
مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۹۹ 
درخواست از دولت برای ارایه الیحه 

دودوازدهم
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��امی ب��ا کلیات 
الیح��ه بودجه س��ال ۹۹ مخالفت کردن��د. کلیات 
الیحه بودجه کل کش��ور برای س��ال ۹۹ در جلسه 
علنی روز دوش��نبه مجلس شورای اسامی رد شد. 
نماین��دگان با  ۶۷ رأی مواف��ق، ۱۱۴ رأی مخالف 
و  ۳ رأی ممتن��ع از مجم��وع ۱۹۱ نماینده حاضر 
ب��ا کلیات الیحه بودجه س��ال ۹۹ مخالفت کردند. 
مس��عود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس 
را برعهده داش��ت، با اش��اره به رای مخالف مجلس 
ب��ه کلیات بودجه گفت: با این اوضاع بودجه ۹۹ به 
مجلس دهم نخواهد رسید و احتماال به مجلس بعد 

موکول می شود.
 علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه در این باره 
اظهار کرد: با توجه به رای مخالف مجلس ش��ورای 
اس��امی به کلیات الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت 
باید الیح��ه جدید به مجلس ارائ��ه کند و با توجه 
ب��ه کمبود وق��ت احتماالً نیاز به چن��د دوازدهمی 
بودجه باشد. وی اظهار کرد: در جلسه هیات رئیسه 
مجلس مقرر ش��د طی نامه ای از دولت تقاضا شود 
الیح��ه دو دوازده��م بودجه را به مجلس ارس��ال 
کن��د. وی افزود: همچنین دول��ت می تواند هر چه 
سریعتر نس��بت به ارس��ال الیحه بودجه جدید به 
مجلس نیز اقدام کند. تا مجلس پس از طی مس��یر 
کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن 
علنی در این باره اظهار نظر کند. به گفته یوس��ف 
نژاد فرصت بررس��ی الیحه بودجه جدید دولت در 

مجلس فعلی وجود دارد.   ایسنا

داروی ترکیبی کرونا آماده شد
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو، از تامین ترکیب دارویی کنترل عائم ویروس 
کرونا خبر داد. غامحسین مهرعلیان گفت: کوکتل 
بایوترکیب دارودرمانی بیماری کرونا در حال حاضر 
تامین و برای توزیع به مراکزی که تشخیص قطعی 
بیماری در آنها صورت می گیرد، در اختیار معاونت 

بهداشتی وزارت بهداشت گذاشته شده است.
 وی با اش��اره به ظرفیت باالی کش��ور برای تولید 
و عرض��ه م��واد ضدعفونی کننده، اظه��ار کرد: طی 
دو روز آین��ده، ژل ضدعفونی کننده و افش��انه الکل 
طبی از طریق پخش سراس��ری در س��طح کش��ور 
توزیع می ش��ود. مهرعلیان با اشاره به فراهم شدن 
ترکی��ب دارودرمانی بیم��اری کرونا، خاطرنش��ان 
کرد: طی جلس��ات متعدد س��ازمان غ��ذا و دارو با 
معاونت های درمان و بهداش��تی وزارت بهداش��ت 
و نظ��ر کارشناس��ان و متخصص��ان خب��ره حوزه 
بیماری های عفونی، ترکیب دارویی که برای درمان 
عائم ویروس کرونا، شناسایی شده است و با توجه 

به شرایط افراد مبتا، تجویز خواهد شد.

اخبار

آمادگی سپاه برای ارائه هرگونه کمک و خدمات برای مقابله باکرونا
در پی ش��یوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور، سردار سرلشکر حسین 
سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در تماس تلفنی با دکتر 
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از آمادگی سپاه برای 
هر گونه کمک به دستگاه ها و سازمان های متولی در مقابله با ویروس کرونا 

و جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری خبر داد.
سرلش��کر س��امی در این تماس تلفنی از نقش آفرینی بس��یج در اجرای طرح ملی 
واکسیناسیون فلج اطفال به عنوان الگو و تجربه ای بسیار موفق و راهگشا یاد کرد و 
گفت: عاوه بر انجام اقدامات آموزشی در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری، تمامی 
مجموعه های بهداش��ت و درمان سپاه اعم از دانش��گاه علوم پزشکی، بیمارستان ها، 
مراکز درمانی و بسیج جامعه پزشکی به منظور ادامه خدمات و کمک برای مقابله با 

ویروس کرونا تا بازگشت شرایط به وضع عادی آمادگی دارند.  سپاه نیوز

گزارش وزیر بهداشت به خانه ملت درباره کرونا 
س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس گزارشی از جلس��ه غیرعلنی مجلس که 
با حضور وزیر بهداش��ت برگزار ش��د ارائه داد. اسداهلل عباسی اظهار داشت: 
براساس گزارش های ارائه شده بسیاری از خبرهایی که در باره بستری شدن 
اش��خاص در بیماستان ها مطرح ش��ده، مربوط به بیماران مبتا به آنفلوآنزا 
است. وی ادامه داد: در کل کشور تقریبا ۴۷ نفر به کرونا مبتا شدند و متاسفانه 
۱۲ نفر تاکنون بر اثر این بیماری فوت کردند. سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: 
طب��ق گزارش وزارت بهداش��ت دو نفر مبتا به ویروس کرونا در تهران شناس��ایی 
ش��دند که از قم به تهران آمده بودند، در اس��تان قم نیز به هر کدام از خانواده ها 
یک »پک« ش��امل ماسک و مایع ضدعفونی کننده داده شده است. وی گفت: طبق 
گزارش وزارت بهداشت از نظر امکانات بهداشتی و پزشکی کمبودی در کشور وجود 

ندارد و نباید شهروندان در این خصوص نگرانی داشته باشند. فارس

با بسیج امکانات، تالش برای تامین سالمت مردم را مضاعف کنید
رئیس جمهور دس��تورات الزم را برای تس��ریع در پیش��برد روند برنامه های 

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اباغ کرد.
حجت االس��ام حس��ن روحانی در تماس با »بهرام سرمس��ت« و »ارسان 
زارع« اس��تانداران قم و گیان، ضمن اعام همبستگی مجدد با شهروندان 
این دو اس��تان به ویژه خانواده هموطنانی که جان خود را بر اثر این بیماری 
از دست دادند، از استانداران این دو استان خواست تا با بسیج همه امکانات، تاش 
خود را در مسیر اطمینان بخشیدن به مردم برای تامین سامت آنان مضاعف کنند. 
وی ضمن قدردانی از تاش بی وقفه پزش��کان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان 
های کش��ور از جمله اس��تان های قم و گیان،همکاری همه نهادها در استان ها را 
برای جلوگیری از ش��یوع این بیماری و ریش��ه کنی آن، تحت مدیریت استانداران 

مورد تاکید قرار داد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس ق��وه قضائیه با بیان اینکه پیروز این انتخابات، مردم 
بزرگ ایران اسامی بودند گفت: اینک نوبت منتخبان مردم 
است که برای گره  گشایی از وضعیت معیشت اقدام کنند.

حجت االسام والمسلمین رئیس��ی در جلسه شورای عالی 
ق��وه قضائیه اظهار کرد: پی��روز انتخابات مردم بزرگ ایران 
بودن��د نه یک جناح و حزب خاص؛ ام��روز نوبت منتخبان 
مردم اس��ت ک��ه ب��رای گره گش��ایی از معیش��ت مردم و 

امیدآفرینی اقدام کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سامت مردم از حقوق عامه 
و ضروری ترین مس��ائل کشور است، گفت: مقابله با ویروس 

کرونا، همکاری ملی و همت همگانی می طلبد.
رئیس��ی گفت: انتخابات آزمونی الهی، سیاسی و ملّی است 
و مردم با حضور ارزش��مند خود در این عرصه، دش��من را 
ناامید کردند. دش��من مدت ها تاش ک��رد با ایجاد یاس و 
تردید در جامعه، مردم را نسبت به انتخابات و سازوکار آن 
دلس��رد کند و حتی در شب انتخابات محدودیت های مالی 
و پولی و بانکی را اعمال و تاش کرد از شیوع یک ویروس 
برای کاهش حضور مردم س��وء اس��تفاده کند اما مردم ما 
با ع��زم و اراده جدی وارد صحنه ش��دند و حضور بامعنا و 

