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گزارش کوتاه

خبر

دیپلماسی

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مسئوالن قضائی تأکید کردند:

مبارزه با فساد ادامه یابد
  گالیه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه در دادگاه اخیر

رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: »مبارزه با فساد که در این دوره به اوج 
خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین 
بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.« حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن عالی 
قضائی و رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام 
شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه به صورت متوازن 
و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: »مبارزه با فساد که در این دوره به 
اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و براساس حق و عدل و قانون و همچنین 
بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.« حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد، همه مردم 
و مسئوالن را به جدی گرفتن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از 
شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند. رهبر معظم انقالب اسالمی با گرامیداشت 
یاد شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی، شهید قدوسی، شهید الجوردی و دیگر شهیدان 
دستگاه قضا، »تدوین نسخه ارتقایافته و پیشرفته تر سند تحول قضائی« را با استفاده 
از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و تجربیات درون قوه ای کاری باارزش خواندند و 
افزودند: »در زمان های الزم، از اجرای این سند و برنامه های مترتب بر آن به مردم 
 گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعا تأثیرگذار است.«
با دریافت های جدید و  را ضرورتی مستمر، مدیریت شده و توأم  ایشان تحول 
ابتکارات تازه خواندند و افزودند: »این کار باید بر اصول و مبانی اسالمی و دینی مبتنی 
باشد، وگرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می شود.« حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ایجاد تحول را در عمل بسیار دشوار خواندند و گفتند: »البته برخی 
مقاومت ها نه از روی سوء نیست بلکه از سر ناتوانی یا نداشتن حال و حوصله 
تغییرات بنیادین است. البته مخالفت های کسانی که از وضع موجود منتفع هستند 
و کارشکنی ها و فضاسازی های شبکه در هم تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد 

تحول را سخت تر می کند.«

تالش دشمن برای خنثی کردن هر حرکت اصالحی و تحولی در نظام
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش های بی وقفه دشمنان را برای »خنثی کردن 
هر حرکت اصالحی و تحولی در نظام« از طریق جوسازی رسانه ای و ایجاد وسوسه 
و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواری های ایجاد تحول خواندند و تأکید 
کردند: »تنها راه موثر برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، »منفعل 
نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول« است.«رهبر 
معظم انقالب در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به وظایف مهم و بسیار 
گسترده قوه قضائیه در قانون اساسی، پیگیری و اجرای متوازن همه این وظایف 
را ضروری برشمردند. ایشان در همین زمینه موضوع »احیای حقوق عامه« را 
مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت های اخیر قوه در این زمینه گفتند: »اگر 
دادستانی ها احساس کردند حقوق عامه درحال تضییع است باید وارد کار شوند 
و از حق مردم دفاع کنند.« حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به یکی دیگر از وظایف 
اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی »پیشگیری از وقوع جرم« افزودند: 
به درستی شناخته شود، پیشگیری  و وقوع جرم  »اگر بسترهای شکل گیری 
علمی از وقوع جرم و در نتیجه کاهش فراوان هزینه های مقابله با جرم محقق 
 خواهد شد که این کار نیازمند همراهی همه قوا به خصوص قوه مجریه است.«
رهبر معظم انقالب گفتند: »در مسائل گوناگون ازجمله پیشگیری از وقوع جرم 
 قضائی مشکل گشا نیست و باید از نخبگان 

ً
و تعاریف حقوق عامه، دانِش صرفا

حوزه و دانشگاه  در علوم مختلف کمک گرفت.« ایشان با ابراز خرسندی از مشخص 
واگذاری های  نیز  و  محیط  زیست  ازجمله  عامه  حقوق  مصادیق  برخی  شدن 
غیردقیق بنگاه های تولیدی گفتند: »اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان 
واگذار شود، تولید کشور ضربه می خورد، بنابراین این مصادیق جزو حقوق عامه 
است.«رهبر معظم انقالب تعمیم تحول خواهی از مسئوالن دستگاه قضا به 
بدنه و همه کارکنان دستگاه را ضروری خواندند و افزودند:   »مردمی بودن از دیگر 
ضروریات ایجاد تحول است.« حضرت آیت اهلل خامنه ای نگاه از باال به مردم را 
غیرقابل قبول دانستند و گفتند: »همه ما مسئوالن نظام جزو مردمیم و خیلی از 
 مردم از ما باالتر هستند، بنابراین همه باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم.«
»دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش برای ارتقای آگاهی و اطالعات 
قضائی مردم«، »حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم« و »بهره گیری از کمک و 
اطالعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد« از دیگر تأکیدات رهبر معظم انقالب 
به مسئوالن قضائی بود. ایشان بیان گزارش زبانی و آماری را به مردم الزم، اما ناکافی 
دانستند و با اشاره به ضرورت بهره گیری از هنر و ظرفیت های رسانه ای در ارایه گزارش 
فعالیت ها گفتند:   »متأسفانه با غفلت برخی مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر 
فیلم ها، شاهد نمایش فیلم هایی هستیم که اساس و مبانی قضائی جمهوری 

