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سرویس سیاسی- 
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت وگویی را با »عباس آخوندی« وزیر سابق راه و شهر سازی دولت تدبیر و امید 
منتشر کرد. در بخش مقدمه )اشاره( این مصاحبه آمده است: »توافق نامه برجام در چند ماه توانست رشد اقتصادی دورقمی 
را برای ایران به ارمغان بیاورد]!![ اما دونالد ترامپ زیر توافق هسته ای وین زد و خواهان بازبینی برجام شد... عباس آخوندی 

در این زمینه معتقد است: »روحانی خودش تضعیف برجام را کلید زد، درحالی که نباید این کار را می کرد.« 
شــرق این گفت وگو را با یک فریب آغاز کرده و به عنوان نخســتین سؤال، پرسیده: »تصمیم های نمایندگان پارلمان 
]مجلس[ موجب افزایش تنش سیاسی و انفعال نسبت به صندوق های رأی در جامعه شده است]!![ در ماه های باقی مانده تا 

انتخابات چه تصمیم هایی نباید از سوی مجلس گرفته شود تا بیش از این بذر ناامیدی در جامعه پاشیده نشود؟«
با خواندن جمالت آنچه در ذهن مخاطب نقش می بندد این است که مجلس یازدهم با تصمیم هایش موجب انفعال 
نسبت به صندوق رای شده است! اما از زمانی که این مجلس روی کار آمده )از خرداد 1399( تا کنون انتخاباتی نبوده که 

جماعت اصالح طلب با استناد به آن چنین ادعایی را مطرح کنند.
آخوندی که به مدت 6سال در دولت تدبیر و امید، وزیر راه و شهر سازی بوده در پاسخ گفته: »در حال حاضر ما با پدیده 
بی دولتی مواجهیم؛ قاعدتا اقدامات مجلس می تواند این حس را به مردم منتقل کند که تا چه اندازه این پدیده عمیق است. 
در نتیجه، این اقدامات می تواند به کاهش یا افزایش چالش ها بینجامد. متأسفانه درحال حاضر آنچه از سوی مجلس صورت 
می گیرد، بیشــتر تشــدید حس بی دولتی است، گویی مجلس یک دولت مستقل است؛ به صورت مستقل عمل می کند و 

ارتباطش با دولت جاری و مستقر قطع است، این مسئله در جامعه احساس بسیار بدی ایجاد می کند.«
مجلس در موارد گوناگون از قبیل بودجه 1400 از دولت خواسته تا برای بهبود اوضاع در فرآیند اصالح کمک و مشارکت 
کند یا در مورد کمک های معیشتی به مردم قالیباف علنا گفت که مهم این است که در این شرایط به مردم کمک شود و این 
مهم نیست که به نام مجلس باشد. همچنین او به دولت گفت که آن را به نام خود انجام دهد اما متاسفانه از دولت تدبیر و 
امید آبی گرم نشد. آنچه روی داد دقیقا عکس این بود یعنی دولت حتی قوانین مصوب مجلس را ابالغ هم نمی کند. در چنین 
شرایطی مجلس باید چه کاری انجام دهد که به مذاق حامیان دولت یعنی روزنامه شرق و عباس آخوندی خوش بنشیند؟!
آخوندی همچنین گفته است: »این عدم شفافیت به یک نوع بی اعتمادی عمومی در جامعه منجر شده است. مردم 
می گویند کاندیداها فقط حرف می زنند اما پس از رسیدن به قدرت کار دیگری می کنند. این نکته مهم منشأ بی اعتمادی 
در جامعه شده است.« این در حالی است که خود او در زمانی که برای گرفتن رای اعتماد به مجلس رفته بود قول داد که 

واحدهای مسکن مهر را به اتمام برساند اما به وعده و قولش عمل نکرد! 
در ادامه سخنان باال عباس آخوندی که پس از تلف کردن یک زمان 6ساله در وزارت راه و شهر سازی در پایان کارش 
بادی در غبغب انداخت و گفت به اینکه حتی یک خانه نساخته افتخار می کند؛ گفته است: »سخنان روحانی در انتخابات 
96 اشتباه نبود بلکه بزرگ ترین اشتباه و مشکل او فاصله از این مواضع بود و این فاصله سبب شد او اعتبارش را از دست 
بدهد. روحانی می دانست که برجام بدون »FATF« بی مفهوم است. دست کم به این موضوع در سال 1396 پی برده  بود. مگر 

برجام جز یک موافقت نامه امنیتی چه بود؟«
این همه دروغ و دغل را چگونه می توانند تکرار کنند؟ اینها همان جماعتی هستند که از آب خوردن تا هوای شهرهای 
کشور را به برجام گره می زدند و حاال آخوندی در یک فریبکاری آشکار می گوید مگر برجام جز یک موافقت نامه امنیتی چه بود؟

اصرار مدعیان اصالحات به امتیازدهی یکطرفه ایران 
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»گفت وگوي تلفني رئیس جمهوري فرانسه با جو بایدن، ابعاد مختلفي داشته است که 
یکي از موضوعات موردبحث در این گفت وگو برنامه هسته  اي ایران بوده است. رهبران دو کشور در این گفت وگو که نخستین 
رایزني آنها پس از مراسم تحلیف بایدن محسوب مي شود، تمایل خود را براي همکاري مشترک به منظور برقراري صلح در 

خاورنزدیک و خاورمیانه و به  ویژه مسئله هسته  اي ایران ابراز کردند«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»این اتفاقات همزمان شده است با سیاست هاي اشتباهي که مجلس در پیش 
گرفته است و اجازه نمي دهد تا ایران از بهترین فرصت به دست آمده استفاده کند. این رفتارهاي اشتباه این ذهنیت را ایجاد 
کرده اســت که ایران مي خواهد از برجام خارج شــود و این امر سبب شده است تا اروپا به موضع گیري هاي پي درپي علیه 

ایران روي آورد و در این عرصه بایدن را نیز با خود همراه کند«. 
یکی از علت های بی دستاوردی برجام این بود که آمریکا و تروئیکای اروپایی به این ادراک رسیده بودند که هر بالیی بر 

