یکشنبه  2شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7426

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

نمایندگان درخواست تشکیل  92فراکسیون را دادند

ادعای کمک ایران به طالبان کذب محض است

دلیل عالقه نمایندگان به تشکیل فراکسیون

رضوانه رضاییپور
خبرنگار پارلمانی

یادداشت
خانه ملت

فرهنگ معین در تعریف فراکسیون
آورده اســت« :گروههــای همفکــری
کــه در داخل یک حزب یــا مجمع به
وجــود میآیند ».فرهنــگ عمید هم
در تعریــف فراکســیون آورده اســت:
«دســته بندیهایــی کــه درون یــک
حــزب یا نهاد سیاســی همفکــر برای
دســتیابی به هدفهــای معین پدید
آیــد ».مصــداق بیرونــی فراکســیون
عمدتــاً در پارلمانهــای کشــورها
نمود مییابــد آنجا که مجموعههای
سیاســی همفکــر بــرای پیشــبرد
تشــکیالتی برنامههــای خــود در
مجلس گــرد هم میآینــد .بر همین
اســاس فراکســیونها عموماً سیاسی
هســتند؛ در مجلس یازدهــم اما این
تعریفهــا گویی چنــدان محل توجه
نمایندگان برای تشــکیل فراکســیون
نبــوده اســت .نماینــدگان مجلــس
یازدهــم عالقــه عجیبــی به تشــکیل
فراکســیون دارنــد .آنهــا کــه هرکــدام
میتواننــد در  5فراکســیون عضویت
داشــته باشــند ،حتــی در شــرایطی
کــه هنــوز اعتبارنامهشــان تصویــب
نشــده بــود ،کار خود را شــروع کرده و
با تشــکیل دو فراکســیون سیاســی در
همان ابتدا ،طی  3ماه  90فراکسیون
دیگر را هم طلب کردهاند.
در میــــــــــــــــان درخواســتهای
نماینــدگان زودتــر از همــه دو
فراکســیون سیاســی شــکل گرفــت.
فراکســیون «انقــاب» نخســتین این
فراکســیونها بــود کــه قبــل از آغــاز
فعالیــت رســمی مجلــس یازدهــم
اعــام موجودیت کرد،البته تشــکیل
ایــن فراکســیون بــرای اصولگرایــان
الزم بــود چــرا کــه آنــان در نتیجــه
همیــن کار توانســتند محمدباقــر
قالیباف را بهعنوان نامزد به ریاســت
مجلس برســانند .دومین فراکسیون
مهــم مجلــس فراکســیون «گام دوم
انقــاب» که در راســتای فرمایشــات
رهبــر معظــم انقــاب و بر اســاس
بیانیه گام دوم انقالب شــکل گرفت.
ایــن فراکســیون موضوعاتــی چــون
جوانســازی کشــور و ســپردن کار بــه
نســل جــوان ،جهــش در حوزههــای
مختلف و محورهــای بیانیه گام دوم
اعم از پیشــرفت علــم و فناوری را در

اولویت خود قرار داده است.
بــا آغاز بــه کار این دو فراکســیون،
در کمتــر از یــک مــاه فراکســیونهای
عجیــب و غریبــی اعــام موجودیت
کردنــد؛ فراکســیونهایی همچــون
«راهبردی»« ،فراالبرزیها»« ،شهید
دیالمــه»« ،زاگرسنشـــــــــــــــینها»،
«جنوب»« ،مدیران ارشد دولتهای
نهــم و دهــم»« ،محرومیتزدایــی
و جهــادی»« ،انقــاب اســامی»،
«اقدام پیش دســتانه علیــه امریکا»،
«اقتصــاد دانش بنیان»« ،حمایت از
جبهــه مقاومت» از این دســته بودند
که تعدادشان روز به روز هم افزایش
مییافــت .آنگونــه که محمدحســین
فرهنگــی ســخنگوی هیــأت رئیســه
مجلس در آن روزها گفته بود :حدود
 75درخواســت تشــکیل فراکســیون
در مجلــس یازدهم واصل شــده بود
که البته تعدادی از این فراکســیونها
موضوعــات واحــد داشــتند و طبــق
آییننامــه بایــد در هــم ادغــام
میشــدند .البتــه او در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری برنا ،تشــکیل فراکســیون
عــدس و ســیر را تکذیــب کــرده بــود
امــا آنگونــه که خبــر میرســید پیش
از رســیدن بــه هیأت رئیســه تصمیم
بر تشــکیل ایــن فراکســیون بــوده اما
در همهمــه شــوخیهای مجــازی و
انتقادات سرنوشتش گم شد.
حــال بــا نزدیــک شــدن بــه ســه
ماهگــی مجلــس یازدهــم ،تعــداد
فراکســیونهای درخواســتی بــه
عــدد  92رســیده اســت .جدیدتریــن

