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ضرغامی:

دولت روحانی فرصت تاریخی مذاکره را گرفت

داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت روحانی فرصت
تاریخی مذاکره را گرفت ،گفت :باید بساط این برساختههای ضدمردمی جماعت هزارفامیل
را بر هم زد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،عزت اهلل ضرغامی رئیس اسبق سازمان صدا و سیما دیروز
(شنبه) پس از نام نویسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع
خبرنگاران با انتقاد از دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تردیدی در بی تدبیری روحانی
ندارم،گفت :آنهایی که باید پاسخگوی رفتار 8ساله باشند ،در پشت دو قطبی مذاکره و عدم
مذاکره و دیگری فضای مجازی و فیلترینگ سنگر می گیرند.
وی تاکید کرد :ملت ایران بدانند فرصت تاریخی مذاکره را دولت آقای روحانی گرفت .او
نشان داد نه توان صحبت با داخلیها و نه توان صحبت با دنیا را دارد و در هر دو مورد
شکست خورد.
ضرغامی گفت :اگر روحانی توان مذاکره از موضع قدرت در طول این مدت به کار میگرفت
وضعیت مردم بسیار بهتر بود .ناتوانی دولت در مذاکره با دنیا را در کنار کلکسیون دیگر
ناتوانیها میگذاریم.
وی راه حل اساسی تحریم را خنثی سازی عنوان و تصریح کرد :دور زدن یا برداشتن
تحریم اگر چه مهم است اما راه اصلی خنثیسازی است و سفرای ما باید مبلغ و مروج و
کنشگر این سیاست باشند .سفیران را تحت نظارت قوی از این نظر انتخاب خواهم کرد.
برخی آقایان از االن برای سفیرشدن در کشورهای مختلف انتخاب شدند .دست نگهدارند
چون اکثر آنان هماهنگی ندارند و من آنان را برمی گردانم و هشدار می دهم دولت این
کار را نکند.
عضو شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :اشراف و مستکبران
با تمام توان  ،رخ در رخ محرومان و مستضعفان ،به تاراج و چپاول بیتالمال مشغولند و
نمرودوار ،ستمدیدگان ایران زمین را به بند اسارت و محرومیت میکشند.
ِ
نکبت قدرت و ثروت ،مکیدن خون فرودستان را
ضرغامی تاکید کرد :تبارگرایان و اصحاب
پیش ه بتپرستانه خود ساخته و بر اسب راهوار آن و هزارتوی سیاست ،مستانه و فرعونوار
میتازند.
او ادامه داد :هنوز خون شهیدان وارسته و پاکباز انقالب و دفاعمقدس میجوشد که یاران
و همنفسان آنها و نیز مردم مظلوم و بیپناه در باتالق و مرداب تدارک شدهی مرفهین
بیدرد برآمده از مناسبات رانتی و الیگارشی خودکامان و سلطانهای نوظهور ،مردم ایران
زمین را گرفتار و زمینگیر کرده است.
این داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه باید بساط این
برساختههای ضدمردمی جماعت هزارفامیل را بر هم زد ،گفت :باید طرحی نو در تراز
خروش عاشورایی خمینی کبیر در انداخت ،تا با اتصال رود خروشان جوانان هوشمند و
تحصیلکرده و خدابنیاد به دریای زالل انقالب اسالمی ،دنیایی از استعداد و توان ملی را
برای نوسازی ایرانی سربلند ،پیشرفته و مقتدر و بر پایه عدالت اجتماعی فراهم ساخت.
ضرغامی افزود :نباید با صالبت و قدرت زیر میز این وضعیت میرا و موهوم و جعلی
بازماندگان تقاطع قدرت و ثروت ،که همهی مقدسات را هزینهی خود کردهاند ،زد و انقالب
خمینی بزرگ را از این اشراف جهنمی و تبصرهساز که انگیزهای جز بیرنگ کردن و دور
زدن قوانین الهی و انسانساز قرآن ندارند ،رهانید.
وی با تاکید بر اینکه و خدشیفتگان متوهمی که خود را قبهی نور میپندارند و دیگران
را خاکستری مینامند ،در حالی که خودشان جز لکهی سیاهی بر چهرهی نورانی ملت،
هویت دیگری ندارند ،اظهار کرد :شاقول به دستانی که دیربازی است از قطار انقالب فاصله
گرفتهاند و در خیال و رویایی کاذب ،مشغول پیاده کردن دیگران از قطار هستند.کوچک
صفتانی که سالهاست بر طبل دفع حداکثری میکوبند و انقالب را صرفاً به انحصار
قبیلهی خود در آوردهاند.سوداگرانی که هرگز بهرهای از «اصول» و «اصالح» نبرده و
سالهاست ملت بی پناه را اسیر جنگ زرگری خود ساختهاند.
رئیس اسبق سازمان صدا و سیما با بیان اینکه زدن زیر میز ،یعنی فرصت زندگی ،گفت:
فرصت زندگی برای آنانی که با نگاه معصومان ه خود ،انتظار دارند تا پای این زورمداران
ریاکار از گلوی نحیف آنان برداشته شده تا نفسی تازه کنند؛ زدن زیر میز یعنی مبارزه!
ضرغامی تصریح کرد :مبارزه با فقر ،فساد ،تبعیض ،ناکارآمدی ،اشرافیگری ،انحصار،
آقازادگی ،تبارساالری ،خاصهخرجی ،پنهانکاری ،خستگی و بیانگیزگی ،تکبر و
فخرفروشی ،تملق و چاپلوسی ،فاصلهی طبقاتی و انواع باستیهیلزهای لعنتی! و انجام این
رسالت مهم صرفاً در توان کسانی است که خودشان گرفتار انواع تعارض منافع ،بدهکاریها
و وابستگیهای حزبی و قبیلهای نباشند.
وی اضافه کرد :به فضل خدا میآئیم تا با همت و انگیزه و نیت خدایی جوانان گمنام اما
کارشناس و خردمند و با عقالنیت ایرانی اسالمی و تجرب ه برآمده از دانش جهانی و روزآمد،
این وضعیت دلآشوبکننده را بر هم زده و ایران بزرگ را به اعتال و اوج معهود خویش و
باور خود و ایمان به سرشت تابناک و عظیم شهیدان برسانیم.

متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیالن بازداشت شد

دادستان مرکز استان گیالن از بازداشت متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیالن خبر
داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گیالن ،سید مهدی فالح میری
دادستان مرکز استان گیالن از بازداشت متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیالن خبر داد.
وی افزود :با پیشرفت تحقیقات پرونده شرکت ابریشم گیالن در دادسرای صومعه سرا ،قرار
تامین صادره از سوی بازپرس پرونده با تفهیم مستندات و ادله جدید ،تشدید و متهم اصلی
که پیش از این به دلیل ابتال به کرونا با تودیع وثیقه آزاد بود ،بازداشت و روانه زندان شد.
دادستان مرکز استان گیالن همچنین با اشاره به پیشبرد تحقیقات این پرونده توسط
سازمان اطالعات سپاه ،ضمن تقدیر از عملکرد ضابطین خاص خاطرنشان کرد :وقت زیادی
برای جمع آوری اطالعات در این پرونده از سوی ضابطین صرف شده است که با صدور
دستور قضایی برای تسریع در تکمیل تحقیقات و ارایه مستندات کامل ،امیدواریم این
پرونده هرچه زودتر با اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا ،به دادگاه ارسال شود.
منابع اتریشی مدعی شدند:

ظریف در انتقاد به حمایت اتریش از اسراییل
سفرش به وین را لغو کرد

منابع اتریشی به نقل از وزارت امور خارجه این کشور اعالم کردند که محمد جواد ظریف
به خاطر بر افراشته بودن پرچم رژیم صهیونیستی روی بناهای مقر نخست وزیری و وزارت
امور خارجه اتریش ،سفرش خود به وین را لغو کرده است.
به گزارش ایسنا ،استفانی لیختنشتاین خبرنگار اتریشی در صفحه توییترش درباره
برنامه سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به اتریش نوشت :جواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران در اقدامی در لحظه آخر سفر خود به اتریش را به خاطر وجود
پرچم های اسرائیل بر فراز مقر نخست وزیری و وزارت خارجه در وین لغو کرد.
لیختنشتاین ادامه داد :وزارت امور خارجه اتریش در این باره با من گفت که «لغو این سفر
در روابط خوب دیرینه ما و کانال های باز ارتباطی با ایران تغییری ایجاد نخواهد کرد .اما ما
اظهار همبستگی مان با اسرائیل را مبتنی بر سفر مقامات دیگر کشورها نخواهیم دانست».
وزارت امور خارجه کشورمان هنوز چنین خبری را رد یا تایید نکرده است.
ظریف در چند روز اخیر سفرهای متعددی در راستای روابط دوجانبه به کشورهای منطقه
و کشورهای اروپایی داشته است.

