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دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

تعامل با غیرمسلمانان با حفظ استقالل
اشکالی ندارد

دبیــرکل مجمع جهانــی تقریب مذاهب اســامی با بیان اینکه شــعار
«نــه شــرقی و نه غربــی» ذاتاً نفی اســتکبار و نفی وابســتگی بــه دنیای
شــرق و غــرب اســت ،تأکید کــرد :این بدین معناســت که مــا در کمال
عــزت و افتخــار بــا جهان خــارج ارتبــاط بگیریم و بــا ایــن ارتباطگیری
بتوانیــم مبــادالت و معامــات جهانــی را بــه نفــع جمهوری اســامی
تغییر دهیم .به گزارش ایلنا ،حجتاالســام حمید شــهریاری با بیان
اینکــه همکاریهــای بلندمــدت ایــران بــا چیــن مغایرتی با شــعار نه
شــرقی نه غربی ندارد ،گفت :طبیعتاً همکاری با جهان در عرصههای
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی
وقتــی بــه نفــع جمهوری اســامی
باشــد ،نشاندهنده اســتواری ما در
راه و طریــق امــام راحل اســت .وی
با بیــان اینکه طبیعتــاً امروز دنیای
جدید ،دنیای تعامــات اقتصادی
است ،اظهار داشت :ما باید در این
دنیــا ،راههــای گســتردهای را بــرای
تعامــل بــا دیگــران از روی مصلحــت و حکمــت دنبال کنیــم و ارتباط
داشــتن با روســیه و چیــن در همین نقشــه راه تعریف میشــود .یعنی
مــا یک نقشــه راهی داریم تا نظام جمهوری اســامی بتوانــد با ارتباط
گســترده با جهان در حوزه اقتصادی و اجتماعی اقتدار نظام را تثبیت
کند و گام دوم انقالب را در مسیر پیشرفت و عدالت بردارد .شهریاری
افزود :ما اگر کشــور محصوری باشیم و ارتباطی با جهان خارج نداشته
باشیم نمیتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم بویژه اآلن که جهان به
یک دهکده تبدیل شــده اســت کــه نه فقط اطالعــات و ارتباطات بلکه
تراکنشها و تعامــات اقتصادی و فرهنگی نیز در یک دهکده جهانی
در حال وقوع است.

ادامه تالشها
برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

نماینــده بــم در مجلــس بــا تأکیــد بــر اهمیــت تشــکیل هرچه ســریعتر
کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس گفــت که هم آقــای قالیباف و هم
ما در تالش هستیم تا این کمیسیون سریعتر فعالیت خود را آغاز کند.
حجتاالســام موســی غضنفرآبــادی در گفتوگــو با ایســنا ،درخصوص
وضعیت نامشخص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی
گفــت :اگــر کمیســیون حقوقــی و قضایی تشــکیل نشــود قطعاً با مشــکل
مواجه خواهیم شد ،چرا که اکثر مصوبات مجلس شورای اسالمی مربوط
به همین کمیسیون است ،اما هم آقای قالیباف و هم ما در تالش هستیم
تا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شود و کار خود را آغاز کند.
وی ادامــه داد :به دلیل اینکه موضوع اصــاح ماده  ۳۸آییننامه داخلی
مجلــس شــورای اســامی رأی نیــاورد درخصــوص خــود این کمیســیون
پیشــنهاداتی را ارائــه دادیــم تــا هفتــه آینده در مجلس شــورای اســامی
مطرح شــود ،در واقع این پیشــنهاد مبنی بر این اســت کــه مجلس اجازه
داشــته باشــد که این کمیســیون کار خــود را با همــان تعدادی کــه تمایل
دارنــد در کمیســیون حقوقــی و قضایی عضو باشــند ،آغــاز کند .وضعیت
کمیســیون حقوقــی و قضایــی دو مــاه بعــد از تشــکیل مجلــس یازدهــم
همچنان بالتکلیف اســت و تعداد اعضای آن برای تشکیل به حد نصاب
نرسیده است.