رونمایی از طرح جدید نمایندگان برای اصالح قانون انتخابات مجلس

هشدار عارف نسبت به
گوشه نشینی نخبگان
چهره

در روزهایــی کــه یــک ســال و نیــم
از معطــل مانــدن الیحــه جامــع
انتخابــات در مجلــس میگــذرد،
نماینــدگان از طــرح جدیدی برای
اصــاح قانــون انتخابــات مجلس
رونمایــی کردنــد .طرحــی کــه هــر
چند مفصل و بلند است اما صرفاً
محــدود بــه بخش بررســی و تأیید
صالحیت نامزدها میشود.
طرح اصــاح قانــون انتخابات
مجلــس بــه امضــای  43نماینده
رســیده کــه طــرح را در ســه محــور
شــرایط داوطلبــان ،ثبتنــام
داوطلبــان و بررســی صالحیتهــا
تنظیم کردهانــد .نمایندگان طراح
در بحث شرایط داوطلبان گفتهاند
کــه قوانیــن فعلی به دلیــل «عدم
جامعیــت و عــدم کفایــت جهــت
احــراز توانایــی نامزدهــا» و «عدم
امــکان ارائــه معیارهــای عینــی
جهــت احــراز» کافــی نیســتند .در
بحث ثبتنام هم ایراد اصلی آنها
نامنویســی خیل عظیم داوطلبان
فاقــد شــرایط اولیه و عینی اســت.
در محــور ســوم یعنــی «بررســی
صالحیتهــا» هــم نماینــدگان
طراح معتقدند که شورای نگهبان
نتوانســته در انجام تکلیف قانونی
خــود عملکــرد مطلوبــی داشــته
باشد.
 ëëتعیین شــرایط جدی علمی برای
داوطلبان
ایــن طــرح در بخــش «شــرایط
عمومی» داوطلبان تغییر خاصی
ایجــاد نکــرده .جــز آنکــه مــواردی
چون «سابقه دفاع از دستاوردهای
انقالب اســامی و نظــام مقدس و
مبانــی جمهــوری اســامی ایــران
و التــزام عملــی بــه آنهــا» را بــه
قانون افزوده که مشــخص نیســت
چگونــه قابــل احــراز هســتند .در
این بخــش همچنین به جــز افراد

دارای تابعیت دوگانه ،افراد دارای
اقامــت دائم خارج از کشــور هم از
نامزدی در انتخابات منع شدهاند.
در بخــش «شــرایط اختصاصــی»
اولیــن نکتــه اینجاســت کــه ایــن
طــرح شــرط مــدرک تحصیلــی را
از «فــوق لیســانس» بــه «دکتری»
یــا معــادل حــوزوی آن تغییــر
داده اســت .بند  3ایــن بخش هم
موضــوع «شایســتگی علمــی در
قانونگــذاری» را مطــرح کــرده .بــر
اســاس تبصره این بخش «منظور
از شایســتگی علمــی موضــوع این
بنــد آشــنایی کافــی داوطلــب بــا
حقوق اساســی جمهوری اســامی
ایــران و ترتیبــات قانونگــذاری
اســت ».ایــن مــورد برجســتهترین
بخشــی اســت کــه طــرح یاد شــده
در صــورت تصویــب بــه قانــون
انتخابات مجلس خواهد افزود.
 ëëنامزدهــا بــر ســر جلســه امتحان
شورای نگهبان
بخــش بعــدی ایــن طــرح بــه
«رســیدگی به صالحیت داوطلبان
انتخابــات» میپــردازد .در اولیــن
مــاده از ایــن بخــش ترتیــب احراز
صالحیــت «علمــی و فکــری»
بــرای داوطلبــان تعییــن شــده.
طبــق این مــاده «به منظــور احراز
شایســتگی علمــی و نیــز توانایــی
فکــری داوطلبــان انتخابــات
مجلس شــورای اســامی ،سازمان
ســنجش آمــوزش کشــور موظــف
اســت بــا نظــارت شــورای نگهبان
حداقــل یــک ســال قبــل از پایــان
هر دوره مجلس شــورای اســامی
نســبت به برگــزاری آزمــون اقدام
کنــد ».تبصره این ماده هم تعیین
مفــاد امتحانی را برعهده شــورای
نگهبــان گذاشــته و وزارت کشــور
هم میتوانــد پیشــنهاداتی در این
زمینــه بــه ایــن شــورا بدهــد .ایــن

