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خبر
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

تامین نیازهای مردم و حمایت
از تولیدکنندگان همچنان اولویت
دولت است

رئیس جمهور گفــت :اداره و مدیریت کشــور در
این شرایط بسیار ســخت ،توانمندی ملت در برابر
آمریکا در دســتیابی به اهداف ضد ایرانی اســت.
حجتاالسالم حســن روحانی روز ســه شنبه در
جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،با اشاره به
اجرای سیاســتها و برنامههای ویژه از سوی دولت
در حــد مقدورات برای گذر از مشــکالت کنونی،
افــزود :آمریکاییها انتظار داشــتند چندی پس از
آغاز تحریمها ،اقتصاد کشــور متوقف شود اما امروز
توانستهایم با برنامهریزی و اتکا به اقتصاد بدون نفت
کشــور را اداره کنیم که این قدرتنمایی و پیروزی
بزرگی برای ملت ایران در جنگ اقتصادی اســت.
روحانی مقابله با بیماری عالمگیر کووید  19که نه
تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد همه کشورهای جهان
را دچار اختالل و چالش بزرگی کرده است ،مرحله
دیگر موفقیت دولت برشمرد و افزود :دولت در چنین
شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه یافته نیز
در تامین و توزیع نیازهای روزمره مردم با مشــکل
مواجه شــدند ،با تدابیر ویژه و آمادگی ســاختارها
و دســتگاهها با همکاری مردم از این فضا نیزعبور
کرده و خواهــد کرد .رئیس جمهور تامین نیازهای
ضــروری مردم و تولید کننــدگان را از اولویتهای
دولــت عنوان کرد و با تاکیــد بر تالش همه جانبه
مســئوالن در این زمینه ،گفــت :تاکنون نیازهای
اساســی و ضروری مردم و تولیــد کنندگان تامین
شده و قطعا دســتگاههای مرتبط باید با همکاری
نهادهای نظارتی ،قیمتها را کنترل و از نوســانات
مقطعی و بدون دلیل جلوگیــری کنند .روحانی با
اشاره به تامین ارز مورد نیاز تولید کنندگان ،تصریح
کرد :دولت در سال جهش تولید با همه ظرفیتها و
توان خود از بخش تولید حمایت میکند و به فعاالن
اقتصادی اطمینان میدهد که چرخ تولید کشور با
قوت و با تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز به حرکت
خود ادامــه خواهد داد .در این جلســه با توجه به
موجودی چشمگیر کاال در گمرکات کشور ،موضوع
ترخیص هرچه ســریعتر کاالهای اساسی مورد نیاز
مردم و نیازهای اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات
مورد بررسی قرار گرفت و براساس پیشنهاد وزارت
صمت تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شد.
پس از تکذیب اخبار ضد ونقیض

