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اخبار

دستگیری یک دختر تحت هر
عنوانی رفتار دستگیرکنندگان را
یکند
توجیه نم 

نماینده مردم تهران در مجلس در انتقاد
از ویدئوی منتشرشده اخیر در خصوص
دستگیری دختر جوان گفت :کلیپ منتشرشده
دستگیری یک دختر تحت هر عنوانی رفتار
دستگیرکنندگان را توجیه نمیکند.
به گزارش ایسنا ،طیبه سیاوشی در جلسه
علنی روز سهشنبه در تذکری شفاهی گفت:
در روزهای اخیر در تهران با مسئلهای فراتر از
حجاب در جامعه مواجه هستیم که صرفا ًایجاد
محدودیت در پوشش مدنظر نیست و در واقع
امنیت روانی شهروندان تهرانی را سلب کرده
است.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد:
حرکت در این جهت و پافشاری بر آن عالوه
بر زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی در نهایت
منجر به خدشه وارد شدن بر اعتبار و حرمت
قانونی نهادهای نظمدهنده از امنیت جامعه
خواهد شد .کلیپ منتشر شده دستگیری یک
دختر تحت هر عنوانی رفتار دستگیرکنندگان را
توجیهنمیکند.
سیاوشی در پایان گفت :گزارش منتشر
شده مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده
است که ارزشمندی حجاب در جامعه دچار
تحول شده است و بر اساس تحقیقات
تعریف عرفی و تعریف فقهی حجاب
متفاوت است و بیشتر افراد تلقی عرفی از
حجاب دارند که مورد توجه سیاستگذاران
نیست.

کواکبیان در تذکر شفاهی:

راهی که به انسداد دیپلماسی ختم میشود

رویکرد مذاکره برخی نمایندگان
با بابک زنجانی چه بوده است؟

سیاوشی:

اخبار

«ابتکار» از تحریم جدید مقامات ایرانی توسط آمریکا گزارش میدهد

مطهری:

عضو فراکسیون امید مجلس ،گفت:
باید مشخص شود که رویکرد مذاکره برخی
نمایندگان با بابک زنجانی چه بوده است و آیا
در این دیدار رویکرد حمایتی داشتهاند یا خیر.
علی مطهری عضو فراکسیون امید در
مجلس در گفتوگو با خانه ملت با اشاره
به انتشار خبری مبنی بر مالقات برخی
نمایندگان با بابک زنجانی در زندان ،گفت:
می دانم این مالقات ،انجام شده است اما
از اسامی افرادی که با وی دیدار کردهاند
بیاطالع هستم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه
اصل مالقات با زندانیان ایرادی ندارد ،افزود:
قبال هم چنین اتفاقی رخ داده و با محکومان
سیاسی و امنیتی مالقاتهایی صورت گرفته
است.
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد:
باید مشخص شود که رویکرد مذاکره برخی
نمایندگان با بابک زنجانی چه بوده است و آیا
رویکرد حمایتی داشتهاند یا خیر که بنده از این
موضوع اطالعی ندارم.

