
ادامه بررسی موضوع الحاق ایران به 
CFT کنوانسیون

بررسی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون CFT، امروز 
هم در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، ادامه یافت. چهارمین جلسه کمیسیون مشترک 
مجمع متشکل از سه کمیسیون "اقتصاد"، "سیاسی، 
دفاعی و امنیتی"و "حقوقی، قضایی" با موضوع بررسی 
الحاق جمهوری اسللامی ایران به کنوانسیون سی اف 
تی، برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک 
مجمع و نمایندگانی از وزارت امور خارجه و کارشناسان 
سایر پیرامون پیوستن جمهوری اسامی ایران به این 
کنوانسیون faft به بحث و گفتگو نشستند. قرار است 
در جلسه آتی این کمیسیون، اعضا سناریوهای محتمل 
در پیوستن به کنوانسیون سی اف تی را بررسی کنند. 

 اداره کل روابط عمومی مجمع

اخبار

جای لگد را به کسی نشان ندهید
سللخنگوی شللورای نگهبان: اصاح طلبانللی که با 
شللورای نگهبان جلسات داشللتند توضیحات را در 

بیرون واقعی منعکس کنند.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...

الف( نشان دادن جای کشیده روی صورت اشکال ندارد.
ب( نشللان دادن مواضعی که بلله آن لگد خورده از 

اخاق به دور است اما موقع انتخابات اشکال ندارد.
ج( گفتمان چیز خوبی است اما چون اینجا خانواده 
نشسللته نباید توضیحات داخلی را در بیرون واقعی 

بازگو کنیم.
د( سخنگو باید اینطور سخنگویی باشد و سخنگویی 

که اینقدر شفاف نباشد سخنگو نیست.
عضو هیات رییسه مجلس: عده ای با مایوس کردن 

مردم می خواهند به برنامه های خود برسند.
منظور از "عللده ای" در اظهارنظر فوق کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
الف( خرزوخان و اهالی خونگرم برره

ب( عمو پورنگ و امیرمحمد
ج( ننجون و عمه رهبر کره شمالی
د( کلیدسازان محترم شمال تهران

عبارت فلسفی زیر از کیست؟
مللا حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و 
یک ریال هم نمی توانیم هزینه آن را افزایش دهیم، 
در واقللع درآمد را می توانیم افزایش دهیم و هزینه 
را نیز می توانیم کاهش دهیم ولی عکس آن را نمی 

توانیم عمل کنیم.
الف( ذیمغراطیس – فیلسوف

ب( ارشمیدس – حکیم
ج( فیثاغورث – ریاضیدان

د( غامعلی جعفللرزاده – نماینده و اقتصاددان بزرگ 
رشت-

ننجون

دوشنبه؛ راهپیمایی مردم تهران به مناسبت ۹ دی 
مراسللم گرامیداشت حماسلله ٩دی در تهران و از ساعت ١٤ در میدان امام 
حسللین)ع( و با سخنرانی حجت االسللام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه 
در سللپاه برگزار می شود که پس از قرائت قطعنامه، یک راهپیمایی مردمی 

تا میدان شهدا برگزار خواهدشد.
نصرت اهلل لطفی در نشسللت خبری خود درباره برنامه های یوم اهلل ٩دی بیان 
داشت: همه استان ها به طور یکسان روز دوشنبه ٩دی، تجمعات و راهپیمایی هایی 
برای گرامیداشت این روز بزرگ حماسی خواهند داشت که به طور کل در بیش از 

هزار شهر و شهرستان این مراسم برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: مراسللم گرامیداشت حماسه ٩دی در تهران و از ساعت١٤ در میدان 
امام حسللین)ع( و با سخنرانی حجت االسللام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در 
سللپاه برگزار می شللود که پس از قرائت قطعنامه، یک راهپیمایی مردمی تا میدان 

شهدا برگزار خواهدشد.  میزان

شکایت دولت از نماینده ماهشهر در مجلس
علی گلمرادی نماینده ماهشللهر در مجلس از شکایت دولت روحانی از او به 

