
طبری های دیگر را دریابید!

ماج��رای دادگاه اکبر طبری بس��یار مه��م و قابل 
بررس��ی است . چه فرقی بین طبری و کشمیری و 
کالهی است ؟ آن یکی چند نفر از مسئوالن را می 
کش��د و این یکی اعتماد مردم به سیس��تم قضائی 
کش��ور را )که مهمترین بخش یک نظام حکومتی 
اس��ت که مردم باید به آن اعتماد داشته باشند ( به 
حراج می گذارد. کدام خس��ارت بارتراست؟ جنایت 
کشمیری ها مردم را متحدتر کرد و مظلومیت نظام 
را عی��ان س��اخت اما جنایت این یک��ی مردم را به 
نظام بدبین و مأیوس کرد . کدامیک بیشتر جنایت 
کردند ؟ آن دو طی یکس��ال به  سیس��تم" نفوذ " 
کردند . این یکی طی بیس��ت س��ال در سیستم " 

رشد" کرد ! 
چرا طب��ری و طبری ها می توانند در سیس��تم – 
و آنهم دس��تگاه مهم قضائی – رش��د کنند ؟ چرا 
طبری توانسته است بمدت دو دهه و در کنار گوش 
دو رئیس دستگاه  قضا و در دفتر آنان حضور داشته 
باشد و آبی از آب تکان نخورد ؟ چه عاملی و یا چه 
عواملی موجب رش��د طوالنی م��دت این افراد می 
ش��ود که هیچ عکس العم��ل و برخوردی را در پی 
ن��دارد ؟ اعتمادی بی ان��دازه ؟ مقدس مأبی ؟ عدم 

نظارت ؟ یا عوامل دیگر ؟ 
طبری در سیستم "نفوذ" نکرد. در سیستم" رشد" 
کرد . حساس ترین بخش نظام حکومتی یعنی قوه 
قضائیه ، اس��تعداد آن را داشته است که طبری در 
آن پ��رورش یاب��د و در باالترین س��طوح در دوران 

طوالنی به هر اقدامی که می خواهد ، دست زند .
دس��تگاه های نظارتی در این مدت طوالنی چه می 
کردن��د ؟ حفاظت اطالعات ق��وه قضائیه کجا بوده 
است ؟ بقیه دستگاه های اطالعاتی دیگر کشور چه 
می کردند؟  این سوال مهم را چه کسی باید پاسخ 
دهد که چرا ورود آقای رئیس��ی به قوه قضائیه باید 
مقارن با برکناری و دس��تگیری طبری ش��ود ؟ آیا 
آقای رئیسی از طبری اطالعات قبلی داشت و بقیه 
دستگاههای نظارتی این اطالعات را  نداشتند؟ و یا 
دس��تگاههای نظارتی اطالع داشتند ولی گزارشات 
آنان مس��موع نظر روس��ای قوه قضائی��ه قرار نمی 
گرفت؟ پاس��خ به این س��واالت و واکادی سیستم 
موجود ، بسیار مهمتر از محاکمه طبری و مجازات 
او و رد اموال نامشروع است . اگر عالج واقعه نکنیم 
، باز هم طبری ها رشد می کنند! در پیش چشمان 

مسئوالن و حتی در دفاتر آنها ! 
براستی چند نفر از طبری ها هم اکنون در سیستم 
وج��ود دارند و ما خبر نداری��م ! برخورد فعلی قوه 
قضائیه با طبری ستودنی است ولی برخورد با رشد 
طبری ها و برخورد بموقع با آنها ستودنی تر است. 