پارلمان

ترامپ بعد از انهدام پهپاد جاسوسی ایاالت
متحده در آبهای ایرانی ،در اظهار نظری دوباره،
سخن از مذاکره بدون پیششرط با جمهوری
اسالمی را مطرح کرد ،ولی چیزی از این سخنان
نگذشته بود که در اقدامی شتابزده دستور یک
فرمان اجرایی را به منظور تحریم بیت رهبری و
شخص ایشان و هشت فرمانده سپاه پاسداران
(تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران،
یزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه
سردار حاج 
پاسداران و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی
سپاه پاسداران و پنج تن از فرماندهان نیروی
دریایی سپاه) و حتی ظریف ،وزیر خارجه
کشورمان را اعالم کرد.
سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در قبال ایران!
سیاست یک بام و دو هوای ترامپ در قبال
جمهوری اسالمی و اینکه یک روز حرف از
مذاکره با ایران میزند و فردای آن روز مقامات و
شخصیتهای آن را تحریم میکند ،ناشی از نوعی
اغتشاش فکری و ناکامی و استیصال ترامپ است
ولی به دلیل اینکه تا کنون نتوانسته به خواستهها
و مطالباتش برسد ،دست به هر کاری میزند تا
ایران را منزوی کند .در راستای این اتفاق ،سید
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان
به تصمیم اخیر آمریکا برای تحریم رهبری ایران
و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه واکنش
نشان داد و در توئیتر خود نوشت« :تحریم
بیحاصل رهبری ایران و نیز فرمانده دیپلماسی
کشور یعنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی
با دولت مستأصل آمریکا .دولت ترامپ در حال
نابودی همه سازوکارهای جا افتاده بینالمللی برای
حفظ صلح و امنیت جهانی است ».بر این اساس
موسوی در پایان توئیت خود از هشتگ تیم
«بی» استفاده کرده است.
ترامپ از مقاومت ایران دلگیر و عصبانی است
بسیاری از نمایندگان مجلس هم روز گذشته
نسبت به این اتفاق موضعگیری کرده و در
توگو با «ابتکار» این اقدام را بیاثر دانسته
گف 
و چنین رفتاری را ناشی از عصبانیت ترامپ از
مقاومت ایران دانستهاند.
تحریم مقامات ایرانی ناشی از بیبرنامگی و عدم
تجربه دیپلماتیک ترامپ است
محمدجواد جمالی نوبندگانی ،عضو هیئت
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس دراینباره به «ابتکار» گفت« :این
اقدام ترامپ ناشی از بیبرنامگی و عدم تجربه
دیپلماتیک و افراطیگری اطرافیان او و ایجاد
جو آنارشیست در هیئت حاکمه آمریکا است».
نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد« :آنها
هرچه برای انزوای ایران درباره خروج از برجام و
سناریوی بندر فجیره و دریای عمان تالش کردند،
موفق نشدند به اجماع جهانی علیه ایران دست
پیدا کنند».
او ادامه داد« :همچنین درباره افتضاح پهپاد
آمریکایی ،اول منکر این موضوع شدند و بعد از
آن مدعی شدند که پهپاد آنها تنها در آبهای
بینالمللی بوده است ،ولی ظریف در توئیتر
خود با توضیحات کامل و ترسیم مقیاس شمالی
و شرقی ،درجه و ثانیه این حضور برای جهانیان
اثبات کرد که آمریکا دروغ میگوید ،به همین
دلیل میخواهند از او انتقام بگیرند».
جمالی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه
تحریمهای مطرح شده چیز جدیدی نیست و
پیش از این هم مطرح شد ه است ،به «ابتکار»
گفت« :این اتفاق جدیدی نیست و ما تا پیش
از این هم از نظر دارو برای سرطانیها و کودکان
تحریم بودیم و این چیز جدیدی نیست .همچنین
طی سالهای طوالنی اموال ما بلوکه بوده است و
سپاه پاسداران هم از بیخ و بن تروریست شناخته
شده است و حاال اسم چند فرمانده دیگر هم به
این لیست اضافه شود اتفاق مهمی نمیافتد».
گفتنی است اواخر فروردین ماه سال جاری
بود که ترامپ سپاه پاسداران جمهوری اسالمی
ایران را در لیست تروریست جهانی قرار داد.
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وزیر کشور پاسخگوی برخورد
نامناسب نیروی انتظامی با یکی از
دختران بدحجاب باشد
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دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا در اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک ،رهبری انقالب را تحریم کرد .پس از این اقدام ،استیون منوشین ،وزیر
خزانهداری ایاالت متحده آمریکا از تحریم محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد .اقدامی که خارج از عرف بینالمللی است و تا کنون
سابقه نداشته است کشوری یک مقام رسمی کشور دیگر را تحریم کند ،اتفاقی که به گفته کارشناسان ،در قانون حقوق بینالملل از وجاهت قانونی
برخوردار نیست و بیشتر یک اقدام روانی و تالفیجویانه علیه جمهوری اسالمی در سرنگونی پهپاد آمریکایی و همچنین بیآبرو کردن ایاالت متحده
توسط توئیت ظریف در بیان مقیاس ورود پهپاد جاسوسی آمریکا به آبهای ایران است.

