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دری نجفآبادی :

اگر امروز آیت اهلل بود
چه واکنشی
نشان میداد؟

افراد دارای تریبون
به ناآرامیها
دامن نزنند
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رئیس قوه قضاییه:

مسیر مردم بصیر ما
از مسیر اغتشاش گران
جدا ست
11

9میلیونتومان؛
هزینهساالنهورود

بهمحدودهطرحترافیک
به اقشار خاص تخفیف داده میشود
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سرمقاله

مطالبات مردم را

بهرسمیتبشناسید

فاضل میبدی

گفتگوی زنده است

استاد حوزه و دانشگاه

ناآرامی هایی که در روزهای اخیر در برخی نقاط
کشــور دیده می شود نیاز به دو گام اساسی از
سوی مسئوالن دارد .ابتدا مسئولین باید وضعیتی
کــه رخ داده و مطالبات مردم را به رســمیت
بشناسند و گام بعدی پیگیری ریشه های اصلی
بروز چنین رخدادهایی است .اگرچه موضوعات
اقتصادی در صدر مطالبات مردم قرار دارد اما باید
این نکته را زیر ذره بین قرار داد که ریشه و منشاء
اصلی مشــکالت اقتصادی نظیر افزایش فقر
در جامعه ما چیست؟
ادامه در همین صفحه

حسن روحانی در مورد رویدادهای اخیر دو مرتبه

با مردم سخن گفته است .ناظران ضمن تمجید از وی و

درخواستاستمراراینرویهمعتقدنداوبایستیگفتگوی
در دستور کار خود قرار دهد صفحه2

وزیری

رویداد روز

با  21مشاور

دیالوگ بیشتر و بهتر
میان دولت و مردم

گزارش مرتبط

تخممرغ
ارزان شد

حاال نوبت
زنده و بیپرده را

1

سلطنتبازنشستهها
و چند شغلهها
در وزارت صنعت

بازارخرما

در اختیار ۱۰۰دالل!
2

واکنششورایشهرمشهد

بهاظهاراتعجیبعلمالهدی!
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یادداشت

آیا دادن مجوز به تجمعات
راهگشاست؟

غالمرضا حیدری

نماینده مجلس

دراصــل قانون اساســی به صراحــت آمده که
راهپیمایــی مــردم در چارچــوب قانون ،حق
شهروندی اســت مگر آنکه مخل امنیت کشور
باشد  .ازهمین رواصل بر آزادی اجتماعات است .
این روزها بحث دادن مجوز قانونی برای برپایی
تجمعات مردمی از سوی وزارت کشور در جهت
جلوگیری از خشــونت به عنــوان یک راه حل
مطرح شده است .باید توجه داشت که عده ای
براســاس آنچه در قانون اساسی آمده معتقدند
اساسا این تجمعات نیازی به مجوز ندارد ولی اگر
در آن راهپیمایــی ،تخلفی صورت گرفت باید با
آن برخورد شود  .اما از آن سو ،عده ای معتقدند
که برای این راهپیمایی باید مجوز صادرشــود .
به هرروی امیدواریم که مسئولین براساس آنچه
در قانــون آمده  ،مطابق با اصول حقوق مردمی
و شــهروندی رفتار کنند  .از همین رو معتقدم
که دادن مجوز به تجمعات به دورازنگاه بســته
می تواند کمک کننده باشد .
اما از ســویی دیگر مردم بایــد بدانند که لطمه
به امــوال عمومی کاری برخــاف قوانین بوده
و هیچ کس با آن موافق نیست .
مطمئن باشــید که بادادن مجوز قانونی به این
تجمعات و حضور مردم برای پیگیری مطالبات
به حق معیشتی شان ،حواشی و خسارات مادی و
معنوی ناشی از این تجمعات نیز کاهش مییابد
چون این خود مردم هستند که ساختارشکنی ها
در تظاهرات را کنترل می کنند.از سویی مردم
وقتی میبینند که می توانند اعتراضاتشــان را
قانونی بیان کنند  ،انباشت نارضایتی مردم نیز
تخلیه می شــود و این به حل اتفاقات اخیر در
چارچــوب آرامش و قانــون کمک می کند  .به
شرط آنکه مسئولین نیز با چنین اتفاقی به خود
بیایند و با جدیت و از جان و دل مطالبات به حق
اقتصادی معیشتی مردم را فراهم کنند .

ترامپ :حماقت کردیم

رئیس جمهــوری آمریــکا پاکســتان را به
فراهــم ســاختن پناهگاههــای امــن برای
تروریستهایی که آمریکا آنها را در افغانستان
تعقیــب میکند ،متهــم کرد .بــه گزارش
ایسنا ،به نقل از روســیا الیوم ،دونالد ترامپ،
رئیــس جمهوری آمریکا در توئیتی نوشــت:
ایــاالت متحده با دادن  ۳۳میلیــارد دالر به
پاکستان طی بیش از  ۱۵سال گذشته حماقت
کرد .وی افزود :اسالم آباد در مقابل ،جز دروغ
و نیرنــگ چیزی به ما تحویــل نداد و گمان
کردند که رهبران ما نادان هستند .ترامپ ادامه
داد :پناهگاههای امنی را برای تروریستهایی
که ما آنها را در افغانســتان تعقیب میکنیم،
فراهم کردند ،اما کمکهایشان به ما ناچیز بود.

