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دبیرکل حزب مردم ســاالری با بیان اینکه به نظر من 
بیانیه میرحسین موسوی عبور از این قانون اساسی است، 
گفت: اخیرا در حزب مردم ســاالری ۳۰ مورد ایراد قانون 

اساسی برای اصالح مطرح کرده ایم. 
متــن گفت وگوی تفصیلی خبرگزاری مهر با »مصطفی 
کواکبیان« دبیــرکل حزب مردم ســاالری که موضوعات 
مختلفی را در زمینه هــای مختلف مورد توجه قرار گرفته 

است به شرح زیر است:
در ابتدای صحبت تحلیل تان را از فضای سیاسی 

کشور بفرمائید؟
فضای سیاســی کشــور فضای با نشــاطی نیست و به 
تعبیری نوعی یخبندان سیاســی بر این فضا حاکم است. 
اما قطعا این فضا را باید به سمتی برد که به نشاط سیاسی 
و نوعی مشارکت گسترده مردم در عرصه تعیین سرنوشت 
مبدل شــود بنابراین از این نظر مأیوس نیستم که بتوانیم 
با کمک همه احزاب کشــور و مسئوالن حکومتی و ۳ قوه 

نشاط الزم را در کشور ایجاد کنیم.
از صحبت های خودتــان وام می گیرم که گفتید 
فضای سیاســی در یک یخبندان سیاســی قرار 
دارد. جریان اصالحــات چه عملکردی برای تبدیل 

یخبندان سیاسی به نشاط سیاسی داشته است؟
در حــال حاضر جریان اصالح طلبی کاره ای نیســت و 
به حمداهلل ۳ قوه یکدســت هستند. البته هیچگاه امور در 

دست اصالح طلبان نبوده است.
۸ ســال از امورات کشور در دست اصالح طلبان 

بود!
مــا اصالح طلبان از دولت آقای روحانی حمایت کردیم 

اما آیا مگر دولت روحانی دولت اصالح طلبی بود؟
اکثریت مجلس هم حتی اصالح طلب نبودند.

مــا فقط یک دولت را دولت اصالح طلب می دانیم و آن 
هم دولت آقای خاتمی است و الغیر.

اما در زمان انتخابات از آقــای روحانی حمایت 
کردید.

بله - همه می گفتند که اگر شــما نبودید روحانی رأی 
نمی آورد.

در زمان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هم شورای 
نگهبان یک جریانــی را به کلی حذف کرد. آقای همتی و 
مهرعلیزاده از طرف خودشــان آمــده بودند و مورد تأیید 
جبهه اصالحات نبودند. بنابراین معتقدم این انتخابات غیر 

رقابتی ترین انتخابات کشور بود.
در انتخاباتــی کــه رقابتی نیســت انتظــار دارید که 
اصالح طلبان بیایند کف و سوت بزنند که الحمداهلل خوب 

شده است؟!
بنابراین در پاســخ به سوال شــما که می گویید اصالح 
طلبان چرا نشاط ایجاد نکردند، باید بگویم که اصاًل اصالح 
طلبان چیزی در دست نداشتند که بخواهند نشاط ایجاد 

کنند.
یعنی شــما هم می گویید اصالح طلبان تصمیم 

گیرنده نیستند؟
واقعاً تصمیم گیرنده نیســتند. بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری ســیزدهم همه قوا یکدست شدند اما ثمره این 
یکدست شدن متأسفانه باز هم به نفع مردم نیست و شاهد 
دالر ۵۰ هزارتومانی هســتیم. به اعتــراف خود اصولگراها 
می گویم که این یکدست شدن هم به نفع مردم نشد چرا 
که اگر نتایج مثبت بود از دل این اتفاقات طرح مولدسازی 

بیرون نمی آمد.
متأســفانه هر اقدامی را که در کشــور انجام می شود 
در پایــان به نام رهبری تمام می کننــد. بنابراین معتقدم 

یکدست شدن حکومت خیلی به نفع مردم نشده است.
در دیــداری که رهبر معظم انقــالب با اعضای مجلس 
خبرگان داشــتند، آقای رئیسی نزد رهبری قول دادند که 
تــورم را کنترل کند. اگر این دولت بتواند تورم را کنترل و 
وضعیت خوبی در سیاســت خارجی ایجاد کند، خوشحال 
می شــویم امــا در مجموع گمان نمی کنــم که وعده های 
رئیــس جمهور در ایــن باره تحقق یابــد چراکه در حال 
حاضر نزدیک به پایان سال هستیم اما هنوز نرخ دستمزد 
کارگران تعیین نشــده اســت! با اطالعاتی که دارم کمی 

