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غیبت های روحانی
به مجلس خبرگان هم رسید 

پنجمین اجالس��یه دوره پنج��م مجلس خبرگان 
رهب��ری در محل س��اختمان قدیم مجل��س در حالی 
برگزار ش��د که رئیس قوه مجریه به دلیل سفر کاری 

در این جلسه حضور نداشت. 
آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی نیز در این جلس��ه 

غایب بود. 
این درحالی بود گفته می شود سفر رئیس  جمهور 
به عس��لویه به یکباره انجام ش��ده و رئیس جمهور ی 
پیشتر هم در عمده جلسات مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام به ویژه پ��س از فوت آیت اهلل هاش��می غیبت 

داشته است . تسنیم

ذوالفقاری: مشکلی برای صدور روادید 
اربعین اتباع افغانستانی وجود ندارد

کش��ور  وزی��ر  انتظام��ی  و  امنیت��ی  مع��اون 
گفت:امیدواری��م راهپیمای��ی اربعی��ن ۹۷ ب��ا آرامش 

مناسبی برگزار شود.
حس��ین ذوالفقاری درباره جزئیات ثبت نام اتباع 
افغانس��تانی ب��رای اربعین اظهار کرد: مش��کلی برای 
صدور روادید اربعین اتباع افغانس��تانی وجود ندارد و 
هماهنگی هایی در داخل کش��ور برای تش��کیل دفاتر 

مربوطه انجام شده است.
وی اظهار کرد: قیمت درنظر گرفته شده از سوی 
دول��ت ع��راق برای ویزا 50 دالر اس��ت ک��ه به دلیل 
برگ��زاری راهمپیمای��ی اربعین حس��ینی به 40 دالر 

کاهش پیدا کرده است.
ذوالفق��اری خاطرنش��ان کرد: در ح��ال رایزنی با 
دولت و بان��ک مرکزی برای تعیین ارز رس��می برای 

اربعین هستیم. باشگاه خبرنگاران جوان 

انتصاب معاون جدید تحقیقات و جهاد 
خودکفایی قرارگاه پدافندهوایی 

معاون جدید تحقیقات و جهاد خودکفایی قرارگاه 
پدافندهوایی منصوب شد.

امیر س��رتیپ محمود ابراهیمی نژاد طی حکمی از 
س��وی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان معاون جدید سازمان تحقیقات 
و جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی منصوب شد.

پی��ش از ای��ن، امیر س��رتیپ ش��مخالی معاونت 
تحقیق��ات و جهاد خودکفایی این ق��رارگاه را به عهده 

داشت.  تسنیم

سردار حزنی؛
بیش از ۱۴ هزار پروژه عمرانی توسط سپاه 

در مناطق محروم اجرا شده است
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه گفت: ۱4 هزار 
و ۹45 پروژه با اعتبارات سپاه در امر محرومیت زدایی 

در سطح کشور انجام شده است.
س��ردار ضیاء الدین حزنی در آئین اهدای جهیزیه 
به زوج های مناطق محروم و افتتاح طرح های عمرانی 
ام��ر محرومیت زدایی در شهرس��تان ه��ا، اظهار کرد: 
در س��طح کش��ور برای زوج های جوان مناطق محروم 
۱54 ه��زار جهیزیه فراهم ش��ده اس��ت و ما به دنبال 
این هس��تیم که این تعداد را به ۲ هزار و ۲50 س��ری 

جهیزیه برسانیم.
وی با اشاره به موضوع محرومیت زدایی در کشور، 
اظه��ار کرد: در روس��تاهای آبادان و خرمش��هر ۸00 
نهر الیروبی ش��ده اس��ت که در این زمینه 50 درصد 
افزایش کیف��ی و ۶0 درصد افزایش کمی را به همراه 

داشته ایم.
وی همچنین با اش��اره به بحث خدمات درمانی، 
عن��وان کرد: بر همین اس��اس با فراه��م کردن عمل 
جراح��ی برای 500 نف��ر، زندگی آنها بهب��ود یافته و 
همچنی��ن ۲00 عینک به نیازمن��دان در این مناطق 

اهدا شده است.  باشگاه خبرنگاران جوان 

اخبار

آمریکا آبروی خود را مواجهه با ایران گذاشته است
وزیر کشور خروج آمریکا از برجام را برای آنها بسیار پرهزینه دانست و گفت: 
آمریکایی ه��ا تمام آبروی خود را در مواجه��ه با ایران قرار داده اند و با تمام نیرو 