ماده داوطلبانی که حداقل ســابقه
یــک دوره نمایندگــی دارنــد را از
شــرکت در این آزمون معاف کرده
اســت .ایــن بخــش تــازهای اســت
کــه بــه فرآینــد بررســی صالحیت
نامزدهــای انتخابــات مجلــس
افــزوده میشــود کــه شــباهتی هم
بــا فرآینــد بررســی صالحیــت
نامزدهــای مجلــس خبــرگان
رهبری دارد.
 ëëافزودن اطالعات سپاه به مراجع
قانونی استعالم صالحیت
مــاده  6الحاقــی ایــن طرح هم
گفته اســت که استعالم صالحیت
عمومــی نامزدهــا از مراجــع
ذیصــاح تنهــا پــس از مشــخص
شدن نتایج آزمون علمی نامزدها
صــورت خواهــد گرفــت .بدیــن
ترتیــب کــه نامزدهای رد شــده در
آزمــون دیگــر بــه مرحلــه بعــدی
نمیرســند و در همــان مرحلــه
قبلی حذف میشــوند .این بخش
از طــرح مراجــع ذیصــاح بــرای
اخذ اســتعالم را بدین شرح اعالم
کرده اســت« :اداره کل دادگستری
اســتان ،اداره کل اطالعات استان،
معاونت اطالعات سپاه پاسداران
انقالب اسالمی استان ،فرماندهی
نیــروی انتظامی اســتان و اداره کل
ثبــت احــوال اســتان ».در قانــون
فعلــی انتخابات مجلــس ،مراجع
اســتعالم صالحیــت نامزدهــای
انتخابــات مجلــس محــدود بــه
 4مرجــع هســتند و طــرح جدیــد
نماینــدگان «اطالعــات ســپاه
پاســداران انقالب اســامی» را نیز
بــه ایــن مراجــع چهارگانــه افزوده
است .البته مرداد ماه سال گذشته،
سخنگوی شورای نگهبان گفته بود
علی رغم مشخص شدن  4مرجع
توســط قانون برای اخذ اســتعالم،
«منــع قانونــی بــرای اســتعالم از

ســایر مراجع چون اطالعات ســپاه
و شــورای عالی امنیــت ملی وجود
نــدارد ».گفتــهای کــه به ایــن معنا
بــود کــه شــورای نگهبــان در عمل
برای اســتعالم صالحیت نامزدها
بــه نظر دایره وســیعتری از مراجع
ذیصــاح ،بیش از  4مرجع مندرج
در قانــون توجــه میکند امــا طرح
جدیــد مجلس میتوانــد اخذ این
اســتعالم از مرجــع پنجــم یعنــی
اطالعات سپاه را هم الزامی کند.
 ëëمهــر محرمانــه پــای دالیــل رد
صالحیت نامزدها
بخشهــای دیگری از این طرح
هم بــه موضوع اطــاع نامزدها از
زمینــه مخدوش شــدن صالحیت
آنهــا مربوط میشــود .طبــق ماده
 8ایــن طــرح «هــرگاه در پاســخ
اســتعالمات دریافتــی از مراجــع
موضــوع مــاده ( )۶و تحقیقــات
انجام شده توسط شبکه تحقیقات
دفاتر نظارت شورای نگهبان موارد
مخدوش کننده شرایط عمومی یا
اختصاصــی وجــود داشــته باشــد،
شعبه موظف اســت ترتیبی اتخاذ
کنــد کــه حداقــل یکــی از اعضــای
شــعبه مزبور با داوطلــب مالقات
کــرده و مطالبــی را کــه موجــب
مخــدوش شــدن صالحیت شــده
اســت مطــرح و پاســخ داوطلــب
را اســتماع و بــه صــورت مکتــوب
دریافــت کنــد ».همچنیــن در
ادامه ایــن طرح آمده کــه «هنگام
رســیدگی به صالحیــت داوطلب،
ابتدا متن کامل پاسخ داوطلب به
ابهامات به صورت شــفاف مطرح
و ســپس درخصــوص صالحیــت
وی رأیگیــری میشــود ».طبــق
ماده  9نیز «شــعبه مرکزی موظف
اســت تمــام دالیــل رد صالحیــت
داوطلــب را بــا رعایــت موازیــن
شــرعی و مالحظات امنیتی به وی

