
آرزوهای بلند و اقدامات کوتاه
آقای روحانی که دولتش در پایان راه قرار دارد، حرف  هایی می زند که مرغ 
سربریده را هم به خنده وامی دارد. روز پنج  شنبه که روحانی برای افتتاح 
چند پروژه به صورت ویدئو کنفرانسی سخن می گفت از آرزو  هایی گفت 
که می توانست اصاًل آرزو نباشد و به راحتی تحقق یابد:  »یکی از کار  هایی 
که می خواستم و انجام نشد، ورود قطار سریع الس��یر تهران- اصفهان و 
حتی تهران – مشهد بود. همه تالش این دولت از روز اول فعالیت تا آخرین 
روز این بوده که مردم در زندگی ، مش��کالت کمتری داشته باشند«. در 
همین افتتاح های پنج  شنبه بود که روحانی باز فیلش یاد هندوستان کرد 
و با حسرت گفت:» اگر برجام ادامه پیدا می کرد تا امروز 200 هواپیمای 
جدید وارد کشور   می شد«. اینها همه آرزو  هایی بود که در طول این چند 
س��ال ، روحانی خواب آنها را البته با اتکا به برجام- نه اتکا به توان و قدرت 
داخلی - می دید و تنها دلیل بی عملی در طول این س��ال  ها هم همین 
خوش بینی های کودکانه بوده است که او را از هر گونه اقدام برای تحقق 
وعده  ها و آرزو  ها بازداشته است. اگر نبود این خوش بینی کودکانه به برجام، 
حتماً امروز قطار سریع السیر با سرعت 300 کیلومتر در ساعت در مسیر 
تهران- اصفهان راه می افتاد و شاید مشکالت همان 2 تا 2/5 درصد مردمی 

هم که با هواپیما پرواز می کنند حل   می شد. 
از سخنان روحانی در همین چند روز باقی مانده از دولت دوازدهم می توان 
فهمید که او هنوز اصرار دارد و نمی خواهد بداند مشکالت اساسی مردمی که 
کمرشان زیر چرخ زندگی ای که او و دولتش برای آنها درست کرده و خرد 

شده است، چیست؟
آقای روحانی ! آرزوهای بلند شما پیشکش خودتان ، شما آرزو های بسیار 
کوتاه این مردم نجی��ب را نیز برآورده نکرده ای ک��ه هیچ، بلکه آنچنان بار 
سنگینی را بر گرده دولت بعد از خودگذاشته ای که امید برآوردن حداقل های 
آن با تالش های شبانه روزی دولتمردان آینده هم در کوتاه مدت سخت به 
نظر می آید . وقتی شما اقتصاد کشور و راه حل مش��کالت آن را در همین 
روزهای پایانی دولت به جای تکیه بر توانمندی ه��ای داخلی، به برجام و 
مذاکره با طرف های غربی گره می زنید ، انتظار دارید قطار سریع السیر راه 
اندازی و صنعت حمل و نقل کشور متحول شود! شما هنوز متوجه نیستید 
وقتی آن س��ناتور امریکایی )مارک کرک ( در جواب سؤال خبرنگاری که 
می گوید تحریم های امریکا فشار به مردم وکودکان بی گناه ایرانی می آورد 
و آیا شما نمی خواهید در این رفتار خود تجدید نظرکنید، پاسخ می دهد » 
اشکال ندارد غذا را از دهان انسان های بی گناه بیرون آوریم«، چیزی به نام 
برجام و بازگشت به آن که بتواند حداقل های حقوق مردم ایران را تأمین کند 
امری موهوم است. این چه روحیه وادادگی است که شما هنوز در این واپسین 
روزهای حیات کاری و حیات سیاسی خود با حسرت ، چشم به برجام و برجام 

آفرینانی از جنس سنارتور های امریکایی و اروپایی دوخته اید؟!
آقای روحانی آرزوهای بلند فقط با گام های بلند و اقدامات شبانه روزی قابل 
تحقق است و نمی توان با  هشت ساعت ، 10 ساعت کار و هزار کیلومتر دورتر 
از ساختمان پاستور ، بحرانی همچون آب خوزستان یا تعطیلی فالن کارخانه 
را مدیریت کرد یا پشت دوربین با گفتن » علی برکت اهلل « پروژه ای را افتتاح 
کرد. آرزوهای بلند ، همت بلند و کار شبانه روزی می طلبد که در طول این 
سال  ها در شما و غالب کابینه شما وجود نداشت که از قضا جا  هایی که برخی 
وزرای شما با این همت و اراده پیش رفتند کارهای درخور و بزرگی را رقم 

زدند که مطمئنیم شما در آن کم  ترین نقش را داشته اید. 
اما آقای روحانی! میراثی که شما برای دولت آقای رئیسی به جا گذارده ای میراث 
شومی است. حداقل میزان بدهی دو دولت شما به دولت سیزدهم که شامل 
بدهی به بانک مرکزی، بانک  ها و بدهی خارجی است رقمی حدود 986 هزار 
میلیارد تومان است و این برای دولتی که قرار است ساختارهای بودجه ای ، نظام 
مالیاتی و دیگر نظامات حکمرانی را اصالح کند بسیار سخت خواهد بود. شما 
زمین سوخته تحویل نمی دهی ، بلکه زمینی جزغال زده که برای احیای آن الزم 
است خاک آلوده به دولت شما از آن پاکسازی شده و خاک پاک و بدون تخم 
علف های هرز در آن باشد باید جایگزین گردد تا شاید این ویرانه اصالح گردد. 