توقع میرود
سازمان ملل و
شورای امنیت و
مجمععمومی
در برابر این
بیقانونی و گردن
کلفتیآمریکا
بایستند و اجازه
ندهندآمریکا
از میزبانی خود
سوءاستفادهکرده
و جلوی ورود
شخصیتهای
سیاسی و رسمی
کشوری به
سازمان ملل را
بگیرد
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس اما تحریم وزیر خارجه
کشورمان را اقدامی غیردیپلماتیک و نادر دانست
و به «ابتکار» گفت« :تحریم وزیر خارجه و یک
مقام رسمی یک کشور کار افتضاحی است.
روز گذشته آقای پمپئو اعالم کرد که جدای از
مذاکره ،آماده ایجاد روابط دیپلماتیک با ایران
هستند ولی حاال ترامپ تحریم مقامات ایرانی
از جمله وزیر خارجه ایران را اعالم میکند و
این سیاست یک بام و دو هوا قابل فکر است».
جمالی نوبندگانی همچنین ادامه داد« :این
اتفاق میتواند اتفاق خوبی باشد چون دست
ترامپ را برای کسانی که انتقاد میکنند چرا با
آمریکا مذاکره نمیکنیم ،باز میکند تا بدانند
آمریکا قابل اعتماد نیست».
رهبری حتی نامه ترامپ را تحویل نگرفت ،تحریم
ایشان چه تاثیری جهانیای دارد؟!
جمالی در ادامه به تحریم بیت رهبری توسط
آمریکا اشاره کرد و افزود« :حتی مقام رهبری که
نامه آنها را تحویل نگرفته است تحریم کردند.
ایشان که با آنها کاری ندارد و این رفتار آنها برای
سرپوش گذاشتن روی شکستهای اخیر و فرار
به جلو و تحتالشعاع قرار دادن اختالفات آنها در
هیئت حاکمه آمریکا است .در سیاست خارجی
ایاالت متحده هیچ چیزی ثبات ندارد و دنیا به
حقانیت ما پی برده است ».او درباره تحریم
ظریف اظهار کرد« :فکر نمیکنم دنیا که قواعد
بینالمللی را قبول دارند تن به این محدودیتها
بدهند و آقای ظریف قطعا به هر کشوری که
بخواهد سفر خواهد کرد .ضمن اینکه توقع
میرود سازمان ملل و شورای امنیت و مجمع
عمومی در برابر این بیقانونی و گردن کلفتی
آمریکا بایستند و اجازه سوءاستفاده آمریکا از
میزبانی را ندهند تا جلوی ورود شخصیتهای
سیاسی و رسمی کشوری به سازمان ملل را
بگیرد».

تحریم جدید مقامات ایرانی نشان از استیصال
آمریکا در مقابل تحریمهای ایران است
محمود صادقی ،نماینده اصالحطلب و حقوق
خوانده مردم تهران در مجلس هم دراینباره
به «ابتکار» گفت« :تحریم جدید مقامات و
شخصیتهای ایران توسط ترامپ خالف عرف
بینالمللی و نشانگر استیصال آمریکا است و
نشان میدهد که تحریمهای ایاالت متحده
علیه ایران تاثیری نداشته است و به اهدافشان
نرسیدهاند و مجبور شدهاند این تحریمها را به
مقامات و شخصیتهای ایران بکشانند برای اینکه

