
وزارت اطالعات:  
شبکه ضدانقالب که به دنبال ایجاد 
درگیری در 16 آذر بود، منهدم شد

اعضای اصلی یکی از شبکه های ضدانقالب که درصدد 
اخالل و ایجاد درگیری در روز 16 آذر در دانشگاه های 
تهران و برخی شهرس��تان ها بودند، از س��وی سربازان 

گمنام امام زمان)عج( شناسایی و دستگیر شدند.
وزارت اطالعات:  ش��بکه ضدانقالب که به دنبال ایجاد 

درگیری در 16 آذر بود، منهدم شد
وزارت اطالع��ات در اطالعیه ای اعالم کرد: س��ربازان 
گمن��ام امام زمان)عج(، با اقدام��ات اطالعاتی اعضای 
اصل��ی یکی از ش��بکه های ضد انق��الب را که درصدد 
اخالل و ایجاد درگیری در ایام 16 آذر به مناسبت روز 
دانش��جو در دانشگاه های تهران و برخی شهرستان ها 
بودند، شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر 
کردند. این ش��بکه در اعتراضات اخیر به طرح سهمیه 
بندی بنزین، قصد داشت با کشاندن برنامه دانشجویان 
دانشگاه تهران به بیرون دانشگاه، اخالل ایجاد کند که 
با هوش��یاری دانش��جویان متعه��د و نهادهای ذیربط 

خنثی گردید.
همچنی��ن برخ��ی از عناص��ر مرتب��ط با این ش��بکه 
شناس��ایی ش��ده که پس از تش��ریفات قانونی، نتایج 
 آن متعاقب��اً به اط��الع ملت عزیزمان خواهد رس��ید. 

 روابط عمومی وزارت اطالعات

هدف ایران خروج از برجام نیست

معاون سیاس��ی وزیر خارج��ه با بان اینک��ه با حذف 
تحریم ها به برجام بازمی گردیم، گفت: هدف جمهوری 

اسالمی ایران خروج از توافق هسته ای نیست.
س��ید عباس عراقچی در دیدار توشیمیتوس��و موتگی 
وزی��ر خارج��ه ژاپن اظهار داش��ت: ای��ران در صورت 
برداش��تن تحریم ها به برجام ب��از می گردد. در صورت 
برداشته شدن تحریم ها و برخورداری ایران از مزایای 

این توافق، به تعهدات برجام باز می گردیم.
وی اف��زود: هدف ما خروج از برجام نیس��ت بلکه پس 
از یکس��ال صبر و مش��اهده عدم اج��رای تعهدات از 
سوی کش��ورهای اروپایی، تصمیم به کاهش تعهدات 

گرفتیم.
معاون سیاس��ی وزیر خارجه که به چین و ژاپن س��فر 
ک��رده، تصریح ک��رد: منطق��ه خاورمیانه در ش��رایط 
حساسی است و همکاری برای کاهش تنش ها بیش از 

هر زمان دیگری مورد نیاز و ضروری است.
وزیر خارجه ژاپن نیز در این دیدار با اظهار خرسندی 
از دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهوری اسالمی ایران 
گفت: ما نگران ش��رایط در خاورمیانه هستیم و باید با 

تالش های دیپلماتیک تنش ها را کاهش دهیم.
موتگی ضم��ن تاکید مجدد بر حمایت این کش��ور از 
برجام خواس��تار خویش��تنداری همه ط��رف ها برای 

جلوگیری از تنش بیشتر شد.
در این دی��دار طرفین در خص��وص روابط دوجانبه و 
مهمترین مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی و س��ایر 
موضوعات مورد عالقه گفت و گو و تبادل نظر کردند.

اخبار

بوی بد از جوراب شما نیست؟
رییس شورای شهر تهران: با زیست شبانه موافقم، اما 
با زیست شبانه ای که تا ساعت 1۰ شب باشد و زیست 

نصف شبانه را قبول ندارم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( در محله رییس شورای شهر شب ها تا ساعت ده 
ادامه دارند و از آن به بعد صبح می شود.