نگران هستم اما امیدوارم شاهد لشگر گرسنگان نباشیم.
 نظــام حکمرانی مــا نظام حزبی نیســت. باید ببینیم 
احزاب کجای کار هســتند چرا که اگــر احزاب را خیلی 
کارآمد و خوب بدانیم برای چســباندن پوســتر انتخابات 
بــرای گرم کردن تنور انتخابات از آنها تعبیر می شــود در 
حالی که اگر نظام حزبی در کشور حاکم باشد دیگر چنین 

دیدگاهی نسبت به احزاب وجود نخواهد داشت.
معموالً کارکرد احزاب در کشــورها این است که 
به موضوعات مختلف ورود می کنند. چرا احزاب در 
کشور ما منفعل هستند؟ و یا فقط در ایام انتخابات 

فعال می شوند؟
پاسخ به سوال شما قابل دقت بیشتری است. من معتقد 
نیستم بعنوان حزب »مردم ساالری« انفعالی داشته باشیم. 
شاید کمتر از یک هفته پس از ماجرای فوت خانم »مهسا 

امینی« نسبت به این موضوع موضع گیری کردیم و حداقل 
۲۰ راهکار در زمینه های مختلف از رفع انسداد اینترنت و 
فضای مجازی تا ضرورت رســیدگی به ماجرا و همچنین 
توقف گشــت ارشاد را مطرح کردیم. ما همچنین در مورد 
وضعیتی که لباس شخصی ها گاهی ایجاد کردند و اقدامات 
خودســرانه ای که بعضاً صورت می گرفــت، ورود کردیم و 

مباحثی را مطرح کردیم.
نظام حکمرانی ما نظام حزبی نیست. باید ببینیم احزاب 
کجای کار هســتند چرا که اگر احــزاب را خیلی کارآمد 
و خوب بدانیم برای چســباندن پوستر انتخابات برای گرم 
کردن تنور انتخابات از آنها تعبیر می شود در حالی که اگر 
نظام حزبی در کشــور حاکم باشد دیگر چنین دیدگاهی 
نســبت به احزاب وجود نخواهد داشت. احزاب می توانند 
در هریک از موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… 
کشــور دیدگاه های خود را مطرح کنند و نظرشــان مورد 
توجه واقع شود اما متأســفانه نوعی نگاه ابزاری نسبت به 

احزاب وجود دارد.
معتقدیم باید قانون اساســی در اینباره مورد بازنگری 
قرار گیرد و نظام حکمرانی به سوی نظام حزبی برود. یکبار 
هم رهبری در کرمانشاه اشــاره فرمودند که ما می توانیم 
نظــام پارلمانی را هــم تجربه کنیم یعنــی رئیس حزب 

اکثریت، رئیس دولت شود.
متأســفانه مجلس فعلی هم که در جهت اصالح قانون 
انتخابات مجلس تالش می کند همه همتشــان این هست 
که ۲۹۰ کرســی مجلس تبدیل به ۳۴۰ کرســی شود در 
حالــی که قانون انتخابات مجلس می تواند به احزاب نقش 
دهــد حتی مجلس می تواند تناســبی بــودن انتخابات را 
مطرح کند یعنی اگر حزب اکثریتی رأی آورد اقلیت هم به 

تناسب آرا نقش داشته باشد.
همایشی تحت عنوان »آســیب شناسی انتخابات« در 
وزارت کشــور برگزار کردیم اما آقای وزیر کشــور در این 
جلسه فقط سخنرانی کردند و حتی تا پایان جلسه نماندند 
که این موضوع باعث ناراحتی اعضای احزاب شــد. در این 
همایش اعضای همه جریان های سیاسی صحبت های خود 
را مطرح کردند و یکی از مباحث که جدی مطرح شد این 
بــود که اگر همه انتخابات آینده با مشــارکت حداقل ۶۰ 
درصد واجدین شــرایط اتفاق بیفتــد، می توانیم در جهت 
پایــداری و ثبات نظام بهتر عمل کنیم؛ یعنی هیچکدام از 
فراکســیون ها به دنبال برگزاری انتخابات ۳۰ درصدی هم 

نبودند بلکه به دنبال برگزاری انتخابات پرشور بودند.
بعد از اینکه اغتشاشات از تب و تاب افتاد شاهد 
انتشار دو بیانیه متفاوت از سوی میرحسین موسوی 
و خاتمی بودیــم. آقای خاتمی نظرش این بود که با 
همین قانون اساسی هم می توان اصالحات انجام داد 
اما میرحسین موســوی از قانون اساسی عبور کرد. 
به نظر شما بیانیه موسوی عبور از جمهوری اسالمی 

