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ان شمــاره  هجدهم انپارلمان ا انپارلمان ا پارلمان ا

 يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، هفتم خردادماه گشايش يافت تا 
دوره ديگرى از پارلمان در نظام جمهورى اسالمى شكل بگيرد. 

بر اساس قانون اساســي، قوه مقننه شامل 2 ركن مهم يعني مجلس شوراي 
اسالمي و شوراي نگهبان است. عمده وظايف مجلس شوراي اسالمي در 2 بُعد 
قانون گذاري و نظارت خالصه مي شــود. در بخش قانون گذاري عالوه بر وضع 
و تصويب قانون، تفســير قوانين عادي نيز بر عهده نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي است و نظارت نمايندگان نيز به 2 شكل استطالعي و استصوابي انجام 

مي شود.
 مجلس اول 

 نخســتين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي  در تاريخ 24 اسفند 1358
برگزار شد. در اين انتخابات از تعداد 20 ميليون و 857 هزار و 391 نفر واجد 
شرايط 10 ميليون و 875 هزار و 969 نفر يعني 52/14 درصد شركت كردند و 
از بين 3 هزار و 694 داوطلب در 193 حوزه انتخابيه 270 نفر را راهي مجلس 
كردند. ميزان مشــاركت مردم در دوره هاي پنجم و ششم در مقايسه با ساير 

دوره ها در سطح بااليي بود.
 آغــاز به كار مجلس نخســت در تاريخ هفتم خرداد 1359 بود و نخســتين 
جلسه مجلس، در ساختمان قديمى مجلس واقع در خيابان امام خمينى(ره) 
تشكيل شــد. كانديداهاى مجلس نخســت كه در آن مقطع، مجلس شوراى 
ملى نام داشــت، طيف متنوعى را در بر مى  گرفتنــد؛ جامعه روحانيت مبارز، 
حزب جمهورى اسالمى، ســازمان مجاهدين انقالب اسالمى، نهضت آزادى، 
جبهه ملى، مجاهدين خلق و جنبش مســلمانان مبارز، ليستى از كانديداهاى 
موردنظر خود را ارائه دادند. هاشمى  رفسنجانى رئيس نخستين دوره مجلس 
شد و سيداكبر پرورش، سيدمحمد موسوى خوئينى ها، حبيب ا... عسگراوالدى، 
محمد يزدى و سيدمحمد حسينى خامنه اى ساير اعضاى هيأت رئيسه بودند.

 مجلس دوم
در زمان برگزارى انتخابات مجلس دوم(26 فروردين 1363) كشور در شرايط 
جنگــى بود. با اين حال انتخابات در شــهرهاى جنگ زده و مناطق جنگى نيز 
برگزار شــد. در اين دوره كه از 7 خرداد 63 آغاز شد، 270 نماينده به مجلس 
راه پيدا كردند. رياست مجلس دوم نيز برعهده هاشمي رفسنجاني بود و محمد 

يزدى، مهدى كروبى و محمدمهدى ربانى املشى نواب رئيس بودند.
 مجلس سوم

 انتخابــات ايــن دوره از مجلس در روز 19 فروردين 1367 برگزار شــد و در 
تاريخ 7 خرداد 1367 نخســتين جلسه مجلس تشكيل گرديد. مدتى پيش از 
برگزارى انتخابات، حزب جمهورى اسالمى منحل و مجمع روحانيون مبارز از 
جامعه روحانيت مبارز منفك شده بود. بيشتر منتخبان از تهران و شهرستان ها 
از ليست هاى ارائه شده توســط مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحكيم وحدت، 
انجمن اسالمى معلمان ايران، انجمن اسالمى مدرسين دانشگاه ها و خانه كارگر 
بودند. رياســت مجلس سوم تا سال 1368 بر عهده هاشمي  رفسنجاني بود و 
پس از آن و به دنبال انتخاب هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور، مهدي 
كروبي جايگزين وى شد. حسين هاشميان و اسدا... بيات نيز نواب رئيس بودند.

 مجلس چهارم
 مجلس چهارم در شــرايطى آغاز به كار كرد كه جنگ تحميلى تمام شده بود و 
دولت سازندگى عهده دار اداره كشور براى جبران خرابى ها و اقتصاد نابه سامان پس 
از جنگ بود. اكثريت مجلس چهارم با جريان معروف به راست(ســنتى) مرتبط 

كه با شعار اطاعت از رهبرى و حمايت از با جامعه روحانيت مبارز بود 
هاشمى به مجلس راه پيدا كرده بودند، 

اقليت مجلس چهارم هم منســوب به جناح چپ بود. رياست اين دوره از مجلس 
شوراي اسالمي كه 7 خرداد ماه1371 آغاز به كار كرد، برعهده على اكبر ناطق نورى 
بود و حســن روحانى، ســيداكبر پرورش، محمدعلى موحدى كرمانى، و حسين 

هاشميان ساير اعضاى هيأت رئيسه را تشكيل مى دادند.
 مجلس پنجم

 انتخابات مجلس پنجم در 18 اســفند 74 برگزار شــد. در اين دوره، 4 طيف 
سياســى ائتالف خط امام(ره)، جامعه روحانيت مبارز، كارگزاران سازندگى و 
جمعيت دفاع از ارزش هاى انقالب اســالمى وارد رقابت هاى انتخاباتى شدند. 
رياســت مجلس پنجم كه 7 خرداد 1375 افتتاح شــد، بــر عهده علي اكبر 
ناطق نورى بود و حســن روحانى و محمدعلى موحدى كرمانى هم نواب رئيس 

بودند.
 مجلس ششم

 انتخابات مجلس ششم 30 بهمن 1378 برگزار شد. در اين دوره تعداد زيادى 
از اصالح طلبان به مجلس راه پيدا كردند و اصول گرايان اقليت مجلس ششم را 
تشكيل دادند. اين دوره از مجلس شوراي اسالمي با افزايش تعداد نمايندگان 
از 270 نفر به 290 نفر در 7 خرداد ماه 1379 گشــايش يافت. مهدى كروبى 
رئيس مجلس ششــم شــد و بهزاد نبوى و محمدرضا خاتمــى نواب رئيس. 
همچنين ناصر خالقى، شــهربانو امانى، ســهيال جلودارزاده، على شكورى راد، 
اســماعيل جبارزاده، محمد قمى، محمد نعيمى پور و محمدرضا تابش ســاير 

اعضاى هيأت رئيسه بودند.
 مجلس هفتم

 انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسالمى،ابتداى اسفندماه 1382 برگزار 
شــد و 7 خرداد 1383، نخستين جلسه مجلس هفتم تشكيل شد. غالمعلى 
حدادعادل رياســت اين دوره از مجلس را برعهــده گرفت و محمدرضا باهنر 
و محمدحســن ابوترابى فرد نواب رئيس شدند. سيداحمد موسوى، حميدرضا 
حاجى بابايى(نماينده  همدان)، عليرضا زاكانى، حســين ســبحانى نيا، موسى 
قربانى و جهانبخش محبى نيا هم جزو هيأت رئيســه بودند. در مجلس هفتم، 
ساختمان جديد مجلس در بهارستان افتتاح شد و مجلسى ها در 26 آبان 83

به ساختمان جديد نقل مكان كردند. 
 مجلس هشتم

 انتخابات اين دوره از مجلس شوراى اسالمى، 24 اسفند سال 1386
برگزار شد و نمايندگان، نخستين جلسه خود را روز هفتم خرداد 

1387 تشكيل دادند. مجلس هشتم هم در ادامه مجلس هفتم، 
اصول گرا باقى مانــد با اين تفاوت كه اين بــار على الريجانى 

به جاى حداد عادل بر صندلى رياست مجلس تكيه زد. 
 مجلس نهم

 انتخابات نهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى 12 اسفند 
1390 برگزار شــد و نخستين جلسه مجلس نهم، 7 خرداد 
1391 تشكيل گرديد. رياست مجلس نهم نيز به الريجاني 
ســپرده شــد تا وي براي دومين بار رئيس مجلس شوراي 

اسالمي  شود. 
 مجلس دهم

انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 7 اسفند 1394
برگزار شد و نخستين جلسه اين دوره از مجلس 8 خرداد 1395

تشــكيل گرديد. رياست مجلس دهم نيز به الريجاني سپرده شد تا 
وي براي سومين بار رئيس مجلس شوراي اسالمي  شود.

 مجلس يازدهم
انتخابات اين دوره از مجلس، دوم اسفندماه سال گذشته برگزار شد كه با توجه 
به شرايط انتخابات، اصولگرايان بيشتر كرسى هاى مجلس را ازآن خود كردند. 

مجلس يازدهم از روز چهارشنبه 7 خردادماه آغاز به كارخواهد كرد. 
 جايگاه استان در پارلمان 

 انتخابات مجلس شــوراي اسالمي  در اســتان همدان در 10 دوره اخير در 7
حوزه انتخابيه براي انتخاب 9 نماينده برگزار شده است. در اين ميان حوزه هاى 
همدان و فامنيــن 2 نماينده، مالير 2 نماينده و ســاير حوزه ها هركدام يك 

نماينده داشته اند. 
 در 10 دوره اخير، مجلس شــوراي اســالمي  مردم اســتان همدان اشخاص 
مختلفى را از طيف هاى مختلف سياســى به عنوان نماينده خود به خانه ملت 
فرســتاده اند. در دوره نخست مجلس شوراي اســالمي  از 9 نماينده استان 2

نفر به رحمت ايزدي پيوســتند كه به جــاي آنان 2 نماينده ديگر در انتخابات 
ميان دوره اي وارد مجلس شدند. 

 به طور كلى در 10 دوره مجلس شــوراي اســالمي ، 58 نفر از استان همدان 
به عنوان نماينده مردم به مجلس شــوراي اســالمي راه يافته انــد كه از اين 
تعــداد 2 نفر خانم به نام هاى الهه راســتگو در دوره پنجم از مالير و مرضيه 

حديدچى(دباغ) در همان دوره از همدان و بقيه از آقايان بوده اند.
 گفتنى است از اين 58 نفر 9 نفر روحانى و بقيه غير روحانى هستند. از جهت 
تحصيالت نيز در 10 دوره گذشته شاهد تنوع خاصى هستيم. هرچند مدارك 
زير ديپلم و ديپلم تنها به دوره هاى نخســت و دوم اختصاص دارد و در ســاير 

دوره ها همه نمايندگان داراى تحصيالت دانشگاهى يا حوزوى بوده اند.
حــال بــا احتســاب 4 چهــره جديــد از شهرســتان هاى همدان(فالحى)، 
اسدآباد(سرمدى)، نهاوند(شــهبازى) و مالير(بيگى نژاد) تعداد كل نمايندگان 

استان از دوره نخست تاكنون به 62 نفر مى رسد.

پيام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى

مجلس با نمايندگان كارشناس و پاكدست در رأس امور خواهد بود
 رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر نقش اساسى نمايندگان در نشاندن مجلس در جايگاه شايسته آن فرمودند: آنگاه كه نمايندگان با شناخت درست از شرايط و اولويت هاى 

كشور و با كارشناسى، حضور فعال و منظم، پاكدستى و امانتدارى، وظايف خود را انجام دهند، مجلس به معنى حقيقى در رأس امور كشور خواهد بود.
رهبر معظم انقالب اســالمى در پيامى به مناســبت آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، يكى از الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور نمايندگان فعال، 
منظم، پاكدســت، امانتدار و داراى شــناخت از شرايط و اولويت هاى كشــور دانســتند و با تأكيد بر اينكه «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولويت هاى كشور است، نمايندگان 
را به مســائلى همچون اولويت دادن به معيشــت طبقات ضعيف، اصالح خطوط اصلى اقتصاد مثل اشــتغال و توليد و تورم، رعايت تقوا و انصاف در انجام وظايف نظارتى، 

موضع گيرى هاى انقالبى در حوادث مهم و تعامل برادرانه با قواى مجريه و قضائيه توصيه كردند.
در اين پيام كه  روز گذشته حجت االسالم والمسلمين محمدى گلپايگانى آن را در افتتاحيه يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى قرائت كرد، رهبر انقالب با ابراز خرسندى 
از آغاز دور جديد مجلس و رخ نماياندن اين پيشانِى باشكوه و درخشان مردم ساالرى اسالمى در برابر چشم جهانيان، از همت و انگيزه ملت براى تشكيل مجلس تشكر كردند 

و به منتخبان جديد تبريك گفتند.

تاكنون  ز  غا آ ز  ا اســالمى  شوراى  مجلس 
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ان شمــاره  هجدهم انپارلمان ا انپارلمان ا پارلمان ا
ســتان ا دهمى هاى  مجلس  ضعيف  عملكرد 

سرانجام مجلس دهم به پايان رسيد تا از اين پس از مجلس دهم به عنوان 
يكى از دوره هاى پارلمانى جمهورى اســالمى ايران نام برده شود. دوره اى كه 
در آن نمايندگان در جريان تصميم گيرى هاى مهم قرار نمى گرفتند اما عالقه 
بسيارى به برگزارى جلسات غيرعلنى داشتند و درنهايت يك سوم آنها به دليل 

داشتن پرونده اقتصادى ردصالحيت شدند.
مجلــس دهم در ارزيابى بســيارى از صاحبنظــران در رأس امور نبود و در 
تصميم گيرى هاى مهم كشور غايب بود و نتوانست تكليف خود را با نهادهايى 
كه نقش مجلس را ايفا  مى كنند مانند شوراى سران 3 قوه يا مجمع تشخيص 
مصلحت نظام روشــن كند و مجبور به پذيرش دخالت آنها و نظاره گر اتخاذ 

تصميمات مهم از سوى آنها همچون اصالح قيمت بنزين بود.
اين مجلس در بعد نظارتى بســيار ضعيف بود و نتوانســت از اين ابزار به نفع 
مردم بهره بردارى كامل كند و پس گرفتن امضاى استيضاح از سوى نمايندگان 

مجلس دهم كارى عادى و قابل پيش بينى بود.

مجلس دهم اكثريتى اصولگرا داشــت كه در انتخاب رئيس مجلس به خوبى 
خود را نشــان  مى داد اما اقليتى قابل توجه از اميدى ها در اين مجلس فعال 
بودند كه با قرار گرفتن در كنار مستقلين و ائتالف با آنها در مواقعى كار را بر 

اصولگرايان سخت  مى كردند.
هرچند عملكرد رئيس فراكســيون اميد در اين مجلس با انتقادهاى فراوان 

روبه رو شد و اين عملكرد از داليل روى گردانى مردم از اميدى ها شد.
عملكــرد كلى مجلس بر عملكرد نمايندگان اســتان نيــز مؤثر بود هرچند 
برخى نمايندگان استان برتر از سطح استانى و منطقه اى و حتى در سطحى 
بين المللى درخشــيدند اما در مجموع اين عملكرد جداى از عملكرد ضعيف 

كل مجلس نبود.
بيشــترين نقطه ضعف نمايندگان در نظارت بــر عملكردها خودنمايى كرد، 
به گونه اى كه بسيارى از مديران با شوآف توانستند بقاى خود را تضمين كنند 
و از ســوى ديگــر مديران غيربومى با لهجه اى خاص در اســتان رو به تزايد 

بگذارند. اوج بى توجهى نمايندگان به ســرمايه هاى اســتان به توافق آنها با 
استاندار وقت براى پذيرش تداوم استاندارى وى در ازاى حذف معاون سياسى 
و امنيتى بومى وقت بود كه با انتقادهاى بســيارى بر نمايندگان همراه بود؛ 
زيرا اين حذف، استان را براى غيربومى ها تبديل به استانى سهل الوصول كرد.
در مجمع نمايندگان نيز وحدت موردنظر ابتدايى مشــاهده نشد و اختالفات 
پنهان نمانــد و برخى مديران با دميدن بر آتش ايــن اختالفات و يارگيرى 

اختالف افكنانه بر اين اختالفات دامن زدند و مانع وحدت نمايندگان شدند.
به هرحال مردم در انتخابات با برداشــت خود از عملكردها به نمايندگانى كه 
در عرصه انتخابات حضور داشتند، نگاه كردند و رأى آنها برداشتى از 4 سال 

فعاليت نمايندگان تأييدصالحيت شده بود.
همچنين مــردم با نگاهى به عملكــرد نمايندگان ردصالحيت شــده، اين 
ردصالحيت ها را قضاوت كردند و قدردان نمايندگانى كه در دوره نمايندگى 

براى توسعه استان تالش كردند، بودند.

نگاهى كوتاه به عملكرد نمايندگان استان در مجلس دهم:
■ حميدرضا حاجى بابايى

باتجربه ترين نماينده استان همدان در 
مجلس دهم همچون يك ژنرال عمل 
كرد و توانســت رياســت فراكسيون 
نمايندگان واليى مجلس را در دست 
داشته باشد و با اين سمت در تحوالت 

و تصميمات مهم كشــور نقش آفرينى 
كند. حاجى بابايى در مجلس دهم هم براى 

ائتالف رياســت مجلس به رقابت با الريجانى پرداخت اما 
الريجانى با مستقلين و اميدى ها مانع توفيق وى در كسب كرسى رياست 
شــد. بازگشــت حاجى بابايى به نمايندگى با تأكيد وى بر پيگيرى هاى 
پيشــين و احياى آنها همراه شد و وى توانست بسيارى از اين پروژه هاى 
حذف شــده را احيــا كند.حاجى بابايى در پيگيرى ســرمايه گذارى هاى 
وزارتخانه ها و بخش دولتى در استان همواره يك پاى ثابت مذاكرات بود 
اما وى در حمايت از بخش خصوصى اخبار منتشــر شده زيادى نداشت. 
در بسيارى از تحوالت اســتان از تغيير استاندار، معاونان، امام جمعه و... 
نام حاجى بابايى هميشه مطرح بود.او عالقه بسيارى داشت كه در مجلس 
دهم هم به عنوان رئيس فراكســيون فرهنگيان همچنان به اين قشر آگاه 
و مؤثــر خدمت كند.حاجى بابايى در مجلــس يازدهم در بخش بودجه و 
مصوبات اقتصادى با توجه به شرايط روز هم مؤثر وارد شده و نقش آفرينى 
كرد.در مجموع عملكرد حاجى بابايى در مجلس دهم از سوى مردم با رأى 

مجدد به نمايندگى وى مثبت ارزيابى شد.

■ محمدمهدى مفتح 
نماينده غيربومى تويسركان در اين دوره 
از نمايندگى نشــان داد كه نماينده اى 
حرفه اى اســت و نماينده هركجا باشد 
به صــورت حرفــه اى مســائل آنجا را 

پيگيرى خواهد كرد.
مفتح در مجلس دهم توانســت بسيارى از 

با مديران ارشــد كشورى را به تويسركان برده و آنها  را 
مشكالت اين شهرستان آشنا و اعتباراتى از آنها دريافت كند.

او در جذب سرمايه گذارى و تبديل تويسركان به قطب دارويى غرب كشور 
نيز تالشــى مثال زدنى داشت و حضور هفتگى در شهرستان بر در دسترس 

بودن وى براى مردم تأكيد داشت.

■ حسن بهرام نيا
بهرام نيا در نهاوند نتوانست با اقدامات 
خــود مــردم نهاونــد را از اعتماد به 
تحول خواهان و شعاردهندگان تغيير، 
دلسرد كند و درنهايت تن به گرايش 

مردم به تغيير داد.
او وعده هاى بسيارى به مردم از كارهايى 

كه قرار است انجام شود  مى داد اما آنچه انجام  
مجلــس مى شد براى مردم راضى كننده نبود تا درنهايت انتخابات 

يازدهم پايان بخش وعده هاى وى به مردم باشد.

■ محمدعلى پورمختار
كمتر كسى فكر مى كرد كه پورمختار 
نگهبــان  شــوراى  ســوى  از  روزى 
ردصالحيت و مجبور به ترك مجلس 

با آينده اى نامعلوم شود.
ردصالحيــت پورمختار مدت هــا پيش و با 

حواشى ايجادشــده در دفتر وى كليد خورده بود 
اما تصور نمى شــد كه اين موضوعات دامن وى را نيز تر كند اما چنين شد و 
ردصالحيتى تاريخى اتفاق افتاد تا ثقل رأى در بزرگ ترين حوزه انتخابيه استان 
نيز جابه جا شود.در حوزه عملكردى با آنكه پورمختار توانست عنوان شهر جهانى 
سفال را از عملكردهاى خود ثبت كند اما اين ثبت فراتر از مراسم اوليه و... نرفت 
و اللجين به معنى واقعى كلمه جهانى نشد.همچنين وى با حمله به غار عليصدر 
شرايط افت شديد اين شركت و بى خاصيت شدن آن در اقتصاد و گردشگرى 

استان را پايه گذارى كرد.

■ اكبر رنجبرزاده 
اسدآبادى ها نارضايتى خود از عملكرد 
رنجبرزاده را در انتخابات با گردآمدن 
به دور رقيب اصلى وى نشــان دادند 
تا رنجبرزاده كــه پيش بينى ها از كار 

آسان وى براى حضور در مجلس يازدهم 
حكايت داشــت، با كرسى خود در مجلس 

خداحافظى كند. 
رنجبــرزاده نيــز وعده هــاى بســيارى بــه اســدآبادى ها داده بــود امــا در 
عمــل حتــى ســرمايه گذارى هايى كــه وى باعــث و بانــى آن بــود نيــز 

بــا توفيــق همــراه نبــود.