رییسی :
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حضور من نافی حضور هیچکس نیست
ابراهیم رییسی با اعالم اینکه حضور من در عرصه انتخابات به صورت مستقل
است ،تصریح کرد :هرچند گروههای بسیاری از من دعوت کردند اما حضور من
نافی حضور هیچکس نیست.
به گزارش ایسنا ،سیدابراهیم رئیسی پس از ثبتنام در سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات با قدردانی
از مسئوالن امر انتخابات و رسانهها گفت :مردم از جای جای مختلف کشور و
همچنین گروه ها و تشکلهای روحانی و استادان و دانشجویان و کشاورزان و
سرمایهگذاران و کارآفرینان از من دعوت کردند بیایم و من برای اجابت دعوت
آنان به صحنه آمدم.
وی افزود :برخی از دغدغه مندان به دلیل امر خطیر و مهم مبارزه با فساد و
اینکه در قوه قضائیه ادامه یابد ،از من می پرسیدند این موضوع چه میشود؟ باید
از دغدغه آنان تشکر کنم اما باید هم بگویم که یک امر اهمی هم وجود دارد و
آن معیشت و زندگی مردم و وضعیت اقتصادی جامعه است .این برای ما دغدغه
جدی ایجاد میکند.
رییسی تاکید کرد :ناامیدیهای فعلی میتواند در یک دولت دیگر تبدیل به
امیدواری شود و با استفاده از منابع و توانمندیهای کشور از آنها برای بهبود
شرایط و ایجاد امیدواری سود برد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حضور من در عرصه انتخابات به صورت
مستقل است ،تصریح کرد :هرچند گروههای بسیاری از من دعوت کردند اما
حضور من نافی حضور هیچکس نیست و کسانی که احساس تکلیف کردند در
این عرصه حاضر باشند .من نیز احساس کردم که نیازمند یک تحول جدی در
کشور هستیم.
وی ادامه داد :تاکید میکنم به همه مردمی که با هر سلیقه و از هر جناحی
هستند بیایند و در انتخابات شرکت کنند .من رقیب ناکارآمدی و فساد هستم.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه آنچه ما پیگیری
می کنیم مسأله یک تحول است که در همه مسائل اجرایی کشور یک ضرورت
اجتناب ناپذیر محسوب میشود ،گفت :به حضور و نقش آفرینی عموم مردم در
این تحول نیازمندیم .همه مشارکت کنند و هرکه ناامید است هم شرکت کند.
من تأکید می کنم هرکس با هر سلیقه سیاسی در انتخابات شرکت کند.
رییسی با تاکید بر اینکه من خود را رقیب اشرافیگری ،ناکارآمدی و فساد
میدانم ،اظهار کرد :من رقیب جناحهای سیاسی و گروههای مختلف نیستم.
من رقیب ناکارآمدی هستم و در این میدان همانطور که در دستگاه قضایی از
همکاری دانشگاه ،حوزه و سایر بخشها استفاده کردم در این عرصه هم استفاده
میکنم.
وی با بیان اینکه حضور ما باید منجر به انسجام گروههای مختلف و جناحها و
همه کسانی شود که دغدغه مردم ،دین و ارتقای کشور را دارند ،تصریح کرد:
معتقدم هیچ بنبستی برای اداره امور کشور وجود نداشته و همه امکانات را داریم
و باید یک مدیریت کارآمد و جهادی باشد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه باور دارم بانیان و شرکای
وضع موجود نمیتوانند تغییردهنده وضع موجود باشند ،ادامه داد :تغییردهنده
وضع فعلی باید کسانی باشند که به تحول و تغییر عقیدهمند باشند .از این رو
از مردم عزیز میخواهم در این میدان ،خانه خود را یک ستاد انتخاباتی کنند.
س دستگاه قضایی کشور با بیان اینکه من بنای ایجاد ستاد انتخاباتی و امکان
ریی 
مالی برای هزینه کردن ندارم ،تأکید کرد :همه مردمی که دعوت کردند ،خودشان
هم ستادهای خودجوش تشکیل میدهند و با شعار «هر خانه یک ستاد» تالش
میکنند.