دولت احمدی نژاد صرف نظر از شخصیت مسئله دار این روزهای او ، به قول 
شما و دوستان اقتصادی تان در طول هشت سال 700 میلیارد دالر درآمد 
داشته است و با این درآمد، طرح  هایی را در کش��ور اجرا کرد که دوست و 
دشمن به آن اذعان دارند و هیچ گاه مردم با این افزایش قیمت لجام گسیخته 
در دولت او - حداقل تا دو سال پایانی دولت دهم- مواجه نبوده اند. اما دولت 
شما که مدعی هستید از درآمدهای نجومی برخوردار نبوده تا پایان سال 
1399 نزدیک به 450 میلیارد دالر درآمد داشته که حتما تا پایان دولت 
دوازدهم به رقم 500 میلیارد دالر رسیده است، بفرمایید اقتصاد کشور را با 
این درآمد، به کجا رسانده اید؟ ایران براساس آمارهای جهانی تا پایان ماه 
می) 10 خرداد 1400( با رقم 46/2 درصدی پس از کش��ورهای ونزوئال، 
سودان، زیمبابوه، لبنان و سورینام باال  ترین نرخ تورم را داشته است ، شما که 
با تفکر اقتصادی » نئو کینز گراها« خواستید اقتصاد کشور را شکوفا کنید و 
برای این ایده خود کتاب » امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران « را دو سال قبل 
از ریاست جمهوری با کمک اساتید سیاسی و اقتصادی لیبرال خود همچون 
نیلی، سریع القلم و...  نوشته اید و با بهره گیری از جدول »سوآت « و مثالً یک 
کار علمی ، در 825 صفحه به این نتیجه رسیدید که مدل اقتصادی ایران 
می تواند همان مدل » مینیارد کینز«  باشد ، چرا کشور را به ورطه سقوط با این 
مدل  ها و این درآمد  ها کشاندید. آقای روحانی ! مشکل از کاهش درآمد های 
ارزی نیست- نه اینکه کاهش درآمدهای ارزی برای کشوری با 85 میلیون 
جمعیت و سبک زندگی غلطی که دارد مشکل نباشد که هست- ولی مشکل 
اساسی همانگونه که در برجام اتکا به غرب داشتید ، در مباحث اقتصادی هم 
اتکا به اندیشه  هایی است که هیچ قرابتی با نظام اقتصادی اسالم و جمهوری 
اسالمی ندارد. وقتی » مینیارد کینز« که کعبه آمال و آرزوهای شما رسیدن 
به نسخه پیشنهاد دهنده اوس��ت و او هم به صراحت می گوید» حداقل تا 
یکصد سال آینده نمی توان از حرام بودن ربا سخن گفت« ، نمی توان انتظاری 
جز این ، از وضعیت سپرده گذاری در بانک  ها داشت و با وجود تأکید چند ده 
باره رهبر معظم انقالب مبنی بر اصالح نظام بانکی ، این سیستم مریض و 

خانمانسوز توسط شما و تیم اقتصادی تان اصالح شود. 
اگر دولت آقای رئیسی همت کند این ساختار غلطی که شما و دیگران در 
حوزه اقتصاد آن را بنیان نهاده اید اصالح کند ، کار بزرگی کرده است و این 
نیازمند نگارش یک کتاب قطور جمع آوری شده و بی ربط برای نظام اقتصادی 
ایران ندارد ، بلکه نیازمند اصالح ساختار  ها و رویه  ها در نظام مالیاتی ، نظام پولی 
و بانکی ، نظام بودجه ریزی کش��ور و دیگر نظاماتی دارد که شما و دیگران 
نتوانستید یا بهتر است گفته شود نخواستید آن را انجام دهید. این آرزوی 
بزرگی است که امید به برآورده شدن آن داریم که اگر چنین شد ، هم خط 
سریع السیر قطار به حرکت در می آید ، هم چرخ سانتریفیوژ  ها می چرخد ، هم 
چرخ زندگی مردمی که هشت سال دل به وعده های دروغین شما بسته بودند 

و امروز گرفتار چنین وضعیتی شده اند که در قوت الیموت خود مانده اند. 