تالش خود را برای ضربه زدن به این کشور انجام می دهند.
»عبدالرضا رحمانی فضلی« در گردهمایی سراس��ری فرماندهان و معاونان 
نی��روی انتظامی با بیان ای��ن که همه فعالیت ها، توفیق��ات اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی در بس��تر امنیت ش��کل می گیرد و بدون امنیت هیچ کاری انجام نخواهد 
شد، گفت: هیچ زمان اجازه داده نشده که موضوع امنیت و انتظامات در جامعه از محور 
نیروی انتظامی خارج ش��ود چرا که با درایت، تدبیر و اقتدار نیروهای انتظامی و امنیتی 

مسائل قابل مدیریت صحیح است.
وی افزود: باید با قدرتمندی و اقناع افکارعمومی بر روی مواضع خود بایستیم چرا که بدون 

مقاومت و ایستادگی به حق خود نخواهیم رسید. پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

میدان فاطمی
هیچ نهاد اقتصادی از ربا مصون نیست

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( گفت: متاسفانه به جایی 
رسیده ایم که هیچ نهاد اقتصادی وجود ندارد که از ربا مصون مانده باشد.

آی��ت اهلل محمدتقی  مصباح یزدی در آئین افتتاحیه س��ال جدید تحصیلی 
حوزه های علمیه در مدرس��ه معصومیه ق��م افزود: دلیل این اتفاق همان نگاهی 
دانس��ت  اس��ت که تاکید دارد  حوزه علمیه تنها باید به مسائل معنوی و آخرتی 
مردم برس��د. وی با تاکید بر قید اسالمی بودن انقالب مردم ایران اظهار داشت: همه 
باید بدانند منظور از اس��المی بودن کش��ور یعنی چه، وقتی پای معرفی اس��الم به میان 

می آید، آن گاه متوجه می شویم رابطه بین حوزه علمیه و انقالب اسالمی چیست.
آیت اهلل مصباح یزدی اظهار داش��ت: حقیقت این اس��ت که هن��وز عده ای از مردم و 
مسئولین ما آگاه به ابعاد اسالم نیستند. برخی هم نظرشان این است که جمهوری اسالمی 

دو بخش است، جمهوری برای اهل سیاست و اسالمی برای حوزوی ها! میزان

دیدگاه
رئیس جمهور باید مذاکره را به داخل منتقل کند

س��خنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی گفت: زمانی که نرخ دالر ۳۲00 
تومان بود تورم 40 درصد بود حال آقایان می گویند با نرخ ۱۱ هزار تومانی دالر 
تورم در کش��ور ۹ درصد اس��ت، بهتر است یک نفر این معادله از بیخ مجهول را 

برای ما حل کند شاید ما هم آن را متوجه شدیم.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست اظهار 
داش��ت: اروپایی ها این گونه نش��ان می دهند که می خواهن��د از برجام و حقوق ملت 

ایران در این توافق نامه دفاع کنند، اما عمال قادر به اقدامی نیستند.
وی تصریح کرد: گره خوردن اقتصاد اروپا با اقتصاد آمریکا نیز عامل دیگری است که 

مانع اقدام عملی جدی اروپایی ها برای حفظ منافع ایران در برجام می شود.
نقوی حسینی تاکید کرد: بهتر است دولت به جای مذاکره با آمریکا، انگلیس، آلمان 

و ... با ملت ایران مذاکره کند.  خبرگزاری دانشجو

سخنگو

رئی��س مجلس خبرگان خطاب به رئیس  دس��تگاه قضا گفت: در برخورد با مفاسد خب����رگان
اقتصادی به سراغ دانه درشت ها بروید.

احم��د جنت��ی، در افتتاحیه پنجمین اجالس��یه مجلس 
خب��رگان رهبری گف��ت: در ماه ه��ای اخیر تالش گس��ترده 
رس��انه ای صورت گرفته تا ناکارآمدی دستگاه های مختلف به 
صورتی هماهنگ به پای رهبری معظم انقالب نوش��ته و ثبت 
ش��ود، این در حالی اس��ت که در موارد متع��دد، رهبر معظم 
انقالب بیش��ترین اختیارات را به دس��تگاه ها اعط��ا فرموده و 