ب( این شب که میگن شب نیست.دیشب مث امشب 
نیست.امشب مث دیشب نیست.هیچ شبی مث امشب 

نیست.
ج( آدم اگر برود شب نشینی خانه آقای رییس شورای 
ش��هر باید س��اعت نه شب – ش��ام خورده نخورده – 

برگردد.
د( مسئول که نداریم هزاران دسته گل داریم.

رئیس ش��ورای شهر تهران گفت: دیش��ب استانداری 
حرف آخر را زد و اعالم کرد منشا بو را پیدا نکردیم.

به نظر ش��ما منش��ا بوی بد، کدام یک از گزینه های 
زیر است؟

الف( جوراب بعضی ها
ب( دهان بعضی ها

ج( مصاحبه های الکی بعضی ها
د( حمام نرفتن بعضی ها

بوی بد آنقدر ش��دید بود که یکی از همکاران ما گفت 
فکر می کنم مال یکی از گندهایی باش��د که خودمان 

زده ایم.
عبارت فوق از کیست؟

الف( یکی از راسوهای بیابان کارائیب
ب( یکی از راکون های آفریقای جنوبی

ج( هر دو گزینه فوق صحیح است.
د( رییس شورای شهر تهران

ننجون

شکایت نمایندگان از دولت به قوه  قضائیه 
حس��ینعلی حاجی دلیگانی از تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس در قالب 
ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس درخصوص اختصاص ارز 42۰۰ تومانی برای 
واردات کاالهای اساسی خبر داد و گفت: در این طرح از رئیس جمهور برای عدم 
پاس��خگویی درباره اختصاص ارز 42۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی به 

قوه قضائیه شکایت شده است.
وی ادامه داد: این شکایت به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و به کمیسیون مربوطه 

ارجاع شده و در نوبت بررسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:یکسری  از شرکت های 
که عمدتاً سابقه فعالیت ندارند و در سال 96 ایجاده شده اند این ارزها را گرفته اند و هیچ 
سابقه ثبتی قبلی در سامانه مربوطه نداشته اند و مشخص نیست که چه میزان با ارزهای 
وارداتی کاال وارد کش��ور ش��ده و چه میزان نیز به خزانه بازگردانده شده که این ابهامات 

باید برطرف شود.  تسنیم

دانشگاه ها برای مسائل و مشکالت جامعه راهکار بدهند
رئی��س نهاد نمایندگ��ی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها گف��ت: انتظار ما از 
دانشگاه های برجس��ته و تراز باال این است که درگیر مسائل و مشکالت جامعه 

شوند و برای آن ها راهکار ارائه کنند.
حجت االس��الم رستمی در مراس��م تودیع و معارفه مسئول سابق و جدید نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: انتظار ما از 
دانشگاه های برجسته و تراز باالیی مانند تربیت مدرس این است که درگیر مسائل و 

مشکالت جامعه شوند و برای آن ها راهکار ارائه کنند.
وی ادام��ه داد: دانش��گاه باید متخصصان و ف��ارغ التحصیالنی تربیت  کن��د که در تراز 
نیازه��ای جامعه بوده و ف��ارغ التحصیالن در زندگی فردی خود نیز افرادی شایس��ته و 
توانمند باش��ند. وی خاطر نش��ان ساخت: در دانش��گاه پیروی یک آفت و پیشرویی یک 
ضرورت اس��ت. دانش��گاه باید مرجعیت در امور پیدا کند و به دنبال مس��یرهای جدید 

باشد.  فارس

دیدار خانواده شهید مدافع امنیت با رهبر انقالب
خانواده ش��هید مدافع امنیت "مرتضی ابراهیمی" طی روزهای گذش��ته با رهبر 

معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
پدر شهید مدافع امنیت مرتضی ابراهیمی از دیدار خانواده این شهید با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی خبر داد و گفت: این دیدار )1۰ 
آذر( قبل از نماز ظهر و عصر انجام شد. در این دیدار رهبر انقالب، خانواده شهید 

را مورد تفقد قرار دادند و گفتگوی کوتاهی نیز با ما داشتند.
وی افزود: حضرت آقا فرزند نوزاد ش��هید را هم م��ورد تفقد قرار دادند و در گوش نوزاد 

