
t oseei r ani . i r
سياست2

علی مطهری بار دیگر زنگ هشــدار 
درباره جایگاه مجلس شورای اسالمی را 
به صدا در آورد. نماینده دوره های هشتم 
تا دهم مجلس از تهران با انتقاد از اعمال 
نظر اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در بودجه مصوب مجلس در یادداشتی 
نوشت: »مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تبدیل به مجلس سنا شده است که مصوبه 
مجلس را رد یــا تایید می کند، در حالی 
که چنین چیزی در قانون اساسی جزو 

وظایف مجمع نیست.« 
این اولین بار نیست که مطهری درباره 
دخالت در وظایف و جایگاه قانونی مجلس 
شورا از سوی دو نهادی که عمال مافوق 
مجلس قرار گرفته اند، هشدار می دهد 
و البته از تعبیر صریح مجلس سنا برای 
پایین بردن جایگاه مجلس اســتفاده 
می کند. او عالوه بر توییتی که اخیرا در 
این باره و در نقد عملکرد شورای نگهبان 
قانون اساسی نوشته بود، چند سال پیش 
در آخرین روزهای نمایندگی خود نیز 
چنین هشداری را باز هم درباره مجمع 
مطرح کرده بود؛ هشداری که به نظر بجا 
می رسد چراکه ترکیب قانون گذاری در 

کشور عمال تغییر کرده است.
»خوابی«کهبرایمجمعدیدهاند

رشیدی کوچی، نماینده فعلی مجلس 
یکی از معترضان جدی عملکرد مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اســت. او در 
توئیتی نوشت که »مجمع یک بدعت را 
آغاز کرده؛ مصوبات مجلس را بدون اینکه 
اختالفی بین مجلس و شورای نگهبان 
باشــد، رد یا حذف می کند«. این جمله 
 رشــیدی کوچی بار دیگر نوک پیکان 
انتقادات را به عملکرد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برای تصمیمات فراقانونی 
 نشانه رفت. این نماینده مجلس در ادامه 
توییت خود یادآور شــد که »در برخی 
مسائل، البی هایی پشت پرده باعث ورود 
مجمع تشــخیص به مصوبات مجلس 
می شود«. هشــدار مطهری هم درباره 
مجمع ناظر به بودجه مصوب مجلس و بند 
مربوط به واردات خودرو بود که از سوی 
مجمع حذف شده است. او در یادداشتی 
که در این باره منتشر کرد، نوشت: »این 
روش که متاسفانه چند سالی است باب 
شده است کارایی مجلس را کاهش داده 
و مجلس را در مســائل مهم کشوری از 
حیز انتفاع ساقط کرده و موجب تحقیر 

مجلس شده است به طوری که مجلس 
فقط می تواند درباره مسائل پیش پا افتاده 
تصمیم گیری کند و اال مســائل مهم به 
بهانه انطباق با سیاست های کلی نظام در 
جای دیگری تعیین تکلیف می شود.« 
او افزود: »اگر مجمع تشخیص اصرار بر 
این دارد که وارد قانونگذاری شود و کار 
مجلس سنا را انجام دهد، نیاز به تغییر 
قانون اساسی است.« مطهری تأکید کرد: 
»ادامه این رویه، مجلس را تبدیل به شیر 

بی یال و دم و اشکم خواهد کرد.« 
او پیشــتر در اواخر ســال ۱۳۹۷ و 
در ماجرای دنباله دار الیحــه مبارزه با 
پولشویی و توضیح روابط عمومی مجمع 
درباره اعمال نظر این نهاد گفته بود این 
توضیح »نه تنها قانع کننده نیست بلکه 
عذر بدتر از گناه است. این روابط عمومی 
در توضیح خود آورده است که منظور دبیر 
مجمع این نبوده که ماده )۱( این الیحه 
برای اصالح به مجلس ارسال شد بلکه 
خود مجمع این ماده را اصالح کرده است 
و نیازی به ارسال به مجلس نیست. معلوم 
نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل 
از اصول قانون اساســی این حق را برای 
خود قائل شده است که مصوبه مجلس 
را تغییر بدهد و اصالح کند. مجمع طبق 
اصل ۱۱۲ قانون اساسی صرفاً حق داوری 
میان نظر مجلس و شــورای نگهبان را 

دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و 
حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مصوبه 
مجلس را نــدارد.« او تصریح کرده بود: 
»خواب مجلس ســنا را برای این نهاد 
دیده اند ولی این خواب بدون تغییر قانون 

اساسی تعبیر نمی شود.«
چرا»سنا«؟

در ساختار فعلی قانونی ایران، مجلس 
بناســت تصمیم گیرنده باشد، شورای 
نگهبان تصمیمات را با قانون اساسی و 
شــرع تطبیق دهد و مجمع اختالفات 
ظاهرا الینحل بین ایــن دو را حل کند. 
اما در عمل مدت هاســت این روند هم، 
خوب یا بــد، پی گرفته نمی شــود و به 
تذکر به حق مطهری، شورای نگهبان و 

مجمع تشخیص عمال به عنوان نهادهای 
باالدستی مجلس عمل می کنند. کنایه 
مطهری با استفاده از عنوان »سنا« کنایه 
به همین وضعیت است. در ساختارهای 
دومجلســی، مجلس باالتری معموال با 
اعضای کمتر کــه دوره های نمایندگی 
طوالنی تری دارند تشــکیل می شــود 
که به همین مناســبت، مــردم نیز در 
انتخاب اعضای آن ها نگاه متفاوتی دارند. 
اعضای مجلس ســنا در این ساختارها، 
به اتکای رأی مردمی که با اطالع از این 
ساختار، آقای الف را در جایگاه نماینده 
مجلس نمایندگان و خانم ب را در جایگاه 
سناتوری قرار می دهند، همانند اعضای 
مجلس پایین تر رأسا اقدام به بررسی و 
تصمیم گیری ابتدایی درباره تأیید، رد یا 
تغییر مصوبه به صالحدید خود می کنند. 
کنایه های مکرر مطهری در این زمینه 
اشاره به این نکته بوده است که هر سه این 
اقدام ها از سوی این دو نهاد یعنی شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت انجام 
شده اند، در حالی که از نگاه او در ساختار 
فعلی قانون اساســی ایران چنین حقی 

برای آن ها پیش بینی نشده است.
تقنینوسیاستگذاری

بدونپاسخگویی
چالش هایــی کــه چنیــن تغییر 
نقشی ایجاد می کند البته مفصل است 

امــا نزدیک ترین نمونــه آن را می توان 
در ماجرای معروف و کشــدار پذیرش 
اف ای تی اف از ســوی ایران دید. بحث 
درباره اف ای تی اف بحــث مفصلی در 
جایگاه خود اســت؛ اما نکته اینجاست 
که مجمع تشخیص، مدت های طوالنی 
است با بهانه های مختلف مثل تعطیلی 
و تعویق جلســات یا این ادعا که فرصت 
برای بررسی نشــد، از گرفتن تصمیم 
مثبت یا منفی برای این مســئله که به 
اعتقاد بسیاری سرنوشت آینده تجارت 
بین المللی کشــور را تعییــن می کند، 
خودداری کرده اســت. نکته اینجاست 
که چنین تعلیقی در مجلس شورا و در 
سیستمی که متکی بر رأی مردم می بود، 
برای نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس 
که چنین وضعیتی را تحمیل می کردند، 
چالش ایجاد می کرد، آن ها را نزد مردم، 
اهالی رســانه و نیز دیگر نمایندگان در 
جلسات علنی و فضای عمومی در معرض 
انتقاد و سؤال قرار می داد. چنین تعویق 
و تعلیقی درباره مسئله ای با این میزان 
اهمیت حتی می توانست برای نمایندگان 
و اعضای هیأت رئیسه پیامدهایی مانند 
فشــار برای برکناری یا حتی ناکامی در 
جلب رأی دوباره مردم در انتخابات آینده 
داشته باشد. مجمع اما به راحتی می تواند 
این گونه از زیر بار تعیین تکلیف مسائل 
ملی شــانه خالی کند، چون در شرایط 
فعلی به عنوان نهادی با اعضای انتصابی 
و جلســاتی متفاوت با فضای عمومی 
جلســات مجلس، دغدغه پاسخگویی 
ندارد و جایی بنا نیســت رأی دهندگان 
را برای درست بودن تصمیماتش جهت 
حفظ ســمت قانع کند. اگر طبق کنایه 
مطهری به جای مجمع و شورا، مجلس 
سنا هم نشســته بود، باز احتماال بابت 
چنین تعللی در پیشگاه ملت رأی دهنده 
هزینه می داد. اتفاقی که اکنون نمی افتد.