 الف

سردار پاکپور ادعای مقام ترکیه ای را رد کرد
»پ ک ک« در داخل خاک ایران

 حضور ندارد
س��ردار پاکپور با رد ادعای یک مقام ترکیه ای مبنی 
بر حضور عناصر   پ ک ک در خاک جمهوری اسالمی 
ایران گفت: س��پاه با اقتدار، عزت و اش��راف دقیق و 
همه جانب��ه، امنیت و تس��لط الزم را در مرزها ایجاد 
کرده اس��ت. س��ردار سرتیپ پاس��دار محمد پاکپور 
فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه بازدید از پایگاه 
های عملیاتی شمال غرب کشور، در  واکنش به ادعای 
یک مقام ترکیه مبنی بر حضور عناصر پ ک ک در 
داخل خاک جمهوری اس��المی ایران اظهار کرد: این 
ادعا را غیرمس��ئوالنه و بی اساس می دانیم و تکذیب 
می کنیم. وی با اش��اره به وضعیت مرزهای دو کشور 
افزود: در مرزهای مشترک جمهوری اسالمی ایران و 
ترکیه تعامالت بس��یار خوب و مفیدی بین نیروهای 
مسلح  دو کشور وجود دارد, لذا انتظار می رود مقامات 
کش��ور دوس��ت و همس��ایه ترکیه، قبل از هرگونه 
اظهارنظر رسانه ای پیرامون رخدادهای مرزی، پس از 
حصول اطمینان از صحت واقعه،  از کانال های رسمی 
با جمهوری اس��المی ایران ارتباط برقرار کرده و برابر 
س��از و کارهای پیش بینی ش��ده این گونه مسائل را 
دنبال کنند. سردار پاکپور اظهار داشت: نیروی زمینی 
سپاه بر اساس مأموریت خود به عنوان مسئول امنیت 
ش��مال غرب کش��ور، با نیروهای تحت کنترل اعم از 
مرزبانی و واحدهای عملیات نیروی زمینی س��پاه، با 
اقتدار و آمادگی کامل  در مرز حضور فعال داشته و با 
اشراف دقیق و مستمر بر منطقه،  تسلط الزم مرزی 

را  ایجاد کرده است.  سپاه نیوز

یادداشت

خبر

رئیس  جمهور درباره رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی 
اعالم ش��ده از س��وی مردم هش��دار داد و گف��ت؛: مردم در 
اردیبهش��ت ماه نس��بت به بیماری وی��روس کرونا مراعات 
مطلوبی داش��تند اما از اواس��ط خرداد این مراعات  کم شده 

است و این می تواند نگرانی را بوجود آورد.
حسن روحانی در جلسه س��تاد ملی کرونا اظهار کرد: بارها 
تکرار کردی��م به دلیل اینکه این بیماری واکس��ن و داروی 
قطع��ی برای درمان ندارد و معموالً در کش��ور ما هم جز در 

چند شهرس��تان به نقطه ای که حدود ۶۵ درصد جمعیت با 
این ویروس مواجه ش��ده باشند و دس��ت و پنجه نرم کرده 
باش��ند و از این ویروس عبور کرده باش��ند، نرس��یدیم و به 
ایمنی دسته جمعی که می گویند هم نرسیدیم، پس نگرانی 
م��ا همچنان وجود دارد و ما بای��د مراقبت کنیم. دلیل این 
پیک ها این اس��ت که در ویدئو کنفرانس��ی که داریم برخی 
استان ها مانند هرمزگان می گویند شرایط ما عادی و سفید 
بود اما در ایام عید سعید فطر و تعطیالت، رفت و آمدها زیاد 

شد و متأسفانه استان هرمزگان دچار مشکل شد و هنوز هم 
در مرحله پیک قراردارد.

رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: پس سفرها و رفت و آمدها 
و مراعات نکردن دس��تورالعمل ها ما را دچار مشکل می کند. 
مردم باید توجه کنند در تمام دنیا هرچند کش��ور پیشرفته 
باشد تخت، آی س��ی یو، امکانات از لحاظ پزشک و پرستار 
محدود است و ما باید محدودیت ها را مد نظر قرار دهیم زیرا 
در هر اس��تانی که ما وارد پیک می ش��ویم، از آن پیک باید 
آرام و پش��ته ای عبور کنیم نه پیک بلندی که همه را دچار 

اضطراب و مشکل کند. 
روحان��ی اضافه کرد: گ��زارش دوم که مقداری نگران کننده 
بود این بود که مراقبت های مردم در اردیبهش��ت نسبت به 
این اپیدمی مطلوب بوده و تا ۸۰ درصد و گاهی بیشتر بوده 
اس��ت و امروز در خرداد ماه ای��ن مراقبت ها از ۸۰ درصد به 
۲۰ درصد رسیده و نگران کننده است. مردم ما باید مراقبت 