حسن رشوند

حجت االسالم محسنی اژه ای از تاریخ انتصاب 
در مسئولیت ریاست دس�تگاه قضایی نشان 
داده است که اهتمام او برای اجرای سند تحول 
قضای�ی در دوره جدید بس�یار امیدوار کننده 
است. قاضی القضات به مدد تجربه ای سترگ 
در مجموعه دس�تگاه قضایی، حضور میدانی 
در جمع مردم و محاکم قضایی و نشس�ت های 
تخصصی قضایی را توأمان دنبال می کند و همین 
عامل و شناخت باعث ش�ده تصمیمات کالن 
قضایی راهگشاتر از گذش�ته به نتیجه برسد. 
محسنی اژه ای روز گذشته ریاست جلسه ای را به 
عهده داشت که دستور کار آن تبیین راهکارهای 
اجرایی کردن و »راهبری س��ند تحول قضایی« 
بود. رئیس ق��وه قضائیه در این نشس��ت درباب 
»پیش��گیری از وقوع جرم « از اراده دستگاه قضا 
در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس 
برای تمرکز ویژه  روی این مسئله خبر داد و گفت: » 
برخی انحصار   ها در کشور »شکاف طبقاتی« ایجاد 
کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن 
این انحصار   ها خواهیم ب��ود. « رئیس قوه قضائیه 
معاونت راهبردی دس��تگاه قضا را متولی اصلی 
اجرای سند تحول قضایی دانست و به این معاونت 
ماموریت داد: »جلسات ستاد راهبری سند تحول 

قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود. «
اکنون سؤال این است که آیا انحصار  ها و شکستن 
آنها تنها در سند تحول قضایی و در حوزه قضایی 
خالصه می ش��ود، یا رد آنها را باید در دستگاه  ها و 
قوای دیگر جس��ت وجو کرد. انحصار و رانت با هر 
کیفیت و روش��ی، فساد و ش��کاف طبقاتی ایجاد 
می کند، حال این انحصار در حوزه وکالت و دفاتر 
اسناد رس��می وابس��ته به قوه قضائیه باشد یا در 
پذیرش برخی رشته های دانشگاهی بسیار سودآور 
مثل رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی، واردات 
و صادرات، بیمه  ها و صد  ها ویژه خواری دیگر در هر 

دستگاهی. انحصاری که شاید بتوان ادعا کرد، به ام 
الفسادی تبدیل شده که شکستن آنها اکنون به یک 

مطالبه عمومی تبدیل شده است. 
اراده قوه قضائیه و در راس آن حجت االسالم اژه ای 
در دوره جدید تحول و تعالی می تواند نوید بخش 
شکستن الیه های انحصار در هر جایگاه و پایگاهی 
باشد. دستگاهی که مبارزه با انحصار را از خود آغاز 
کرده است، می تواند با پشتوانه ای به مراتب قوی 
به دیگر حوزه  ها نیز ورود کرده و ضمن مبارزه بی 
امان شکاف های طبقاتی حاصل از انحصار  ها را پر 
کند. جلسه دیروز محسنی اژه ای در ستاد راهبری 
سند تحول قضایی می تواند، طلیعه این چشم انداز 

مثبت در مبارزه به رانت و انحصار باشد.  
به گزارش اداره کل رواب��ط عمومی قوه قضائیه، 
نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی 
پس از انتصاب حجت االس��الم محسنی اژ ای به 

ریاست دستگاه قضا روز گذشته برگزار شد. 
محسنی اژه ای در این جلسه با بیان اینکه در اجرای 
سند های باالدستی »نظارت« امری ضروری است، 
گفت: زمانی گفته   می شد سیاست های کلی نظام 
قابلیت اجرایی ندارند و به آنها هم عمل نمی شد، اما 
وقتی که یک هیئت ناظر از درون مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست   ها قابلیت 
اجرا پیدا کردند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه 
در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست 
وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه 
نظارت کنن��ده و پیگیر موضوع مش��خص ش��ود 
عنوان کرد: هیئت نظارت کننده هم باید بر اجرای 
اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با 
سند تحول از سوی دس��تگاه های متولی نظارت 
داشته باشد. حجت االسالم محسنی اژه ای در عین 
حال گفت که هیئت ناظر بر اجرای س��ند تحول 
قضایی باید عالوه بر وظیفه ذات��ی نظارتی خود، 
مشکالت دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای 

حل آن مشکالت راهکار ارائه دهد. کمیسیون ویژه 
اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام 
راهکار های تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع 

قانون و ابالغ دستورالعمل دارند. 
حجت االسالم محسنی اژه ای با بیان اینکه کرامت و 
عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت 
شود، گفت: متأسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که 
در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین 
و دنبال نش��ده است. رئیس دس��تگاه قضا با اشاره به 
اصل های 4 و 5 قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمند 
آن هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیت   ها و 
وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی 