ارائــه کند ».مــاده  12این طرح هم
رســیدگی به صالحیــت داوطلبان
در تمــام مراحــل را «محرمانــه»
اعالم کرده و آورده اســت« :نتیجه
رســیدگیها فقط به خود داوطلب
اعــام میشــود ».امــا در ادامــه
همیــن بخــش هــم تأکیــد شــده
کــه «اگــر داوطلــب کتبــاً تقاضــای
انتشــار دالیل رد صالحیت خود را
داشته باشد یا به صورت رسمی از
طریــق رســانههای عمومی چنین
تقاضایی را مطــرح کند ،با رعایت
موازین شــرعی ،امنیتــی و اخالقی
رد صالحیــت وی بــه رســانهها نیز
یشود».
اعالم م 
ëëطرحهای پرتعــداد و الیحهای که
خاک میخورد
ایــن طــرح ســومین طــرح
انتخاباتــی اســت کــه طــی کمتر از
ســه مــاه از عمــر مجلــس یازدهم
تهیه شده است .پیشتر نمایندگان
دو طــرح بــرای اصــاح انتخابــات
ریاســت جمهــوری و شــوراها هــم
تهیــه و وارد دســتورکار مجلــس
کــرده بودنــد .ایــن همــه در حالی
اســت کــه الیحــه جامــع قانــون
انتخابات که بعد از حدود دو سال
کار کارشناسی در دولت تهیه شده
است ،از اســفندماه  97در مجلس
بالتکلیف مانده و هنوز وارد دستور
کار نشده .در این مدت حسینعلی
امیری ،معــاون پارلمانی ریاســت
جمهوری دو بار در ماههای پایانی
مجلس دهــم و دو نوبت نیز در 3
ماه گذشته از عمر مجلس یازدهم
تقاضــای اولویت دادن به بررســی
ایــن الیحــه جامــع را از بهارســتان
مطرح کرده است .تقاضایی که نه
تنها بی جــواب مانــده بلکه تعدد
طرحهــای انتخاباتی نوشــته شــده
توســط مجلســیها هــم نشــانی از
عزم آنها برای این کار ندارد.

محدودیت صدور روادید علیه  14مقام ایرانی

خبــر دیگر اینکه ،وزارت خارجه امریکا مدعی شــد که محدودیت صدور
ویــزا شــامل  13دیپلمــات ایرانــی میشــود کــه بــه ادعــای امریــکا در ترور
برنامهریــزی شــده در ســوئیس در ســال  1990دســت داشــتهاند .بهگزارش
جمــاران ،وزیــر خارجــه امریــکا روز جمعــه از محدودیت صدور ویــزا برای
 13مقــام ایرانــی و رئیــس ســابق زندان اوین بــا ادعای نقض حقوق بشــر،
محدودیــت صــدور روادید بــه این کشــور اعالم کــرد« .مایک پمپئــو» وزیر
خارجــه امریکا روز جمعه از محدودیت صدور روادید برای  14مقام ایرانی
بهدلیــل ادعــای نقض حقوق بشــر خبــر داد .امریکا همچنیــن «حجتاهلل
خدایــی ســوری» رئیــس ســابق زنــدان اویــن را بــه لیســت کســانی کــه بــا
محدودیت صدور روادید امریکا مواجه خواهند شد ،اضافه کرده است.

ونزوئال ادعای همکاری موشکی با ایران را رد کرد

شــنیدیم که ،وزیر امور خارجه ونزوئال ادعای رئیسجمهوری کلمبیا علیه
همکاری موشکی تهران و کاراکاس را رد کرد .به گزارش مهر« ،خورخه آریسا»
وزیر امور خارجه ونزوئال در واکنش به اتهامات واهی دولت کلمبیا علیه تهران
و کاراکاس در پیامی توئیتری اعالم کرد« :ایوان دوکه» (رئیسجمهوری کلمبیا)
در حال بازگشــت به ســوی داستانسازی و برچســبزنی علیه ونزوئال است تا
اذهان عمومی را از کشــتار و خشــونت افسارگســیخته و قاچاق غیرقابل کنترل
مواد مخدر منحرف کند .گفتنی اســت« ،ایــوان دوکه» رئیسجمهوری کلمبیا
پیشــتر ادعا کرده بود :اطالعات آژانسهــای اطالعاتی بینالمللی که با ما کار
میکنند ،نشــان میدهد که نیکالس مادورو عالقهمند است از طریق ایران به
موشکهای میان ُبرد و دورُبرد دست پیدا کند.