ایران نیست؟
به نظر من بیانیه میرحسین موسوی عبور از این قانون 
اساســی است که در آن پیشنهاداتی را ارائه می دهد؛ یکی 
انجام رفراندوم اســت که اگر مورد قبول واقع شد، مجلس 
مؤسســان شــکل گیرد و اگر چیزی در مجلس مؤسسان 
تصویب شــد بازهم آن را به رفراندوم بگذاریم تا مردم آن 

را تأیید کنند.
آقای موســوی می گوید این قانون اساســی پاســخگو 

نیست و باید به صورت بنیادی آن را تغییر داد.
بنابراین اگر منظور آقای موسوی رفراندوم جدید باشد 

باید بگویم که این نظام این رفراندوم را اجرایی نمی کند.
جالب اســت، نظر آقای خاتمی قباًل اجرای بدون تنازل 
اصول قانون اساســی بود اما طرفدار ایــن نبود که قانون 
اساسی اصالح شود ولی االن طوری نشان داده می شود که 

او تمایل به اصالح قانون اساسی دارد.
آقایان ســران سه قوه در ۱۲ آذرماه در همایشی عنوان 

کردند که هیچ بن بســتی در قانون اساسی وجود ندارد و 
فقط در اجرا مشــکالتی وجود دارد، در حالی که این طور 
نیست. در قانون اساسی یکی از مشکالت حق کاندیداتوری 
برای خانم ها در انتخابات ریاست جمهوری است که حقی 

را قائل نشده است. 
شورای نگهبان اعالم کرد که خانم ها می توانند کاندیدا 
شــوند اما نظر فقها در این باره به عدم حضور خانم هاست. 

چه اشکالی دارد خانم ها حضور داشته باشد؟
طبق فرمایشــات امام خمینی)ره( هیچ نیروی نظامی 
نباید فعالیتی در گروه های سیاســی و احزاب داشته باشد 
اما در حال حاضــر می بینیم که حضــور دارند و دخالت 

می کنند.
یکی دیگر از ایراداتی که به قانون اساســی وارد اســت 
اینکــه نظام حزبی وجود ندارد. احزاب در قانون اساســی 

کجای کار هستند؟
همچنین شــرط حضور صرفاً فقها در مجلس خبرگان 
یکی دیگر از ایرادات قانون اساســی اســت؛ بنابراین الزم 
اســت راه برای حضور افراد غیر فقهی در مجلس خبرگان 

باز شود.
اخیــراً در حزب مردم ســاالری ۳۰ مورد ایــراد قانون 
اساســی برای اصالح مطرح کرده ایم کــه یکی از آنها این 
است که آئین نامه مجلس خبرگان را خودشان می نویسند. 
بعد هم جالب اســت که همه باید مجتهد باشــند. بعنوان 
مثال دیگر، اصل ۱۷۷ قانون اساسی است که باید ترکیب 

آن تغییر کند.
ما حدود پنج سال است که طرحی با عنوان »جمهوریت 
ســوم« را پیگیری می کنیم. یعنی ما دو بــار برای قانون 
اساســی رفراندوم برگزار کرده ایم و حاال می گوئیم بعد از 
۳۳ سال یک بار دیگر هم برای بازنگری قانون اساسی باید 

رفراندوم برگزار شود.
در دنیای امروز اگر هر اقدامی انجام شــود به واســطه 
فضای مجازی آشکار می شود و این طور نیست که سربسته 

اقدامی انجام شود و مردم بیایند به آن رأی دهند.
شــورای نگهبان باید به گونــه ای عمل کند که از همه 
ســالیق و طوایف که می خواهند در چارچوب قانون رفتار 

کنند حضور یابند تا در انتخابات رقابت ایجاد شود.
در روزهــای پایانی مجلس دهــم اعالم کردم که ما در 
کل کشــور به جز شــهر تهران فقط ۳۰ نامزد تأیید شده 
داشــتیم. به هرحال این موارد جز ایرادات قانون اساســی 

است و مشکل فقط در اجرای آن نیست!
آقای کواکبیان همانطور که مســتحضرید قانون 
اساســی ما یک قانون مترقی و نوآوری در مقایسه 
از  دیگر کشورهاســت. خیلی  اساســی  قانون  با 
کارشناســان اعتقاد دارند مشکل قانون اساسی در 
عدم اجرای درســت آن است. آیا شما ایرادی را به 

اجرای قانون اساسی وارد نمی دانید؟
چرا در اجرا هم مشــکالتی وجود دارد اما همه مسائل 
صرفاً مربوط به اجرا نمی شود. اینکه انتخابات باید رقابتی 
شــود چه ربطی به اجــرا دارد؟ شــورای نگهبان در حال 
حاضر فقط مســئولیت مباحث مربوط به »مغایرت با شرع 
و قانون« را ندارد بلکه در مورد سیاست های کلی نظام نیز 

