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دادستان ورود کند
نماینده مردم نجف آباد در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: طبق طرح ساماندهی 
ب��ازار مس��کن، در صورت ع��دم عرضه مس��کن های خالی، دادس��تان به عنوان 
مدعی العموم به این موضوع به عنوان احتکار ورود خواهد کرد. ابوالفضل ابوترابی 
، با بیان اینکه طبق سرش��ماری س��ال ۹۵، دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی 

وجود دارد که اگر این مسکن های خالی به بازار عرضه شود، مشکل مستأجرهایی 
که امروز تحت فشار زیادی قرار دارند، برطرف خواهد شد، گفت: زیرا عرضه و تقاضا 

متوازن می ش��ود. وی افزود: طبق طرحی که بنده تنظیم کرده ام، در صورت عدم عرضه 
مسکن های خالی از سوی صاحبان خانه، دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع 
به عنوان احتکار ورود کرده و با نظر کارشناس��ی، خانه ها را اجاره میدهد. نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس خاطرنش��ان کرد: در فرانس��ه و برخی کشورهای دنیا، این قانون در 

حال اجراست و می تواند مشکل بخش مسکن را حل کند.   مهر 

شفافیت آرا را برای همه نمایندگان مناسب نمیدانم
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: به طور کلی بنده با شفافیت آرا موافقم، اما 

در شرایط فعلی شفافیت آرا را برای همه نمایندگان مجلس مناسب نمیدانم.
علی مطهری درباره موضوع شفافیت آراء نمایندگان مجلس اظهار داشت: 

دلیل مخالفتم برای ش��فافیت همه نمایندگان این اس��ت که در مس��ائل مورد 
اختالف اگر آراء نمایندگان اعالم شود، بسیاری از آنها در حوزههای انتخابیه خود 

مورد آزار و اذیت گروههای فشار قرار میگیرند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: در نتیجه این امر)تحت 
فش��ار قرار گرفتن نمایندگان( باعث میشود که نمایندگان در مجلس رای واقعی خود را 
اعالم نکنند و چنین چیزی به ضرر کشور است. مطهری در خاتمه سخنانش خاطرنشان 
کرد: هر وقت این ش��رایط تغییر کرد و چیزی به نام گروههای فش��ار نداش��ته باش��یم 

شفافیت آراء نمایندگان یک امر مفید خواهد بود.  فارس 

شفافیت آرای نمایندگان موجب جلوگیری از رانت و فساد می شود
سخنگوی کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ش��فافیت الزمه قانونگذاری اس��ت و نمایندگان نباید از شفافیت آرا هراس داشته 
باش��ند، گفت: ش��فافیت موجب جلوگیری از رانتخواری و فساد میشود. عزت اهلل 
یوس��فیان مال با اشاره به ضرورت شفافیت آرای نمایندگان مجلس، اظهار داشت: 

ش��فافیت آرای نمایندگان موجب میش��ود تا مردم از آرای واقعی وکالیشان مطلع 
ش��وند، نمیدانم چرا برخی نمایندگان مخالف ش��فافیت هس��تند. وی افزود: معتقدم 

ش��فافیت الزمه قانونگذاری اس��ت. یوس��فیانمال تصریح کرد: اگر اعتم��اد نمایندگان به 
سیستمهای رأیدهی الکترونیکی مجلس افزایش یابد، ابهام در تخلفات شمارش آرا نیز به 
حداقل میرسد. وی تصریح کرد: این شفافیت در بسیاری موارد الزم است، اما نباید در این 
زمینه افراط و تفریط شود، به طوری که بگوییم همه آراء باید شفاف باشد، بلکه باید نگاهی 

منصفانه به این موضوع داشته و خواهان شفافیت در برخی آراء باشیم.  تسنیم 

سرلش��کر محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در نشست کمیته 
هماهنگی و پش��تیبانی قرارگاه اربعین نیروهای مس��لح، با اش��اره به 