گذاشته شده است، چگونه عمل کرده ایم. 
محس��نی اژه ای در ادامه موضوع »پیشگیری از 
وقوع ج��رم « را از جمله موضوعاتی دانس��ت که 
دس��تگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری 
دولت و مجلس تمرکز ویژه ای بر آن دارد، عنوان 
کرد: برخی انحصار   ها در کشور »شکاف طبقاتی« 
ایجاد کرده اس��ت و ما در قوه قضائی��ه به دنبال 
شکس��تن این انحصار   ها خواهیم بود. رئیس قوه 
قضائیه ب��ا تأکید بر ضرورت تبیین س��ند تحول 
برای کارکنان دس��تگاه قضا تصریح کرد: هیئت 
نظارت کننده بر اجرای س��ند تحول قضایی باید 
به دستگاهی که نس��بت به اجرای سند اهتمام 
کافی را ندارد بالفاصله تذکر دهد. حجت االسالم 
محسنی اژه ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را 
متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و 
گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی 

باید هر دو هفته یک بار برگزار شود. 
رئیس دس��تگاه قضا با بیان اینکه باید جلوه های 
آزادی مش��روع در جامع��ه تبیین ش��ود، گفت: 
مش��خص نکردن مصادیق آزادی های مش��روع، 

حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد. 
حجت االسالم محسنی اژه ای همچنین خواستار 

آن شد که در سال جاری با توجه به شرایط کرونا 
و فشار اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه ایران 
اسالمی، راهکار های سند تحول قضایی بر اساس 

اولویت به مرحله اجرایی برسند. 
سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه 
نیز در این جلسه با اش��اره به موضوعات اولویت دار 
پیش بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله 
دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها، اتقان آرا، اجرای 
احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناس��ی، مبارزه با 
فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معامالت 
عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت 
و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین 
نظام وکالت، 14 موضوع اولویت دار پیش بینی شده 

در سند تحول قضایی هستند. 
دادستان کل کشور، تبیین سند تحول برای کارکنان 
قوه قضائی��ه را امری ضروری عن��وان کرد و گفت: 
مهم  ترین مؤلفه در اجرایی شدن سند تحول قضایی 
آن است که بدنه دس��تگاه قضا نسبت به این سند 
آشنایی، اشراف و التزام عملی باالیی داشته باشند. 

حجت االس��الم مرتضوی مقدم، رئی��س دیوان 
عالی کشور س��ند تحول قضایی را سندی جامع 
و کاربردی توصیف کرد و بیان داش��ت: نقش   ها 
و وظایف بخش   هایی که مس��ئولیت اجرای سند 
تحول قضای��ی را دارند باید به صورت ش��فاف و 

موردی برای آنها تبیین شود. 
غالمحسین اس��ماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه 
قضائیه نیز با بیان اینکه به جای مش��خص کردن 
راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه های مسئول 
در اجرای س��ند تحول قضایی به صورت ش��فاف 
مشخص شوند، گفت: دستگاه های متولی هم باید 
بدانند که مس��ئولیت اجرای کدام بخش از س��ند 
تحول قضایی را بر عهده دارند و هم باید مکلف باشند 
مسئولیتی را که بر عهده آنها گذاشته شده در چه 

بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند. 

وعده شکستن انحصارها علیه شکاف طبقاتی
اژه ای: برخی انحصار   ها در کشور »شکاف طبقاتی« ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصار   ها خواهیم بود

    قضایی

شفافیت بازمی گردد

»ش�فافیت آرای نمایندگان « مجدد به صحن 
علنی مجلس می آی�د و برآورد  ها این اس�ت 
که این ب�ار ب�دون تصوی�ب از صح�ن خارج 
نخواهد ش�د. این یعنی قولی ک�ه نمایندگان 
مجل�س در روزه�ای قب�ل از انتخاب�ات 
مجل�س ب�ه م�ردم دادن�د، عملی می ش�ود. 
نمایندگان مجلس در ایران، بعد از آنکه بر کرسی 
وکالت مردم می نش��ینند، عماَل مس��ئولیتی در 
قبال آرای خود متوجه ش��ان نیس��ت؛ چه آنکه از 
اساس کسی از کیفیت آرای آنان و مثبت و منفی 
و ممتنع آن مطلع نمی ش��ود و ل��ذا آرای آنان در 
معرض ارزش��یابی و قضاوت قرار نمی گیرد و اگر 
با تصویب یا عدم تصویب طرح یا الیحه ای آسیبی 
متوجه کشور شود، مؤاخذه ای نمی شوند. این عدم 
شفافیت فقط در مواردی استثنا می شود که خود 
نماینده بخواهد رأیش را علنی کند یا فراتر از آن، در 
موافقت و مخالفت موضوع مورد بحث موضع گیری 
داشته باشد، نطقی کند، یا در گفت وگو و میزگردی 
ش��رکت کند. در غیر این صورت آرای نمایندگان 
محرمانه باقی می ماند. از سویی این محرمانه ماندن، 
عالوه بر سلب مسئولیت مدنی از نماینده در قبال 
رأی خود، این امکان تقلب برای او فراهم می کند که 
رأیش را خالف اظهارنظری که داشته، بدهد! مثاًل 
در موضع گیری کالمی، با طرحی که غالب مردم با 
آن مخالف هس��تند، مخالفت کند، اما در عمل به 
خاطر زد و بندهای پشت پرده و بد و بستان با اهل 