باصابت آنها حقیقتاً قابل تقدیر است.
رئی��س قوه قضائیه با تقدیر از مس��ئوالن اجرایی و نظارت 
و هم��کاران خود در دس��تگاه قضایی ک��ه نقش مهمی در 
برگزاری هر چه بهتر انتخابات داش��تند، خاطرنش��ان کرد: 
م��ردم وظیفه خ��ود را در انتخابات انج��ام دادند و اکنون 
نوب��ت منتخبان ملت اس��ت. منتخبان ملت از همین امروز 
با اندیش��ه، همفکری و مش��ورت با صاحب نظران و حتی با 
رقبای خود که نتوانستد رأی نصاب ملت را به دست آورند، 
باید برای رفاه اجتماعی، گره گشایی از کار مردم و معیشت 

آنها و مس��اعدت به دستگاه ها برای پیشبرد اهداف نظام در 
گام دوم انقاب اسامی برنامه ریزی کنند.

وی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی 
را منوط به عملکرد خوب مسئوالن دانست و اظهار داشت: 
آغ��از مجلس یازدهم باید با اقدام و عمل نمایندگان همراه 
باش��د و به گون��ه ای عمل کنند که امی��د و اعتماد مردم به 

دستگاه ها و سازوکارهای نظام افزایش یابد.

رئیس��ی بر همین اس��اس ابراز امی��دواری کرد که مجلس 
یازدهم مجلس��ی قوی باش��د که مورد تأکی��د رهبر معظم 
انقاب و خواست و اراده مردم بوده و منتخبان ملت، کار و 

تاش را سرلوحه کارهایشان قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره 
به ش��یوع ویروس کرون��ا و تهدید آن برای کش��ور، گفت: 
مسئول صیانت از س��امت مردم وزارت بهداشت است که 

وارد میدان شده و در ستاد وزارتخانه و استان ها فعال شده 
و هم در حوزه بهداشت، هم در بحث درمان و هم در زمینه 
پیش��گیری اقداماتی صورت گرفته و گزارش های آن نیز از 
طریق رس��انه ملّی اعام می شود. عاوه بر وزارت بهداشت 
و س��تادی که با حضور نمایندگان دس��تگاه های مختلف از 
جمله قوه قضائیه برای مقابله با کرونا تش��کیل ش��ده، یک 
هم��ت همگانی و هم��کاری همه بخش ها و مس��ئوالن در 

برخورد همه جانبه با این مسأله الزم است.
رئیس��ی تأکید کرد: باید به مردم اطمینان داده شود که با 
همت همه دس��تگاه ها و رعایت همه اصول و نکات ضروری 
در حوزه بهداش��ت و تس��لط روزافزون مسئوالن بهداشتی 
و درمان��ی در خصوص کرونا، س��امت و امنیت روانی آنها 

افزایش خواهد یافت.
وی درادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ه��ای دش��منان برای 
التهاب آفرینی در بازار در روزهای پایانی سال اظهار داشت: 
ای��ن روزه��ا اخباری از افزای��ش قیمت ها در بازار ش��نیده 
می ش��ود که الزم اس��ت به سرعت کنترل ش��ود. معیشت 
مردم از مهم ترین مس��ائل اس��ت که هم��واره مورد تهدید 
دش��من بوده و دشمن تاش می کند با ایجاد نارضایتی در 
جامع��ه و ایجاد یاس و ناامیدی بی��ن مردم به اهداف پلید 
خ��ود برس��د و پادزهر ای��ن فتنه و توطئ��ه، کار و تاش و 

پیگیری و نظارت است.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: همه مسئوالن و دستگاه  های 
مربوط��ه از جمله س��ازمان تعزیرات و س��ازمان حمایت از 
مصرف کنن��دگان باید وارد میدان ش��وند و نگذارند قیمت  
کاالها افزایش یابد و معیش��ت بر مردم تنگ شود و هر جا 
نیاز به حضور دستگاه قضائی باشد، آماده همکاری هستیم.