اهمیت برگزاری هر چه باش��کوهتر مراسم اربعین حسینی، اظهار 
داشت: س��ال گذش��ته نیروهای مسلح همچون س��نوات قبل 
توفیق خدمت رسانی به زائران حسینی را داشتند و بحمداهلل 

به لحاظ امنیتی نیز کار را با موفقیت به پایان رساندند.
وی افزود: بخش های مختلف کش��وری از جمله وزارت کشور 
و نیروهای مس��لح اعم از نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، وزارت 

دفاع، بس��یج و... در برگزاری این همای��ش عظیم با تمام توان 
و انگیزه باال ش��رکت خواهند کرد تا بستر و ظرفیت های مناسب 

جهت تسهیل سفر زائران ایجاد شود.
سرلش��کر باق��ری در ادام��ه تصریح ک��رد:  همانطور که نیروهای مس��لح در 
امدادرس��انی ها و مقابله با بالیای طبیعی پیش��رو هستند و در این راه از همه 
توان اس��تفاده می کنند،  در برگزاری مراسم بزرگ اربعین حضرت ابا عبداهلل 
نیز به همین ترتیب عمل می کنند. وی با اشاره به اهمیت هماهنگی و انسجام 
در برگزاری هر چه بهتر و مطلوب تر این مراس��م بزرگ، عنوان کرد: مراس��م 
پیاده روی اربعین حسینی سال به سال نسبت به گذشته بهتر برگزار می شود 
و بحمداهلل همکاری و تعامل میان دس��تگاهها و نیروهای مسلح در این رابطه 
گس��ترده تر ش��ده و باید این تعامالت نیز توسعه و ارتقا یابد. رئیس ستاد کل 
نیروهای مس��لح در ادامه با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب اس��المی در 
خصوص برگزاری مراس��م بزرگ اربعین حس��ینی گفت: معظ��م له اخیرا در 
دی��دار با موکب داران عراق��ی فرمودند"توجه به زیارت اربعین یکی از راهها و 
بسترهای تمدن سازی اسالمی است." وی با تشکر و قدردانی از مردم مهمان 
نواز عراق گفت: توجه داش��ته باشیم که کش��ور عراق در سالهای اخیر درگیر 
جنگ و مقابله با تروریس��ت های تکفیری بوده و هم اکنون نیز آنان به دنبال 
اس��تقرار امنیت در سراسر کشورشان هس��تند؛ در روزگاری نه چندان دور از 
همین موکب ها در جهت اسکان آوارگان جنگی استفاده می کردند. سرلشکر 
باقری افزود: مس��لما در چنین ش��رایطی پذیرش چندی��ن میلیون زائر برای 

کشور عراق دشوار خواهد بود، لذا ما باید تالش کنیم تا با هماهنگی و انسجام 
بیش��تر در این رابطه گام برداری��م و امکانات الزم را جهت برطرف 
ش��دن نیازها تهیه و تمهید کنیم و بخ��ش قابل توجهی از کار 
زائران را در حوزه های مختلف اس��کان، حمل و نقل، تغذیه، 
بهداش��ت، امنیت و... را خودمان ب��ر عهده بگیریم و به نحو 
احسن انجام دهیم. وی از مراسم اربعین حسینی به عنوان 
نمای��ش بزرگ وحدت میان ش��یعیان و مس��لمانان جهان 
یاد کرد و افزود: ای��ن همایش حتی پذیرای آزادیخواهان و 
مبارزان با ظلم و ستم استکبارجهانی  است و  در این مراسم 
بزرگ، پیروان دیگر ادیان الهی نیز که به تناسب فطرت انسانی 

شان، ظلم ستیز هستند، شرکت می کنند.
 رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ابالغیه دستورالعمل جامع ستاد 
کل نیروهای مس��لح گفت،: مس��ئولیت اصلی برگزاری این مراس��م با س��تاد 
مرکزی اربعین در وزارت کشور است که کار را سازماندهی می کند و تالش ها 