■ محمد كاظمى
نماينــده اصالح طلب ماليــر در عمل نيز تا 
روز آخر اصالح طلب بود و ردصالحيت خود 
را سياسى مى دانســت. كاظمى در مجلس 
به دنبال افكار اصالح طلبانه و در حوزه انتخابيه 

به دنبال توجه به معيشــت مــردم بود. تالش 
با براى احيــاى كارخانه هاى تعطيل شــده و وحدت 

نماينده اصولگرا براى توسعه مالير از اقدامات ماندگار اين نماينده در دوره دهم 
نمايندگى بود. كه البته حمايت از برخى انتصابات ضعيف را در كارنامه خود دارد.

■ حسن لطفى
نماينده اصالح طلب رزن در نخســتين 
دوره حضــور در مجلــس فراتــر از 
انتظــارات عمــل كــرد و توانســت 
امتيــازات مهمــى را در تقســيمات 
كشورى همچون ايجاد شهر كرفس و 

شهرستان درگزين كسب كند.
نيــز  تخصصــى  كميســيون  در  وى 

ر موفــق عمل كــرده و توانســت بارهــا از وزير  كا
اعتباراتى براى تكميل طرح ها و پروژه هاى اين وزارتخانه دريافت كند.

او البته بيشــتر در بخشى از رزن اقدامات توســعه اى انجام داده بود و 
اين پاشــنه آشيل وى در انتخابات بود كه البته به سالمت از آن جست 
تا در مجلس دوازدهم عدالت در پيگيرى ها را در ســطح 2 شهرســتان 

اجرا كند.

■ امير خجسته
خجســته برخالف ديگــر نمايندگان رويه 

متفاوتــى در عمل به وظايف نمايندگى 
برگزيــد و بر تقويــت وظايف نظارتى 
مجلــس به عنوان رئيس فراكســيون 

مبارزه با مفاسد اقتصادى تأكيد كرد.
وى با عملكردى متفاوت از نمايندگانى 

بــود كه ماننــد تك ســتاره در مجلس 
درخشيد و توانست بســيارى از مفاسد را 

پيگيــرى و از هدررفت بيت المــال و منافع مردم 
پيشگيرى كند.

او با آگاهى در اين راه قدم برداشت و  مى دانست كه اين عملكرد پرهزينه 
خواهد بود اما با به دست گرفتن آبرو اين مسير را ادامه داد تا ردصالحيتى 
كه وى آن را نتيجه اقدامات افترازنندگان سازمان يافته  مى داند، مانع ادامه 

خدمت وى در مجلس يازدهم شود.
خجســته در مجلس دهم در حوزه بين الملل به ويــژه در حوزه مقاومت 
اسالمى منطقه بسيار فعال بود و بارها با شخصيت هاى مقاومت همچون 
سيد حسن نصرا... و سران كشورهاى مقاومت چون بشاراسد در كشورهاى 

آنها مالقات داشت.
راهى كه شايد پس از پايان مجلس نيز تداوم داشته باشد.

■ احد آزاديخواه 
شيخ ماليرى در نخســتين دوره حضور در 

مجلس گاهى تند و گاهى كند به حركت 
درآمــد و رويــه ثابتى نداشــت؛ او در 
مواقعى از مخالفان تند دولت بود و در 
مواقعى بــراى منافع مالير از باورهاى 

خود عدول داشت.
عملكــرد آزاديخــواه در ماليــر قابــل 

قبــول اســت و رأى مجــدد مــردم بــه 
ر او نيــز مؤيــد ايــن موضــوع اســت امــا وى  د

ــا 2 انتصابــى كــه در آن دخالــت داشــت(مديركل فرهنــگ و  اســتان ب
ارشــاد اســالمى و مديرعامــل ســابق غــار عليصــدر) نشــان داد هنــوز بــا 
مختصات اســتان آشــنا نيســت و مديرانى را در ســطح شهرســتان براى 

اســتان پيشــنهاد و پيگيــرى كــرده اســت.
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 از 9 نماينــده اســتان در مجلس دهــم، 3 نماينده با نظر 
شــوراى نگهبان  ان همــدان برخالف تمام تالش رســانه هاى 
مستقل از شور و نشاط الزم برخوردار نشد و در نتيجه مشاركت 
كم رنگى را رقم زد، مشــاركتى كه نشان داد رقابت درون گروهى 
اصولگرايان در بسيارى از حوزه ها نتوانسته قريب 60 درصد مردم 

را مجاب به مشاركت در انتخابات كند.
امــا اين رقابت تمام مؤلفه هاى يك رقابت انتخاباتى را داشــت و 
اكنون اصولگرايان كه به دولت و مجلس انتقادهاى بســيارى را 
وارد مى كردند با فتح مجلس بايد پاســخگوى وعده ها و سخنانى 

كه براى رأى آورى بر زبان آورده اند، باشند.
ليست شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب با هدف تشكيل مجلسى 
قــوى و كارآمد از ســوى اصولگرايان تهيه شــد و نام آن «ايران 
سربلند» انتخاب شد تا كنايه اى باشد به وضعيت امروز ايران كه 

مورد تأييد اصولگرايان نيست. 
اصولگرايان مهم ترين رويكرد خود را «نجات اقتصاد ايران» اعالم 
كردند تا امروز با حضور در مجلس به فكر فاصله گرفتن از شــعار 

و عملياتى كردن اين شعار باشند.
پيش از اين حسن روحانى در سال 92 و 94 نجات اقتصاد ايران 
را به عنوان شعار خود اعالم كرده بود كه نتيجه آن وضعيتى است 
كه امروز اصولگرايان به شــدت به آن نقد دارند و با شعار روحانى 

به ميدان مقابله با او آمده اند.
 آنها در همايش هاى انتخاباتى خود دولت را خسته و نشسته كه 

بايد آن را وادار به كار كرد، معرفى مى كردند.
اين اظهارات قالى باف در يكى از اين نشســت ها است كه گفته 

اســت: «بدون شــك ما نيازمند يك خيزش ملى و مردمى  براى 
نجات كشــور از بى عملى و اجراى تصميمات غلط به روش هاى 
غلط هستيم» و «امروز بايد يك خيزش براى نجات اقتصاد كشور 
و جلوگيرى از فقيرتر شــدن مردم شكل بگيرد. اميدوارم در دوم 
اسفندماه همزمان با روز انتخابات، نخستين قدم گام دوم انقالب 
اســالمى را براى نجات اقتصادى كشــور برداريم و در اين مسير 

مجاهدت كنيم.»
 حميدرضا حاجى بابايى، رئيس فراكسيون واليى مجلس دهم نيز 
در گفت وگويى اظهار داشته: «مردم نسبت به فساد،  اشرافى گرى 
و بى تدبيــرى در دولت يازدهم و دوازدهم اعتراض دارند و دنبال 
افرادى براى مجلس يازدهم هســتند كه ضدفساد و ويژه خوارى 

باشند.»
رئيس فراكســيون واليى مجلس افزود: «مردم به دنبال مجلسى 
كارآمد هستند كه نظارت قدرتمند داشته باشد و با هرگونه فساد 
و رانت خــوارى و ويژه خوارى مبارزه كند، مــردم افرادى را براى 
مجلس يازدهم برمى انگيزند كه در سابقه خود و خانواده هايشان 

شائبه فساد و رانت خوارى وجود نداشته باشد.»
اين اظهارات به خوبى نشــان مى دهد كه اصولگرايان با حمله به 
دولت و وعده جلوگيرى از فقيرترشدن مردم، مجاهدت اقتصادى، 
شــفافيت، مبارزه با فساد، تقويت بُعد نظارتى مجلس، پاك دست 
ماندن و تشكيل مجلســى كارآمد از مردم رأى گرفته و مجلس 

يازدهم را تشكيل داده اند.
همچنين شــعار «جبهه پايــدارى» پيش از وحــدت «مجلس 
فريادرس قوى و انقالبى» بود كه اين شعار نيز حكايت از توجه و 

فريادرسى مجلس به مردم دارد.
نمايندگان اصولگراى اســتان همدان نيــز هرچند در حوزه هاى 
انتخابيه خــود وعده هايى بيش از اين داده اند، اما به طور كلى در 

اين چارچوب در مجلس با اصولگرايان همراه خواهند شد.
البته مســائلى چون ازدياد مديران غيربومى در استان، اعتبارات 
بيشتر ساير اســتان ها و انتظار نظارت بيشتر بر عملكرد مديران 
استان، مواردى است كه اين دسته از نمايندگان  به آن بى توجه 
نخواهند بود و در اين زمينه نيز در انتخابات وعده هايى داده اند.

2 نماينده مســتقل استان نيز كار ســختى خواهند داشت، زيرا 
بايد با سياســت ورزى، وزن خود را در ميــان اين اكثريت حفظ 
كرده و به انتظــارات مردمى توجه و وعده هــاى انتخاباتى خود 
را براى توســعه شهرســتان هاى رزن، درگزين و نهاوند پيگيرى 

و محقق كنند.
با اين اوصــاف، كار براى نمايندگان اســتان در مجلس يازدهم 
آســان نخواهد بود، از ســويى بايد با عملكردى شبانه روزى اميد 
و نشــاط را به فضاى انتخابات آبنده برگردانند و مشاركتى قابل 
قبول را شكل دهند و از سوى ديگر با باالبردن سطح مطالبات تا 
نجات اقتصاد ايران در بهبود معيشت مردم و پيشگيرى از توسعه 
فقر تالش كنند كه كار ســاده اى در شــرايط تحريم و پساكرونا 

نيست.
در اين مســير همكارى با اتحاد مى تواند روزهاى خوبى را براى 
اســتان همدان در توجــه به منابع و داشــته ها در تمام حوزه ها 
به ويژه حوزه سرمايه انسانى به همراه داشته باشد و فضاى كار را با 
توجه به نيروهاى بومى شكل داده و توسعه استان را تسريع كند.

يازدهم مجلس  در  ستان 
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ان شمــاره  هجدهم انپارلمان ا انپارلمان ا پارلمان ا

 در آستانه گشــايش يازدهمين دوره مجلس شوراى 

اســالمى نام نماينــده مجرب و خوش ســابقه همدان در 

محافل مختلف سياســى و رســانه اى بيــش از هر زمان 

ديگــرى به عنــوان يكــى از كانديداهاى جدى رياســت 

مجلس مطرح شــد. به ويــژه اينكه پــس از كناره گيرى 

حســينى و نيكــزاد از وزراى دولت احمدى نــژاد به نفع 

ى كه اتفاقــا او نيز وزير آموزش و پرورش اين 
حاجى باباي

دولت بوده اســت، رقابت براى كســب كرســى رياست 

مجلس قدرى متفاوت از دوره هاى پيش شــد، هرچند به 

باور كارشناســان و تحليلگران، گذشته از افراد و چهره ها، 

اين تركيب متفاوت مجلس يازدهم اســت كه قابل تأمل 

مى كند. مجلســى كــه اكثريت قاطع آن بــا اصولگرايان 

اســت، اما از همين آغاز شاهد اختالفات جدى ميان آنها 

هســتيم؛ به طورى كــه درحال حاضــر 4 طيــف از جمله 

اصولگرايــان ســنتى، پايدارى ها، افــراد متعلق به دولت 

احمدى نژاد و نواصولگرايان فعال هســتند و اتفاقا هريك 

از ايــن طيف ها خود را ميدان دار و تأثيرگذار مى دانند.

در ايــن ميــان حميدرضــا حاجى  بابايى به عنــوان يكى از 

چهره هاى مجرب و كاركشته مجلس كه پيش از اين بيشتر 

او را به اصولگرايان سنتى نزديك مى دانستند، مورد حمايت 

چهره هايــى قرار گرفت كه يا از پايدارى ها هســتند و يا به 

مجموعه مديران دولت احمدى نژاد تعلق دارند.

اگر سوابق زياد نماينده همدان در مجلس و تجريه هاى او 

را يكى از مالك هاى اصلى اقبال اين افراد به حاجى بابايى 

بدانيــم، حتما وزيــر بودن او در دولت احمــدى نژاد نيز 

يك دليل عمده براى افرادى بود كه مى خواســتند به هر 

كنند.  رقابت  قاليباف  با  شده  قيمتى 

 حاجى بابايى اما شــرايطى را تجربه كرد كه شــايد براى 

خودش نيز چندان عادى نباشــد. فرزنــد پايتخت تاريخ 

و تمدن ايران در ســن 61 سالگى ششــمين حضور خود 

در خانه ملت را در شــرايطى آغاز كرد كــه وارد رقابتى 

مهم براى رياســت مجلس شــد. رقابتى كه به تعبير خود 

او اخالق مــدار، برادرانه و بيش و پيــش از هر چيز براى 
وحدت است.

حاجى بابايى كه اين روزهــا همدانى ها اخبار مربوط به او 

را به شــكل ويژه  اى دنبال مى كنند، سال 1338 در مريانج 

همــدان به دنيا آمــد. او در ســال 1356 ديپلم تجربى و 

ســال 1358 فوق ديپلم تجربى را از دانشسراى راهنمايى 

گرفت. وى ليســانس دبيرى الهيات و معارف اســالمى را 

از دانشگاه تهران، فوق ليســانس الهيات و معارف اسالمى 

را از دانشگاه آزاد اســالمى كرج و دكترى همين رشته با 

گرايش علوم قرآنى را از دانشــگاه آزاد اسالمى أخذ كرد.

 وى از ســال 1358 تــا 1372 ســوابق دبيــرى، مدير 

آموزشــگاه و رياســت آموزش پرورش در شهرستان هاى 

اســتان همدان را دارد. همچنين از ســال 1372 به مدت 

3 ســال سابقه تدريس در مراكز تربيت معلم و دوره عالى 

ضمن خدمت فرهنگيان و دانشــگاه آزاد اســالمى داشته 

است. او همچنين در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى و 

دانشگاه تهران به تدريس مشغول بوده است. 

حاجى  بابايى در دوره هاي پنجم، ششــم، هفتم، هشــتم و 

دهم نماينده همدان در مجلس شوراى اسالمى بوده است. 

عضويت هيأت رئيســه و رياست فراكســيون فرهنگيان و 

فراكســيون واليى در مجلس دهم از جمله سوابق نماينده 

همدان به حســاب مى آيد. او در كميســيون هاى برنامه و 

بودجه، تلفيق، اصل 90 و امنيت ملى و سياســت خارجى 

عضويت داشته و حتى رئيس تعدادى از اين كميسيون ها 

بوده است. البته حاجى بابايى در دوره هشتم از نمايندگى 

مجلس اســتعفا كرد و به  عنوان وزيــر آموزش و پرورش 

وارد كابينه دولت دهم شد.

نماينده همدان و فامنين با روحيه خاص پارلمانى و البته 

احساس مســئوليت در آستانه گشــايش مجلس يازدهم، 

خــود را در معرض رأى نمايندگان گذاشــت تــا اين بار 

در جايگاه رياســت مجلس نقش آفرينــى كند. او اگرچه 

در انتخابات درونى فراكســيون انقالب اســالمى(اكثريت 

مجلس) موفق به كســب رأى الزم نشــد، اما ورود به اين 

عرصه نشان از توان باالى او دارد.

حاجى بابايى

و  ر ش 
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نمايندگان استان در مجلس يازدهم شامل آقايان حميدرضا حاجى بابايى، 
حسين فالحى، احد آزادى خواه، هادى بيگى نژاد، عيسى جعفرى، محمدمهدى 
مفتح، عليرضا شهبازى، حسن لطفى و كيومرث سرمدى هستند و قاطبه آنها 
از طيف اصولگرا محسوب مى شوند، جز يك مورد، از اين سو كه عمًال در تردد 
بين اصولگرا و اصالح طلب اســت و يك مورد از آن ســو كه بيشــتر در شمار 
تكنوكرات هــاى بــدون گرايش بارز سياســى طبقه بندى مى شــود، برخى 
برگزيدگان هم اساســاً خود را ذيل جريان ارزشى و اعم از اصولگرايى و حتى 
بى نياز از آن مى دانند و با اين وصف در دسته بندى كلى نزديك به اصولگرايى 

ارزيابى مى شوند.
حاجى بابايى در ادوار گذشــته همواره نماينده اى تأثيرگذار از منظر سياسى 
بوده و از طريق اهرم هاى سياســى خود امتيازاتى را نيز براى اســتان كسب 
كرده است وى در فراكســيون واليى مجلس دهم به رياست مجلس نزديك 
شــد اما در يك پاس كارى سياسى براى افراد همسوى طيف خود بازى سازى 
كرد، وى به عنوان رئيس فراكســيون فرهنگيان و عضو كميســيون برنامه  و 
بودجه هم اثرگذار و هم محبوب اســت و صدالبته طبيعت كارى كه وى در 
اين 2 كميسيون دنبال كرده ارتباط وثيقى با معيشت بخش هايى گسترده در 
كشور داشته اســت، درباره حاجى بابايى شايد با صرف نظر از وجهه ملى وى، 
بتوان آرزو كرد كه كمتر در مســندهاى ســطح باالى سياسى قرار بگيرد تا 

دستى باز براى امور استان داشته باشد.
حسين فالحى از سياسيون شناخته شده و داراى مشى مشخص است و اگر توان 
وى در راستاى خنثى سازى برخى رويه هاى اصولگرايان سنتى به كار نرود قطعاً بر 
وزن سياسى استان خواهد افزود، فالحى 
احتماالً در حوزه هاى ملى نيز نظرگاه هايى 

دارد كه آنها را دنبال خواهد كرد.
احد آزادى خواه در كميسيون فرهنگى، 
مجلس  روحانيت  و  واليى  فراكســيون 
كميســيون  اساســاً  فعال بــود اينكه 
فرهنگى تا چه حد توانســته راهگشاى 
عرصه فرهنگ باشــد مورد ابهام جدى 
است و قطعاً توانمندى آزادى خواه ذيل 
كميســيونى كه چندان قدرتمند تلقى 
نمى شــود، امكان ظهور و بروز كمترى 
داشــته اســت، با اين حال آزادى خواه 
نطق هايى را در دفاع از معيشــت اهالى 
فرهنــگ و هنــر و پيگيرى هايى براى 
بهبــود فضاى فرهنگى و تحقق منويات 
كالن نظام در حوزه فرهنگ و همچنين 
مسائل جوانان انجام داده و صدالبته 

برخى سخنان و مواضع وى مورد انتقاد اصولگرايان سنتى قرار گرفته است، با 
اين وصف با توجه به تحصيالت و تجارب خود همچنان مى تواند در حوزه هاى 
فرهنگى منشــأ اثر باشد و همســويى ديگر نماينده مردم مالير يعنى هادى 
بيگى نژاد با وى مى تواند در هم افزايى فعاليت ها براى ارتقاى شهرستان مفيد 

تلقى شود.
محمدمهدى مفتح ســخنگو و عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شــوراى اسالمى ســرفصل هاى اقتصادى متعددى را در دوران كارى 
خود پيگيرى كرد و از نمايندگان با ســابقه محســوب مى شــود كه با توجه 
به تحصيالت در زمينه اقتصاد و مهندســى صنايع همچنان مى تواند مسائل 
مرتبط با اين حوزه ها را به خوبى دنبال كند و مشــكالت استان از اين ناحيه 

را كاهش دهد.
حســن لطفى عضو كميسيون اجتماعى و برنامه  و بودجه و تلفيق مجلس در 
حوزه هاى اجتماعى مسائل و مشكالت بسيارى را پيگيرى كرد، به نظر مى رسد 
كه با توجه به تحصيل در زمينه حقوق جزا و جرم شناسى، بتواند از توانمندى 
خــود در اين موارد بهره ببرد و همچنان تجــارب خود در حوزه اجتماعى را 

قوى تر مورد استفاده قرار دهد.
عيسى جعفرى با توجه به سوابق و تجارب ارزنده خود مى تواند در حوزه هاى 

اقتصادى، كشاورزى و منابع طبيعى فعاليت اثربخشى داشته باشد.
عليرضا شــهبازى نماينده منتخب شهرستان نهاوند در مجلس يازدهم شوراى 
اســالمى، استاندار سابق كردســتان و مدير صندوق تأمين آتيه كاركنان ستاد 
اجرايى فرمان حضرت امام(ره) بوده است، وى همچنين تا سال 1395 از اعضاى 
اصلى شوراى عالى جمعيت هالل احمر كشور محسوب مى شده و كميسيون هاى 
زيادى براى انتخاب پيش رو دارد، انتظار مى رود پيگيرى رفع موانع توسعه استان 

از طريق رايزنى سياسى مطمح نظر اين نماينده قرار گيرد.
كيومرث ســرمدى واله، سياســتمدار اصولگرا در يازدهمين انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى با كسب 26 هزار و 111 رأى (حدود 54 درصد آراى مأخوذه)، 
از حوزه انتخابيه اسدآباد از استان همدان انتخاب گرديد و به مجلس شوراى 
اسالمي راه يافت، وى مى تواند متناسب با نوع تجارب و گرايشات سياسى خود 

بر وزن رايزنى ها براى كسب امتياز در استان بيفزايد.
براى درك بهتر وضعيت كميسيون ها مى توانيم نگاهى به فعاليت نمايندگان دور 
گذشته در برخى كميسيون ها كنيم، چنانكه امير خجسته به عنوان عضو ديگرى از 
فراكسيون واليى بيشتر تمركز خود را بر كميسيون اصل 90 و فراكسيون مبارزه 
با مفاسد اقتصادى گذاشت و خود اعتقاد دارد كه حمالتى كه به گروه هاى ثروت 
و قدرت انجام داده برايش هزينه بسيارى داشته و در فعاليت سياسى خود هزينه 
اين مقابله با فســاد را پرداخته اســت،  هزينه اى كه به گفته خودش سنگين تر 
از ســختى هاى دوران اســارت در اردوگاه هاى عراق بوده اســت، فعاليت وى در 

