بود: بنابر قانون 
اساسي مسوول مستقيم برنامه و بودجه در كشور شخص 
رييس جمهور است. البته قبول داريم كه مجلس هم بايد 
نظراتي در اين حوزه داشته باشد، اما نه اينكه اصل بودجه 
را زيرس��وال ببرد. رييس جمهور خاطرنشان كرد: عده اي 
مي گويند اصالح قيمت ها را انجام ندهيد و مبلغ ماليات هم 
افزايش نيابد و درمقابل خواهان افزايش حقوق و رسيدگي 
به فقرا هستند، اگر بر روي حرف اول شان تاكيد دارند، پس 
بخش دوم ادعاها، شعار مي شود. مشكالتي مانند اشتغال و 
فقر با شعر و شعار حل نمي شود و ما خواهان راه حل هستيم. 
حال، در شرايطي كه جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده رشت 
و از اعضاي كميس��يون تلفيق بودجه كه به عنوان يكي از 
نمايندگان اعتدالگراي حامي دولت، رابطه بسيار نزديكي 
با محمدباقر نوبخت، رييس س��ازمان برنامه و بودجه هم 
دارد، در گفت وگو با »اعتماد« از پيش بيني خود نس��بت 
به پافش��اري بي بروبرگرد روحاني بر بحث افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي رونمايي كرده و معتقد اس��ت، روحاني 
حتي در صورت رد اين مصوبه در صحن علني، همچنان 
سياس��ت هاي خود را دنب��ال مي كند، به نظر مي رس��د 
س��خنان روز دوش��نبه روحاني در حضور وزير اقتصاد و 
معاونان اي��ن وزارتخانه معنايي ديگر يافت��ه و آنچنان كه 
پيداست، دولت باوجود تمامي مشكالتي كه در مسير اين 
افزايش قيمت ها پيش رو دارد، حاضر به عقب نشيني نشده 
و مي خواهد به هر قيمتي سياست هاي خود براي ريشه كن 
كردن فقر مطلق، ايجاد اش��تغال و توسعه توليد ملي را به 
اجرا دربياورد؛ سياس��ت هايي كه يادآور س��ال هاي دهه 
80 و ۹0 ميالدي بريتانيا و زماني است كه مارگارت تاچر 
با اتخاذ مجموعه سياس��ت هايي همچون حمايت از بازار 
آزاد، كاهش خدمات دولتي و واگذاري سازمان هاي دولتي 
به بخش خصوصي و برنامه هايي از اين دست كه بعدها به 
عنوان »تاچريسم« معروف شد، اقتصاد انگلستان را احيا 
كرد. نتيجه آن اصالحات اقتصادي در آن زمان براي تاچر، 
لقبي پرطمطراق بود و هنوز كه هنوز است، سياسي نويسان 
از خانم نخست وزير به عنوان »بانوي آهنين« ياد مي كنند 
و با اين حساب، بايد منتظر بمانيم كه آيا تحليلگران آينده 
از حس��ن روحاني نيز به عنوان »مرد آهنين« نام خواهند 
برد و از اصالحات اقتصادي اش به عنوان »اصالحات آهنين 

روحاني« ياد مي كنند يا نه!

پس لرزه ه�اي اتفاقات هفته گذش�ته در كش�ور 
همچنان ادامه دارد. حس�ن روحاني روز گذش�ته 
در جلسه هيات دولت وزير كشور را موظف كرده 
اس�ت تا ظرف يك هفته گزارش�ي مفصل درباره 
اتفاقات اخير به رييس جمهور ارايه كند و رحماني 
فضلي براي انجام اين ماموريت مهم 7 روز فرصت 
دارد. ط�ي روز هاي اخي�ر اظهارنظر هاي مختلفي 
درباره اتفاقات هفته گذشته در رسانه هاي مختلف 
منتشر شده است. در اين گزارش ها و مصاحبه ها 
توجه ويژه اي به عامل بروز اعتراض ها و تبعات اين 
اتفاق شده است اما كمتر كس�ي راه حل ريشه اي 

براي برطرف كردن اين موضوع ارايه كرده است. 
سعيد حجاريان در توصيه اي به دولت  براي حل 
ريشه اي اعتراضات به امتداد گفته است: دولت 
روحاني با پش�ت س�ر گذاش�تن اتفاقات اخير 
در  فاز اول بايد وضعيت زنداني�ان را پيگيري و 

سپس به خانواده كشته شدگان رسيدگي كند.