و فعالیت های مستمری را تاکنون در این رابطه داشته است. 
سرلش��کر باقری گفت: امسال سپاه پاس��داران انقالب اسالمی نیز با همکاری 
و هماهنگی با حش��د الش��عبی و برادران عراقی با تمام��ی توان در این رابطه 
وارد عمل شده است و در خاک عراق مسئولیت مهمی را در راستای برقراری 
نظم و امنیت و اس��کان و بهداش��ت و تغذیه زائران بر عهده دارد. وی افزود: 
ارتش جمهوری اس��المی ایران نیز در حوزه نقل و انتقاالت بالگردی و ترابری 
و همچنی��ن در خص��وص بهداش��ت و درمان، اس��کان، برق��راری موکب و... 
مس��ئولیت های خطیری را عهده دار اس��ت. وزارت دفاع نیز در حوزه حمل و 
نقل و برقراری شرایط امن برای تردد زائرین و استقرار موکب ها نیز مسئولیت 

هایی را عهده دار است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: با نگرشی که فرمانده معظم 
کل قوا نسبت به برگزاری مراسم بزرگ اربعین حسینی دارند، ما نیز مسئولیت 
داریم تا با تمام توان و استفاده از ظرفیت ها بحث اربعین را در الویت کارهای 

خود در نیروهای مسلح قرار دهیم.   سپاه نیوز

مجمع جهانی صلح اسالمی در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد به 
مناسبت روز جهانی صلح 2۰1۹ ضمن گرامیداشت این روز، از آنتونیوگوترش 
درخواس��ت کرد به اجرای رس��الت س��ازمان ملل در اقصی نقاط جهان توجه 
بیش��تری داشته و تمامی امکانات و ظرفیت های قانونی خود را برای برقراری 

صلحی عادالنه و پایدار در جهان به کار گیرد.
در این نامه آمده اس��ت:جناب آقای دبیرکل! امروز برخی از قدرت های بزرگ 
با اقدامات تهدیدآمیز خود مانند خروج از پیمان ها و معاهدات جهانی از جمله 
پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس که مغایر با ش��عار روز جهانی صلح 2۰1۹ 
)اقدام اقلیم محور برای صلح( می باش��د و ... ضمن بی توجهی به ساختارهای 
جهانی، نوعی هرج و مرج در نظام بین المللی را موجب ش��ده اند.امروز قدرت 
های بزرگ با همان منش سلطه جویانه و استعمارگری قدیم و البته در لباس 
و ش��کل جدید، دخالت های متعددی را در امور داخلی برخی کش��ورها انجام 
م��ی دهند ک��ه از آن جمله می توانیم به حمایت از گروه های تروریس��تی در 
اقصی نقاط جهان، از جمله مذاکرۀ دولت آمریکا با گروه طالبان در افغانس��تان 
و ت��الش برای معاهده صلح با این گروه تروریس��تی ک��ه اقدامات متعدد ضد 

انسانی و کشتار غیرنظامیان در این کشور را رقم زده است؛ اشاره کنیم. اقدامی 
که نوعی به رس��میت ش��ناختن این گروه تروریس��تی مخالف با دولت قانونی 
کشور افغانستان می باشد و بی نظمی بیشتری را در ساختار روابط بین الملل 
موجب خواهد شد. مجمع جهانی صلح اسالمی ازدبیر کل سازمان ملل متحد 
درخواس��ت نمود که با توجه به رسالت آن سازمان و اهداف متعالی مندرج در 
منشور سازمان، از جمله تالش برای برقراری صلح، امنیت و عدالت در جهان، 
به اجرای رس��الت س��ازمان ملل در اقصی نقاط جهان توجه بیشتری داشته و 
تمامی امکانات و ظرفیت ه��ای قانونی خود را برای برقراری صلحی عادالنه و 

پایدار در جهان به کار گیرید.
این س��ازمان مردم نهاد در این نامه بیان داش��ت: انتظار داریم س��ازمان ملل، 
س��ازمانهای مدافع حقوق بش��ر و ش��خص دبیرکل، با ت��الش در جهت حفظ 
اس��تقالل و جلوگیری از نفوذ قدرت ها و اعمال اختیارات مرتبط با حفظ صلح 
و امنیت بین  المللی، به دور از استثناگرایی در مناسبات بین المللی، به انتظار 
برحق ملل جهان برای برقراری »صلح، عدالت، امنیت و حفظ کرامت انسانها« 

پاسخ شایسته ای بدهند.