کنند تا بتوانیم به خوبی از این مرحله عبور کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: به وزارت صمت توصیه ش��د ماسک 
ارزان به اندازه کافی در اختیار مردم گذاش��ته شود تا مردم 
راحت بتوانند ماس��ک پارچه ای قابل شست و شو در اختیار 

داشته باشند تا بتوانیم به خوبی از این مسائل عبور کنیم.
روحان��ی ادامه داد: من خبر خوش��ی برای مردم دارم که در 
ماه فروردین، اردیبهش��ت و خ��رداد، که البته آمار خرداد به 
طور کامل نیامده، تولیدات ما افزایش یافته اس��ت. البته در 
برخی امور مثل صنعت هوانوردی و گردشگری شرایط فرق 
می کند. به جز چند موضوع که به ش��رایط نرمال نرس��یده، 
در باقی ش��رایط نرمال است و تولید ما به طور متوسط، ۱۰ 
درصد رش��د کرده است. این دو ماه نسبت به دو ماه پارسال 
تولید ما به طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته 
اس��ت که این ش��امل تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی و 

همچنین خدمات الکترونیکی می شود.
وی گف��ت: در چند هفته اخیر بس��یاری از دروازه های ما با 
همسایگان باز ش��ده است، صادرات غیرنفتی افزایش یافته، 
ش��رایط بانک مرکزی ما بهتر ش��ده و ش��رایط ارز آوری ما 
خوب ش��ده است. این هم جزو خبرهای خوشحال کننده ما 
است. رئیس جمهور افزود: از این دو خبر خوشحال کننده تر، 
حکمرانی در کش��ور در شرایط امروز اس��ت. امروز وحدت، 
انس��جام و دست هم را گرفتن به جای مچ گرفتن در کشور 
حاکم است. ش��اهد هستیم که تمامی قوا، مردم و نیروهای 
مس��لح کنار هم هس��تیم. روحانی عنوان کرد: آنگونه که در 

مجلس گفتم، اگر امسال را سال پیوند و پیروزی قرار دهیم، 
یعنی بیش از گذش��ته متحد ش��ویم، یک دستاورد برای ما 
خواهد بود. کرونا مش��کالتی برای ما داشته؛ اما فرصت های 
را نیز برای ما داش��ته اس��ت که از جمله آن اینکه همه قوا، 
اح��زاب، گروه ها را در کنار هم ق��رار داده و یک ائتالف ملی 
برای سالمت و معیش��ت و به عبارت دیگر یک ائتالف ملی 
برای زندگی را شکل داده که دستاورد بزرگی بوده و نباید آن 

را از دست بدهیم. ما تهدید را به فرصت تبدیل کرده ایم.
روحانی ادامه داد: در جلسه نکته ای گفته شد که مهم است. 
در برخی از اماکن مقدس ما مراعات خوب و عالی بوده است. 
امروز گفته شد که در حرم عبدالعظیم، جمکران و قم اصول 
تا ۹۰ درصد رعایت ش��ده و ما سپاس��گزاری می کنیم. وی 
گفت: در بعضی جاها ش��رایط مناسب نبوده است. در حرم 
رضوی که جمعیت طبیعتاً بیش��تر است و باید کار بیشتری 
صورت پذیرد و ما گزارش امیدوار کننده ای نداشتیم. تشکیل 
نماز جماعت، فاصله و اس��تفاده از ماس��ک خوب نبود. من 
از تولیت، مس��ئوالن استان و دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
رض��وی می خواهیم کاری کنند که این اس��تان، وارد پیک 
نش��ود. روحان��ی همچنین با بی��ان این که دراین جلس��ه 
مصوباتی داش��تیم، افزود؛ یکی از ای��ن مصوبات برای دادن 
دستمزد مش��موالن بیکاری که به خاطر کرونا بیکار شدند 
و کمک��ی که باید برای این ماه ها انج��ام بگیرد بود که باید 
عملیاتی ش��ود. وی تصریح کرد: همچنی��ن مصوب کردیم 
ک��ه برخی از کس��ب و کارها که بیمه نب��وده و پرونده بیمه 
نداشتند، مشمول کمک شدند.  رئیس جمهور اظهار داشت: 
تاالرهای پذیرایی در جاهایی که قرمز نیستند می توانند در 
چارچ��وب مصوب کار را آغاز کنند و باید بیش از ۵۰ درصد 