 روابط عمومی قوه قضاییه

انتخاب��ات پایان یافت و تکلیف مجلس یازدهم 
هم روشن شد اما آنچه هنوز الزم است تعیین 
تکلیف  ش��ود وضعیت ۷۵ نماینده این مجلس 
اس��ت که همچنان قانون گذاری می کنند اما 

برای ورود به قوه مقننه رد صاحیت شده اند.
۷۵ نماینده فعلی مجلس عملکردی داشته اند 
که آنها را از ورود دوباره خانه ملت بازداش��ته 
است. آنچنان که شورای نگهبان اعام می کند 
در واقع یکی از موارد رد صاحیت درباره آنها 
مصداق پیدا کرده اس��ت؛ یعنی سوء استفاده 
مال��ی، مباحث اخاقی و رواب��ط نامتعارف یا 

اقدام نسبت به نظام جمهوری اسامی.
مجلس دهم در ادامه مس��یر خود، طبیعتا در 
ماه های باقیمانده قانونگ��ذاری خواهد کرد و 
یک��ی از مهمتری��ن قوانین��ی که از ف��ردا در 
مجلس در دستور کار قرار دارد تصویب الیحه 
بودج��ه ۹۹ یعنی س��ند دخل و خرج س��ال 
آینده کش��ور است که آزمون جدی برای این 
مجلس به حساب می آید، آن هم در حالی که 
ب��ه یکی از دالیل پی��ش گفته نزدیک به یک 

چهارم نماینده ها رد صاحیت شده اند.

رد  دالی�������ل  خودش���ان  نماینده ه������ا 
صالحیت را می دانند

 در آخری��ن آماری که عباس��علی کدخدایی، 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ارائ��ه داد تعداد 
نمایندگان ردصاحیت شده، ۷۵ نفر است. وی 
همچنین تاکید کرد که دالیل رد صاحیت به 
خود نماینده ها اعام ش��ده اس��ت.کدخدایی 
در پاس��خ به س��والی درباره سه دلیل مهم رد 
صاحیت ها هم گف��ت: درباره بحث تخلف ها 
س��ه محور را لحاظ می کنیم ک��ه در قوانین 

مختلف انتخاباتی به آن پرداخته شده است.
وی ادامه داد: معموالً مبانی رد صاحیت ها و 
عدم تایید صاحیت افراد یا مباحث اقتصادی 
یعنی سوءاس��تفاده های مالی یا گاهی اوقات 
مباحث اخاقی و رواب��ط نامتعارف و یا اقدام 
نس��بت به نظ��ام جمهوری اس��امی ایران و 
حرک��ت در جهت مخالف حاکمیت جمهوری 
اسامی ایران اس��ت که این موارد برگرفته از 

قوانین است.
وی ادام��ه داد: معم��والً این س��ه عامل باعث 
اعام نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید 

صاحیت افراد می شود.

پرون���ده رد صالحی���ت ش���ده ها بس���ته 
نشود

حاال آنچه اهمیت دارد بس��ته نش��دن پرونده 

ای��ن نماینده ها اس��ت؛ چرا که آنه��ا عاوه بر 
شخصیت حقیقی خود، در جایگاهی حقوقی 
بوده ان��د ک��ه رد صاحی��ت آنه��ا نمی تواند 
محرمانه و ش��خصی بماند، آنه��ا همچنان تا 
چند ماه آین��ده وکیل مردم ح��وزه انتخابیه 

خود هستند.
در واق��ع فقدان نظارت مس��تمر بر صاحیت 
نمایندگان مجلس ش��رایط را به گونه ای رقم 
زده که تایید صاحیت چک س��فید امضایی 
در دس��ته وکای ملت باش��د و دراین سال ها 
هیچ مکانیسمی نتوانسته این فرآیند معیوب 

را اصاح کند.