سردار باقری: 

سپاه با همکاری حشد الشعبی امنیت عراق در ایام اربعین را برقرار می کند

نّیت خدایی کنند و برای
 خدمت بیایند

آن کسانی که خود را برای نامزدی آماده کرده اند، نّیت 
خود را، نّی��ت خدایی کنند و برای خدمت بیایند. این 
ملت ب��ه نماینده ای احتیاج دارد که ای��ن کار را برای 
انجام خدمت برگزیده است. آن کسی که این صندلی 
و این پست و این برگزیدگی را برای نان و نام و مقاصد 
سیاسی خود دنبال میکند، به درد این مردم نمی خورد. 
مردم ایران افتخارشان بعد از انقالب این بود که مجلس 
آنها مجلس��ی مردمی است؛ مجلس��ی از خودشان و از 
عناصری خالص، مؤمن، متدیّن و انقالبی است. این بار 
هم به فضل پروردگار مردم عزیز ایران باید ان ش��اءاهللهَّ 
افرادی مؤمن، انقالبی، معتقد به مبانی اسالم و انقالب، 
معتقد به امام و راه آن بزرگوار و معتقد به استقالل این 
کشور را انتخاب کنند. و انتخاب خواهند کرد. بعضیها 
دس��تگاههای قانونی را مّتهم میکنند و این کار غلطی 
اس��ت. دس��تگاههای قانونی، اعم از وزارت کشور - که 
مجری انتخابات اس��ت - و ش��ورای نگهبان - که ناظر 
امی��ن بر انتخابات اس��ت - هر ک��دام وظیفه و قانونی 
دارند. کسانی هم هس��تند که مراقبت میکنند تخلّف 
از قان��ون انجام نگیرد. اگر می��اِن خود اینها در موردی 
اختالفی باشد - که این قانونی است یا نه - باید میان 
خودش��ان آن را حل کنند. بعضیها مایلند که به دنبال 
هم��ان سیاس��ت جنجال آفرینی، این ش��خص را، آن 
شخص را، این مجموعه را، آن مجموعه را، به کارهایی 
مّتهم کنند که شأن مسؤول اسالمی نیست. بیانات در 

خطبه های نماز عید فطر
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مخاطب شمایید

نمایندگان مجلس  با دو فوریت طرح ش��فافیت آرا نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی مخالف��ت کردند و ای��ن طرح نوبت 

بررسی عادی در صحن علنی قرار گرفت.
درست یک سال پیش بود که باز هم مجلسی ها با یک فوریت 
طرح ش��فافیت آرای نمایندگان مخالف��ت کرده بودند، طرحی 
که از سوی جمعی از نمایندگان فراکسیون والیی مجلس ارائه 
ش��ده بود. در آن زمان برخی از نماین��دگان، هدف از ارائه ین 
طرح را، آشکار شدن آرای نمایندگان به لوایح چهار گانه دولت 
 )FATF( برای اجرای پیش ش��رط های گروه ویژه اقدام مالی
عنوان کردند و این ش��د که مجلس با آن مخالفت کرد. این در 
حالی صورت گرفت که قانون اساس��ی به صراحت تاکید کرده 
که مش��روح مذاکرات مجلس باید به سمع و نظر مردم برسد و 

این اقدام به معنای همان اصرار قانون بر شفافیت است.