اعدام در انتظار سه نفر از
بازداشتشدگان آبان ۹۸

همدلی| در روزهای اخیر خبر تایید حکم اعدام سه
نفر از بازداشتشــدگان اعتراضهای آبان ماه سال
 ۱۳۹۸واکنشهای بسیار را در شبکههای اجتماعی
در پی داشــت .البته پیش از این نیز چهارم تیر ماه
این خبر تکذیب شده بود و دیوان عالی کشور اعالم
کرده بود« :حکمی درباره بازداشــت شــدگان آبان
ســال  ۹۸تایید نشده اســت ».اما دیروز سخنگوی
قوه قضائیه از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی،
سعید تمجیدی و محمد رجبی ،سه نفر از معترضان
در اعتراضات آبان  ،۹۸در دیوان عالی کشــور خبر
داد .غالمحسین اسماعیلی به خبرنگاران گفت« :این
حکم بعد از فرجامخواهی این سه نفر و وکالی مدافع
آنها به تایید دیوان عالی کشــور رسیده و به دادسرا
اعاده شده اســت» .او در عین حال درباره احتمال
اجرای احکام اعدام این سه نفر گفت« :اینکه حکم
اجرا شــود یا نشود ممکن اســت در فرآیند قانونی
دادرســیهای فوقالعاده یا اعمال ماده  ۴۷۷یا هر
موجــب قانونی تغییر کنــد ».مصطفی نیلی ،یکی
از وکالی ســه متهم اعتراضهای آبان  ،۹۸بیستم
تیرماه خبر داده بود کــه حکم اعدام موکالنش در
دیوان عالی کشور تایید شده است .اما پس از بازتاب
گســترده این خبر ،سخنگوی قوه قضائیه تایید این
حکم در دیوان عالــی را رد کرد .پیش از این تایید
هم خبر حکم اعدام این ســه جوان واکنش منفی
افکار عمومی را به دنبال داشت .البته سه هفته پیش
باشگاه خبرنگاران جوان ،تایید احکام اعدام این سه
نفراز شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات
آبان ماه در دیوان عالی کشــور را رد کرده بود .یک
منبــع آگاه در دیوان عدالت کشــور در گفتوگو با
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره این احکام
اظهار کرده بود« :خبــر تایید حکم اعدام برای این
افراد صحت ندارد .حکمی درباره بازداشــت شدگان
آبان ماه تایید نشده اســت ».این بازداشتشدگان
سوم اسفند  ۱۳۹۸در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران
به ریاســت قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهامهایی از
جمله مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله
با نظام جمهوری اســامی ایران و محاربه به اعدام
محکوم شــده بودند .امیرحســین مرادی ،ســعید
تمجیدی و محمــد رجبی در این دادگاه همچنین
به سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب به تحمل
زندان و شالق محکوم شدند .اعتراضهای خیابانی
آبان ماه در پی افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین
در ایران برپا شد و به سرعت در بیش از  ۱۰۰شهر
گســترش یافت .مجتبی ذوالنوری،رئیس ســابق
کمیسیون امنیت ملی دهمین دوره مجلس شورای
اسالمی تعداد کشــتههای این حوادث را  ۲۳۰نفر
اعالم کرد .همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر
کشور هم تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه
سال گذشته را  ۲۰۰تا  ۲۲۵تن اعالم کرده و تلویحا
گفته بود که  ۸۰درصد به دست نیروهای دولتی و
 ۲۰درصد با سالحهای غیرسازمانی کشته شدهاند.
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رئیس اسبق رسانه ملی درحال ترمیم انتخاباتی چهره خود