قدرت و ثروت، به آن طرح رأی مثبت بدهد!
نکته دیگر آنکه نمایندگان مجل��س بعضاً در مورد 
عدم ش��فافیت در همه نهادهای حکومتی کش��ور 
موضع گیری داشتند، اما همیشه این انتقاد هم متوجه 
آنان بود که وقتی آرای خود نمایندگان مجلس شفاف 
نیست، چطور می توانند در برابر عدم شفافیت در سایر 
بخش   ها منتقد باش��ند؟! حال آنکه نهاد قانون گذار 
کش��ور که توانایی تقنینی برای الزام دس��تگاه   ها و 

مسئوالن به شفافیت را دارد، مجلس است. 

      شائبه انتخاباتی بودنی که دیگر نیست
موضوع شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم 
که دست اصالح طلبان بود، به رغم همه شعارهای 
آنان در تأکید بر شفافیت، طرح شد و رأی نیاورد 
و این پایان کار مجلس دهم با ش��فافیت قانونی 
در عمل بود. در مجلس یازدهم هم یک بار طرح 
شد و اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس به طرح 
شفافیت آرای نمایندگان رأی دادند اما چون به 
دو سوم آرا نیاز داشت، در واقع رأی نیاورد. اما این 
پایان کار نمایندگان مجلس یازدهم با این طرح 
نبود و مجلس انقالبی یازدهم با اصالح طرح و رفع 

شبهات، مجدد آن را به جریان انداخت. 
یکی از دالیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس 
با طرح مذکور هم زمان ط��رح آن در مجلس بود؛ 
بهمن 99 و چن��د ماه مانده به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری 1400 آنها رئیس مجل��س را متهم به 
آوردن طرح در چنین زمانی به مجلس کردند تا به 
زعم آنان، بتواند برای قالیبافی که باز هم به زعم آنان 
قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
28 خرداد 1400 را دارد، رأی جمع کند. گذر زمان 
نشان داد که این تحلیل اش��تباه بود و این اشتباه 
تحلیلی و به حد نصاب نرس��یدن تعداد موافقین 
طرح در بهمن 99 باعث شد نگاه افکار عمومی به 
مجلس انقالبی و امیدواری شان به آن دچار خدشه 
شود. حاال البته دیگر چنین شائبه ای حتی به غلط 
هم نمی تواند وجود داشته باشد و می توان امیدوار 

بود که طرح دو سوم الزمه را کسب کند. 
      روند طی شده تا بازگشت دوباره طرح

هفته گذشته بود که مالک شریعتی نیاسر، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در صفحه 

شخصی خود در توئیتر نوشت:
خالصه پیگیری  ها درباره طرح  شفافیت:

روزهای اول، در مشورت با دکتر امیرآبادی )مسلط 
به آیین نامه(، پیش نویس طرح را نوش��تم. با سه 
همکارم )نجابت، متفکرآزاد و ایزدخواه( تا ساعت 

یک بامداد متن را نهایی کردیم. در جلس��ه بعد 
صحن علنی، امضای 176نماینده را اخذ و طرح را 

تقدیم هیئت رئیسه کردیم. 
چون هنوز طرحی در دستور نبود، برای بررسی 
دقیق، طرح به ص��ورت عادی ثبت، به س��رعت 
اعالم وصول و به  کمیسیون آیین نامه ارجاع شد. 
به عنوان نماینده طراحان، تقریباً در همه جلسات 

کمیسیون و نیز مرکز پژوهش  ها شرکت کردم. 
گزارش بس��یار خوب کمیس��یون، فردای روز پر 
التهاب رد کلیات بودج��ه 1400 به صحن علنی 
آمد. در رأی گیری کلیات طرح، تنها سه رأی کمتر 
از دوس��وم حدنصاب الزم کس��ب کرد. بالفاصله 
درخواس��ت بیش از 100 نماینده برای بازگشت 
به دستور، ارائه و تصویب شد. طبق تبصره 1 ماده 
100، رأی گیری ش��د تا در اولوی��ت صحن قرار 

گرفته، به صورت دوشوری بررسی شود. با بیش از 
70 درصد تصویب شد و به کمیسیون بازگشت. 

