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*نسیبه پیرایش
اخیر،  حوادث  متهمان  از  تن  دو  اعدام  خبر 
رسانه های  و  فیلترشده  اجتماعی  شبکه های  در 
میان  در  و  از کشور جنجال  فارسی زبان خارج 

مردم شبهاتی ایجاد کرده است. 
در  دادگستری  وکیل  آغاسی  محمدحسین 
محمدمهدی  حکم  اجرای  روند  درباره  توییتی 
کرمی نوشت: »امروز صبح حکم را اجراکرده اند، 
بدون اینکه اجازه آخرین دیدار با خانواده اش را 
به آن ها بدهند! چهارشنبه از زندان تماس گرفت 
عنوان  به  را  خشک  غذای  اعتصاب  گفت  و 
اعتراض به نپذیرفتن شما به عنوان وکیلم شروع 
وکالت  اعطای  به  موفق  اگر  بود  قرار  ام.  کرده 

شد، اعاده دادرسی را مطرح کنم.«

این در حالی است که قوه قضائیه اعالم کرده: 
تحقیقات  مرحله  در  نه  کرمی  مهدی  »محمد 
مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی 
نکرد و محمد حسینی دارای وکیل انتخابی بود. 
همچنین علیرغم برخی اخبار منتشرشده، محمد 
حسینی یکی دیگر از متهمان پرونده که به اعدام 
محکوم گردید، در زمان رسیدگی به پرونده در 
دیوان عالی کشور وکیل معرفی نموده و دارای 

وکیل انتخابی بوده است.
رابطه  در  مطرح شده  ادعاهای  از  دیگر  یکی 
با این پرونده، این است که محکومان پیش از 
اجرای حکم، نتوانسته اند با خانواده خود دیدار 
که  است  شده  مطرح  حالی  در  ادعا  این  کنند. 
محمدمهدی کرمی مطابق مقررات از جمله آیین 

نامه اجرایی سازمان زندان ها در طول بازداشت 
همچنین  تلفنی،  تماس  متعدد  صورت  به 
پدر،  شامل  خود  خانواده  با  حضوری  مالقات 
بررسی صورت  و حسب  داشت  برادر  و  مادر 
قبل  هفته  در  نیز  بار  آخرین  زندان  از  گرفته 
داشته  برادرش  و  والدین  با  حضوری  مالقات 
و  تلفنی  تماس  امکان  هم  است.محمد حسینی 
به  با توجه  مالقات حضوری داشته است لکن 
فوت والدین وی و نیز حسب اعالم ایشان مبنی 
خانواده  اعضاء  سایر  با  ارتباطی  هیچ  اینکه  بر 
با  مالقات  جهت  تقاضایی  هیچ  ندارد،  خود 
شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم جهت 
مالقات حضوری با ایشان تقاضا و یا مراجعه ای                                                         

نداشته است.« 
داخل  در  مخالفان  از  برخی  میان  این  در  اما 
جمهوری  که  می کنند  ادعا  کشور،  از  خارج  و 
اسالمی دو زندانی سیاسی را اعدام کرده و دو 
جوان معترض را کشته است و شعار نه به اعدام 

و نه به گسترش خشونت سر می دهند. 
و  عادی  انسان  یک  عنوان  به  و  منصفانه  اگر 
به دور از جهت گیری های سیاسی به قضیه نگاه 
کنیم، آنچه روز 12 آبان در اتوبان کرج- قزوین 
بر سر سیدروح اهلل عجمیان آوردند، فارغ از سایر 
اسالمی  جمهوری  رسمی  مقامات  که  اتهاماتی 
ایجاد آشوب  این پرونده وارد می کنند، مثل  به 
... و همه ماجرا را یک  افساد فی االرض و  و 
دعوای شخصی و با انگیزه شخصی بدانیم،  باز 
هم شکنجه کردن و کشتن آن هم چنین وحشیانه 
با عملکرد  اما در رابطه  انسانیت است.  از  دور 
دستگاه قضا باید گفت مادامی که با عملکردشان 
بذر بی اعتمادی در میان مردم بکارند چیری جز 
بی اعتمادی هم درو نخواهند کرد. و البته راه های 

ایجاد اعتماد را هم خود بهتر از ما می دانند!