كميسيون شوراها نيز در مجالى ديگر قابليت بررسى دارد.
حســن بهرام نيا عضو كميســيون انرژى و از عناصر اثرگذار در اين حوزه بود 

برخى اعتقاد دارند بازگشــت سهميه بندى بنزين براى جلوگيرى از قاچاق از 
جمله مواردى بوده كه وى در آن ايفاى نقش كرده است، پيگيرى برخى موارد 
مرتبط با واگذارى ها و مســائل عمرانى و آبادانى و سرمايه گذارى در نهاوند از 

دغدغه هاى جدى بهرام نيا در طول دوره مجلس دهم بود.
اكبر رنجبر زاده عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى بود اينكه يك عضو 
هيأت رئيســه تا چه حد مى تواند به اســتان خود خدمت كند يا اينكه مجبور 
مى شود بيشــتر به مسائل ملى بپردازد، جاى ســؤال دارد اما مشى شخصى 
نمايندگان هم در اين مســأله تأثير دارد، عضو فراكسيون دفاع و اقتدار ملى 
مجلس شوراى اسالمى و فعال در كميسيون بهداشت مجلس پيگيرى هايى را 

هم در اين حوزه ها داشته است كه پرداختن به آن مجالى مشروح مى طلبد.
محمد كاظمى عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اسالمى و نايب رئيس 
كميســيون قضايى و حقوقى مجلس شــوراى اســالمى بود. او درباره فضاى 
مجازى، «اف اى تى اف» و پالرمو، حبس زدايى، سياســت داخلى و خارجى و 

بسيارى موارد ديگر نماينده اى فعال محسوب مى شد.
محمدعلى پورمختار، عضو فراكسيون واليى مجلس دهم در كميسيون قضايى 
فعال بود و به طبع مباحثى كه در اين كميسيون دنبال مى شود بسيار حساس، 
بلندمدت و بدون جلوه هاى بيرونى اما اثرگذار اســت، او در بحث «اف اى تى اف» 
از نمايندگان پيگير محسوب مى شد اما نبود ارتباط عميق و دوسويه پورمختار با 
اهالى رسانه، برخى حاشيه هاى پيرامون وى را تقويت كرد، پورمختار در كسوت 
رئيس كميته بررسى اليحه شفافيت در مجلس تالش هاى خوبى را انجام داد كه 

در مجموع هنوز به نقطه مطلوب منتهى نشده است.
به  هر روى تمام كميسيون ها و فراكسيون ها و حتى گروه هاى دوستى و پارلمانى 
از غذا و دارو تا موارد كالن مهم هستند و نمى توان گفت حضور نمايندگان استان 
در كدام كميسيون و فراكسيون منفعت بيشترى دارد بلكه بنابر جهت گيرى هاى 
كالن اســتان و آمايش سرزمين بايد ديد از توان نمايندگان در كدام كميسيون 
و فراكســيون مى توان بهره بهترى برد و اين امرى است كه كارشناسان دستگاه 
اجرايى اســتان بايد از همين اكنون به مطالعه آن بپردازند و انرژى نمايندگان را 

براى حل مسائل داراى اولويت استان جهت دهى كنند.
به  هر روى، مجلس يازدهم نخستين مجلس از گام دوم انقالب اسالمى است 
و با توجه بــه اينكه علم و پژوهش، معنويت و اخالق، اقتصاد، عدالت، مبارزه 
با فســاد، اســتقالل و آزادى، عزت ملى، روابط خارجى، مرزبندى با دشمن و 
ســبك زندگى متعالى به عنوان ويژگى هاى گام دوم انقالب مطرح شده انتظار 
مى رود در اين حوزه ها تالشــى مضاعف را از ناحيه نمايندگان منتخب شاهد 
باشيم، همســو نبودن دولت و مجلس در مدت باقيمانده، مى تواند به سرعت 
گرفتن يا ركود تغييرات مطلوب منجر شــود و دقت بيشتر منتخبان مردم در 
اين زمينه ضرورت دارد، از سويى شايد چنانكه خود اصولگرايان همواره مدعى 
آن هســتند مجلسى بدون حاشيه سياسى، بتواند عزم جزم كرده و اندكى از 

فشارهاى معيشتى بر دوش مردم را بردارد.

عطا شعبانى راد

فرصت مغتنم منتخبان براى فعاليت در كميسيون هاى مجلس

كنند محقق  ا  ر خود  اقتصــادى  وعده هاى  يان  اصولگرا

به  هر روى تمام كميسيون ها 
حتــى  و  فراكســيون ها  و 
گروه هاى دوستى و پارلمانى 
از غــذا و دارو تا موارد كالن 
مهم هستند و نمى توان گفت 
در  استان  نمايندگان  حضور 
كدام كميسيون و فراكسيون 
منفعت بيشــترى دارد بلكه 
كالن  جهت گيرى هاى  بنابر 
سرزمين  آمايش  و  اســتان 
بايد ديد از توان نمايندگان در 
كدام كميسيون و فراكسيون 

مى توان بهره بهترى برد
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ان شمــاره  هجدهم انپارلمان ا انپارلمان ا پارلمان ا

ودند؟»
نب يا  دند 

بو موفق 
»

نبودند؟» ا 
ي بودند  فق 

«مو

احزاب مكانيزم 
نظارت ندارند

پرســش نخســت درباره عملكرد نمايندگان استان 
همدان در مجلس دهم را «افشين فرهانچى» از فعاالن 
سياســى اســتان و عضو حزب اراده ملت اينطور پاسخ 
مى دهد: «به طور كلى نمايندگان مجلس 3 وظيفه اصلى 
دارند. يك دســته فعاليت هاى تقنينى است كه مجلس 
دهم در آن چندان موفق نبود. قانون انتخابات و قوانين 
4 گانه ارتباط با نظام هاى ضدفساد جهان از جمله قوانين 
مهم اين مجلس بودند كه نمايندگان نتوانستند آن ها را 
به ســرانجام برسانند. بخشى از قوانين هم البته به تأييد 
شــوراى نگهبان و يا مجمع تشــخيص مصلحت نرسيد. 
نقش دوم نمايندگان در تســهيل امور منطقه اى شــان 
بود. به اين معنى كه نمايندگان با ديگر نهادها چانه زنى 
مى كنند و براى شهرشــان امتيازاتى مى گيرند. در اين 
بخش لطفى، نماينده رزن موفق شــد قروه درگزين را از 
بخش به شهرســتان تبديل كنــد. اما به غير از اين يك 
مورد نمايندگان استان در زمينه مطالبات محلى عملكرد 
درخشانى نداشــتند و مشكالت مزمن و قديمى همدان 
مثل آب، ايســتگاه داخل شهرى راه آهن، پتروشيمى و 
افزايــش تعداد نمايندگان در مجلس پيشــرفت خاصى 

نديديم.»
 فرهانچى نقش ســوم نماينــدگان را نظارت بر عملكرد 
ســاير نهادها مى داند: «نمايندگان به ويژه درباره افزايش 
قيمــت بنزين، كرونــا و نحوه ارتباط بــا جامعه جهانى 
نتوانســتند آنطور كه بايد عمل كننــد. بنابراين به طور 
كلــى نمره قبولى به مجلس دهم نمى دهم و نمايندگان 

همدان هم قاعدتا جزيى از كل بودند.»
عضــو حزب اراده ملــت، اعتقاد دارد احزاب مكانيســم 
نظارت بر عملكرد نماينــدگان را در وضعيت غيرحزبى 
ندارد: «نمايندگان همدان وابســته بــه جناح ها بودند 
ولى در هيــچ حزب خاصى عضويت نداشــتند. پس بر 
اساس سليقه شخصى و تعريف خودشان از اصالح طلبى 
و اصولگرايــى كارها را انجــام دادند. احزاب اصالح طلب 
به دليل تأييــد نشــدن صالحيت ها، نتوانســتند افراد 
موردنظرشان را به مجلس بفرستند. در مجلس فعلى هم 

همين اتفاق افتاده است. پس در اين مجلس هم نظارت 
احزاب وجود نخواهد داشت.»

ضعيف ترين مجلس 
پس از مجلس ششم

 از نگاه يكى از فعاالن سياسى اصولگراى همدان اما 
مشكل مجلس دهم نه از كليت نهاد مجلس كه از رفتار 
نماينــدگان بود. «محمــود الفت» دبير حــزب مؤتلفه 
اســالمى همدان مى گويد: «مجلس دهم پس از مجلس 
ششــم ضعيف ترين مجلس بود. اين موضوع چند علت 
داشــت. يكى اينكه خيلى از نماينــدگان به جاى اينكه 
وكيل مردم باشــند، وكيل الدولــه بودند. از طرفى نقش 
نظارتــى خود را خــوب ايفا نمى كردنــد. پس من اين 
مجلس را موفق نمى دانم. رفتار بســيارى از نمايندگان 
دچــار محافظه كارى شــده بــود و آن ها نتوانســتند 

وظايفشان را خوب انجام دهند.»
الفــت روحيه اشــرافى گرى برخى نماينــدگان را دليل 
اصلــى ضعف مجلس دهــم مى داند: «در اين ســال ها 
برخــى نماينــدگان دچار اشــرافى گيرى شــدند و به 
كانون هــاى قدرت وصل شــدند. در حقيقت نمايندگان 
به جاى ساده زيستى به ســمت راحت طلبى رفتند. اين 
اتفاق به مرور در تمام اين ســال ها رخ داد. ردصالحيت 
برخــى نماينــدگان مجلس دهم نشــان داد كه روحيه 
محافظــه كارى و عــدم كارايى تا چه حــد بين برخى 
نمايندگان وجود داشــت كه ديگر صالحيت وارد شدن 
به مجلــس را ندارند. مجلس بايد در رأس امور باشــد. 
اما اين ويژگــى را نمايندگان با رفتارشــان در طول 4

ســال تضعيف كردند. در حقيقت وزانت مجلس را خود 
نماينــدگان مشــخص مى كننند. طبيعى اســت وقتى 
انتخاب نمايدگان با دقت انجام نشــود چنين مشكالتى 

هم پيش مى آيد.» 
آيا نمايندگان حزبى بهتر مى توانند در جهت حل كردن 
مشكالت مردم عمل كنند؟ الفت اينگونه پاسخ مى دهد: 
«سســت كردن بنيــان احزاب در كشــور خالف قانون 
اساسى است. خيلى از داوطلبان ورود به مجلس برخالف 
حزبــى بودن اكراه دارند كه وابستگى شــان به احزاب را 

به طور رسمى اعالم كنند. حزب بايد بتواند در انتخابات 
افرادى را كانديدا كند تا بر عملكردشان كنترل و نظارت 
داشته باشــد. از طرفى نمايندگان پشتوانه فكرى هم به 
نام حزب دارند. احزاب هم در برابر رفتار نمايندگانشــان 

بايد پاسخگوى مردم باشند.»

به فكر ارتقاى 
جايگاه مجلس نبودند

 برخــى احــزاب نــگاه منتقدانه ترى بــه عملكرد 
مجلــس دارند. «محمدرضا افخمــى» دبير حزب اتحاد 
ملت ايران اســالمى در همدان يكى از اين افراد اســت. 
او اعتقــاد دارد مجلس دهم جايــگاه تصميم گيرى را از 
دســت داده بود: «مجلس جايگاه تصميم گيرى خود را 
از دســت داده اســت. در اين حالت صحبت از عملكرد 
نماينــدگان معنايى ندارد. آدم هاى شــجاع و كاردان به 
داليــل مختلف به مجلس راه پيــدا نمى كنند و اگر هم 
وارد شــوند بايد خودسانســورى كنند تا در دوره بعدى 

ردصالحيت نشوند.»
افخمــى عملكرد نمايندگان اســتان را هــم قابل قبول 
نمى داند: «نمايندگان اســتان همدان در مجموع كارنامه 
موفقى نداشتند و بيشتر به جاى اينكه فكر ارتقاى جايگاه 
مجلس باشــند، دنبال امتيازگيرى و فراهم كردن زمينه 
براى انتخابــات دوره آينده بودند. گاهــى برخى ها فكر 
مى كنند نماينده خوب فردى است كه برايشان راه بكشد، 
گاز بياورد و مشــكالت روزمره شان را حل كند. در نتيجه 
جايگاه قانونگذارى مجلس بسيار تضعيف شده است. بين 
نمايندگان استان، من عملكرد نمايندگان اصالح طلب را 
هم خوب ارزيابى نمى كنم. اگرچه فكر مى كنم در مجموع 
كاظمى عملكرد بهترى از ديگر نماينده استان كه خود را 

اصالح طلب مى دانست، داشت.»
دبيــر حزب اتحاد ملت چــاره را تقويت احزاب مى داند: 
«مجلس و جمهوريت بــدون احزاب معنى ندارد. فردى 
كــه از يك حزب به مجلس مــى رود بايد به برنامه هاى 
حزب خودش وفادار باشد و در چارچوب آن حركت كند. 
اما موضوع اصلى ضعيف بودن جايگاه احزاب اســت. اگر 
حزب به معناى واقعى وجود داشــته باشد و نماينده اى با 

نام آن حزب وارد مجلس شــود، بايد پاسخگو باشد. اما 
اراده اى براى تقويت احزاب هم در ايران وجود ندارد.»

نه آنقدر قوى
نه آنقدر ضعيف

 در ايــن ميان برخى فعاالن سياســى نيــز عملكرد 
نمايندگان همــدان در مجلس دهم را متعــادل ارزيابى 
مى كننــد. از جمله «محســن صادقيان» عضو شــوراى 
مركــزى جامعه اســالمى مهندســان كشــور. صادقيان 
مى گويــد: «عملكرد نمايندگان اســتان در مجلس دهم 
وضعيت متعادلى داشــت. نه آنقدر عقب بودند و نه مثل 
اســتان هاى پيشــتازى مثل اصفهان و تبريز و مشهد در 
جذب اعتبارات منطقه اى پيشتاز بودند. ولى مى دانيم كه 
در مسائل ملى برخى نمايندگان استان بسيار فعال بودند 
كه به سابقه و تســلط كارى آن ها برمى گردد. در مجلس 
دهم آقاى حاجى بابايى به عنوان شخصيتى ملى تأثيرگذارى 
بسيارى داشت اما برخى ديگر از نمايندگان دوره نخست 
نمايندگى شــان بود وتا مسيرهاى كارى شان را پيدا كنند 

نياز به زمان داشتند.»
صادقيان ورود نمايندگان حزبى به مجلس را ويژگى مثبتى 
مى داند: «حزبــى بودن نمايندگان ويژگــى مثبتى براى 
آن ها است. در شــوراى مركزى جامعه اسالمى مهندسان 
كشور حداقل 4 نفر از نمايندگان مجلس حضور داشتند. 
اين نماينــدگان اطالعات و برنامه هاى زيــادى از جامعه 
اسالمى مهندسان مى گرفتند و در جلسات مجلس مطرح 
مى كردند. اين كار سبب هم افزايى مى شود. نماينده حزبى 
مى تواند برنامه و طرح هايش را با نخبگان موجود در احزاب 
در ميان بگذارد و حتى از آن ها برنامه بگيرد تا با بررســى 
هرچه بيشــتر نظرات، تصميمات كارشناســى براى حل 

مشكالت مردم گرفته شود.»
 اين عضو شوراى مركزى جامعه اسالمى مهندسان كشور به 
عملكرد مجلس يازدهم اميدوار است: «5 نفر از نمايندگان 
اســتان همدان تازه وارد و 4 نفر ديگر با تجربه هستند. اگر 
ايــن افراد درمجمع نمايندگان اســتان متحد عمل كنند 

خوبى براى مردم همدان رخ اتفاقــات بســيار 
خواهد داد.»

بررسى عملكرد نمايندگان استان در مجلس دهم در گفت وگو با فعاالن سياسى اصالح طلب و اصولگرا

دند؟»
نبو يا  د 

بودن ق 
«موف

 نه اصولگرايان از عملكرد 4 ســاله اين نهاد راضى هســتند و نه اصالح طلبان. راســت ها به بى عملى متهمش مى كنند و مى گويند عملكرد 
ليســت اميدى ها جايگاهش را تضعيف كرد و چپ ها هم از ضعف نهاد مجلس و چوب اصولگرايان الى چرخ فعاليت هاى اصالح طلبانه گله دارند. 
هرچه هست، حاال مجلس دهم به پايان خود رسيده و بسيارى از نمايندگانش با صندلى هاى بهارستان خداحافظى كرده اند و كشتى را ناخدايانى 

ديگر آمده است. 
مجلس دهمى هاى استان همدان كه شانس تأييد صالحيت مجدد و گرفتن رأى دوباره از مردم شهرهايشان را داشتنند اما، 4 سال ديگر بايد براى 
قانونگذارى وقت بگذارند. از جمله حميدرضا حاجى بابايى نماينده پرنفوذ و با سابقه همدان، احد آزاديخواه از مالير، حسن لطفى از رزن و محمدمهدى 
مفتح از تويسركان. از 9 نفر نماينده استان همدان در اين دوره 5 نفر ديگر در مجلس يازدهم تازه نفس هستند، اگرچه اكثرشان در مناصب مختلف 
در قواى مجريه و مقننه كم تجربه نيستند. احمدحسين فالحى از همدان و فامنين، كيومرث سرمدى از اسدآباد، عيسى جعفرى از بهار و كبودرهنگ، 
هادى بيگى نژاد از مالير و عليرضا شــهبازى از نهاوند. تركيب سياســى نمايندگان استان در مجلس يازدهم تفاوت چندانى با دوره پيش ندارد. تنها 
فرقش كم شدن يك نفر از اصالح طلبان در اين دوره است. حاال، فقط حسن لطفى به نمايندگى از رزن، خود را اصالح طلب مى داند و بقيه نمايندگان 

به اصولگرايان نزديك هستند.
 عملكرد نمايندگان استان در مجلس دهم چطور بود و چه تصورى از رفتار نمايندگان دوره يازدهم وجود دارد؟ چه موانعى مانع كار آنان شد و در 
اين ميان احزاب استان چه نقشى داشتند؟ چرا هيچ يك از نمايندگان پيشين و فعلى همدان به طور رسمى عضو هيچ حزبى نيستند؟ اين ها سؤاالتى 

است كه از 4 فعال سياسى اصولگرا و اصالح طلب پرسيده ايم.
حسين پارسا
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 عملكرد مجلس دهم را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 

شــوراى نگهبان از مجلس چهارم به بعد با اعمال نظرات به ســمت نظارت 
استصوابى پيش مى رود اما اين نظارت روزبه روز مجالس را ضعيف و اختيارات 
آن هــا را محدودتر مى كند و كار قانون گذارى كــه تنها منحصر به مجلس 

شوراى اسالمى است به نحوى توسط نهادهاى ديگر نقض شده است.
امروز هم متأســفانه مى بينيم كه بخشى از اختيارات مجلس يا شايد عمده 
اختيارات مجلس به اين موضوع محدود شده است كه ديگران قانون گذارى 
كنند يا در كار مجلس نظارت داشــته باشند؛ به گونه اى كه آن جمله معروف 
حضــرت امام(ره) كــه فرمودند مجلس در «رأس امور» اســت يا «مجلس 

چكيده فضايل ملت هست» را امروز نمى بينيم.
 حتــى در روزهــاى پايانى كار «نوش دارو بعد از مرگ ســهراب» اســت، 
نمايندگان مجلس دهم به اين فكر افتادند كه قانون انتخابات را اصالح كنند 

اما ديگر خيلى دير شده است. 
درحال حاضر نيز افراد مختلف نســبت به عملكرد شــوراى نگهبان اعتراض 
دارند. در رسانه هاى مكتوب، فضاى مجازى و در نطق هاى نمايندگان مجلس 
نيز اعتراض نســبت به عملكرد شــوراى نگهبان و انحراف از مسئوليت ها و 

اختياراتى كه مجلس شوراى اسالمى و نمايندگان دارند را شاهديم.
پس قاعدتا مجلس دهم هم مشمول اين قضاياست، چون بخش قابل توجهى 
از نيروهاى مناسب و صاحب صالحيت با بهانه هايى از جمله تحقيقات محلى 
خارج از چارچوبى كه قانون اساسى و قوانين عادى معين كرده اند از ورود به 

عرصه رقابت هاى انتخاباتى منع شدند. 
پس اين امر مســائل عديده اى را براى جامعه و كشــور به وجود آورد، زيرا 
تبعات آن به بخش اجرايى هم كشــيده است، زمانى كه نماينده اى از توان 
الزم برخوردار نباشــد به همان نســبت نمى تواند به وظايف نمايندگى كه 

و نظارت بر حســن اجراى قانون» هست، شــامل« قانون گــذارى 
عمل كند.

البتــه صحبت هايــى هــم پيرامون 
سوءاســتفاده برخــى نماينــدگان 

مى شود، درحالى كه ممانعت از ورود افراد داراى صالحيت فضا را براى عده اى 
باز مى كند كه مناسبت و رابطه كمى با انقالب و نظام دارند.

