
گزارش

جزئیات جلسه علی مطهری با شورای نگهبان درباره دالیل ردصالحیتش
نماینده مردم تهران جزئیاتی از جلسه اخیرش با اعضا شورای نگهبان درباره 

دالیل ردصالحیتش برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس را تشریح کرد.
عل��ی مطهری گفت: بنده در ای��ن دوره از انتخابات مجلس تأیید صالحیت 
نش��دم، اما به ش��ورای نگهبان اعت��راض کردم، چند روز پیش هم ش��ورای 

نگهبان درخواس��ت کرد که پیرامون دالیل ردصالحیت در این ش��ورا حضور 
پیدا کنم و جلس��ه ای با آنها داش��ته باش��م که جمعه گذش��ته در این شورا حضور 
یافتم. وی اضافه کرد: در این جلسه بحث های کلی مطرح شد؛ مستندات شان برای 
ردصالحیت بنده ضعیف بود، مس��تنداتی که قائل به عدم التزام عملی بنده به نظام 
بود، خیلی ضعیف بود، بنده در این جلس��ه پاس��خ دادم و گفتم که این اس��تنادات 
و حرف هایی که می زنید، وارد نیس��ت، البته فعال منتظر نظر نهایی شورای نگهبان 

هستم.  تسنیم  

مجلس با اجرای توافق پاریس مخالف است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس به طور کلی 
با الحاق ایران به توافق پاریس مخالف اس��ت چ��را که اجرای این توافقنامه 

هزینه های تمام شده مردم را افزایش می دهد.
عب��اس پاپی زاده در واکن��ش به ابالغیه اجرای توافق نامه پاریس از س��وی 

دولت گفت: بر اساس قانون اجازه امضای تفاهمنامه و معاهدات بین المللی را 
مجل��س باید به دولت دهد. وی با بی��ان اینکه مجلس تا این لحظه از اجرای توافق 
پاریس از سوی دولت بی اطالع بود، افزود: ما قطعاً از ابزارهای نظارتی خود استفاده 

می کنیم و به این موضوع ورود کرده و با دولت برخورد می کنیم.
پاپی زاده با اش��اره به اینکه مجلس به طور کلی با الحاق ایران به توافقنامه پاریس 
مخالف است، تصریح کرد: الزام کشور به رعایت توافق نامه پاریس باعث می شود که 

کشور دچار ضرر و زیان بسیار زیادی شود. مهر

روحانی با ایجاد 2قطبی کاذب به دنبال پوشاندن ضعف های دولتش است
نماینده نجف آباد در مجلس با اشاره به هجمه حسن روحانی به شورای نگهبان 
گفت: رئیس جمهور با ایجاد 2قطبی کاذب به دنبال پوشاندن ضعف های دولتش 
است. ابوالفضل ابوترابی در درباره اظهارات حسن روحانی و ورود وی به پروژه 
انتخاباتی دولت گفت: کلید آقای روحانی به دنبال ایجاد دو قطبی در کش��ور 

اس��ت به طوری که وی در زمان انتخابات با همین فضا توانس��ت رأی بگیرد. 
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: حسن روحانی در سال 96 جای شهید 
و جالد را عوض کرده و این کار را براس��اس اس��تراتژی دو قطبی انجام داد و همین 
عامل توانست منجر به رأی آوری وی شود و به همین دلیل به دنبال تکرار همان فضا 
و ش��رایط است. ابوترابی گفت: آقای روحانی به جای آنکه در اموری که مصّرح قانون 
اساسی دخالت کند باید گزارش عملکرد در شرایطی که مردم درگیر معیشت، اقتصاد، 

تورم و گذران سخت زندگی شان هستند بدهد.  فارس 

گروه رویکرد  مجلس کنونی تاکنون نتوانس��ته  اس��ت عملکرد مناسبی از 
خود بروز دهد که افکار عمومی و کارشناس��ات اعتقاد دارند که باید مجلس 