تصمیم گیری می کند.
حتی در مواردی وقتی مجلس شــورای اســالمی هم 
بخواهد طرحی را تصویب کند ابتدا باید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام آن را بررسی کند که آیا با سیاست های کلی 

نظام همخوانی دارد یا خیر.
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس دوم 

شده است.
موضوع بعدی بحث وجود شــوراها در قانون اساســی 
است. آیا »شورای عالی انقالب فرهنگی« در قانون اساسی 
وجود دارد؟ آیا »شورای عالی فضای مجازی« و همچنین 
»شورای هماهنگی سران سه قوه« در قانون اساسی وجود 

دارد؟ همه این موارد خالف قانون اساسی است.
بنابراین معتقدم این موارد باید در قانون اساسی نوشته 
شوند چرا که در برخی مواقع خالف قانون عمل می کنند و 

کسی هم نمی تواند چیزی بگوید.
به بحث حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری 
اشــاره کردید. موضوع حضور زنان گویا تبدیل به 
برای اصالح طلبان شده که در  ابزاری  وســیله ای 
ایام انتخابات به طور متعدد در شعارهای انتخاباتی 
و محافل شان شنیده می شود. اما هیچگاه جامه عمل 

به آن پوشانده نمی شود.
یکی از دالیلی که شــعار »زن، زندگی، آزادی« مطرح 
شــد همین موضوعات بود. چرا در مجلس شورای اسالمی 
باید از مجموع تعداد ۲۹۰ نماینده فقط ۱۵ نفر از خانم ها 

حضور داشته باشند؟
در صحبت هایتــان به عفو گســترده متهمان و 
اغتشاشــگران حوادث اخیر توســط مقام معظم 
که  انتقاد می شود  کردید. همیشــه  اشاره  رهبری 
حاکمیت ســعه صدر ندارد. االن هم حاکمیت سعه 
صدر خود را با عفو گسترده ای که انجام شد، نشان 
داد. این موضوع چقدر می تواند از گسست اجتماعی 

پیشگیری کند؟
ما که از این موضوع اســتقبال کردیم. اقدام خوبی بود 

اما کمی دیر انجام شد.
البته حتماً در جریان هستید که این عفو شامل افرادی 
می شود که حکم محارب نداشته باشند. گفته شد که این 
عفو شامل ۸ هزار نفر می شود که امیدواریم این طور باشد.
یکی از مشــکالت ما اصل ۲۷ قانون اساسی است. چرا 

اجازه نمی دهیم اعتراضات مسالمت آمیز انجام شود.
بنابراین انجام اینگونه اقدامات برای انسجام ملی، اتحاد 

ملت و حفظ منافع ملی خوب است.
 حــوادث ماه های اخیر به فرصتی برای به میدان آمدن 
اپوزیســیونی تبدیل شــد که پیش از این یــا گمنام و یا 
ناشناخته بودند و در ســایه حمایت رسانه های سعودی و 
انگلیسی هر از گاهی فعالیت حاشــیه ای داشتند. آیا این 

افراد می توانند نمایندگی مردم ایران را داشته باشند؟
معتقدم اگر مرجعیت داخلی از بین برود در یک جایی 
خارج از کشــور ســر باز می زند. در مرجعیت رســانه ای 

متأسفانه صداوسیما بدترین عملکرد را داشته است.
در ســفری که به قطر داشتم در شــبکه الجزیره قطر 
حضــور یافتم؛ در آنجا مدعی بودند که در کل دنیا فقط ۳ 
هزار نیروی رســانه ای دارند اما در صدا و سیمای خودمان 
کمتــر از ۴۰ هزار نفر نیرو نداریم که همین موضوع باعث 

می شود هزینه های بی جایی صرف شود.
بنابراین باید مرجع رسانه ای را به داخل کشور بدهیم. 
باید به رســانه های داخلی بیشتر توجه شود تا رسانه های 
خارجی نتوانند دخالتی در امور داخلی کشور داشته باشند 

و میدان داری کنند.
وقتی که کنفرانس امنیتی مونیخ را در رســانه ها دیدم 
قلبــم به درد آمد. زمانی بود کــه آقای ظریف حضور پیدا 
می کرد اما حاال چی؟ یکی از بحث ها اوکراین اســت. چرا 
باید نام ایران در کنار نام روســیه در جنگ اوکراین مطرح 
شــود؟ ما از اول گفته بودیم که با هرنوع تجاوزی مخالف 