 اول  طرح ش��فافیت در دستور کمیس��یون قرار 
گرفت، اما طرح دوفوریتی آقای صباغیان )الزام 
دولت به پاسخگویی تذکر نمایندگان( طبق آیین 
نامه اولویت یافت و االن به صحن رسید. شفافیت 
دوباره در دس��تور کار این هفته کمیسیون آیین 
نامه قرار گرفته است. امیدوارم نهایی شده، پیش 

از رأی اعتماد، تصویب شود. 
      فضای مجلس مطلوب است

»به زودی ش��فافیت آرای نمایندگان به تصویب 
نهایی می رسد « این خبری است که حسینعلی 
حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی روز گذشته اعالم کرده است. خبری که 
البته دو بخش دارد؛ یکی اینکه طرح شفافیت به 
زودی در صحن مطرح می شود، چه آنکه اگر مطرح 
نشود، طبیعتاً تصویبی هم نمی تواند در کار باشد و 
دوم اینکه طرح حتماً تصویب می شود. این دومی 
البته بیشتر از اینکه خبر باشد، پیش بینی حاجی 
دلیگانی از وضعی��ت عموم��ی آرای نمایندگان 
نسبت به طرح ش��فافیت آرای نمایندگان است؛ 
فضایی مطلوب. او درب��اره آخرین وضعیت طرح 
ش��فافیت آرا و رس��یدگی به آن در صحن علنی 
مجلس می گوید:  »طرح ش��فافیت آرا که توسط 
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نهایی شده و 
آخرین اصالحات و پیشنهادات نمایندگان درباره 
آن اعمال شده است و در دستور کار رسیدگی در 

صحن علنی مجلس قرار دارد. « 
حاجی دلیگانی از برطرف شدن اشکاالت و بیشتر 
شدن نمایندگان موافق هم می گوید که امیدواری 
برای تصویب را تا حدی باال می ب��رد که آن را در 
سطح یک خبر قطعی باال می برد: »فضای صحن 
مجلس درباره طرح ش��فافیت آرای نمایندگان 
نسبت به قبل بهتر شده و تعداد نمایندگان موافق 
با این طرح هم بیشتر شده است و قطعا این طرح 

رأی الزم را آورده و مصوب خواهد شد. «
او توضیح می دهد که»یکسری انتقادات و ایراداتی 
که برخی نمایندگان نس��بت به طرح شفافیت آرا 
داشتند رفع ش��ده و امیدوارم با ارائه پیشنهادات 
جدید برخی دیگر از نمایندگان در صحن علنی، در 
نهایت رأی مثبت را دریافت کرده و مصوب شود.«  
حاجی دلیگان��ی تأکید می کند:  »هیئت رئیس��ه 
مجلس آمادگی مطرح کردن سریع تر طرح شفافیت 

آرای نمایندگان را در صحن مجلس دارد. «
      مجلس  اصرار بر تصویب دارد

حجت االسالم محمدحسین  حسین زاده بحرینی، 
رئیس کمیس��یون آیین نامه داخل��ی هم گفته: 
»نماین��دگان مجلس طرح ش��فافیت آرا را امضا 
کرده و قطعاً بن��ای تصویب نهای��ی آن را دارند. 
مش��کالت،  ایرادات و کم و کاستی های این طرح 
از س��وی منتقدان با ارائه پیش��نهادات الزم در 
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برطرف شده 
و به زودی رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس 
آغاز خواهد شد.«  او هم تصریح کرده که »تالش 
زیادی در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برای 
رفع مشکالت طرح شفافیت آرا صورت گرفته و 
بار  ها در این کمیسیون در این باره بحث و بررسی 
صورت گرفته است ضمن اینکه نظرات منتقدین 
این طرح جمع آوری شده و بر غنای طرح شفافیت 

آرای نمایندگان افزوده شده است.«

      ایرنا: غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره 
»طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی«، نوشت: بین پیش نویس 
اولیه طرح تا تصویب قانون، فضای بسیاری برای گفت و شنود وجود دارد که 

انتقادات اخیر هم قطعاً به پختگی این طرح کمک می کند. 
      مهر: حجت االسالم ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خطاب به رئیس دولت تدبی��ر و امید گفت: در ارتباط با 
کش��ورهای منطقه را قفل و ر  ها کردید، به امید دری که کلید آن دست 

دشمن است، سایر در  ها را بستید. 
      تسنیم: یک منبع آگاه با اعالم اینکه دولت سیزدهم در فرایند انتخاب 
شهردار تهران هیچ دخالتی در تصمیمات اعضای شورای شهر نخواهد 
داشت، اظهار کرد: ان شاءاهلل پس از انتخاب شهردار شایسته برای تهران، 
دولت آینده تمام مساعی خود را در مسیر حل مشکالت این کالن شهر و 

توجه به نیازهای اولویت دار شهروندان آن به کار خواهد بست.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی:
 قوانین انتخابات ایرادات بسیاری دارد 