سر توافق هسته ای بیاورند، در این سو از طرف دولت پاسخ قاطع و متقابلی دریافت نخواهند کرد.
همان طــور کــه دولتمردان بارها تاکید کرده بودند، هدف اصلی برجام لغو تمامی تحریم ها بود؛ اما این هدف هیچ گاه 
محقق نشد.بر همین اساس مجلس یازدهم پس از 4 ماه بررسی فنی و کارشناسی، طرحی تحت عنوان »اقدام راهبردی 

برای لغو تحریم ها« را تصویب و پس از تایید در شورای نگهبان، در قالب قانون به دولت ابالغ کرد.
هدف اصلی این طرح بر هم زدن محاســبات طرف عهدشــکن و هزینه مند کردن بی عملی طرف مقابل در اجرای 

تعهدات است.  
این طرح به آمریکا و اروپا این پیام مهم را ارسال کرد که روند بدون هزینه بودن عهدشکنی ها و بی عملی ها خاتمه یافته 

و این محاسبه که ایران تحت هر شرایطی در برجام خواهد ماند، دیگر اعتبار ندارد.
این طرح در حقیقت یک ابزار قدرت در دســتان دولت و وزارت خارجه برای احقاق حقوق برجامی کشــورمان است. 
این طرح با »زبان اقتدار« با طرف عهدشکن و زورگوی غربی سخن می گوید؛ چرا که تجربه ثابت کرده است که آمریکا و 

تروئیکای اروپا فقط زبان زور را می فهمند.
برخالف ادعاهای اصالح طلبان، انتظار کشــیدن برای روی کارآمدن بایدن در آمریکا با هدف لغو تحریم ها و گشایش 
اقتصادی، رویکردی بیهوده و بی فایده اســت. چرا!؟؛ به این دلیل که اظهارات جو بایدن درباره برجام دقیقا تکرار مواضع 

دونالد ترامپ و پمپئو است.
قیمت مسکن در سال آخر دولت روحانی پس از تورم 600 درصدی

بازهم گران شد! 
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با اشاره به افزایش دو برابری قیمت مسکن در یک سال گذشته 
نوشت: »تازه ترین آمار از معامالت مسکن دي ماه در پایتخت نشان مي دهد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني 
نسبت به ماه گذشته 1.8 درصد افزایش و تعداد معامالت نیز با افزایش 37.6 درصدي به 3 هزار و 515 فقره رسید. متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مســکوني نیز 27 میلیون و 386 هزار تومان اعالم شــده که نسبت به ماه گذشته 1.8 و دي ماه 
سال گذشته 98.3 درصد رشد داشته است. کاهش آهنگ رشد قیمت ها در بخش مسکن در اولین ماه از زمستان در حالي 
است که گزارش مرکز آمار از تورم مصالح ساختماني در پاییز، گویاي افزایش 21.6 درصدي نسبت به تابستان بوده است. 
از سوي دیگر بررسي شاخص اجاره در شهر تهران و کل مناطق شهري نشان مي دهد که دي ماه، رشدي معادل 29.7 و 

32.6 درصدي اتفاق افتاده است. «
گفتنی است در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 3میلیون و 869هزار تومان بود که با شیبی 
تند در دولت روحانی مواجه شــد و در آبان امســال از 27 میلیون تومان هم عبور کرد و به متری 27 میلیون و 193هزار 
تومان رسید. بر این اساس، از ابتدای دولت یازدهم تا آبان امسال قیمت مسکن در تهران 603 درصد افزایش یافته بود. از 
این جهت یک رکورد بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است. بعید است که این رکورد عجیب به این زودی ها در 
کشور تغییر کند، هرچند با وجود این نیاز دائمی مردم به مسکن بعید است تا پایان دولت عزم جدی در این حوزه یعنی 

ساخت مسکن برای اقشار مختلف مردم وجود داشته باشد.
سیاسی کاری مدعیان اصالحات با اقدام ناشایست یک نماینده

روزنامه همدلی در مطلبی با تیتر »رد سیلی بر صورت قانون« به ماجرای برخورد نامناسب نماینده مجلس با سرباز پلیس 
راهور ناجا پرداخت و نوشــت: »ســربازِ وطن! ِسیلی که بر صورت سرما زده ات در راهِ انجام وظیفه، از جانب آن قانونگذار)!( 
نواخته شد، مایه شرمندگی ماست، الّبته اگر مّدعیان قانونگذاری را انصافی در چنته باشد و ازعهده جبران این شرمندگی 
به در آیند. قانونگذارانی که خود بهتر می دانند، بعضاً چگونه و با کدامین پشتوانه و به کارگیری چه روش هایی به خانه ملّت 
راه یافته و بر روی فرش قرمز این درگاه قدم گذاشته، قانون  را به هیچ انگاشته، به پشتگرمی قدرت، اینچنین بی محابا بر 

صورت شهرونداِن بی پناه سیلی می زنند.«
الزم به یادآوری است مدعیان اصالحات که با تیترهایی نظیر »رد سیلی بر صورت قانون« و »سیلی به خدمت« و... به 
ماجرای برخورد نامناسب نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور ناجا پرداختند در مورد مشابه )اهانت نماینده اصالح طلب به 

کارمند گمرگ( در تیترهای خود نوشتند که »درازهی بهانه است اصل مجلس نشانه است!«.

نادران: 

منفعت طلبانی كه نان شان در ارز ۴۲۰۰ تومانی است 
مخالف حذف آن هستند

رئیس کمیســیون تلفیق مجلس می گوید مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دو گروه هستند؛ یک عده بر اساس نظرات کارشناسی مخالفند ولی 
منفعت طلبانی که نانشــان در این ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، رسانه ها را علیه 

مجلس بسیج می کنند.
برنامه تلویزیونی جهان آرا دوشنبه شب )ششم بهمن ماه( با حضور الیاس نادران 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و با موضوع »بررسی الیحه بودجه سال 1400« 

از شبکه افق سیما به صورت زنده به روی آنتن رفت.
نادران در ابتدای این برنامه در پاسخ به پرسشی درخصوص علت تایید الیحه 
بودجه 1400 علی رغم مخالفت و انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به این 
الیحه بودجه، اظهار داشت: نقدهای به بودجه خیلی بیشتر از آن چیزی هست که 
در افکار عمومی گفته می شود و در جلسات کارشناسی چون جمع محدود تر هست 