از سوى ديگر مصوبه اى كه مى گويد نماينده در چارچوب نمايندگى اظهارنظر 
مى كند يا نه؟ اين مصوبه شــجاعت و توان نماينده را در اظهارنظر ها محدود 
كرد، به نوعى آن ها را به ســكوت وادار مى كند كه نكند اظهارنظرشان خارج 

از ضابطه باشد. 
درحالى كه نمايندگان مى توانند درباره همه مسائل كشور اظهارنظر كنند اما با 
اين روند شجاعت و اختيارات او محدود مى شود؛ همچنين اعمال محدوديت 
براى برخى نمايندگان، نظارت استصوابى شوراى نگهبان و دخالت نهادهاى 
ديگرى در عرصه قانون گذارى مجلس دهم را محدودتر از مجلس نهم كرد و 
به نسبت هرچه عقب تر مى رويم مى بينيم هر مجلسى مقدار زيادى نسبت به 

مجلس پيش از خود محدودتر است.
 به هرحال ساختار ما در جمهورى اسالمى زمينه بروز و ظهور احزاب فراگير 
و بزرگ را ندارد، برخى احزاب شــايد در حد يك حزب خانوادگى هســتند، 
بيش از 100حزب ثبت نام شــده حتى با قوانين جديد خود را به روز نكردند، 
اين تعداد نمى توانند كشور را اداره كنند. وجود 3 يا 4 حزب فراگير و بزرگ 
كه كار پارلمانى انجام بدهند يا مجلسى كه بايد در رأس امور باشد، مى تواند 
در ســاختار حزبى كه در درون خود افراد تربيت كنــد و آموزش هاى الزم 

سياسى فرهنگى و اقتصادى بدهد و نمايندگان را كنترل كند، انجام شود. 
به اين ترتيب كيفيت افزايش مى يابد اما اكنون مى بينيم در ســاختار فعلى 
احزاب كوچك با محدوديت هايى كه دارند، هر كســى دم دستشــان هست 
به عنوان ســهميه معرفى كنند، به هر شــكلى دنبال اين هســتند كه افراد 

خودشان را وارد كنند. 
البته گاهى افرادى كه معرفى مى كنند ســابقه چندانى در كار سياســى و 
فرهنگى ندارند يا داراى تخصص هاى كمى هستند؛ اين موضوع در روند كار 

مجلس تأثير مى گذارند و روزبه روز مجلس تضعيف مى شود. 
همچنين شــاهد اين بوديم افرادى كه وارد مسائل كشور مى شدند محدود 

بود و بقيه ســر خويــش گرفته و راه خــود مى رفتند. كمتر بــه امور ملى 
مى پرداختند اگر هم در جايى اظهارنظر مى كردند شــايد نسبت به مسائل 
مجلس و يا حتى مســائل شخصى خودشان بود از اين جهت مجلس دهم را 
مى توانيم تا حدى نســبت به مجلس هاى گذشته داراى عملكرد ضعيف ترى 

ارزيابى كنيم. 

 انتخابات مجلس يازدهم را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
ردصالحيت هاى گسترده در انتخابات مجلس يازدهم صداى همه را درآورد 
ايــن نبود كه يــك كانديدا يا جبهه خاصى بخواهــد اظهارنظر كند. به طور 
مشــخص صريح و علنى نهادهايى غير از آنچه در قانون ذكر شــده بود در 

انتخابات دخالت كردند. 
 در تأييــد صالحيت ها هم افراد زيادى حذف شــدند حتى اين موضوع به 
مجلس خبرگان رهبرى كشــيده شــد، به اين ترتيب شاهد بوديم مجلسى 
پيش بينى شده، شكل گرفت؛ يعنى افرادى برگزيده شدند كه برگزيده واقعى 

نيستند البته اين امر در مورد همه صادق نيست. 
اما نگاه كنيد در مجموع كمترين حد مشاركت در انتخابات جمهورى اسالمى 
را شاهد بوديم به اين دليل كه افراد ذى صالح از چرخه رقابت هاى انتخاباتى 

حذف شدند و اين روند نمى تواند مجلس مطلوب ملت ايران باشد. 

 تركيب مجلس يازدهم از ديدگاه شما چگونه خواهد بود؟
هم مقدمه قانون اساســى و هم مواد اصلــى قانون تأكيد بر حاكميت مردم 
دارد درحالى كه حاكميت، حاكميت شــوراى نگهبان است. شوراى نگهبان 
به جاى اينكه حافظ حقوق مردم مقابل اجحافات دولت باشــد دولت مدافع 
گاهى حقوق مردم در مقابل شــوراى نگهبان شده، اين مسأله را از مجلس 
چهارم شــاهد هستيم اما روزبه روز شديدتر شده است، درحالى كه اين شكل 
كار، شــكل كار حاكميت جمهورى اسالمى نيست. در نتيجه افرادى وجود 
ندارنــد كه حقوق ملــت را مورد توجه قرار دهند يا از پاكدســتى هاى الزم 

نماينده ادوار مجلس در گفت وگو با همدان پيام:

گسترده هاى  ردصالحيت 
ورد آ در ا  ر همه  صداى   

معدود  از  اسالمى  انقالب   
نهضت هايى در جهان است كه پيشگامان 

آن هنوز پس از 40 سال در تب و تاب سرنوشت آن 
همچنان دل مى سوزانند و چون فرزندى برايش دل نگرانند.

از جمله اين افراد سيد جالل ساداتيان است كه در عنفوان جوانى با 
ورود حضرت امام(ره) به ايران از مالزمان آن رهبر فرزانه بود.

وى با دكترى مديريت استراتژيك، مسئوليت هايى چون نمايندگى دوره 
چهارم مجلس از همدان، ســفير انگلستان و كارشناس مسائل خاورميانه را 
در كارنامه خود دارد. ســاداتيان كه ريشه همدانى دارد و زاده تهران است، 
براى مردم استان همدان با همان عنوان نمايندگى و مشى سياسى مستقل 

شناخته شده است.
همكارى با دانشــگاه هاى عالمه طباطبايى و آزاد اسالمى، مددكارى 

اجتماعى، انتشار مقاالت پژوهشى و فعاليت هاى رسانه اى از جمله 
ديگر فعاليت هاى اين نماينده ادوار است.

آغاز به كار فعاليت مجلس يازدهم فرصتى مغتنم بود 
تا در اين ويژه نامه به چند و چون انتخابات اخير بپردازيم.

از آن جمله مصاحبه اى اســت كه با سيد جالل ساداتيان 
ترتيــب داده ايم كــه عمده ترين محورهــاى آن عملكرد 
مجلــس دهم، تركيب مجلس يازدهم و ســازوكار نظارت 

شوراى نگهبان در اين دوره است.
اين نماينده ادوار كه خاطراتى خوش از دوران اوليه مجلس 
شــوراى اسالمى دارد معتقد اســت كه رفته رفته مجالس ايران محدودتر شده اند و 
به تبع مجلس دهم از مجلس نهم محدودتر بوده اســت و اين روند را ناشــى از رد 

صالحيت هاى گسترده اى مى داند كه رفته رفته بيشتر شده است.
وى در بخش هايــى از مصاحبــه  خود بــه ويژگى هاى مجلس قــوى مى پردازد و 
كارشناســى و آگاهى از امور را در تضاد با بخشى نگرى مى داند كه درنهايت به زيان 

طبقات پايين جامعه مى انجامد. 
به اعتقاد وى اگر مجلس به مفهوم كارشناســى در رأس امور باشد، نمايندگان بايد 
با اجتناب از ســاليق شخصى، حزبى و جناحى به مسائل كشور توجه كنند و همت 

خود را براى ارتقاى موقعيت كشور مصروف دارند.
اگرچه ساداتيان همچون ديگر رجال مستقل سياسى به عملكرد حزبى بدبين است 
اما معتقد اســت كه ساختار اجتماعى ما زمينه بروز و ظهور احزاب فراگير را ندارد. 
مهم ترين مبحثى كه در اين گفت وگو مورد تأكيد وى قرار گرفت، عملكرد شــوراى 
نگهبان است. او مى گويد كه قانون اساسى تجلى حاكميت مردم است و بر آن تأكيد 

دارد، درحالى كه شاهديم حاكميت، حاكميت شوراى نگهبان است.
بنابر ادعاى ساداتيان، تا مجلس چهارم در زمينه تحقق حاكميت مردم نسبتا موفق 

بوديم چون تا اين مجلس، حاكميت شوراى نگهبان آنچنان اعمال نشده بود.
وى با انتقاد از ردصالحيت هاى گسترده مى گويد كه اين روند موجب شد بخش قابل 
توجهى از نيروهاى صاحب صالحيت حذف شوند؛ به طورى كه شاهد بوديم كمترين 

مشاركت در تاريخ انقالب به وقوع پيوست.
نماينده مردم همدان در مجلس چهارم تأكيد مى كند كه ردصالحيت گســترده در 

انتخابات اخير صداى همه را درآورده است.
مشروح اين مصاحبه را با هم بخوانيم:

اكرم چهاردولى

و نظشــامل« قانون گــذارى 
ع
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برخوردار باشند.
با اين وضعيت، طبيعى است كه مجلسى ضعيف تر با كارايى كمتر شكل بگيرد 

و قاعدتا مجلس يازدهم از اين موضوع برخوردار است. 
البته بنده اهانتى نسبت به تك تك افراد ندارم، روند را اشاره مى كنم؛ روندى 
كه نه تنها مورد اعتراض مجلس دهم و تعدادى از نمايندگان بلكه بســيارى 
از شــخصت هاى كشور و مردم بوده است، به طورى كه مردم اين اعتراض را با 
حضور نداشــتن پاى صندوق هاى رأى نشان دادند، البته شوراى نگهبان بايد 

در اين زمينه جواب بدهد اما خود را پاسخگو نمى داند. 

 رابطه دولت و مجلس در زمان باقيمانده تا پايان دولت از ديدگاه 
شما چگونه است 

البته اظهارنظرهايى شده بود مبنى بر اينكه دولت را استيضاح مى كنند اما بر 
اســاس شرايط موجود كرونايى و فشارهاى كه بر كشور است گمان نمى كنم 
اين اتفاق بيفتد. از ســوى ديگر تحريم هاى آمريكا، تحرك هاى خارجى كه 
كشــورهايى چون عربستان و اســرائيل اعمال مى كنند بيانگر آن است كه 

شرايط كشور عادى نيست كه بخواهند دولت را هم استيضاح كنند. 
با اين تفاســير گمان مى كنم اين دولت همچنان ادامه داشــته باشد، البته 
نمايندگان ممكن است انتقادهاى جناحى خودشان را داشته باشند اما بعيد 

مى دانم به سمت استيضاح اين دولت پيش بروند. 

  براى بهتر شــدن عملكرد نمايندگان اســتان چه راهكارى را 
پيشنهاد مى دهيد؟ 

نمايندگان استان اگر از گرايش هاى گروهى و حزبى خاص خود خارج شوند 
و بيشتر مسائل ملى و اســتانى را مورد توجه قرار دهند، بهتر است تا اينكه 
صرفا مسائلى كه منافع شخصى يا منافع جناحى برايشان دارد را دنبال كنند. 
همچنين اگر مجموعه نمايندگان در قالب مجمع نمايندگان اســتان بتوانند 
مســائل كلى اســتانى و باالتر از آن مسائل كشــورى را دنبال كنند قاعدتا 

مى توانند چهره و وجهه بهترى از خود نشان بدهند. 

 با توجه به اينكه مقام معظم رهبرى امسال را «سال جهش توليد» 
نامگذارى كردند، نقش مجلس براى تحقق اين شعار چه بايد باشد؟

همانطور كه امام خمينى(ره) فرمودند مجلس در رأس امور است؛ بنابراين اگر 
مجلس به مفهوم كارشناســى در رأس امور باشد بايد نمايندگان با بى نظرى 
شــخصى، حزبى و جناحى مســائل كالن كشــور را مدنظر داشــته باشند؛ 
به طورى كه 290 نماينده همت خود را در راســتاى ارتقاى موقعيت كشــور 

به كار بگيرند. 
از آنجا كه نظام جمهورى اســالمى نظامى برخاسته از آراى ملت است، بايد 
نيروى عظيمى در جهت ارتقاى همه بخش هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى 

كشور حركت كند تا شعار سال محقق شود.
اما اگر هر كســى ســر خويش گيــرد و راه خود برود يــا دعواها جناحى و 
فردى باشــد، طبيعى اســت كه انرژى يكديگر را دفع مى كنند و بسيارى از 

ظرفيت هاى كشور مغفول واقع مى شود. 
از ســوى ديگــر با اســتفاده از ظرفيت كارشناســى كشــور از جمله مركز 
پژوهش هاى مجلس مى توانند با كلمات، عبارات و اصطالح هاى قوى تر دولت 

را متقاعد كرده و به سمت اجراى بهتر قوانين باال دستى حركت كنند. 

 آقاى دكتر براى تقويت بعد نظارتــى مجلس چه اقداماتى بايد 
انجام شود؟ 

نخست اينكه كســانى كه قصد نظارت دارند بايد قوى تر از افرادى باشند كه 
كارى را اجرا مى كنند، يعنى ناظر بايد معموال كارشناس تر باشد. 

دوم اينكه واقعا بى نظرانه و كارشناسى اظهارنظر كنند، اگر نظارت كارشناسى 
و با آگاهى بر قوانين باشد حتما بايد مورد توجه قرار بگيرد.

بنابراين نمايندگان نبايد خود را درگير مسائل جزيى كنند، موضوعات كالن 
كشــور مانند مشــكالت مردم در بخش هاى اقتصادى و اجتماعى كه سبب 

آسيب هاى كالن براى مردم شده بايد مدنظر باشد. 
از ديدگاه من مجلس قوى مجلســى اســت كارشــناس و آگاه بر امور، اما 
بخشــى نگر بودن نماينــدگان و شــرايط به هم ريخته اى ماننــد اختالس، 
سوءاســتفاده و سوءعملكرد موجب وضعيتى شده كه چند صباحى است در 
كشــور شاهد هستيم اين وضعيت بيشترين خســارت را به مردم و طبقات 

پايين جامعه خواهد زد؛ همچنين اين روند بيانگر آن است كه نظارت و 
سياست گذارى هاى درستى اتخاذ نمى شود.

 نماينــدگان عالقه دارند به عــزل و نصب ها ورود 
پيدا كنند، راهكار شــما براى ممانعت از اين موضوع 

چيست؟ 
در بخش دخالت نمايندگان ســاختار جامعــى نداريم، اگر 
ســاختار حزبى به مفهموم كالن باشــد احزاب بزرگ، افراد 

آموزش ديده و مورد حمايت را انتخاب مى كردند، خالفى هم 
مرتكب مى شــدند حزب آن ها را تنبيه مى كــرد، آن افراد هم 

خيلى نياز نداشتند كه به دســتگاه هاى اجرايى تمسك كنند يا 

حوزه انتخابيه مربوطه خود را تقويت كنند تا در دور بعد هم رأى بياورند.
يا برخى نمايندگان افرادى را براى اســتخدام به دستگاه هاى اجرايى معرفى 
مى كنند تا بــا اعمال نفوذ اين افراد رأى مجلس بعدى را به دســت بياورند 
درحالى كه بايد ساختارى فراهم شود تا بر اساس كار كارشناسى و بر اساس 
منافع ملى و در چارچوب سياســت هاى كالن كشــورى كار كنند اينجا اين 
سؤال مطرح مى شــود كه چقدر شــما براى اين كار افراد ذى صالح را وارد 

مجلس كرديد؟ 
اگر اين افراد به اندازه كافى وجود دارند، مى توانيد انتظار داشته باشيد رابطه 
دولت و مجلس را به درســتى اعمال كنند. بخش قوه قضاييه بايد به تخلفات 
رســيدگى كند، بخش مجلس هم قوانين خوب وضع كند و هم بر حســن 

اجراى اين قوانين نظارت كنند. 
حــاال اين آدمى كه مى خواهد نظارت كند خودش ضعيف بود 

يا برجسته نبود، او را گول زدند نتوانست به وظايف خود 
عمل كند يا مسير انحرافى رفت يا رفت به اين سمت 

كه خود را تثبيت كند يا هركسى سنگ خودش را 
به سينه بزند. 

اين وضعيت شرايط موجود را پيش مى آورد اما 
اگر اين ســاختار در چارچوب حفظ منافع ملى 
حركت كند باشــد و اين مجلس واقعا در رأس 
امور باشــد در اين شــرايط حتما بخش اجرايى 

مجبور است كه در چارچوب روابط خاص خودش 
و تكاليفى كه بر عهده اش هست، حركت كند. 

ما درحال حاضر چنين ســاختارى نداريم، بنابراين در 
چارچوب وضعيــت فعلى حداقل بهتر اســت نمايندگانى 

قوى تر وارد مجلس شوند تا در چارچوب منافع ملى حركت كنند، 
بتوانند با كار كارشناســى امور را دنبال كننــد، حاال كه همه اينها را نداريم 

حداقلش اين است كه مجلس كسانى را كه انتخاب شدند آموزش بدهد. 

 آقاى دكتر با توجه به سابقه نمايندگى كه داريد مهم ترين مشكل 
نمايندگى در همدان را چه مى دانيد؟

كسانى كه كانديدا يا نماينده مجلس مى شوند بايد بتوانند به افراد توجه كنند 
چون افراد هم پايشان وسط قضيه مى آيد. 

 منظور از افراد چيست؟
آحاد مردمى كه مشكالت فراوان دارند و دايم به يك نماينده مراجعه مى كنند، 
نماينده هم از قدرت كافى برخوردار نيست تا بتواند پاسخگوى تمام نيازهاى 
آنها باشــد، خيلى ها مى آيند از نماينده شغل مى خواهند، بسيارى مشكالت 
اقتصادى دارند، فكر مى كنند نماينده مى تواند تمام مشكالت اقتصادى آنها 
را حل كند، در نتيجه بخش قابل توجهى از وقت نماينده صرف اين مى شود 
كه نامه وام يا اســتخدام بنويسد، اگر اين نفوذ را نداشته باشند و مقبول اين 
دستگاه ها نباشد چوب الى چرخ او مى گذارند و به حرفش گوش نمى دهند يا 
بيشتر سعى مى كنند به شكلى او را ضايع كنند اما اگر از نفوذ برخوردار باشد 
و بيش از گذشته به او بها بدهند؛ يعنى شخصى برخورد كردن و اين موضوع 
از مشكالتى است كه در بسيارى از جاهاى ايران از جمله همدان وجود دارد.

 در دوران نمايندگى خود در استان مى توانيد مهم ترين كارى كه 
انجام داديد را توضيح دهيد؟

ابتدا دنبال هماهنگى بودم كه در مجمع نمايندگان اســتان شــكل گرفت، 
دوم يكسرى پروژه هاى نيمه تمام مانند برخى طرح هاى بافندگى، ريسندگى 
كه نيمه كاره مانده بود آنها را توانســتيم به ســامان برسانيم و سوم، به فكر 
يكســرى پروژه هاى زيربنايى مانند پتروشيمى و پااليشگاه براى استان بودم 
كه تخريب هايى در اين راستا صورت گرفت و اجازه ندادند، درحالى كه ما به 

نقاط اجرايى نزديك شده بوديم.
 چهارم اينكه از ظرفيت هاى بالقوه اســتان مانند هوا و موقعيت كشــاورزى 
بيشتر استفاده شــد، ما به سمت تمركز آموزشى، بهداشت و درمان حركت 
كرديم كه مى توانســت اولويت هاى استان باشــد به جاى اينكه فقط به فكر 
صنايع بسيار سنگين براى استان باشــيم به سياست گذارى هاى كالن فكر 
كرديم؛ داشــتيم به اين سمت حركت مى كرديم بخشــى از قضاياها هم تا 
حدودى به ســامان رسيده بود اما بخشى هم ناتمام 

باقى ماند. 

 موفق ترين دوره مجلس را چه 
دوره اى مى دانيد؟ 

از جهت اجراى خواسته هاى مردم 
و حاكميتى كه از ابتدا آغاز شده 
مجلس  تا  بگوييم  مى توانيم  بود، 
وجود  روند  اين  كم وبيش  چهارم 
داشت اما از چهارم به بعد حتى در 
مجلس ششم برخالف اينكه جريان 
اصالح طلب حاكميت بيشــترى دارد و 

خيلى تالش كرد كه نقطه نظرات خودش را به كرســى بنشــاند موفقيتى 
حاصل نمى شــود. اينكه چرا حاصل نمى شــود، بحث مفصلى است كه چه 

موانعى وجود داشت.
 ولى در همين مجلس ششــم هم اگر به ياد داشــته باشــيد نمايندگان 
به دليل فشارهاى شوراى نگهبان در مجلس تحصن كردند و راضى به اين 
امر نبودند؛ سخنرانى هاى زيادى داشتند اما تعطيلى فله اى كه اتفاق افتاد 
برخى نمايندگان از جمله نماينده شــهر خودمان آقاى حســين لقمانيان 
را زندانى كردند يا آقاى كروبى عمامه  را زمين گذاشــت تا ايشان را آزاد 
كننــد، البته اين موضوعات بحث هاى مفصلى دارد كــه دانه به دانه آنها 
بايد مورد توجه واقع شــود و درباره آن گفت وگو شود. اما اين روند بيانگر 
اين اســت كه روزبه روز حاكميت مردم تضعيف شــد، به طورى كه 
مجالس كم اختيارتر و كم اراده ترى را در سال هاى بعدى 
داشــتيم. شــايد تا مجلس چهارم كه هنوز خيلى 
فشــارهاى شــوراى نگهبانى اعمال نشــده بود 
مى توان گفت در راســتاى اعمــال حاكميت 
مردم مجالــس قوى تر بودنــد و بهتر عمل 
كردنــد اما در دوره هــاى مختلف هر كدام 
از اين مجالس سعى كردند اراده اى از خود 
نشــان بدهند؛ مثًال در مجلس ششــم آنها 
تالش كردند جلــوى يك انحراف را بگيرند 
اما موفق نبودند؛ زيرا مشــكالت بيشترى را 

براى خود و روند كار به وجود آوردند. 