آینده یک مجلس انقالبی باشد.
مجلس شورای اسالمی قرار نیست که با دیگر دستگاه ها به ویژه دولت مدارا 
کن��د، مجلس باید هم نظارت قوی داش��ته باش��د و ه��م مصوبات صحیح تا 
بتواند با تصمیمات اتقالبی که ش��امل عقالنیت، منطق،  دوراندیشی، دوری از 
خواس��ته های جناحی و حزبی،  آرمان های انقالب،  خواس��ته های مردم و رفع 
مشکالت اس��ت گاتم بردارد. مصلحت اندیشی های نابجا سمی برای مجلس 
است که مانع از اجرای تصمیماتی می شود که می تواند گره گشای مشکالت 
کش��ور باش��د،  اگر مجلس حتی بتواند در چارچوب وظایف قانونی خود هم 
عمل کند، قطعاً تأثیر گذارتر خواهد بود، اما دیده شده در بسیاری از مسائل 
نمایندگان مجلس با مدارا و مماشات سعی کرده اند با دستگاه به ویژه دولت 
رفتار کنند که این امر باعث ش��ده تا دولت نیز در اقدامات و تصمیمات خود 
رفتاری را انجام دهد که نه تنها مش��کالت را حل نکرده بلکه باعث تش��دید 
مش��کالت نیز ش��ده اس��ت. می توان چندین نمونه از آن را نام ب��رد تا افکار 

عمومی به روشنی متوجه شوند که اشاره به چه مسائل و مواردی است.
یک نمونه از این تصمیماتی که دولت بدون مصوبه مجلس امضا و اجرا کرده 
پیمان پاریس اس��ت،  بر اساس اعتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی، این پیمان را غیر قانونی می دانند.
بر اس��اس آنچه که از برآیند مجلس ش��ورای اسالمی دیده می شود، مجلس 
به طور کلی با الحاق ایران به توافق پاریس مخالف اس��ت چرا که اجرای این 

توافقنامه هزینه های تمام شده مردم را افزایش می دهد.
البته بر اس��اس قانون نیز اجازه امضای تفاهمنام��ه و معاهدات بین المللی را 

مجلس باید به دولت بدهد. که چنین نشده است.
قطعاً اکنون در ذهن افکار عمومی این پرس��ش نقش بسته است که اگر کار 

دولت غیر قانونی اس��ت پس چرا تاکنون به این موضوع ورود نکرده و جلوی 
اجرای آن را نگرفته است.

ح��ال اگر یک مجلس انقالبی وجود داش��ت، هیچگاه به دولت اجازه نمی داد 
پیمانی را اجرا کند که مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی ک��ه حکم اجازه به 
دولت را دارد، اجرا شود. چنین رویه ای نشانه مماشات مجلس با دولت است، 
دولت کنوی یا هر دولت دیگر در کش��ور باید قوانین را اجرا کند قوانینی که 
از س��وی مجلس شورای اسالمی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز 
رس��یده اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دربراه 
مجلس خوب چنی��ن گفته اند، »مجلِس خوب، کلیِد کار های صحیح در یک 
کشور است. در مجلِس خوب، نماینده خوب حضور دارد. نماینده خوب، یعنی 
نماینده مؤمن، شجاع، آگاه، دانا، دارای احساس مسؤولیت و عالقه مند به کار 

بزرگی که بر دوش او نهاده شده است.«
با توجه به این که در آس��تانه برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای 
اسالمی که دوم اسفند ماه برگزار می شود قرار داریم تبیین مجلس انقالبی و 
خوب برای مردم اهمیت دارد. در این میان نقش مردم اهمیت اساس��ی دارد 
چ��را که رأی آنها نامزدهای انتخابات مجلس را راهی خانه ملت می کند پس 

شناخت دقیق از نامزدها اولویت اول مردم باید باشد.
در باره این که مجلس انقالبی باید چگونه مجلسی باشد، برخی از نمایندگان 

مجلس کنونی درباره آن سخن گفته اند.
 مجلس انقالبی مجلسی است که نظارت قوی داشته باشد

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در این زمینه گفت: مجلس انقالبی 
و یا یک مجلس مطلوب مجلس��ی است که بتواند هم برای دولت ریل گذاری 

کند و هم چرخ مملکت را پرقدرت بچرخاند و نظارت قوی داشته باشد.
حمیدرض��ا حاجی بابایی در گفت وگو با میزان، با اش��اره به ملزومات مجلس 

انقالبی گفت: اگر می خواهیم مجلس آینده مجلس��ی مطلوب باش��د باید به 
دنبال مجلس انقالبی برویم.