مطالبات مردم را
بهرسمیتبشناسید

ادامه از همین صفحه:
نباید خود را به غفلت بزنیم به راســتی چگونه
برخی همه مشکالت و مسائل را به دوش دولت
می اندازند؟ این نکته که تفکیک قوا در کشور
وجود دارد بدون تردید قابل پذیرش است اما این
نباید به معنی نادیده گرفتن اثر متقابلی که این قوا
روی یکدیگر دارند ،باشد .اگر مردم در جامعه از
منظر ساختار اداری ،قضایی و امنیتی احساس
امنیت نکنند بــدون تردید مطالبات مردم بدون
پاسخ باقی می ماند و موجب شکل گیری ناآرامی
میشود.عدمهمکاریمناسبسایرنهادهابادولت
موجبتضعیفعملکرداجراییکشورمیشود.
برای بهود وضعیت اقتصادی کشور نیاز به اجماع
و همکاری میان همه ارگان ها است .بخشی از
آنچهدرمیانخیابانهارخدادهموردقبولهیچیک
از ایرانیان نیست ،بدون تردید هیچ مشکلی نیز
با حضور در کف خیابان حل نمی شود .تخریب
اموال عمومی نیز یکی از موضوعاتی است که
نهی از انجام آن باید مورد توجه مردم باشد چرا
که با تخریب نمی توان به جایی رسید .اما مردم
نیز مطالبات خود را دارند .امروز اگر مردم به یک
اداره رجوع کنند در بسیاری موارد نیاز به پارتی یا
رشوه دیده می شود .این نشان از وجود مشکالت
اساسی در ساختار اداری کشور است اما آیا این
ســاختار در دوره حسن روحانی شکل گرفته
است؟ بخش عظیمی از مشکالت ساختاری که
امروز درکشور با آن روبه رو هستیم مربوط به
دوران محمــود احمدی نژاد اســت که بارها
اصالحطلبانوبزرگانیچونآیتا...هاشمیدربارهآن
هشدار دادند .موسسات مالی و اعتباری که امروز
یک چالش جدی را برای مردم و اقتصاد ایران
ایجاد کرده میراث همان دوران است .با این حال
درچنینشرایطیهنرمدیریتمسئوالنرامیطلبد
که با شناسایی مشــکالت مردم به طور جدی
در راستای حل آن گام بردارند .آنچه این وضع
کنونی را می تواند به سمت آرامش سوق دهد
برخورد تند یا احساسی نیست بلکه اقداماتی بر
مبنایعملگراییباتضمینمناسببهمردماستکه
مسئوالن واقعیت ها را مشاهده کرده و در راستای
بهبود شرایط حرکت خواهند کرد .درحالی که
بهرسمیتشناختنمطالباتمردمیکگاماساسی
در رفع وضعیت موجود است اما از سوی برخی
تریبونهاسخنانورفتارهاییمشاهدهمیشودکه
گمان می رود به تحریک وضعیت موجود منتهی
خواهد شد .نباید مردم را با برچسبهایی چون
تکفیرییافتنهگرتحریککرد.شایدبرخیگمان
میکنند با چنین رویهای میتوانند دولت روحانی
را بیش از همیشه تحت فشار قرار دهند اما در
شرایط امروز آنچه الزم است تالش و همکاری
جدی همه نهادها در راستای حل مشکالت مردم
به طور عملی است .صداوسیما نیز در این شرایط
نقش مهمی را برعهده دارد.

سخنگوی سپاه:اوضاع تحت کنترل است؛ نیازی به ورود سپاه نیست

ســردار رمضان شریف ،سخنگوی سپاه در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه «آیا سپاه برای آرام کردن اعتراضات به کمک نیروی انتظامی
آمده اســت؟» گفت« :تاکنون اعالم نیاز خاصــی از جانب نیروی
انتظامی برای ورود ســپاه نبوده و موارد بسیار کوچکتر از آن بوده

است که نیاز به ورود سپاه باشد».
به گــزارش انتخاب ،او افزود« :با تدبیری که وزارت کشــور به کار
بسته ،حفاظت از اموال مردم و برقراری امنیت صورت گرفته است.
البته 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 همانطور که گفته شــد تا این لحظه شــرایط و
درخواستی که نیازمند به ورود سپاه باشد ،گزارش نشده است».

همراهــان و خواننــدگان آفتــاب یــزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها
و مشــاهدات خــود را در قالــب ســوژه با روزنامــه در میان گذاشــته تا
خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشــر نماینــد .البته تا پیش از
این ســتونهای پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین ســوژههایی
بوده امــا آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منســجمتر
از قبل به این مهم بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای
خود را از طریق پیامک  3000141428و یا تلگــرام 09213553163
ارسالنمایند.