دلیل اظهاراتش خبر داد.
علی گلمرادی درباره شللکایت دولت روحانی از وی گفت: دولت روحانی اخیرا 
شکایتی را  از من به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تقدیم کرده است.  وی 
تصریح کرد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به من اعام کرده است که  آمادگی 
الزم برای حضور در  جلسللات این هیات را به دلیل شکایت دولت از من داشته باشم.  
گلمرادی خاطرنشللان کرد: تاکنون نامه شکایت دولت از من به دستم نرسیده است و 
باید در ابتدا این نامه را ماحظه کرده و موارد مطروحه در متن شکایت را مشاهده کنم.  
وی خاطرنشللان کرد: دولت به صورت غیررسمی معترض بوده است که اظهارات من 
در مجلس برایشان آزاردهنده است این در حالی است که بخش عمده ای از مشکات 
عدیده ای که در کشور با آن مواجه هستیم به دلیل عدم نظارت نمایندگان مجلس بر 

امورات مختلف و عدم اشراف آن بر جایگاه قانونی شان است.  فارس

نظر یک نماینده درباره تخلفات تبلیغاتی کاندیداهای مجلس
عضو هیئت رئیسه کمیسللیون قضایی مجلس گفت: تبلیغات پیش از موعد 
کاندیداهللا برخللاف قانون و از مصادیق مجرمانه و الزم اسللت با متخلفین 

برخورد قانونی شود.
یحیللی کمالی پور با اشللاره به تبلیغللات پیش از موعللد انتخاباتی برخی از 
کاندیداهللای مجلس، گفت: ایللن اقدام که تخلف انتخاباتی کاندیداها اسللت 
قطعا از دید شورای نگهبان پنهان نمی ماند و در روند بررسی صاحیت فرد متخلف 
تأثیر گللذار خواهد بود. وی با تأکید بللر اینکه تبلیغات پیش از موعد برخاف قانون 
و از مصادیللق مجرمانه و الزم اسللت بللا متخلفین برخورد قانونی شللود، ادامه داد: 
ضروریست تا تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی نیز از سوی متولیان امر پیگیری 
و مورد بررسللی قرار گیرد. کمالی پور تأکید کرد الزم اسللت تا دستگاه های نظارتی 
از جمله شورای نگهبان این تخلفات را رصد کنند و بر اساس قانون این تخلفات را 

در بحث تعیین صاحیت ها لحاظ کنند.  تسنیم

 تیراندازی ناوهای ایران، روسیه و چین 
به سوی اهداف دریایی

در اجرای اولین مرحله از تمرینات رزمایش مرکب 
ایران، روسیه و چین، شناورهای 3 کشور به سوی 
3 هدف از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی 

کردند.
در دومین روز از برگزاری رزمایش مرکب ایران، 
با  روسیه و چین، یگان های شناور سه کشور که 
اجرای  محل  سمت  به  چابهار  بندر  از  شدن  جدا 
عمان  ودریای  هند  اقیانوس  شمال  در  ماموریت 
عزیمت کرده بودند، اولین مرحله از تمرینات این 

رزمایش را به اجرا گذاشتند.
در این مرحله از رزمایش، یگان های شناور ایران، 
با  و  تندر  شناور  فرماندهی  به  چین  و  روسیه 
سوی  به  میلیمتری   20 کالیبر  سالح  از  استفاده 
سه هدف از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی 

کردند.
 PHOTOEX تمرین  بعد  مرحله  در  همچنین 
یگان های  آفندی  آرایش  و  صورت بندی  شامل 
تهدیدات  با  متناسب  رزمایش  در  شرکت کننده 

موجود در منطقه نیز صورت گرفت.
تمام مراحل فوق با نظارت و پایش هوایی منطقه 
توسط بالگردهای نیروی دریایی ارتش انجام شد. 