اذان گفتند. 
پدر شهید ابراهیمی گفت: رهبر انقالب در این دیدار دو جلد قرآن کریم نیز به خانواده 
شهید هدیه دادند. »مرتضی ابراهیمی« فرمانده گردان امام حسین)ع( مالرد بود که در 
جریان ناآرامی های اخیر در دفاع از امنیت و حفظ اموال عمومی به دس��ت آشوبگران به 

شهادت رسید. تسنیم

رئیس جمه��ور گفت: پیام ها و درخواس��ت هایی که به  صورت 
خصوصی برای مذاکره می فرس��تند خالف ش��عارهایی اس��ت 
ک��ه به صورت عمومی مطرح می کنند و اروپایی ها که واس��طه 

هستند نیز این را می دانند.
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور، همزمان ب��ا روز جهانی افراد 
دارای معلولی��ت در دی��دار صمیمی با جمع��ی از افراد دارای 
معلولیت، نخب��گان معلول و نمایندگان تش��کل های فعال در 
حوزه معل��والن، این دیدار را فرصتی ارزش��مند توصیف کرد 
و اظهارداش��ت: مهمترین مس��ئله در این زمین��ه نگاه مردم و 

مسئوالن به این قشر از جامعه است.
وی کار و خدم��ت ب��ه افراد دارای معلولی��ت را موجب افتخار 
دانس��ت و تأکید کرد: وظیفه ما مهارت آموزی و توانمندسازی 
افراد دارای معلولیت، ایجاد فرصت برابر برای آنان و مهیاکردن 
فضایی است که این عزیزان بدون دغدغه و با آرامش به زندگی 

و فعالیت های اجتماعی خود ادامه دهند.
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه اف��راد دارای معلولیت حدود 1۰ 
درصد از مردم جامعه را تشکیل می دهند، گفت: نگاه ما نسبت 
به این بخش از جامعه باید نگاه انس��ان های واال و فرهیخته ای 

باشد که با مشکالت بیشتری زندگی را می گذرانند.
وی ب��ا تصری��ح به اینک��ه "هیچ گون��ه محدودیت��ی از لحاظ 
اجتماعی، شغلی و فعالیت علمی نباید برای این عزیزان وجود 
داش��ته باشد، تأکید کرد: اگر وزارتخانه یا دستگاهی برای این 
قشر از جامعه محدودیتی قائل شده که دقیق نبوده و ناصواب 
اس��ت، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهم بررسی و 

این نواقص را برطرف کند.
روحان��ی موفقیت 14 نفر از دانش آموزان معلول را در کس��ب 
رتبه دورقمی آزمون سراسری دانشگاه ها در سال جاری بسیار 
مهم و ارزش��مند دانس��ت و گفت: برای دولت افتخار است که 
بتواند برای همه مردم مخصوصاً کسانی که دارای محدودیتی 

هستند، کار و تالش کند.
رئیس جمهور در تشریح مش��کالت پیِش روی دولت یازدهم و 
دوازدهم، اظهارداشت: در دو سال اول دولت یازدهم در تحریم 
ق��رار داش��تیم، بعد از آن با کاهش ش��دید قیمت نفت مواجه 
شدیم به طوری که قیمت نفت به طور میانگین از 112 دالر در 

هر بش��که به کمتر از 3۰ دالر رس��ید و فشار اقتصادی زیادی 
به دولت وارد شد.

روحانی گفت: البته اواخر س��ال 94 و در س��ال 95 با اجرایی 
ش��دن توافق برجام توانس��تیم نفت بفروشیم و روابط بانکی و 
تجاری با کش��ورها داشته باشیم و س��رمایه گذاران خارجی و 
داخلی موفق به س��رمایه گذاری در کشور شدند و شرایط بهتر 
ش��د اما دوباره با خروج غیرقانونی آمریکا از برجام با مش��کل 

تحریم و فشار اقتصادی بی سابقه ای مواجه شدیم.
روحانی در ادامه با یادآوری تحریم بی سابقه آمریکا علیه ملت 
ای��ران با خروج از برجام و اعمال فش��ار اقتصادی س��نگین به 
مل��ت گفت: این تحریم های بی س��ابقه که به گفته خودش��ان 
سخت ترین فش��ار اقتصادی بوده است با این هدف انجام شد 
که به خیال خودش��ان تا پایان سال 98 ما را به زانو درآورند و 
نه تنها آمریکا  که کشور جانی و تروریست است، سایر کشورها 

نیز فکر می کردند این اتفاق در مورد ایران خواهد افتاد.