نقدها خیلی صریح تر گفته می شود.
وی با بیان اینکه ما دو راه داشتیم که یک بودجه سه دوازدهم یا چند دوازدهم 
به دولت بدهیم تا فعال این کشور اداره شود و دولت بودجه دیگری را بیاورد، گفت: 
با توجه به رفتار سیاسی دولت در سال های گذشته و به خصوص سال پایانی که سال 
انتخابات اســت، این نگرانی وجود داشــت که دولت از وظایفش در اصالح ساختار 
بودجه سر باز بزند و به مقام معظم رهبری متوسل شود و ایشان هم اجازه بدهد که 
در جلسه سران قوا بررسی شود و این همان اتفاقی است که در سال 98 برای بودجه 

سال 99 افتاد و بودجه 99 فاجعه بارترین سال به جهت اجرا بود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با  اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه با این 
رفتارهایش عوارض سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سنگینی به کشور تحمیل کرد، 
گفت: برای ما شاید راحت ترین کار این بود که رد کنیم، ولی به دلیل مصلحت کلی 
کشور و اینکه مجلس نقش اصلی خود را در راهبری و ریل گذاری ایفا کند راه سخت تر 
را انتخاب کردیم تا عالیم حیاتی یک مریض اورژانســی رو به موت را به وضعیتی 

برگردانیم که بتوان نجاتش داد.
نــادران افزود: کاری که تاکنون کمیســیون تلفیق کرده، کاری هســت که 
بسیاری از نارسایی های بودجه دولت و پنهان کاری ها و عالئم غلطی که ممکن بود 
به دشمنان مردم بدهد اصالح ساختاری کرد و حتی در شرکت های دولتی احکام 
فوق العاده خوبی گذاشته شد و در حمایت از مردم کارهای فوق العاده خوبی شد.

وی در پاســخ به برخی اظهارات مطرح شــده مبنی بر اینکه مجلس چهار 
عمل اصلی را برای محاســبه میزان فروش نفت در الیحه بودجه سال 1400 بلد 
نیســت، تصریح کرد: این یکی از مثال هایی هست که فهم عادی آن سخت است 
و می گویند ما 199 تا و شما 260 تا گذاشتید پس شما وابستگی به نفت را زیاد 
کرده اید. اصل محاسبه غلط است چون دولت پنهان کاری هایی در برداشت از نفت 
و منابع نفتی و ارز هایی مثل صندوق توسعه ملی که محصول نفت است کرده تا 

نشان دهد وابستگی به نفت کم شده ولی عماًلً این گونه نبود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: اگر آقای روحانی می خواست محاسبه 
کند باید این 261 هزار میلیارد تومان را با 394 هزار میلیارد تومانی که دولت در 
برداشــت از منابع نفتی به  اشکال مختلف چه اوراق سلف نفتی و چه برداشت از 
صندوق به حوزه های مختلف که از نفت استفاده کرده، سرجمع محاسبه می کرد 
و بعد این محاسبه را انجام می داد تا ببینیم وابستگی به نفت زیاد یا کم شده است.
نادران با  اشاره به جزوه سازمان برنامه و بودجه در توجیه بودجه ای که دولت 
به مجلس داده اســت، اظهار داشــت: بنا بوده که دولت 8 میلیارد دالر ارز 4200 
تومانی بدهد و بقیه ارز را به یک قیمتی بدهد که معدل وزنی اینها 11500 تومان 

شده و این یک بازی ریاضی خوب و چهار عمل اصلی هست.
وی با تأکید بر اینکه این گونه مواجهه کردن مردم با مجلس کار بدی اســت، 
اظهار داشــت: چیزی که محل اختالف ما با دولت بــود، این بود و ما می گفتیم 
که شــما جوانمردی کنید و بگویید ما ارز را 17500 تومان حساب کرده ایم و 8 
میلیارد دالر از آن را بنا به هر دلیلی می خواهیم به کاالهای اساسی و دارو بدهیم 
و بقیه را هم می خواهیم 17500 تومان حساب کنیم. چرا می گوید ما می خواهیم 
11500 تومان حساب کنیم ولی مجلس می خواهد این را 17500 تومان بکند؟

نادران افزود: امروز می بینیم که کاالهای اساسی به چه قیمتی هست و اگر قرار 
بود با ارز 4200 تومانی حساب کنیم و حتی هزینه های داخلی را هم در نگهداری 
و تولید و تبدیل و توزیع و حمل و نقل هم حساب کنیم کاًل چند درمی آید و این 

یک نکته مهم است.
وی بــا بیان اینکه من تحلیل نمی کنم که دولت توان مدیریت بازار را ندارد، 
تصریح کرد: نمی خواهم بگویم دولت شــریک وارد کننده ها در منافعی که به ضرر 
عامه مردم می برند هست ولی یک چیز را می دانم و آن اینکه اگر همین پول تبدیل 
به ریال شود و به دست خود مردم برسد، مردم حتی اگر کاالها را گران تر از قیمتی 
که االن می خرند بخرند، به نفعشان است چون در جیب و کیسه خودشان است.

نــادران با بیان اینکه مخالفان حذف ارز 4200 تومانی دو گروه هســتند که 
باید از هم تفکیک کنیم، گفت: یک عده از اینها بر اســاس نظرات کارشناسی که 
خودشــان دارند که من به  نظرات کارشناسی آنها احترام می گذارم مخالفند ولی 
یک جماعت منفعت طلبی که نان و روغن شان در این ارز 4200 تومانی بوده امروز 

رسانه ها را علیه این تصمیم مجلس بسیج می کنند.
وی بــا تأکید بر اینکه هیچ وقت نرخ ارز محاســباتی نفت در بودجه مبنای 
محاســبات در بازار واقعی نبوده است، خاطرنشان کرد: دولت بگوید در سال های 
گذشــته ارز محاسباتی اش چقدر بوده و قیمت بازار چقدر بوده است. ارز در بازار 
تابع دو چیز است که یکی عرضه و دیگری تقاضای ارز است و عرضه دست دولت 