افشاگری تاجگردون علیه زاکانی

دســت آخــر اینکــه ،غالمرضــا تاجگــردون ،نماینــده ســابق مجلــس
در توئیتــی ادعــا کــرد علیرضــا زاکانــی رئیس مرکــز پژوهشهــای مجلس
بــرادر دامــاد خــودش را بهعنوان معاونــش انتخاب کرده اســت .غالمرضا
تاجگــردون ،نماینــده ســابق مردم گچســاران ،که اعتبارنامــه او در مجلس
یازدهــم تأییــد نشــد در توئیتــی نوشــت« :زاکانــی بــرادر دامــاد خــودش را
گذاشت معاونش .زمان بررسی اعتبارنامه در جلسه از من سؤال کرد میالد
کرمی داییزاده شماست و چرا در پتروشیمی کار میکند .گفتم پتروشیمی
هــزار نفــر کار میکنــد اینــم یکیــش .مادر بــزرگ پــدر میالد کرمی می شــه
دختــر دایــی من .گفــت این یعنــی رانت ،قضاوت با شــما ».ایــن توئیت با
هشــتگ «دستمال کثیف »منتشر شده اســت .هفته گذشته علیرضا زاکانی
رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس مســعود فیاضی بــرادر دامــاد خود را
بهعنــوان مدیر کل مرکز مطالعات فرهنگی مرکــز پژوهشها منصوب کرد
که این انتصاب با واکنشهای منفی زیادی در فضای مجازی همراه شد.

وزیر اطالعات :ملت ایران ذلت و تسلیم برابر
دشمن را نمیپذیرد

وزیر اطالعات با تأکید براینکه ملت ایران ذلت و تسلیم برابر دشمن را نمیپذیرد،
گفــت :اگــر ملت ما برابر بزرگ ترین قدرتهای دنیایی تســلیم نشــده و با صالبت
ایســتاده رمز و راز آن در شهادت است .به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم سید محمود
ن کنگره بزرگداشت وزرا و شهدای کارمند در مرکز همایشهای صدا
علوی در سومی 
وســیما ،با ادای احترام به شــهدای جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و مقابله
با کرونا ،اظهارکرد :جامعه ما که همیشــه با دشــمنانی ضدانسانی ،وحشی و درنده
مواجه بوده اســت به فرهنگ شــهادت و شهادت طلبی نیاز دارد ؛ برای اینکه بتواند
با روح شــهادت مقابل دشــمن ایســتادگی کند و آن را ادامه دهد و پوزه دشمن را به
خــاک بمالــد و پرچم پیروزی را به اهتــزاز درآورد .وزیر اطالعــات افزود :اگر ملت ما
برابر بزرگترین قدرتهای دنیایی تســلیم نشده است و با صالبت ایستاده رمز و راز
آن در شهادت است که مرگ خود و عزیزان خود را میپذیرد اما ذلت و تسلیم برابر
دشمن را نمیپذیرد.

اخبــــــار

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با هشدار
نسبت به تبعات گوشــه نشین شدن نخبگان
در کشــور تأکیــد کــرد :متأســفانه در کشــور مــا
نخبــگان در جایــگاه اصلــی خود قــرار ندارند
و نشســتهایی کــه مســئوالن بــا نخبــگان
دانشــگاهی برگــزار میکنند بعضاً تشــریفاتی
و بــرای رفــع تکلیف اســت و اینگونــه برخورد
بــا نخبگان باعــث ســرخوردگی و بیانگیزگی
آنهــا میشــود و در جامعــهای کــه نخبــگان
آن بیانگیــزه و گوشــه نشــین شــوند جامعــه
رو بــه رشــدی نخواهد بــود .به گزارش ایســنا،
محمدرضــا عــارف در گردهمایــی واحدهای
کانــون صنفــی اســتادان دانشــگاهی ایــران
کــه بهصــورت ترکیبــی (حضــوری و مجازی)
برگزار شــد با تسلیت ایام ســوگواری حضرت
اباعبــداهلل الحســین(ع) و گرامیداشــت دهــه
اول مــاه محــرم بر ضــرورت میــدان دادن به
نخبــگان در کشــور تأکیــد کرد و گفــت :منظور
از میــدان دادن بــه نخبــگان به معنــای دادن
پســت و مقــام بــه آنهــا نیســت چــون عموماً
نخبــگان دانشــگاهی از پذیرفتن ســمتهای
مدیریتی اجتنــاب میکنند اما باید از نخبگان
بهعنوان بازوان مشورتی در نهادهای تصمیم
ســاز و راهبــردی کشــور اســتفاده شــود .وی بر
ضــرورت تعامــل نخبــگان جهان بــا یکدیگر
برای گسترش صلح در دنیا تأکید کرد و گفت:
در دنیای آشوب زده امروز وقت آن فرارسیده
اســت که نخبگان دنیا دســت در دست هم با
خشــونت و ناامنــی و جنــگ و درگیری مقابله
کننــد .نخبگان باید بــرای صلح در دنیا تالش
کننــد و زمینههــای جنــگ را از بیــن ببرنــد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام به
تحریمهای ظالمانــه امریکا علیه ملت ایران
اشــاره کرد و گفت :ملت و دولــت ایران اکنون
در برابــر یک جنگ تمام عیــار اقتصادی قرار
دارنــد و رئیس جمهــوری امریکا به زعم خود
میخواهد فشــارها را بر مــردم ایران با اعمال
تحریمهــای بیشــتر افزایــش دهــد هــر چنــد
تاکنون در این راه شکســت خورده اســت اما از
نخبگان جامعه جهانی در تعجبم که در برابر
این بیعدالتی سکوت کردهاند.