اسالمی را زیر سوال می برند.«

غربی ها برخالف واقعیت، دادگاه های خود را عرصه عدالت محض 
نشان می دهند

رهبر معظم انقالب افزودند: »غربی ها برخالف واقعیت، در فیلم های سینمایی ، 

دادگاه های خود را عرصه عدالت محض نشان می دهند ولی ما حتی در ارایه 
واقعیات کشور از ظرفیت های هنری و رسانه ای بهره نمی گیریم و گاهی برعکس 
نشان می دهیم.« ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ۱۰ سال 
حبس برای کسانی که نمادهای برده داری و نژادپرستی را پایین بکشند یا جدا 
کردن فرزندان مهاجران از والدین شان گفتند:   »البته از این بی قانونی ها در غالب 
فیلم های غربی خبری نیست.« رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه نکاتی درباره 

مبارزه با فساد بیان کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه 
قضائیه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده است، گفتند: »مردم از مبارزه بدون 
مالحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند، زیرا فساد مالی و اقتصادی 

همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به شدت واگیردار و ُمسری است.«
 ایشان افزودند: »تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که 
ویروس کرونا با شست وشوی دست برطرف می شود، اما تنها راه مقابله با 

ویروس فساد، قطع دست مفسد است.«
 رهبر معظم انقالب اسالمی، وظیفه قوه قضائیه را برخورد متوازن با همه 
شکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین حال تأکید کردند:   »باید مبارزه با فساد، 

َ
ا

در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات 
و ضربه فساد در داخل قوه قضائیه بسیار سنگین خواهد بود.« حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا و مقابله 
با آن افزودند: »مالک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ 
مالحظه دیگری در کار نباشد.«ایشان گفتند: »البته همان طور که در برخورد با فساد 
نباید اغماض وجود داشته باشد، افراد بی گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و 
رسیدگی ها باید کامال براساس قانون و عدالت و بدون جوگیری انجام شود.« رهبر 
معظم انقالب اسالمی با اشاره به گسترش فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف 
درباره رویدادها و مسائل خاطرنشان کردند:   »عموم مردم و فعاالن فضای مجازی 
مراقب باشند تا نسبت به افراد بی گناه تعدی و ظلمی واقع نشود.« حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با گالیه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه در 
جریان قضاوت ها و اظهارنظرهایی که درخصوص دادگاه اخیر شده، افزودند: 
»خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن هستند که مراقب باشند تعدی 
نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبی و محکم و قاطع 
فالن شخصیت هستند، کاری ندارم.« ایشان تأکید کردند: »حرکت مبارزه با فساد 
که اکنون در قوه قضائیه به خوبی مشاهده می شود و خود را نشان داده است، 
از دوره آقای آملی الریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه 
شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.«رهبر معظم انقالب اسالمی 
یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه را در مبارزه با فساد »حمایت از تولید و جلوگیری 
از تعطیلی واحدهای تولیدی« دانستند و گفتند: »در شرایط کنونی که مردم از لحاظ 
معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک 
کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضائیه درواقع کمک به اقتصاد کشور 
است.«حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ابالغیه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر 
اینکه برخی بانک ها حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان 
کردند: »این کار بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید 
واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر 