بیشترین پیگیری را برای تحقق آن به عمل آورده اند. 
وی در همین زمینه به اعطاء اختیارات خاصه به دس��تگاه 
قضاء برای برخورد ویژه و س��ریع با مفسدان اقتصادی از سوی 
رهبر انقالب اش��اره کرد و افزود: قرار دادن خطوط قرمز ویژه 
در مذاکرات هسته ای، هنگام امضاء برجام و همچنین تصویب 
کنوانس��یون هایی خارجی برای جلوگیری از تحمیل خسارت 
به کش��ور که ایشان در س��خنرانی اخیر خود اعالم کردند که 
تیم مذاکره کننده نتوانستند بخشی از خطوط قرمز را ترسیم 
شده را رعایت و محقق کنند و همچنین تشکیل کارگروه ویژه 

اقتصادی به ریاس��ت دولت و رئیس جمهور و حضور سایر قوا 
ب��ا اختیارات ویژه که مصوبات آن فرات��ر از قوای دیگر قابلیت 
اجرایی شدن داشته و راهی آسان و مهم برای حل بسیاری از 

مشکالت اقتصادی مردم است از جمله این اقدامات است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تشکیل کارگروه 
ویژه بررس��ی آس��یب های اجتماعی با حضور سران سه قوه و 
دیگر دس��تگاه ها و پیگیری مستمر نتایج جلسات این کارگروه 
برای س��امان دادن به معضالت فرهنگی و اجتماعی، برگزاری 
جلس��ات متعدد با هیأت دولت، تعیین تکالیف و وظایف برای 
دول��ت، پیگی��ری انجام وظای��ف محوله برای حل مش��کالت 
اقتصادی مردم و ارائه راهکارهای عملیاتی و حس��اب ش��ده از 

اقداماتی بوده که رهبر انقالب انجام داده است.
آی��ت اهلل جنتی با بی��ان اینکه پیگیری و نظ��ارت ویژه بر 
مس��ائل منطقه و عب��ور ایران از خطرات متع��دد منطقه ای از 
جمله تالش ها برای ایجاد ناامنی در کشور با اتخاذ راهبردهای 
دقیق و حساب ش��ده منطقه ای و پیگیری اجرای آن، توسط 
رهبر انقالب انجام ش��ده، افزود: در حقیقت سیاس��ت گذاری، 
راهب��ری و پیگیری اصلی اداره کش��ور بر عهده رهبری معّظم 

انق��الب ب��وده و ب��رای مقابله با مش��کالت، ایش��ان حداکثر 
اختیارات را به دس��تگاه های مختلف اعطا فرموده اند و اکنون 
این دستگاه های ذی ربط هس��تند که باید پاسخگوی مسائل 

کشور باشند.
رئی��س مجلس خبرگان رهبری، خروج آمریکا از برجام را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: هر چند که اروپا اعالم کرد از این 
توافق خارج نمی ش��ود، ولی عماًل اروپا به اهرمی برای پیگیری 

خواس��ته های آمریکا یعنی مذاکره بر س��ر مسائل موشکی و 
منطقه ای تبدیل شد.

آیت اهلل جنت��ی تصریح کرد: اروپا مدع��ی باقی ماندن در 
برجام اس��ت، ولی بس��ته ای را اخیراً ارائه داد که حتی انتقاد 

وزیر خارجه را هم برانگیخت.
وی تصری��ح ک��رد: طبق فرمایش رهبر انق��الب باید اروپا 

حسن نیت خود را اثبات کند.
آی��ت اهلل جنتی با بیان اینکه امریکا تالش دارد اعالم کند 
که گزینه مقابل مذاکره، جنگ است، تصریح کرد: رهبر انقالب 
صراحتا فرمودند که »مذاک��ره نمی کنیم و جنگ هم نخواهد 
ش��د.« ایش��ان علت عدم وقوع جنگ را غیرقابل کنترل بودن 
خس��ارات و دامنه جنگ احتمالی برای آمریکا عنوان کردند و 
ای��ن ادعا را صرفا حربه ای تبلیغاتی ب��رای تحمیل مذاکره بر 

مردم ایران اعالم کردند.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید با مفس��دان دانه درشت 
از ه��ر جناح و دس��ته و در ه��ر مقامی را احض��ار کند، ادامه 
داد: برخورد س��ریع و قاطع با مفسدان و رانت جویان داخلی، 
می تواند به مردم برای تحمل ش��رایط دشوار اقتصادی روحیه 
بدهد و این حس را به مردم منتقل کند که حاکمیت جمهوری 