ضرغامی مشغول« روتوش» است

همدلی| محسن رفیق :عزتهلل ضرغامی
از حیــاط دفتــر کارش در پاســتور برای
رســیدن به دفتر ریاســت جمهوری خیز
برداشته است.
او کــه بعد از دوران ریاســت صداوســیما
فعالیتهــای مختلف خــود را ترک نکرده،
حــاال همان فعالیتها را هم بیشــتر کرده
است .ضمن این که این روزها سعی میکند
با اظهار نظــر در موضوعات مختلف چهره
جدیدی از خود را به نمایش بگذارد .تالش
میکند اظهارنظرهایی داشــته باشد تا هم
او را منتقد وضع موجود نشــان دهد و هم
البته مردمی.
از واکنش نســبت به پدر رومینای مقتول
گرفته تا خلع لباس آقامیری ،دادگاه طبری
و همچنیــن توئیتهای کنایهآمیز نســبت
به آیــتاهلل الریجانی .گویــی این مدیر پر
حاشیه رســانه ملی ،با این چنین رخ نشان
دادنهایــی ،به ســرعت در حــال ترمیم
چهره پیشــین خود اســت تا با رویکردی
از عدالتخواهــی و کاســتن از هیجانــات
اصولگرایی پیشــین ،گریزی از رسانه ملت
پیشین به خانه دولت آتی ،بیابد.
او در حال «روتوش» چهرهای اســت که در زمینه ،با اشــاره به دوران مســئولیت خود
دوران ریاست بر صداوسیما مخدوش کرده در صداوسیما ،نوشــته بود که«بعد از فرار
خــاوری مقرر کرده بودم ،تیزر تبلیغاتی هر
بود.
عزتهلل ضرغامــی در مصاحبه اخیر خود با جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران
انتخاب ،با اشــاره به مسائل فرهنگی امروز میدرخشد ،تا مدتی پخش نشود.
جامعــه ،بحث دوچرخهســواری خانمها را موضــوع ارتقــای ســامت اداری و مقابله
خیلی مســئله مهمــی ندانســت و عنوان با فســاد در جلســه اخیر مجمع تشخیص
کرد که امروز دیگر چیزی به نام موســیقی مصلحــت نظام به ریاســت آملی الریجانی
زیرزمینی نداریــم و دیگر همه روی زمین مورد بررسی قرار گرفت .حاال چه عجلهای
بود؟»
آمدهاند.
او همچنین شــورای عالی انقالب فرهنگی البتــه او در همان مصاحبــه با انتخاب هم
را یک قرارگاه دانست که بدون آن نمیتوان انتقــاد تندتــری از الریجانی کــرده بود.
جنــگ را اداره کــرد .ضرغامــی همچنین ضرغامــی گفته بود«:اینکه االن رئیس قوه
آقامیری را از نظر دادگاه ویژه ،یک روحانی قضائیه وقت بگوید حاال این یک مدیر بوده
خلع لباس شــده دانســت که دارای افکار که فســاد کرده و به من ربطی ندارد ،شاید
منحرف خطرناک است و در این مورد اشاره در مواردی تا حدی قابل پذیرش باشد ،اما
کرد که در مــورد او صدها حرف دیگر نیز در این مصداق خاص ،این سخن قابل قبول
گفته شــده که در کیفرخواســتش هست نیست.
و البته من هم قبول ندارم و برای ایشــان آن فرد از طرف رئیس قوه به همه دســتور
میداده ،اعمال نفوذ میکرده ،فســاد مالی
مطلب نوشتم.
او ادامه داده است :بعضی حرفهایی که به هم پیدا کرده اســت .این حرفها باید کجا
ایشان نسبت داده شده ،به من میگفت این گفته شود؟ در همین فضای مجازی».
حرفها غلط اســت ،اصال مگر میشود من او همچنین چند سال قبل واکنش عجیبی
چنین حرفی را بزنم ،من عین نوار ویدئوی به شــایعات درباره آملی الریجانی نشــان
ایشــان را در استوریام گذاشتم تا خیلیها داده بــود و در اینســتاگرام خود نوشــته
بود« :دیشــب ،پایینتر از میدان تجریش،
متوجه اشتباهشان شوند.
در پشــت چراغ قرمز این اطالعیه را دیدم
حمله بهآیتاهلل الریجانی
ایــن در حالــی اســت که چنــدی پیش ،کــه هر کســی از «تدی» خبــری داره به
ضرغامــی در توئیتــی با کنایه بــه دادگاه این شــماره زنگ بزنــه و مژدگانی بگیره.
طبری و مســئولیت آملی الریجانی در این پورسانت ما هم فراموش نشه!» او در ادامه

این پیام نوشت«:خواستم در مورد شایعات
مربوط به رئیس قوه قضائیه بنویسم ،دیدم
تکذیبهای پیدرپی مســئوالن رده باالی
اطالعات و دیگر مقامات مهم کشــور ،دیگر
جایی برای بنده نگذاشته است .آن شایعات
را مهــم نمیدانم ،و فکــر میکنم خبر گم
شدن «تدی» مهمتر است ،تازگیها آدمها
را بیشــتر درک میکنم و هــر کس به هر
دلیلی که شــاد میشــود ،من خوشــحال
میشوم ،به شرطی که با این شادی ،دیگری
را غمگین نکرده باشد».
مخالف دولت
ضرغامــی امــا در ماجرای انتقاد حســن
روحانی به فیلترینگ ،ب ه یکباره مواضعش
تغییر میکند و مدافع فیلترینگ میشــود،
در حالــی که خــودش از فعــاالن فضای
مجازی ،بهویژه توئیتر است.
سخنان روحانی در حمایت از آزادی رسانه
به بگومگوی ایندو در شورای عالی فضای
مجازی منجر شد .تا مدتی هم از ضرغامی
و رحیمپورازغدی برای شرکت در جلسات
ی عالی فضای مجازی و شورای عالی
شــورا 
انقــاب فرهنگــی دعوت نمیشــد .اخیرا
ضرغامــی اما از آشــتی تحمیلی خودش و
روحانی خبر داده اســت .یا مثال به مجلس
قبلی کنایه میزد که چرا جلســاتش را در
کرونا تعطیل کرده است.
او در اظهــار نظر دیگــری در مورد ارتباط
بــا چین اشــاره کرده اســت کــه باید با
شفافســازی و ابهامزدایی ،حمایت مردمی