ایــن فراکســیونها هــم ،فراکســیون
«مهدویــت»« ،طــب ســنتی» و
«مناطق محروم» اســت کــه در چند
روز پیش اعالم موجودیت کردند.
محمدحســین فرهنگی سخنگوی
هیــأت رئیســه مجلــس در گفتوگــو
بــا «ایران» ،با اعالم خبر درخواســت
تشکیل  92فراکسیون به هیأت رئیسه
گفت« :تعدادی از این فراکســیونها
مشــابه و نزدیــک بــه هم هســتند در
هم ادغام میشــوند؛ اینگونه نیســت
که تعــداد  92فراکســیون در مجلس
فعــال باشــند ».او گفــت کــه تاکنــون
 35فراکســیون تشــکیل شــده و بقیه
هم در شــرف تشکیل است .فرهنگی
دلیــل تعــداد بــاالی فراکســیونها
را تقاضــای نماینــدگان دانســت و
گفــت« :چــون مــا هیــچ محدودیتی
در قوانیــن برای تعداد فراکســیونها
نداریــم ،درخواســت نمایندگان هم
در ایــن زمینه زیاد اســت ،فقــط تنها
محدودیتــی کــه داریم این اســت که
هــر نماینــد ه فقــط در  5فراکســیون
عضــو باشــد .بنابرایــن هــر آنچــه که
جمعــی از نماینــدگان اراده میکنند
شــکل میگیــرد ».فرهنگــی ایــن را
هــم گفت کــه «فراکســیونها تشــکل
رســمی هم نیستند و فعالیت رسمی
در مجلس ندارنــد ».به همین دلیل
اســت کــه در هیــچ یــک از  ۲۴۱مــاده
آییننامــه داخلــی مجلــس اســمی
از فراکســیونهای مجلــس نیامــده
و کار ایــن فراکســیونها هــم بیشــتر
جنبــه مشــورتی بیــن نماینــدگان

همفکــر و هــم نظــر در خصــوص
موضوعــات مختلــف دارد و از
قــدرت تصمیمگیری بــرای اجرا هم
برخوردار نیستند.
امــا در میان فراکســیونهای مورد
تقاضای نمایندگان جالب اینجاست
کــه اثــری از اصالحطلبــان نیســت.
فراکسیون مســتقلین و اصالحطلبان
کــه در شــروع بــ ه کار مجلــس قــرار
بــود بــا ادغــام نماینــدگان ایــن دو
جریان تشکیل شــود ،هنوز سرنوشت
مشخصی پیدا نکرده است.
خبــر درخواســت تشــکیل 92
فراکســیون در حالــی اعــام شــد کــه
کمیســیون قضایی مجلــس به دلیل
تعــداد کــم نماینــدگان متقاضــی
هنــوز شــکل نگرفته اســت .مشــکلی
که مجلس باالخره ناچار شــد دســت
بــه دامــان اصــاح قانــون شــود تــا
ایــن کمیســیون بــا حضــور  10نفــر از
نماینــدگان شــکل بگیرد .ســخنگوی
هیــأت رئیســه مجلــس در خصوص
چگونگــی حــل ایــن مشــکل هــم به
«ایــران» گفــت :در هفتــه گذشــته در
کمیســیون آیین نامــه داخلی اصالح
تبصره  1ماده  38به تصویب رســید؛
نامهای را هم بــرای تقاضای اولویت
رسیدگی به این موضوع امضا کردیم
تــا این کمیســیون هم شــکل بگیرد و
رسمیت داشته باشد و بتواند کار خود
را آغــاز کنــد ».فرهنگــی در خصوص
تعــداد کاندیداهــای عضویت در این
کمیســیون هم گفت کــه باید نزدیک
به  10نفر باشند.