و بانک مرکزی است.
یک هفته جنجال بر سر عذرخواهی صدا و سیما و نماینده مجلس 

سوءمدیریت، اهانت و طلبکاری
نوبت عذرخواهی مدعیان اعتدال

و اصالحات نرسیده است؟!
بقیه از صفحه ۲

عالوه  بر ارز 4200 تومانی و مفاسد عجیب و غریب آنکه هنوز هیچ کسی 
مســئولیت آن را برعهده نگرفته اســت، مفسده ها و رانت هایی که در دولت 
تدبیر و امید ایجاد شــد؛ از صندوق ذخیره ارزی فرهنگیان و بانک سرمایه، 
هفت تپه و هپکو و... تا حکم محکومیت برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول 
رئیس جمهور و... همه و همه مسائلی است که ضرورت »عذرخواهی« مسئوالن 

دولت اعتدال و حامیان آن )مدعیان اصالحات( را دوچندان می کند.
برخورد دوگانه اصالح طلبان در قبال »توهین«

ســؤال دیگر که مطرح می شود این اســت که چرا مدعیان اصالحات و 
اعتدال در موارد مشــابهی که مسبوق به ســابقه بوده است، سکوت اختیار 

کرده و از ضرورت »عذرخواهی« حرفی نزدند؟
اصالح طلبان که امروز تیتر زدند سیلی نماینده به سرباز راهور، »سیلِی 
نظارت استصوابی شورای نگهبان به ملت« و »سیلی بر صورت قانون« است 
و »چه زود دســت بزن پیدا کرده اند!« چرا در مورد مشــابه )اهانت نماینده 
اصالح طلب سابق سیستان به کارمند گمرک( در تیترهای خود نوشتند که 

»درازهی بهانه است اصل مجلس نشانه است!«
این گونه برخوردهای دوگانه و سیاســی با امور اخالقی نشــان می دهد 
اخالق نیز برای عده ای نســبی اســت. افکار عمومی نحوه برخورد مدعیان 
اطالحات و اعتدال با  ماجرای قتل همســر شهردار اسبق تهران را فراموش 
نکرده اند؛ تا آنجا پیش رفتند که بدترین نسبت ها را به مقتول دادند و او را 
مهدورالدم دانستند تا نشان دهند رفتار سیاسی و قبیله ای برای آنان از هر 

چیز دیگری مهم تر است، حتی خون انسان ها. 
اشک تمساح این جماعت برای قانون شکنی و برخورد ناشایست با سرباز 
ناجا نیز فقط دورویی آنها را بیشــتر برمال می کند.  فراموش نکرده ایم که با 
مأموران و سربازان ناجا در فتنه 88 چه کردند و حتی از آتش زدن آنان نیز 
نگذشــتند و طی ســال های اخیر نیز هربار مأموران خدوم و فداکار ناجا به 
وظایــف قانونی خود در برخورد با منکرات اجتماعی اقدام کردند با حمله و 
هجمه این جماعت رو به رو شــدند. ادعای حمایــت از قانون و مأمور قانون 

لباسی است که بر تن این عده زار می زند!

درمکتب امام

دولت براى محرومین دل بسوزاند
دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی)ع( برای محرومین 
دل می ســوزاند، این هم با تمام قدرت دل بســوزاند برای محرومین، 
مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده 
دنبال این می رود که آنها را ســیر بکند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین 

باید این طور باشد.
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 سخنگوى قوه قضائیه خبر داد

صدور حکم اعدام در پرونده قاچاق 5۴ هزار خودروی لوكس
ســخنگوى قوه قضائیه از صدور احکام 
دادگاه تعدادى از پرونده هاى قاچاق خودرو، 
ارز، اخالل نظام پولی و ارزى، کالهبردارى و 

انهدام باند جعل و ارتشاء خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری میزان، غالمحســین 
اســماعیلی دیروز در نشست خبری با خبرنگاران، 
بیان داشت: قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، 
خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به 
دنبال مسدودســازی فضای مجازی و هیچ یک از 

پیام رسان های اجتماعی نیست.
اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئوالن این 
حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای، اظهار داشت: 
آنچه دادســتانی در این حوزه و این روزها و در این 
پرونده، تعقیب می نماید در راستای دفاع از حقوق 
مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و 
رسیدگی به شــکایات فراوان مردم و سازمان های 
مردم نهاد مبتنی بر نگرانی های شدید از وضعیت 
شــیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست 
قاچاقچیان ســالح و مواد مخدر و کالهبرداران در 

فضای مجازی است.
وی تصریح کرد: امروز ویروس هایی به مراتب 
بدتــر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند 
خرید و فروش سالح، مواد مخدر، کالهبرداری های 
گسترده شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل 
جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ 

عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.
هدف دستگاه قضایی

مدیریت و پاالیش فضاى مجازى
از مصادیق مجرمانه است نه انسداد آن

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدام قضایی انجام 
شــده و ســخنانی که برخی از مقامات قضایی در 
روز های اخیر بیان کردند همگی ناظر برساماندهی، 
مدیریت و پاالیش این فضا از مصادیق مجرمانه است 
نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی 
 دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه 
قضائیه بیان می شود یا سخنگو در  تریبون رسمی 

 اعالم می دارد.
اســماعیلی ادامه داد: انتظار بر این اســت که 
همان گونه که مســئوالن بهداشت و درمان جامعه 
از اولین روز های شــیوع ویروس کرونا در مقابله با 
ایــن ویروس به میدان آمدنــد و در ماه های اخیر 
با اجرای طرح شــهید سلیمانی و غربالگری افراد، 
تالش کردند و توفیقات خوبی به دســت آوردند، 
مسئوالن مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت 
به ساماندهی، مدیریت، بومی سازی و پاالیش این 
فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نســبت به قصور و 
کوتاهی های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، 

پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: وظیفه دادســتانی، تعقیب و 
رســیدگی به اتهامات و اعمــال مجرمانه، قصور و 
کوتاهی ها و ترک فعل ها برابر ضوابط و مقررات قانونی 
است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد 
دیگری نیز مطرح اســت که در ادامه وفق قوانین و 
مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در 
پایان دادرسی مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر 

و مجرم می دانیم یا نمی دانیم.
سیاسیون مقابله با تخلف را
مقابله با مردم جلوه ندهند

ســخنگوی قوه قضائیه افزود: درخواســت ما 
از سیاســیون جامعه این اســت کــه فرافکنی و 
هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم 
جلوه ندهند. مردم می دانند دوران دوگانه سازی های 
مجعول و وارونه نمایی ها گذشــته اســت و شاهد 
عملکرد مردمی قوه قضائیه در دوره تحول بوده اند و 