در ف�از دوم باتوجه به وضعيت كنوني كش�ور  
بايد خود را ب�راي موج ه�اي اعتراضي بعدي 
آماده نگ�ه دارد تا در صورت وق�وع مجبور به 

واكنش سريع نشود و هزينه به بار نياورد.

از  فعالي�ن سياس�ي  از  تع�دادي  اي�ن رو  از 
جريان ه�اي مختل�ف و تع�دادي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در يادداشت هايي كوتاه 
راهكار حل اين مشكل در كشور را ارائه كرده اند. 

در روزهاي اخير اعتراضاتي در كشور به وجود آمد و 
نتايج ناخوشايندي به همراه داشت. براي عدم تكرار 
چنين اتفاقاتي در كش�ور بايد مديران دولتي و ساير 
قوا ارتباط تنگاتنگي ب�ا مردم برقرار ك�رده و گوش 
شنوايي نسبت به مطالبات و اعتراضات مردم داشته 
باش�ند. درهاي اتاق مديران بايد به روي متقاضيان 
مالقات و ديدار براي طرح مش�كالت مردم باز باشد. 
اين مساله شايسته نظام جمهوري اسالمي به عنوان 
نظامي مردمي نيست كه تلفن مستقيم مس�ووالن ادارات محرمانه تلقي 
ش�ود. حتي مقامات باالتر از جمله رييس جمه�ور و وزرا بايد ديدار هايي 
با مردم داشته و به ش�هرها س�فر كنند. مردم در اين ديدارهاي چهره به 
چهره با مس�ووالن با پالكاردهاي خود، اعتراضات، ش�كايات و مطالبات 
خود را به مسووالن منتقل مي كنند. همچنين احزاب و تشكل هاي مدني 
و نمايندگان مجلس مس�ووليت دارند كه زمينه را براي انتقال پيام مردم 
به مسووالن كشور فراهم كنند و مسووالن عالوه بر برنامه هاي بلندمدت 
براي رفع مش�كالت، نيم نگاهي نيز به برنامه هاي زودب�ازده و كوتاه مدت 
داش�ته باش�ند. براي ايجاد حس رضايتمن�دي در بين مردم مس�ووالن 
حوزه ه�اي قانونگذاري، اجراي�ي و قضايي بايد ارتباط بيش�تري با مردم 
نماينده اسبق مجلس شوراي اسالمي داشته باشند.  

انتقال پيام مردم توسط احزاب 
ريش�ه بروز اعتراضات اخير در درجه اول به عنوان 
پديده اي اجتماعي بايد م�ورد تحليل قرار گرفته و 
مس�ووالن در مورد علل آن به اشتراك نظر برسند. 
چه بخش�ي از آنكه مربوط ب�ه نااميدي نس�بت به 
آين�ده و مي�زان كارآمدي نظ�ام اقتصادي كش�ور 
اس�ت و چه بخشي كه مربوط به احس�اس جامعه از 
وجود رانت و فاصله طبقاتي اس�ت، بايد بررس�ي و 
تحليل ش�ود. از س�وي بايد زمينه هاي�ي كه جامعه 
را مس�تعد چنين رفتار راديكالي كرده اس�ت شناس�ايي ش�ود. با اين 
شناخت مسووالن بايد گام هاي جدي براي حل مشكالت بردارند. ضمن 
اينكه جامعه بايد بداند كه حاكمان در جريان ش�كاف ها و گسس�ت ها و 