هستیم.
اخیراً شاهد رسانه ای شدن یکسری نشست های 
از  با وزرای دولتش هســتیم. هدف  آقای روحانی 

رسانه ای شدن این موضوع چیست؟
من اشــکالی در این موضوع نمی بینم اما معتقدم باید 

همین افراد بروند و حزب قوی تشکیل دهند.
با توجه به اینکه اصــالح امور در چارچوب یک 
بنابراین حضور در  نظام سیاسی امکان پذیر است، 
با  تلقی می شود.  اصالحات  مقدمه  قدرت  چارچوب 
این پیشفرض اصالحات چه برنامه ای برای ورود به 

انتخابات دارد؟
هنوز هیــچ تصمیم خاصی از ســوی اصــالح طلبان 
گرفته نشده اســت. اگر ببینیم در سبد کاالی سیاسی ما 
کاندیدایی وجود دارد حتماً شرکت خواهیم کرد اما مقدمه 

همه اینها مشارکت مردم است.
انتخابات باید با مشــارکت گسترده مردم صورت گیرد 

و رقابتی باشد.
بنابراین طرفدار این هســتیم که اگر انتخابات رقابتی 
باشد حتماً فعال می شــویم که البته باید نهادهای قدرت 

هم اجازه این فعال شدن را بدهند.
حرف پایانی؟

معتقــدم مردم ما در ســال ۱۴۰۱ به واســطه وجود 
مشکالت معیشتی و اقتصادی و همچنین مباحث مربوط 
به اغتشاشــات اخیر سال خوبی را پشــت سر نگذاشتند. 
امیدواریم هرچه به سال نو نزدیک می شویم این مشکالت 
رفع شــود و با نشاط بیشتری بتوانیم سال جدیدی را آغاز 

کنیم.
امیدوارم مســئولین ما متوجه شوند که هرچه به مردم 

بیشتر خدمات دهند مردم هم قدرشناس خواهند بود.

دبیرکل حزب مردم ساالری در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر:

حتی به اعتراف اصولگرایان هم یکدست شدن حکومت 
به نفع مردم ایران نبود

 سال خوبی را پشت سر نگذاشتیم امیدوارم سال 1402 سال پیروزی و موفقیت های ملت سرافراز ایران باشد
 بازنگری قانون اساسی قطعا موجب رفع بن بست های فراروی نظام خواهد شد

مسعود ستایشی ســخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست 
خبری در ســال ۱۴۰۱ در پاسخ به ســوالی درباره برخورد 
خشــن با یک زن مقابل یک مدرسه که تصاویر آن چندی 
پیش منتشــر شد، گفت: کمتر از چند ساعت پس از انتشار 
این تصاویر، دادســرای نظامی تهران ورود پیدا کرد و فردی 
که متعرض به آن خانم بود، شناســایی و دستگیر و پس از 
احضار تفهیم اتهام شد و قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی 
برای وی صادر شــد. تصمیمات مجدانه و محکم دادسرای 
نظامی انجام شــد و اکنون پرونده در حال تحقیقات است و 

در ادامه با صدور قرار نهایی اطالع رسانی خواهد شد.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه فرد مورد اشاره عضو 
کدام نهاد بوده است؟ گفت: این فرد عضو فراجا نبوده است. 
در ارتباط با آن خانم چیزی که داللت بر تشــکیل پرونده 

باشد، تاکنون به ما نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در باره ماجرای مسمومیت در مدارس 
گفت: ابتدا بهتر اســت از کلمه بدحالی به جای مسمومیت 
اســتفاده کنیم. در اســتان فارس ۸ نفر بازداشت شده اند و 
مرتبطین احتمالی هم تحقیقات در مورد آنها انجام و نتایج 
اعالم می شود.  قوه قضائیه هیچ مسامحه ای با سر حلقه های 

احتمالی این موضوع نخواهد داشــت و بــا برهم زنندگان 
امنیت روان مردم و کســانی که مواد مرتبط با این مسأله را 
تهیه می کنند با قاطعیت برخورد و اشــد مجازات بر اساس 

تصمیم دادگاه خواهند داشت.
وی افزود: مســمومیت یک چیزی اســت که باید عوارض 
آن مشخص باشــد. آزمایشگاه های تخصصی و سم شناسی 
مشخص می کنند که مسمومیت هست یا نه؛ تا االن گزارش 

یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته ایم.
وی همچنین درباره آمار کسانی که مورد عفو اخیر رهبری 
قــرار گرفته اند، گفت: کل این افــراد ۸۲ هزار نفرند؛ البته 
دو دسته اند برخی متهمین و محکومین اغتشاشات اخیر و 
برخی محکومین ســال های قبل که ۲۲ هزار نفر مربوط به 
حــوادث اخیر بود که البته این به معنی این نبوده که همه 
ایــن ۲۲ هزار نفر در زنــدان بوده اند بلکه برخی قباًل با قید 
تعهد آزاد شده بودند و عفو به آنها، زوال سابقه می دهد و از 
تعقیب کیفری معاف می شوند. ۶۰ هزار نفر باقی ماندند که 
از این تعداد ۲۵ هزار نفر آزاد شــدند. ۳۴ هزار نفر مشمول 
تخفیف شدند؛ یعنی عفو گرفته اند اما مشمول  تخفیف شده 

است.

ســخنگوی قوه قضائیه درخصوص مرخصی زندانیان برای 
ســال نو گفت: دســتور العمل مرخصی صادر می شود. من 
قبل از امر رئیس قوه قضائیه نمی توانم چیزی بگویم اما باید 
بگویم ایشان به مســائلی که روان مردم را پریشان می کند 
بسیار حساس هستند. کسانی که تجاوز، خشونت و اعمالی 

از این دست داشتند شامل مرخصی نمی شوند.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعالم جرم 
درباره ۳ رسانه و آذر منصوری، رضا کیانیان و صادق زیباکالم 
گفت: در ارتباط با افرادی که نام برده شــد، نسبت به آقای 
کیانیان باید بگویم، مع االسف که مشاهده می کنیم برخی از 
افراد نشر اکاذیب می کنند و بارها هم عنوان می کنیم افراد 
رعایت کنند، پرونده ایشــان در مرحله تحقیقات مقدماتی 
در شعبه دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی است و 

اتهام ایشان نشر اکاذیب است.
وی ادامــه داد: در خصوص خانم منصوری و آقای زیبا کالم 
باید بگویم  قرار جلب به دادرســی صادر و پرونده به دادگاه 
کیفری ۲ ارسال شده اســت. اتهام این افراد تشویش افکار 
عمومــی و فعالیــت تبلیغی علیه نظام اســت که قرار منع 

تعقیب صادر شده است.

ســخنگوی قوه قضائیــه افزود: همچنین باید بگویم  ســه 
روزنامه هم در روزهای اخیر اقداماتی انجام داده اند که واقعا 
قابل دفاع نیست و پرونده شان در دادسرا در حال رسیدگی 

است.
وی در پاســخ به ســوالی درباره آخریــن وضعیت پرونده 
آتش سوزی در زندان اوین گفت: این پرونده ۴۰ متهم دارد. 
تحقیقــات به لحاظ اهمیت پرونــده ادامه دارد و تا یک ماه 
آینده قرار نهایی صادر خواهد شــد و سپس به دادگاه صالح 

ارسال می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات شناسایی و دستگیری 
تعــدادی اخاللگر در نظام ارزی گفــت: در ارتباط با بحث 
اخاللگری در نظام بازار ارز، در برخی از اســتانهای کشــور 
دســتگیری داشتیم و ۶ نفر در استان تهران به اتهام قاچاق 
ارز کشــور دســتگیر شــدند و برای تعدادی دیگر دستور 
دستگیری از طریق دادسرای امور اقتصادی صادر و پرونده 
در حال تکمیل اســت.  عمده اتهامات ناظر بر اقدامات افراد 
در معامالت طال و ارز فردایی است. همچنین دو باند بزرگ 
بــا ۷.۵ میلیون یــورو در دو شهرســتان آذربایجان غربی 

دستگیر شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه:

بهتر است از کلمه »بدحالی« در مدارس به جای »مسمومیت« استفاده کنیم

بعد از عربستان نوبت مصر است 
وقوع انقالب اســالمی ایران در سال 
۱۳۵۷ )ســال ۱۹۷۸ میالدی( با سفر 
ســادات رئیس جمهور وقــت مصر به 
اسرائیل در نوامبر ۱۹۷۷ و سخنرانی در 
کنست و در پی آن قرار داد کمپ دیوید 
بین سادات و مفاخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل با نظارت جیمی کارتر 
رئیس جمهور آمریکا در مارس ۱۹۷۹ همزمان شــده بود، فضای جهان عرب 
و بالطبع جهان اســالم علیه اقدام ساختارشــکنانه سادات شکل گرفته بود تا 
جائیکه اتحادیه عرب، مصر را محکوم و اخراج کرد و مقر اتحادیه عرب از قاهره 
به تونس منتقل شد و کشــورهای عربی یکپارچه علیه مصر شوریده بودند و 
روابطشــان را با قاهره قطع کردند. در چنان فضایی رهبران انقالب اســالمی 
که داعیه دفاع از فلسطین و مخالفت با موجودیت رژیم صهیونیستی داشتند 
نمی توانســتند ساکت بنشینند و نظاره گر باشــند و عکس العملی بروز ندهند 
و جمهوری نوپای اســالمی روابط خــودش را با مصر قطع کرد. البته میزبانی 