وزیر کشور گفت: ما چیزی به نام پدیده لباس 
است.  جوسازی  بیشتر  این  و  نداریم  شخصی 
با  باشند و  لباس شخصی  با  نبود  نیازی  ماموران 
این  کردند  به وظایف شان عمل  لباس هم  همان 

بیشتر هیاهو تبلیغاتی و رسانه ای است.
احمد وحیدی، وزیر کشور درباره این که پس از 
مطرح شدن بحث پلیس نما ها گفته شد که وزارت 
هستند  نظرش  زیر  انتظامی  نیرو های  که  کشور 
باید یک ساماندهی در بخش ماموران انتظامی و 
افرادی که موسوم به لباس شخصی هستند داشته 
باشد تا به برخی شایعات در این زمینه دامن زده 
نگوییم  اگر  این ها  از  زیادی  نشود، گفت: بخش 
ما  نیرو های  است،  جوسازی  اکثریتش  همه اش، 
و  چهارراه ها  در  رسمی  لباس  با  روشن  بسیار 

جا های دیگر حضور داشتند.
 چه عزیرانی که از فراجا بودند و چه عزیرانی 
شناخته  لباس های  با  بودند،  بسیج  و  سپاه  از  که 
لباس  مفهوم  به  چیزی  و  داشتند  حضور  شده 
شخصی ما نداشتیم، این ها عزیزانی بودند که سر 
نبود  نیازی  اصوال  و  بودند  مشخص  چهارراه ها 

کسی لباس شخصی باشد.
موظف  جا  همه  در  اطالعاتی  ماموران  طبیعتا 
هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش 

لباس شخصی نیست؛ وظیفه شان این است؛ لذا ما 
چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این 

بیشتر جوسازی است.
مشاهده  بار ها  خبرنگار  عزیران  همه  و  شما ها 
با  بسیجی  نیرو های  و  انتظامی  نیرو های  کردید 
لباس سر چهارراه ها بودند و نیازی نبود با لباس 
شخصی باشند و با همان لباس هم به وظایف شان 
شخصی  لباس  اسم  به  چیزی  ما  کردند  عمل 
نداریم این بیشتر هیاهو تبلیغاتی و رسانه ای است.

وزیر کشور:
پدیده ای با عنوان لباس شخصی نداریم

 این ها جوسازی رسانه هاست

افزایش ۲۰ درصدی حقوق 
در سال آینده

حقوق  برای  دولت   ،1۴۰2 بودجه  الیحه  در 
سال  به  نسبت  را  درصدی   2۰ افزایش  کارکنان 
است  گرفته  نظر  در  متوسط  به صورت  گذشته 
که در صورت تصویب مجلس شورای اسالمی 
این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.

طی  ماه  دی  پنجم  که  دولت  مصوب  الیحه 
نامه رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، 
نشان می دهد که میزان افزایش حقوق کارکنان در 
الیحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط 2۰ 
درصد در نظر گرفته شده است و حق عائله مندی 
و اوالد نیز به ترتیب ۵۰ و 1۰۰ درصد افزایش 

پیدا خواهد کرد.
در الیحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق 
کارکنان 1۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای 
حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش بینی کرده 
بود؛ به گونه ای که مقرر شد افزایش حقوق بین 

پنج تا  2۹ درصد متغیر باشد.
بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در الیحه بودجه امسال 
در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل 

حقوق به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
سال بعد یارانه ها تغییر 

نمی کند
در الیحه بودجه سال 1۴۰2، میزان یارانه نقدی 
برای سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانه های 
۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد.
اوایل دی ماه طی نامه رسمی رییس جمهوری 
میزان  که  می دهد  نشان  شد،  ارائه  مجلس  به 
امسال  به  نسبت  آینده  در سال  نقدی  یارانه های 
 ۳۰۰ یارانه های  بنابراین  کرد؛  نخواهد  تغییری 
ماه های  از  تومانی که  تومانی و ۴۰۰ هزار  هزار 
کلید خورد، در صورت تصویب  امسال  ابتدایی 
مجلس شورای اسالمی، سال آینده هم ادامه پیدا 