فشار را بیشتر کنند ».عضو ارشد فراکسیون امید
مجلس خاطرنشان کرد« :تحریم وزیر خارجه یک
کشور خالف عرف بینالمللی و دیپلماتیک است
و البته این تصمیم مبهم است و مشخص نکرده
این تحریم شامل چه اقداماتی در قبال ایشان
میشود و چه تبعاتی دارد .مثال اگر بخواهد به
نیویورک برود چطو ر میخواهند تحریمش کنند؟
این کار با عرف بینالملل ناسازگار است و جنبه
فشار روانی سیاسی دارد و نشانگر تناقض در رفتار
آمریکا است ».صادقی یادآور شد« :آنها از یک
طرف میگویند تشکر میکنیم که شما هواپیمای
با سرنشین ما را مورد هدف قرار ندادید و از طرفی
دیگر ما را تحتفشار قرار میدهند .یا میگویند
قصد مذاکره با ایران را دارند و از طرفی مقامات
ما را تحریم میکنند .این نشانگر نوعی اغتشاش
فکری و ناکامی و استیصال ترامپ است ».عضو
شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس تاکید کرد:
«این اقدام به عنوان یک رفتار غیردیپلماتیک در
شورای امنیت قابل طرح است و مثل موضوع
تعرض به ایران به وسیله پهپاد در الهه و مراجع
بینالمللی قابل شکایت است و قاعدتا باید این کار
را از نظر حقوقی انجام دهیم».
اقدامات ترامپ راه رسیدن به مذاکره نیست و
مسیر دیپلماسی را میبندد
جالل میرزایی ،دبیر کمیته سیاسی فراکسیون

امید مجلس هم در گفتوگو با «ابتکار» بیان کرد:
«از طرفی ترامپ میگوید که به دنبال مذاکره با
ایران هستم و از طرفی تحریمهای جدیدی را علیه
مقامات و از جمله وزیر خارجه ما اعالم میکند.
این اقدامات نه تنها راه را برای رسیدن به مذاکره
هموار نمیکند ،بلکه مسیر دیپلماسی را میبندد.
اگر دیپلماسی به بنبست برسد بستر برای
افزایش تنشها فراهم میشود».
نماینده مردم ایالم در خانه ملت تصریح
کرد« :ترامپ نشان داده که پایبند به عرف و
حقوق بینالملل نیست و تناقضهای رفتاری و
گفتاری دارد و ما متاسفانه روی شخصیت او
که دمدمی مزاج است و پیچیدگی زیادی دارد
مطالعه نکردهایم تا بر اساس مطالعه رفتار او
اقداماتی را طراحی کنیم و پیش برویم ».او بیان
کرد« :ما بیشتر یک وجه از شخصیت ترامپ
را بزرگنمایی کردیم و درست برنامهریزی
نکردیم تا از این ضعف شخصیت ترامپ نهایت
استفاده را ببریم».
میرزایی در ادامه یادآور شد« :به جای اینکه
دیپلماسی را تقویت کنیم و از این تناقضها
برای تامین منافعمان استفاده کنیم ،وجهی
از شخصیت او را تقویت کردیم و در کنارش
گفتیم دیپلماسی جواب نمیدهد و باید به سمت
مقاومت پیش برویم .بنابراین با این کار دوگانگی
در داخل کشور ،بین دیپلماسی و مقاومت ایجاد
کردیم و حتی فکر نکردیم که این دو همپوشانی
دارند و باید به موازات یکدیگر پیش بروند و مکمل
یکدیگر باشند».
دبیر کمیته سیاسی فراکسیون امید تاکید کرد:
«تحریم ظریف در راستای انزوای ایران است و
ترامپ سعی دارد قدرت مانور ایران و آقای ظریف
که نقش موثری در پیشبرد دیپلماسی و کاهش
تنشها دارد را محدود کند .بنابراین در شرایط
فعلی راهی جز صبر نداریم و فقط باید صبور
باشیم».

عضو فراکسیون امید مجلس در تذکر شفاهی
ضمن انتقاد از برخورد نامناسب ناجا با یکی از
دختران بدحجاب ،گفت :کاخ سفید نمیخواهد
از اقدامات ابلهانه خود دست بکشد.
به گزارش ایلنا ،مصطفی کواکبیان در نشست
علنی روز سهشنبه مجلس در تذکری شفاهی
با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا ،گفت:
کاخ سفید ظاهرا ً نمیخواهد از اقدامات ابلهانه
خود دست بکشد .آنان اخیرا ً عالوه بر تحریم
رهبر معظم انقالب و فرماندهان نظامی،
وزیر امورخارجه را هم تحریم کردند که این
مسئله نشان میدهد آنان دروغ میگویند که
میخواهند مذاکره کنند ،دیپلماسی را پیش
ببرند و به دنبال تنشزدایی هستند .کواکبیان
یادآور شد :وزیر کشور باید پاسخگوی برخورد
نامناسب نیروی انتظامی با یکی از دختران
بدحجاب باشد .عضو فراکسیون امید مجلس
خاطرنشان کرد :مشکالت مردم را به تحریمها
نسبت ندهید چرا که مسئله سیبزمینی و
هویج ربطی به تحریمها ندارد و دولت بایدها
آن را حل کند.