 روابط عمومی ارتش

نمای نزدیک

معللاون هماهنگ کننللده ارتش درباره احتمال جاسوسللی 
از رزمایللش مرکب ایران، روسللیه و چیللن گفت: ابزارهای 
جاسوسللی در رزمایش مرکب چه شللناوری و چه پروازی 

را می زنیم.
امیر دریادار در نشست خبری با موضوع رزمایش مشترک 
دریایی ایران، چین و روسللیه با بیان این مطلب که منطقه 

رزمایش بسللیار حائز اهمیت اسللت، گفت: شمال اقیانوس 
هند از مناطق اسللتراتژیک جهان اسللت، چون بین سلله 
تنگلله مهم و راهبری جهان شللکل گرفته اسللت؛ در واقع 
باب المندب، ماالکا و هرمز مثلث طایی را شکل می دهد. 

وی افللزود: تجارت جهانی از طریق دریا صورت می گیرد و 
این اهمیت دریا را می رساند. 

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به مرز هزار کیلومتری 
دریایللی ایران، گفت: ما بر  شللمال اقیانوس هند ُمشللرف 
هسللتیم و عبللور و مرور  و صللادرات در این منطقه طایی 

شکل می گیرد. 
امیر سللیاری اضافه کرد: ما بللرای اینکه امنیت این منطقه 
را تأمین و تضمین کنیم، اقدامات ارزشللمندی را در طول 
سللالیان گذشللته انجام دادیم، این موضوع برای روسیه و 

چین هم مهم است.
وی با طرح این سللؤال که چه اتفاقی افتاده که دو کشللور  
قدرتمنللد  دریایی به آب هللای ایران می آینللد و  تحت امر  
نیللروی دریایی ارتش رزمایش مشللترک برگزار می کنند؟ 
گفت: وقتی بحث دزدی دریایی و ناامنی خلیج عدن مطرح 
شده و ما از همان ابتدا حضور پرقدردتی برای مقابله با این 
ناامنی پیدا کردیم و تأمین  امنیت خلیج عدن نه تنها برای 
ایللران، بلکه برای دنیا رقم خللورد، ما در این منطقه حدود 
5 هزار کشتی اسللکورت و به 30 فروند کشتی کشورهای 

جهان کمک کردیم.
معللاون ارتش تصریح کرد: تاکتیک ما برای مقابله با دزدی 
دریایللی برای خیلی از کشللورهای دنیا الگو و برای ما مایه 
افتخار بود، خیلی ها دنبال تاکتیک ما برای مقابله با دزدی 

دریایی بودند.
امیر سللیاری با اشللاره بلله رزمایش در حللال برگزاری در 
شللمال اقیانوس هند، گفت: این کشللورها توان دریایی ما 
را پذیرفتنللد و  به همین دلیل کنار مللا برای رزمایش قرار 

گرفتند. 
وی در تشریح اهداف برگزاری این رزمایش، نمایش اقتدار 
دریایللی ایللران در شللما اقیانوس هند را نخسللتین هدف 
عنوان کرد و گفت: اسللتفاده از توانمندی های دریایی سایر 

کشللورها و همچنیللن در اختیار گذاشللتن تجارب دریایی 
در اختیار کشللورهای دوسللت، هدف دیگری است، نجات 
کشتی های آسللیب دیده و  تمرین عملیات امداد و  نجات از 

اهداف دیگرئ رزمایش است.
معللاون هماهنگ کننده ارتش درباره علللت نامگذاری این  
رزمایللش با عنوان رزمایش »مرکب« اظهار داشللت: وقتی 
رزمایش با کشللورهای همسایه باشللد، رزمایش مرکب نام 

می گیرد.
امیر سللیاری ادامه داد: خیلی هللا تاش می کنند منطقه را 
ناامن نشان دهند تا توجیهی برای حضورشان عنوان کنند، 
اما امنیت منطقه را ما تأمین می کنیم و امنیت برقرار است 
و اینکه دیگران بخواهند حضور  نامشروعی در منطقه داشته 
باشند، نیست و  نیازی به حضور آنان نداریم؛ این توانمندی 
می تواند برای خیلی ها الگو باشللد و در این رزمایش مرکب 
شرکت کنند،  این توانمندی امروز برای همه نمایان و قابل 

درک است.