خواهد کرد.
البته در بودجه 1۴۰1 بیش از ۷۳ هزار میلیارد 
تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
بنزین  به  مربوط  معیشتی  یارانه  همچنین  و 
پیش بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت 
را  یارانه ها  مبلغ  گرفت  تصمیم  دولت  نهایتا  اما 
برای مشموالن به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار 
تومان افزایش دهد.از سوی دیگر طرح کاالبرگ 
الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرایی شده، 
در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. بر این 
یارانه  که  کنند  انتخاب  می توانند  مردم  اساس 

نقدی می خواهند یا کاالبرگ الکترونیکی.
فرانسه حق توهین به 

کشورها و پیروان ادیان 
الهی را ندارد

توصیه ای  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دولتمردان  آنچه  گفت:  فرانسه  دولتمردان  به 
بدیهی و  باید رعایت کنند، اصول  فعلی فرانسه 
متقابل،  بین الملل یعنی احترام  اساسی در روابط 
عدم مداخله در امور داخلی دیگران و احترام به 
ارزش ها و مقدسات ملی، دینی و مذهبی دیگران 
حساب  در  یکشنبه  روز  کنعانی  است.ناصر 
کاربری خود در توییتر در توصیه به دولتمردان 
سیاه  تاریخی  سابقه  با  فرانسه  نوشت:  فرانسه 
در  بیان  آزادی  و  بشر  حقوق  نقض  استعمار، 
به  وقیحانه  توهین  توجیه  حق  خارج،  و  داخل 
مقدسات دیگر کشورها و ملت ها و پیروان ادیان 

الهی را به بهانه آزادی بیان ندارد.
باید  فرانسه  فعلی  دولتمردان  آنچه  افزود:  وی 
اساسی در روابط  بدیهی و  کنند، اصول  رعایت 
در  مداخله  عدم  متقابل،  احترام  یعنی  بین الملل 
و  ارزش ها  به  احترام  و  دیگران  داخلی  امور 

مقدسات ملی، دینی و مذهبی دیگران است.

اعدام آشوبگران یا اعدام معترضان؟!
دوشنبه 19 دی  1401       شماره 6450         سال بیست و پنجم

دولت  رابطه  گفت:  دهم  مجلس  نماینده  یک 
این  شدن  پر  بنابراین  است؛  قطع  تقریبًا  ملت   -
باشد  شدنی  رفراندوم  با  می رسد  نظر  به  فاصله 
»شاید«  که  کنم  تاکید  باید  من،  باور  به  هم  آن 
با رفراندوم بتوان اوضاع را به سمت عادی شدن 

سوق داد.
پروانه سلحشوری، نماینده اصالح طلب مجلس 
از  برون رفت کشور  راه  اینکه  به  پاسخ  در  دهم، 
موج اعتراضاتی که حدود چهار ماه است کشور 
راه  اینکه  گفت:  چیست؟  است  گرفته  فرا  را 
به  نه  یا  از بحران کنونی شدنی است  برون رفت 
اراده حاکمیت برمی گردد. از سوی مردم، اعتراض 
خیابانی حق شان است آن هم طبق اصل 2۷ قانون 
اساسی. حتی اگر قانون اساسی را بخوانید متوجه 
حتی  اعتراضات  دست  این  برای  که  می شوید 
شرط گرفتن مجوز هم دیده نمی شود. از طرفی 
اعتصاب هم حق مردم است این ها حقوقی است 

که به رسمیت شناخته شده است.
 بخش هایی از گفت و گوی پروانه سلحشوری 

را در ادامه می خوانید:
مشکل کشور ما ساختاری است. به معنای کلمه 
ساختار دچار مشکل است و با تغییر افراد شاهد 
عوض شدن اوضاع نخواهیم بود. مثال ساده آن 
می بینید  که  است  رئیسی  آقای  آمدن  کار  روی 
نه تنها بر همان پاشنه چرخید که حتی وضع به 