 دولت و مجلس چطــور مى تواند در عملياتى 
كردن بودجه توفيق پيدا كنند و چطور اين تأثيرگذارى 

از سوى نمايندگان مؤثر است؟
بودجه هم مانند ســاير اقدامات، يك كار تخصصى است مسأله اين است كه 
بودجه به عنوان راهكار اجراى سياست ها و برنامه ها بايد به كار گرفته شود. آيا 
ما برنامه 5 ســاله توسعه داريم يا نداريم؟ اگر داريم با آگاهى از اين برنامه ها 
و در راســتاى آن اگر اصالحى وجود دارد آن را اصالح كنيم نه تالش كنيم 
يا فشــار بياوريم كه اين پروژه را براى من يا براى استان من اجرا كنيد و اگر 
نكنيد فالن وزير يا فالن دستگاه را استيضاح مى كنم و آغاز مى كنيم به انتقاد 

كردن از رئيس جمهور و معاونان يا دستگاه هاى مختلف.
اگر در راســتاى آن برنامه حركت كنيم آيا برنامه مصوب كل نظام هست يا 
خير و اگر هســت آن را مورد توجه قرار دهيم در اين صورت همه كشــور را 

منتفع مى كنيم.

 توصيه  شما به نمايندگان استان چيست؟ 
به نمايندگان توصيه مى كنم البته اگر گوش كنند «جمعى كار كنند، از حالت 
فردى عدول كنند» معتقدم اگر جمعى كار كنند مجبور نيستند براى مسائل 
فردى انرژى تك تك افراد را به كار بگيرند، مثال مى گويند اگر اين كار را بكنيم 
دوره آينده رأى نمى آوريم. من نمى دانم دوره بعد چه خواهد شد؟ اما اگر به 
ســمت يك حركت جمعى بروند، حتى مى توانند براى منافع فردى هم مؤثر 
واقع شوند. نماينده همچنين با يك ساختار كارشناسى مى تواند ارتباط خوبى 
با مردمش داشته باشد، يعنى اگر بتواند با اصناف و قشرهاى مختلف ارتباط 

برقرار كند از طريق آنها مى تواند به راهكارهاى بهترى برسد.

 صبحت پايانى: 
اميــدوارم كل كشــور، مــردم و منطقــه خــوب مــا مــورد پيشــرفت و توســعه 
قــرار بگيــرد؛ اينجــا خطابــم بيشــتر بــه شــهردارى اســت كــه مى توانــد از 
اولويــت همــدان اســتفاده كنــد. ايــن شــهر هــواى بســيار خوبــى دارد نبايد 

از همــدان غافــل شــويم.
دامنه الوند را به عنوان يكى از دامنه هاى بسيار زيبا توصيف مى كنند، پس بايد 
به ســمت اولويت هايى رفت كه مى تواند اين موقعيت را آنجا حفظ كند، اين 
اولويت ها كار آموزشى، بهداشت و درمان است اقدامات بيشتر خدماتى است و 
به تازگى جوان هاى ما پيشرفت هاى خوبى در زمينه الكترونيك داشتند صنايع 

خاصى كه چندان نيازى به از بين بردن محيط زيست ندارد.
 يكى ديگر از مســائلى كه بايد مورد توجه قرار بگيرد وســيله عمومى است، 
من به عنوان يك متخصص اظهارنظر نمى كنم، درخواستم از متخصصان اين 
است كه بررسى كنند پيش از اينكه اتومبيل همدان و محيط تمان را پر كند؛ 
پيش از اينكه به ترافيكى بدل شود كه هوا و محيط زيست را آلوده و مردم را 
كالفه كند، به فكر اين باشند قطارهاى شهرى همانطور كه در برخى شهرهاى 

اروپايى مانند سوئيس وجود دارد راه اندازى كنند. 
صحبتش شده اما اگر دير اتفاق بيفتد ممكن است كه همه چيز را از بين ببرد؛ 
پيــش از اينكه اتفاق بيفتد هم نمايندگان محترمى كه انتخاب شــدند و هم 
شــهردارى بايد همتى جدى داشته باشند تا همدان به عنوان يك شهر داراى 

كه ترافيك و اتومبيل وضعيت هواى پاك باقى بماند، نرسيم به روزى 
شــهر را به گونه اى كنــد كه نتوان 

جبران كرد.

حاكميت 

 نگهبان، 
شوراى

ضعف نظارت و 

بخشى نگرى

نظارت 

استصوابى به 

ضعف مجلس منجر 

كه ترافيك و اتومبيل وضعيت زىمى شود
ن 

9 ان شمــاره  هجدهم انپارلمان ا انپارلمان ا پارلمان ا



  خرداد 1399 خورشيدى

10
ان شمــاره  هجدهم انپارلمان ا انپارلمان ا پارلمان ا

 پرونــده مجلــس دهم چهارشــنبه گذشــته با 
سخنرانى طوالنى مدت و آتشين على الريجانى، رئيس 
مجلس شوراى اسالمى در دفاع از عملكرد اين دوره از 
مجلس و طعــن و كنايه به منتقــدان آن به طورى كه 
حتى شوراى نگهبان به ويژه سخنگوى اين شورا يعنى 
عباسعلى كدخدايى را نيز مورد انتقادات تند و تيز خود 
قرار داد كه با استقبال و تشويق طرفداران وى در مجلس دهم قرار 
گرفت؛ به طورى كه محمود صادقــى نماينده اصالح طلب تهران در 
مصاحبه اى اين ســخنان الريجانى را بى سابقه و مشى اصالح طلبانه 
دانسته و از شــجاعت وى در دفاع از مجلس تمجيد كرده بود ولى 
بايد گفت كه خوش تر آن باشد كه سر دلبران، گفته آيد در حديث 
ديگــران؛ اينكــه گفته اند خــود گويى و خود خنــدى، عجب مرد 
هنرمنــدى! بايد گفــت آنچه در حديث ديگران ايــن روزها درباره 
عملكرد مجلس دهم گفته مى شود، تداعى كننده آن چيزى نيست 
كه الريجانى در مصاحبه پايانى با صداوسيما و سخنرانى غراى خود 
در آخرين جلسه مجلس دهم بيان كرد و به تعداد مصوبات مجلس 
دهم كه بالغ بر 200 مصوبه مى شــود، اشاره كرد و برخى مصوبات 

مهم آن مانند قانون منع به كارگيرى بازنشستگان كه عمال در اجرا 
به دليل وجود استثناهايى از حيز انتفاع افتاد و قانون تجارت و قانون 
انتخابــات كه در روزهاى پايانى باعجله به تصويب رســيد و اصالح 
ايرادات شوراى نگهبان به مجلس آينده محول شد و يا قانون حذف  
4 صفر از پول ملى كه نمايندگان مجلس يازدهم خواستار اعاده آن 
از شــوراى نگهبان شده و مورد موافقت نيز قرار گرفت تا دوباره د ر 
مجلس يازدهم بررســى شــود؛ اگرچه بى انصافى نبايــد كرد و از 
مصوبات آن مجلس مانند قانون مقابله با اقدامات تروريستى آمريكا 
و قانون مقابله با اقدامات تروريســتى اسرائيل كه در روزهاى پايانى 
تصويب كرد و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفت، به عنوان نقطه 
قــوت نام نبرد ولــى در كل مجلس دهم منتقــدان زيادى در بين 
جناح هاى سياســى داشته و دارد كه هم در بين اصالح طلبان و هم 
در بين اصولگرايان و حتــى اعتداليون عملكرد اين مجلس را قابل 
قبول نمى دانند، به طورى كه برخى اصالح طلبان مشى اين مجلس را 
اصالح طلبانــه نمى دانند از طرفى اصولگرايان نيز انتقادات زيادى به 
عملكــرد اين مجلــس به ويژه در حوزه اقتصادى و معيشــت مردم 
دارنــد، نمونه بارز آن بى عملى مجلــس در تصويب و اجراى قيمت 

بنزين اســت، از طرفى دولت اعتدال نيز با وجود همراهى بى سابقه 
مجلس دهم بــه عملكرد مجلس انتقاد وارد مى كنند كه نمونه بارز 
آن سخن رئيس جمهورى، حسن روحانى بود كه گفت اليحه اى را 
3 سال پيش به مجلس فرســتاديم ولى تصويب نكرد و به مجلس 
آينده محول شــد و يا اينكه اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس 
جمهور در توئيتى از تصويب نشئن اليحه هايى چون شفافيت مالى 
و مبارزه با فســاد و اليحه تعارض منافع و تنقيح قوانين گله كرده 
اســت،  مردم نيز از عملكرد اقتصادى مجلــس دهم ناراضى اند و 
تصويب نشــدن طرح شــفافيت آراى نمايندگان كه مى توانست 
جلوى معامله گرى نمايندگان را بگيرد به شــدت گله دارند و يك 
انتقاد كلى نيز به مجلس دهم وارد است كه در اين مجلس رئيس 
مجلــس در رأس مجلس و همه كاره آن بود. ولى مجلس در رأس 
امور كشــور نبــود و جايگاه خود را از دســت داده بود كه بايد به 
جايگاه اصلى خــود برگردد. صدور حكم محكوميت براى 3 تن از 
نمايندگان مجلس دهم به اتهام فســاد، نكتــه تاريك ديگرى در 
كارنامه اين مجلس بود، حال بايــد به نمايندگان مجلس يازدهم 

گفت: فاعتبروا يا اولو االبصار
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 پــس از انتخابات مجلس كه فعال موضوع اين انتخابات و چگونگى 
برگزارى آن مورد بررسى و تأمل نيست و شايد در نوشته ديگرى به طور 
مفصل به نقش و جايگاه نمايندگان و عملكرد آنان و همچنين انتظارات 
و مطالباتى كه مردم از اين نمايندگان دارند بپردازم؛ البته اين مطالبات 
بى نســبت با شــعارهاى نمايندگان نيست به نظر مى رســد انتظارات و 
خواسته هاى مردم يك رابطه دقيق و دوسويه با اولويت هاى نمايندگان 
دارد و جدا و منفصل از يكديگر نيســتند، اين 2 امرى صورى و سطحى 
نيســتند بلكه داراى محتوا و ارزش هســتند و بايد در جهت انضمامى 
كــردن اين امر گام برداشــت و به واقع به مشــكالت مردم پرداخت در 
اين صورت است كه فرمايش حضرت امام «مجلس در رأس امور است» 
به فعليت خواهد رســيد و از بالقوگى بيرون خواهد آمد و قطع به يقين 
در رأس بــودن مجلس با وعده ها و اولويت هــاى نمايندگان در ارتباط 
مســتقيم و دوجانبه است و تا اين مهم ميسر نشود ره به جايى نخواهد 
بــرد؛ به دليل اينكه خواســت هاى مردم از اين نظــر در رأس نظام قرار 
خواهد گرفت و پيگيرى خواهد شــد و به اولويت نظام و كشــور مبدل 
خواهد شــد؛ از اينجا بايد به اين موضوع ورود كرد و نگاهى انداخت به 
كارنامه مجلس پســاانقالب و تأمل و بررسى كرد كه تا چه حد مجلس 
توانســته است در رأس امور باشد و مشكالت مردم را حل و فصل كند؛ 
البته مجال پرداختن به كارنامه تمامى مجالس پس از انقالب در چنين 
نوشــته اى مقدور نيست و مى طلبد كه در زمان معين و مشخص به آن 
برگشت و اين مطلب را واكاوى و بررسى كرد ولى به شكل كلى مى توان 
در چنــد جمله به اين مهم پرداخت از آنجايى كه مجلس صداى مردم و 
تريبون آنهاست و نماينده كليت عموم را در بر دارد پس به ضرورت بايد 
در جهت منافع عمومى حركت كند و اين امر نشانه كارايى و توانمندى 
يك مجلس است و به طبع هرچه اين شرايط مهيا و برقرار نباشد از اين 
وادى دور خواهد شــد و توان تأمين مطالبات مردم را نخواهد داشت و 
در نتيجه منافع عمومى و جامعه فقط يك امرى كلى و انتزاعى است و 
نام گرانه اســت و البته صورى و فقــط صورتى از منافع عمومى و كليت 
اجتماعى را خواهد داشــت كه بدون محتوا و تهى است و هيچ كيفيتى 
ندارد و به فعليت نرسيده است، حال با توجه به اين شاخص كه ذكر شد 
مى توان بررســى كرد كه مجالس پس از انقــالب چقدر در اين جهت 
حركت كرده است و به چه ميزان به اين شاخص دور و نزديك است كه 
البته امرى است كمى و كيفى؛ البته در اينجا كيفيت همان انضماميت 
و مطلوبيت محتواســت و از اين جهت خيلى مهم است، همين موضوع 
هســت كه ســبب كارايى مجلس و توان آن در حمايت و پشتيبانى از 
حقوق موكالن خود خواهد شد، البته قضاوت در اين امر را به خوانندگان 
عزيز واگذار مى كنم و ســعى شد شــاخصى در اين ارتباط ارائه شود تا 
بتوان به نتايجى رسيد، چه بسا در كشورهايى كه مجلس و تفكيك قوا 

وجود دارد ولى همه اينها صورت و ظاهرى بيش نيست و بدون اهميت 
و كيفيت اســت و در اين صورت نشــانى از منافع عمومى وجود ندارد و 
به نام منافع عمومى و عام فقط منافع خصوصى حاكمان برآورده مى شود 
و به لحاظ صورى قانون اساسى و تفكيك قوا وجود دارد ولى هيچ كارايى 
و كاركردى ندارد و تنها نامى بيش نيســت و نوعى ايدئولوژى است كه 
ســعى در طبيعى جلوه دادن واقعيت اســت ولى توهم ناآگاهى كاذبى 

بيش نيست.
 به نظر نگارنــده يك نماينده اگر مظهر اراده عام و عمومى باشــد در 
آن صورت مى توانــد در جهت منافع عمومى حركت كند و به مطالبات 
مردم پاســخ بگويد. تا اينجا مباحثى كه مطرح شــد در حد كليات و 
امرى تجريدى بود كه بيشــتر نظرى اســت و حال كمى بايد به سمت 
مصداقــى و تجربى بودن حركــت كرد و به وظيفه اصلــى نمايندگى 
يعنــى قانون گذارى پرداخت و البته اين به منزله اين نيســت كه بين 
اين 2 ســاحت نظرى و مصداقى ارتباطى نيست بلكه اتفاقا مصداقيت 
درصورتى محقق خواهد شــد كه شــاكله نظرى رعايت شده باشد واال 
ســاحت مصداقى بدون رعايت اين امور ابتر و بدون كاركرد اســت و 
به  جايى نخواهد رســيد و فقط فرم و شــكلى بيش نيســت به عبارتى 
فــرم و محتوا هر 2 الزم و ملزوم يكديگرند و به هم وابســته هســتند 
و متأســفانه در برخى كشورهاى درحال توســعه هميشه فرم مقدم بر 
محتواســت و به مانند ادبيات فرماليســتى كه فقط به شــكل و ظاهر 
بســنده مى كنند در اينجا نيز اولويت فقط شــكل و صورتى از مجلس 
اســت ولى محتواى مجلس را ندارد قانون گــذارى و نظارت بر اجراى 
صحيــح قانون از وظايف مهم مجلس اســت و مجلــس بايد در اينجا 
كارايى خود را نشــان دهد و با وقت گذاشــتن و كارشناسى، بهترين 
قواعد قانونى را در حوزه هاى مختلف داشــته باشد و البته بايد به تمام 
حوزه ها ورود كند. امر قانون گذارى هم در اقتصاد و هم سياست و هم 
فرهنــگ را در بر گيرد و صدالبته اين قانون گذارى بايد به پيشــرفت 
و توســعه جامعه بينجامد و موجب رفاه و آســايش عموم مردم شود و 
البته اگر اين شــرايط رعايت گردد نتيجــه و خروجى كار قطعا مثمر 
ثمر خواهد بود و ســبب ترقى كشــور خواهد شــد، مجلــس بايد در 
چارچوب قانون اساســى عمــل كند و اهم وظايف خود را  بر اســاس 
قانون مادر به پيش بــرد و خارج از حيطه وظايف خود به امر ديگرى 
مبــادرت نكند چون در قانون اساســى بحث تفكيــك قوا به صراحت 
آمــده اســت و از دخالت و تصميم گيرى در قــواى ديگر بايد اجتناب 
كند و بــه وظيفه ذاتى خود بايد بپردازد و از حيطه خود عدول نكند.

 نكته ديگر نظارت بر قانون اســت كه مهمتر از تصويب قانون است و اگر 
اين امر به خوبى انجام نشــود تصويب قانون خود با مشكل مواجه خواهد 
شد و موجب هرج ومرج در كشور خواهد گرديد. متأسفانه ديده مى شود 

كــه نمايندگان مجلس به جــاى پرداختن به وظايف 
قانونى خود به دخالت در حوزه هايى كه به آنها مربوط 
نيســت مى پردازند و در وظايف قــوه مجريه دخالت 
كرده و حتى در عزل و نصب مديران مداخله مى كنند 
و اين متأسفانه سنت اشتباهى است كه سال ها شاهد 
آن هســتيم كه نمايندگان را درگير امورى مى كند و 

آنان را از كار اصلى شان باز مى دارد.
 بحث تفكيك قوا به نوعى همان تقســيم كار است كه هر واحدى بايد 
براســاس حيطه هاى تعريف شــده در قانون به آن عمل كند و اين قوا 
اگــر تمام تالش خود را در انجام وظايف خود به كار بندند شــاهد يك 
گــردش كار و چرخه مطلوب و مفيــد خواهيم بود، در غير اين صورت 
هيچ چيز در جاى خود قرار نخواهد داشــت و امور منسجم و به سامان 
نخواهد بود؛ به طريق ديگر مى شــود اين امر را به شــكل ديگرى بيان 
كرد، كاركرد و وظايف مجلس به شــرطى به بروز و ظهورخواهد رسيد 
كــه در رأس امور قرار گيرد و اين امر به هيچ وجه شــعارى تزئينى و 
دكورى نيســت؛ زيرا مجلس يعنى ظهور و بــروز مردم، نقش اصلى و 
مهم در كشــور را مردم دارند و در قانون اساسى نيز به جهت اهميت 
هميــن موضوع، ابتدا به قــوه تقنينيه پرداخته و قــواى ديگر پس از 
مجلس قرار گرفته است و اين خود نشان از اولويت و اهميت نهادهاى 
انتخابــى دارد و به عبارتى تغيير و تحول در قواى ديگر بايد متناســب 
با مجلس باشــد و نبايد قوا در تقابل و موازى با يكديگر حركت كنند. 
البته اين به شــرطى اســت كه وجود همه ســالئق در مجلس رعايت 
شــود و وقتى بــه مجلس نگاه مى كنــى به مانند هيــأت منصفه يك 
دادگاه شــاهد حضور همه گروه ها جناح ها و دسته ها باشى و نماينده 
همه طبقات مردم در مجلس حضور داشــته باشــند و همه تغييرات و 
تحوالت ديگر نهادهاى انتصابى بايد در اين راســتا باشــد نه در تقابل 
بــا آن، اين همان حركت از پايين به باالســت و نقش و جايگاه مردم 
خود ســبب قوت و تحكيم وحدت ملى خواهد شد و منافع عمومى در 
اولويت قرار خواهد گرفت كه بالشــك نمايندگان مردم نيز چيزى جز 
منافع عمومى را مدنظر ندارند و در اين جهت قدم خواهند برداشــت 
و اگر جز اين باشــد نتيجه معقولى به دنبال نخواهد داشت و در فقدان 
امر معقول، شــاهد امورى تصادفى و شعارى خواهيم بود كه از چرخه 
عقل بيرون خواهد بود و امرى كه عقالنى نباشــد واقع نيست و امرى 
واقعيت دارد كه عقالنى باشــد و عقالنيت در منافع و مصلحت عمومى 
است كه نشــانه آن مجلسى مردمى كه در جهت رفاه و مصلحت عامه 
حركت كند و خير عمومى را در نظر داشــته باشــد كه در آن صورت 
جامعــه به ســعادت و فضيلت خواهد رســيد و درجهت ســير تكامل 

انسان ها و افراد حركت خواهد كرد.