وی اف��زود: به رغ��م همه این فش��ارهای اقتصادی س��نگین و 
تحریم ه��ای ناعادالن��ه، مردم ای��ران عزت خ��ود را حفظ و با 
مقاومت و تحمل س��ختی ها، از شرایط سخت ایجادشده عبور 
کرده پیروز ش��دند و نش��ان دادند که با ایستادگی و مقاومت 

خود اجازه نخواهند داد دشمن به اهدافش دست یابد.
رئیس جمه��ور با بیان اینک��ه با مقاومت ملت، امروز ش��رایط 
به گونه ای اس��ت که آنها خودشان به دنبال گفت وگو و مذاکره 
هس��تند و پیام ه��ای خصوص��ی می فرس��تند، گف��ت: پیام ها 
و درخواس��ت هایی ک��ه به ص��ورت خصوص��ی  ب��رای مذاکره 
می فرستند خالف شعارهایی است که به صورت عمومی مطرح 

می کنند و اروپایی ها که واسطه هستند نیز این را می دانند.
روحانی با تأکید بر اینکه "همه تالش ما این اس��ت که فش��ار 
را بر قش��ر آسیب پذیر کاهش دهیم"، گفت: علت اجرای طرح 
اص��الح قیمت بنزین این بود که با افزایش بی رویه مصرف، در 

شرایط تحریم  نیازمند واردات بنزین نشویم.

رئی��س جمهور با بی��ان اینکه قبول داریم به دلیل فش��ارهای 
بی سابقه دشمنان، حرکت توسعه کند شده است، گفت: به رغم 
همه مش��کالت این حرکت متوقف نش��ده و ما دنبال توس��عه 
راه آهن چابهار به زاهدان هس��تیم و سعی خواهیم کرد تا آخر 

دولت این طرح افتتاح شود.
وی دربخ��ش اقدامات دولت ب��رای اف��راد دارای معلولیت به 
تصوی��ب قانون حمایت از معلوالن در این دولت اش��اره و ابراز 
ک��رد: درمورد این قانون اصرار م��ا این بود که به عنوان وظیفه 
کار کنیم زیرا اعتقاد داریم معلوالن س��رور و عزیز ما هستند و 

ما خدمتگزار و خادم آنها هستیم.
روحانی با یادآوری اینکه از لحاظ دینی و فهم اس��المی انجام 
هرعملی که سخت تر است، اجر و پاداش بیشتری نزد خداوند 
دارد، گفت: جای هیچ تردیدی نیست که فعالیت معلوالن که 
با س��ختی فراوانی انجام می ش��ود، اجر و پاداش بیشتری نزد 

خداوند دارد.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه قانون مصوب حمایت از ایثارگران 
نیز س��ال ها بعد از تصویب و اجرایی نشدن در دولت گذشته، 
توس��ط دولت یازده��م و در آغاز به کار این دولت اجرا ش��د، 
اف��زود: قان��ون حمایت از معل��والن را نیز عملیات��ی و اجرایی 
می کنیم و در همین س��ال سخت، 1۰۰۰ میلیارد تومان برای 
اجرای آن اختصاص دادیم تا اجرایی ش��ود و سال آینده نیز با 

اختصاص اعتبار الزم، گام بعدی را برمی داریم.
وی با اش��اره به اقدام خوب انتخاب برخی از مدیران س��ازمان 
بهزیس��تی از جامعه معلوالن کش��ور، گفت: امیدوارم تا پایان 
دولت تدبیر و امید بتوانیم خدمات بیش��تری به عزیزان دارای 

معلولیت داشته باشیم.
پیش از س��خنان رئیس جمهور، وحید قبادی دانا معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس س��ازمان بهزیس��تی طی 
س��خنانی به تشریح اقدامات انجام ش��ده از سوی این سازمان 
در حمایت و رسیدگی به وضعیت افراد دارای معلولیت و حل 
مشکالت این قشر از جامعه، تصویب قانون حمایت از معلوالن 
و اختص��اص اولین بودجه ب��رای اجرای این قان��ون در هفته 
گذشته را نش��ان از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به معلوالن 