که باید اصالح شود
قوانی�ن انتخاب�ات ب�ا س�رعت ب�اال و پی�ش از آنک�ه ب�ه فصل 
انتخاب�ات برس�یم باید اص�الح ش�ود، زی�را خألهای بس�یاری 
در نح�وه برگ�زاری انتخاب�ات مختل�ف ریاس�ت جمه�وری، 
مجل�س و ش�وراهای اس�المی داری�م ک�ه بای�د مرتف�ع ش�ود. 
محمد صفری ملک می��ان، نایب رئیس کمیس��یون ام��ور داخلی در 
گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به نشست اخیر کمیسیون امور داخلی 
کش��ور با رئیس مجلس و تعیین اولویت های نظارتی و تقنینی گفت: 
کمیسیون با توجه به بررس��ی اولویت   ها و سیاست های هیئت رئیسه 
مجلس از دکتر قالیباف دعوت به عم��ل آورد. رئیس مجلس با تأکید 
بر پیگیری طرح مدیریت جامع شهری و روس��تایی و تأثیر آن بر رفع 
مشکالت فراوان شهری تأکید کرد که این طرح با کار کارشناسی بیشتر 

تعیین تکلیف شود تا در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. 
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا  ها در مجلس شورای 
اسالمی به اصالح نظام اداری و اجرایی کش��ور به عنوان یکی دیگر از 
اولویت های مطرح اشاره کرد و افزود: این موضوع در جلسات مختلف 
عنوان شده است اما موضوعی بین کمیسیونی است و نیاز به کار دقیق و 

کارشناسی و همکاری و هماهنگی کمیسیون های مختلف دارد. 
صفری ملک میان در ادامه به اصالح قوانین انتخاباتی به عنوان یکی دیگر 
از اولویت های نظارتی و تقنینی مجلس اشاره کرد و گفت: اصالح قانون 
انتخابات مورد تأکید رئیس مجلس نیز بود، ایش��ان تأکید داشتند که با 
سرعت باال و پیش از آنکه به فصل انتخابات برسیم، قوانین انتخاباتی باید 
اصالح شود. خألهای بسیاری در نحوه برگزاری انتخابات مختلف ریاست 
جمهوری، مجلس و شوراهای اسالمی داریم که باید مرتفع شود، قوانین 
انتخابات ایرادات متعددی دارد که در برخی موارد در نظارت بر انتخابات 
اختالل ایجاد می کند یا موجب تعارض منافع می شود. ایراداتی به تعیین 

صالحیت  نامزد  ها تا سن کاندیدا  ها و نحوه برگزاری انتخابات وارد است. 

انتقاد یک نماینده مجلس
دولت دست از انتصابات دقیقه نودی بردارد

انتق�اد  ب�ا  مجل�س  اقتص�ادی  کمیس�یون  رئی�س  نای�ب 
از انتص�اب مدی�ران در روزه�ای آخ�ر دول�ت روحان�ی 
هش�دار داد:  دول�ت دس�ت از انتصاب�ات دقیق�ه 90 ب�ردارد. 
حجت االسالم سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفت وگو با فارس، با انتقاد از انتصاب مدی��ران در روزهای آخر دولت 
حسن روحانی هشدار داد:  دولت دست از انتصابات دقیقه 90 بردارد چرا که 
در دولت آینده تمامی آنها کان لم یکن تلقی شده و مجلس نیز به راحتی 
از کنار انتصابات هفته آخری دولت نخواهد گذشت. وی افزود: متأسفانه 
ش��اهد این هس��تیم که انتصابات دقیقه 90 در وزارت نفت به ویژه یک 
هلدینگ اقتصادی در کیش در حال صورت گرفتن است و احساس می شود 
که انتصابات دقیقه نودی در مراکز مهم اقتصادی دولت شائبه دار به لحاظ 
رخ دادن مفاسد اقتصادی در پوشش گذاشتن بر سر آن باشد. این نماینده 
خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که انتصابات در هفته پایانی 
دولت در تعدادی از پتروشیمی های کشور و همچنین وزارت اقتصاد به ویژه 
بانک ملی ایران هم در حال رخ دادن است. موسوی تأکید کرد: قطعاً باید 
بررسی شود که علت این انتصابات لحظه آخری دولت برای چیست. وی 
گفت: قطعاً این انتصابات تنها زحمت دولت جدید )دولت آیت اهلل رئیسی( 
را بیش��تر می کند و ما به عنوان نمایندگان مجل��س مترصد موضوعات 
هستیم و نمی گذاریم افرادی که دقیقه 90 در دولت آقای روحانی سمت 

گرفته اند در دولت جدید همچنان در موقعیت خود باقی بمانند. 