معاون هماهنگ کننده ارتش در پاسللخ به این پرسش که 
آیا رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین پاسخی به تشکیل 
ائتاف آمریکا در منطقه اسللت؟ اظهللار کرد: این رزمایش 
تنها یک اقدام مشللترک اسللت و ما بنایی بر ایجاد ائتاف 
نداریم؛ اگرچه آمریکایی ها با تاش برای نا امن جلوه دادن 
منطقه سللعی بر ایجاد ائتللاف دارند، اما پیام ایران در این 
رزمایللش و رزمایش های دیگر این اسللت که امنیت تنگه 
هرمز به بهترین شللکل تامین شللده و ائتاف های آنها در 

این منطقه معنایی ندارد.
وی با اشللاره به سللخنان اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر 
اینکه ایللران به دنبال نا امن کردن منطقه اسللت، تصریح 
کرد: تاش های ایران برای تأمیللن امنیت منطقه تحریک 
آمیز اسللت یا رفتار آنها و حضور نامشروع در خلیج فارس؟ 
ایران همواره اعام کرده که با همراهی کشللورهای منطقه 
می توانیللم امنیت آب های منطقلله را تامین کنیم و هیچ 

نیازی به حضور بیگانگان نیست.  تسنیم

نماینللدگان مجلللس دهم بللا عملکرد ضعیللف خود باعث 
ناکارآمللدی خانه ملت شللدند و به همین دلیللل انتقادات 

زیادی به آنان می شود.
»مجلس دیگر در رأس امور نیسللت«؛ ایللن جمله بارها و 
بارها از سللوی افراد مختلف و به ویژه کارشناسان سیاسی 
در نقد عملکرد نمایندگان مجلس دهم به کار رفته اسللت 
و حتللی نماینللده ای همچللون محمود بهمنی هللم بر این 
مسئله ُمهر تأیید می زند و رک و پوست کنده می گوید که 
»مجلللس در این دوره از رأس امور بودن افتاد.« به عبارت 
دیگر کسللانی که عملکرد مجلس فعلللی را مورد ارزیابی و 
نقد قرار می دهند، دالیلللی را برای ناکارآمدی این مجلس 
برمی شللمارند که در این گزارش به صورت گذرا به دالیل 

آنان پرداخته ایم:
١. نمایندگاِن وکیل الدوله

بلله گفته تحلیل گران سیاسللی یکی از دالیللل ناکارآمدی 
مجلس دهم این اسللت کلله برخی از نماینللدگان مجلس 
اسللتقال خود را از دسللت داده اند و به جای آنکه نماینده 
واقعللی مردم و مطالبات آن ها باشللند، نماینده دولت و به 

تعبیر بهتر "وکیل الدوله" هستند.
سللید احسللان قاضللی زاده هاشللمی در این بللاره گفت: 
»اصاح طلبللان و فراکسللیون امید برای برخللورد جدی با 
ناکارآمدی ها و بی تدبیری های دولت جلو نیامدند و این امر 

منجر به ناکارآمدی مجلس دهم شد.«
حسللینعلی امیری معاون پارلمانی رئیللس جمهور هم در 
گفتگویللی تاکیللد کرده بود کلله »از مجلللس دهم راضی 
هسللتیم«؛ گفته های وی حکایللت از آن دارد که برخی از 
نمایندگان در مجلس فعلی طبق خواسته دولت عمل کرده 

و به جای رضایت ملت، رضایت دولت را جلب کرده اند.
البته چهره ای چون سللید مصطفی میرسلللیم عضو مجمع 
تشللخیص مصلحت نظام نیز این موضوع را مورد تأیید قرار 
می دهللد و می گوید: »بسللیاری از نمایندگان مجلس دهم 
با دولتمردان زد و بند داشللتند و عمًا با دولت مماشللات 

کردند.«
هدایللت اهلل خادمی یکی دیگللر از نمایندگان فعلی مجلس 
است که درباره علت ناکارآمدی مجلس گفت: »اگر مجلس 
منطبللق با برنامه هللا کار نکند، نهاد قوی بللرای برخورد با 