در ارتبــاط با رابطه راهبردی با چین همراه
شــود .او در توئیتی در این زمینه نوشــته
اســت« :حاال که همه بخشهای دولتی و
حاکمیتی ،به نتیجه واحدی در مورد رابطه
راهبردی با چین رســیدهاند ،الزم است با
شفافســازی و ابهامزدایی ،حمایت مردمی
با این اقدام راهبردی همراه شــود .دیگران
هم مشغولاند».
نظریهپردازیهای ضرغامی این روزها البته
بسیار مورد نقد قرار گرفته است .به نوشته
ایرنا ضرغامی حتی در تصویر چهره متفاوت
از خودش هم موفق نبوده است ،چراکه در
بزنگاهی کامال از این موضع وسط ایستادن
خارج میشــود و نگاه خطی جناحیاش را
بــا عصبانیت بروز میدهد ،بــهویژه وقتی
پای حسن روحانی در میان باشد ،بهشدت
تندوتیــز میشــود .روزنامه شــرق نیز در
مورد او نوشت«:تا ســه روز پیش احساس
مسئولیت نمیکرد اما دیروز احساس کرد.
گفته اســت که ســرباز نظام اســت و اگر
احساس مسئولیت کند یا به او تکلیف شود،
بــرای انتخابات ریاســتجمهوری میآید.
مشــابه این حرف را اطرافیان قالیباف هم
دربــاره او و  ۱۴۰۰زدهاند .مواضع ضرغامی
در حالــی به ســمت مردمی شــدن پیش
مــیرود که در ســالهای مدیریــت او بر
صداوســیما انتقادات زیادی مطرح اســت.
بخصوص در جریان انتخاباتهای ریاســت
جمهوری گذشته بســیاری معتقدند که او
جانبدارانه عمل کرده است».

غالمحسین اسماعیلی :درباره امکان ابتالی زندانیان به کرونا حساس هستیم

واکنش قوه قضائیه به نامه نرگس محمدی
همدلی| نگرانیها درباره ســامت زندانیان
بخصوص زندانیان سیاســی با شیوع بیشتر
ویروس کرونا افزایش یافته اســت .به تازگی
نرگس محمدی ،زندانی سیاســی در نامهای
اعالم کرده که در زنــدان زنجان به ویروس
کرونا مبتال شــده اســت .اما سخنگوی قوه
قضائیه به خبرهای منتشــر شده در این باره
واکنش نشان داده و گفته «هرگاه نسبت به
هر زندانی  -حتی اگر مشــکوک شدیم که
کسی مبتالســت ،اقدامات الزم را برای همه
زندانیان انجام میدهیم».
قوه قضائیه از آغاز ماجرای شــیوع ویروس
کرونا در کشــور در راســتای مسئولیتها و
وظایــف خــود ،اقدامات متعــددی را انجام
داده که از آن جمله پیشــگیری از شــیوع
این ویــروس در زندانها و تأمین ســامت
زندانیان بــا اجرای برنامههای بهداشــتی و
اعطای مرخصی اســت که ایــن رویکرد قوه
قضائیه با استقبال گســتردهای روبهرو شد.
اما در روزهای اخیر با شــیوع دوباره ویروس
کرونا نگرانیها از ســامت زندانیان افزایش
یافتــه اســت .در واکنش به ایــن نگرانیها
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
دیروز سهشــنبه  ۲۴تیر در بیست و نهمین
نشست خبری خود درباره درخواست برخی
زنان زندانی در زنجان برای انتقال به تهران و
ادعای نرگس محمدی درباره شرایط بهداشتی
و مراقبتی در زندان گفت« :سالمت زندانیان
و بهداشــت محیط زندان فارغ از میزان جرم
و شخصیتی که دارند جزو برنامههای ماست
و تمام تالش خود را برای سالمت همه انجام
میدهیم ».ب
ه گزارش ایرنــا ،او ادامــه داد« :تبعیضی
بین زندانیان قائل نیســتیم .سالمت آنها را
در دســتور کار قرار دادیم و این کار را انجام
میدهیم ».اســماعیلی افزود« :هرگاه نسبت
به هر زندانی  -حتی اگر مشکوک شدیم که