ان شاءاهلل این رویکرد تداوم خواهد داشت.
محکومیت »مهدى جهانگیرى«

به ۲ سال حبس به جرم قاچاق حرفه اى ارز
اســماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر آخرین وضعیت پرونــده »مهدی جهانگیری« 
)برادر معاون اول رئیس جمهور(، گفت: حکم نهایی 
درخصوص این پرونده صادر و ابالغ شده و برای اجرا 
نیز ارسال شــده است؛ در این پرونده آقای مهدی 
جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 607 
هزار و 100 یــورو و همچنین 108 هزار دالر و با 
ارزش ریالی 26 میلیارد و 821 میلیون و 480 هزار 

ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل 
دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 
چهــار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر 
26 میلیارد ریال محکوم شده است؛ عالوه  بر آن به 
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 456 
میلیارد و 216 میلیون و 750 هزار ریال به تحمل 
دو ســال حبس دیگر و رد مال یعنی همین 456 

هزار میلیارد ریال محکوم شده است.
وی افــزود: همچنین آقای مهدی جهانگیری 
در ارتباط با خــودداری از ارائه اطالعات واقعی به 
ســازمان بورس به تحمل 74 ضربه شالق محکوم 
شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل 74 ضربه 
شالق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدید نظر 
یک مورد از 74 ضربه شــالق را تعلیق کرد و مورد 
دیگر 74 ضربه شالق را به 50 میلیون ریال جزای 
نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شالق عمالًً منتفی 
اســت، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به 
تحمل 2 ســال حبس و رد مــال و جزای نقدی 

محکوم شده  است.
صدور راى قطعی پرونده »طالى شادى«

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به اعالم برخی از 
احکام صادره اخیر پرداخت و گفت: در پرونده موسوم 
به »طالی شادی«، رای محکومیت قطعی صادر شد؛ 
در این پرونده، »حسین رضا ابراهیمی« فرزند محمد 
حنیفه به جهت اتهام مشارکت در کالهبرداری سه 
هزار و 772 فقره از مردم به 7 سال حبس و جزای 
نقدی معادل 48 میلیارد و 60 میلیون ریال در حق 
صندوق دولت معادل با باالترین رقم تحصیل شده 

از افراد، محکوم شد.
اســماعیلی یادآور شد: البته این شخص تعدد 
جــرم و محکومیت هــای متعــدد دارد ولی چون 
مجازات اشد قابل اجرا است لذا این هفت سال قابل 
اجرا خواهد بود. در همین پرونده »محبوبه اصفهانی« 
فرزند نعمت اله به اتهام مشارکت در همین جرم به 
7 ســال حبس و پرداخت جــزای نقدی، »مهران 
ابراهیمی« فرزند حســین رضا به 7 سال حبس و 
جزای نقدی، »محمد ابراهیمی« فرزند حسین رضا 

به 2/5 سال حبس محکوم شده اند.
وی اظهار داشــت: در ارتباط با استرداد اموال 
مالباختگان، دادگاه به تکلیف خود در محدوده اموالی 
که از محکوم علیه شناسایی شده اقدام کرده و بخشی 
از این اموال برگشــته و مابقی نیز به مالباختگان 

برگشت داده خواهد شد.
محکومیت 11 نفر

در پرونده هاى اخالل ارزى و پولی
ســخنگوی قوه قضائیه ادامــه داد: در پرونده 
دیگری در دادگاه شــعبه ســوم ویژه رسیدگی به 
پرونده اخاللگران اقتصادی، »محمدعلی  هادی« به 
اتهام مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی و پولی 
کشور از طریق مشارکت در 12 فقره خیانت در امانت 
به 5 سال حبس، 74 ضربه شالق و انفصال کامل از 

خدمات دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در پرونده دیگر مفاسد 
اقتصــادی چند نفر از متهمــان از جمله »رحمت 
عادلیان« فرزند عباس به جرم مشارکت در اخالل 
در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل 20 ســال 
حبــس، پرداخت 8 میلیــون و 890 هزار و 437 
دالر که از طریق غیرقانونی به دست آورده است و 
رد مال، محکوم شــده است. »امیر سلیمی« فرزند 
جمشید به همین اتهام به 15 سال حبس تعزیری 

و ضبط دالر هایی که از طریق غیرقانونی به دست 
آورده، محکوم شده است. »محمد ذوالفقاری« فرزند 
علی به اتهام مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور 
به 15 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و 
ضبط دالر های مکشوفه محکوم شده است. »محمد 
ولی زادگان« فرزند عادل به جرم مشارکت در اخالل 
در نظام ارزی به 15 ســال حبس و محرومیت از 
خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است. »امیر 
مرسل« به تحمل 10 سال حبس، »علیرضا برخوردار 
کاشانی« به تحمل 10 سال حبس، »امید احمدزاده« 
به تحمل 5 سال حبس، »علیرضا فخاری« به تحمل 
5 سال حبس، »ابوالفضل عادلیان« به تحمل 5 سال 
حبس، »علیرضا مرسل« به تحمل 5 سال حبس 
و درکنار آن شــرکت »کاوشــگران فیدار رایانه« و 
همچنین شرکت »تجارت گستر آریا ساحل کیش« 
به لحاظ فعالیت های متعدد اخالل در نظام اقتصادی، 

منحل شده است.
انهدام باند جعل و ارتشاء

در ثبت احوال استان فارس
وی افزود: عالوه بر این در روز های اخیر به پرونده 
یک باند جعل و ارتشاء در ثبت احوال استان فارس 
رسیدگی شد که متهمان متعددی دارد. تعدادی از 
کارمندان این اداره به حبس های طوالنی مدت 16 و 
15 سال محکوم شدند. چون این پرونده بیش از 30 
متهم دارد از ذکر اسامی یکایک آنها اجتناب می کنم.