از ظرفیت خود مهمان نپذیرند.
روحانی ادامه داد: کتابخانه های عمومی و قهوه خانه ها نیز بر 
اس��اس پروتکلی که به آنها داده می ش��ود، می توانند آغاز به 
کار کنند. رئیس جمهور گفت: در جلس��ه مطرح ش��د آیا به 
استان هایی که در این روزها در وضعیت قرمز قرار می گیرند 
یک اختیار به استانداری داده شود که برخی از محدودیت ها 
را در کل اس��تان یا چند شهرستان اعمال کند یا نه. برخی 
از اس��تانداران نیز این درخواس��ت را داشتند که بنا شد این 
اختیارات در زمانی باش��د که این استان ها در وضعیت قرمز 
باش��ند که چار چوب های این در جلسه پنج شنبه مطرح و 
برای هفته آینده در دس��تور جلسه ش��نبه هفته آینده قرار 

می گیرد.

بررسی اجبار یا اختیاری 
بودن وکالت در محاکم

حرفه وکالت به عنوان یک ش��غل, تابع مقتضیات و بایدها 
و نبایده��ای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی یک 

جامعه است.
لذا وکالت در مراجع قضایی،از جمله ش��غل های تخصصی 
و دارای منزل��ت اجتماعی در ه��ر جامعه ای بوده که عالوه 
بر تخصص و تس��لط بر منابع حقوقی،عواطف انسانی را نیز 

برای رسیدن به اهداف غایی این صنف می طلبد.
 نه��اد وکالت در هر کش��وری و باالخص دس��تگاه عدالت 
کیفری در راستای رسیدگی عادالنه و منصفانه می بایست 

متقن و مقید به قوانین مصوب و مرتبط با این شغل باشد، 
ک��ه یکی از این قوانین الزام به اجباری بودن وکالت خواهد 
بود. در کش��ورهای متمدن ام��روزی در دهکده جهانی که 
از پیش��ینه حقوقی قاب��ل توجهی برخوردار می باش��ند از 
نظاماتی مانند هدف گذاری در راستای برنامه ریزی صحیح 
در جهت سیر تکامل قضایی، سرعت و دقت در رسیدگی به 
منظور احقاق حقوق عامه و رسیدن به یک دادرسی عادالنه 
برخوردار می باشند.لذا در تشکیالت قضایی عالوه بر ایفای 
نق��ش موثر قضات و حتی هیئت منصفه در )برخی پرونده 
های قضایی( دس��تگاه قضایی، نیازمند همکاری با وکالی 
مجرب با کس��ب اعتماد از اصحاب دع��وا بوده که ضرورت 
اجباری بودن حضور این قش��ردر ای��ن عرصه را می طلبد. 
وکالت در ایران به مانند س��ایر کش��ورها ناش��ی از الزامات 
حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، 
هنجارها و آدابی تاکی��د دارد که عالوه بر انتظار از وکالی 
دادگستری به انجام آن، عدم مداقه در مراتب مزبور، ممکن 
است حسب مورد، مس��توجب مسئولیت قانونی، کیفری و 

انتظامی وکال گردد.
درایران عام��ه مردم به موجب اصول قانون اساس��ی، حق 
برخورداری از دادرس��ی عادالنه را دارند. مطابق قاعده آمره 
در اصل ۳۴ قانون اساس��ی،همه افراد حق دسترس��ی آزاد 
به دادگاه ها را داش��ته و هر س��از و کاری که این حق را با 