خطایشوراینگهبان
همانندخطایمجمعتشخیص

مطهری البته در روزهای پایانی سال 
گذشته شورای نگهبان را نیز دچار اشتباه 
مشابهی دانست. هادی طحان نظیف، 
اخیرا درباره مصوبه مجلس درباره تغییر 
ســاعت تابســتانی گفته بود: »مصوبه 
تغییر ســاعت باید از ابعاد مختلف فنی 
و انرژی سنجیده شــود.« این عبارت به 
صراحت برنامه شورا درباره این مصوبه 
را فراتر از تطبیق با قانون اساسی عنوان 
می کرد و شورای نگهبان را رأسا در حال 

بررسی تأیید را رد مصوبه بنا به تشخیص 
خود می دانست. این مسئله بالفاصله با 
اعتراض مطهری مواجه شــد که گفت: 
»ظاهراً ایشان شورای نگهبان را با مجلس 
سنا اشتباه گرفته است. شورای نگهبان 
صرفاً باید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با 
شرع و قانون اساسی بررسی کند. وظیفه 
کارشناسی با مجلس اســت که انجام 

شده  است.« 
قانوناساسیوچالشهایجدید

زمزمه ها برای تغییر قانون اساســی 
و انتقاد از شیوه حکمرانی مبتنی بر آن 
هر روز در بین نیروهای سیاسی بیشتر 
می شود. تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و 
یا ساختار دو مجلسی از جمله موضوعاتی 
است که هر کدام از جریانات سیاسی بنا بر 

اتفاقی آن را مطالبه می کنند. 
آنچه واضح اســت رقابتی بر ســر 
دموکراتیک تر شدن یا نشــدن قانون 
اساســی در بیــن نخبگان سیاســی 
شکل گرفته اســت. به گفته زیدآبادی، 
روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی »بسیاری 
از نیروهای سیاسی درباره اینکه ضرورت 
دارد تا قانون اساسی تغییر کند، به نظر 
مشرکی رســیده اند. اما هر کدام از یک 
زاویه به این مسئله نگاه می کنند. نیروهای 
دموکراســی خواه عالقه مند هستند تا 
قانون اساسی ساختار دموکراتیک پیدا 
کند. البته تعدادی دیگر بــه دنبال آن 
هستند تا قانون اساسی به گونه ای تغییر 
کند که همین قدرت محدود نهادهای 
دموکراتیک از آن هــا گرفته و یا به کلی 

حذف شود.«
اینها همه کشمکش سیاسی است. در 
واقعیت فعال زور نهادهای باالدستی در 
حوزه تقنین از  مجلس شورای اسالمی 

بیشتر است.