می دهند زیرا این گونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است.«
ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را »نظارت ها و گزارش های 
مردمی« خواندند و افزودند: »باید برای این موضوع زیرساخت های حقوقی در قوه 
قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به  معروف 
و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضائی پشتیبان اوست و در مقابل، زمینه 
تهمت زنی نیز فراهم نشود.« رهبر معظم انقالب اسالمی در بخش پایانی 
سخنان شان به یک موضوع غیرقضائی اما مهم یعنی مسأله کرونا نیز اشاره 
کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسأله کرونا را تمام شده می دانند، گفتند: »در اثر 
مجاهدت  همچنین  و  بهداشتی  و  درمانی  کادرهای  و  دستگاه ها  فداکاری 
داوطلبانه گروه های مردمی و همکاری عموم مردم، ایران به عنوان یک کشور 
موفق در دنیا معرفی شد اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متأسفانه آن 
حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم و مسئوالن سست شده است.«  
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از خدمات طاقت فرسای کادرهای درمانی، 
شیوع بیماری را موجب خسته شدن این زحمتکشان دانستند و افزودند: »اینکه 
گفته می شود باید کاری کرد که مشکالت اقتصادی از ناحیه کرونا به وجود نیاید، 
حرف درستی است اما در صورت بی توجهی و شیوع گسترده بیماری، مشکالت 
اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.« ایشان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه 
جهات ازجمله در مقابل دشمنی های آمریکای خبیث و انگلیس خبیث و 
همچنین در مواجهه با اقدامات دولت های اروپایی خاطرنشان کردند: »اگر ما به 
وظایف خود عمل کنیم به توفیق الهی آنها در هر کاری سرشان به سنگ خورده و 
نمی توانند مقاصدشان را عملی کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری 
برای به زانودرآوردن مردم، نشستن مشت ملت ایران بر سینه آنها و به عقب 
آیت اهلل خامنه ای در پایان از زحمات همه  راندن شان خواهد بود.«حضرت 
از  همچنین  و  کشور  سراسر  در  قضائیه  قوه  کارکنان  و  قضات  مسئوالن، 
خانواده های آنان تشکر کردند. در این نشست، پیش از سخنان رهبر معظم 
انقالب اسالمی، رئیس قوه قضائیه با بیان گزارشی از رویکردها و برنامه های تحولی 
این قوه در یک سال اخیر گفت: »رویکرد فناورانه و گسترش دادرسی الکترونیک 
و ایجاد سامانه های مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت، رویکرد 
فعال در برخورد با مسائل ازجمله جلوگیری از تعطیلی ۱۲۰۰ واحد تولیدی با همکاری 
دولت، تقویت ُبعد نظارتی و فعال تر کردن سازمان بازرسی کل کشور، افزایش 
اتقان آراء، سامان دادن و تعیین تکلیف بیش از نیمی از پرونده های معوق، 
مردمی شدن قوه و افزایش نقش دادن به مردم در کشف یا پیشگیری از وقوع 
بود.«  گذشته  سال  در   قوه  برنامه های  و  رویکردها  ازجمله  جرم، 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی، مبارزه با فساد را اولویت جدی قوه قضائیه 
خواند و افزود: »بیش از  هزار حکم در محاکم علیه مفسدین اقتصادی صادر شده 
و این کار با جدیت دنبال خواهد شد، همچنین ارتقای سالمت دستگاه قضائی و 
مبارزه با هر گونه فساد و کژی در درون این قوه جزو اولویت ها و مطالبات همه 

قضات متدین و سالم دستگاه قضائی و عموم مردم است.«

رهبر معظم انقالب: 
  مبارزه با فساد در این 
دوره به اوج خود رسیده 
است 

  برخی مقاومت ها نه از 
روی سوء نیست بلکه از 
سر ناتوانی یا نداشتن حال 
و حوصله تغییرات بنیادین 
است

  اگر دادستانی ها احساس 
کردند حقوق عامه درحال 
تضییع است باید وارد کار 
شوند و از حق مردم دفاع 
کنند

  همه ما مسئوالن نظام 
جزو مردمیم و خیلی از مردم 
از ما باالتر هستند

  حرکت مبارزه با فساد 
که اکنون در قوه قضائیه 
به خوبی مشاهده می شود 
و خود را نشان داده است، 
از دوره آقای آملی الریجانی 
آغاز شد

ع    باید برای این موضو
زیرساخت های حقوقی در 
قوه قضائیه فراهم شود 
تا امنیت مادی و معنوی 
گزارشگر حفظ شود