خدشه مواجه سازد مورد پذیرش نخواهد بود.
اصل ۳۵ قانون اساس��ی نیز مبین این امر اس��ت.طبق این 
اص��ل، افراد ب��رای رجوع به دادس��راها و دادگاه ها در اخذ 
وکیل مختار بوده و نمیتوان به آن خللی وارد کرد. لذا حق 
دسترس��ی مردم به وکیل از این رو تضمین ش��ده و اسناد 
بین الملل��ی نیز مانند اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و میثاق 
های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

به این حق مسلم تاکید داشته است.
 ل��زوم پذیرش این ام��ر تاجایی ضرورت موض��وع فوق را 
ایجاب نموده اس��ت که، در قوانی��ن مصوب از جمله قانون 
آیین دادرس��ی کیفری مص��وب س��ال ۱۳۹۲ و اصالحیه 
۱۳۹۴)از جمل��ه م��اده ۱۹۰ و تبصره ی��ک و دو ذیل آن( 
عنوان ش��ده که حق انتخاب وکیل را از هیچ شخصی نمی 

توان سلب نمود.
 ضرورت داشتن وکیل از سوی اصحاب دعوا کامال در موارد 
فوق االش��عار مشهود است.مطمئناً مزایای اجباری شدن و 
بالطب��ع ضرورت حض��ور وکال در پرونده ه��ای قضایی به 
عنوان وکیل بر هیچ کس��ی پوشیده نیست. تمهیدات الزم 
در جهت موضوع فوق و حضور وکیل در سیر روال دادرسی 

ضمن آنکه فرایند دادرس��ی عادالن��ه را ایجاب مینماید،از 
تراکم پرونده های قضایی نیز کاس��ته و چه بسا در مراحل 
اولیه دادرس��ی، در جهت رس��الت وکیل در فصل اختالف، 
پرون��ده  مطروح��ه در محکمه قضایی مختوم��ه گردد و یا 
عالوه بر موارد مذکور ضمن تس��ریع در رس��یدگی با توجه 
به اس��تدالل های وکیل در هر پرونده، در سیر انشاء رای، 

توسط قاضی نیز موثر خواهد بود.
برخ��ی از افراد که ب��ه مقررات آیین دادرس��ی در محاکم 
آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی 
صحیح عاجز بوده و امکان دسترس��ی آسان به حق خود را 
نخواهند یاف��ت و مضافا با طرح دعاوی بی اس��اس، باعث 
اتالف وقت دادگاه ها میش��وند. بنابرای��ن ضرورت دخالت 
افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی و نظام حقوقی کشور 

در مسیر حل اختالف دعاوی، انکار ناپذیر است.
قطعا حضور وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی، پیگیری 
دع��اوی مرتبط با قانون، رفع نواق��ص پرونده ها و دفاعیات 
باعث می ش��ود که نظ��ام قضایی با مجموع��ه کامل تری 
مواجه ش��ود. که از ای��ن رو با دفاعیات متناس��ب و موثر، 
از ط��رح دع��اوی غیرکارشناس��ی که منجر ب��ه رد دعوا یا 

محکومیت شاکی می شود جلوگیری میگردد.
وکالی دادگس��تری مسلما میتوانند در زمینه ی تمیز حق 
از باطل و اجرای دقیق و س��ریع عدالت در محاکم با طرح 
دعوی و بیان صحیح و دقیق و متقن ادعا و در نظر گرفتن 
ادله الزم و تقدیم و اقامه آن، در جهت سیرعادی و قانونی 
پرون��ده به تش��خیص و احراز موضوع، قض��ات دادگاهها را 