دانست.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

هریک از جانباختگان در رخدادهای اخیر در صورتی که مشمول 
بند سوم آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های 
ش��اهد باشند تحت پوشش بنیاد ش��هید و امور ایثارگران قرار 

می گیرند.
یک مقام مس��ئول اعالم کرد:کمیته های ویژه اس��تانی که به 
منظور بررسی ترکیب و نحوه جان باختن قربانیان حوادث اخیر 
در کشور تشکیل شده اند ضمن بررسی دقیق اسناد، گزارش ها 
و تصاویر موجود، گزارش خود را برای تصمیم گیری نهایی در 

اختیار مراجع مسئول قرار خواهند داد .
وی خاطرنشان کرد: هریک از جانباختگان در رخداد های اخیر 
در صورتی که مشمول بند سوم آیین نامه تعیین مصادیق عملی 
شهید و خانواده های شاهد باشند تحت پوشش بنیاد شهید و 

امور ایثارگران قرار می گیرند.
وی افزود: براساس ماده 6 این آیین نامه »مرجع تأیید، پذیرش 
و تطبیق مصادیق ش��هید با مفاد ف��وق آیین نامه پس از اعالم 
کمیسیون های بدوی وتجدیدنظر بنیاد شهید و امور ایثارگران 

اس��ت.«گزارش کمیته های استانی در خصوص ترکیب و نحوه 
جان باختن قربانیان حوادث اخیر در کش��ور در دست تنظیم 
اس��ت که پس از نهایی ش��دن و جمع بندی از س��وی مراجع 
مسئول اعالم خواهد شد. در این خصوص، یک مقام مطلع گفت:  

جان باختگان حوادث اخیر شامل 4 گروه می شوند:
بخش اول مربوط به ش��هدای نیرو های انتظامی و بسیج است 
که وضعیت و تعداد آن ها مشخص است. گروه دوم مردم عادی 
هس��تند که در تظاهرات اعتراضی حضور نداش��ته و به دالیل 
مختلف از جمله حمله اشرار و ضدانقالب، آتش سوزی ها و حمله 
به مراکز تجاری و مس��کونی و… جان خود را از دست داده اند. 
گروه س��وم معترضانی هس��تند که برای اعالم اعتراض خود به 
صورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمده و در جریان درگیری های 
ایجاد ش��ده به صورت مشکوک کشته شده اند. گروه چهارم نیز 
عناصر ضدانقالب، اشرار مسلح و اوباش سازماندهی شده هستند 
ک��ه در جریان حمله به مراکز نظام��ی و انتظامی و یا درگیری 

مسلحانه با نیرو های حافظ امنیت کشته شده اند.  نور نیوز

تفکیک ۴ گروه جان باختگان اغتشاشات ۹۸
برخی کشته شدگان »شهید« هستند

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گفت: سند راهبرد روابط 
25 ساله ایران وچین مورد تایید رهبری جمهوری اسالمی 

ایران است.
سرلشکر محمد باقری رئیس س��تادکل نیروهای مسلح در 
دیدار با سپهبد ش��ائو یوئان مینگ معاون روابط بین الملل 
ارت��ش چین و رئیس کمیس��یون مش��ترک نظامی ایران و 
چی��ن ب��ا بیان اینکه روابط دو کش��ور ای��ران و چین رو به 
توسعه است، اظهار داشت: رهبر معظم انقالب روابط ایران و 
چین را راهبردی می دانند و رئیس جمهور چین هم چنین 
نگرش��ی را به ای��ن روابط دارد. وی افزود: س��ند مهمی در 
جمهوری اس��المی ایران درباره راهبرد روابط 25 س��اله دو 
کش��ور تدوین شده اس��ت که به مقامات چین نیز ارائه شد، 
این سند در عالی ترین س��طوح کشور ما تهیه شده و مورد 

تایید رهبری جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با تاکید ب��ر اینکه اراده 
دائمی دو کش��ور بر توسعه روابط اس��ت، تصریح کرد: نگاه 