بر اساس مصوبه مجلس

پرونده اعاده اموال نامشروع
در دادگاههای حقوقی
بررسی خواهد شد
نمایندگان مجلس با پیشنهاد یک نماینده
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی جهت بررسی
پروندههای اعاده اموال نامشروع در دادگاههای
حقوقی موافقت کردند.
به گزارش ایلنا ،نمایندگان در جلسه علنی
روز سهشنبه مجلس بررسی ماده  ۴طرح الحاق
موادی به قانون اجرای اصل  ۴۹قانون اساسی
را در دستور کار قرار دادند .ماده  ۴این طرح
با  ۱۴۳رأی موافق ۳۴ ،رأی مخالف و  ۱۰رای
ممتنع از مجموع  ۲۱۴نماینده حاضر در صحن
به تصویب رسید .بر اساس این ماده ،اموال
نامشروع اموالی است که از طریق غیرقانونی
یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از
قبیل سوءاستفاده از اطالعات ناشی از جایگاه
تحصیل شده باشد .عواید اموال نامشروع نیز
مشمول این ماده است .طبق تبصره این ماده
در احراز نامشروع بودن اموال ،مفاد احکام
مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ،مجری
است .محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس در جریان بررسی
این طرح پیشنهادی جهت بررسی این دست
پروندهها در دادگاههای حقوقی مطرح کرد که
مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

ایراننژاد:

سهمیه سوخت چابهار از  ۲۰۰لیتر به
 ۵۰۰لیتر افزایش پیدا کند
نماینده مردم چابهار در مجلس با اشاره به
اختصاص سوخت  ۲۰۰لیتری به مردم حوزه
انتخابیه خود بیان کرد :پراکندگی شهرها
موجب شده  ۲۰۰لیتر سوخت در حوزه انتخابیه
کافی نباشد و الزم است این میزان به  ۵۰۰لیتر
افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا ،عبدالغفور ایراننژاد نماینده
مردم چابهار در مجلس در نطق میاندستور
جلسه علنی روز سهشنبه مجلس بیان کرد:
سهمیه سوخت خودروها در حوزه انتخابیه
ماهیانه  ۲۰۰لیتر است ،اما به علت پراکندگی و
گستردگی شهرها این میزان سوخت جوابگوی
تردد مردم در این مناطق نیست از این رو
ساماندهی سهمیه سوخت و افزایش سهمیه
سوخت از  ۲۰۰لیتر یه  ۵۰۰لیتر مورد توجه قرار
گیرد.

محمدرضا عارف در نطق میاندستور:

همبستگی و اقتدار ملی میتواند در سایه رفع حصر ارتقاء پیدا کند
رئیس فراکسیون امید مجلس در نطق میاندستور خود خواستار کنار
گذاشتن مدیران بیانگیزه ،منفعتطلب و ناکارآمد شد و در عین حال با توجه
به شرایط کشور و ضرورت همبستگی ملی ،رفع حصر ،رفع محدودیتها،
حل و فصل وضعیت پروندههایی نظیر پرونده فعاالن محیطزیست و اعتماد
به فعاالن اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد را موجب ارتقاء اقتدار ملی
دانست.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف در بخشی از نطق میاندستور خود گفت:
«امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنشآفرینی و جنگ و تن ندادن
به مذاکره ،بیش از هر زمان دیگر ،نیازمند اقتدار ،صبر ،شکیبایی راهبردی و
همبستگی ملی است.
نیازمند آنیم که هدف میانمدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم
بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال
کنیم .اما راهبرد سیاست خارجی کشور ،نیازمند مقاومت ،تقویت تابآوری و
صبر راهبردی ،همبستگی ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی است».
رئیس فراکسیون امید در ادامه نطق خود گفت« :با  ۴۰سال سابقه حضور
در دولت و مجلس ،در دانشگاه و در میان جوانان و مردم ،هیچگاه لزوم
بازآفرینی سرمایه اجتماعی را همچون امروز ،مهم و حیاتی ندیدهام.