یاری نمایند.
با توجه به موارد معنونه بایس��تی نقش عوامل ذیمدخل در 
تحقق اجباری ش��دن وکالت را در نظر بگیریم. لذا در این 
زمینه الزم اس��ت به نقش موثر وس��ایل ارتباط جمعی در 
رابطه با این موضوع و در مقوله فرهنگ س��ازی که بس��یار 
تأثیرگذار و خالی از فایده نخواهد بود اشاره کرد. زیرا تا عامه 
مردم ضرورت رجوع به وکیل را احس��اس ننمایند،هیچگاه 
لزوم اجبار وکالت را به درستی نمی توانیم در کشور محقق 
س��ازیم تا حقوق ش��هروندی مردم تضمین گردد. از طرفی 
باید آس��یب های این طرح را قبل از هر اقدامی پیش بینی 
کرد و برای این منظور راهکارهای مناسب ارائه گردد. یکی 
از آسیب هایی که می توان از آن به عنوان بزرگترین چالش، 
در راه اجباری کردن وکالت در محاکم یاد کرد، بحث مالی 
این طرح بوده، که متاسفانه از این حیث در جهت مخالفت 
ب��ا الزامی بودن وکالت اس��تفاده نموده اند. از س��وی دیگر 
گسترش کمی نهاد وکالت و تراکم کمی وکال در شهرهای 

بزرگ به ویژه تهران و برخی از مراکز اس��تان ها باعث شد 
به اندازه کافی به وکال مراجعه نشود، به ویژه وکالی جوان 
ما که موفق به اخذ پروانه وکالت و ش��غل مورد عالقه خود 
می شوند از لحاظ معیشتی و درآمد دچار مشکل و چالش 
گردیده، مش��کالتی که در آینده تاثیر مس��تقیمی بر روی 
خان��واده این قش��ر فرهیخت��ه که به نوعی الگو محس��وب 

میشوند، خواهد گذاشت.
نهاده��ای وکالتی از جمل��ه مرکز وکالء ق��وه قضائیه باید 
راه حلی برای برون رفت از این شرایط اقتصادی و معیشتی 
ارایه کنند. طبیعتا این راه حل بدون در نظر گرفتن شرایط 
عمومی کش��ور و همکاری همه مس��ئولین کش��ور امکان 

عملی نمی تواند داشته باشد.
 لذا بحث اجباری کردن وکالت را میتوان به عنوان بهترین 
راه��کار در این زمینه مطرح ش��ود که ب��ا تصویب قانون، 
زمین��ه ای فراهم گردد که اف��راد برای مراجعه به محاکم از 

وکیل دادگستری استفاده کنند.
پس نتیجه می گیریم که در هر نظام قضایی کارآمد کمک 
ب��ه احقاق حقوق حق��ه مردم امری مه��م در ایجاد چنین 
نهادی مس��تحکم و اساس��ی بوده و نهاد وکالت و اجباری 
بودن حضور وکی��ل در محاکم قضایی با اقدامی مناس��ب 
در ب��ه خدمت گرفتن تجربی��ات حقوقی وکال درمحاکم نه 
تنها س��بب اطاله دادرسی و اجحاف به عامه مردم از حیث 
افزای��ش هزینه مالی، افزایش هزینه های دس��تگاه قضایی 
نگردیده، بلکه اجباری ش��دن این امر که در مقطعی به آن 
با نگاهی مثبت نگریسته شد و اجرایی نیز گردیده و قانون 
آیین دادرس��ی کیفری و بالطبع قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران نیز به عنوان قانون مادر به آن صحه گذاشته 
اس��ت چیزی جز بهره مندی اقش��ار آسیب پذیر،عدم اطاله 
دادرسی، کمک به دستگاه قضا در عدم اصدار آراء متناقض 
و حتی کاهش حجم پرونده های قضایی و تامین معیش��ت 
صنف وکال،نخواهد بود. بنابراین سیاس��ت گذاری کارآمد و 
اثرگ��ذار در این رابطه، که منافع جامعه و دس��تگاه قضایی 
و بالطبع حقوق صنفی این قش��ر فرهیخته جامعه را تامین 
میکند، س��بب می گردد که قوه مقننه به آنچه که رسالت 
این امر توس��ط مرکز وکال و کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده ق��وه قضاییه ت��ا مقطع فعلی باالخ��ص در دوران 
ریاس��ت محترم ق��وه قضائیه جناب آقای ایت اهلل رئیس��ی 
و ریاس��ت محترم مرک��ز وکال جناب اق��ای دکتر بهادری 
جهرم��ی، به آن در جهت اجرایی رس��الت مذکور پرداخته 
تا ضرورت این امر در جهت اجباری شدن وکالت به عنوان 