 برجام، مسائل بین المللی و کرونا 
محور رایزنی پوتین و مکرون

رئیس جمهوری روسیه و فرانسه در جریان یک 
کنفرانس مجازی به بحث و گفت وگو درباره مسائل 
امنیت بین المللی ازجمله برجام پرداختند. به گزارش 
ایسنا، رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون در 
یک کنفرانس ویدیویی به بحث وگفت وگو در مورد 
مسائل امنیت منطقه ای و بحران های حاضر در 
مکرون  و  پرداختند.پوتین  بین الملل  عرصه  
توافق نامه  درباره  گفت وگو  ضمن  همچنین 
هسته ای ایران بر لزوم پیشبرد راه حلی سیاسی در 
این زمینه تأکید کردند. براساس گزارش آژانس خبری 
فرانس پرس، روسای جمهوری روسیه و فرانسه در 
این نشست مجازی به پیامدهای شیوع ویروس 

کرونا در سراسر جهان نیز پرداختند. 

بررسی اطالعات جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی از سی ام تیر

سازمان تحقیقات ایمنی هوایی فرانسه از شروع 
کار فنی و بررسی اطالعات جعبه  سیاه هواپیمای 
( خبر داد. سازمان  اوکراینی از بیستم ژوئیه )سی ام تیر
تحقیقات ایمنی هوایی فرانسه اعالم کرد:   »تهران 
برای تحلیل اطالعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
درخواست کمک کرده است و به زودی آن را برای 
بررسی فنی به فرانسه ارسال خواهد کرد. پیش بینی 
می شود کار فنی بر روی این جعبه سیاه از بیستم 
( آغاز شود. جعبه سیاه هواپیمای  ژوئیه )سی ام تیر
اوکراینی که سامانه  پدافند هوایی در ماه ژانویه به 
اشتباه آن را در حومه  تهران هدف قرار داده بود، قرار 
است برای رمزگشایی و تحلیل اطالعات به فرانسه 
فرستاده شود. با این حال نقل وانتقال جعبه  سیاه با 
دوره  همه گیری کرونا همراه شده و به تأخیر افتاده 

است. 

در نشست ویژه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل
غریب آبادی: ایران در شرایط تحریمی 

بیشترین کشفیات و ضبط مواد مخدر 
را دارد

نماینده دایم ایران در وین گفت: »اقدامات 
برخی کشورها با هدف جرم زدایی و قانونی کردن 
برخی انواع مواد مخدر منجر به تضعیف تالش های 
بین المللی در مقابله با مواد مخدر می شود.«کاظم 
نزد  ایران  دایم  نماینده  و  سفیر  غریب آبادی، 
بین المللی  سازمان های  سایر  و  ملل  سازمان 
مستقر در وین، در نشست ویژه کمیسیون مواد 
مخدر که به مناسبت گرامیداشت روز بین المللی 
سازمان ملل علیه سوءمصرف و قاچاق غیرقانونی 
مواد مخدر برگزار شد، طی سخنانی با ابراز تأسف از 
اینکه برخالف تدابیر اتخاذ شده به وسیله جامعه 
فزاینده  مشکالت  با  کماکان  جهان  بین المللی، 
مواد مخدر روبه رو بوده و مصرف مواد مخدر در 
سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه 
افزایش یافته است، گفت:   »جمهوری اسالمی در 
حالی سالیان متمادی بیشترین حجم مواد مخدر 
تحت  که  می کند  ضبط  و  جهان کشف  در  را 
تحریم های یک جانبه غیرقانونی و نامشروع آمریکا 
قرار داشته و از کمک های جامعه بین المللی نیز 

بهره ای نبرده است.« 

پایان شورای عالی اصالح طلبان؟
روز گذشته استعفای محمدرضا عارف 

از شورای عالی اصالحات منتشر شد 
محمدرضا عارف پس از حدود پنج  سال از ریاست 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان استعفا 
عارف  رسانه ای  مشاور  که  آن گونه  چند  هر  کرد. 
می گوید این استعفا چهار ماه پیش انجام شده و 
تا کنون رسانه ای نشده بود. علیرضا خامسیان در 
گفت وگو با اعتمادآنالین درباره استعفای محمدرضا 
عارف و اینکه چرا تاکنون در این باره خبری منتشر 
نشده بود گفته »در اسفند ماه  سال گذشته، عارف 
نامه ای را خطاب به داود محمدی، دبیرکل انجمن 
اسالمی معلمان، نوشت و از سمت خود در شورای 
عالی سیاست گذاری کناره گیری کرد. این موضوع 
به اسفندماه بازمی گردد.« او در پاسخ به این سوال 
که چرا استعفای عارف با تأخیر رسانه ای شده است، 
نیز افزود: »محمدی قرار بود در اولین جلسه شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات این موضوع را مطرح کند؛ 
چون اساس تشکیل شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان، شورای هماهنگی جبهه اصالحات 