درخواستهای متعدد نمایندگان مجلس یازدهم
برای تشــکیل فراکســیونها که کم کم بــه عدد 100
نزدیک میشود دالیل زیادی میتواند داشته باشد.
مهمتریــن ایــن دالیــل خــأ وجــود یــک برنامــه
سید فاضل راهبردی جدی برای حل مسائل و مشکالت کشور
موسوی
اســت .نماینــدگان اگــراز چنیــن هدفی برخــوردار
نماینده دوره باشــند ترجیــح را بر تشــکیل کمیســیون میبینند
هشتم مجلس
تــا اینکــه بــه شــکلگیری فراکســیون روی بیاورند.
کمیســیونهای تخصصــی مجلس به دلیــل تمرکزی که روی مســائل
مختلــف بر پایه گرایشــات تخصصــی نمایندگان ایجاد شــده ،بهترین
بازوهــا و ابزارهــای فنی برای پیشــبرد وظایف مجلس هســتند .اساســاً
فلســفه وجودی تشــکلهایی به نام فراکســیون در مجلس به طورعام
ناظربــه فعالیتها و کنشهای سیاســی و ایجاد هماهنگی و نظم بین
نمایندگان همفکر است.
بــا درنظــر گرفتــن جایــگاه و کارکــرد کمیســیونها و فراکســیونها در
مجلس ،طبق آن چیزی که اشــاره شــد به نظر میرسد ساخت و ایجاد
فراکسیونهای مختلف نمیتواند تأثیری مطلوب بر عملکرد و انجام
وظایف نهاد مجلس داشــته باشــد .حتی اگر فرض را بر اهتمام و نیت
صد درصدی نمایندگان تشــکیل دهنده هر فراکســیون برای باال بردن
کیفیت انجام مسئولیت نمایندگی بدانیم ،بازهم موازیکاری ناشی از
تعدد فراکسیونها و احتماالً تداخل کار آنها با کمیسیونهای تخصصی
و البته در کنار آن نبود تمرکز فنی و فعالیت پیوسته در این مجموعهها،
جای امید زیادی برای مؤثر بودن این فراکسیونها باقی نمیگذارد.
به عبارتی هر چند در ظاهر امر تشکیل فراکسیونهایی با مأموریتهای
تخصصی میتواند به عنوان نشانی از تالش جمعی از نمایندگان برای
حل بخشــی از مشــکالت کشور باشــد اما به صورت واقعی و با توجه به
ساختار مجلس و مناسبات حوزه نمایندگی در قوه مقننه ایران ،چنین
اتفاقی معموالً رخ نمیدهد .از سویی دیگر اتفاقاً این موضوع میتواند
تمرکز مورد نیاز کمیسیونهای تخصصی را هم با خدشه مواجه کند.
بــه همین منــوال در ادوار اخیر مجلس ،ابزارهــا و امکاناتی چون تذکر،
ســؤال و اخطــار قانونــی نیــز بــا دقــت مــورد اســتفاده نماینــدگان قرار
نگرفتهاند و بیشتر شاهد افزایش آمار استفاده از این ابزارها بودهایم تا
باال رفتن کیفیت استفاده از آن و ثمربخش بودن این اختیارات.
خالصــه مســأله ایــن اســت کــه هماکنــون بــه انــدازه نســبتاً کافــی،
ظرفیتهــای تشــکیالتی در قالــب کمیســیونها در ســاختار مجلس
وجــود دارد .اتفاقــاً رســمیت بیشــتری و همینطــور نحــوه تشــکیل
دقیقتــری کــه ایــن کمیســیونها دارنــد نیز خــود باعث میشــود که
امــکان کار کارشناســی و تخصصــی درقالــب آنهــا بــه مراتب بیشــتر
از فراکســیونهای موضوعــی باشــد .ضمــن اینکــه قــدرت قانونــی
کمیســیونهای تخصصی نیز به مراتب بیش ازهر فراکســیونی است.
درکمیسیونها میتوان هزاران سؤال و تحقیق و تفحص هوشمندانه
و در چارچوب قوانین داشته باشیم .نمایندگان درهمین کمیسیونها
میتوانند کاری کنند کارستان .کمیسیونها از ابزار قدرتی برخوردارند
که فراکسیونها فاقد آن هستند.
ق و مســئوالنه به حــوزه اختیــارات و
برهمیــن اســاس اگــر نگاهــی دقی 
شــأن مجلس داشته باشــیم ،متوجه میشــویم آن چیزی که میتواند
کیفیــت عملکرد قوه مقننــه را به نفع عموم مردم ارتقــا دهد ،تقویت
کمیسیونها و ســوق دادن تمرکز فعالیتها به سمت آنهاست و بهتر
اســت در این ساختار فراکسیونها به صورت کمتعداد ،مختص همان
کارهای تشکیالتی سیاسی در مجلس باقی بمانند.