انتقادهاازتقنینفراپارلمانیمجمعتشخیصمصلحتباالگرفتهاست

مجلس شورا یا مجلس سفلی؟
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طهمورثحسینی

نامهنمایندگانمجلسبهرئیسی؛
 تضمین قطعی از آمریکا

 برای توافق احتمالی بگیرید
جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواســتار اخذ 
تضمین های قطعی از طرف مقابــل، در مذاکرات 

وین شدند.
به گزارش تسنیم، حدود ۱۹0 نماینده مجلس 
شورای اسالمی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
خواستار رعایت خطوط قرمز نظام و تأمین منافع 

ملت، در مذاکرات هسته  ای شدند.
به گفته فالحی نماینده همدان در مجلس که در 
حال جمع آوری امضا از نمایندگان به منظور حمایت 
از این نامه بود، تاکنون بیش از ۱۹0 نفر از نمایندگان 

نامه به رئیس جمهور را امضا کرده اند.
    

 حمله به ۳ طلبه
 در صحن حرم مطهر رضوی

  عصــر دیــروز ۳ طلبــه حاضــر در صحــن
 پیامبر اعظم)ص( حرم مطهر رضوی)ع( با ضربات 
چاقوی فردی که هویت آن در دست بررسی است، 

مورد حمله قرار گرفتند.
به گزارش تســنیم، آســتان قدس رضوی 
در اطالعیه ای،  ضمــن محکومیت این تعرض، 
یادآور شد موضوع را تا حصول نتیجه و شناسایی 
عوامل پیگیری و گــزارش آن را متعاقبا اعالم 

خواهد کرد.
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که دو 
تن از طالب  بر اثر جراحات وارده جان باخته و یک 

نفر دیگر نیز در بیمارستان است.
    

یکنمایندهمجلس:
راستی آزمایی در مذاکرات وین 
مورد بی توجهی واقع شده است

نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: مساله مهم 
در مذاکرات این است که راستی آزمایی در ارتباط 
با این توافق باید از طرف ما انجام شــود، متاسفانه 
شنیده ها حاکی است به این مساله مهم بی توجهی 
شده و راستی آزمایی به عهده دیگران گذاشته شده 

و فقط به ما باید گزارش دهند.
به گزارش ایسنا نصراهلل پژمان فر بیان کرد: در 
مذاکرات وین رفع تحریم نفتی به این معناست که 
بعد از توافق باید بتوانیــم آزادانه نفت خود را به هر 

کشوری که می خواهیم بفروشیم.
وی افزود: همچنین رفع تحریم های بانکی باید به 
صورت کامل باشد یعنی پول فروش نفت به صورت 
بانکی به ما منتقل شود. و رفع تحریم های کامورژن 
یعنی تبدیــل ارز به ارز دلخواه ملت ایــران آزادانه 

صورت گیرد.
    

توصیهیکنمایندهبهرئیسجمهور:
بعد از 7 ماه یک خانه تکانی 
جزئی در دولت انجام دهید

یک نماینده مجلس گفت: توصیه دلسوزانه به 
رئیس جمهور این است که بعد از حدود ۷ ماه، یک 
خانه تکانی جزئی انجام داده و چند وزیر پرحاشیه 
را که عملکردشان با اهداف و تفکرات رئیس جمهور 
محترم و انقالبی در تضاد است، از قطار دولت پیاده 

کند.
به گزارش فارس ســیدناصر موسوی الرگانی، 
نماینده مردم فالورجان افزود: یکی از وجوه اقبال 
مردم به آقای رئیسی، مردمی و ساده زیست بودن 
ایشان، حضور میدانی و شنیدن مشکالت مردم از 
نزدیک بوده که باعث افزایش امید مردم شده است، 
اما حضور دو سه نفر عنصر نفوذی در کابینه، همچون 
لکه سیاهی این همه اقدام درخشان را تحت الشعاع 

حواشی قرار می دهد.
این نماینده گفــت: به عنوان مصــداق تاکید 
می کنم اســتمرار وزارت آقایــان فاطمی امین و 
عبدالملکی به تنهایی برای زمین زدن دولت کافی 

است.
    