مراتب بدتر هم شد.
مانند  ساختاری  تغییرات  به  تن  حاکمیت  اگر 
رفراندوم بدهد حال این رفراندوم شاید در یک 
در  اگر  بیفتد.  اتفاقاتی  شاید  باشد  قالب کوچک 
تا  می شود  باز  شود  برگزار  رفراندوم  حد  این 
حدی امیدوار بود که تغییرات ایجاد شود در غیر 
این صورت به باور من کار دیگری نمی شود کرد.
اکنون اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است و 
رابطه دولت - ملت تقریبًا قطع است و حتی به 

نوعی در تناقض و جدال با هم هستند. از طرفی 
اوضاع و احوال اجتماعی هم حال و روز خوبی 
ندارد؛ بنابراین پر شدن این فاصله به نظر می رسد 
با رفراندوم شدنی باشد آن هم به باور من، باید 
تاکید کنم که »شاید« با رفراندوم بتوان اوضاع را 

به سمت عادی شدن سوق داد.
هم  من  حرف  این  با  جامعه  از  بسیاری  شاید 
رضایت  هم  کار  این  به  حتی  و  باشند  مخالف 
خاکستری  قشر  آن  شاید  حال  عین  در  ندهند. 
که تا امروز وارد صحنه اعتراض نشدند علیرغم 
راضی  رفراندوم  ابزار  با  بتوان  گله مندی هایشان 

کرد.
انتخابات آزاد به معنای واقعی و سپردن کار ها 
به مردم می تواند چاره کار باشد. باز هم می گویم 
مردم  شاید  بگیرد  صورت  کار هایی  چنین  اگر 
در  را  رویکرد  این  من  که  بپذیرند  را  حاکمیت 
حال حاضر از طرف حاکمیت بعید می دانم، چون 
حاکمیت  به  قدرت  نظر  از  اجتماعی  بدنه  هنوز 

نمی چربد.

شاید با رفراندوم بتوان اوضاع را به سمت عادی شدن سوق داد

مشکل کشور ما ساختاری است

کمیسیون  رئیس  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
اقتصادی مجلس ناترازی در بودجه و نظام بانکی 
کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست 
و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد 
که  است  مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی  تومان 
نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی 

و تورم دارد.
در  ناترازی  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
تورم  اصلی  دلیل  را  بانکی کشور  نظام  و  بودجه 
در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر 
بانک ها به  حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی 
بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه 

پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.
کمیسیون  رییس  ابراهیمی  پور  رضا  محمد 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی صبح امروز در 
مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: 
اصالح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصاد 
در حال جمع بندی است و بزودی نهایی و راهی 
صحن علنی می شود که کاهش تصدی گری در 
اقتصاد در احکام این قانون لحاظ شده است و در 

حال جمع آوری نظرات عمومی هستیم.
وی افزود: به نظر می رسد آنچه سبب عدم ثبات 
سیاست های  شده،  کشور  اقتصادی  وضعیت  در 

ارزی در کشور است.
در  تورم  نرخ  متوسط  پورابراهیمی،  گفته  به 
کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن 
قطعا شرایط کشور را به وضعیت خاصی رو برو 
خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله 
متوسط ۳2 درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ 
خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در 

این مسیر میسر نخواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که 
باید اقدامات ویژه ای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، 
خاطرنشان کرد: اگر بصورت عادی سطح تورم را 
در کشورمان با کشور های همسایه مقایسه کنید و 
مثال اگر این تفاضل 2۰ درصد در سال باشد، عمال 

قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا می کند.
بانکی  نظام  و  بودجه  در  ناترازی  پورابراهیمی، 
کشور  اقتصاد  در  تورم  اصلی  دلیل  را  کشور 
حدود  حاضر  حال  در  داشت:  عنوان  و  دانست 
بانک  به  بانک ها  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   ۳۶۰
مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی 
 ۵۷۰ معادل  البته  دارد.  تورم  و  نقدینگی  رشد  و 
هزار میلیارد تومان طلب بانک ها از دولت را نیز 