رییسی با اشاره به لزوم نقشآفرینی مردم برای حل مشکالت کشور ،اظهار کرد:
در بستر گام دوم انقالب ،وضع کنونی برای مردم نیست .با همت همگان و با
ایجاد تحول در بخشهای مختلف اجرایی ،ایرانی قوی خواهیم داشت .این تحول
و این دولت به عنوان دولت مردمی میتواند شرایطی را رقم بزند که نتیجه آن،
 26است.
قوی»
«ایران
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه وی برای معیشت مردم و سیاست
خارجی چیست ،اظهار کرد :سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی تعامل با
همه کشورها به ویژه همسایگان است .با کسانی که قصد دشمنی نداشته باشد،
تعامل خواهیم داشت آن هم به شکل دوستانه ،عزتمندانه و مقتدرانه .درباره
برنامههایم نیز بیانیهای صادر کردم که در اختیار رسانهها قرار گرفته که اولویت
آن مسائل خارجی ،تولید ،معیشت و اقتصاد و رفع بیکاری جوانان است.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا وی برنامهای
بود500
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تﻮماناین میدان،
که در
من این
برای حضور در انتخابات داشته ،گفت:
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2021سنگین داشته
مأموریتی
مهم و
من کار
چرا4که
پیدا کند
26حضور
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪمن
عزیزی غیر از
و دارم .مأموریتی سنگین که از روز اول کارم تالش کردم این بخش را برای مردم
امیدوارکننده بسازم و نگاههای مردم نیز در این زمینه شاهدی است بر اینکه که
تالشهایی صورت گرفته است.
رییسی تاکید کرد :با نزدیکی به ایام انتخابات احساس کردم همه درخواستهایی
که از سوی مردم و جامعه نخبگانی و دغدغهمند میشود ،برای من مسئولیتی
جدی ایجاد میکند که دیگر جای راحتطلبی و عافیتطلبی نیست .من در این
قوه کارهایی به عهده دارم اما اهمیت حوزه دستگاه اجرایی از این قوه بیشتر
است.
وی ادامه داد :در حوزه دستگاه اجرا است که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده
میشود و تبدیل ناکارآمدیها به کارآمدیها باعث میشود ناهنجاریهای
اجتماعی و اقتصادی نخواهیم داشت و حل مسائل در دستگاه اجرایی میتواند از
مشکالت دستگاه قضایی و از پروندهها بکاهد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر امور در جای خود به
درستی انجام شود دغدغه مردم کاسته میشود ،یادآور شد :از این رو دستگاه
اجرایی را اهم میدانیم .من در این حضور نه به دنبال جایگاه قدرت و پست و
مقام هستم و نه قصد دارم بر قدرت و جایگاه خود بیفزایم .آنچه قصد داشتهام
پاسخ مثبت دادن به دعوت و خواست مردم و ان شاءاهلل گرهگشایی از مشکالت
آنها است.
رییسی تصریح کرد :گفته بودم با توجه به مسئولیت در قوه قضاییه نمیخواهم
بیایم اما وضعیت و عرصه به نحوی پیش رفت که این مسئولیت به گردن من
افتاد تا جایی که احساس کردم اگر از زیر بار آن شانه خالی کنم فرار از مسئولیت
و خدمتگزاری به مردم است.
رییس دستگاه قضایی کشور در پاسخ به این پرسش که انتظار وی درباره تشکیل
ستادهای مردمی چیست ،گفت :مردم از وضع موجود گلهمند و ناراحتند و باید
به این وضع خاتمه داد .حضور بنده به دلیل این است که من خودم را «از مردم،
در مردم و با مردم» میدانم و با حضور آنها می توان مشکالت را حل کرد اگر
خود را منتسب به جناح خاصی ندانیم .حل مسائل کشور جناح و خط سیاسی
نمیشناسد ،به دولتی مردمی برای شکلگیری ایرانی قوی نیاز داریم.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که احتمال شکست
در انتخابات را چقدر نزدیک میداند ،تصریح کرد :برای کسی که وارد میدان
می شود تا انجام وظیفه کند ،شکست معنا ندارد .انجام وظیفه نتیجهای جز
پیروزی ندارد.