اسالمی درد مردم را فهمیده و با آن همراه است.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه مردم ناراضی هس��تند و حق 
هم دارند، تصریح کرد: س��ران س��ه قوه با مردم حرف بزنند و 

بگویند که مشکالت را حل خواهند کرد. تسنیم

شرایط دولت و نقش اصولگرایان
در حمایت از روحانی

ادامه از صفحه اول
منافع ملی کشور ایجاب می کند که چنین رفتاری 
از سوی اصول گرایان دیده شود، آن ها با وجود ضعف در 
مدیریت از سوی دولت که حاصل عملکرد مشترک با 
اصالح طلبان است، در این شرایط راه یاری و همکاری 
را در پیش گرفته اند، حال این دولت اس��ت که باید و 
می تواند به یاری اصولگرایان اعتماد کند. اصالح طلبان 
تنها به مس��ائل سیاس��ی جناحی خود می اندیشند و 
اگر در اندیشه تأمین منافع ملی کشور بودند دو فتنه 
بزرگ س��ال های ۷۸ و ۸۸ را بپا نمی کردند. دولت سه 
س��ال دیگر فرصت دارد تا بتواند بخشی از اشتباهات 
خود را جبران کند، روحانی از حمایت رهبری و جناح 
رقیب برخوردار است. کافی است اندکی به توصیه ها و 

رهنمودهای مطرح شده توجه کند. 

سرمقاله

گروه رویداد   مجلس ش��ورای اس��المی در گ���زارش دو
کش��ورمان از اهمیت وی��ژه اي برخ��وردار بوده و 
محور بس��یاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها 

و برنامه ریزی ها است. 
در حقیق��ت مجل��س پایگاه اساس��ی نظام و 
مردم و مای��ه حضور و مش��ارکت واقعی مردم در 

تصمیم گیری ها بوده  و مظهر اراده ملی است. 
درباره قداس��ت ، اهمیت و جایگاه حس��اس و 
سرنوش��ت س��از مجلس حضرت امام خمینی )ره( 
فرمودن: "مجلس شورای اسالمی تنها مرکزی است 
که قوا باید تابع آن باشند، این جانب اکیدا عالقه مندم 
که قداست مجلس معظم و وکالی محترم محفوظ 

باشد تا الگویی باشد برای مجالس جهانی". 
از سوی دیگر مقام معظم رهبری نیز با تاکید 
بر اهمیت جایگاه مجلس در کش��ور، خاطر نشان 
کردن��د ک��ه :" نمایندگ��ی مجلس، مس��ئولیت و 
خدمت است، مجلس در نظام اسالمی دارای نقش 
حقیقی در اداره و هدایت کشور است و درست ایفا 
کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده ای در 
سرنوش��ت و مسیر و جهت گیری های اصلی کشور 
ب��ه جای  می گ��ذارد و مجلس به معن��ای حقیقی 

کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است".
اما مدتی اس��ت  که برخی بر عنوان می کنند  
که وجود برخی از کاس��تی ها ، نشان می دهد که 
مجلس کارمدی بایس��ته را نداشته و الزم است تا 
در نظام قانونگذاری کشور تغییراتی صورت گیرد. 
اخی��راً، دبیرکل جامعه اس��المی مهندس��ین 
دیروز در نشس��تی خبری پیش��نهاد اداره کشور با 
دو مجلس را داد، پیش��نهادی که به نظر می رسد 

در شرایط فعلی کشوری، 
محمد رضا باهنر گف��ت:  به عنوان فردی که 
س��ال ها در مجلس بودم، معتق��دم با یک مجلس 

نمی توان کشور را اداره کرد.
وی با بیان اینکه  کشور را با دو مجلس سنا یا 
ب��زرگان و مجلس منطقه ای باید  اداره کرد، افزود:  
در حال حاضر مجلس ما دارای س��اختاری شبیه 

مجالس منطقه ای است.
بس��یاری از طرف��داران ای��ن ایده مش��کالت 

ساختاری مجلس را از جمله دالیل خود برای طرح 
این موضوع دانس��ته و بر این باورند  حذف مجلس 
س��نا موجب شده تا بس��یاری در مورد بسیاری از 

قوانین کشور دچار مشکل شوند. 
این درحالی است، عده ای بر این باورند که در 
شرایط حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و 
تهدیدهای موجود تغییر ساختار قانونگذاری کشور 
موجب ایجاد تغییرات بس��یار و نابسامانی خواهد 

شد و در حال حاضر ضرورتی ندارد. 