امکان بررسی مجدد سوابق بذرپاش
وجود ندارد

ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شورای اســامی درباره برخی ابهام ها
و ســؤال هایی کــه پیرامون انتخاب رئیس دیوان محاســبات کشــور ایجاد
شــده ،گفت که امکان بررسی مجدد سوابق وجود ندارد.به گزارش ایلنا،
محمــد حســین فرهنگی افــزود :ابهاماتــی درباره ســوابق رئیــس جدید
دیوان محاســبات کشــور مطرح شــده اســت ،اما از نظر آییننامه داخلی
امکان بررســی مجدد وجود ندارد .او درباره مراسم معارفه رئیس جدید
دیــوان محاســبات کشــوری گفت :مراســم معارفــه رئیس جدیــد دیوان
محاســبات آقای مهــرداد بذرپاش امــروز صبح با حضور آقــای قالیباف
برگزار خواهد شد.

بهارستان؛ هر دو روز یک طرح

 24طرح در عمر کوتاه مدت مجلس اعالم وصول شده است
رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی

 8خرداد ماه سال جاری مجلس یازدهم
با ترکیب و شعارها و برنامههای اعالمی
کامــاً متفاوت نســبت بــه مجلس دهم
آغــاز به کار کــرد .اصولگرایان برای آنچه
خــود برگردانــدن مجلس بــه رأس امور
می خواندند و رفع مشــکالت معیشــتی
مردم وعده های زیادی داده بودند .حاال
عمر نزدیک به دو ماهه مجلس تازه کار
اگر چــه مقیاس درســتی بــرای قضاوت
و ارزیابــی عملکــرد نیســت ،امــا از بــاب
جهــت گیــری ها و مســیر در پیش گرفته
شــده در بهارســتان می توان مــواردی را
یادآوری کرد .نشــانه ها و پالس هایی که
تا کنــون در مجلس یازدهم دیده شــده،
از تمایل بســیار برای ارائه طرح تا برخی
حاشــیه هــای تندروانــه و مواضــع بحث
برانگیز نمایندگان ،حکایت از آن دارد که
حرکــت مجلس با همین دســت فرمان
نــه منجر بــه بــرآورده ســازی وعدههای
اصــول گرایــان خواهد داشــت ،نــه باری
از مشــکالت جامعه کم خواهد شــد و در
نهایت اینکه مجلــس یازدهم در کلیات
خود تفاوت محسوسی با دیگر ادوار اخیر
که مورد انتقاد کارشناســان بوده نخواهد
داشت.
 ëëبهارستان همچنان طرح محور
مجلســی هــا بــا ایــن پیــش فــرض
کــه دولــت در پیشــبرد امــور بــرای حــل
مشکالت فعلی توانمندی الزم را ندارد،
دســت به کار شــده و طرحهای مختلفی
را تدویــن کــرده انــد .در حقیقــت مثــل
همه دوره های گذشــته ،به نظر می رسد
مجلــس یازدهــم هــم « طــرح محــور»
خواهــد بــود .مجلــس دهم حــدود 68
الیحــه دولت را برای مجلس یازدهم به
میراث گذاشت و حاال مشخص نیست با
اشــتیاق فراوان نمایندگان بــرای تدوین
طــرح ،تکلیــف لوایح دولت چــه خواهد
شــد .هیأت رئیســه مجلــس یازدهم در
همیــن فاصله کوتــاه  22طــرح را اعالم
وصــول کرده و دو طرح را نیز به تصویب
رسانده است.
بــر این اســاس اگــر  10روز از فعالیت
 60روزه مجلــس یازدهــم را بــه بهانــه
انتخابــات هیأت رئیســه و کمیســیون ها
فاکتــور بگیریــم ،بــه طور متوســط هر دو
روز یک طرح اعالم وصول شــده اســت.
بمانــد کــه تعداد طــرح ها بیشــتر از این
بوده و بــه مرحله اعالم وصول نرســیده
است.
 25تیــر ماه کلیــات طــرح دو فوریتی
اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی
در صحن مجلس به تصویب رسید .این
طــرح اما  29تیرماه برای کار کارشناســی
بیشــتر و رفــع ابهــام هــا بــه کمیســیون
اقتصادی برگشــت خــورد .دومین طرح
تصویبــی نماینــدگان طــرح الحــاق یک
بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99
کل کشــور است که به طرح توزیع رایگان
قیر موســوم شــده اســت .اولین طرح که
از ســوی خــود نماینــدگان به کمیســیون
برگشــت و دومین طرح هــم با انتقادات
بســیاری در بیرون و البته داخل مجلس
روبه رو شــد با این محور اساسی که طرح
یاد شده زمینه ساز فساد و رانت میشود.
مهــدی طغیانــی ،عضــو کمیســیون
اقتصادی مجلس از جمله این منتقدان
است که تأمین و توزیع قیر رایگان را شیوه
درست رفع محرومیت ندانسته و به ایرنا
گفته اســت« :مغایرت میان حســابها،
عدم تســویه مالی ،رانتهای میلیاردی
قیرســازان ،تبانی مدیران با قیرســازان از
جمله تبعات توزیع قیر رایگان در کشــور
اســت ».نماینده اصفهــان افزوده«:این
راه درســتی بــرای محرومیتزدایــی
نیســت و هزینه های فراوانــی را تحمیل
میکنــد و منفعت آن اندک خواهد بود.
محرومیتزدایــی راهــکار دارد ،مجلس
میتوانــد دولــت را بــه احــداث راههــای
روستایی و نظارت دقیق موظف کند و به
توزیع غیر یارانهای و حوالهای رانتزا در
اقتصاد نیازی نیست».
نکتــه قابــل تأمل اینکه امیر حســین
قاضــی زاده ،نایــب رئیــس مجلس هم
خــود بــه ابهامــات و معایــب ایــن طرح
اذعــان داشــته و گفتــه «:منکــر فســاد و
رانــت در توزیــع قیــر رایــگان در مــورد
پروژههای عمرانی کشور نیستم و دولت
باید جلوی رانت و فســاد در این حوزه را
بگیرد ».به گفته وی« ،دولت و نهادهای
نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف قیر
تخصیص یافتــه به پروژههــای عمرانی
نظــارت داشــته باشــند تــا فســاد اتفــاق