مشكالت مردم هستند. 
همچنين مس�ووالن بايد ب�ا نگاه�ي ملي به ج�اي مچ گي�ري را گرفته 
و متهم كردن ديگ�ران راه حل ها را متناس�ب ب�ا امكان�ات و معذورات 
دول�ت اولويت بندي كنند. بخش�ي از اي�ن راه حال ها باي�د كوتاه مدت 
و ميان مدت باش�ند تا جامعه احس�اس كن�د كه مس�ووالن حاكميتي 
در راس�تاي ح�ل مش�كالت حرك�ت مي كن�د. ب�ه ه�ر ح�ال ام�روز 
 جامع�ه دچار بي اعتمادي ش�ده و ب�راي افزاي�ش اعتم�اد عمومي بايد
فعال سياسي اصالح طلب  گام هايي برداشته شود.  

ضرورت برنامه هاي كوتاه مدت

اعتراضات اخير در كش�ور را بايد به درس�تي شناسايي 
كرده و ابعاد مختل�ف اقتصادي، اجتماع�ي، اقتصادي و 
فرهنگي آن و زمينه هاي داخل�ي و مداخالت خارجي در 
بروز آن را بررس�ي كرد. بسيار مهم اس�ت كه با پرهيز از 
رفتارهاي شعارگونه اين مسائل بررسي شوند. تا نتوانيم 
به درستي معاينه كنيم، نمي توانيم نسخه اي براي حل آن 
نيز بچينيم. مطابق با اصل 27 قانون اساسي راهپيمايي و 
تجمعات مردم و احزاب با رعايت دو شرط آزاد است. يكي 
از راه حل هاي موثر در حل اين موضوع اين است كه اصل 27 قانون اساسي را اجرا 
كنيم. اين روزها همه مي گويند هر كه حرفي دارد به صورت قانوني مطرح كند اما 
متاسفانه قوانين در اين زمينه چندان شفاف نيستند. ما بايد بتوانيم روش هاي 
اعتراض قانوني را براي مردم تبيين كنيم. مس�ووالن بايد صداي اعتراض مردم 
را بشنوند. همچنين رس�انه مردم بايد فضايي براي طرح مطالبات مردم ايجاد 
كند. نه تنها امكان اعتراض بلكه بايد آزادي پس از بيان نيز وجود داش�ته باشد. 
احزاب، نمايندگان تشكل هاي مختلف صنفي و ان جي او ها بايد انتقادات مردم را 
نماينده مجلس شوراي اسالمي به مسووالن منتقل كنند. 

اعتراض قانوني را  تبيين كنيم

براي حل مش�كالت اخي�ر، بايد ريش�ه هاي اين 
اتفاقات شناس�ايي شود. ريش�ه هاي اين اتفاقات 
عمدتا وضعيت اقتصادي و معيش�تي م�ردم بود. 
مردم در اتفاقات اخير خواه�ان تحقق وعده هاي 
اقتصادي دول�ت بودن�د. وعده هايي كه ت�ا امروز 
بخش قابل توجهي از آن تحقق پيدا نكرده است. 
اگر اي�ن وعده ها عملي ش�ده و مش�كالت مردم 
برطرف شود آنگاه زمينه اي براي سوءاستفاده دشمن به وجود نخواهد 
آمد. همه قوا و مسووالن براي حل مش�كالت مردم نياز به همكاري با 
يكديگر داش�ته و بايد به دولت كمك كنند تا دولت بتواند از پس اين 
مشكالت بر آيد. نقش قوه قضاييه در اين مش�كالت تاثيرگذار است. 
اين قوه در بحث مبارزه با فس�اد باي�د به صورت ج�دي ورود كند. در 
زمينه قانونگذاري و نظارت بر عملكرد دولت، نقش مجلس بسيار مهم 
است. مجلس مي تواند با تدوين راه حل اساس�ي براي حل مشكالت، 
دولت را مجبور به اج�راي برنامه كند. بنابراين همه قوا بايد دس�ت به 
فعال سياسي اصولگرا دست هم دهند تا مشكالت بر طرف شود.  