وضعی���ت نماینده ای ک���ه ردصالحیت 
می شود، معلوم نیست

امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت 
رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��امی گرچه این 
موض��وع را موضوعی قابل بح��ث می داند اما 
تاکی��د می کند که چون چارچوب آن با قانون 
اساس��ی در تعارض است، تا به حال به نتیجه 

نرسیده است.
اعتبارنام��ه  وقت��ی  می ده��د:  توضی��ح  وی 
نماینده ای به تصویب می رس��د تا پایان دوره 
نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که 
از مجلس خارج ش��ود اول این که فوت کند، 
دیگر اینکه اس��تعفا دهد و ی��ا غیبت کند در 
غیر اینصورت کس��ی نمی تواند او را از سمت 

نمایندگی مجلس عزل کند.

یک شبهه بی پاسخ 
ب��ر مبن��ای قوانین فعل��ی ما، این ش��بهه که 
اگ��ر فردی برای دوره آین��ده صاحیت ندارد 
چط��ور می توان��د در مدت زم��ان باقی مانده 
از عم��ر مجل��س فعل��ی کار قانونگ��ذاری را 
انجام دهد پاس��خ قابل قبولی ندارد و اینطور 
توجیه می ش��ود که  بررس��ی صاحیت هایی 
که حاال انجام می ش��ود مربوط به دوره آینده 
است و کس��ی نمی تواند درباره وضعیت فعلی 
نمایندگان مجل��س تصمیم بگیرد نماینده ای 
که اعتبارنامه تصویب شده تا پایان دوره فعلی 

در نمایندگی ایجاد نخواهد شد.
در حقیق��ت آنچن��ان ک��ه قان��ون می گوی��د 
نمایندگی مجلس در کش��ور م��ا قائم به فرد 
است و اگر یک نماینده عزل می شود به لحاظ 

حقوقی کرسی در مجلس خالی می ماند و یک 
حوزه انتخابیه بدون نماینده می شود؛ از لحاظ 
نصاب نیز مجلس دچار مش��کل خواهد ش��د. 
به همین دلیل کس��انی که قانون اساس��ی را 

نوشتند از این بخش صرف نظر کردند.

نمایندگان از نظارت مصون نیستند
 در هیچ ج��ای دنیا نماین��دگان از نظارت و 
پاس��خگویی در قب��ال رفتار و عملکردش��ان 
مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای 
نوعی نظ��ام نظارت درون س��ازمانی بر رفتار 

نمایندگان خود هستند.
علیرغ��م اهمی��ت جای��گاه مجل��س و تائید 
صاحی��ت نمایندگانی که ب��ه عنوان وکای 
مل��ت پا به ای��ن نهاد می گذارند اما در س��ایر 
کش��ورها، نمایندگان از نظارت و پاسخگویی 
در قبال رفتار و عملکردش��ان مصون نیستند 
و اکث��ر پارلمان های دنی��ا دارای نوعی نظام 
نظارت درون س��ازمانی بر رفت��ار نمایندگان 

خود هستند.
در اصل نظارت ب��ر رفتار نمایندگان تردیدی 
وج��ود ن��دارد، اما در ش��یوه اعم��ال نظارت 
تفاوت ه��ا و روی��ه ه��ای مختلفی به چش��م 
می خ��ورد. در سیاس��ت های کل��ی انتخابات 
ک��ه در س��ال ۱۳۹۵ از س��وی مق��ام معظم 
رهب��ری اباغ ش��د این موضوع ب��ه صراحت 
دیده می ش��ود. بر اس��اس بند ۱۳ سیاس��ت 
های اباغی ضرورت طراحی یک روش جهت 
نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت 

تاکید شده است.
این بند بر تعیین س��ازوکار الزم برای حس��ن 
اج��رای وظایف نمایندگی، رعایت قس��م نامه، 
جلوگیری از سوءاس��تفاده مال��ی، اقتصادی و 
اخاقی و انجام اقدامات الزم در صورت زوال 
یا کش��ف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در 
منتخبان تاکید کرده اس��ت. البته واضح است 
که طبق قاعده مکانی��زم را خود مجلس باید 
طراحی و تصویب می کرد چراکه مرجع قانون 

گذاری مجلس است.