صدور حکم اعدام
در پرونده قاچاق گسترده
خودروى خارجی لوکس 

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: عالوه بر آن در 
پرونده قاچاق گســترده 54 هزار خودرو خارجی 
لوکــس به کشــور، حکــم دادگاه صادر شــده و 
محکومیت های ســنگین حبس و حتی اعدام در 
این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده است. 
از آنجایی که این حکم دارای مجازات اعدام است و 
قطعی نیســت، اسامی  متهمان و جزییات آن را به 
بعد از رســیدگی دیوان عالی کشور و بعد از نهایی 

شدن دادنامه موکول می کنیم.
محکومیت رئیس اسبق سازمان خصوصی سازى

اســماعیلی بیان داشــت: در رابطه با پرونده 
خصوصی ســازی، پرونده رئیس پیشــین سازمان 
خصوصی سازی)پوری حســینی(، منتهی به صدور 
رای شد. در این پرونده هم خود شخص و هم یکی 
از شرکت های خصوصی سازی محکوم شده است. 
به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در 
معامــالت را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت 
بوده، دادگاه رای به ابطال یکی از خصوصی سازی ها 
داده است. مورد دیگری را برای رسیدگی، به هیئت 
داوری ارجاع داده اســت. هنــوز حکم آن قطعی 
نیســت و جزئیات آن را بعد از قطعیت حکم اعالم 

خواهم کرد.
 ارسال پرونده ثبت سفارشات خودرو به دادگاه 
وی ادامه داد: همچنین پرونده قدیمی  مربوط 
به ثبت سفارشات خودرو که پرونده مشهوری است، 
اخیرا با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارسال شده 

و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
احضار رئیس سابق بانک مرکزى

به دادسرا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی 
بــر آخرین وضعیت پرونده ارزی مربوط به مدیران 
بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده که رئیس سابق بانک 

مرکزی به دادسرا احضار شده و علت این احضار چه 
بوده است، اظهار داشت: پرونده ارزی که مربوط به 
مدیران بانکی است قبالً هم  اشاره شد که در دادسرا 
رسیدگی و به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شد. 
دادگاه نواقصی را به این پرونده گرفت و به دادسرا 
اعاده داد، دادســرا تحقیقات را تکمیل کرده و در 
مسیر تکمیل تحقیقات با توجه به گزارش های واصله 
از برخی از افراد دیگر به عنوان متهم تحقیق شده از 
جمله از رئیس کل سابق بانک مرکزی. احضارشان به 
دادسرا و تحقیق در این موضوع صحت دارد، پرونده 
هم از ناحیه دادسرا تقریبا تکمیل است و در آینده 

جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.
رسیدگی به توهین علیه مسئوالن

 نیازمند شکایت است
اســماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
اخیرا برنامه ای از شــبکه چهار ســیما پخش شد 
که اهانتی به شخص رئیس جمهور صورت گرفت، 
آیا شــکایتی در این خصوص به دست قوه قضائیه 
رسیده است، گفت: در ارتباط با این موضوع تا دیروز 
که من پرسیدم هنوز شکایتی واصل نشده بود. به 
موجب قانون قباًل اهانت به مقامات نیاز به شــاکی 
خصوصی نداشت و دادستان می توانست به عنوان 
مدعی العموم ورود پیدا کند و تشکیل پرونده دهد؛ 
اما با اصالحیه ای که در ماه پایانی مجلس قبل صورت 
گرفت و قانون جدیدی وضع شد در این قانون اهانت 
به مقامات و مسئوالن نیز در زمره جرایم قابل گذشت 
قرار گرفت و به همین جهت اگر کسی به مقامات 
و مســئولین هم اهانت کند حتماً رسیدگی به آن 
نیازمند به شکایت دارد، شکایت هم بایستی از ناحیه 

خود شخص یا وکیل او انجام شود.
 اظهارنظر وزیر خارجه انگلیس

در مورد پرونده هاى قضایی ما غیردیپلماتیک است
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده نازنین زاغری و اعالم وزیر خارجه انگلیس 
درباره تشدید تالش ها برای آزادی وی گفت: خانم 
نازنین زاغری محکوم فعلی ما است. دارای محکومیت 
و در حــال گذراندن ایام محکومیت خود اســت و 
حکم صادره در مورد وی در حال اجرا اســت.البته 
پرونده اتهامی دیگری هم دارد که با کیفرخواست به 
دادگاه ارسال شده و جلساتی هم در دادگاه برگزار 
شــده اســت. در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه 
رایی صادر نکرده اســت و در ارتباط با محکومیت 
و یا حتی برائت، تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده 
به این پرونده است.اینکه وزیر امور خارجه انگلیس 
بخواهد در ارتباط با پرونده های قضایی ما اظهارنظر 
کند اقدامی خالف عرف دیپلماتیک اســت و نظام 
قضایی جمهوری اسالمی ایران با رعایت استقالل و 
درچارچوب ضوابط و مقررات به اتهامات متهمین 

رسیدگی می کند.
ورود قوه قضائیه به کوتاهی دستگاه  ها

 در اجراى قانون مقابله با قاچاق کاال و ارز 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
توسط دستگاه های مختلف، اظهار داشت: قوه قضائیه 
در ارتباط با دستگاه هایی که در اجرای قانون مقابله 
بــا قاچاق کاال و ارز کوتاهی کردند ورود پیدا کرده 
و ســازمان بازرسی در ارتباط با اجرای قانون مزبور 
و تکالیف مرتبط با سامانه ها، 8 دستگاه و وزارتخانه 
را شناسایی کرده که وظایف خود را انجام نداده اند 
و در ارتباط با برخی مدیران این دستگاه ها تفهیم 
اتهام نیز انجام شده و دفاعیات از آنها در حال اخذ 
است یا اینکه اخذ شده است، چنانچه دفاعیات آنها 
قابل قبول نباشد موضوع از طرف سازمان بازرسی 
به مراجع قضایی ارجاع خواهد شــد و مدیرانی که 
در این حوزه قصور یا تقصیر یا ترک فعل داشته اند 

تحت تعقیب قرار می گیرند.
آمادگی قوه قضائیه

براى رسیدگی به ماجراى سرباز راهور
وی درباره موضوع اخیر درگیری یک نماینده 
مجلس با ســرباز راهور گفت: قوه قضائیه آمادگی 
دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات 
کشور، چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی 
 و چه این برادر سرباز و حتی متقابال ادعا های نماینده 
مجلس رسیدگی کند و بعد از رسیدگی ها نتیجه را 

هم را به اطالع مردم برساند.