محمدرضا زارع

يندگان  نما ولويــت  ا مردم  و  نتظارات  ا
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 فلسفه وجودى مجلس برآمده از رأى مردم، قانونمند كردن حكومت و 
حاكميت اســت. از مرداد 1284 يعنى بيش از 110 ســال پيش با پيروزى 
انقالب مشــروطيت بذر نهال مجلس يا پارلمان در ايران كاشته شد. بسيار 
پيش تر از تمامى كشــورهاى منطقه و انقالب مشــروطيت، همانگونه كه از 
نامش مشــخص است، انقالبى بود براى مشروط كردن سلطنت و به تبع آن 
قانونمند كردن حاكميت. انقالبى بود كه در پى آن بود كه ايران بر اســاس 
تصميم نمايندگان برآمده از آراى واقعى ملت مديريت شود نه بر اساس رأى 
ســلطان صاحبقران يا جمعى از منتخبان وى. اگر به فرمان مشــروطيت با 
دقت نگاه كنيم مشــخص است كه مشــروطه خواهان به دنبال نمايندگان 
برآمده از رأى مردم بودند نه نمايندگان منصوب شده از سوى سلطان. نشانه 
اين عزم ملى در زمان مشــروطيت، تغيير فرمان مشروطيت صادره از سوى 
مظفرالدين شــاه بود. وى در فرمان نخست خود در چهاردهم جمادى الثانى 
1324 هجرى، مجلس مشــروطه را مجلسى شــامل منتخبان شاهزادگان 
قاجاريــه و علما و اعيان و اشــراف و مالكين و تجار و اصناف مى نامد كه با 

فرمانى  در  مشــروطه خواهان  اعتراض 
ديگر كه تكميل فرمان نخست است از 
اين جمله عدول مى نمايد و صراحتا از 
لفظ منتخبان ملت اســتفاده مى كند. 
اين تعديل فرمان نشان از آن دارد كه از 
110 ســال پيش ملت ايــران به دنبال 
تأسيس مجلسى بودند از منتخبان ملت 

و نه نمايندگان حاكميت. 
بلــواى محمدعلى شــاه و پــس از آن 
ديكتاتورى رضا شــاه تا 1320 مجلس 
شــوراى ملــى را از آنچه بايد باشــد 
دور كرد و همانگونه كــه بارها در نقد 
شــنيده ايم  پهلــوى  دوران  مجالــس 
مجلس، مجلسى دست نشانده و منتخب 
حكومت بود. در حد فاصل شهريور 20
تــا كودتاى 32 به دليــل ضعف جايگاه 
محمدرضــا پهلــوى عمدتــا مجالس 
ايران مجالســى آزاد و ملى بود و پس 
از كودتا تــا زمان انقالب باز در مجلس 
بر همان پاشــنه رضاخانــى چرخيد و 
محمدرضا پهلوى زمانى آگاه به جايگاه 
مهم مجلس منتخب شد كه كار از كار 

گذشــته بود. چنانچه به خاطرات غالمحسين صديقى از رهبران جبهه ملى 
رجوع كنيم مشــخص است كه در واپســين روزهاى سلطنت پهلوى وقتى 
محمدرضا شــاه به دليل آرام كردن انقالب به وى پيشــنهاد نخست وزيرى 
مى دهد يكى از شروط صديقى بازگرداندن مجلس به مجلس مدنظر انقالب 

مشروطيت است.
 نكته جالب اينكه اتفاقا شخص محمدرضا شاه و اطرافيان به وضوح عالم به 
جايگاه مهم مجلس و بى اعتنايى به رأى مردم و عواقب مهندســى انتخابات 
بوده اند، نشــان به آن نشان كه اسدا... علم در خاطرات خود در روز 19 آذر 
48 مى نويســد: «عرض كردم نخستين قدم در راه تربيت اجتماعى، احترام 
گذاشــتن به حقوق ديگر مردم است و ما در جهت اينكه اين نخستين قدم 
را برداريم نيستيم. هيأت حاكمه كه در زير سايه قدرت اعلى حضرت مصون 
از هرگونه انتقادى اســت. تكليف احزاب و مجلســين هم كه معلوم است. 
عده اى از مردم به اين حزب و عده اى ديگر به آن حزب رفته اند، وكالى آنها 
هم مى دانند كه به جاى فكر آراى مردم بايد مســئوالن حزب را (چاپلوسى) 
كنند. ديگر مردم چه معنى دارند؟ فرماندار و اســتاندار هم كه دستور حزب 
را اجرا مى كنند، چه كار دارند به آراى مردم؟ اين اســت كه وكيل هم كار 
ندارد به آراى مردم و در نتيجه بين مردم يك نوع بى اعتنايى به وجود آمده 
و روزبه روز هم بيشــتر مى شــود. چرا اجازه نمى فرماييد كه انتخابات واقعا 
متكى به آراى مردم باشد؟ گورپدر اين حزب و آن حزب، الاقل دستگاه هاى 
دولتى ياد بگيرند كه ديگران هم حق دارند كم كم در جامعه پيدا بشوند.» 

آنگونه كه مشــخص اســت آنچه مدنظر ايرانيان از تأسيس مجلس از صدر 
مشــروطيت تا انقالب اســالمى بوده، مهار عنان حكومت و محدود كردن 
آن بوده اســت. مجلــس صرف نظر از قانونگذارى كه نخســتين وظيفه آن 

قوى  بسيار  اهرم  براى نظارت است. نظارت بر عملكرد قوه اســت، 
مجريه و تمام وزاتخانه ها و نيز مراكزى 

اســت براى تحقيق و تفحص از تمامى ارگان هايى كه بر پايه قانون تأسيس 
شــده و از بودجه عمومى ارتزاق مى كنند و اين نمايندگان مردم هستند كه 
بايد با تحقيق و تفحص و بازخواســت و انعكاس نتايج آن به جامعه، عموم 
مــردم را از ماوقع پشــت پرده قدرت مطلع كننــد و اين تحقيق و تفحص 
وظيفه مجلسيان و حق مردم است. در سايه همين تحقيق و تفحص هاست 

كه مشخص مى گردد ريشه فساد يا ناكارآمدى نهادها و دولت ها كجاست.
مسلما اگر مجلسى منتخب ملت نباشد، يا در قانونمند كردن و مهار قدرت 
حاكميت ناتوان باشــد يا توانايى تحقيق و تفحص نداشــته باشد يا تحقيق 
كنــد و گزارش آن را به مردم ارائه ندهد، مجلس كه نه، محفلى اســت كه 

تأمين كنندگان منافع مردم در آن حضور ندارند. 
اهميــت مجلس توانمند تا جايى اســت كه به شــدت مورد نظــر بنيانگذار 
انقالب اسالمى قرار گرفته اســت. جمله تاريخى و تعيين كننده مجلس در 
رأس امور اســت يا مجلس عصاره فضائل ملت است، تقريبا تكليف را براى 
تمامى نيروهاى داخل در نظام جمهورى اســالمى روشــن كرده است. اگر 

پس از ســال ها مورخان به دنبال كشــف جايگاه مجلس در نظام برآمده از 
انقالب اســالمى 57 باشــند همين جمله «مجلس در رأس امور است» كه 
از رهبر انقالب صادر شده اســت، تكليف را روشن مى كند. از نگاه امام(ره) 
در جمهورى اسالمى، آن نهادى كه بايد در رأس امور و تعيين كننده باشد، 
مجلس است و مســلما اگر روزى احساس شــود كه مجلس در رأس امور 
نيست، مشخص اســت كه از مجلس مدنظر امام و انقالب فاصله گرفته ايم. 
اين كالم تاريخى درســت منطبق با آرمان انقالب مشــروطيت ملت ايران 
اســت، آرمانى كه در آن ملت ايران به دنبال مجلســى بودند كه حتى نهاد 
ســلطنت مطلق العنان را مشروط كند، مشــروط به حركت در مسير قانون 
مصوب منتخبان ملت، ولو اينكه منتخبان نه مطابق ذائقه نهاد سلطنت باشد 

نه تصميمات اش مطابق ميل آن. 
به عبارتــى ديگر مى توان گفت مجلس در چهارچــوب نظام، كه برآمده از 
قانون اساسى است، آخرين راه و تنها راه ملت براى حفظ آزادى ملى است و 
اگر ملِت از مجلس برآمده، از قانون نيز نااميد گردند بالشك راه هاى ديگرى 

را انتخاب مى كنند. 
راه هايى كه از حركات اعتراضى نظير شــركت نكردن اكثريت در انتخابات 
آغاز مى شــود و درنهايت به حركات تعرضى شبيه انقالب اسالمى 57 ختم 
مى شود. اگر به انقالب هاى مختلف در كشورهاى مختلف دقت كنيم، متوجه 
مى شويم كه ضعف مجلس در مهار قوه اجرائيه و دست نشانده شدن مجلس، 
نخستين نقطه نااميدى مردم از تداوم حركت حكومت در چهارچوب قانون 

اساسى است.
موارد معروضه نشــان از آن دارد كــه صرف نظر از جايگاه تقنينى و نظارتى 
مجلس، مجلــس و محتواى آن اعم از نماينــدگان حاضر و قوانين مصوب 
و نظارت ها و تفحص ها، دماســنج محبوبيت يك نظام دموكراتيك اســت. 
هرچه نمايندگان مجلس منتخب سليقه هاى بيشترى باشند، هرچه قوانين 

مصوب مجلس ضامن حفظ حقوق مدنظر ملت باشد 
و هرچه نتايج تحقيق ها و تفحص ها و نظارت ها بيشتر 
منافع مردم را تأمين كند، بى شك مجلس مردمى تر 

و دموكراســى موجود واقعى تر اســت و در مقابل هرچه نمايندگان مجلس 
منتخب قشر كوچكترى از مردم باشند و قوانين مصوب در تعارض با خواست 
عمومى مردم باشــد و مجلس توان و مجــال و اختيار كمترى براى تحقيق 
و تفحص و نظارت در تمام امور مملكت داشــته باشــد بى ترديد مجلســى 
غيرمردمى و دموكراســى موجود دموكراسى محدودشده ترى است. مسلما 
اين مجلس هرچه باشــد در رأس امور نيســت و مجلسى كه در رأس امور 

نباشد در تضاد با نظر امام و در تراز انقالب اسالمى نيست. 
***

 چالش ها و محدوديت هاى مجلس 
آنچه گفته شــد نمايى از مجلس ايده آل بود، مجلسى كه هم مطابق موازين 
دموكراتيك و هم مدنظر بنيانگذار جمهورى اســالمى است. اما آيا مجلس 

شوراى اســالمى داراى تمامى اين موازين است. جسته و گريخته و از زبان 
سياسيون و نمايندگان مجلس بارها شنيده ايم كه مجلس امروز آن مجلسى 

كه بايد باشد نيست. 
در ايــن بخش مى خواهيم به تهديدات يا محدوديت هاى مجلس نظر كنيم. 
محدوديت هايــى كه اگر براى آن راهكارهاى حقوقى و قانونى درنظر گرفته 

نشود، ممكن است شأن مجلس منتخب ملت را كاهش دهد.
***

■ يكــى از محدوديت هايى كه درباره نمايندگان مجلس وجود دارد موضوع 
هميشگى نظارت استصوابى اســت كه همواره مورد ايراد و انتقاد جمعى از 
سياسيون به ويژه اصالح طلبان است. در اينكه داوطلب ورود به مجلس، بايد 
داراى حداقل هايى از مالك هاى قانونى باشــد هيچ اختالف نظرى نيســت. 
بى شك نماينده مجلس بايد تمامى بندها و اصول قانون اساسى را پذيرفته و 
به آن التزام داشته باشد بر  اساس حكم عقل ممكن نيست نماينده اى قانون 
اساسى يا بخشى از آن را قبول نداشته باشد اما بخواهد طبق قانون اساسى 
اعمال قدرت كند. ملت، نماينده اى را كه داراى فســاد اخالقى يا مالى باشد 
به هيچ عنوان نخواهد پذيرفت پس الجرم بايد وضعيت صالحيت داوطلبان 
سنجيده شود اما مالك ســنجش اعتبار اين صالحيت ها بايد وفق قانون از 
پيش تعيين شــده باشد. يعنى نمى توان تعيين صالحيت را به جاى قانون به 
سليقه ولو سليقه افراد عادل موكول كرد؛ زيرا  اصل دموكراسى و حاكميت 
قانون اقتضا مى كند كه همه امور بر پايه قانون باشــد و نهاد بررســى كننده 
صالحيــت بايد طبق قانون و با ادله اقناع كننــده صالحيت ها را تأييد يا رد 
كنند. اين اتــكاى به قانون در تأييد و ردصالحيت، راه را بر شــبهه اعمال 
ســليقه سياسى خواهد بســت و اعتماد ملت به نهادهاى نظارتى را افزايش 
خواهد داد. روايت حسام الدين آشنا از بررسى صالحيت بهزاد نبوى و تأييد 
صالحيت وى در آستانه مجلس ششم، مندرج در خبرگزارى ايرنا با كدخبر 

تحليلى بر جايگاه و اهميت پارلمان

است؟ پارلمان  مجلس  مجلس،  اين 
افشين ابراهيمى 

دبير حزب اعتماد ملى همدان 
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ان شمــاره  هجدهم انپارلمان ا انپارلمان ا پارلمان ا
83794545 را مطلعه بفرماييد تا قدرى موضوع به ذهن نزديك تر شود. 

اين نامشخص بودن مالك هاى بررسى صالحيت، نمايندگان مجلس دهم را 
در روزهاى واپســين دوره خود به ارائه طرح اصالح قانون انتخابات و الحاق 
يك تبصره به آن مجبور كرد تا روند بررسى صالحيت ها را قانونمندتر كنند، 
از جمله نوآورى هاى اين طرح اين بود كه  بى اعتقادى داوطلب به اســالم با 
اقــرار او و عدم التزام عملى داوطلب به اســالم با حكم قطعى دادگاه صالح 
مبنى بر فســاد مالى يا اخالقى وى به اثبات مى رســد و مالك رســيدگى 
شــوراى نگهبان براى تعيين صالحيت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است 
و گزارش هاى خارج از مراجع چهارگانه قابل اســتناد و عمل نيست. مفهوم 
مخالف اين مصوبه اين اســت كه تا پيش از ارائه اين طرح به جز گزارشات 
مراجع چهارگانه قانونى، گزارش هاى خارج از اين نهادها نيز مالك عمل قرار 
مى گرفته كه شامل گزارشات مردمى تا گزارشات سازمان هاى دولتى، غير از 
مراجع رسمى بوده است و عدم التزام داوطلب به اسالم از طرق ديگرى اثبات 
مى شده است. اين صحبت هاى «غالمرضا كاتب» نماينده اصولگراى گرمسار 
كه خود از پيشــنهاد دهندگان تبصره براى ماده 4 قانون اصالح بود، درباره 
تناقضات برخى رويه ها در احراز التزام به اســالم را بخوانيد: «مبناى التزام 
به اسالم بايد اقرار فرد باشد، زيرا مهم ترين اصل در نظام جمهورى اسالمى 
اعتماد عمومى اســت. در ابراز وفادارى به اسالم و نظام مالك تشخيص آن 
چيست؟ يك حقوق دان كه تشــخيص هم ندارد، مى گويد تو التزام ندارى، 
كانديدا مى گويد دارم اما حقوقدان نمى پذيرد، اينجا مالك چيست؟ اختيار 
دســت حقوق دان شوراى نگهبان است و خودش عمل مى كند و انتخابات را 

بر اساس سليقه خود مهندسى مى كند و مى گويد من مهندسى نكردم.»
از طرف ديگر يكى از مسائل مهم در بررسى صالحيت ها استفاده از واژه كلى 
و مبهم اعتقاد اســت. همان گونه كه مشخص اســت، اعتقاد يا عقيده امرى 
قلبى و درونى اســت و وسيله اى براى كشــف نيات و اعتقادات درونى افراد 
وجود ندارد و همين موضوع اعتقادى ســبب مى شود كه نمايندگانى بارها 
رگ گردن براى حمايت از انقالب و اســالم و واليت برآورند اما در بزنگاه ها 
مشخص شود كه اين رگ گردن ها خالى از اعتقاد و فقط براى كسب منافع 
بوده اســت. نمونه اخيــر آن وضعيت نماينده يكى از شهرســتان ها بود كه 
به دليــل دخالت در فســاد مالى به 61 ماه حبس محكوم شــد اما هفته اى 
پيش از محكوميت، در چهره اى استكبارســتيز مســابقه ندادن ورزشكاران 
ايرانى با ورزشــكاران رژيم غاصب فلســطين را در برابــر محروميت دائمى 
ورزش ايران مى ســتود! و براى من نوعى اين تصور ايجاد مى شــد كه نه به 
آن استكبارســتيزى و فلسطين پرورى نه به اين فسادخواهى و مال اندوزى! 
بنابراين پس از40 سال از پيروزى انقالب و تحكيم پايه هاى نظام جمهورى 
اســالمى، الزم است كه عزمى ملى براى رفع شبهات بررسى صالحيت هاى 
نمايندگان مجلس ايجاد شــود كه در ســايه آن تدابير، هم شأن و جايگاه 

شوراى نگهبان تخديش نشود هم جايگاه نمايندگان مجلس.
***

■ محدوديــت ديگر مجلس كه ايــن روزها بيش از پيــش رخ مى نماياند، 
تأسيس نهادى است كه اسما براى هماهنگى تشكيل شد اما عمال به نهادى 
قانونگذار بدل شــد و آن شــوراى هماهنگى رؤساى 3 قوه است. اوج تزاحم 
تصميمات اين شــورا با جايگاه مجلــس را در تصويب افزايش قيمت بنزين 
شــاهد بوديم؛ آنجا كه دولت افزايش قيمت بنزين را به تصميم ســران قوا 
منسوب كرد و در برابر موضع گيرى هاى نمايندگان آغاز شد. از موضع گيرى 
مجتبــى ذوالنور نماينــده اصولگراى قم كه گفت: «آمدنــد ابروى مردم را 
درست كنند؛ چشمشــان را كور كردند. افزايش قيمت بنزين بايد در قالب 
يك طرح جامع باشد و تمام جوانب آن لحاظ شود؛ اگر بودجه افزايش پيدا 
كند، معلوم شــود كجا مى رود و چقدر است، مجلس است كه بايد بودجه را 
تصويــب كند و دولت خودش حق ندارد چنيــن كارى كند؛ اين كار دولت 
خالف اســت» يا پروانه سلحشــورى، نماينده اصالح طلب تهران كه نوشت: 
«هموطنان عزيز، مدت هاســت مجلس در رأس امور نيست. اين موضوع در 
جلسه ســران 3 قوه تصميم گيرى شده است» تا نامه بسيار مفصل و دقيق 
و كارشناســى حميدرضا حاجى بابايى رئيس فراكسيون واليى مجلس دهم 
خطاب به الريجانى كه در بخشــى از آن نوشت: «آيا شما از اين اقدام خبر 
داشــتيد يا خير؟ اگر از اين اقدام مطلع بوديد چرا نمايندگان مجلس را در 
جريــان اين اقدام مهم قــرار نداديد و اگر اطالع نداشــتيد، نقش و جايگاه 
مجلــس در اين كار مهم چه مى شــود؟ جايگاه مجلس دقيقا كجاســت و 
شــما در چه جايگاهى رياســت مى كنيد؟ آيا در اتخاذ اين تصميم مجلس 
مؤثر اســت يا دولت، يا هر دو؟ ممكن اســت گفته شــود در جلسه سران 
تصميم گيرى شــده اســت. رئيس جمهور حتماً با وزرا مشــورت كرده و در 
دولت جمع بندى شــده است، اما شــما به عنوان رئيس مجلس با چه كسى 
مشــورت كرده ايد؟ مگر مى توانيد بدون مشورت مجلس تصميمى بگيريد؟ 
شــأن جلسه قوا با پشتيبانى نظام محفوظ و قابل احترام است، اما با بررسى 
در مجلس و اطالع رسانى به نمايندگان هيچ منافاتى ندارد كه مسئوليت اين 
قسمت با شماست.» اين واكنش ها نشان از حساسيت نمايندگان به كاهش 
اختيارات و جايگاه و حتى بى خبرى نمايندگان مجلس داشــت. حساسيتى 

كه نشــان مى دهد همه نمايندگان از هر 3 طيــف اصالح طلب و اصولگرا و 
جبهه پايدارى، معتقدند شوراى هماهنگى سران قوا اختيارات مجلس برآمده 

از رأى مردم را ناديده گرفته است.
بى شــك در نظامى كه در ابتداى نام خود از واژه جمهورى اســتفاده كرده 
است، مجلس برآمده از رأى ملت و اختيارات آن، نماد بارز جمهوريت و هيچ 

شورا يا نهاد ديگرى نبايد به اين نهاد مردمى خدشه وارد كند. 
يكى از آســيب هاى اين نحوه قاعده گذارى ها، يعنى قاعده گذارى در فضايى 
غيــر از مجلس، ابهامات روال قاعده گذارى اســت. همانگونه كه مى دانيد بر 
اســاس قانون اساسى بايد مذاكرات مجلس در جلســات عمومى به اطالع 
ملت برسد و شــرح مذاكرات مجلس به عنوان سندى تاريخى محفوظ و در 
دسترس عموم قرار گيرد؛ بر اساس اين اصل مترقى، مردم و تاريخ مى دانند 
كه چه قانونى با چه ترتيبى و چه اســتدالالتى تصويب گرديد اما در همين 
موضوع افزايش قيمت بنزين چندين روايت متناقض از محتواى جلسه سران 
قوا مخابره شد كه همين مخابره شدن اخبار متفاوت و رد و تأييد آنها براى 
مردم ايجاد ابهام مى كند، در اين خصوص به خبر شــماره 939322 سايت 
تابناك و خبر شماره 1324144 سايت خبرآنالين و خبر شماره 937516

سايت تابناك مراجعه نماييد. 
***

■  محدوديــت ديگر مجلس كه با انتقــادات نمايندگان مجلس دهم همراه 
بود به هيأت عالى نظارت مجمع تشــخيص مصلحت نظام بر مى گردد اين 
هيأت كه در دوره اخير مجلس تشكيل شد به منظور نظارت بر ُحسن اجراى 
سياســت هاى كلى نظام، ابالغ شــده از ســوى رهبر معظم انقالب تشكيل 
گرديد و اساس خود را از اصل  يكصد و دهم قانون اساسى گرفته است كه به 
موجب آن «نظارت  بر حسن  اجراى  سياست هاى  كلى  نظام» از جمله وظايف  
و اختيارات  رهبرى بوده و در بخش پايانى بند 11 همين اصل تأكيده شده 
است: «رهبر مى تواند بعضى  از وظايف  و اختيارات  خود را به  شخص  ديگرى  