دیگر کش��ورها و دش��منی هایی که وج��ود دارد تاثیری در 
روابط ما نخواهد داشت و امیدوارم نگاهی که مقامات چین 
ب��ه این س��ند در تنظیم روابط دارند و پاس��خی که به این 
پیشنهاد راهبردی ما می دهند، باعث ادامه مسیر توسعه ای 

روابط باشد.
سرلشکر باقری با تاکید بر اینکه تهدیدات و عالیق مشترکی 
میان م��ا و چین وجود دارد، ادامه داد: زمینه های همکاری 
بس��یار متنوعی برای همکاری نیروهای مس��لح دو کش��ور 
وج��ود دارد و امیدوارم ب��ا تالش جنابعال��ی بعنوان رئیس 
چینی کمیس��یون مش��ترک دو کش��ور، در همه زمینه ها 

بتوانیم روابط را توسعه دهیم.
در ادامه این دیدار س��پهبد شائو یوئان مینگ معاون روابط 
بین المل��ل ارتش با اش��اره به س��فر اخیر سرلش��کر باقری 
به کش��ور چی��ن گفت: این س��فر همکاری ه��ای نیروهای 
 مس��لح دو کش��ور را به ص��ورت مطلوب پایه ری��زی کرد. 

 ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر باقری:
سند راهبرد روابط ۲۵ ساله ایران و چین مورد تایید رهبر انقالب است  

س��خنگوی ش��ورای نگهبان بر لزوم رس��یدگی 
دقیق، مس��تند و مستدل به صالحیت داوطلبان 
تاکید کرد و گفت: مراقب باش��یدحقی از کسی 

ضایع نشود.
کدخدای��ی: در بررس��ی صالحیت ه��ا ادل��ه و 

مستندات کافی مالک باشد
به گزارش ح��وزه پارلمانی خبرگ��زاری فارس، 
عباسعلی کدخدایی س��خنگوی شورای نگهبان 
صبح امروز )س��ه ش��نبه( طی سخنانی در آئین 
افتتاحیه رسمی ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و اولین 
میان��دوره ای پنجمی��ن دوره مجل��س خبرگان 
رهبری با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: حسن اتفاق امروز 
همزمانی افتتاح ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات 

و سالروز تصویب قانون اساسی است.
 وی با اش��اره به اینکه امیدوارم ش��اهد برگزاری 
انتخاباتی پرش��ور باش��یم، تصریح کرد: شورای 
نگهبان به حکم اصل 99 قانون اساس��ی و البته 
قوانی��ن عادی دیگر که تکالیف نظارتی ش��ورای 
نگهبان را تعیین کرده، تنها نهاد ناظر بر انتخابات 
اس��ت، بنابراین هیچ مقام��ی در حوزه اجرایی و 

قضایی نمی تواند در این امر دخالت کند.
 س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: در کنار 
شورای نگهبان که امر مهم نظارت بر انتخابات را 

براس��اس قانون برعهده دارد، قوه قضائیه وظیفه 
رس��یدگی به تخلفات و هیئت ه��ای اجرایی نیز 

وظیفه اجرا را برعهده دارند.
 کدخدای��ی ب��ا تاکید بر اهمیت ام��ر نظارت بر 
انتخابات خاطرنش��ان کرد: باید این تکلیف مهم 
)نظارت بر انتخابات( را مراقبت کنیم که درست 
و با دقت انجام ش��ود.  وی ادامه داد: هیئت های 
نظ��ارت و اعض��ای محت��رم ای��ن هیئت ها که 
ش��اخه های مردمی نظارت بر انتخابات هستند؛ 
وظیفه س��نگینی در بررسی صالحیت ها و تایید 

صحت و سالمت انتخابات برعهده دارند.
 قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه باید 
کلیه فعالیت های انتخاب��ات به دقت مورد رصد 
قرار گیرد و گزارش های رس��یده از سایر نهاد ها 
نیز بررس��ی و در صورت لزوم به هیئت مرکزی 
ارس��ال شود، گفت: شورای نگهبان و هیئت های 
نظارت که به درستی تنها نهاد ناظر بر انتخابات 
هس��تند باید تخلفات را به دقت بررسی کنند تا 