قانون مصوب گردد،نه صرفا اختیاری بودن آن.
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گزارش

یادداشت

مردم دیگر به هیچ اصالح طلبی رای نمی دهند
زیب��اکالم درب��اره ب��ازی نام ها در طی��ف اصالح طلب��ان ب��رای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری می گوید: »فرقی نمی کند که کاندیدای اصالح طلبان در 
۱۴۰۰ آقای جهانگیری باش��د یا هر فرد دیگری. ن��ه آقای جهانگیری، نه 
آقای عارف و نه حتی خود خاتمی هیچ شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند 
بدن��ه اجتماعی که به اصالح طلبان باور داش��ت و به آن��ان رای می داد، بعد 
از انتخابات ۲۹ اردیبهش��ت ۹۶ و عملکرد دولت آقای روحانی و مجلس دهم، 

اعتقاد و باور خود را از دست داد. 
وی تاکید کرد: »مهم نیست که اصالح طلبان چه کسی را کاندیدا می کنند مهم این 
اس��ت که بدنه اجتماعی به این جریان پش��ت کرده و این را به وضوح در انتخابات 
اس��فند ۹۸ دیدیم. زیباکالم در پاس��خ به پرسش��ی »روی کار آمدن دولت اصولگرا 

لزوما به معنی بازیابی بدنه رای جریان اصالح طلب نیست.  جهان نیوز

آغاز تحقیقات کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه تاجگردون 
دبیر کمیس��یون تحقی��ق اعتبارنام��ه منتخبان مجل��س یازدهم گفت: 
کمیس��یون تحقیق از امروز تشکیل جلسه داده و تحقیقات و بررسی های 
الزم را درب��اره اعتبارنامه غالمرضا تاج گردون آغاز خواهد کرد. وی ادامه 
داد: در حقیقت تصمیم گیری می کنیم که طی این مدت مش��خص شده 
که براساس قانون ۱۵ روز به کمیسیون مهلت داده شده،  چند جلسه برای 
بررس��ی اعتبارنامه منتخب گچساران تش��کیل شده و چه زمانی از معترضان 
و غالمرض��ا تاج گ��ردون دعوت به عمل آید. وی گفت: قطعا در جلس��ات بعدی از 
معترضان اعتبارنامه غالمرضا تاج گردون و همچنین ش��خص منتخب گچس��اران 
دعوت خواهیم کرد تا توضیحات و سخنان آنها را هم بشنویم. وی خاطرنشان کرد: 
 البته آقای تاج گردون ضمن حضور خود و همچنین ارائه توضیحات و دفاعیات در 

جلسه کمسیون باید مدارک الزم را درباره توضیحات خود ارائه کند. فارس

قیمت مسکن بدون ضابطه است
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس گفت: قیمت اجاره و خرید مس��کن به 
صورت جهش��ی و بدون هیچ ضابطه ای در حال افزایش اس��ت که ما در 
کمیسیون عمران این موضوع را بررسی می کنیم. اقبال شاکری با انتقاد 
از وضعیت مسکن، گفت: یکی از دغدغه های اصلی مردم در این روزها به 
ویژه اقش��ار آسیب پذیر و جوانان، قیمت سرسام آور اجاره و خرید مسکن 
اس��ت و با این شرایط خرید مسکن برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده 
است. وی با بیان اینکه وضعیت اجاره مسکن هم بسیار نابسامان است، تصریح کرد: 
قیمت های اجاره مسکن هم به صورت جهشی و بدون هیچ گونه ضابطه ای در حال 
افزایش اس��ت. شاکری گفت: ثبت اجاره نامه و خرید و فروش مسکن ضابطه مند 
نیست و برخی از امالکی ها بدون توجه به ضوابط و قوانین، قیمت رهن و اجاره را 

سرسام آور افزایش می دهند که باید با این رویه برخورد شود.  مهر

هشدار روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

مجبور شویم، محدودیت ها را 
برمی گردانیم

 مهدی منصوری سنگری
وکیل پایه یک و عضو کمیسیون حمایت 

مرکز وکالء قوه قضاییه