سرمایه اجتماعی دربردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم
در درجه اول ،نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض
است.
با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد ،میتوان مدیریت کشور
را از بحران ناکارآمدی و اعتماد مردم را از ورطه ناامیدی نجات داد».
نماینده مردم تهران «ضمن آرزوی توفیق برای ریاست محترم جدید قوه
قضاییه» ،افزود« :از ایشان انتظار میرود ،مبارزه با فساد را سرلوحه برنامههای
خود قرار دهند و در مسیر بازگشت اعتماد از دست رفته مردم ،ثابتقدم
باشند .الزم است دولت و مجلس هم به پیشبرد سیاستهای ضدفساد
متعهد باشند و در این راه هیچ مصلحتی را مقدم و باالتر از مبارزه با فساد
و رانت قرار ندهند .در برنامه شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان هم،
بحث مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی را سرلوحه برنامههای آتی و به
عنوان یک شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد ،مبنا قرار خواهیم داد».
عارف افزود« :در کنار حیاتی بودن بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه
اجتماعی ،توجه به زندگی و معیشت مردم ،دومین سیاست مهم و البته
چالش جدی کشور است .متاسفانه سیاستهای نادرست و ناهماهنگ و
چالشهای ناکارآمدی در نظام اداری کشور ،تاثیری فراتر از تحریمها بر

اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا ،اثرات سوء تحریمها به واسطه
چالشهای سیاستگذاری در کشور ،فراگیر شده است ».او همچنین در
بخشی از نطق خود گفت« :اگر اصالح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور،
کانون توجه مدیران و سیاستگذاران قرار نگیرد ،حتی با رفع تحریمها ،توفیقی
در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد.
باید ضعف مدیریتی و سیاستگذاری به خصوص در حوزههای اقتصادی را
بپذیریم و در جهت اصالح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بیانگیزه ،محتاط،
منفعتطلب و ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم ،توانمند و
باانگیزه ،رویکردی جدی را آغاز کنیم».
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود« :متاسفانه قانون منع
به کارگیری بازنشستگان عمال از کارکرد و روح اصلی خود خارج شده و صرفا
به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است » .او خطاب به رئیسجمهوری
گفت« :از آقای رئیسجمهوری میخواهم که استفاده از جوانان باتجربه و
موفق را به عنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور مورد توجه
جدی قرار دهند و به وزرای خود تذکر دهند که رفع تکلیف با به کارگیری عده
قلیلی از جوانان آنهم بدون توجه به تجارب مرتبط ،جفا به مدیریت کشور
است و مسئولیت نابسامانیها را بیش از پیش متوجه دولت خواهد کرد.

در کنار مبارزه فراگیر با فساد و تحول در نظام مدیریتی و انتخاب مدیران
شایسته ،سومین رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله
با زیادهخواهی آمریکا و متحدانش در منطقه ،توجه به همبستگی ملی و
مشارکت همه جریانات درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار
است».
عارف افزود« :از همه جریانات سیاسی ،از همه کارگزاران و دولتمردان و
مدیران ارشد و شما نمایندگان مردم میخواهم ،ایجاد همبستگی و وحدت
ملی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار و جریانات سیاسی
درون نظام را جدی بگیریم .و به طور مشخص در شرایط امروز ،همبستگی
و اقتدار ملی میتواند در سایه رفع حصر ،رفع محدودیتها ،حل و فصل
وضعیت پروندههایی نظیر پرونده فعاالن محیطزیست و اعتماد به فعاالن
اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد ارتقاء یابد و منشور برادری و تفاهم و
گفتوگوی ملی شکل بگیرد».
رئیس فراکسیون امید ادامه داد« :نشستهای قانونی و تامین امنیت
آنها ،وظیفه مفروض است .وزارت کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی باید
برای تامین آزادیهای قانونی مردم و کنشگران سیاسی ،اجتماعی ،صنفی و
فرهنگی ،همه تواناییهای خود را به کار گیرند».