دیگه چه خبر

ترافیک فراکسیونها در مجلس

خبــر اول اینکه،شــخصیتهای سیاســی و اجتماعــی افغانســتان طــی
چنــد روز اخیــر بــه ادعــای وزیــر خارجــه امریــکا مبنی بــر اینکــه ایران بــه گروه
طالبان افغانســتان کمک مالی و تســلیحاتی کرده اســت واکنش نشــان داده و
آن را ادعایــی کــذب و بیاســاس تلقــی کردنــد .ایرنــا در ایــن رابطه نوشــت به
بــاور بســیاری از شــخصیتهای افغــان و حتــی نخبــگان جهــان ،امریــکا برای
بــرون رفــت از منجالبــی کــه در افغانســتان ایجــاد کــرده و همچنان بــا انتقال
تروریســتهای خودســاخته از دیگر قســمتهای جهان به این کشــور بر ابعاد
اقدامــات فاجعهآمیز خــود در این کشــور میافزاید ،چارهای نــدارد که دیگران
را متهــم کــرده تا خــودش از تیررس انگشــت اتهامات جهانی در امــان بماند.
از جملــه رئیس حزب رفاه ملی افغانســتان ادعا و اتهامــات امریکاییها بویژه
ســخنان وزیر خارجه آن کشــور مبنی بر کمک تســلیحاتی ایران به گروه طالبان
را خصمانــه و بــه دور از واقعیــت دانســت« .محمدحســن جعفــری» بــه ایرنا
گفــت :فکر میکنم برخــورد امریکاییها با ایران خصمانه و بــه دور از واقعیت
باشــد ،چــون ایران خود قربانی تروریســم اســت و نیــازی ندارد کــه از گروههای
تروریســتی حمایت کند .بهگفته این مقام افغان ،برعکس اما شواهد و مدارک
زیادی وجود دارد که خود امریکاییها بهصورت غیرمســتقم طالبان را تجهیز و
تقویت میکنند« .فرامرز تمنا» رئیس سابق مرکز مطالعات استراتژیک وزارت
خارجه افغانســتان و اســتاد دانشــگاه که خود یکی از نامزدان انتخابات ریاست
جمهوری ســال  ۱۳۹۸این کشــور بود نیــز در این خصوص گفــت :در اینکه بین
ایــران و طالبــان رابطه وجــود دارد نمیتوان انکار کــرد ،همانگونه که بین چین
و طالبــان ،بیــن پاکســتان و طالبــان ،هند و طالبــان ،امریکا و طالبان و روســیه و
طالبــان رابطه وجــود دارد ،آن رابطه با ایــران نیز وجود دارد کــه خود ایرانیها
هم تأیید کردهاند .وی تأکید کرد حداقل تاکنون هیچ مدارک و شاهد مستندی
بــه دســت نیامده اســت مبنی بــر اینکه ایــران از گــروه طالبان حمایــت مالی و
تسلیحاتی کرده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

ساخت واکسن ایرانی کرونا در مرحله آزمایش بالینی

وزیر جهاد کشــاورزی از ســپری شــدن مرحلــه آزمایش حیوانی واکســن ضد کرونای
موسســه واکســن و سرمســازی رازی و آمــاده شــدن برای فــاز اول آزمــون بالینی ،فاز
«کلینیکال ترایل» ( )clinical trailخبر داد و گفت :امیدواریم این فاز به زودی سپری
شود و شاهد دستیابی به ساخت واکسن کرونا در کشور باشیم.
«کاظــم خــاوازی» با حضور در خبرگــزاری ایرنا درباره اقدامات انجام شــده برای
مقابله با ویروس کرونا ،افزود :بزرگترین واکسنساز کشور ،موسسه تحقیقات واکسن
و سرم سازی رازی است که حدود  ۹۵سال قدمت دارد.
وی اظهار داشت :همکاران ما زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت نسبت به تحقیق
در زمینــه دســتیابی به واکســن اقدامــات گســترده ای را انجام دادند و واکســن تمام
آزمون های مرحله حیوانی خود را سپری کرده در حال تهیه مستندات و ارائه آنها به
وزارت بهداشت هستند .که پس از ارایه این مستندات به وزارت بهداشت که این کار
با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشــت انجام شــد ،برای فاز اول آزمون بالینی ،فاز
«کلینیکال ترایل» ( )clinical trailآماده میشوند که اولین تیمی هستند که وارد این
فاز می شوند.خاوازی خاطرنشان کرد :امیدواریم این فاز به زودی سپری شود و شاهد
دستیابی به واکسن کرونا در کشور باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :تاکنون اقدامات مربوطه با نتایج خوبی همراه بوده
و تیم گسترده ای از فعاالن بخش بهداشت که نظیر آنها در کشور وجود ندارد زیرنظر
واکسن و سرم سازی رازی فعالیت می کنند به نتایج خوبی دست پیدا کردند.