نگاهی به سابقه مجلس در ایران 
اگرچ��ه تاریخ مجل��س و قانونگذاری در ایران 
به زمان اشکانیان و تشکیل  مجلس "مهستان" از 
میان بزرگان و اش��راف ایرانی میرسد، اما بسیاری 
بر این باورن��د که مجلس ایران برآم��ده از دوران 

مشروطیت است. 
اما در حقیقت دو مجلس مهستان و مغستان 
در ایران وجود داش��تند.  مورخان رومی از مجلس 
مهس��تان  ب��ا نام "س��نا" ی��اد کرده ان��دو مجلس 
"مغس��تان" نیز مجلس��ی مرکب از اعضای مجلس 
مهس��تان و روحانیون درج��ه اول  بود که در برابر 

مهستان اختیار چندانی نداشت.
از آن پ��س تا زمان تش��کیل مجلس در دوره 
ناصری ایران حکومت ش��ورایی چندانی نداشت و 

همواره به صورت پادشاهی اداره می شد.
ناصرالدین ش��اه در چند مورد مجوز تش��کیل 
مجالس را صادر و مجلس��ی به نام )مصلحت خانه( 
یا به اختصار "مجلس مشورت" تشکیل شد، با این 

حال این مجلس جنبه تشریفاتی داشت. 
همچنین ر ش��وال ۱۳0۱ قمری مجلس��ی از 
تجار و بازرگانان توانس��تند اجازه تاسیس "مجلس 

وکالی تجار ایران" را از ناصرالدین شاه بگیرند.
در نهایت اولین مجلس ملی کش��ور به انقالب 
در زمان مشروطه با فرمان مظفرالدین شاه در روز 

۱۷ شهریور ۱۲۸5 تشکیل شد.
مجل��س ش��ورای مل��ی در جری��ان جنبش 
مش��روطه و ب��ر پایه اولی��ن قانون اساس��ی ایران 
تش��کیل ش��د که پس از ۷ دوره مجلس س��نا نیز 

تشکیل و به آن اضافه شد.

مجلس س��نا ۶0 نفر بود ک��ه ۳0 نفر از طرف 
مردم )۱5 نفر از تهران و ۱5 نفر از شهرس��تان ها( 
و نیمی دیگر از س��وی شاه )۱5 نفر از تهران و ۱5 
نفر از شهرستان ها( انتخاب می شدند که گروه اول 
س��ناتورهای انتخابی و دس��ته اول به سناتورهای 

انتصابی معروف بودند.
س��ناتورها باید ش��رایط خاصی داش��تند و از 
میان نخس��ت وزیران، وزرا،  معاونین، اس��تانداران، 
امرای بازنشس��ته ارتش، استادان دانشگاه و قضات 
با داش��تن ۱5 تا ۲0 سال س��ابقه و اشخاصی که 
حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس ش��ورای ملی را 

داشته باشند انتخاب می شدند. 
ای��ن مجل��س ۷ دوره قانونگ��ذاری داش��ت و 
مجموع��ه مجلس ش��ورای ملی و مجلس س��نا را 
اغل��ب به عنوان "مجلس��ین" می خواندن��د، که تا 
زمان انقالب اس��المی در سال ۱۳۷5 مجموعا ۲4 

دوره تشکیل شد.
در آن زمان تم��ام امور باید به تصویب هر دو 
مجلس میرس��ید و اگر اموری در س��نا یا از طرف 
هیأت وزراء عنوان ش��ده باشد باید اول در مجلس 
سنا تنقیح و تصحیح ش��ده به اکثریت آرا قبول و 
بعد به تصویب مجلس ش��ورای ملی میرس��ید اما  
اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشد  از 
این مجلس به س��نا میرفت. اما موضوعات مالی به 
مجلس شورای ملی اختصاص داشت و قراردادهای 
مجلس در امور مذکوره به اطالع مجلس س��نا می 
رس��ید تا این مجلس مالحظات خود را به مجلس 
مل��ی اظهار کند. دراین خصوص مجلس ملی خود 
مختار بود که  مالحظات س��نا را بعد از مداقه الزم 

قبول یا رد کند. 
همچنین س��نا ح��ق ویژه انح��الل یک دوره 

مجلس شورای ملی، برخوردار بود.