سخنگویوزارتخارجهآمریکا:
 ایران مسئول ادامه بن بست 

در مذاکرات وین است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار برخی 
ادعاها، ایران را مسئول ادامه بن بست در مذاکرات 
وین دانست و مدعی شد که تهران مانع دستیابی به 

توافق بر سر احیای برجام شده است.
ند  پرایس گفت که زمان برای دستیابی به توافق 
در مذاکرات هسته ای به پایان رسیده و ایران در حال 
نزدیک شدن به نقطه ای اســت که امکان ساخت 

سالح هسته ای را پیدا می کند.
این مقام آمریکایی مدعی شد که برنامه هسته ای 
ایران به نقطه ای رسیده که مدت زمان گریز هسته ای 
آن تنها »به چند هفته« کاهش پیدا کرده که این امر 

می تواند یک توافق جدید را بی اثر کند.

روی موج کوتاه

خبر

برخی مسئوالن عراقی از تالش های جدید کشورشان برای از سرگیری مذاکرات میان 
ایران و عربستان خبر دادند.

به گزارش ایســنا به نقل از العربی الجدید، یک مقام عراقی از تالش های تازه دفتر 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و ریاض  

در بغداد خبر داد.
این مقام مسئول در وزارت خارجه عراق در گفت و گو با العربی الجدید تاکید کرد که 
سه شخصیت دولتی)نامی از آن ها نبرده است( ماموریت تعیین موعد برگزاری دیدار 

جدید میان دو طرف ایرانی و سعودی را بر عهده گرفته اند.
وی با بیان این که تا به این لحظه موعد مشخصی برای دور جدید مذاکرات تعیین نشده 
است، مدعی شد که ایرانی ها تمایلی به تکرار موضوعات چهار دور گذشته ندارند بلکه 
خواهان توافق درخصوص محورهای مشخص برای بررسی هستند و ماموریت عراق 

درحال حاضر رساندن رویکردهای دو طرف است.
این مقام مسئول عراقی در ادامه گفت: هنوز زود است که بگوییم نتایج این تحرکات و 

مذاکرات میان عربستان و ایران خوب و خوشبینانه است زیرا اختالفات میان دو کشور 
بسیار گسترده است.

وی با اشاره به دلیل لغو دور پنجم مذاکرات که قرار بود ماه گذشته برگزار شود ادعا 
کرد که ایران پیش از این از ریاض خواسته بود که عملیات اعدام شیعیان در این کشور 

را متوقف کند.
از ســوی دیگر، عارف الحمامی، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق گفت که 
کشورش بار دیگر تحرکاتی برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و عربستان را آغاز کرده 

است زیرا مسئوالن عراقی اهمیت این مساله بر ثبات عراق را به خوبی درک می کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه عراق به میدانی برای درگیری های منطقه ای تبدیل 

نشود، همه بر سر برگزاری چنین گفت وگوهایی در زمان کنونی توافق نظر دارند.
الحمامی تاکید کرد: عراق برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و عربستان تالش می 
کند تا ثبات داخلی در کشور را تضمین کند به ویژه اینکه نزدیک کردن رویکردهای تهران 
و ریاض برای ایجاد ثبات در سطح سیاسی و امنیتی در داخل عراق امری بسیار ضروری 

اســت.وی همچنین گفت: ما در پارلمان عراق از تالش های دولت برای از ســرگیری 
مذاکرات میان تهران و ریاض حمایت می کنیم زیرا این امر ثبات داخلی عراق در زمینه 
های مختلف را به همراه دارد.همچنین احسان الشمری ، رئیس اندیشکده تفکر سیاسی 

از تمایل ایران و عربستان برای ایجاد گفت وگو میان دو طرف خبر داد.
وی گفت که عراق از یک کشور پیام رسان به یک کشور اساسی و مهم در نزدیک کردن 
رویکردها تبدیل شده است   و دو کشور ایران و عربستان به ایفای نقش عراق اعتماد دارند.