تفويض  كند».
تشــكيل اين هيأت از ابتدا با واكنش هاى نمايندگان مجلس مواجه شــد، 
فى المثل فالحت پيشــه نمانده مجلس دهم با بدعت دانستن اقدامات هيأت 
عالى نظــارت درباره تأخير در تعيين تكليف لوايــح پالرمو و CFT گفت: 
مجلس اين لوايح را مصوب و شــوراى نگهبان ايراد گرفت، اما شوراى عالى 
نظــارت مجمع يك بدعت در قانونگذارى ايجاد كرد كه اين بدعت ســبب 
شــد در مورد پالرمو تصميم گيرى نشــود و همين تصميم  نگرفتن اوضاع را 

به گونه اى رقم زد كه شرايط براى ايران سخت شود.
يــا على مطهرى، نماينــده وقت تهران گفت: «مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام وارد روند قانون گذارى شــده و در جايگاه مجلس ســنا نشسته است، 
به ويــژه كه گاهى مصوبه مجلس را تغيير مى دهد. اين روند دســت مجلس 
را بســته و موجب محدود شــدن اين نهاد شده است. اگر اين روند ضرورت 
داشــته باشد، نياز است قانون اساسى تغيير كند. در آن صورت حتى مجمع 
مى تواند به مجلس سنا تبديل شــود. شوراى نگهبان براى مطابقت با شرع 
و قانون اساســى، مصوبات را بررسى مى كند و هيأت عالى نظارت مى گويد 
براى مطابقت با سياســت هاى كلى نظام، آنها را بررسى و درنهايت نظر خود 
را به شــوراى نگهبان ارسال مى كند. در واقع 2 شــوراى نگهبان در كشور 
به وجود آمده اســت. از نظر من اين خالف قانون اساســى است، چون طبق 
قانون اساسى هيچ نهادى غير از شوراى نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را 
بررسى كند. شوراى نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسى 
مى تواند ايــن كار را انجام دهد. اما هيأت مذكور به آئين نامه داخلى مجمع 
اســتناد مى كند و اين كار را انجــام مى دهد. من بارها اين موضوع را مطرح 
كرده ام و بســيارى از نمايندگان نيز با من هم نظر هستند كه اين كار بدعت 

و خالف قانون اساسى است». 
يا احسان قاضى زاده هاشــمى، نماينده اصولگراى مجلس دهم گفته است: 
حوزه قانونگذارى اين هيأت و حوزه نظريات آن بايد مشــخص شود؛ اكنون 
اين هيأت نظرات خود را به شــوراى نگهبــان ارائه مى دهد و نظرات آنها از 
طريق شوراى نگهبان به مجلس ارسال مى شود. حقوقدانان اعتقاد دارند كه 
حتى نظرياتى كه با عنوان تغاير با سياســت هاى كلى مطرح اســت، مجمع 
آن ها را بررســى مى كند، خود مجمع يك ركن اســت و در قانون اساســى 

پيش بينى شده است اما درباره هيأت عالى نظارت اين گونه نيست.
آنچه از قانون اساســى بر مى آيد، اين اســت كه مجلس اقدام به تصويب قانون 
مى كند، قانون مصوب به شوراى نگهبان فرستاده مى شود، درصورت تاييد نشدن، 
شــوراى نگهبان مجددا به صحن مجلس بازگردانده مى شود و درصورت اصرار 
مجلس به مصوبه خود، براى رفع اختالف به مجمع تشــخيص ارجاع مى گردد. 
در اين روال، مجمع قاعدتا حق مستقلى براى تغيير مصوبه مجلس ندارد يا بايد 
مصوبه مجلس را تأييد كند يا نظر شوراى نگهبان در باره ايراد را بپذيرد. اينكه 
مجمع يا هيأت هاى تشكيل شده بر اساس آئين نامه هاى داخلى آن قصد بررسى 
مصوبات، پيش از اعالم نظر شوراى نگهبان را داشته باشند يا مصوبات را تغيير 
دهند، تقريبا مخالف روح قانون اساسى و نص صريح آن است. از سوى ديگر طبق 
نظر علماى حقــوق عمومى تفويض در تفويض وجود ندارد و مجمع نمى تواند 

اختيارى كه به او تفويض شــده است را به ديگرى تفويض كند. گذشته از اين، 
همواره شخص حقيقى مى تواند بخشى از اختياراتش را تفويض كند و شخص 

حقوقى از جمله مجمع تشخيص مصحلت نظام چنين اختيارى ندارد.
 مجلس امروز 

با آنچه در باال گفته شد، جا دارد نگاهى به مجلس شوراى اسالمى در دوره 
يازدهم داشــته باشم و البته به فراخور محل، بيشتر پارامترها بر نمايندگان 

مجلس در استان همدان جارى مى گردد.
همانگونــه كــه مى دانيــد و از پيش هــم انتظــار مى رفت، حــد نصاب 
شــركت كنندگان در اين دوره انتخابات پايين ترين حد مشــاركت در تمام 

ادوار پس از انقالب اسالمى بود. 
 در ده استان باالى 50 درصد و در 16 استان هم مشاركت بين 40 تا 50 درصد 
و فقط 4 استان درصد مشاركت بين 60 تا 70 درصد را به يادگار گذاشتند. در 
تهران كه به لحاظ پايتخت بودن، ميزان مشاركت از اهميت بااليى برخوردار است 
كمتر از 27 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و ميانگين مشاركت 
در كل كشــور كمتر از 43 درصد بود. اگرچه از اين نظر خدشه اى بر انتخابات 
وارد نمى گردد اما در ايران نخستين پيام ميزان مشاركت، سنجش مقبوليت و 
محبوبيت نهادها اســت. اينكه چرا مردم در انتخابات اين دوره شركت نكردند 
موضوع مهمى است كه بى شك بايد به آن پرداخته شود. شايد در نگاه نخست 
شــركت نكردن احزاب عمده اصالح طلب به دليل نداشتن نامزد مورد حمايت 
دليل مشاركت نكردن پرشور مردم باشد كه برآمد اين نگاه آن است كه بخشى 

از مردم گوش به دهان اصالح طلبان 
دارند و درصورت حضور نداشــتن 
آنها، در انتخابات شركت نمى كنند 
يا به عبارت ديگر بخشــى از مردم 
نامزدى در ميان حاضران در ميدان 
كه منافع آنان را تضمين و پيگيرى 
نمايد پيدا نكرده انــد. اما اين نگاه 
زمانــى رنگ مى بازد كــه متوجه 
شــويم بخشــى از اصولگرايان نيز 
در انتخابات شــركت نكرده اند. در 
حوزه انتخابيه همدان اين موضوع 
به شدت به چشم مى آيد جايى كه 
حميدرضــا حاجى بابايى كه در هر 
دوره داراى افزايش رأى بود در اين 
دوره 38 هــزار از آراى دوره پيش 
خود را از دست داد و نفر دوم حوزه 
انتخابيه همدان با كسب 48 هزار 
رأى كمى بيــش از نصف رأى نفر 

دوم دوره پيش يعنى 80 هزار رأى خجســته را كســب كرد. اين كاهش رأى 
درحالى اســت كه در اين دوره هيچ رقابت فعالى بين نامزدهاى همدان وجود 
نداشت و برخالف دوره گذشته، اصالح طلبان هيچ نامزدى در ميدان نداشتند. با 
يك بررسى ساده مشخص است كه در دوره پيش كه اصالح طلبان نامزد مستقل 
داشتند، هيچ اصالح طلبى به حاجى بابايى كه نامزد اصولگرايان بوده است رأى 
نداده بود و تمام 133 هزار رأى دوره پيش وى، آراى اصولگرايان و مســتقلين 
همدان بوده است و با مقايسه آن آرا و اين آرا مشخص است كه 38 هزار نفر از 
همان رأى دهندگان مستقل يا اصولگرا در اين دوره به نامزد مطرح، شناخته شده 
و قدرتمند همدان رأى نداده اند. جمع آراى ساير نامزدها هم به حدى نيست كه 
قائل به تقسيم آن 38 هزار رأى در سبد ديگران شويم. اين تحليل نشان مى دهد 
كه عالوه بر اصالح طلبان كه در انتخابات شركت نكرده اند، بخشى از اصولگرايان يا 
مستقلينى كه به اصولگرايان گرايش داشتند هم در انتخابات حاضر نشدند، البته 
اين فقط يك تحليل درباره نحوه حضور مردم در انتخابات است و قابل تسرى به 
تمام كشور و تمام حاالت نيست اما آنچه مهم است، اين است كه درصد مشاركت 
در انتخابات در اين دوره پايين ترين درصد مشــاركت بوده اســت و اگرچه در 
ساير كشورها مجالس با سى وچند درصد مشاركت تشكيل مى گردد اما بى شك 
وضعيت آن كشورها با جمهورى اسالمى ايران قابل مقايسه نيست؛ زيرا مالك در 
نظام جمهورى اسالمى ميانگين مشاركت باالى مردم است كه همواره بيش از 
60 درصد مردم در انتخابات حاضر مى گردند. از سوى ديگر عده اى از سياسيون 
دانسته يا ندانسته بر مجلس يازدهم عنوان مجلس تراز انقالب اسالمى مى نهند. 
صرف نظر از اينكه، اين عنوان بيشتر شعار تبليغاتى و بهره برداى سياسى است 
يا از نظر اصالح طلبان مجلس تشــكيل شده با كمترين ميزان مشاركت هرچه 
باشــد مجلس تراز انقالب اسالمى نيست و اين شعار و عنوان بيش از آنكه آثار 
مثبت داشته باشد داراى آثار زيانبارى است؛ زيرا نشان مى دهند عده اى در داخل 
كشور مجلس تراز انقالب را مجلسى با همين حد مشاركت مى دانند درحالى كه 
مجلس تراز انقالب بايد مجلسى پويا، فعال، فراگير از همه جناح هاى داخل نظام 

و با مشاركت پرشور و حداكثرى مردم باشد.

مجلس  نمايندگان  هرچه 
ســليقه هاى  منتخــب 
هرچه  باشــند،  بيشترى 
قوانيــن مصوب مجلس 
ضامن حفظ حقوق مدنظر 
ملت باشد و هرچه نتايج 
و  تفحص ها  و  تحقيق ها 
منافع  بيشــتر  نظارت ها 
كند،  تأميــن  را  مــردم 
بى شك مجلس مردمى تر 
و دموكراســى موجــود 

واقعى تر است
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فيض ا... مظفر پور  
 بــا آغاز به كار مجلــس يازدهم در روز چهارشــنبه هفتم خرداد 
1399، فصــل ديگــرى از خدمتگزارى و قانونگذارى در كشــور آغاز 
خواهد شد كه اميد مى رود با توجه به تجارب مجالس گذشته و به ويژه 
عملكرد مجلــس دهم كه انتقادات زيادى بر عملكرد آن وارد اســت؛ 
اگرچه اقدامات خوبى در حوزه قانونگذارى داشته است كه نبايد آنها را 
فراموش كــرد. حال اين تجربه در مقابل مجلــس يازدهم قرار گرفته 
اســت تا به گونه اى در 4 سال آينده، كار و فعاليت كنند كه در پايان 4

سال بتوانند كارنامه قبولى بگيرند و انتقاداتى كه امروز به مجلس دهم 
وارد است براى اين مجلس وارد نشود، نمايندگان مجلس بخشى از كار 
و فعاليت خود را در حوزه كشورى انجام مى دهند، زيرا هر نماينده در 
مقابل تمام ملت مسئول است و مى تواند در همه امور كشور اظهارنظر 
كند و اين حق قانونى آنهاســت كه قانون اساسى جمهورى اسالمى به 
آنها داده اســت و بخش ديگرى از كار و تالش نمايندگان به استان و 
شهرســتان حوزه انتخابيه خود آنها مربوط مى شــود كه اتفاقا در اين 
بخش آنهــا بيشــتر در معرض قضــاوت و نظارت مردمى هســتند، 
نمايندگان به عملكرد مديران استان و شهرستان حوزه انتخابيه نظارت 
دارنــد و نحوه نظارت و عملكرد آنها از طــرف مردمى كه آنها انتخاب 
كرده اند به شــدت رصد شده و نظارت مى شود و همين نظارت موجب 
مى شود مردم در پايان 4 سال به نمايندگان نمره قبولى داده و مجدد 

به آنها اعتماد كرده و انتخاب كنند.
 يكى از موضوعات اســتانى و شهرســتانى درباره نمايندگان تشكيل 
مجمع نمايندگان هر اســتان اســت كه براى همفكــرى و هماهنگى 
بيشــتر درباره مسائل استان و شهرســتان هاى آن است و تصميمات 
جمعــى و توجه به خرد جمعى به آنها كمك مى كند تا درســت ترين 
و كارشناســى ترين تصميم گيرى را داشــته باشــند ولــى اگر خداى 
ناكرده به دليل خودخواهى و تك روى برخى نمايندگان استان، مجمع 
نمايندگان دچار تشتت و تفرقه شوند و خواسته هاى خود را بر خواست 
جمع ترجيح دهند در اين زمينه حتى ممكن اســت منافع شهرستان 
را بر منافع اســتان ترجيح دهند كه در مجموع به ضرر اســتان تمام 
مى شــود، مجمع نمايندگان متحد و كارآمد وقتى تشكيل مى شود كه 
همــه آنها در كنار هم و با همفكــرى كارها را پيش ببرند و از تفرقه و 
تك روى بپرهيزند كه موجب تضعيف مجمع خواهد شــد. در دوره هاى 
گذشــته مجمع نمايندگان به خوبى موفقيت ها و ناموفقيت هاى مجمع 
را به داليلى كه در باال اشــاره كرديم شــاهد بوديم، پس انتظار مردم 
تشــكيل مجمعى متحد و كارآمد اســت در غير اينصورت، بود و نبود 
مجمع يكى اســت؛ نمونه موفق مجمع نمايندگان را در اســتان هايى 

چون اصفهان و آذربايجان شرقى شاهد بوده ايم.

ابوعطا
آقاى ضرغامى گفته جريان پيروز در انتخابات بايد از اسپانسرى دولت ممنون باشند، ايشون منظورشون اينه 
كه مردم چون از دولت ناراضى بودند به اصولگرايان رأى دادند، از اون طرف بعضى از خودى ها هم به خودشــون 
حمله كرده اند كه چرا با رد صالحيت كارى كرديد به جاى اينكه بعضى از كانديداها براى هميشه به جمع باقالى ها 

بپيوندند تبديل به قهرمانى براى دوره هاى بعد شوند؟
مــا كه نفهميديم باالخره كى راســت ميگه؟ درصد پايين مشــاركت به خاطر كارهاى بــد دولت بوده يا حذف 
كانديداها؟ چرا شما مردم اينقدر پيچيده و قدرناشناسيد؟ چرا يه كارى مى كنيد كه تحليلگرها به جان هم بيفتند؟ 
باالخره تو هر قضيه اى يه تعدادى به كام دل مى رسن يه تعدادى هم ناكام مى شن، من راضى تو هم راضى، خدا 

هم راضى، گور پدر ناراضى، واال!
االن شــما از آقــاى فالن كه بعد از باال رفتن از ديوار ســفارت، خواســتگار لبنانى پيدا كــرد بپرس عزيز جان، 
صورت حســاب خواستگارى «رعنا خانوم» از جنابعالى خيلى سنگين شد، ببين زير بار مى رود؟ مسلماً نمى رود و 

بلكه به خاطر ترويج سنت حسنه ازدواج مباهات هم مى كند.
كًال هــر كارى كنى اين مردم حرف درميارن، تو مجلس حرف بزنى مى گن يارو فكر انتخابات بعديه، حرف نزنى 
مى گن دقيقه اى خدا ميليون هزينه صحن به باد رفت، به حوزه انتخابيه سر بزنى مى گن كار نمايندگان قانونگذارى 
كالن و ملى است، به حوزه انتخابيه سر نزنى مى گن از وقتى رو صندلى نشست موكال رو يادش رفت، اگه دوباره 
منتخب بشى مى گن زير بليته، رد صالحيت بشى مى گن حتماً يه كاسه اى زير نيم كاسه اش هست، به مفاسد گير 
بدهى مى گن براى ردگم كنى اين چيزا رو مى گه، كارى به فســاد نداشته باشى مى گن البد خودش هم دستى بر 
آتش داره، به قول سعدى عليه الرحمه: گر ناطقى طبل پر ياوه اى/ و گر خامشى نقش گرماوه اى/ و گر بردبارى كنى 
از كسى / بگويند غيرت ندارد بسى / چو بينند كارى به دستت در است/ حريصت شمارند و دنياپرست/ و گر دست 

همت بدارى ز كار/ گداپيشه خوانندت و پخته خوار
حاال اين حرف ها رو رها كنيد، هزينه انتخابات اســتان چقدر شــد؟ قرار نبود ســامانه شــفافيت مالى كانديداها 

راه اندازى شود آيا؟ از اون مهمتر، اگه نخست وزير يونان بياد ايران اسمش رو چطورى تو خبر بنويسيم؟

مجمع 
نمايندگان 
كارآمد  و  متحد 
يـا 
تنها و  ا  فـردگر

بست نمى شود  ا  ر مردم  دهان 
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27 مرداد 95:  استفساريه قانون انتخابات مجلس
بر اين اساس شوراى نگهبان نمى تواند پس از اعالم صحت انتخابات، صالحيت منتخب را رد كند. 
اين مصوبه پس از چندين بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراى نگهبان، بيست ودوم اسفندماه 
در مجلس مطرح شد و با اصرار مجلس بر مصوبه پيشين خود به مجمع تشخيص مصحلت نظام 

ارجاع شد كه در آنجا مسكوت ماند.

2 شهريور 95: قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراى شرايط خاص
در ايــن مصوبــه ســاعات كار هفتگــى بانــوان شــاغل اعــم از رســمى، پيمانــى و قــراردادى كــه 
موظــف بــه 44 ســاعت كار در هفتــه هســتند امــا داراى معلوليــت شــديد يــا فرزنــد زير 6 ســال 
تمــام يــا همســر يــا فرزنــد معلــول شــديد يــا مبتــال بــه بيمــارى صعب العــالج هســتند يــا زنان 
سرپرســت خانــوار شــاغل در دســتگاه هاى اجرائــى و بخــش غيردولتــى 36 ســاعت در هفتــه بــا 

دريافــت حقــوق و مزايــاى 44 ســاعت تعييــن شــد.

3 شهريور 95: اختيار دولت براى حذف كارت سوخت
نمايندگان در جريان بررســى اليحه اصالح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون 
بودجه 1395 موافقت كردند. بر اين اساس بنزين تك نرخى مى ماند و دولت ديگر مكلف به تجهيز تمامى 

وسايل نقليه سبك و سنگين به كارت سوخت و عرضه هرگونه سوخت صرفاً با استفاده از كارت، نيست.

26 آبان 95: قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى
در اين مصوبه نحوه فعاليت احزاب و جبهه هاى سياســى تعيين شــد. برخــوردارى از كمك ها و 
يارانه هاى مربوطه، برگزارى راهپيمايى ها و تشكيل اجتماعات با صدور مجوز و تعيين نحوه انحالل 

احزاب از مهم ترين احكام اين قانون است.

28 آذر 95:  تصويب تعطيلى هشتم ربيع االول
در جريان رفع ايرادات شوراى نگهبان از اليحه احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور در جلسه علنى 
مجلس، موضوع تعطيلى رسمى هشتم ربيع االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگرى(ع) و 

آغاز امامت حضرت ولى عصر(عج) با موافقت دولت و رئيس جمهور تصويب شد.

14 اسفند 95: تعيين سقف دريافتى مديران
مجلس در ميانه بررســى اليحه بودجه براى پايان دادن به انتقادات درباره مصوبه ســقف دريافتى 
مديران، مصوبه اى را گذراند كه بر اســاس آن «سقف دريافتى همه حقوق بگيران از جمله مديران 
12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد و سقف دريافتى 4 گروه مستثنى شده از جمله مشاغل 
تخصصى، مشاغل عملياتى، مناطق مرزى و مناطق محروم 30 درصد بيش از سقف دريافتى همه 

حقوق بگيران يعنى حدود 16 ميليون تومان خواهد بود».
سال دوم (خرداد 96 تا خرداد 97)

25 تير 96: قانون هواى پاك
در اين قانون وظايف دستگاه هاى مختلف در راستاى جلوگيرى از آلودگى هوا پيش بينى شده است. رعايت 
حدود مجاز انتشار آالينده ها در شماره گذارى وسايل نقليه موتورى، الزام معاينه فنى، از رده خارج كردن 
وسايل نقليه موتورى فرسوده و همچنين نوسازى ناوگان حمل ونقل شهرى و صفر كردن سود بازرگانى 

واردات خودروهاى هيبريدى،  الكترونيكى و موتورسيكلت برقى از جمله ديگر احكام اين قانون است.

12 مهر 96: قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
در اين قانون تخفيف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر پيش بينى شــده و مشــخصا مجازات 

مشموالن اعدام و مشموالن حبس ابد با درنظر گرفتن مالحظاتى كاهش پيدا كرده است.
22 آذر 96: قانون الحاق 2 تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسالمى

پـايانى مهم  پـايانىمصوبـه  مهم  3030مصوبـه  سال   سال     44 گذشته  ســال  در 4  دهم  مجلس   
قوانينــى را از لوايح مربوط بــه FATF تا تخفيف 

مجازات اعــدام محكومين مواد مخدر و تصويب قانونى براى 
بازگرداندن سپنتا نيكنام به شوراى شهر يزد به تصويب رساند.

به گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس در دوره نمايندگى خود، براســاس 
قانون اساسى 2 وظيفه اصلى قانون گذارى و نظارت را برعهده دارند؛  نمايندگان 

مجلس دهم نيز در دوران فعاليت همانند اســالف خــود در كنار انجام وظيفه 
نظارتى شــان، قوانين متنوعى را وضع كردند. البته كارشناســان بسيارى و حتى 
شخص على الريجانى در دوره 12 ساله رياست خود بر مجلس، معتقدند كه كشور با 
تورم قوانين مواجه است و بايد بيش از تصويب قانون جديد به فكر پااليش و تنقيح 

قوانين فعلى و نظارت بر حسن اجراى آنها بود.
البته تمام قوانين هم با مصوبه مجلس به سرانجام نمى رسند و بسيارى از آنها به 

سد شوراى نگهبان برمى خورد يا در مواردى مدت هاى مديد در انتظار اعالم 
نظر مجمع تشــخيص مصلحت نظام باقى مى ماند و گاهى بدون خاصيت 

مى شود.
در اين گزارش به 30 مصوبه مهم مجلس دهم به ترتيب توالى 

زمانى و به تفكيك هر سال اشاره شده است:

به موجب اين مصوبه براى حمل ســالح سرد جرم انگارى و مقرر شد 
حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس درصورتى كه صرفاً به منظور 
درگيرى فيزيكى و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتكب 
به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم شود. براين اساس واردات، 
توليد و عرضه ســالح هاى مذكور هم ممنوع است و مرتكب به جزاى 

نقدى درجه 6 محكوم مى شود.

24 دى 96: قانــون اصالح قانون تشــكيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخابات شهرداران

به موجب اين قانون، رسميت داشتن كانديداتورى اقليت هاى شناخته 
شــده در قانون اساسى در انتخابات شــوراهاى شهر مورد تأكيد قرار 
گرفت. البته با ايراد شوراى نگهبان به مصوبه مجلس و اصرار مجلس بر 
آن، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه مجمع 
تشخيص آن را در 30 تير 97 تأييد كرد و برهمين اساس سپنتا نيكنام 
عضو شوراى شهر يزد كه عضويتش در اين شورا تعليق شده بود، پس 

از چند ماه به شوراى شهر يزد بازگشت.

4 بهمن 96: قانون الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو 
كليات و جزئيات اليحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد 
براى مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملى يا همان «پالرمو» در مجلس 
به تصويب رســيد. البته اين مصوبه مجلس 2 بار مورد ايراد شــوراى 
نگهبان قرار گرفت و درنهايــت دولت اصالحيه اين اليحه را در قالب 

اليحه جديدى به مجلس تقديم كرد.

20 اسفند 96: قانون حمايت از حقوق معلوالن
در اين قانون مناسب  سازى، دسترس  پذيرى و تردد و تحرك، خدمات 
بهداشتى، درمانى و توانبخشى، كارآفرينى، اشتغال، مسكن،  حمايت هاى 
مالى و برخى تسهيالت براى افراد داراى معلوليت پيش بينى شده است.

26 ارديبهشت 97: استفساريه  تبصره (12) قانون بودجه 97
به موجب اين مصوبه منظــور از افزايش پلكانى نزولى حقوق مندرج 
در جزو يك بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه ســال 97 كل كشور 
كه طبقات پايين تر از افزايش بيشترى برخوردار شوند، ميزان افزايش 

پايين ترين طبقه 20 درصد و باالترين طبقه يك درصد است.
سال سوم (خرداد 97 تا خرداد 98)

31 تيــر 97: قانون اصالح قانون مبــارزه با تأمين مالى 
تروريسم

نمايندگان مجلس اين اليحه را كه از ســوى دولت به مجلس ارسال 
شــده بود را با اكثريت آرا، تصويب و براى اظهارنظر به شوراى نگهبان 
ارسال كردند. اين مصوبه كه اصالح قانون مصوب سال 94 مجلس بود 

از ديگر لوايح مورد تأكيد FATF است.

6 شهريور 97: قانون اصالح قانون ممنوعيت به كارگيرى 
بازنشستگان

براساس اين مصوبه به كارگيرى بازنشستگان در مشاغل دولتى ممنوع 
شــد. نمايندگان مجلس با اكثريت آرا، طرح اصالح قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشســتگان تصويب كردند كه طبق اين مصوبه مجلس 
به كارگيرى بازنشستگان در مشاغل دولتى(البته با برخى استثنائات در 

مقامات) ممنوع شد.

3 مهر 97: قانون اصالح قانون مبارزه با پولشويى در مجلس
نمايندگان مجلس قانون مبارزه با پولشــويى كه پيش تر در سال 86

تصويب شــده بود را اصالح كردند كه اين مصوبه مورد ايراد شــوراى 
نگهبان قرار گرفت و پس از آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
شــد كه مورد تأييد مجمع قرار گرفت. اين قانون از قوانين چهارگانه 

مورد تأكيد FATF است.

3 مهر 97: تصويب اليحه پالرمو
اليحه الحاق ايران به كنوانســيون ســازمان ملل براى مبــارزه با جرائم 
سازمان يافته فراملى يا همان «پالرمو» پس از چند مرحله رفت و برگشت 
بين مجلس و شوراى نگهبان و اصرار نمايندگان بر مصوبه خود به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد اما تاكنون اين اليحه در مجمع تعيين 

تكليف نشده است. پالرمو يكى از 4 اليحه مورد تأكيد FATF است.
CFT 15 مهر 97: اليحه 

اليحــه الحاق ايران به كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريســم 
(CFT) به عنوان يكى از لوايح چهارگانه FATF در مجلس تصويب و 
براى اظهارنظر به شوراى نگهبان ارجاع شد كه پس از رفت و برگشت 
بين شوراى نگهبان و مجلس و اصرار نمايندگان بر مصوبه خود براى 
اظهارنظر نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه تاكنون 

تعيين تكليف نشده است. سال چهارم (خرداد 98 تاكنون)

24 تير 98: قانون تشــكيل وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى

بر اســاس اين مصوبه ســازمان ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى با تمامى اختيارات و وظايف و بدون توســعه تشكيالت 
و افزايش نيروى انســانى به «وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى» تبديل مى شود و دولت موظف است تغييرات در شرح 
وظايف وزارتخانه جديد را حداكثر ظرف مدت يك سال براى تصويب 

به مجلس شوراى اسالمى ارائه كند.

7 مرداد 98: قانون مديريت بحران
قانون تشكيل ســازمان مديريت بحران در پى توصيه رهبرى پس از 
زلزله بم در ســال 87 به تصويب مجلس وقت رســيد اما مقرر شد تا 
اجراى آن به مدت 5 ســال به شــكل آزمايشــى ادامه پيدا كند. اين 
درحالى بود كه اين قانون پس از 5 سال چندين بار تمديد شد، بدون 
اينكه قانون دائمى براى آن پيش بينى شود تا اينكه درنهايت اين قانون 

در مجلس دهم به تصويب رسيد.

2 مهر 98: قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ايرانى با مردان غيرايرانى

به موجب اين مصوبه مجلس فرزندان حاصل از ازدواج شــرعى زنان 
ايرانى با مردان غيرايرانى كه پيش يا پس از تصويب اين قانون متولد 
شــده يا مى شوند، پيش از رســيدن به سن 18 سال تمام شمسى به 
درخواست مادر ايرانى درصورت نداشتن مشكل امنيتى (به تشخيص 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه) به تابعيت ايران در مى آيند. 
البتــه تا اين لحظه برخى نمايندگان پيگير اين طرح اعالم كردند كه 

هنوز اين قانون اجرايى نشده است.

21 مهر 98: قانون تشديد مجازات اسيدپاشى و حمايت از 
بزه ديدگان ناشى از آن

به موجب اين مصوبه كه با حضور جمعى از قربانيان اسيدپاشــى در 
مجلس به عنوان مهمان به تصويب رســيد، عالوه بر تعيين مصاديق 
مربوط به اسيدپاشــى، مجازات هاى ســخت گيرانه ترى براى عامالن 
اسيدپاشى درنظر گرفته شد. پرداخت هزينه هاى درمان بزه ديده، ارائه 
خدمات روانشــناختى، مددكارى و توانبخشى و بررسى خارج از نوبت 

شكايات مربوطه از ديگر مصوبات اين قانون بود.

6 بهمن 1398: قانون شــفافيت و نظارت بر تأمين مالى 
فعاليت هاى انتخاباتى در انتخابات مجلس

طبق اين مصوبه دريافت يــا پرداخت كمك مالى نقدى يا غيرنقدى 
براى تأمين منابع مالى فعاليت هاى انتخاباتى و هزينه كرد آنها شــكل 
قانونى و شــفافى پيدا كرد و مقرر شــد كانديداها براى ارائه مخارج و 

هزينه كردهاى، خود نماينده مالى معرفى كنند.

17 دى 98: قانون اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم 
سپاه به عنوان «سازمان تروريستى» توسط آمريكا

در اين قانون دولت موظف شد براى تقويت بنيه دفاعى نيروى قدس 
سپاه پاسداران مبلغ 200 ميليون يورو از طريق صندوق توسعه ملى در 

چهارچوب اذن مكتوب در اختيار اين نيرو قرار دهد.
به موجب اين قانون «تمامى اعضاى پنتاگون و شركت ها و مؤسسات 
وابســته و عامالن و فرماندهان و آمران شهادت حاج قاسم سليمانى، 
تروريســت اعالم مى شوند و هرگونه كمك به اين نيروها همكارى در 

اقدام تروريستى محسوب مى شود».
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خردادماه 1399

صاحب امتياز و مدير مسئول: يداهللا طاقتى احسن
 سردبير: توكل دارائى 

اسالمى شوراى  يازدهم  مجلس   ر  كا غاز  آ ويژه  

 صفحه آرا: آيت بياتي 

 حمله داعش
17 خرداد 96: ســاعت 10:30 صبح روز چهارشنبه و درحالى كه مجلس  ■
در ميانه جلســه علنى خود بود نخســتين حمله داعش بــه خاك ايران در 
2 اقدام تروريســتى جداگانه به ســاختمان مجلس و حرم امام خمينى(ره) 
صــورت گرفت. 3 نفــر از عوامل داعش با كالشــينكف و اســلحه كمرى از 
ورودى مراجعات مردمى و با به رگبار بســتن مراجعان مجلس امكان ورود به 
ساختمان پارلمان را پيدا كردند، وارد ساختمان 7 طبقه دفاتر مجلس شدند 
و در طبقه چهارم دفاتر نمايندگان مستقر شدند. عوامل داعش در ميانه حمله 
خود با انتشار ويدئويى از دفاتر يكى از نمايندگان و حين به شهادت رساندن 

مسئول دفتر اين نماينده مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند.
در طول اين اتفاق جلســه علنى مجلس در حــال برگزارى بود و وقفه اى در 

آن ايجاد نشد.
اين درگيرى تروريســتى حدود ســاعت 3 بعدازظهر با به هالكت رســيدن 
مهاجمان به پايان رسيد. در اين حادثه 13 نفر شهيد و 43 نفر مجروح شدند.

 ضرب و شتم مأمور ناجا از سوى يك نماينده
9 مرداد 96: حمــدا... كريمى نماينده مردم بيجار در مجلس كه به همراه  ■
وزيــر راه عازم ســنندج بود در فــرودگاه مهرآباد با يك مأمــور راهنمايى و 

رانندگى درگير شد.
براساس گزارش پليس، خودروى حامل اين نماينده كه بدون مجوز سعى در 
عبور از گيت مخصوص فرودگاه را داشت، از سوى مأمور راهور متوقف شد اما 
راننده خودرو اقدام به مداخله كرده و شــخصا اقدام به باال بردن راهبند گيت 
مربوطه در حضور مأمور مستقر كرده و بدون توقف و توجه به دستور پليس، 
به راه خود ادامه داده اســت. در پى بــروز درگيرى اين نماينده مجلس 2 بار 
به  صورت مأمور راهور ســيلى زده و درنهايت وى با ضربه سر به صورت افسر 

راهور موجب آسيب وى از ناحيه بينى شد.
اين پرونده در هيأت نظارت بر نمايندگان مطرح شد كه درنهايت با عذرخواهى 

نماينده بيجار، مأمور راهور از شكايت خود صرف نظر كرد.
 سلفى پرحاشيه نمايندگان با موگرينى

14 مــرداد 96: مراســم تحليــف حســن روحانــى در دوره دوازدهــم  ■
رياســت جمهورى حاشيه پررنگى براى نمايندگان مجلس دهم به جا گذاشت. 
فدريكاموگرينى، مســئول سياست خارجى اتحاديه اروپا كه به عنوان نماينده 
اتحاديه اروپا در مذاكرات هســته اى برجام حضور داشــت از جمله ميهمانان 
اين مراســم بود. سلفى برخى نمايندگان مجلس ايران با موگرينى در جريان 
مراســم تحليف-كه تصاوير آن به سرعت در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد- 
واكنش هاى عمدتا منفى و موجى از انتقادات را نســبت به نمايندگان به ويژه 
نمايندگان ليســت اميد كه بيشتر در اين تصاوير به چشم مى خوردند به دنبال 
داشــت. فرج ا... رجبى نماينده شــيراز كه از جمله حاضــران در اين تصاوير 

بــود ضمن عذرخواهــى از مردم در توضيحى گفت كــه اين عكس در جوى 
غيررســمى و پس از پايان مراسم تحليف گرفته شده و نمايندگان حاضر در 

محل از سر مطايبه مشغول گرفتن عكس بودند.
 راى اعتماد حداكثرى به كابينه دوازدهم

24 مرداد 96: جلسه رأى اعتماد به 17 وزير پيشنهادى حسن روحانى در  ■
مجلس برگزار شد و درنهايت تمامى وزرا به جز وزير پيشنهادى نيرو(حبيب  ا... 

بى طرف) از مجلس رأى اعتماد گرفتند.
 گافى به اسم دختر خوشگال…

28 فروردين 97: درحالى كه مذاكرات مجلس طبق معمول از راديو پخش  ■
مى شــد،  مخاطبان راديو، جمله عجيب و نامتعارفى به گوششــان خورد: «به 
ما اين دختر خوشــگل ها رو نشــون بده». اين صدا بارها در فضاى مجازى به 
اشــتراك گذاشته شــد و حدس و گمان هاى زيادى مطرح شد كه چه كسى 

اين جمله را گفته است.
به گزارش ايسنا، ماجرا تا جايى باال گرفت كه قرار شد هيأت نظارت بر رفتار 
نمايندگان بــه اين موضوع ورود كند؛ تعــدادى از نمايندگان هم در نامه اى 
به رئيس مجلس، خواستار رســيدگى به اين موضوع و برخورد با فرد خاطى 
شــدند؛ برخوردى كه هيچ گاه نتيجه اش روشــن نشد. البته حدس و گمان ها 
درباره گوينده اين صدا درنهايت از سوى مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس 
تأييد شد و پزشكيان اعالم كرد كه سخنان «عليرضا سليمى» تقطيع شده و 

موضوع از اساس چيزى ديگرى بوده است.
 آتش زدن برجام

19 ارديبهشــت 97: يــك روز پس از اعــالم خروج آمريــكا از برجام،  ■
حجت االســالم ذوالنور عضو فراكســيون نمايندگان واليى به همراه تعدادى 
ديگر از نمايندگان همفكرش با حضور در جايگاه هيأت رئيســه و فرياد مرگ 

بر آمريكا، پرچم اين كشور و برجام را آتش زدند.
 استيضاح على ربيعى

17 مرداد 97: على ربيعى وزير كار وقت براى ســومين بار در كمتر از يك  ■
سال با رأى مجلس استيضاح و از اين سمت بركنار شد. جلسه استيضاح على 
ربيعى با حواشــى زيادى روبه رو بود و طرفين استيضاح مطالبى را به يكديگر 

نسبت دادند كه بر محورهاى استيضاح غلبه كرد.
پس از3 ماه، محمد شــريعتمدارى كه در كســوت وزارت صنايع در معرض 
اســتيضاح مجلس بود از سمت خود اســتعفا كرد و از سوى  حسن روحانى 
به عنوان وزير پيشنهادى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به مجلس  معرفى 

و موفق به كسب رأى اعتماد مجلس شد.
 پرسش از رئيس جمهورى

6 شهريور 97: حسن روحانــى براى پاسخ به سؤال نمايندگان در مجلس  ■
حاضر شــد. البته تابوى ســؤال از رئيس جمهورى در مجلس نهم و در زمان 

رياست جمهورى محمود احمدى نژاد شكسته شده بود.
ســؤال 82 نماينده از رئيس جمهورى دربــاره ى موفق نبود دولت در كنترل 
قاچاق كاال و ارز، استمرار تحريم هاى بانكى، نبود اقدام شايسته دولت درباره 
كاهش نرخ بيكارى، ركود اقتصادى شديد چندين ساله و افزايش شتابان نرخ 

ارزهاى خارجى و كاهش خريد ارزش پول ملى مطرح شد.
در نهايت تك تك ســؤاالت به رأى مجلس گذاشته شد و مجلس از پاسخ هاى 
روحانى درباره «بيكارى»، «ارز»، «ركود» و «قاچاق» قانع نشــد و سؤاالت به 

قوه قضاييه ارسال شد.
 مجلس به رنگ سپاه

20 فروردين 98: در پى قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه هاى  ■
تروريستى از سوى آمريكا، رئيس مجلس و نمايندگان حاضر در جلسه علنى 

با لباس سپاه در جلسه علنى مجلس حضور يافتند.
 احضار پرحاشيه سلحشورى

12 بهمن 98: خبرى مبنى بر بازداشــت پروانه سلحشورى در رسانه هاى  ■
اصولگرا منتشــر شــد. او در پى احضاريه  دادســراى فرهنگ و رسانه به اين 

دادسرا مراجعه كرده بود.
سلحشــورى در توضيحى در اين باره گفت: «به اتهام نشر اكاذيب يا تشويش 
اذهان عمومى و تبليغ عليه نظام به دادســراى فرهنگ و رســانه احضار و با 

قرار التزام آزاد شدم.»
او گفت كه اين شــكايت به موضــوع اظهارنظرهــا و موضع گيرى هايش در 
راســتاى وظايف نمايندگى و دفاع از حقوق مردم ارتباط داشــته و احضاريه  

مغاير آزادى اظهارنظر نماينده در تمام امور كشور بوده است.
انتشــار چند توييت و برخى مصاحبه هاى پروانه سلحشــورى به عنوان علت 

احضار عنوان شده بود.
 تعطيلى مجلس در سايه كرونا

6 اســفند 98: در پى شــيوع ويروس كرونا در كشور و ابتالى تعدادى از  ■
نمايندگان به اين ويروس، ستاد ملى مقابله با كرونا مخالفت صريح خود را با 
تشكيل جلسات علنى پارلمان اعالم كرد و مجلس براى 40 روز تعطيل و در 

اين مدت 3 جلسه مجلس به صورت مجازى برگزار شد.
با تعطيلى جلســات علنى مجلس، علــى الريجانى در نامه اى به رهبر انقالب 
درخواســت كرد كه اليحه بودجه سال 99 به صورت اصل 85 در كميسيون 
تلفيق بررســى و براى اعالم نظر به شــوراى نگهبان ارســال شــود كه اين 

درخواست الريجانى با موافقت رهبر انقالب مواجه شد.
 محكوميت صادقى به 21 ماه حبس

29 ارديبهشــت 99:  در واپسين روزهاى فعاليت مجلس دهم،  شعبه 36 ■
دادگاه تجديدنظراســتان تهران رأى دادگاه بدوى مبنى بر 10 ميليون جزاى 

نقدى و 21 ماه حبس را براى محمود صادقى تأييد كرد.

 هر دوره مجلس عملكردى دارد كه از طريق سنجش نظارت و تقنين هاى 
صورت گرفته قابل ارزيابى  اســت؛ اما آنچه از مجالس در اذهان مردم باقى 
مى ماند لزوما محدود به قوانين وضع  شــده و اقدامات نظارتى نيست. گاهى 
حواشى مجلس آنقدر پررنگ تر از متن مى شود كه يك دوره مجلس به آنها 

شناخته مى شود.
در اين گزارش به بخشى از حاشيه مجلس دهم اشاره شده است:

 ضرب و شتم خبرنگار
7 شهريور 95: نادر قاضى پور نماينده اروميه، احسان بداغى خبرنگار مجلس 

روزنامه «ايران» را در راهروى پارلمان مورد ضرب و شتم قرار داد.
ــق  ــيون مناط ــكيل فراكس ــاره تش ــى درب ــى پرسش ــرى در پ ــن درگي اي
ترك نشــين صــورت گرفــت كــه منجــر بــه عصبانيــت قاضى پــور و 
درنهايــت ضربــه  او بــه خبرنــگار شــد. او بعدتــر در تريبونــى كــه از ســوى 

صداوســيما در اختيــارش قــرار گرفــت در توجيــه اقــدام خــود گفــت كــه 
ــه او ظلــم شــده اســت. ب

ايــن موضوع در هيــأت نظارت بر نمايندگان مطرح و درنهايت اعالم شــد 
كــه پرونده با رضايت خبرنگار روزنامه ايران مختومه شــده اســت. اگرچه 
احســان بداغى عنوان كرد كه به صورت كتبى اعالم كرده قاضى پور بايد از 

او عذرخواهى كند؛ كارى كه انجام نشد.

دهـم مـجلـس  هاى   حـاشـيـه  تمام  

دبير:  اكرم چهاردولي