دولت به وعده هاي خود عمل كند

حضور بخشي از جوانان در اعتراضات اخير لزوم 
توجه هر چه بيشتر مسووالن به شنيدن صداي 
آنها و لزوم تغيير نوع نگاه به نسل جديد را بيش از 
پيش مي  كند. بين مطالبات اقتصادي و اجتماعي 
جوان�ان و ح�وادث روزه�اي اخي�ر در برخ�ي 
شهرهاي كشور بايد تفكيك قائل شويم، صداي 
جوانان و مطالبات ش�ان در جامعه و دانشگاه كه 
آنها را براي ايفاي نقش در جامعه فردا آماده مي س�ازد بايد ش�نيده 

شود. 
در اين ميان مش�كالت مختلف اجتماعي ديگري را نيز مي توان نام 
برد كه از جمله عواملي هستند كه مي توان نتايج از آن را در اتفاقات 
اخير ديد و در صورت عدم آسيب شناسي بايد براي آينده نگران تر 
هم بود. كه به دلي�ل لزوم رعايت اصل اختصار امكان اش�اره به تمام 

آنها ميسر نيست. 
اتخ�اذ راهكاره�اي عمل�ي، اثربخ�ش و كارآمد ب�راي چالش هاي 
مختلف حوزه جوانان و تعريف نقشه راهي براي آينده آنها و اعطاي 
نقش�ي در خور به آنان براي مش�اركت در مديريت كش�ور و به تبع 
آن جلوگيري از تبديل اين نيازها ب�ه بحران هاي اجتماعي از جمله 
الزامات و ضروريات امروز است.   نماينده مجلس شوراي اسالمي

اتخاذ راهكار عملي الزام  امروز است

هي�چ حادث�ه اي در جهان هس�تي ب�دون علت رخ 
نمي دهد. اي�ن موضوع قاعده اي فلس�في اس�ت و 
هر پدي�ده اي علت�ي دارد. آس�يب ها و رويداد هاي 
اجتماع�ي ني�ز ازاي�ن قاعده مس�تثني نيس�تند. 
ب�راي اراي�ه راه حل ي�ك معض�ل بايد ريش�ه هاي 
آن موض�وع پيدا ش�ود. اتفاق�ات اخير كه كش�ور 
درگي�ر آن ب�ود، ي�ك آس�يب اس�ت. جامع�ه م�ا 
جامعه اي بيمار اس�ت؛ مس�ائل امنيت�ي، اقتصادي 
و روابط اجتماعي در جامعه ما حل ش�ده نيس�ت. مش�كالت اقتصادي 
كش�ور فقر، ركود، تورم و بيكاري اس�ت و مس�ووالن بايد در راس�تاي 
حل ش�دن اين مش�كالت قدم بردارند. در كنار اين موضوعات، مسائل 
فرهنگي، سياس�ي و اجتماعي نيز وجود دارد كه حل همه اين مشكالت 
در دس�ت دولت نيس�ت. يكي از نهاد هاي تاثيرگذار قوه قضاييه اس�ت 
كه بايد كم�ك كند. صدا و س�يما باي�د كمك كن�د. اگر تمام�ي نهاد ها 
 و مس�ووالن يك دل و يك صدا ش�وند تمامي مش�كالت اين كشور حل 
فعال سياسي اصالح طلب خواهد شد.  

دولت تنها حالل مشكالت نيست

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

دولت

ربيعي، مسوول كميته ويژه رسيدگي 
به حادثه نفتكش ايراني شد

چرخش سياسي آيت اهلل هاشمي 
موجب محبوبيت او شد

كنگره آيت اهلل هاشمي بدون يك 
ريال هزينه از بيت المال برگزار شد

حس��ن روحاني در دس��توري علي ربيعي را به عنوان 
مسوول كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش ايراني 

كه در آب هاي چين دچار سانحه شده، منصوب كرد. 
در حكم وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي كه توس��ط 
محمود واعظ��ي، ريي��س دفتر رييس جمه��وري به 
وي ابالغ ش��ده، آمده است: مقتضي اس��ت با حضور 
نماين��دگان وزارتخانه هاي امور خارجه، نف��ت و راه و 
شهرسازي جلسات اين كميته تشكيل و با قيد فوريت 