خانه ملت

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح به مناســبت  5مرداد سالگرد عملیات
غرورانگیز مرصاد نوشت :حافظه تاریخ ایرانیان گواهی میدهد گروهک
خائــن منافقیــن ،آخرین حلقه اســتکبار بــرای درهم شکســتن مقاومت
پیروزمندانه ایران است.
به گزارش فارس ،در بخشی از پیام سرلشکرباقری آمده است :فرارسیدن
پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرورانگیز و مقتدرانه «مرصاد» که برای
مقابله با اقدام ننگین و خیانت بار منافقین موســوم به «فروغ جاویدان»
و آزادسازی مناطق اشغالی در جبهه غرب ،درسها و عبرتهای ماندگار
و آموزنــدهای را در تاریــخ ایــران عزیــز بــه ودیعــت نهــاده اســت ،گرامی
مــیدارم .درسهای این رخداد عظیم و الهام بخش تاریخی در شــرایط
حســاس کنونــی که ردپــای منافقین و جریــان «نفوذ» در فتنــه آفرینیها
پیچیده و غائلهســازی نوین دشــمنان قســم خــورده علیه ایران اســامی
کــه بــا دروغ ،نیرنــگ و ســیاه نمایی از وضعیت کشــور در فضــای مجازی
و شــبکههای اجتماعــی بــرای اغــوای مردمــان این مــرز و بــوم در کمین
نشســتهاند ،عبرتآمیز بــوده و با یادآوری سرنوشــت ارتــش به اصطالح
آزادیبخــش فرقــه نفاق در نبــرد جاودانه مرصاد ،هوشــمندی و بیداری
ملت مقتدر ،انقالبی و شریف کشورمان را به رخ آنان خواهد کشید.
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مروری بر مهمترین رویدادها و مواضع مجلس یازدهم