بود.«
آنچه با وجود این مباحث محل تأمل و بررسی 
است، عملکرد عارف در شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان و البته رأس فراکسیون امید است. 
پیش از عارف هم موسوی الری، نائب رئیس شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با انتشار نامه ای 
خطاب به محمدرضا عارف از سمت خود در این 
شورا استعفا کرد. هر چند موسوی الری علت اصلی 
را کسالت و مشکالت جسمانی  استعفای خود 
استعفانامه  پایانی  بخش  اما  است،  کرده  اعالم 
تشکیک  ایجاد  کمی  استعفا  این  علل  درباره  او 
می کند؛ آنجا که موسوی الری ضمن اشاره تلویحی 
مجلس  انتخابات  در  اصالح طلبان  شکست  به 
یازدهم شورای اسالمی از لزوم بازنگری در ساختارها 
و سازوکارهای اجماعی اصالح طلبان به منظور ایفای 
نقش بهتر و مناسب تر و روزآمدکردن چگونگی 
حضور اصالح طلبان در انتخابات ۱4۰۰ سخن می گوید. 
همین بخش از نامه موسوی الری بود که موجب 
از  که  سازندگی  کارگزاران  حزب  رسمی  ارگان  شد 
پیش از انتخابات مجلس بارها از عملکرد شورای 
درباره  و  کرده  انتقاد  آن  رئیس  و  سیاست گذاری 
لزوم بازنگری در ساختار این شورا به عنوان نهاد 
تصمیم ساز و باالدستی در جریان اصالحات سخن 
گفته بود، سازندگی با پرداختن به این نامه، آن را 
به عنوان آغازی بر بروز تغییرات ساختاری در شورای 
سیاست گذاری و متعاقب آن پررنگ شدن نقش 

احزاب اصالح طلب در این شورا قلمداد کند.
عالی  شورای  عملکرد  از  انتقاد  هرچند 
از  عارف  ریاست  به  اصالح طلبان  سیاست گذاری 
 سال 97 آغاز شده است. در مرداد  سال 97 صد نفر از 
جوانان اصالح طلب در نامه ای به رهبر اصالح طلبان از 
روند شورای عالی سیاست گذاری انتقاد کردند. در 
بخشی از نامه آنها آمده بود: »امضاکنندگان این نامه 
پیشنهاد می کنند که در جریان شکل گیری دور جدید 
به  با  اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای  
عضویت درآوردن چهره های ملی و امتحان پس داده 
که نماد اصالح طلبی اند و سپردن مدیریت این شورا 
به یکی از شخصیت     های مقاوم و ملی نخست از 
به  اصالح طلبی  تقلیل  احساس  گسترش 
محافظه کاری پیشگیری شود.« نامه ای که انتقاد 
اصلی اش به محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی 
سیاست گذاری، بود. حاال پس از دو سال محمدرضا 
تصمیم گیری  نهاد  مهم ترین  ریاست  از  عارف 
اصالح طلبان کنار رفته و باید دید اصالح طلبان برای 
انتخابات ریاست جمهوری  سال آینده چه راهی در 
پیش می گیرند. هر چند آن گونه که علی صوفی از 
اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
گفته خود عارف هم »تصمیم جدی برای حضور در 

عرصه انتخابات  سال ۱4۰۰« دارد. 

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
از مشکالت رسانه عبور می کنیم

وزارت  مطبوعاتی  معاون  خدادی،  محمد 
فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته در حساب 
کاربری خود در توییتر با اشاره به مشکالت رسانه ها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا نوشت:»مشکالت 
از  آسیب دیده  صنوف  سایر  هم ردیف  رسانه ها 
کرونا قرار گرفت«. او در ادامه نوشت: »در 4 ماه 
گذشته، کاغذ دولتی و یارانه را با همه محدودیت ها 
پرداخت کردیم، رسانه را در ۱۰ رسته آسیب پذیر 
گذاشته، بیمه و مالیات و تسهیالت هم در حال 
انجام است. اوضاع برای همه سخت است. اما با 
خادم  می کنیم.  عبور  الهی  لطف  و  همه  همت 

رسانه ها هستیم«. 
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