گزارش بررسي ها ارايه شود. ايلنا

مول��وي عبدالحميد، امام جمعه اهل س��نت زاهدان 
در گفت وگويي به رويكرد دلسوزانه آيت اهلل هاشمي 
در قبال اهل س��نت پرداخت و گفت: در ديداري كه 
به همراه جمعي از علماي اهل س��نت نقاط مختلف 
كش��ور با مرحوم رفسنجاني داش��تيم، مساله آزادي 
مطرح ش��د. گرفتاري اهل س��نت در تبعيض ميان 
اقليت ه��اي مذهبي و اق��وام به جاي اج��راي قانون 
اساسي يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در ديدار 
با مرحوم رفسنجاني بود. ايشان در آن جلسه گفتند: 
»بايد حق و حقوق اهل س��نت داده ش��ود و تبعيض 
نسبت به اهل سنت برداشته شود. ما هرگونه خدمتي 
كه به اقلي��ت اهل س��نت در ايران انج��ام دهيم اين 
خدمت به اقليت هاي ش��يعه در ساير كشورهايي كه 
اكثريت آن اهل سنت اس��ت، خواهد شد و گويي اين 

خدمت را به شيعيان جهان كرده ايم.«  ايلنا
ياس��ر هاش��مي، دبي��ر اجراي��ي نخس��تين كنگره 
بزرگداشت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني با قدرداني از 
ش��ركت كنندگان در اين گردهمايي بزرگ علمي به 

ارايه جزييات آن پرداخت. 
آي��ت اهلل  بزرگداش��ت  كنگ��ره  گف��ت:  وي 
هاشمي رفسنجاني نيز بدون يك ريال بودجه دولتي 
يا عمومي برگزار شد و با وجود پيشنهادهاي مختلف 
براي تامين هزينه ه��ا، بيت هاش��مي و عالقه مندان 
ايش��ان بر اين باورند در اين شرايط دش��وار زندگي و 
معيش��ت مردم نبايد به بيت المال چنگ اندازي كرد 

حتي براي مرد بزرگي چون هاشمي رفسنجاني. 
آي��ت اهلل  بزرگداش��ت  كنگ��ره  اجراي��ي  دبي��ر 
هاشمي رفس��نجاني از عموم مردم دعوت كرد تا در 
مراسم عمومي نخس��تين س��الگرد فقدان آيت اهلل 
هاشمي، روز پنجش��نبه ۲1 دي ماه از ساعت 10 تا 
1۲ صبح در مدرس��ه عالي شهيد مطهري به آدرس 

ميدان بهارستان حضور رسانند. ايلنا

محسن عادلي در زندان هاي 
استان خوزستان كشته نشده است

رضا پوستچي، مدير كل زندان هاي استان خوزستان 
كشته شدن  محسن عادلي در زندان هاي اين استان 
را تكذيب كرد و گفت: در زندان هاي استان خوزستان 
تحت هيچ شرايطي كسي كش��ته نشده است و اصال 
مورد خاصي نداش��تيم. وي تصريح كرد: ايش��ان در 
زندان هاي استان كش��ته نشده اس��ت. اگر بيرون از 
زندان ب��وده باي��د از منابع ذي صالح بپرس��يد و من 
اطالعي ندارم. مديركل زندان هاي استان خوزستان 
تاكيد كرد: در زندان هاي استان خوزستان تحت هيچ 
شرايطي كسي كشته نشده است و اصال مورد خاصي 