امروز گفتوگوی زنده اینستاگرامی
وزیر امور خارجه درباره تحوالت جهانی

وزیــر امــور خارجــه از برگــزاری گفتوگــوی الیــو اینســتاگرامی بــه زبــان
انگلیســی برای مخاطبان بینالمللی خبر داد و گفت :نخســتین جلســه
این گفتوگوها عصر روز دوشــنبه -امروز  -برگزار خواهد شــد .بهگزارش
ایرنــا« ،محمــد جــواد ظریــف» در حســاب کاربری خــود در اینســتاگرام
نوشت :یکی از سؤاالتی که ذهن سیاستمداران ،متفکرین و مردم سراسر
جهان را به خود مشغول کرده ،سمت و سوی تحوالت جهانی است .دنیا
به چه ســمتی میرود؟ حدود سی ســال پیش نظام دوقطبی که چندین
دهــه در جهــان حاکم بــود ،فروپاشــید و دورانگذار آغاز شــد .تالشها و
رقابتهای شــدید برای شــکل دادن به نظم جدید هنــوز هم ادامه دارد
و بــا ویــروس کرونا روندهای قبلی شــدت بیشــتری گرفته اســت .ظریف
افــزود :بــرای طرح بحث و گشــودن بــاب گفتوگو و مفاهمه ،دانشــکده
جهان دانشــگاه تهران فرصتی فراهم کرده تا در چند جلســه
مطالعات ِ
یــک دیــدگاه در این زمینه را مطرح و در معرض بحــث و نقد قرار دهم.
ارائــه بحثهــا فعالً برای مخاطبان بینالمللی به زبان انگلیســی اســت
و نخســتین جلســه این دوشنبه از ســاعت  ۱۷تا  ۱۷:۴۵برگزار میشود .از
طریق الیو اینستاگرام دانشکده در خدمت شما خواهم بود.
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نیفتــد .نبایــد صورت مســأله را پاک کرد
و بــه خاطــر اینکــه بــرای اجــرای قانــون
مشــکالتی وجــود دارد آن را بهطــور کل
حذف کنیــم ،بلکه باید جلوی فســاد در
زمــان اجــرا را گرفــت و نــه اینکــه از ابتدا
جلوی تصویب چنین قانونی بایستیم».
ëëالیحه جامع انتخابات در مجلس خاک
مــی خــورد ،نماینــدگان در فکــر اصــاح
قانونانتخاباتهستند
بــا ایــن وصــف دو طــرح تصویبــی
مجلــس بــا ان قلت هــای جــدی روبه رو
شــده اســت .از جمله طرح هــای دیگر در
دســت نمایندگان کــه البته کلیــات آن در
کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراهای
مجلــس تصویــب شــده ،دربــاره اصــاح
قانون انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا
اســت .اهتمــام مجلســی هــا بــه اصــاح
قانــون انتخابات که در دیــدار اخیر هیأت
رئیســه مجلس با اعضای شورای نگهبان
هــم بــر آن تأکیــد شــد ،در حالــی اســت
کــه الیحه جامــع انتخابــات کــه مبتنی بر
سیاســت هــای کلــی اعالم شــده از ســوی
رهبر معظم انقالب است ،از سوی دولت
به مجلس دهم ارائه شده و حاال مجلسی
هــا بــدون توجــه بــه آن اقــدام بــه طــرح
ریــزی برای اصالح قانــون انتخابات کرده
انــد .نمایندگانــی که با وعــده بازگرداندن
مجلــس بــه رأس امــور پــای در عرصــه
رقابــت انتخابــات گذاشــته بودنــد ،حــاال
طــراح طرحــی شــده اند کــه ناظر بــر این
مهــم ،نقض غرض اســت چه بر اســاس
طرح یاد شــده ،محوریــت مجلس در امر