حقی از کسی تضییع نشود.
 کدخدایی اظهار داشت: در انجام وظیفه خطیر 
نظارت بر انتخابات، پس از آغاز ثبت نام ها، بحث 
بررس��ی صالحیت داوطلبان را داریم که باید به 

تدریج در هیئت های نظارت اس��تان ها بررسی و 
نهایتا در هیئت مرکزی اعالم نظر شود که دقت 

نظر در این بررسی ها نیز بسیار مهم است.
وی با بی��ان اینکه اگر خدای نکرده در بررس��ی 
صالحیت داوطلبان کوتاهی شده و کسی از حق 
خود محروم شود باید پاسخگو باشیم، تاکید کرد: 
وقتی قانون اساسی به عنوان قانون مادر تکلیفی 
را برای نهادی و جایی تعیین می کند انتظار است 

آن نهاد وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه اضافه 
کرد: یک س��وی این موضوع حق مردم است که 
باید مراقبت کرد و سوی دیگر نهاد های شایسته ای 
اس��ت که باید با کارآمدی خود اه��داف نظام را 
پی��ش ببرند، بنابراین اگر در انجام وظایف قانونی 
کوتاهی ش��ود و افراد ناس��الم در این پست های 

انتخابی قرار گیرند ما مسئول هستیم.
کدخدای��ی تاکید کرد: همه مردم که رای دادند 
انتظار دارند به دقت بررسی کرده و اجازه ندهیم 
افرادی که شایسته نیس��تند و شرایط قانونی را 

ندارند وارد نهاد های انتخابی شوند.
وی با اش��اره به اینکه همه ما برای انجام وظیفه 
قانون��ی، رضای خداوند متع��ال و تحقق حقوق 
مردم تالش می کنی��م، گفت: در هیات مرکزی، 
اس��تان ها و شهرس��تان ها هیچ کس حق ندارد 
اعمال نظر ش��خصی، س��لیقه ای و محلی کندو 

فقط ُمّر قانون باید مالک باشد.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: چه بس��ا 
ممکن است شخصا سالیق فردی را در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، مجلس ش��ورای اس��المی و 
مجل��س خبرگان رهبری نپس��ندیم، اما آن فرد 
شایستگی الزم را داش��ته باشد، اما نمی توان از 

ورود آن فرد جلوگیری کرد.
 کدخدایی تاکید کرد: باید در بررسی صالحیت ها 
تالش کنیم وظیفه قانون��ی خود را انجام دهیم 

که البته تا االن نیز همین طور بوده است.
وی در ادام��ه س��خنان خود بر لزوم رس��یدگی 
دقیق، مس��تند و مستدل به صالحیت داوطلبان 
تاکید و خاطرنشان کرد: اگر چه قانون در بررسی 
صالحیت ها از ما رسیدگی قضایی را توقع ندارد، 
اما ش��رایطی که در قانون است باید احراز شود. 
اگر ف��ردی، فعلی را انجام داده که او را از التزام 
به اس��الم خارج کرده باید از ورود چنین فردی 
جلوگیری کنیم؛ لیکن این ها نیازمند مستندات 
و ادله کافی است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان 
افزود: اگر ادله و مستندات کافی باشد می توانیم 
پاس��خگو باشیم و به افراد هم اعالم کنیم که به 

این دالیل واجد شرایط نیستند.
کدخدایی با تاکید مجدد بر اینکه تنها نهاد ناظر 
بر انتخابات، هیئت های نظارت مردمی ش��ورای 
نگهبان است، تصریح کرد: انتخابات در جمهوری 
اسالمی ایران مردمی است و هیئت های اجرایی 

و هیئت های نظارت نیز مردمی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد دوم اس��فندماه 
ب��رای  پرش��ور  انتخابات��ی  برگ��زاری  ش��اهد 
 شکل گیری مجلس��ی کارآمد و شایسته باشیم.

 روابط عمومی شورای نگهبان

پیام  های خصوصی برای مذاکره خالف شعارهای عمومی غرب است
روحانی: 

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد چهار شنبه  13 آذر 1398  شماره 5184 

کدخدایی:
در بررسی صالحیت ها ادله و مستندات کافی مالک باشد