نداشتيم. اعتماد آنالين

احمد  مازنيمحمد تقي فاضل ميبدي

حميدرضا ترقي

سيد  فريد موسوي

نكته نخست آن اس�ت مجموعه نظام جمهوي 
اس�المي ايران منافع اس�تكبار را چه در ايران 
چه در منطقه به خطر انداخته است و ما بايد در 
اين زمينه دشمن شناسي كنيم. نكته دوم؛ بايد 
وحدت در جامعه وجود داش�ته باشد تا بتوانيم 
بس�تر هاي نارضايتي م�ردم را برط�رف كنيم. 
مهم ترين عامل اعتراض هاي اخير، مش�كالت 
اقتصادي بود. دولت باي�د توليد و اش�تغال را در اولويت اول خود 
قرار داده و اي�ن موضوع�ات را رونق دهد. در اين مش�كالت تنها 
دولت مقصر نيس�ت اما بخ�ش عمده رفع اين مش�كالت بر دوش 
دولت است چون مس�وول اجرايي كشور اس�ت. همه مجموعه ها 
بايد كمك كنند تا زمينه رضايت عمومي فراهم ش�ود. صف مردم 
معترض بايد با خش�ونت طلبان جدا ش�ود. مردم انق�الب و نظام 
را دوس�ت دارن�د و در عين حال مش�كالتي نيز دارن�د و بايد اين 
مشكالت بررسي شود. وظيفه آن است كه كتر شعار داده و بيشتر 
فعال سياسي اصولگرا عمل كند.  

»وحدت« كليد حل مشكالت كشور 

لطف اهلل   فروزنده

اعتراض�ات اخي�ر از مش�هد ش�روع ش�ده و 
ب�ه چند ش�هر س�رايت ك�رد و خس�اراتي را 
نيز ب�ه هم�راه داش�ت. جامع�ه آزاد و انقالبي 
باالخ�ره ب�ا خ�ود مس�ائل و مباح�ث و البته 
مصايب�ي دارد. باي�د انتظار برخ�ي از حوادث 
را داش�ته باش�يم. ب�راي ح�ل ريش�ه اي اين 
مش�كالت بايد ص�داي مردم ش�نيده ش�ود. 
مي توان اتاق هاي فكري در س�ازمان ها، نهاده�ا، فرمانداري ها، 
اس�تانداري ها و وزاتخانه ه�ا بگذاري�م ت�ا مردم اگر خواس�ته و 
اعتراض�ي دارند، بي�ان كنند و مس�ووالن نيز راه حل هاي ش�ان 
بيان كنن�د. در اين صورت مش�كالت جامعه ب�ه حداقل خواهد 
رس�يد. همچنين نماينده ه�ا بايد ب�ه حوزه ه�اي انتخابيه خود 
بروند و نيازه�ا و مش�كالت و گرفتاري ه�اي مردم را بش�نوند. 
از س�ويي وج�ود ميزگردهاي�ي در ص�داو س�يما ب�راي اينك�ه 
صاحب نظران تجربه و راه حل هاي حل مش�كالت كش�ور را بيان 
كنند مي تواند موثر باش�د. تحزب بايد در كش�ور تقويت ش�ود 
تا احزاب با ج�ذب نيرو بتوانن�د ارتباط با جامع�ه را حفظ كنند. 
 هم�كاري همه بخش ه�اي حاكميت ب�راي حل مش�كالت مردم
عضو جامعه روحانيت مبارز  ضروري است.  

تقويت ارتباط مردمي نمايندگان پارلمان

سيدرضا اكرمي

غالمرضا ظريفيان غالمرضا مصباحي مقدم

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

  باتوجه به رد مصوبه افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي در كميس�يون تلفيق، دولت چگونه بايد 
كمبود ناشي از اين درآمدها را كه قرار بود صرف 

ايجاد اشتغال شود، جبران كند؟
احتمال مي دهم كه آقاي رييس جمه��ور در هر حال 
منتظر تصميم مجل��س نماند و عم��ال برعكس نظر 
مجلس عمل كند. نمايندگان قيمت حامل هاي انرژي 