الریجانی:

مسئله امروز ایران با اقدامات نمایشی و پوپولیستی قابل حل نیست
علی الریجانی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت :نباید تصور کرد با چند
اقدام نمایشی پوپولیستی مسائل امروز ایران قابل حل است ،کلید جادویی وجود
دارد و یا با سوپرمن بازی میتوان به راه حل رسید.
به گزارش ایرنا علی الریجانی رییس پیشین مجلس شورای اسالمی دیروز (شنبه)
در پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات  ۱۴۰۰بعد از ثبت نام جمع خبرنگاران
افزود :سوال مهم در کشور این است که مساله امروز ایران چیست؟ قبل از این که
پاسخ این سوال را بدهم باید بگویم بدلیل پیچیدگی موضوع و چند بعدی بودن آن
ساده لوحی است که فکر شود با چند اقدام نمایشی پوپولیستی مساله قابل حل
است و یا کلید جادویی وجود دارد و یا با سوپرمن بازی میتوان به راه حل رسید.
وی افزود :سعدی شیرازی میگوید سه چیز پایدار نماند مال بی تجارت ،علم
بی بحث و ملک بیسیاست.
داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :امام خمینی(ره) یک
حکیم بود و رهبران صدر انقالب اسالمی با عقالنیت پایههای انقالب اسالمی را
سامان دادند .پس چرا امروز وضع چنین است چون عده ای اداره کشور از مسیر
حکمت و عقل خارج کرده اند و با سوار شدن بر موج احساسات و با پناه بردن
به مسیر های انحرافی و یا فراموشی از آرمانهای امام هزینه های گزافی را برای
زندگی مردم ایجاد کرده اند و با صدای بلند همبستگی ملت را مخدوش کردند
و به تعبیر شهید مطهری فرصت طلبان آنقدر تند و افراطی شعار می دهند تا
انقالبیون را کنار بزنند.
رییس پیشین مجلس شورای اسالمی گفت :به نظر من تعبیر علم بیبحث که
سعدی گفت در عدم گفت و گوی داخلی و تبدیل شدن اختالفها به دشمنیها
ظهور پیدا کرد .عده ای فقط به دنبال تجزیه مردم هستند این نهایت بی هنری
است.
وی تصریح کرد :هنر آن است که گامها در طریق وحدت بیشتر و تحمل و
مدارا در جهت ایجاد اراده قوی تر در بعد ملی برای طرح مسائل کشور باشد
بنابراین یک مساله مهم ایجاد وفاق و وحدت و همبستگی ملی در کشور است
که در نبود آن توسعه فراهم نمی شود و ثبات و آرامش برای زندگی مردم ایجاد
نمیگردد.
الریجانی ادامه داد :موضوع دیگر حل مسال پیچیده بین المللی و منطقه ای است
که طوالنی شدن آن به زندگی مردم لطمه می زند .هدف اصلی سیاست خارجی
کشور باید تسهیل روابط خارجی در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد.
وی یادآورشد :تجربه کشورهایی که در ۲۰سال اخیر جهش اقتصادی داشتند
نشان میدهد که آنها در سیاست خارجی و اقتصاد یک هدف را دنبال کردند
و سیاست خارجی در خدمت توسعه کشور بوده است لذا خیلی روشن است که
جهش تولید و پرش اقتصادی داخلی نیازمند باثبات سازی و تعادل در صحنه
بین المللی است .نه هرروز با اقدامی مساله جدید ایجاد کنیم که هزینه آن را مردم
در زندگی خود بدهند.
داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود :برای گذر از صفت
ملک بیسیاست اداره کشور نباید در دست افراطیون و سازشکاران قرار بگیرد.
ملت و افراد رای میدهند که هر نوع مشکالت نظیر مسایل پیچیده بین المللی
را حل کند .نه آن که درباره آن روضه خوانی سیاسی کنند و نه این که با طرح
مسایل فرعی افزایش مشکالت ملت نردبانی برای هوسهای سیاسی پوپولیستی
خود کنند.
وی با تاکید بر اینکه صحنه بین المللی با شعارهای تند غریزی آرام نمی گیرد،
تصریح کرد :رونق مدیریت صحنه بین المللی و انقالبی عمل کردن در این مقطع
آن است که وجوه بلوکه شده ملت ایران را از دست کشورها در بیاوریم و نه این که