کسی مبتالســت ،اقدامات الزم را برای همه
زندانیــان انجام میدهیم ».ســخنگوی قوه
قضائیه خاطرنشان کرد« :جمهوری اسالمی
ایران نوعی رفتار کرده که ســامت زندانیان
تامین شده است .به شایعات توجه نکنید که
کســی مبتال شده است قبال در یکی دیگر از
استانها شایعه شد ،بررسی کردیم اما صحت
نداشت».
نرگس محمدی در نامهای که همســرش،
تقی رحمانــی ،آن را روز دوشــنبه  ۲۳تیر
در شــبکههای اجتماعی منتشر کرده است،
شــرایط خود و همبندیانش در زندان زنجان
را شــرح داده و نوشته که در مجموع  ۱۲نفر
از آنها به بیماری کووید  ،۱۹ناشی از ویروس
کرونا مبتال شدهاند .محمدی عنوان کرده که
عالئم بیمــاری کرونا از  ۱۱روز پیش در بند
زنان زندان زنجان نمایان شده و اگرچه از آنها
تست کرونا گرفتند ،ولی جواب تست هرگز به
ما ابالغ نشد تا امروز که به ناگهان تعدادی به
داخل بند آمده و بند را تفکیک کردند.
او سپس ضمن درخواست از وزیر بهداشت

برای اعزام نمایندهای جهت بازدید از بند زنان
زندان زنجان نوشته است« :ما  ۱۲نفر با عالئم
خســتگی مفرط و درد ناحیه شکم ،اسهال و
اســتفراغ و از دست دادن حس بویایی بدون
دارو و درمان و تغذیه مناســب روی تختها
افتادهایــم ».او در نهایت عنوان کرد« :من از
طریق نامه شــکایت قانونی خود را به جهت
اعمال شرایط ســخت و طاقتفرسای زندان
زنجان در  ۶ماه گذشــته و عدم رســیدگی
پزشکی اعالم میدارم».
نرگــس محمدی که به  ۱۶ســال حبس
محکوم شــده اســت ،چهارم دی پارسال از
زندان اوین بــه زندان زنجان منتقل شــد.
اتهامات او ،اجتمــاع و تبانی به قصد ارتکاب
جرم علیه امنیت کشور ،فعالیت تبلیغی علیه
نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام
است.
نخســتین واکنش رســمی قوه قضائیه به
شــیوع کرونا در کشور ،پنجم اسفند ماه بود
که در جلسه شورای عالی قضایی مصوب شد،
بخشنامه ویژهای بهمنظور حفاظت زندانهای