ســخنگوى دولت گفت: با نهایی شدن 
قرارداد تامین واکسن، واکسیناسیون گروه هاى 

پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد.
علی ربیعی ســخنگوی دولت روز گذشــته 
)سه شــنبه( در نشســت خبری هفتگی خود با 
خبرنگاران در رابطه با اقدامات دولت در مســئله 
کرونا، تاکید کرد: با توجه به تغییر دولت در آمریکا 
و روی کار آمــدن دولتی که دســت کم ادعا دارد 
برخالف دولت قبلی ضد علم نیست و ادعا می کند 
در مبــارزه با کرونا خوب عمل خواهد کرد، انتظار 
مــی رود انتقال منابع ارزی متعلق به خود ایران را 
برای مبارزه با کرونا و گسترش سالمت و تامین غذا 
آزاد نماید و تحریم بانکی برای اتصال منابع ارزی به 

سرعت پایان یابد.
ربیعی با بیان اینکه واکسن موضوع مهم در افکار 
عمومی است، گفت: مراحل ساخت سه واکسن ایرانی 
در بنیاد برکت، انستیتو رازی و انستیتو پاستور به 
خوبی به پیش می رود و امیدواریم که در اواخر بهار 
یا تابستان سال آینده مردم ما از واکسن ایرانی که 

کامال در دسترس عموم خواهد بود استفاده کنند.
وی اضافه کرد: با نهایی شــدن قرارداد تامین 
واکسن، واکسیناســیون گروه های پرخطر در دهه 

فجر آغاز خواهد شد. 
سخنگوی دولت با بیان اینکه خوشبختانه هیچ 
شهر قرمزی در کشور وجود ندارد و فقط 19 شهر 
نارنجی هستند، گفت: در حال حاضر موقعیت کشور 
در مهار بیماری ستودنی است و قابل قیاس با اروپا 
و دیگر کشورها نیست اما کماکان خطر عدم رعایت 
پروتکل و تجمع های غیر ضرور و نیز غفلت از خطر 

شــیوع ویروس یا جهش یافته از اروپا و ایجاد موج 
جدید وجود دارد.

برنامه اى براى مذاکره با آمریکا وجود ندارد
ربیعی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤالی 
در رابطه با اینکه آیا از طرف دولت »بایدن« برنامه ای 
برای مذاکره و تماس با ایران وجود دارد؟ گفت: در 
حال حاضر هیچ گفت وگو یا تماسی با دولت جدید 

آمریکا نداشــتیم و همچنان منتظر مواضع رسمی 
دولــت آمریکا در نحوه بازگشــت به تعهدات این 
کشــور و لغو تحریم های غیرقانونی به عنوان جزء 

جدایی ناپذیری از این تعهدات هستیم.
وی با تاکید بر اینکه فعاًل هیچ برنامه ای برای 
مذاکره با آمریکا وجود ندارد و هرگونه پیشــرفتی 
در این رابطه به گام های عملی آمریکا در بازگشت 
به تعهداتش مطابق قطعنامه 2231 بستگی دارد، 
تصریح کرد: البته الزم اســت بگویم آمریکا تا ابد 
زمان نخواهد داشــت و پنجره فرصت نه تنها برای 
آمریکا بلکه برای اعضای اروپایی برجام نیز در عمل 
به تعهداتشان بسیار محدود است. امیدواریم قبل 
از بغرنج تر شــدن مسائل دولت آمریکا تصمیمات 
و اقدامــات عملــی را برای اثبات حســن نیت و 

اعتمادسازی در پیش گیرد.
سخنگوی دولت در رابطه با اینکه ایران دقیقا 
در چه تاریخی اقدام به کاهش ســطح دسترسی 
بازرسان آژانس به سایت های هسته ای خود خواهد 
کرد؟ افزود: براســاس زمان ابالغ قانون از ســوی 
مجلس شورای اسالمی، اولین قدم های محدودسازی 
بازرسان مربوط به پروتکل های الحاقی در هفته اول 

اسفند ماه آغاز می شود.

ربیعی:

واكسیناسیون گروه های پرخطر دهه فجر آغاز می شود

مطالبه  به  پاســخ  در  کرمان  دادستان 
گرى جمعی از دانشجویان عضو تشکل هاى 
پرونده  درباره سرنوشت  کرمان  دانشجویی 
شــهداى تشــییع و اقدامات قضایی براى 
برخورد با عامالن و مسببان این حادثه گفت: 
دستگاه قضایی کرمان از روز وقوع حادثه با 
تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع 

را در دستور کار قرار داده است.
دادخدا ســاالری افزود: بالفاصله پس از وقوع 
این حادثه کارگروه ویژه ای از سوی دادسرای کرمان 
با حضور بازپرس و قاضی ویژه و با دعوت از اکیپی از 
نمایندگان نیروی انتظامی و پلیس آگاهی به عنوان 
ضابط قضایی، نماینده سپاه ثاراهلل، استانداری، ثبت 
احوال، کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکال و 
سایر دستگاه های مربوطه تشکیل و جلسات متعدد 

کارشناسی برگزار شد.

وی ادامه داد: در نخستین لحظات پس از وقوع 
این حادثه علی رغم طرح نشــدن هیچ شکایتی از 
سوی اولیای دم شهدا، به عنوان مدعی العموم اقدام 
به تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان کرمان 
کرده و تعدادی از مسئوالن مربوطه به منظور تعیین 

مقصر یا مقصران حادثه احضار شدند.
وی با اشــاره به انجام بازرسی ها و تحقیقات 
میدانی از ســوی بازپرس پرونده شهدای تشییع، 
خاطرنشان کرد: اقدامات متعدد دیگری از جمله 
بررســی فنی موضوع، اســتعالم از سازمان های 
مسئول، احضار برخی از مسئوالن و اخذ توضیحات 
آنان و  استماع شکایات و درخواست های خانواده 
شهدای تشییع نیز از سوی دادسرای کرمان انجام 

شده است.
دادستان عمومی و انقالب کرمان یادآور شد: با 
توجه به حضور برخی از خانواده های این شهدا در 

سایر شهرستان ها و استان های کشور، نیابت قضایی 
الزم به مسئوالن قضایی شهرستان ها و استان های 
مربوطه ارائه و روند دریافت درخواست های آنها با 