در داخل شعار دهند و ما نفت را با زحمت بفروشیم ولی پول آن در حسابهای
خارجی بلوکه شود.
وی ادامه داد :این چه نفعی برای ملت ایران دارد و چه تاثیری در زندگی آنها
می گذارد .حکمرانی مطلوب در گرو شعار کمتر و قدرت اجرایی قوی است .با
بی ارادگی در حل مشکالت کشور و توهمات نابجا نمی توان آرامش مورد نیاز
اقتصادی کشور را در صحنه بین المللی تدارک کرد.
الریجانی تاکید کرد :حل مسایل پیچیده بین المللی نیازمند افراد کاربلد است
که بدون دستپاچگی و بدون تعلل ،زمام امور دیپلماتیک را از دست بد اندیشان
خارج کنند.
داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :حکمرانی
مطلوب در گرو شعار کمتر و قدرت اجرایی قوی است .با بی ارادگی در حل
مشکالت کشور و توهمات نابجا نمیتوان آرامش مورد نیاز اقتصادی کشور را
در صحنه بین المللی تدارک کرد .حل مسایل پیچیده بین المللی نیازمند افراد
کاربلد است که بدون دستپاچگی و بدون تعلل ،زمام امور دیپلماتیک را از دست
بد اندیشان خارج کنند.
رییس سابق مجلس شورای اسالمی گفت :مساله سوم ،توسعه اقتصادی کشور
است .عدالت در توسعه اقتصادی ،رکن است اما نه شعار عدالت بلکه داشتن
نظریه عدالت و تحقق آن .عدالت در زبان صاحبنظران اسالمی ،ایجاد زمینه رشد
استعدادهای آحاد مردم است و این امر ،جز با رقابت متوازن همه افراد جامعه رخ
نمی دهد.
وی یادآور شد :همانگونه که رهبر معظم انقالب در سالهای اخیر نامگذاری
فرمودند ،به نظر من کشور ما نیاز دارد که حداقل دو دهه ،اولویت اصلی خود
را پیشرفت اقتصادی و منافع ملی قرار دهد و بقیه شئون کشور در خدمت آن
قرار گیرند .نه اینکه ده هدف موازی تعریف کنیم که هر کدام کشور را به سمتی
بکشانند.
الریجانی اضافه کرد :من سخنی از شهید مطهری برایتان نقل کنم .وی که به تعبیر
رهبر معظم انقالب اسالمی ایدئولوگ نظام محسوب می شوند میگویند :ممکن
است حکومتی ،اهداف بسیار عالی را در نظر بگیرد اما اگر از اقتصادی سالم – یعنی
اقتصاد ثروت زا  -برخوردار نباشد به هیچ یک از آن اهداف متعالی نمیرسد.
وی تاکید کرد :استقالل اقتصادی کشور ،یکی از اهداف قانون اساسی است که با
تکیه بر بنیه تولید داخلی و همراهی بین المللی در جهت توسعه صادرات ،محقق
می گردد .در این راه باید روحیه سیاستزدگی را در عرصه های مختلف توسعه
اقتصادی بزداییم.
رییس سابق مجلس گفت :توسعه اقتصادی با محوریت عدالت ،هم تئوری خاص
دارد و هم ملزوماتی که یکی از آنها عدم دخالت دولت و سیاست زدگی در این
قلمروهاست .امروز حتی در حوزه ورزش ،سیاست مداران لباس مدیریت آنرا بر
تن دارند تا چه رسد به بنگاه داری هایی که مانع رقابت مردم در اقتصاد می شود.
رییس سابق مجلس یادآور شد :من به کسانی که فکر می کنند با شعار ،مسایل
اقتصادی مردم حل می شود عرض می کنم بجای متخصص بازی در دور زدن
تحریمها ،قدری از وقت خود را صرف فراهم کردن شرایط آرام برای زندگی مردم
کنند که بتوانند برای زندگی خود و فرزندانشان برنامه ریزی کنند .باید برای حل
مسایل سخت کشور ،با شجاعت و از خود گذشتگی و ریسک در آبرو ،به میدان
گام نهاد.
الریجانی گفت :صهیونیست ها و تروریست ها ،بد اندیشان امروز هستند .به روح
سی ِد شهدای
شهدای فلسطین و افغان درود میفرستیم و یاد دوست مجاهدّ ،
مدافع حرم ،حاج قاسم عزیز را گرامی میداریم.