سنا یک مجلس تخصصی 
در این میان طرفدارن تاس��یس مجلس س��نا 
معتقدند عالوه بر مجلس ش��ورای اس��المی حتما 
به مجلس��ی مانند مجلس سنا نیاز داریم، چرا که 
در نظام های مجلس س��نا را یک مجلس تخصصی 
اس��ت و در کنار مجلس ش��ورا که مربوط به عوام 

است، فعالیت می    کند.
این گروه این اقدام موجب را موجب کارآمدی 
بیش��تر نظ��ام قانون گ��ذاری دانس��ته و معتقدند 
که با تش��کیل س��نا نی��ازی به مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام، ش��ورایعالی انق��الب فرهنگ��ی و 
ش��ورای نگهبان در بُعد حقوقی وجود ندارد و بعد 

دین محور نیز در  شورای نگهبان مورد بررسی قرار 
می گیرد. 

همچنی��ن دیگ��ر  بخش ه��ا نظارت ش��ورای 
نگهبان بر انطباق قوانین مجلس با قانون اساس��ی 

دیگر ضرورتی نخواهد داشت.
ب��ه عقیده ای��ن گروه ، س��نا می توان��د اراده 
دولتم��ردان را مه��ار کن��د و اجازه نده��د قوانین 
خلق الس��اعه در کش��ور تصوی��ب ش��وند. مردم و 
رس��انه ها هم فرصت بیش��تری برای نقد و بررسی 

مصوبات مجلس به دست می آورند. 
عبدالرضا هاش��م زایی، نماین��ده تهران و عضو 
کمیسیون شوراها در این مورد گفت: مجلس سنا 
در خیل��ی از کش��ورها وج��ود دارد و می تواند 50 
درصد آن انتخابی و 50 درصد انتس��ابی باش��د و 
کارویژه آن نیز کنترل قوانین اس��ت و نس��بت به 
مجلس شورای اسالمی نقش مکمل خواهد داشت. 
در ح��ال  حاضر جای مجلس دوم یا س��نا در نظام 

سیاسی کشور خالی است.
محم��د جواد فتحی نماین��ده مردم تهران نیز 
در این ب��اره گفت: انقالبیون با تفکر اینکه مجلس 
س��نا، نوکر ش��اه و استکبار اس��ت، این مجلس را 
حذف کردن��د و این تفکر القا پی��دا کرد که فقط 
باید مجلس شورای اسالمی داشته باشیم؛ در حال 
حاض��ر نیز نمایندگان مجلس به دلیل مناس��بات 
خاص مانند وعده و وعید ها ی منطقه ای و محدود 
انتخ��اب می ش��وند، در حالی ک��ه وظیفه مجلس 
شورای اسالمی، تدبیر امور کشور به بهترین شکل 

ممکن است.
عضو کمیسیون قضایی،حقوقی مجلس گفت: 
به نظر من در حال حاضر ضروری ترین نیاز کشور، 
تشکیل مجلس سنا است چراکه بدون مجلس سنا 
امکان اصالح وضعیت و شرایط فعلی وجود ندارد؛ 
مجلس با این ش��رایط نمی تواند قانون گذار موفقی 
باشد و اگر قرار است در قانون  گذاری موفق باشیم 

باید مجلس سنا نیز تشکیل شود.

نظر مخالفان 
از س��وی دیگر مخالفان با این ایده تاکید دارند 
ک��ه زمانی که در ۱۲ بهمن ۱۳5۷ امام خمینی)ره( 
در س��خنرانی خ��ود گفتن��د که  » ما ب��رای قانون 
اساس��ی جدید مجلس س��نا تش��کیل می دهیم.« 
منظور ایشان  »مجلس مؤسسان« بود، چرا که بعد 
از اتمام سخنرانی ایشان شهید مفتح در گوش امام 
این اش��تباه لفظی را یادآور می شود و رهبر انقالب 
بی درنگ توضیح میدهد: »منظور من از مجلس سنا 

مجلس مؤسس��ان بود نه مجلس سنا. مجلس سنا 
اصلش یک حرف مزخرفی است. همیشه بوده...«

البت��ه زمان��ی آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی، 
تاکید کردند که  مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
بخش مهمی از وظایف مجلس س��نا در نظام های 