دولت وجود ندارد.«
البته یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در این باره آن است 
کلله برخی از نمایندگان نزدیک به دولللت عاقه دارند که 
در مجلللس بعدی وکیل الدوله و به تعبیللر دیگر بله قربان 
گللوی دولت باشللند و به حدی طعم همراهللی با دولت به 
کامشللان شیرین آمده که باز هم از دوستان خود در دولت 
می خواهنللد که به انتخابات ورود کنند. مؤید این مسللئله 
اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور اسللت که اخیراً در 

این باره گفته اسللت: »گاهی برخی نمایندگان که خیلی با 
دولت همراه و همکار هسللتند و تحت عنوان لیست دولت 
وارد مجلس شللدند به من گله می کنند و می پرسللند پس 
کی می خواهید سللازماندهی کنید و بللرای مجلس آینده 

برنامه ریزی کنید.«
۲. ضعف نظارتی

یکی دیگللر از دالیلی که برای ناکارآمللدی مجلس مطرح 
می شللود، این است که برخی از نمایندگان مجلس، قدرت 
اسللتفاده از اختیللارات قانونی و نظارتی خللود را ندارند و 
نمایندگانی هسللتند که هرگللز در دوره نمایندگی خود از 
ابزارهایی چون طرح سللوال از وزرا، استیضاح آنان و تذکر 

شفاهی و کتبی به دولتمردان استفاده نکرده اند.
مهدی شیخ عضو فراکسیون امید مجلس دهم، بدون توجه 
به ابزارهای نظارتی مجلس تاکید می کند که »سوال از وزرا 
باعث می شود وقت مجلس گرفته شود و همچنین مشکات 

زیادی را برای وزرا ایجاد می کند.« اینجا بخوانید
محمللود صادقی یکللی دیگر از اعضای فراکسللیون امید با 
اشللاره به ضعف نظارتی مجلس دهللم می گوید: »همراهی 
فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بار نظارتی ما کاسته 

است.« اینجا بخوانید
احسللان قاضی زاده هاشللمی در همین رابطه معتقد است: 
»اعضای فراکسللیون امید در اوج ناامیدی هسللتند، علت 
ناامیدی اصاح طلبان و امیدی ها این اسللت که نتوانستند 
قانون خوبی به تصویب برسانند یا نظارت دقیق بر عملکرد 

دولت داشته باشد.«
3. دخالت در امور اجرایی

یکی دیگر از انتقاداتی که به نمایندگان می شللود این است 
کلله آنان به جای انجام وظایف قانون گللذاری و نظارت، به 
امللوری ورود می کنند که هیچ ارتباطی به آنان ندارد. برای 
مثال هستند نمایندگانی که در هر کاری حتی انتخاب یک 
مدیر اسللتانی هم دخالت می کنند. ایللن موضوع به حدی 
بارز اسللت که بسللیاری از خود نماینللدگان مجلس هم به 
دخالت های همکاران خود در انتصابات اسللتانی گله دارند 
و بللر این باور هسللتند که دخالت در انتصابات دون شللأن 

نمایندگان است.
٤. محافظه کاری

محافظه کاری یکی دیگر از مشللکات نمایندگان این دوره 
مجلس شللورای اسامی اسللت. این افراد بعضاً در جلسات 
خصوصی حرف هایللی می زنند و انتقادهایی به مسللئوالن 

دارنللد اما جرأت نمی کنند که این مباحث را در جلسللات 
علنی مجلس و یا مصاحبه با رسللانه ها مطرح کنند که در 
این شللرایط این نمایندگان نمی توانند برای ملت کار کنند 

و مجلس هم کارکرد خودش را از دست می دهد.
محمدرضا عارف رئیس فراکسللیون امیللد مجلس یکی از 
نمایندگان این دوره اسللت که بللا اظهاراتش ثابت می کند 
که نماینده ای محافظه کار است چرا که در جایی می گوید: 
»وقتللی من می توانم در جلسللات خصوصی بلله وزرا تذکر 
دهم، دیگر نیاز نیست موضوع را به صحن علنی بکشانم.«

