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واكنش سخنگوی قوه قضاييه به حادثه اخیر در زندان اهواز؛

 زندانی، 
سیاسی نبود

»این شــخص محکوم به حبس شد و در 
تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه ها اعالم 
کرده بودند این فرد اتهام سیاســی دارد؛ اما 
جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه 
سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت و 
حسب اطالع از دادگستری اهواز، وی در حال 
اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته 
باشد اعالم نارضایتی می کند و به بیمارستان 
اعزام و درنهایت فوت می کند. حسب گزارش ها 
اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که 

پزشکی قانونی علت فوت را اعالم کند.«
 این ها توضیحاتی اســت کــه ذبیح اهلل 
خداییان، سخنگوی قوه قضاییه درباره خبر 
فوت عادل کیانپور، در زندان شــیبان اهواز 
مطرح کرد.دو روز پیش خبرگزاری ها اعالم 
کردند که عادل کیانپور، روز شنبه ۱۱ دی ماه 
در زندان اهــواز جان خود را از دســت داده 
و این واقعه یک هفته پــس از آغاز اعتصاب 
غذای وی در اعتراض به روند پرونده صورت 

گرفته است.

پاییکواگذاریحاشیهسازبهبانکهادرمیاناست

گشایش پرونده »  رفاه«  در بهارستان
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چرتکه 3

قائم مقام حزب اعتماد ملــی بیان کرد: امروز 
بی اعتمادی در جامعه آنقدر زیاد شــده است که 
مردم برای تعیین سرنوشــت خودشان هم وارد 
عرصه انتخابات نمی شــوند، بازگشت بخشی از 
این اعتماد به نهادهای نظامی باز می گردد و باید 
با مردم ایران به گونه ای رفتار کنند که رحمانیت 
و مهربانی را از آن هــا مردم ببیند و پشــتیبان 
خودشان بدانند و به گونه ای به جامعه القا شود که 

مردم قدرت اصلی نظام و کشور هستند.
اسماعیل گرامی مقدم در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره سخنان رئیس جمهور مبنی بر این که  
اعتمــاد مهم ترین مولفه امنیت اســت و کاهش 
 اعتماد به امنیت ملی آسیب می زند؛ درصورتی که 
این روزها مشاهده می شود با عدم تحقق وعده های 
دولتمردان جامعه بیش از پیش نســبت به امور 
بی اعتماد شده، تاثیر فقدان این امر چیست، گفت: 
تاثیر بی اعتمادی بر جامعه فراگیر شده است؛ از 
ابتدای انقالب به این طرف یک بخشی از جامعه 
به مسئوالن اعتماد نداشت رفته رفته این بخش 
کوچک تبدیل به یک بخش بزرگ شد و آنقدر این 
بی اعتمادی ها افزایش پیدا کرد که امروز مردم برای 
تعیین سرنوشت خودشان هم وارد عرصه انتخابات 
نمی شــوند.  به طوری که مشاهده کردیم چیزی 
حدود ۶۰ درصد آنــان از آمدن پای صندوق های 
رأی امتناع کردند؛ همین عدم حضور در انتخابات 

یکی از شاخص های مهم بی اعتمادی است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی بیان کرد: چندین 
عامل باعث بی اعتمادی مردم می شود، وعده هایی 
که مسئوالن می دهند اما به آن ها عمل نمی کنند 
و سیاســت هایی که به واســطه آنها همه چیز را  
وارونه جلوه می دهند. به عنــوان مثال هنگامی 
که تحریم ها تاثیر بــاالی ۶۰ الی ۷۰ درصدی بر 
روی اقتصاد کشور دارد، روشن است اگر تحریم ها 
برداشته شود چه میزان گشایش در حوزه اقتصاد 
به وجود می آید اما این را کامال کتمان می کنند 
به گونه ای که تحریم را یک چیــز با برکت برای 
جمهوری اسالمی و ممکلت جلوه می دهند! که 
جالب است بسیاری این مطلب را عنوان می کنند.

وی با اشــاره به این که تحریم ظالمانه است و 
ظلم مضاعفی را بر مــردم ایران تحمیل می کند، 

تاکید کرد: امروز تحریم سفره های مردم را کوچک 
و اقتصاد کشور را فشل کرده است و این حرف گزاف 
است که بگوییم تحریم برکت است. می گویند ما 
تحریم ها را خنثی می کنیم و در جهت خنثی سازی 
آن گام برمی داریم ایــن هم یک حرف بیهوده ای 
است، زیرا نمی توانیم به آن جامه عمل بپوشانیم که 

این امر خودش موجب  ناامیدی می  شود.