ش���رایط نمایندگی باید ت���ا پایان دوره 
حفظ شود

 ش��رایطی که برای انتخاب ش��وندگان برای 
مجلس ذکر ش��ده طبیعتا شرایطی است که 

باید تا پایان دوره نمایندگی در نماینده حفظ 
ش��ود چون رأی مردم به نماینده مشروط به 
داشتن آن شرایط بوده است. بر همین اساس 
قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم 
به تصویب رس��ید تا مراقبت الزم را نسبت به 
حفظ این شرایط درباره نمایندگان انجام دهد 
و در صورت عدول از آن شرایط هیأت نظارت 
مربوط��ه مجازات های��ی را در نظر گرفت که 

اعمال خواهد شد.
در قان��ون فعلی اگر نماینده ای مرتکب جرمی 
ش��ود که خ��ارج از وظایف نمایندگی باش��د، 
مانند هر شهروند دیگری با او برخورد قضایی 
صورت می گیرد و اگر مجازات حبس باشد در 
واقع منجر به غیبت قهری او ش��ده و بنابراین 
ب��ر مبنای اص��ل غیبت در قان��ون آیین نامه 

داخلی مجلس از نمایندگی کنار می رود.
اما آنچه در عمل می بینی��م، تاکنون برخورد 
قه��ری صورت نگرفته و تنه��ا برخورد ممکن 
عدم تائید صاحیت برای دوره بعدی مجلس 
بوده اس��ت. در ای��ن میان قان��ون نظارت بر 
رفت��ار نمایندگان مجلس ب��ه گونه ای تنظیم 
ش��د که این نظارت محدودیت��ی برای ایفای 
وظایف نمایندگی نباش��د اما برای جلوگیری 
از ک��ج رفتاری، انحراف اخاق��ی و اقتصادی 
نماین��دگان در ط��ی دوره نمایندگی تصویب 
ش��د. در واق��ع در چنی��ن وضعیت��ی نظارت 
حقوقی با دادگاه صالحه و نظارت سیاس��ی با 

مردم و جامعه است.
بر اس��اس م��اده ۲ قان��ون نظارت ب��ر رفتار 
نمایندگان، هیأت نظارت، صاحیت رسیدگی 
به این امور را دارد:  الف � گزارش��های واصله 
درباره س��وء استفاده و تخلف مالی یا اخاقی 
نماین��ده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف 
وی،  ب � گزارش های مربوط به رفتار خاف 
ش��ؤون نمایندگی، پ � گ��زارش های واصله 
درباره اعمال خاف امنیت ملی کشور و سایر 
اعمال مجرمانه از بعد انتظامی،  ت � گزارش 
های هیأت رئیس��ه درباره غیبت، تأخیر و بی 

نظمی نماینده
تبص��ره این م��اده هم تاکی��د دارد که هرگاه 
هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک 
حرمت نماینده یا تش��ویش اذهان عمومی یا 
مس��ؤولین اقدام به تنظیم و ارس��ال گزارش 

کرده، مکلف اس��ت مراتب را همراه با مدارک 
مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی 
ارس��ال نماید و رونوش��تی از آن را در اختیار 

نماینده قرار دهد.
همچنین این قان��ون تصریح دارد که تعقیب 
کیف��ری نماینده مان��ع رس��یدگی هیأت به 
تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی 
نیس��ت و هیأت ضمن رس��یدگی به تخلفات 
موض��وع این قانون، مراتب کیف��ری آن را به 

مرجع قضائی ذی صاح اعام می نماید.
در مقام اجرا هم این قانون اثر چندانی نداشته 
و حت��ی ب��رای ش��ورای نگهبان ک��ه وظیفه 
بررس��ی صاحیت دوباره نماینده برای دوره 
بعد را داش��ته ارسال نشده است چه برسد به 
مراج��ع دیگر . در این مورد علیرضا س��لیمی 
عضو هیئ��ت نظارت بر رفت��ار نمایندگان در 
این دوره از مجلس ش��ورای اسامی در پاسخ 
به این س��وال ک��ه آیا تا به حال گزارش��ی از 
تخلفات نمایندگان به ش��ورای نگهبان ارسال 
شده که در بررس��ی صاحیت آنها موثر واقع 
شود، می گوید:  تا به حال گزارشی به شورای 