5. عدم تخصص
یکی دیگللر از دالیلی که برای ناکارآمللدی مجلس عنوان 
می شللود ایللن اسللت کلله تحصیللات برخی از رؤسللای 
کمیسیون های مجلس با آن کمیسیونی که در آن فعالیت 
می کنند مطابقت ندارد و بر این اسللاس این افراد آن طور 
که باید و شللاید به زیر و بم مسللائل آن کمیسیون اشراف 

ندارند.
الیاس حضرتی که توانست جای محمدرضا پورابراهیمی را 
در کمیسللیون اقتصادی بگیرد، یکی از رؤسای کمیسیون 
مجلس اسللت که مللدرک تحصیلللی اش ارتباطللی با این 
کمیسیون ندارد و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت 
دولتی اسللت. مدارک تحصیلی عبدالرضللا عزیزی، رئیس 
کمیسللیون اجتماعللی و محمدرضللا رضایی کوچی، رئیس 
کمیسللیون عمران هم با سللمت های آنان در کمیسللیون 
همخوانللی ندارد چرا که ایللن دو نماینللده فارغ التحصیل 
دکتللرای پزشللکی هسللتند. محمدجواد کولیونللد، رئیس 
کمیسللیون شللوراها و امور داخلی کشور هم دارای مدرک 
کارشناسللی ارشللد مدیریت صنعتی اسللت و تحصیاتش 
با مسللائلی که اغلب در این کمیسللیون مورد مباحثه قرار 

می گیرد، ارتباطی ندارد.
البته این مسئله فقط درباره رؤسای کمیسیون های مجلس 
صللدق نمی کند و در میان نمایندگان مجلس هم به کرات 
دیده می شود که سوابق و تحصیاتشان هیچ گونه سنخیتی 
با کمیسیونی که در آن فعالیت می کنند، ندارد و این افراد 
به جهت عدم تسلللط بر مسللائل تخصصی کمیسیون های 

متبوع خود، باعث ناکارآمدی مجلس دهم شده اند.
۶. نبود فراکسیون اکثریت

از دیگر عوامل ناکارآمدی مجلس دهم این است که عده ای 
از نمایندگان این دوره، بعد از ورود به مجلس در هیچکدام 
از فراکسللیون های نمایندگان والیی و امید حضور نداشتند 

و وارد فراکسللیون مستقلین شللدند و به عبارت دیگر، این 
موضوع سبب شد فراکسللیون مستقلین برای نخستین بار 
در مجلس دهم شللکل گیرد و نبود فراکسیون اکثریت در 

مجلس دهم به شدت به بهارستان ضربه زد.
جبار کوچکی نژاد با اشللاره به عملکرد مجلس دهم، اظهار 
داشللت: »معتقدم ضعف دوره دهم مجلس شورای اسامی 
نسبت به ادوار هشتم و نهم کامًا نمایان است.« وی تاکید 
می کند: »نمایندگانی که در دوره دهم با سللاختارهای تازه 
به مجلس آمدند، چهره های سیاسی، قدرتمند و تصمیم ساز 
نبودنللد و بنابراین برآیند عملکرد این دوره از مجلس قابل 

توجه نبود.«
عضو فراکسللیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسامی 
گفت: »در مجالس گذشللته دو فراکسیون قدرتمند وجود 
داشللت، اما در مجلللس دهم هیچ فراکسللیون قدرتمندی 
نداشللتیم و در طرح ها و لوایح مهم تکلیف روشن نبود که 

افراد به چه رأی می دهند.«
۷. البی با دولت

یکی دیگر از مشللکات نمایندگان مجلس دهم این اسللت 
که اغلب آنان برای حل مشکات حوزه انتخابیه و همچنین 
دسللتیابی به اهداف شللخصی خود با دولتمردان و به ویژه 
وزرا البللی می کننللد و این موضوع در زمان بررسللی طرح 
سللوال از وزرا و یا اسللتیضاح آنللان در خانه ملت به حدی 