باید نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم 

نظر  در  احکام خوبی  امسال دولت  بودجه  در  تا 
بودجه  تومان کسری  میلیارد  هزار  تا ۴۰۰  بگیرد 
را مدیریت کنیم.وی گفت: در حوزه ارز بر طبق 
تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشور ها و نیز 

دانش این حوزه باید تصمیم گیری کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 
بانک  کل  رییس  سوی  از  اظهارنظر هایی  اخیرا 
بودیم  شاهد  را  ارز  نرخ  تعیین  درباره  مرکزی 
و  موافق  ارز  نرخ  در  ثبات  سیاست های  با  ما  و 
نرخ  تعیین  با  ثبات  اما سیاست  حمایت می کنیم، 
ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در 
مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب 
خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را 
از  سفارش ها  ثبت  درباره  آمار ها  و  باشیم  شاهد 
وزارت صمت نیز در هفته های اخیر گواه همین 

 بودجه ۱۴۰2بعد از عید بررسی می شوداست.

 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دولت تا 
پایان دی برنامه هفتم را به مجلس ارائه می دهد 
و پس از بررسی و تصویب آن، الیحه بودجه سال 

آینده در دستور کار قرار می گیرد.
نشست  در  الدینی  میرتاج  رضا  محمد  سید   
علنی روز یکشنبه - 1۸ دی - در روند بررسی 
طرح درآمد شهرداری کوچک از محل مالیات بر 
بودجه  الیحه  مورد  در  شفاهی  تذکر  در  ارزش 
1۴۰2 کل کشور گفت: نزدیک به دو هفته است 
که دولت الیحه بودجه را به هیات رییسه تحویل 
نکرده  ارائه  را  هفتم  برنامه  دولت  چون  و  داده 
به  دولت  او  داشته  نگه  را  الیحه  مجلس  است، 
دنبال تکمیل برنامه هفتم است، اگر الیحه بررسی 

نشود با مشکل روبرو می شویم.
همکاری  لزوم  به  اشاره  با  تبریز  مردم  نماینده 
بین دولت و مجلس بیان داشت: تعامل بین دولت 
و مجلس ایجاب می کند که از کنار این مسائل 
تا  گیرد  تدبیری صورت  نگذریم  آسانی  به  مهم 

برنامه ششم تمدید شود و بررسی الیحه بودجه 
بیش از این به تاخیر نیفتد.

مجلس  رییس  قالیباف  محمدباقر  ادامه  در 
شورای اسالمی در پاسخ به اظهارات نائب رئیس 
نمی توانیم  ما  گفت:  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
مجلس را با سلیقه اداره کنیم ، معنای تعامل این 
نیست که پا روی قانون بگذاریم، ماده 1۸۰ آیین 
نامه مشخص کرده است که روند بررسی بودجه 
انجام شود مگر ما می توانیم بودجه ای  چگونه 

تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشیم.
آمده  نامه  آیین   1۸۴ ماده  کرد:در  اضافه  وی 
به  ماه  1۵آذر  از  بعد  را  بودجه  دولت  اگر  است 
مجلس ارائه کند باید الیحه سه دوازدهم ضمیمه 
باید  ماده 1۸2 عوض نشده و  امسال   ، باشد  آن 
جداول و بودجه باهم به مجلس ارائه شود چون 
زمینه  این  در  نگهبان  در شورای  مجلس  مصوبه 
تایید نشده است و اجازه تمدید برنامه ششم را 

هم نداریم.
قالیباف گفت: توافق براین شد که دولت در دی 
ماه برنامه را تقدیم مجلس کند و با توجه به اینکه 
از 1۵ آذر گذشته با سرعت برنامه را بررسی کنیم 
داریم  دوازدهم  ماده 1۸۴چون چند  اساس  بر  و 
کنیم  می  بررسی  را  دوازدهم  چند  توانستیم  اگر 
کنیم  می  تکمیل  را  بودجه  عید  از  بعد  گرنه  و 
نمی توانیم خالف آیین عمل کنیم دوستان نظرات 
شخصی را به عنوان نظرات مجلس در مصاحبه 