 رئیس سازمان انرژی اتمی 
به کمیسیون اصل ۹۰ می رود

رئیس کمیس�یون اص�ل 90 مجل�س از حض�ور رئیس س�ازمان 
انرژی اتمی در جلس�ه این کمیس�یون جهت ارائه گزارش درباره 
روند اج�رای قانون اقدام راهب�ردی برای لغو تحریم   ه�ا خبر داد. 
به گزارش خانه ملت، حسن شجاعی علی آبادی، رئیس کمیسیون اصل 
90 مجلس یازدهم با اعالم این خبر، گفت: برخی گزارش   ها مبنی بر تخطی 
سازمان انرژی اتمی از اجرای کامل برخی از مواد قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم   ها به کمیسیون واصل شده که در جلسه روز دو  شنبه با حضور 

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بررسی می شود. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 وظیفه جریان انقالبی 

پیگیری موضوعات تا کسب نتیجه است
وظیفه امروز جریان انقالبی آن است که در حد وسع، موضوعات را تا رسیدن 
به نتیجه پیگیری کند و نباید به صرف انشا و صدور بیانیه اکتفا نمایند. 
به گزارش فارس، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار 
مجازی با جمعی از جوانان و فعاالن انقالبی استان خراسان رضوی، گفت: 
دولت سایه یک نوع حرکت عمومی و گفتمانی است که منحصر در هیچ گروه 
و تشکیالتی نیست. ویژگی این گفتمان این است که هیچ گروه یا تشکیالتی 
نمی تواند خود را محور انحصاری این حرکت بداند. جلیلی در این باره افزود: 
ایرادی که به خودمحوری برخی تشکل   ها و حرکت   ها وارد است، نباید در این 
حرکت بروز داشته باشد. عضو شورایعالی امنیت ملی تأکید کرد: هر ظرفیت 
انقالبی ولو به نام تش��کل یا نهاد دیگری به دنبال اصالح روند امور اس��ت، 
می تواند یک دولت سایه باشد. دولت نیاز دارد که سایه به سایه توسط مردم 
دنبال بشود و از سوی گروه های مردمی به اشکال مختلف به او مشورت داده 
شود. وی تصریح کرد: دولت سایه منحصر بر پیگیری اقدامات دولت نیست؛ 
قوه قضائیه، مجلس، شوراهای شهر، صداوسیما، شوراهای عالی و...  می توانند 
جزو موضوعات دولت سایه باشد. هدف آن است که به دنبال تأیید، تصحیح یا 
تکمیل روند کشور براساس اولویت و وسع خودمان باشیم. جلیلی همچنین 
گفت: مهم این است که فعالیت های کارگروه های استانی به حرکتی اجتماعی 
تبدیل شود و نتایج آن در عمل و عرصه واقعی مقابل چشم مردم نمایان شود.  
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود اظهار داشت: 
وظیفه امروز جریان انقالبی آن است که در حد وسع، موضوعات را تا رسیدن 

به نتیجه پیگیری کند و نباید به صرف انشا و صدور بیانیه اکتفا نمایند. 

عضو هیئت رئیسه مجلس:
 وزرای پیشنهادی

 باید برنامه قابل پایش داشته باشند
با توجه به ش�رایط خاص کش�ور، مردم به خاطر س�وء مدیریت   ها با 
مشکالت جدی معیشتی و اقتصادی روبه رو هستند و در این شرایط 
افرادی که برای صدارت به مجلس معرفی می شوند باید کارآمد باشند. 
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اشاره 
به اهمیت برنامه محور بودن دولت سیزدهم، اظهار داشت: با توجه به شرایط 
خاص کشور، مردم به خاطر سوء مدیریت   ها با مشکالت جدی معیشتی و 
اقتصادی روبه رو هستند و در این شرایط افرادی که برای صدارت به مجلس 
معرفی می شوند باید کارآمد باشند. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: 
وزرا باید دارای برنامه به معنی تطابق این برنامه با قوانین، اسناد باال دستی، 
برنامه ششم توسعه و سیاس��ت های کلی ابالغی باشند. وی تأکید کرد: 
مجلس هرگز به وزیری که دارای برنامه غیرکارآمد باشد رأی اعتماد نخواهد 

داد بر این اساس برنامه ارائه شده باید قابل پایش،دستیابی و تحقق باشد.
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موضوع شفافیت آرای نمایندگان در 
مجلس دهم که دست اصالح طلبان 
ب�ود، به رغم هم�ه ش�عارهای آنان 
در تأکید بر ش�فافیت، طرح ش�د و 
رأی نیاورد. در مجل�س یازدهم هم 
یک بار طرح ش�د و اگرچه اکثریت 
نمایندگان مجلس به طرح شفافیت 
آرای نماین�دگان رأی دادن�د ام�ا 
چون به دو س�وم آرا نیاز داشت، در 
واقع رأی نیاورد. اما ای�ن پایان کار 
نماین�دگان مجلس یازده�م با این 
طرح نبود و مجلس انقالبی یازدهم 
ب�ا اص�الح ط�رح و رفع ش�بهات، 
مج�دد آن را ب�ه جری�ان انداخت

حمیدرضا نیک عهد |   جوان

زینب شریعتی
   گزارش