 انگیزه ارائه طرح 
نگاه��ی به عملکرد نمایندگان مجلس در ادوار مختلف نش��ان 
می دهد که احساس مسئولیت آنها به رأی خود بسیار کمرنگ 
است و حتی بسیاری از نمایندگان در مدت زمان مقرر و قانونی 
نیز در جلس��ات مجلس حضور ندارند.  بارها شاهد بوده ایم که 
رئی��س مجل��س از نمایندگان می خواهد ک��ه در رای گیری ها 
مشارکت کنند و این درحالی است که بسیاری از آنها حتی به 
طور کامل از مفاد الیحه یا طرحی را که قرار است راجع به آن 

اظهار نظر کنند خبر ندارند. 
مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم با اش��اره به چنین ش��رایطی 
در ای��ن زمینه گفت: بعضا در مواردی یک س��ال برای طرح و 
الیحه ای کار می شود اما به خاطر عدم شرکت یک نماینده در 
رای گیری آن طرح یا الیحه بی نتیجه می ماند. یا اینکه در زمان 

رای گیری مدام رئیس جلسه می گوید که چند نفر رأی ندادند 
و تقاضای شرکت همه نمایندگان در رای گیری را می کند بعد 
ی��ک مرتبه نماین��ده ای که در ابتدا در بح��ث نبوده خود را به 
صندلی اش برای رای دادن می رس��اند و از نماینده کنار دستی 

می پرسد که آیا مخالف یا موافق رأی می دهد!
نتیجه چنین رویکردی، قوانین مصوب بی خاصیت و بی کیفیت 
ب��وده و الحاقیه ها و اصالحیه های مکرر در قوانین نیز نش��انده 

چنین خالئی در مجلس است. 
این در حالی اس��ت که مردم به این دلی��ل به نمایندگان رای 
دادن��د که مطالبه گر حقوق آنها باش��د و این امر می طلبد تا 
عالوه بر نظارت بر عملکرد نماینده، بدانند که وی چه زمانی در 

مجلس بوده  و رای وی به لوایح و طرح ها چگونه است.
ش��فافیت آرا از محافظه کاری نمایندگان جلوگیری می کند و 
باید گفت تنها راه مقابله با مش��کالت کشور شفافیت است که 

مانع از سوء استفاده، فساد، باند بازی و ... می شود.
در این طرح هر رای جدا از موافقت و مخالفت رای دهندگان، 
تعهد، مس��ئولیت پذیری و پاس��خگویی را به عنوان ضمانت به 
دنب��ال دارد و نگاه تحقیق محور و کارشناس��ی را بر س��طحی 
نگ��ری، سیاس��ی کاری و رویه های جناح��ی در مصوبه های 

مجلس شورای اسالمی اولویت می دهد.

 استدالل دوگانه 
جالب آنجاس��ت در این میان بس��یاری از نمایندگانی که دائماً 
درب��اره دفاع از حقوق مردم دم می زنند، حاضر نش��دند  طرح 
ش��فافیت آراء در مجل��س را امضا کنند.  این گروه ش��فافیت 
آرا نماین��دگان را موضوعی ابزاری و سیاس��ی و پوپولیس��تی 
عنوان کرده و بر این باورند که این اقدام موجب اختالف میان 

نمایندگان خواهد شد. 

این افراد بر این باورند که نماینده نباید با فشار مردم رأی خود 
را تغییر دهد و با ش��فافیت رأی، ممکن است وظیفه نشناسی 

برخی از مسئوالن، گردن نمایندگان گذاشته شود. 
از منظ��ر این گروه ش��فافیت آرا مانور قدرت ب��رای تهدید به 
رد صالحیت بوده و س��بب فش��ارهای صاحبان قدرت و ثروت 
بر نماینده می ش��ود. از جمله این اف��راد علی مطهری نماینده 
مردم تهران اس��ت  که در این ب��اره گفته؛ دلیل مخالفتم برای 
شفافیت همه نمایندگان این است که در مسائل مورد اختالف 
اگر آراء نمایندگان اعالم ش��ود، بس��یاری از آنها در حوزه های 
انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه های فش��ار قرار می گیرند 
و در نتیجه این امر باعث می ش��ود ک��ه نمایندگان در مجلس 
رای واقعی خود را اعالم نکنند و چنین چیزی به ضرر کش��ور 
اس��ت. همچنین س��هیال جلو دار زاده هم در ای��ن باره اظهار 
داش��ت: به قدری مشکالت هس��ت که پیوستن به این کمپین 