دومجلسی را انجام می دهد.   
در ای��ن زمینه برخ��ی از کارشناس��ان نیز بر 
ای��ن باورن��د که هم اکنون در س��اختار سیاس��ی 
کش��ور مجل��س دوم در قال��ب نهادهای��ی چون 
ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حض��ور دارد. یعنی تا ش��ورای نگهب��ان مصوبات 
مجلس را تایید نکند تبدیل به قانون نمی ش��وند و 
مجمع تش��خیص مصلحت هم مرجع رسیدگی به 
اختالفات این دو نهاد اس��ت و عالوه بر آن اموری 
چون تعیین سیاست های کلی نظام را هم بر عهده 
دارد. یعن��ی مجلس دوم��ی داریم ک��ه اعضایش 
انتصابی و جزو چهره های شناخته ش��ده سیاسی، 
قضایی، دانش��گاهی و ... هس��تند، بنابراین تشکیل 

مجلس سنا کاری بیهوده است.
برخی دیگ��ر از مخالفان مجلس س��نا عقیده 
هس��تند که مشروطیت این اس��ت که نمایندگان 
انتخاب��ی ملت در قوه مقنن��ه، قانون گذاری کنند، 
ن��ه اینکه گروهی انتصابی این کار را انجام دهند و 
این مجلس نمادی از س��لطنت و رژیم طاغوتی به 

شمار  می آید. 
از س��وی دیگ��ر این گ��روه  تاکی��د دارند که 
درحال حاضر نهادهای نسبتاً زیادی در کشورمان 
در س��اختار حقوقی مش��غول به فعالیت هستند و 
اضاف��ه کردن ی��ک نهاد جدید در ش��رایط حاضر 
کش��ور کار صحیحی نیس��ت و مشکالت متعددی 

به وجود می آورد و بودجه زیادی را نیاز دارد

در نهایت 
فارغ از اینکه این  طرح این ایجاد این مجلس 
در کشور چه مزایا و معایبی دارد، به طور حتم این 
امر ضمن ایجاد مش��غولیت های بسیار برای دولت 
،   هزینه هاي تازه اي به کشور تحمیل و بار مالي 
تازه اي را به همراه خواهد داشت. از آن جمله مي 
توان به ایجاد ساختمان و امکانات جدید ،کارکنان 
و .... اش��اره نمود.  این درحالی اس��ت که  این امر 
اولویت اصلی کش��ور به ش��مار نمی رود و مشکل 
اصلي کشور نیست . حتی اگر هم این اتفاق بیفتد 
چند س��ال طول می کش��د تا وظایف به درس��تي 
تعریف و اجرا شود از این رو این امر درحال حاضر 

تاثیر مثبتي در کشور نخواهد داشت.

نشست علنی مجلس شورای  اسالمی دیروز به ریاست علی بهارست���ان
الریجانی برگزارشد . در این جلسه نماینده بوشهر 

از پاسخ های صالحی قانع شد. 

اصالح قانون تعیین تکلیف استخدامی 
معلمین حق التدریسی 

نماین��دگان مجل��س قان��ون تعیی��ن تکلیف 
اس��تخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را 
با اصالحاتی به منظور تأمین نظر ش��ورای نگهبان 

به تصویب رساندند.
اج��رای حکم این قانون من��وط به پیش بینی 

منابع مالی الزم در قوانین بودجه سنواتی شد.
نماینده گرمس��ار پس از بررسی این طرح در 
اخطاری گفت: طرح اص��الح قانون تعیین تکلیف 
اس��تخدامی حق التدریس��ان مغایر اصل ۷5 قانون 

اساسی است و بار مالی دارد.
وی افزود: پیش��نهاد چاپ ش��ده ای برای این 
دستور داشتیم اما بدون توجه به این پیشنهادات، 

رأی گیری انجام شد.

نمایندگان فعال تر باشند 
همچنین حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
مردم شاهین شهر در نشست علنی دیروز پارلمان، 
طی تذک��ری خطاب به الریجانی، اظهار داش��ت: 
مش��کالت مردم افزای��ش یافته و کس��ی با مردم 

صحبت نمی کند.
وی افزود: مردم در حالت بی اطالعی هستند، 
رئیس جمهور نیز با مردم صحبت نمی کند، انگار 
با مردم قهر است. شما هم امروز در ابتدای جلسه 
صحبت نکردید، نمایندگان در حوزه انتخابیه شان 
نمی توانند جواب م��ردم را بدهند. چه کار کنیم؟ 