ها بیان نکنند.
برای  الدینی  میرتاج  راهکار  به  پاسخ  در  وی 
تمدید برنامه ششم گفت: یک سال برنامه ششم 
تمدید شده و یکسال دوم ،برنامه هفت سال می 

شود نظر بر تمدید نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه هزینه های 
تأمین مسکن در حال حاضر بسیار کمرشکن شده 
است، گفت: ساخت مسکن باید اولویت همه دولت 

و استانداران باشد.
تاثیرگذار  چهره های  و  سیاسی  هادیان  همایش 
اقشار بسیج استان با موضوعروشنگری و جهاد تبیین 
)سالن  عطایی  شهید  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  در 
اجتماعات نور( با حضور علی نیکزاد نایب رئیس 

مجلس و مسئوالن استانی برگزار شد.
علی نیکزاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
سلیمانی اظهار داشت: حیف بود که سردار سلیمانی 
به شیوه عادی فوت کند و باید شهادت قسمت آن 
بزرگ مرد که آرزوی دیرینش بود، می شد. به روح 
بلند سردار سلیمانی و دیگر شهدا ادای احترام می کنم.
وی در ادامه به سؤال نمایندگان دانشجویان، اساتید 
و فرهنگیان اینگونه پاسخ داد: به سؤاالت شما عزیزان 
صادقانه پاسخ می دهم و کاری با پاسخ های سیاسی 

ندارم.
جرای این طرح برخی ضروریات را دارد. به طور 
مثال در خصوص برخی موارد نمی شود رای را به 
صورت شفاف اعالم کرد چرا که مشکالت و تبعاتی 
دارد. به طور مثال بنده و یا چند نماینده دیگر تمایلی 
نداریم در یک نقطه ای از کشور منطقه آزاد تصویب 
شود. یقین بدانید مردم همان منطقه از ما کینه به دل 

می گیرند و سبب برخی دشمنی ها می شود.
رئیس  انتخاب  در  مثال  طور  به  داد:  ادامه  وی 
کمیسیون ها نمی شود طرح شفافیت اجرا شود چرا 
که هر کسی یک انتخاب رای دارد و قطعاً برخی 
از  نداده ایم  رأی  آن ها  به  اینکه  خاطر  به  همکاران 
در  می کنیم  مشاهده  اگر  می شوند.  دلخور  دیگری 
دیگر نقاط دنیا شفافیت آرا وجود دارد به این خاطر 

است که در آنجا حزب حاکم است، ولی در کشور 
اینطور نیست و این افراد هستند که در مجلس رای 
می دهند.نیکزاد با اشاره به اینکه بنده با جدیت پیگیر 
شفافیت آرا هستم، گفت: البته قرار نیست در تمام 
موارد شفافیت وجود داشته باشد. در مجلس شفافیت 
مصوب شده است، ولی به جز دو مورد؛ نخست 
هیئت  تشخصی  به  منطقه ای  و  موضوعات صنفی 
رئیسه و مورد دوم در خصوص افراد که به طور مثال 
در انتخاب نمایندگان به عنوان رؤسای کمیسیون یا 

موارد دیگر.
اینترنت  محدودیت  موضوع  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت: نخست بنده تذکری بدهم. از ما 
می پرسند چرا اینترنت را محدود کردید و ما در پاسخ 
به آن ها می گوییم که ما اینترنت را محدود نکردیم 
بلکه اغتشاشگران اینترنت را محدود کردند. حاکمیت 
که ابتدا با محدود کردن اینترنت مشکلی نداشت بلکه 
برخی اغتشاشگر بودند که با استفاده ناصحیح از این 
نرم افزار ها باعث شدند که حاکمیت آن ها را محدود 
کند.نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه به 
آقا  گفت: حضرت  و  زد  گریزی  موضوع حجاب 
در سخرانی اخیر خود کاماًل در خصوص موضوع 
تمام موارد و دستورات  حجاب صحبت کردند و 
ایشان برای ما مسئوالن حجت است. در خصوص 
حجاب قانون است و اگر کسی در خصوص قوانین 
سه شنبه  یکشنبه،  روز های  می تواند  دارد  اعتراضی 