سادات از شاه فراری ایران بر نگرانی تهران از سادات افزوده بود.
بعد از شــروع جنگ ایران و عراق، کشورهای عربی به طرف مصر به عنوان 
قدرتمندترین کشــور در جهان عرب بازگشتند و به تجدید رابطه اقدام کردند 
تا از نیروهای مصری در جنگ علیه ایران استفاده شود و ده سال بعد از اخراج 
مجــددا مصر به اتحادیه عرب بازگشــت. در این میان مواضع خصمانه و قطع 
رابطه بین تهران و قاهره ادامه پیدا کرد اگر چه در پاره ای مواقع چراغ ســبز 
برای آشتی چشمک می زدند ولی سریعا چراغ قرمز روشن می شد و همچنان 

قطع ارتباط به قوت خود پا بر جا ماند.
ســیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور اســبق ایران در ژنو با حسنی مبارک 
رئیس جمهور اسبق مصر دیدار و گفتگو داشت و بهترین فرصت بود تا روابط 
دیپلماتیک بین دو کشور قدرتمند منطقه با سابقه طوالنی در دوستی و حسن 

روابط تاریخی برقرار گردد که متاسفانه از این فرصت استفاده بهینه نشد .
محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۱ و در دوران 
ریاســت جمهوری محمد مرســی از اعضای اخوان المسلمین سفری به مصر 
داشت. این ســفر با حاشیه هایی مخصوصا از سوی رهبران االزهر مصر همراه 
بود و شــیخ االزهر از رئیس جمهور ایران خواست تا در جمهوری اسالمی به 
بعضی از موضوعات بیشــتر توجه شود تا مســیر تفاهم میان دو طرف هموار 

گردد .
نباید از نظر دور داشــت نفوذ البی صهیونیستی در قاهره مانع از برقراری 
رابطه می شــود. اکنون و بعد از اقدامات اخیر از سوی ریاض و تهران در جهت 
تجدید رابطه فرصت طالیی فراهم شــده تا ایران و مصر برای برقراری رابطه 
اقــدام کنند. ایران و مصر دو کشــور قدرتمند در خاورمیانه و جهان اســالم 
هســتند که بایــد از نقاط اختالف در تمام ابعــاد و حوزه ها دوری کنند و در 
سایه مذاکرات در جوی آکنده حسن تفاهم اختالفات را حل کنند و بر تقویت 

مشترکات همت بورزند.
امید اســت دو کشور پی برده باشــند فضای جهانی و منطقه ای نسبت به 
دهه های قبل تغییر پیدا کرده و قطع رابطه بین تهران و قاهره به نفع دو کشور 
و منطقه نیست؛ همانطورکه ریاض به این واقعیت واقف شده .اعمال هر گونه 
تعلل به نفع هیچکدام از دو کشور و حتی سایر کشورهای منطقه نخواهد بود.

سرمقاله

پایان بررسی الیحه  بودجه ۱۴۰۲ در شورای نگهبان 
سخنگوی شــورای نگهبان از پایان بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل 
کشور در شورای نگهبان خبر داد و گفت: ابهامات و ایرادات شورا در خصوص 

این الیحه به مجلس ارسال خواهد شد.
به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف روز سه شنبه در توییتر نوشت: پس از ۱۶ 
جلسه فشرده و پیاپی، بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای 
نگهبان به پایان رســید و ابهامات و ایرادات شــورا در خصوص این الیحه به 
مجلس ارسال خواهد شد. وی افزود: ان شاءاهلل چهارشنبه در نشست خبری 
ضمن پاسخ به سؤاالت خبرنگاران، گزارشی از نتیجه بررسی ها را به استحضار 

مردم خواهم رساند.