داد بزنیم، گریه کنیم یا استعفا بدهیم؟
علی الریجانی رئیس مجلس به حاجی دلیگانی 
پاس��خ داد: نگرانی های نمایندگان درس��ت است، 
کمیس��یون اقتصادی که محور بررس��ی موضوعات 
اقتصادی است هفته آینده به سرکشی از حوزه های 
انتخابیه نمی روند و جلسات با دولت را پیگیری می 
کنند. وی افزود: پیچیدگی هایی در این کار وجود 

دارد و حل مشکالت جواب یک خطی ندارد.
الریجان��ی عنوان کرد: بای��د نمایندگان فعال 
باش��ند و ط��رح هایی ارائه دهند که مش��کالت را 

کاهش دهد.
در همین حال نماینده مردم دهلران در مجلس 
گفت: متاسفانه علی رغم اهمیت موضوعات مهم عده  
زیادی از نمایندگان در رای گیری شرکت نمی کنند 

که این به ضرر و خالف و مصلحت کشور است.
ش��ادمهر کاظم زاده نماینده با استناد به ماده 
۱۶۷ قانون اساس��ی، اظهار داشت: همه ما سوگند 
یاد کرده ایم که در گفته ها و اظهارنظرها از حقوق 

ملت دفاع کنیم.
الریجان��ی نیز ب��ا تایید اظه��ارات کاظم زاده 
از نمایندگان خواس��ت در رای گیری ها مش��ارکت 

داشته باشند.

اعالم وصول اصالح قانون حمایت از خانواده 
ط��رح الحاق ی��ک تبصره به م��اده 4۳ قانون 
حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی اعالم وصول شد.

 احم��د امیرآبادی فراهانی ع��الوه بر این طرح 
اعالم کرد طرح اصالح موادی از قانون ش��وراهای 
ح��ل اخت��الف و ط��رح لغ��و مجوزه��ای ناظر بر 
وزارتخانه ها، موسس��ات و س��ازمان های مس��تلزم 
ذکر نام یا تصحیح نام از ش��مول قوانین و مقررات 

عمومی اعالم وصول شد.
همچنین در این جلس��ه نماینده بوش��هر در 
مجل��س از پاس��خ وزیر ارش��اد درب��اره علت عزل 
غیرکارشناس��ی مدی��ران روحان��ی در حوزه های 

کلیدی وزارتخانه قانع شد.

کمر مردم ُخرد می شود، بعد ما لوایح بیخود 
را بررسی می کنیم

همچنی��ن در این جلس��ه رئیس فراکس��یون 
نماین��دگان والی��ی مجلس با انتق��اد طرح برخی 
مسائل ساختارشکنانه از تریبون مجلس گفت: صد 
بار در این مجلس به رهبری و نظام توهین ش��ده 

اما رئیس مجلس جواب نداده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در بخش پایانی جلسه 
علنی امروز مجل��س با ارائه تذکر آیین نامه ای به 
استناد مواد ۲۲،۲۳ و ۲4 آیین نامه داخلی مجلس 
و نیز با ارائه اخطار قانون اساس��ی به استناد اصول 
5۲ و 5۳ قانون اساس��ی اظهار داشت: مجلس از ۸ 
صبح جلسه داشته و مردم حتما می پرسند که چه 

مصوباتی داشته اید که به درد مردم بخورد.
وی با انتق��اد از برخی اظهاراتی که از تریبون 
مجلس مطرح می ش��ود تصریح کرد: گاهی اوقات 
ک��ه مردم مذاکرات مجل��س را گوش می کنند به 
اشتباه می افتند که رادیوی مجلس است یا رادیوی 

رسانه های خارجی!
رئی��س فراکس��یون نماین��دگان والیی مردم 
گفت: مجلس در راس امور اس��ت و رئیس مجلس 
در برابر این امور مس��ئول است. رئیس مجلس چه 
کاری مهمتر از اینجا دارد که هر روز س��اعت ۱0 
صبح می رود!؟ بنش��یند و اینجا تصمیم بگیرد، ما 
االن دالر ۱۳ هزار تومان و س��که 5 میلیون تومان 
داریم. رئیس مجلس باید نظارت کند و از مسئولین 

بخواهد که بیایند اینجا و توضیح دهند.

نگاهی به ضرورت اداره کشور با 2 مجلس

اولویت در حاشیه

آیت اهلل جنتی در پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان:

سران قوا پاسخگو باشند

 اعضای خانه ملت مجدداً خواستار  پاسخگویی دولت شدند 
انتقاد نمایندگان از انفعال مجلس 