نظــارت بــر انتخابــات شــوراها گرفته می
شــود و نمایندگانــی از شــورای نگهبــان،
قوه قضائیــه و مجلس عهــده دار این امر
خواهند شد.
«طرح جمعیت و تعالــی خانواده»،
«طرح شــفافیت آرا نمایندگان»« ،طرح
ســاماندهی ســهام عدالــت»« ،جهــش
تولید دانش بنیان»« ،مدیریت تعارض
منافــع»« ،بانکداری جمهوری اســامی
ایــران»« ،حمایــت از اقتصــاد ملــی و
رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه
امریکا»« ،اصالح نــرخ ارز مبنای حقوق
ورودی»« ،ســاماندهی سیاســتهای
حمایتــی»« ،ارتقــای حکمرانی در حوزه
ریــال» و ...طرح های اعالم وصول شــده
دیگــری هســتند کــه در نوبت رســیدگی
قــرار دارنــد .نکته اما اینجاســت که هیچ
ضمیمــه کارشناســی بــرای طــرح هــای
یاد شــده منتشــر نشــده و اینکه طرح ها
با مشــورت و همکاری کدام پژوهشــکده
ها یا مشــارکت اســاتید کدام دانشگاه ها
تهیه شده یا اصطالحاً چکش کاری شده
اســت .این مهم وقتی قابل تأمل تر می
شــود که بدانیم یک ماه از عمر دو ماهه
مجلس صرف انتخابات هیأت رئیســه و
کمیســیون های تخصصی مجلس شده
و در حقیقت ،کمیســیونهای تخصصی
بیشــتر از یــک ماه نیســت کــه کار خود را
شــروع کــرده انــد .مرکــز پژوهــش هــای
مجلــس بــه عنــوان بــازوی کارشناســی
مجلس هم هنوز یک هفته نمی شود که
رئیس خود را شــناخته است .مضاف بر

اینکــه برای تدوین این طرح ها آیا نظر و
مشورت نمایندگان دولت خواسته شده
است .به هر حال مصوبات مجلس باید
از سوی دولت اجرا شود و قاعده منطقی
آن اســت که در تدوین طــرح ها نظرات
تخصصــی و مشــورتی دولتــی هــا هــم
لحاظ شود تا قوانین جامع و مانع باشند
و اصطالحاً قابلیت اجرا داشته باشند.
بر این اســاس اســت که گفته میشود
مجلــس یازدهم هم هماننــد ادوار دیگر
مجلــس همچنــان اســیر طــرح محــوری
اســت و عالقه ای به الیحه محوری نشان
نمــی دهد هــر چند محمد باقــر قالیباف
پیــش از افتتــاح پارلمان در ســخنرانی بر
ضــرورت الیحه محوری تأکیــد کرده بود.
این وضعیت هر تحلیل گر یا کارشناســی
را بــه ایــن مهــم رهنمــون مــی کنــد کــه
نماینــدگان بــر خالف توصیــه مهم رهبر
معظــم انقــاب مبنــی بــر پرهیــز از «جو
زدگی» اسیر فضاهای هیجانی شده و فکر
می کنند با راه اندازی کارخانه طرح سازی
مشــکالت خــود بــه خــود رفــع میشــود.
محمــد رضا باهنر از نمایندگان با ســابقه
گذشــته مجلس چندی پیش در این باره
گفتــه بود « :شــاید تصور نماینــده ها این
باشد که یک مادهای را تصویب کردند که
از فردا نباید تورم باشــد ،تــورم که منتظر
قانــون نیســت ،ده هــا پارامتر هســتند که
تورم را شــکل می دهند .شــما باید آنها را
مدیریــت و کنترل کنید ،کنترل کردن آنها
هم کار ساده ای نیست ...االن نماینده ها
هنــوز داغ هســتند و  ۲الــی  ۳ماهی زمان