جدیت دنبال شده است.
ســاالری تاکید کــرد: با توجه بــه تاکید و 
درخواســت های خانواده جانباختگان این حادثه 
برای شــهید قلمداد شــدن این افراد و به منظور 
اســتیفای حقوق این خانواده ها،  نامه ای از سوی 
دستگاه قضایی استان به دفتر ریاست قوه قضائیه 
تقدیم شد و با پیگیری ها و رایزنی های رئیس قوه 
قضائیه، رهبر معظم انقالب اسالمی با شهید قلمداد 

شدن این افراد موافقت کردند.
وی بــا تاکید بــر اینکه مهمتریــن مطالبه 
ایــن خانواده ها شــهید قلمداد شــدن آنها بود و 
درخواستی از سوی آنها مبنی بر اخذ دیه از سوی 
هیچ خانواده ای طرح نشده بود، ادامه داد: دستگاه 

قضایی بر اساس تکلیف و الزام قانونی بحث پرداخت 
دیه را نیز پیگیری و پیش برد.

وی ضمن اشــاره به این مطلب که رسیدگی 
به پرونده مقصران و مســببان بروز این حادثه به 
صورت خارج از نوبت انجام شــده اســت، گفت: 
رسیدگی های قضایی به نحوی انجام شد که دیه 
شــهدای این حادثه تا قبل از نخســتین سالگرد 
شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
پرداخت شود و تاکنون بخش زیادی از این دیات 
پرداخت شده و تعداد اندک باقی مانده نیز در دست 

پرداخت قرار دارد.
دادســتان عمومی و انقالب کرمان به صدور 
قرار برای برخی متهمان این پرونده اشاره و بیان 
کرد: بخشــی از پرونده مربوط به شهدای مراسم 
تشییع سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 
دادسرای کرمان مفتوح و در حال رسیدگی است.

دادستان کرمان:

پرونده شهداى آیین تشییع سپهبد شهید سلیمانی در حال رسیدگی است

سخنگوى شوراى نگهبان گفت: وظیفه ما رعایت 
ُمّر قانون و رعایت بی طرفی است و نمی توانیم بگوییم 

این جناح و آن جناح ارجح تر است.
عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان در 
آیین تکریم و معارفه سرپرست قدیم و رئیس جدید دفتر 
نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس با تأکید بر اینکه 
انتخابات در این نظام یک امر فرمایشــی نبوده و نیست 
و از روز اولــی که مردم به نظام جمهوری اســالمی رأی 
دادند، تاکنون همین مردم پای صندوق ها بوده اند، گفت: 
تاکنون دشمن هر کاری کرده که مردم را از این نظام جدا 
کند، موفق نشــده البته نباید به این مسئله اکتفا کنیم و 
باید همچنان این مســیر را ادامه دهیم تا حضور مردم را 

همواره حفظ کنیم.
کدخدایی خواستار شناسایی و رفع عواملی که موجب 
کاهش حضور مردم در انتخابات می شود، شد و افزود: اگر 
مشکل در حوزه های اقتصادی است، مسئوالن اجرایی تالش 
بیشــتری کنند و اگر در حوزه های دیگری هم مشکالتی 

وجود دارد، حتما آنها بررسی و مرتفع شوند.
وی بــر ضرورت حفظ و پاســداری از نظام جمهوری 
اســالمی تأکید کــرد و گفت: امروز مردم بــه راحتی و با 
خواست خودشان به پای صندوق های رأی می روند و کسی 
به آنها نمی گوید که به چه کسی رأی دهید، در صورتی که 
در برخی از کشــورها اگر مردم در انتخابات حضور نیابند، 

جریمه می شوند.
سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه اگر در نظام 
انتخاباتی ما اشکاالتی وجود دارد، باید آن را برطرف کنیم، 
اظهــار داشــت: انتخابات در همه دنیا یــک کنش عظیم 
سیاســی و اجتماعی اســت و مردم با تشخیص و شناخت 
خودشان در آن حضور می یابند لذا الزم است که مشکالت 

آن برطرف شود.

کدخدایی خاطرنشــان کرد: گاهی اوقات مشــاهده 
می کنیم شــورای نگهبان از هر دو طــرف مورد اعتراض 
است که چرا فالنی تأیید شد یا فالنی تأیید نشد و گروهی 
می گویند تأیید باید انجام شود و برخی دیگر برخالف آن 
نظر دارند در صورتی که شــورای نگهبان قانون انتخابات 
دارد و باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کند و وظیفه 
ما هم رعایت ُمّر قانون و رعایت بی طرفی است و نمی توانیم 

بگوییم این جناح و آن جناح ارجح تر است.
وی اهمیت توجه به جذب مشــارکت حداکثری مردم 
در انتخابات را یادآور شد و افزود: در بحث مشارکت مردم 
در انتخابات باید ارزیابی کنیم که ســهم مباحث اقتصادی 
و معیشــتی چند درصد اســت و باید آن را احصا کرده و 

مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: گاهی اوقات از ما 
خواسته می شود که خالف قانون عمل کنیم، به عنوان مثال 
در انتخابــات مجلس گفتند که موارد رد صالحیت افراد را 
اعالم کنیم در صورتی که قانون چنین اجازه ای به ما نداده 
بلکه قانون مقرر کرده اســت که باید این موارد به صورت 

محرمانه به افراد ارائه شود.
کدخدایی، رعایت قانون از سوی شورای نگهبان و وزارت 
کشور را عاملی جهت افزایش مشارکت مردم در انتخابات 
برشــمرد و گفت: اگر در جایی هم قانون اشکال دارد باید 

این اشکال برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر نهایی است و 
قانون اساسی این وظیفه را به عهده این شورا گذاشته  است، 
اظهار داشت: اگر جایی اشکالی وجود دارد که به آن نظارت 
اخالل ایجاد می کند، طبیعتاً نظر شورای نگهبان حاکم است. 
البته ممکن است مسئوالن اجرایی نظراتی داشته باشند که 
می توانیم این نظرات را در جلسات کارشناسی مورد بحث 

و بررسی قرار دهیم.

کدخدایی: 

این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد
بی طرفیم و به ُمّر قانون عمل می كنیم