را پايين درنظر گرفتند كه البته نظر الريجاني اين  بود. 
   چطور؟

يك صحبتي در كميسيون تلفيق مطرح شد مبني بر 
اينكه مجلس نبايد به هيچ عنوان عقب نشيني كند. اما 
آقاي الريجاني گفت در دو جا بايد عقب نشيني كنيم. 
يكي پيش خدا و يكي پيش خلق خ��دا. بنابر اين الزم 
است متناسب  با نظر مردم از موضع خود عقب نشيني 
كنيم و همين مساله باعث شد در كميسيون تلفيق، 
آن اتفاق افتاد اما فكر مي كنم دولت كار خود را مي كند. 
    دولت تا چه ميزان نس�بت به افزايش قيمت 

حامل هاي انرژي اقدام مي كند؟
احتماال تا سقفي كه در اليحه بودجه پيشنهاد داده بود، 

افزايش دهد. يعني همان 1500 تومان براي بنزين. 
   وچگونه نارضايتي عمومي را مديريت مي كند؟

رييس جمهور معتقد اس��ت درصورت اي��ن افزايش 
قيمت ه��ا، آنق��در مناب��ع خوب��ي در اختي��ار دولت 
قرار مي گيرد كه ب��ا اتكا ب��ه آن مي توان��د در جامعه 

رضايت مندي ايجاد كند. 
   يعني برنامه مدوني دارند؟

برنام��ه دول��ت در ريش��ه كن ك��ردن فق��ر مطل��ق 
رضايت مندي بس��يار خوبي در جامعه ايجاد مي كند 
و تاحدودي دس��ت باال گرفت��ه و مي توان��د در ميان 
خانواده هاي تحت پوشش بهزيس��تي و كميته امداد 
رضايت مندي خوبي ايجاد كند. اما واقعيت اين اس��ت 
كه برنامه اي كه آقاي ربيعي براي اشتغال ارايه كرده، در 
حد طرح است و اين برنامه براي وضعيت اشتغال ما كه 
عمده بيكاران را افراد تحصيلكرده تشكيل مي دهند، 

جوابگو نخواه��د ب��ود. در واقع افرادي كه براي ش��ان 
كارورزي درنظر گرفته ش��ده اند، به جاي آنكه ش��اغل 
شوند، مشغول شده و دو سال بعد بحران آغاز مي شود. 

   دولت مي تواند اليحه مجلس را اجرا نكند؟
اس��تدالل دولت اين اس��ت كه در اين بخش نياز به 
قوانين جديد نيس��ت چرا كه قواني��ن قبلي موجود 
اس��ت. از قانون هدفمن��دي يارانه ها ب��ه اين طرف، 
قوانين بس��ياري داريم ك��ه دولت مي توان��د به آن 

استناد كند و درگير دعواي حقوقي مي شويم. 

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 97: 
دولت منتظر مصوبه مجلس درمورد افزايش قيمت حامل  هاي انرژي نمي ماند

تا با آگاهي از واقعيت هاي موج��ود جامعه رفتار خود 
را تنظيم كنند. م��ن باور دارم جامعه نس��بت به نظام 
سياس��ي اعتماد و اعتقاد دارد. جامعه نسبت به دولت 
و خدمات آن قدردان اس��ت اما بايد نخبگان، اصحاب 
رسانه و به ويژه صدا و سيما رسالت خود را براي انعكاس 
خدمات دولت و نظام به افكار عمومي بيش��تر به خرج 
دهند. س��ه نكته كليدي را بايد در اين مقطع مد نظر 
قرار داد. يك حل و فصل مش��كالت موسس��ات مالي 

و اعتباري اس��ت كه چالش عمده اي در نظام سياسي 
است. نكته دوم مساله بيكاري، فقر و شكاف طبقاتي و 
مساله سوم فساد در سيستم است. مردم حاضر هستند 
كمبود ها را در كش��ور تحمل كنند اما تبعيض و فساد 
را هرگز. همه دولتمردان، روشنفكران و اصحاب رسانه 
بايد در ايجاد اميد مردم به آينده تالش كنند. اگر همه 
امكانات را فراهم كنيم اما بذر اميد كاشته نشود خدمات 

و تالش ها ناديده گرفته مي شود. 

رييس جمهور با مردم صادق است