اسامی طرح های اعالم وصول شده در مجلس یازدهم
نام طرح

طرح جمعیت و تعالی خانواده

میبــرد تا آرام شــوند و ببیننــد که اوضاع
چگونه است و مشکالت چیست».
ëëچوب حراج به بنیانهای اصولگرایی
بــه نظر میرســد همین جــو زدگی یا
ارزیابی نادرســت از وضعیــت ،امکانات
و مقــدورات کشــور ،برخی نماینــدگان را
در اعــام مواضــع و برخی رفتارهــا وارد
حاشــیههایی کــرده کــه خوشبینیهــا و
امیدواریهــا بــرای کارآمــدی پارلمان را
بــا ابهامها و ســؤالهایی روبهرو ســاخته
اســت .دو ماهگــی مجلــس یازدهــم
فقــط بــا همیــن طرحهــا نگذشــت.
صحــن علنی مجلس پر از حواشــی هم
بــود .از میزبانــی نامهربانانــه وزیــر امور
خارجــه گرفتــه تــا نطقهایی کــه بیبرو
برگــرد به انتقــاد از دولت ختم میشــود
و ســوداهایی همچــون طــرح ســؤال و
اســتیضاح رئیــس جمهــوری .یکشــنبه
 15تیــر مــاه ،مجلــس یازدهــم همــان
روش اقلیــت تنــدروی مجلــس دهم را
پیــش گرفــت .با ایــن تفاوت کــه حاال به
واســطه افزایش کرسیهایشــان جدیتر
و بلندتــر محمدجواد ظریــف را خائن و
دروغگو خواندند .ایــن مواجهه تندروها
بــا ظریف اما نــه تنهــا آوردهای به لحاظ
اعتبار بــرای مجلس تازهکار نداشــت که
صــدای انتقادهای جدی از ســوی برخی
شــخصیتها و رســانههای اصولگــرا
همچــون عبــاس ســلیمی نمیــن را هم
بهدنبال داشــت که چرا چــوب حراج به
اصول اصولگرایی همچون اخالق و ادب
زدهاید! در نهایــت مواضع رهبر معظم
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انقــاب در دیــدار مجازی بــا نمایندگان
هــم جــز شرمســاری بــرای تندروهــا
نداشــت .این البته مجوزی برای تعمیم
رفتــار تعــدادی از نماینــدگان بــه کلیت
مجلس نیســت چنانکه مرتضی الویری
فعــال سیاســی اصالحطلــب و عضــو
توگویی
شــورای شــهر تهران نیــز در گف 
بــا «ایــران» تصریح کــرد کــه نمایندگان
نخبــه و بادانــش و کاردان در مجلــس
یازدهم هم حضور دارند اما صدای آنها
در برابر تندروها ضعیف اســت و شنیده
نمیشــود .خودمحوربینــی مجلــس و
اینکه گویا قرار اســت بهارستان در نقش
ناجــی کشــور و ملــت ظاهر شــود و همه
مشــکالت هــم از ناحیه عملکــرد دولت
اســت و هیچ نهاد دیگری هیچ ســهمی
در آن نــدارد ،زمینهســاز برخــی ادعاها و
پیشنهادها شده که بر خالف مصلحت،
قانون و آییننامه داخلی مجلس است.
موجســواری بر روی گرفتاریهای مردم
و همیــن خودمحوربینــی باعــث شــد تا
تعدادی از مجلســیها عزم خود را برای
اســتیضاح رئیس جمهوری جزم کنند و
اساساً به روی خود هم نیاورند که چنین
طرحی با کــدام برآوردهای محاســباتی
ناظــر بر رفع مشــکالت یا مصالح کشــور
در دســتور کار قرار گرفته اســت .مواضع
روشــن رهبری در اینباره هم نشــان داد
کــه نماینــدگان تــازه کار برای تشــخیص
اولویتها هنوز راه درازی پیشرو دارند.