مشهود است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
جبللار کوچکی نژاد در ایللن باره می گویللد: »مجلس دهم 
فراکسللیون اکثریت نداشللت و البی گری و باندبازی در آن 
جای فراکسیون قدرتمند و با پشتوانه را گرفت و مجلس را 

در بسیاری از مقاطع منحرف و دچار مشکل کرد.«
البته دادوسللتد نمایندگان با دولتمللردان فقط محدود به 
روزهای بررسللی طرح سللوال از وزرا و یا اسللتیضاح آنان 
نیست و در زمان بررسللی الیحه بودجه سالیانه هم شاهد 

آمد و شد بسیار زیاد دولتمردان در مجلس هستیم.
احمد بیگدلی عضو فراکسللیون امید ایللن موضوع را یکی 
از آسیب های مجلس شللورای اسامی می داند و می گوید: 
»از زمانللی کلله الیحه بودجه از سللوی دولللت به مجلس 
ارائه می شود، شللاهدیم راهروهای مجلس، کمیسیون های 
تخصصللی و همچنیللن صحللن علنی شلللوغ می شللود و 
بسیاری از مسللئوالن به دنبال افزایش بودجه دستگاه های 
خود هسللتند و معموالً البی هر کس بیشللتر باشد، بودجه 

بیشتری می گیرد.«
در پایللان باید گفت که مردم مجلللس ناکارآمدی را که بر 
دولت نظارت نمی کند و خودش را از رأس امور بودن پایین 
انداخته، نمی خواهند و به دنبال شکل گیری مجلسی مقتدر 
هستند که نمایندگانش به جای وکیل الدوله بودن، به فکر 

دفاع از منافع ملت باشند.

کارشناسی ارشد ناکارآمدی!؟
ادامه از صفحه اول

ناتوان و ناکارآمد کرده است. مشکات متعدد زندگی 
مللردم که برای چند دهه بر روی هم انباشللته شللده 
است محصول ناکارآمدی مزمن در تقنین و اجراست. 
ناکارآمدی درد قدیمی قانون، قانونگذاری و قانونگذاران 
سنتی ایران است که به نظر نمی رسد ناشی از کمبود 
یا فقدان مدرک تحصیلی در نزد قانونگذاران باشد. آنچه 
که کشور تاکنون با آن مواجه بوده است ناتوانی مدرک 
کارشناسی ارشد برای داوطلبان نمایندگی مردم در حل 
مشکات زندگی آنان است. ناکارآمدی نامطلوب است 
و ناکارآمدان مورد رضایت جامعه نیستند اگر چه دارای 
مدرک تحصیلی دکترا و یا کارشناسی ارشد یا معادل 
آنها باشللد. قانونگذاری محتاج کارآمدی و توانمندی 
برای حل مشللکات زندگی مللردم و نه برگه کاغذی 
به نام مدرک تحصیلی! حافظه تاریخی این کشور در 
چهار دهه گذشللته، جناح های سیاسللی مرسوم را با 
ناکارآمدی هایشللان فراموش نکرده است که فهرست 
های سللنتی آنها مملو از مللدرک داران ناکارآمد بوده 
و هست که نتوانسته اند و نخواهند توانست مشکات 
زندگی مردم را با ناکارآمدی سللنتی خود حل کنند. 
وظیفه دسللتگاه های نظارتی است که با دقت بسیار 
مدرک داران ناکارآمد را با توجه به سوابق ناکارآمدی 
آنها شناسایی و از تکرار دوباره آنها جلوگیری کنند. باید 
مراقب بود که دو قطبی سازی های هیجانی انتخابات، 
ناکارآمدی چند دهه گذشته جناح های سیاسی را به 
حاشیه نراند تا اهالی ناآکارمدی بار دیگر انتخاب نشوند 
چرا که همچون گذشته از زیر بار حل مشکات زندگی 
مردم شللانه خالی خواهند کللرد و آن را به آینده ای 

غیرمحتمل حواله خواهند داد.
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۷ دلیل ناکارآمدی »مجلس دهم«

نمایندگانی که دربرابر دولت سردرگم اند