در آن گم است.
 پروانه سلحش��وری نماینده مردم تهران که این روزها درحال 
تکذیب ادعای دس��تگیری برادرزاده اش ب��ه اتهام عضویت در 
یک باند ماس��اژ غیرقانونی اس��ت نیز در این باره گفت: اساسا 
این موضوع را چوبی کرده اند که باالی س��ر نمایندگان به ویژه 

نمایندگان لیست امید بگیرند.
وی با اشاره به رای گیری در مورد CFT و تیتر یکی از روزنامه 
ه��ا مبنی بر اینکه »اگر جرأت کردید بگویید چه کس��انی رای 
داده اند«، تهدید مستقیم علیه نمایندگان است و افزود: تهدید 
که ش��اخ و دم ندارد. عده ای می خواهند مجلس هیچ جایگاهی 
نداشته باش��د، مجلس در راس امور نیست و همه این موضوع 
را می دانن��د. در مجل��س نه می گذارند کاری انجام ش��ود و نه 
خود نمایندگان آنقدر رغبت دارند که بگذارند مجلس در راس 
امور بماند. در این حال  که افکار عمومی بر این باور اس��ت که 

شفاف نبودن آرا به معنای پنهان کردن تصمیم مجلس است و 
نمایندگان چنین حقی را در برابر وکالی خود ندارند. 

ای��ن گروه تاکید دارند که ش��فافیت آرای نمایندگان منجر به 
عدم سوء استفاده از موقعیت و جایگاه آنها می شود و اگر مردم 
از کیفیت رای برخی از نمایندگان آگاه ش��وند خیلی ها از آنها 

در دوره بعدی مجلس حضور نخواهند داشت. 
در عین حال نماینده مردم باید این فرصت را داش��ته باشد که 
بدون مشکل رای خود و دلیل نظرش را به جامعه اعالم کند. 

 پایان آرای خاکستری 
در نهایت باید یادمان باشد که مردم رای نداده اند تا نمایند گان 
به مجلس بروند و با موبایلش��ان مشغول بوده، به کارهای غیر 
مرتب��ط بپردازند. در حقیقت صحن علنی مجلس اتاق جراحی 
قانون بوده و نمایندگان مانند جراحی هس��تند که نمی توانند 

هنگام جراحی به کاری غیر از جراحی بپردازند.
بای��د در نظر داش��ت ک��ه ش��فافیت رأی نمایندگان ب��ه آراء 
خاکس��تری مجل��س پای��ان داده و در عی��ن حال س��واالت و 
ابهام��ات درباره اقدام��ات مجلس را از بین می برد. ش��فافیت 
ضامن برقراری عدالت در کش��ور است و نه در مجلس بلکه در 
تمام امور مرتبط به حقوق مردم مطالبه ای اس��ت که اگر سالها 
پیش محقق می ش��د، بسیاری از مسائل در کشور به گونه ای 
دیگر بود و ش��اهد بس��یاری از تخلفات در کشور نبودیم. مردم 
کارفرمای نمایندگان مجلس هس��تند و باید از عملکرد وکالی 
خود به صورت دقیق مطلع ش��وند. ش��فافیت آرا نمایندگان و 
نحوه مش��ارکت آنان در فرآیند تصویب لوایح و طرح ها، نکته 
عزیمت دموکراس��ی و ضرورت مغفول در کشور است. یادمان 
باشد که مسئولیت هر رای که در مجلس تصویب و به اجرا در 

می آید به عهده همه نمایندگان است نه یک نماینده.
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