و چهارشنبه )جلسات علنی مجلس( به قوه مقننه 
مراجعه کند و بدون واسطه اعتراضات خود را به 
گوش نمایندگان مردم برساند. یک ردیف مشخصی 
با حضور انتظامات برای همین اعتراضات در مجلس 
فراهم شده است و موارد زیادی طی ماه های اخیر 
رخ داد که اقشار مختلف برای اعتراض به مجلس 
قوانین  رتبه بندی و مخالفان  قانون  آمدند. مخالفان 
تامین اجتماعی و قانون کارگری اعتراضات خود را 

بدون واسطه به نمایندگان منتقل کردند.
این  مطالبات  دادن  گوش  برای  کرد:  اضافه  وی 
اقشار حتماً باید رئیس کمیسیون مربوطه و یا یکی از 
اعضای هیئت رئیسه حضور داشته باشند. سؤال بنده 
از کسانی است که ادعا می کنند در جمهوری اسالمی 
جایی برای اعتراض نیست؛ بر اساس چه مالکی این 

سخن را می گویند؟
نیکزاد تأکید کرد: شرعاً کشور اسالمی در خصوص 
حجاب یک وظایفی دارد. اما با این حال اگر کسی 
معترض این قانون است و می خواهد تغییراتی در این 
قانون بدون آسیب زدن به شرع، ایجاد کند می تواند 
در مجلس بدون واسطه با نمایندگان مردم صحبت 
کند و طرح خود را به مجلس ارسال کند.وی در ادامه 
به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: در زمان دولت 
دهم برخی منتقدان تمام تقصیر های تورم و مشکالت 
اما  انداختند.  مهر  مسکن  طرح  گردن  را  اقتصادی 
سؤال من از منتقدان آن زمان این است که در زمان 

دولت روحانی مسکنی ساخته نشد پس این تورم و 
مشکالت اقتصادی حاصل چه کاری بود؟

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
دولت نهم و دهم نقدینگی که تحویل دولت روحانی 
داد با ۵.۷ برابر نسبت به نقدینگی که از دولت خاتمی 
تحویل گرفته بود، تحویل داد. دولت خاتمی هم به 
همین شیوه نقدینگی را تحویل دولت نهم داد. اما 
دولت روحانی با چندین برابر نقدینگی، دولت را 

تحویل دولت سیزدهم داد؟
وی با اشاره به موفق آمیز بودن طرح مسکن مهر 
البته باید از اقای سعیدی کیا  در دولت دهم گفت: 
تمام  وی  که  چرا  کنم  تشکر  خودم  از  قبل  وزیر 
زیرساخت های الزم را برای اجرای این طرح بزرگ 
میلیون  از ۴  بیش  ساخت  زمان  آن  در  کرد.  آماده 
البته  و ۳۰۰ هزار مسکن در کشور رقم خورد که 
تعدادی از آن روستایی بود. کسی نمی تواند ادعا کند 
در آن زمان خانه ای بدون زیرساخت برق و یا آب به 

مردم تحویل داده شد.
ساخت  باید  حتما  که  ندارد  وجود  سیاستی   :
استانداران  هرجا  و  باشد  آپارتمانی  دولتی  مسکن 
فعلی مشاهده کردند که در طرح نهضت ملی مسکن 
می شود به صورت ویالیی طرح را اجرا کنند دریغ 
نکنند. چنان چه در زمان دولت دهم در طبس و 
یا یزد مسکن های یک طبقه ساخته شد و در حال 

حاضر هم استفاده می کنند.

ما اینترنت را محدود نکردیم،
 بلکه اغتشاشگران آن را محدود کردند