گرامی مقدم یادآور شد: تحریم را خنثی کردن 
یعنی تحریم را دور زدن به صورت بسیار کوچک؛ 
حال شــاید این امر تاثیر بگذارد و به صورتی ما 
بتوانیم حداقل صادرات نفتی به صورت کشــتی 
داشته باشــیم اما این کار باعث گشایش اعتبار، 
باعث ثبت ســفارش تجهیزات و باعث باال رفتن 
خزانه ارزی نمی شــود که این دست اتفاقات هم 
بی اعتمادی به وجود می آورد. یا این که مسئوالن 
هنگامی که قیمت ارز باال می رود به دروغ به مردم 
می گویند ما از این به بعد بــا یورو معامالت ارزی 
خودمان را انجام می دهیم گویی یورو وابسته به 
دیگر ارزها نیست، در حالی که پایین و باال آمدن ارز 
یک کشور بر ارزهای همه کشورها تاثیر می گذارد، 
یعنی اگر ارزش ملی پول ایران در برابر دالر کاهش 
پیدا کند در برابر همه ارزها پایین می آید؛ مثل این 
که لیر ترکیه در برابر همه ارزها کاهش پیدا کرد و 
در برابر ریال ایران هم کاهش پیدا کرده یا امروز اگر 
پول افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان کاهش 
پیدا کرده است، یعنی پول افغانستان در برابر ریال 
ایران هم ارزش خودش را از دســت داده است و 
این واقعیت را به مــردم نمی گویند آن وقت آنان 
مشاهده می کنند اقتصادشان بد و تورم ایجاد شد 
و این بی اعتمادی دامنه اش افزایش پیدا می کند 

و به جای می رسد که همه احساس خطر می کنیم.
وی افزود: بدتر این کــه افراد همدیگر را متهم 
می کنند و می گویند دیگران در این بی اعتمادی 
سهیم هســتند درحالی که به اعتقاد من تمامی 
افرادی که چه از قبل و چه در حال حاضر مسئولیت 
داشــتند، از صدر تا ذیــل در ایــن بی اعتمادی 
هرکدام نقش مختص به خودمان را داشــته ایم و 
برای جبران این بی اعتمادی شایســته است که 
نهادهای پر قدرت جمهوری اسالمی اقدام کنند. 
مثال نهادهای نظامی باید صراحتا به مردم بگویند 
شما پشــتیبان انقالب و نظام هستید، ما باید در 
برابر دشمنان خارجی تجهیز و قوی شویم اما آن 
چیزی که قدرت بزرگ ما است شما ملت هستید،  
این ارتباط هم بازمی گردد به این که در این سال ها 
به گونه ای القا شده است که انگار قدرت یک کشور 
صرفا قدرت نظامی است، بازگشت بخشی از این 
اعتماد به نهادهای نظامی باز می گردد و باید با  مردم  
ایران به گونه ای رفتار کنند که رحمانیت و مهربانی 
را از آن ها مردم ببیند و پشتیبان خودشان بدانند و 
به گونه ای به جامعه القا شود که مردم قدرت اصلی 
نظام و کشور هستند. در حوزه های اجرایی هم به 
همین صورت است، ما نباید در بسیاری از حوزه ها 
مانند نفت، گاز، خودرو، آموزش و پرورش به مردم 
خالف واقع را بگوییم زیرا این خالف گویی ها باعث 

می شود اعتماد مردم از بین برود.
قائم مقــام حزب اعتماد ملی بــا بیان این که 
در طی چندماه گذشته مسئوالن چندین گونه 
درباره مسائل و شرایط کشــور سخن گفته اند، 
عنوان کرد: مشــاهده می کنیم معاون اقتصادی 
رئیس جمهور در تلویزیون می گوید از این به بعد 
به هیچ عنوان استقراض از بانک مرکزی نخواهیم 
داشــت، چند روز بعد یکی از مقامــات معاونت 
اقتصادی می گوید تعــدادی اوراق قرضه چاپ 
کردیم و یا مشاهده می کنیم عنوان می کنند ما 
ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ را حذف کردیم دوباره 
یک برادر دیگری می گوید ما نمی توانیم این ارز  را 
به طور کامل حذف کنیم و یا  در مسئله سوخت 
مشاهده می شود چندین گانه صحبت می شود و 
مشخص است که این امر باعث از بین رفتن اعتماد 

مردم می شود.

گفتوگو
گرامیمقدمدرگفتوگوباایلنا:

خالف گویی ها باعث از بین رفتن اعتماد مردم می شود 