کشور در مقابل شیوع ویروس کرونا تهیه و به
مسئوالن مربوطه ابالغ شود.
در این جلسه مقرر شد کمیتهای به ریاست
معــاون اول قــوه قضائیــه ،وضعیت قضایی
زندانیان را بررســی و تدبیری اتخاذ شــود
تا ورودی زندانها در شــرایط فعلی کشــور
حتیاالمکان کاهش یافته و به جز مواردی که
بازداشت متهمان ضرورت دارد ،از صدور قرار
منتهی به بازداشــت اجتناب شود .همچنین
مقرر شد در مورد زندانیان واجد شرایط نیز،
اعطای مرخصی ویژه در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
در زندانها ،اصغر جهانگیر رئیس ســازمان
زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتی از
تعلیق تمام فعالیتهــای جمعی زندانیان از
جمله فعالیتهای ورزشی ،هنری ،فرهنگی،
حرفهآمــوزی و اشــتغال و حتــی برگزاری
نمازهای جماعت در تمامی زندانهای کشور
خبر داد و رعایت دقیق این دستور را از سوی
مدیــران زندانها و با نظــارت مدیران کل
استانهای سراسر کشور الزامی دانست.
این پایــان کار نبود و اصغــر جهانگیر در
نشســت سراســری با مدیران کل ستادی و
استانی ســازمان زندانها که از طریق ویدئو
کنفرانس برگزار شد با تأکید بر رعایت حقوق
زندانیــان ،انجام اقداماتــی را به مدیران کل
زندانها گوشــزد که آن جمله ،ضد عفونی
کردن روزانه و مســتمر بخشها و وســایل
موردنظر ،قرار دادن وســایل بهداشــتی در
دســترس زندانیان ،ارائه آموزشهای الزم به
زندانیان و زندانبانان برای خود مراقبتی و نیز
تشکیل کمیتههای سالمت در زندانها برای
کنترل و مراقبت از وضعیت سالمت زندانیان
و شناسایی افراد در معرض خطر به نحوی که
با شنـاسایی و تشخیص اولیه پزشکان زندان،
نسبت به جداسازی و سایر اقدامات بهداشتی
و درمانی افراد بدون فوت وقت اقدام شود.

خبر
سخنگوی دولت:

با ادامه مقاومت کره جنوبی
پاسخ مقتضی میدهیم

ســخنگوی دولت درباره بازگرداندن اموال ایران از
کره جنوبی گفت :در مراجــع ذیصالحبینالمللی
درحال پیگیری هســتیم .درصورتی که این اقدام
ســئول ادامه یابد قطعا اقدامــات مقتضی را انجام
خواهیم داد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری روز
گذشته خود در پاسخ به خبرنگاری درباره آخرین
وضعیت اموال بلوکه ایران در کره جنوبی و اقدامات
انجام شده برای بازگردانده شدن این اموال ،گفت:
۸میلیارد دالر از منابع ایران در این کشــور بلوکه
اســت که این رقم در شــرایط فعلی برای ما مهم
است.
دســتیار ارتباطات اجتماعیرئیــس جمهوری با
بیاناینکه رفتار دولت کره جنوبی در این شرایط
غیرقابل درک اســت ،گفت :دولت کره جنوبی در
حالی پاســخ الزمــی ارائه نمیدهد کــه به لحاظ
حقوقــی و قانونــی ،منعی برای این کشــور برای
بازگرداندن پول به مردم ایران وجود ندارد و معلوم
نیســت چرا دولت کره جنوبی با تســلیم شدن به
فشــارهای آمریکا حاضر شــد روابط خود با دولت
ایران را به طور بیسابقهای به مخاطره بیندازد.
سخنگوی دولت با بیاناینکه این فقط دولت ایران
نیست که از رفتار دولت کره ناراحت است ،تصریح
کرد :امروز مــردم و افکار عمومــی دیدگاه خوبی
نســبت به این اقدام دولت کــره جنوبی ندارند .ما
به هیچ وجه خواســتار تنش بین دو کشور نیستیم
اما این اقدام کره را غیردوســتانه ،مخرب و خالف
موازیــن در طول چندین دهه تجارت دو کشــور
میدانیم .ربیعی ابراز امیــدواری کرد مقامات کره
جنوبی پیش از آنکه دیر شود و تاثیری بر بازنگری
در روابط بلندمدت دو کشور بگذارد ،اقدامی انجام
دهند.
ســخنگوی دولت درباره واکنش و اقدامات رسمی
جمهوری اســامی ایران برای استرداد اموال خود،
گفــت :در مراجــع ذیصالحبینالمللــی درحال
پیگیری هســتیم .درصورتی که این اقدام ســئول
ادامه یابد قطعــا اقدامات مقتضی را انجام خواهیم
داد .وی از تشــکیل کمیتهای در وزارت خارجه و
وزارتخانههــای ذیربط برای پیگیــری این موضوع
خبــرداد و گفت:امیدوارم کره از اخالق در تجارت
تبعیــت کنــد و بدهیهای خود به ملــت ایران را
پرداخت کند.