ëëمعاونــان پارلمانــی را هــم مجلــس
انتخابکند!
از جملــه موارد دیگر که هم بر خالف
قانــون و هــم آییننامــه داخلی مجلس
اســت ،پیشــنهاد ســلمان ذاکــر نماینــده
ارومیــه بود کــه گفته معاونیــن پارلمانی
را هــم مجلســیها انتخــاب کننــد؛ «بــا
کارآمدســازی نظــارت در مجلس رابطه
بین دولت و مجلس نیز شــفاف میشود
لــذا باید در وهلــه اول ارتبــاط مجلس با
دســتگاههای دولتــی تعریف شــود که در
حــال حاضر چنیــن چیزی وجــود ندارد.
شــاید نماینــدگان حتــی بعد از گذشــت
ماههــا معاونان پارلمانی را نشناســند که
این ناشی از تعریف نشدن درست رابطه
با دولت اســت لذا برای قویتر شــدن امر
نظارت باید معاونان پارلمانی را مجلس
انتخاب کند !».حواشــی ایجاد شده برای
بررســی اعتبارنامــه منتخــب گچســاران
و انتخــاب رئیــس دیــوان محاســبات ،
ناکامــی در تشــکیل کمیســیون حقوقــی
و قضایــی مجلــس و البتــه آشــفته بــازار
فراکسیونســازی را هم اگر به این سیاهه
اضافه کرد شــاید به همــان موضع باهنر
رســید که نماینــدگان هنوز داغ هســتند و
چند ماهی باید بگذرد تا آرام شوند.
ëëقضاوت نه ،یادآوری آری
در ابتــدای گــزارش اشــاره شــد کــه
هــدف پیــشداوری و حتــی ارزیابــی
عملکــرد مجلــس در فاصله کوتــاه آغاز
به کار نیســت و حتماً باید به نمایندگان
فرصــت بیشــتری داد تــا هــم شــناخت
بیشتری نسبت به قوانین و آییننامهها و
هم ارزیابی دقیقتری از وضعیت کشــور
و راهکارهای موجود برای رفع مشکالت
پیدا کنند .بر این اساس آنچه گفته شد در
حکم یادآوری جهتگیریها و مســیری
اســت که به نظر میرســد بهارســتان در
پیــش گرفته و هنوز از فضای رقابتهای
انتخاباتی فارغ نشده است .شاید شانس
بــد مجلــس یازدهــم هــم همین باشــد
که بــه فاصله کوتاهی رقابــت انتخاباتی
دیگــری در پیش اســت و چه بســا برخی
نماینــدگان دانســته یــا ندانســته انجــام
وظایــف قانونی خود یعنــی قانونگذاری
و نظــارت را معطــوف بــه آن کننــد .بــه
هــر روی آنچه مشــخص اســت مجلس
یازدهــم با وجــود ادعاهای بســیار ،هنوز
برنامه روشــنی برای ادامه مســیر ندارد.
محمــد رضــا باهنــر در این بــاره معتقد
اســت؛ «ببینید در مجلس چــه غوغایی
است ،چون مشــکالت مملکت پیچیده
اســت و عوامــل زیــادی دارد ،نمایندهها
هم یک طرح روشــن و مشــخصی برای
بــرون رفــت از ایــن وضعیــت ندارنــد و
فکر میکنند مهمترین وظیفهشان دعوا
کردن با دولت اســت .من ممکن اســت
خیلی نقدها به دولت بکنم اما اصالً این
قوای سهگانه نباید فکر کنند که میتوانند
در تقابل با همدیگر مشــکالت مملکت
را حل کننــد ،اینها باید همگــرا ،همراه و
همفکر باشند و یکدیگر را اصالح کنند تا
بتوانند بعضی از مشکالت را حل کنند...
مجلــس بایــد روی ریــل بیفتــد و از ایــن
کارهای هیجانی و شعاری بیرون بیاید».