نگهبان ارسال نشده است.
محمدج��واد جمال��ی نوبندگانی، س��خنگوی 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم  می گوید: 
برخی می گوین��د؛ چرا نماینده ای فان کار را 
کرده و یا دادگاه رفته اس��ت، اما همچنان در 
مجلس حض��ور دارد که باید گف��ت؛ اصا ما 
قانونی برای اینکه ما بتوانیم در هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی 
کس��ی را تعلی��ق کرده و ی��ا از مجلس معاف 
کنیم، وجود ن��دارد. حتی این موضوع مربوط 
به بحث مصونیت هم نیست. ما چنین چیزی 
در قانون برای تعلی��ق یا عدم حضور نماینده 
در مجلس نداریم، اما مصونیت به آن عنوانی 
که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نداریم.

دو مطالبه جدی
ح��اال اما دو مطالبه بس��یار جدی اس��ت؛ اول 
اینکه قانون نظارت ب��ر نمایندگان یا در دوره 
فعلی و مدت زمان باقی مانده از مجلس دهم 
به نحو مطلوبی اصاح شود و از بی اثری عبور 
کرده و به قانونی موثر تبدیل ش��ود و یا اینکه 
در مجلس جدید در اولویت قرار گیرد و دیگر 
اینکه نمایندگانی که به هر دلیل رد صاحیت 
ش��ده اند به دالیلی ک��ه آنه��ا را از نمایندگی 
دوباره بازداشته، بازخواس��ت شده و محاکمه 
شوند. این پرونده قاعدتا نمی تواند بدون پاسخ 
جدی به این دو مطالبه بسته شود.  فارس

  از مردم بپرسیم چرا...؟   
ادامه از صفحه اول

رفتن به س��ر صن��دوق های رأی اجتن��اب ورزیده 
اند. به نظر می رس��د مل��ت از مجموعه برخوردها و 
موضع گیری های جناح پیروز و اسپانسرهای پشت 
صحنه مادی و معنوی آنها احس��اس خوش��ایندی 
را حس نکرده باش��د و یا حتی ب��وی نامطبوعی از 
دخال��ت های نابجا و یا ایجاد محدودیت هایی برای 
حقوق ش��هروندی در آینده، ش��امه مردم را آزرده 
باش��د، بویژه آن که تجربه تلخ مش��روعیت و روی 
کارآمدن رضاخان از مجرای قانونی مجلس شورای 
ملی در انقاب مش��روطه را در حافظه تاریخی خود 
داش��ته و تجربه کرده اس��ت. براین باورم که نادیده 
انگاش��تن واقعیت های موجود و ع��دم دریافت پیام 
روش��ن مردم از طرف دولتمردان و دلخوش کردن 
به پیروزی مطلق یک جناح از س��لیقه های متکثر 
جامع��ه، خیانت به آرمانهای واالی امام و امت، جفا 
در حق خون پاک شهدا، بغض های فروبرده و اشک 
های ج��اری خانواده آنان خواهد بود. انتظار به حق 
امت اس��امی و وظیفه ذاتی قوه قضائیه اقتضا می 
کند که با بررس��ی ه��ای دقیق حقوق��ی و قضایی 
از ای��ن معما که باعث رنج��ش و تکدر خاطر مردم 
شده رمز گشایی کرده و اطمینان الزم را در جامعه 
جاری و ساری نماید. ش��اید یکی از راه های سهل 
الوصول برای دریافت پیام مردم، تحلیل ثانوی و فرا 
تحلیل روی دادهای موجود در مراکز افکارس��نجی 
باشد و راه حل عملی دیگر رجوع به افکارعمومی و 
پرس��ش از خود آنان مبنی بر چرایی عدم مشارکت 
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 

در این مقطع حساس کنونی است. بسم اهلل 
دانشجوی دکترای علوم سیاسی 
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ابهام درباره سرنوشت 75 نماینده مجلس رد صالحیت شده

پروندهنمایندگانمتخلفبستهمیشود؟