تحرکات جدید بغداد برای ازسرگیری مذاکرات تهران-ریاض

نماینــده مردم لنگــرود در مجلس 
شورای اسالمی در نطقی انتقادی خطاب 
به رئیس جمهور گفت که خرســند به 
استقبال مردم در چند ماهه اول دولتش 
نباشد و برخی از وزرای کابیه اش نیز در 

حد دولتمرد نیستند.
به گزارش ایلنا، پرویز محمدنژاد قاضی 
محله گفت: مردم شــریف ایران بدانند 
دیگر نخواهیم گذاشت بی تفاوتی ها تکرار 

شود بر سر منافع مردم با هیچ کس عقد اخوت نبسته و 
نخواهیم بست؛ نبود عدالت از نوع توزیع آن از مهمترین 
مشکالت جامعه ایرانی است؛ جناب آقای رئیس جمهور 
هرگز به این خرسند نباشــید که در چند ماهه ابتدایی 

شروع دولت مورد استقبال و تایید مردم قرار گرفته اید.
وی افزود: آقای رئیس جمهور آیــا فکر نمی کنید 

که تعدادی از وزرای شــما در حد یک 
دولتمرد ظاهر نشده اند؟ آیا بهتر نیست 
کلید تعدادی از وزارتخانه ها را به دست 
دیگرانی بسپارید که از ظرفیت و مزیت 
های داخل را بشناسند و شناخت کافی 
از دنیای پر رمــز و راز پیچیــده امروز 

داشته باشند؟
نماینده لنگرود تاکید کرد: شــک 
نکنید نگاه مردم به دولت های پیشین 
هم همین گونه بوده است؛ در ســال ابتدای همگامی، 
همراهی و کمک به دولت ها بوده اســت و در یک ساله 
دوم سوال و پرسش،بایدها، نبایدها و چرایی ها است و 
در یکساله ســوم عدم همراهی و بی اعتنایی و یکساله 
چهارم، مقابله خواهد بود؛ این سرنوشت در انتظار دولت 

شما هم می تواند باشد.

تحلیل گر ارشــد روابــط بین الملل 
گفت: هم آمریکا و هم ایران نیازمند حل 
مساله برجام هستند. بایدن هم احتیاج 
دارد که مسئله برجام را حل کند تا بتواند 
برگ برنده ای را جلوی کنگره بگذارد و 
این موقعیت متزلزلــش را جبران کند 
و ما هم با مشــکالت فراواِن اقتصادی 

مواجه هستیم.
به گزارش ایلنــا، علــی بیگدلی با 

ارزیابی شــرایط امروز پروســه احیای برجام و توقف 
ایجاد شده در مذاکرات وین به سخنان وزیر امور خارجه 
کشورمان مبنی بر مسئولیت آمریکا در طوالنی شدن 
مذاکرات اشاره کرد و گفت: آقای امیرعبداللهیان فقط 
آن قسمت را می بیند و قضاوتش مربوط به منافع ایران 

و خواست ایران است. 

وی افزود: اگر ایشــان در یک فضای 
عمومی نــگاه کند، شــاید این قضاوت 
نیمی از قضاوت هایی است که می توان 
انجام داد. باید به این مساله توجه داشته 
باشــیم  که االن در منطقــه حلقه های 
امنیتی، سیاســی و نظامی جدیدی در 
حال شکل گیری است؛ خصوصاً نشست 
شرم الشــیخ و نشســت نقب که نشان 
می دهــد موقعیــت ژئوپلتیک منطقه 
تغییر پیدا می کند و آقــای اردوغان هم اعالم آمادگی 
کرده که به این حلقه بپیوندد، اردن به همین شــکل و 
در آینده نزدیک عربستان هم به حلقه ای که در نشست 
اسرائیل شکل گرفته، خواهد پیوست و هرچه می گذرد 
این دایره امنیتی، سیاســی و نظامــی علیه ما تنگ تر 

می شود و عرصه را بر ما تنگ می کنند.

یکنمایندهخطاببهرئیسجمهور:

تعدادی از وزرای شما در حد دولتمرد نیستند
تحلیلگرارشدروابطبینالملل:

ایران و آمریکا هر دو  به احیای  برجام نیاز دارند