عارف :از اصالحطلبی عبور نکرده
و از آن عقب نمینشینیم

رئیس بنیــاد امید ایرانیــان با بیــاناینکه نه از
اصــاح طلبــی عبور میکنیــم ،نــه از آن عقب
مینشــینیم،گفت :معیارمان بــرای اصالحات هم
منافع و مصالح ملی است .برخی حرفها را بهخاطر
کشور ،ملت و نظام تحمل میکنیم ،اما اگر ببینیم
مصالــح کشــور و ملتمان در خطر اســت ،حتما
ســکوت نمیکنیم .به گزارش ایســنا ،محمدرضا
عارف در نشست شورای عالی بنیاد امید ایرانیان که
به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شد
بر لزوم آســیب شناسی جدی فعالیتها و برنامهها
و نقد و بررســی عملکرد بنیاد امید ایرانیان تاکید
کرد و گفت :در شــرایطی که وضعیت کشور هم به
خاطر فشــار و تحریمهای ظالمانه آمریکا و هم به
خاطر برخی ســوءمدیریتها و نیز شرایط کرونایی
پیچیدهتر و ســختتر از گذشته شده است شاهد
فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم هستیم.
وی ادامه داد :در شــرایط فعلی کشور ،بنیاد امید
ایرانیان بایــد برنامههای راهبردی و عملیاتی خود
را متناسب با شــرایط و واقعیتهای موجود کشور
تدوین کرده و همه تالش خود را در این شــرایط
بکار بندد تا به دستاوردهای ارزشمندی دست پیدا
کنیم .عارف با بیاناینکه معتقدم مشکل اساسی
کشــور در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی است،
تاکید کرد:اینکه چرا اعتماد مردم به مســئوالن
و حاکمیت کمرنگ شــده به نظرم ورای مســایل
مدیریتی به مسایل فرهنگی برمیگردد.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان
اینکه رواج دروغ و عدم صداقت با مردم مشــکل
و چالــش اصلی امروز جامعه ما اســت ،بر ضرورت
تالش حاکمیت برای بازســازی سرمایه اجتماعی،
کاهش شــکاف حاکمیت و ملت و تقویت اتحاد و
انسجام ملی تاکید کرد و گفت :حاکمیت اگر نتواند
در مســیر تقویــت و بازتولید اعتمــاد بین ملت و
حاکمیت گام بردارد ،نمیتواند بر بحرانهای کنونی
و آینــده فایق آید .وی تاکید کــرد :ما نه از اصالح
طلبی عبور میکنیم ،نه از آن عقب مینشــینیم.
معیارمان بــرای اصالحات هم منافع و مصالح ملی
اســت .برخی حرفها را بخاطر کشور ،ملت و نظام
تحمل میکنیــم ،اما اگر ببینیم مصالح کشــور و
ملتمان در خطر اســت ،حتما سکوت نمیکنیم.
عارف با بیــاناینکه هیچ قــراردادی نمیتواند و
نباید استقالل ،آزادی و امنیت ما را خدشه دار کند،
تصریح کرد :شــعار اصیل انقالب ما نه شرقی و نه
غربی بود ،قرار نیست با این اصل در جایی ضعیف
عمل کنیم .نظام ما برآمده از رای ملت است ،هیچ
چیزی خــارج از مرای و منظر مردم ،مورد پذیرش
نیست .در هر قرارداد اعتماد عمومی ملت یک اصل
است و خوشبختانه قانون اساسی ما مسیری شفاف
و روشن را برای هرگونه همکاری و قرارداد مشخص
کرده اســت و همگان موظف به رعایت آن هستند
و مردم اجازه نمیدهنــد فرد یا گروهی خالف آن
عمل کنند.