سخنگوی دولت:
بنزین در سال ۱۴۰۲ گران نخواهد شد

علی بهادری جهرمی در آخرین نشســت خبری هفتگی خود در سال ۱۴۰۱ 
در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی در زمینه افزایش قیمت بنزین در 
ســال آینده و احتمال افزایش یارانه ها به موازات آن، اظهار کرد: شایعات را 
جدی نگیرید. در مورد یارانه ها هم هرکس شکایتی دارد سامانه مربوط به آن 
برای ثبت اعتراض و رسیدگی وجود دارد و به صورت ماهانه مواردی که باید 

حذف یا اضافه شود انجام می شود.
ســخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نیز گفت: دولت پیشنهاد 
افزایش پلکانی حقوق به نفع کســانی که حقــوق پایین تری می گیرند، در 
بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش 
حقــوق به عدالت نزدیکتر اســت. وی افزود: با توجه بــه اینکه هنوز بودجه 
نهایی نشــده و در مرحله اظهار نظر شــورای نگهبان است، به نظر می رسد 
هنوز هم بتوان در این شیوه ای که به صورت سنتی و ساالنه اتفاق می افتد و 
فاصله های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها 
داشته باشیم. بهادری جهرمی ادامه داد: نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق 

روشن است؛ نگاه دولت افزایش باالتر حقوق برای دهک های پایین تر است.

آمریکا باز هم توافق با ایران برای تبادل زندانیان
را تکذیب کرد

ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری به سواالتی درباره 
تحــوالت اخیر مربوط به ایران، از جمله توافق با عربســتان ســعودی برای 
ازسرگیری روابط دیپلماتیک ، برجام و سفر رئیس جمهور بالروس به تهران 
پاســخ داد. به گزارش ایسنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در یک نشســت خبری که مشــروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا 
منتشــر شده اســت، باری دیگر با تکذیب اظهارات حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران دربــاره توافقی با آمریکا برای تبادل زندانیان، گفت: 
ما به طور خســتگی ناپذیری برای آزادســازی این سه شهروند آمریکایی در 
تالشیم و این موضوع یکی از اولویت های این دولت است. صریحا به ایرانی ها 
هــم گفته ایم که این موضوع برایمان در اولویت اســت. او در پاســخ به این 
که آیا آزادســازی پول های بلوکه شــده ایران در کره جنوبی بخشی از توافق 
برای آزادسازی این زندانیان خواهد بود، گفت: نمی توانم درباره تالش هایمان 
برای آزادسازی این شهروندان آمریکایی توضیحی بدهم. این کمکی به آزاد 
شدنشــان نمی کند. پرایس در پاســخ به این که اگر دولت آمریکا می گوید 
ایران غیرقابل اعتماد است و اظهارات آن را تکذیب می کند، چرا برای اجرای 
توافق هســته ای)برجام( بــه آن اعتماد می کند، گفت: برجــام نه بر مبنای 
اعتماد، بلکه بر مبنای راســتی آزمایی و نظارت حاصل شــد که سخت ترین 
پروتکل راستی آزمایی و نظارتی بود. از طریق این پروتکل ها بود که بازرسان 
تســلیحاتی بین المللی، جامعه اطالعاتی آمریکا و این جا)وزارت امور خارجه 
آمریکا( در دوره دولت های قبلی مطمئن می شدند که ایران در حال پایبندی 
به برجام اســت. او در ادامه با اشــاره به خروج دولــت دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور پیشــین آمریکا از توافق هسته ای در ســال  ۲۰۱۸، مدعی شد که 
برنامه هســته ای ایران از آن موقع به گونه ای پیشرفت داشته که »تهدیدی 
برای صلح و ثبات منطقه و فراتر از آن به حســاب می آید.« سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا باری دیگر با گفتن این که برجام فعال در دستور کار این 
کشــور نیست، بیان کرد: آنچه همیشه اول از همه به آن متوسل می شویم و 
در دســتور کارمان قرار دارد، دیپلماسی است. ما همچنان بر این باوریم که 
دیپلماسی تنها راه دائمی، پایدار و قابل راستی آزمایی برای رسیدگی به برنامه 
هســته ای ایران است. حتی با وجود آمادگی برای اتفاقات احتمالی، امیدمان 

به آن را از دست نمی دهیم.
در ادامه نشست خبری پرایس، او در پاسخ به این سوال که آیا میانجیگیری 
چین برای ازســرگیری روابط ایران و عربستان سعودی، آمریکا را به حاشیه 
می راند، گفت: ما از گفتمان، از دیلپلماسی مستقیم و از هر چیزی که باعث 
تنش زدایی در منطقه شــده و به جلوگیری از تنش ها کمک کند، استقبال 
می کنیم. اگر این نتیجه نهایی چیزی باشد که چند روز پیش اعالم شد)توافق 

تهران-ریاض(، خیلی خوبی خواهد شد.
او اشــاره کرد که این توافق حاصل چند دور مذاکره از جمله در کشورهای 

عمان و عراق است و دولت آمریکا در تمام مسیر از آن حمایت کرده بود. 

اخبار کوتاه

سیف الرضا شهابی 