 وی افزود: مجلس انقالبی و یا یک مجلس مطلوب مجلس��ی است که بتواند 
ه��م برای دولت ریل گذاری کند و هم به ه��ر حال چرخ مملکت را پرقدرت 

بچرخاند و نظارت قوی داشته باشد.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه قوای سه گانه کشور 
باید همپای هم در مسائل ورود پیدا کنند تا مشکالت کشور حل شود، اظهار 
داش��ت: از این رو  باید جبهه های گوناگون و تفکرات و سالیق سیاسی ادامه 

مسیر داده و کارآمد و سالم به جلو حرکت کنند.
حاجی بابایی تصریح کرد: مجلس نیاز به کار آمدی و س��المت دارد چرا که 

این موارد دو شاخصه مهم  انقالبی گری هستند.
 مجلس دهم شعبه دوم دولت است 

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس نیز با بیان اینکه وقتی انقالبی گری 
به حوزه کارآمدی و س��المت ورود کند نتیجه کار رنگ و بویی دیگری پیدا 
می کند، بیان داشت: هر دو تفکر عمده سیاسی کشور باید در این زمینه ورود 

پیدا کنند و سعی کنند از افراد کارآمد و سالم بهره ببرند.
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اکثر نمایندگان مجلس دهم با 

البی و رانت دولت به مجلس آمدند و مجلس دهم، شعبه ای از دولت شد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفتگو با مهر، درباره عملکرد مجلس دهم 
اظهار داش��ت: مجلس دهم، شعبه دوم دولت بود. اکثریت نمایندگان با البی 
و رانت دولت، به مجلس وارد شدند بنابراین اکثریت نمایندگان مجلس دهم 
را حامی��ان دولت تش��کیل می دادند. وی افزود: این امر موجب ش��د مجلس 
اس��تقالل الزم را نداش��ته باشد و به دفتر دولت تبدیل ش��ود. نماینده مردم 
مح��الت در مجلس تاکید کرد: مجلس دهم به جای آنکه به دنبال اولویت ها 

باشد، به دنبال حاش��یه ها رفت البته کارهای خوبی در مجلس انجام شد اما 
حاشیه ها بر روند اصلی مجلس مسلط بود.

سلیمی گفت: لیست امید یکی از دالیل تضعیف مجلس دهم بود زیرا آقایان 
آنقدر سرمس��ت غرور پیروزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری بودند که افراد 
ضعیف را در لیس��ت خ��ود چیدند درحالی که کارشناس��ان قوی اقتصادی و 

سیاسی نیز در کشور وجود داشتند.
وی بی��ان کرد: بخش��ی از نمایندگان مجلس دهم، اف��راد ضعیفی بودند که 
موجب تضعیف مجلس ش��دند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
نگاه به خارج برای حل مشکالت کشور را عامل تضعیف مجلس دهم خواند و 
گفت: اعضای فراکس��یون امید، راهکار حل مشکالت کشور در غرب و آمریکا 
را می دیدند. تصویب FATF یکی از نش��انه های این تفکر بود که همین امر 
نیز به مجلس آس��یب زد؛ سرمایه های داخلی مورد توجه نمایندگان مجلس 
دهم قرار نداشت. س��لیمی تصریح کرد: ارتباط بخشی از نمایندگان مجلس 
دهم را با مردم قطع کردند و همین امر موجب ش��د در خالء تصمیم بگیرند 

چون ارتباط تنگاتنگی با مردم نداشتند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بخش��ی از نمایندگان مجلس دهم پای��گاه اجتماعی 
نداش��تند، مجلس را طعمه دیدند و به ج��ای آنکه صندلی مجلس را محلی 
برای خدمت به مردم بدانند، برای خود و بستگانشان کار کردند تا بر »آالف 
و الوف« خود بیفزایند. عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

اسالمی گفت: مجلس دهم شجاعت الزم برای مقابله با تخلفات را نداشت.
س��لیمی، مماشات الریجانی با دولت های یازدهم و دوازدهم را از دالیل مهم 
تضعی��ف مجلس دهم خواند و تاکید کرد: آق��ای الریجانی بیش از دوره های 
قبل با رئیس جمهور مماش��ات کرد و همین مماشات بیش از اندازه با دولت 
موجب شد هم به جایگاه الریجانی و هم به جایگاه مجلس آسیب وارد شود.
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برای رسیدن به مجلس انقالبی چه باید کرد؟


