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 صدای ناقوس مرگ  مجلس  به گوش  می رسد
روز گذشــته محمدرضا صباغیان، عضو کمیســیون شــوراها و 
امور داخلی کشــور در مجلس در اخطاری با اســتناد به اصل 
۷۱ قانون اساسی در جلسه علنی مجلس به این مصوبه سران 
قوا واکنش نشــان داد و گفت که با این اقدام سران قوا صدای 
«ناقوس مرگ مجلس» به گوش می رسد. او در اخطار و انتقاد 
خــود این طور بیان کرد: «قانون مولدســازی اموال دولتی که از 
سوی سران قوا تصویب شده و متأسفانه حالت محرمانه دارد، 
سبب شده حق نظارت را از مجلس شورای اسالمی و رسیدگی 
را از قوه قضائیه ســلب کند. با این اقدام ناقوس مرگ مجلس 
به صدا درآمده اســت. قبال شــوراهای مختلــف قانون  گذاری 
می کردند و امروز شــاهد هستیم که ســران قوا این کار را انجام 
می دهند. ما امروز برای یک تن آســفالت با شما دعوا داریم؛ اما 

قانون گذاری در جای دیگری صورت می گیرد».
صباغیان در ادامه انتقادات خود گفت که نمی شــود سران 
قــوا با تصمیمات خــود ۲۹۰ نماینده و شــورای نگهبان را کنار 
بگذارند و هرچه می خواهند شخصا تصویب کنند. او خطاب به 
قالیباف، رئیس مجلس که یکی از اعضای شــورای هماهنگی 
سران قوا اســت و مصوبه مولدسازی، حاصل تصمیم سازی او 
و سران دو قوه دیگر است، اظهار کرد زمانی که مسئولیت شما 
(قالیباف) تمام شد، چگونه می خواهید در برابر نخبگان و افکار 

عمومی پاسخ گو باشید؟
البته علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس را در نبود 
قالیباف بر عهده داشــت، به اخطار صباغیان پاســخ داد. او در 
واکنش به این اخطار این طور گفت: «قانون مولد سازی ناقوس 
مرگ مجلس را به صدا در نیاورده است. ما باید به قانون احترام 
بگذاریم. ســران قوا مصوبه ای داشتند که باید اجرائی شود. اگر 
ســران قوا در موضوعی اجماع داشــته باشد، به شرط اینکه به 
تأیید مقام معظم رهبری برســد، الزم االجراست. این کار خوبی 
نیســت که از تریبون مجلس گفته شــود ناقوس مرگ مجلس 

بــه صدا در آمده اســت. اگر مطلبی دارید باید در مســیر قانون 
مطرح کنید. اگر شما به این موضوع انتقاد دارید، نباید از تریبون 
عمومی آن را مطرح کنید. شــاید بنده نیز با شــما هم نظر بوده 
و شــاید مخالف باشم؛ اما این اختیار را اصل ۱۱۰ قانون اساسی 

داده است. این مطالب باید از مجرای خود پیش برده شود».
صباغیــان در ادامه خطاب به نیکزاد گفت: «مشــکل ما این 
اســت که همیشــه از مقام معظم رهبری مایــه می گذاریم و 
مجلس شــورای اســالمی کار خود را انجام نمی دهد. این امر 

سبب شده ما به اینجا برسیم».
 واکنش مجلسی ها  به  مصوبه ای  که  مجلس  را  دور   زد

البته انتقاد به مصوبه مولدســازی اموال دولت، در مجلس 
به صباغیان ختم نشــد و برخی نمایندگان دیگر نیز در گفت وگو 

با «شرق» به این موضوع واکنش نشان دادند.
دنبال محدودسازی اختیارات  سران  قوا  هستیم

محمدحســن آصفری، عضو کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، 
در انتقاد از مصوبه مولدســازی شورای 
هماهنگی سران ســه قوه در قالب یک 
هیئت هفت نفره به «شــرق» گفت: «به 
مصوبه مولدسازی ســران قوا انتقادات 
زیادی وارد اســت. بایــد قانونی در مجلــس تصویب کنیم که 
اختیارات سران قوا را کاهش دهیم. این اختیاراتی که سران قوا 
برای خودشان در نظر گرفته اند، هم جایگاه مجلس را متزلزل و 
تضعیــف کرده و هم جایــگاه دولت را پایین آورده اســت». او 
ادامه داد: «اگرچه به هفت نفر از اعضای این هیئت مولدسازی 
اعتماد داریم؛ اما مگر این افراد چقدر می توانند بررسی و دقت 
نظر داشــته باشند و از تیم های کارشناسی مورد اعتماد و دقیق 

و سالم استفاده کنند که بحثی در آن نباشد؟».
نماینــده اراک در مجلــس یازدهم در ادامــه به مصونیت 
قضائــی اعضای هفت نفره این هیئت انتقــاد کرد و گفت: «۹۹ 

هزار میلیارد تومان شرکت ها و مجموعه های مختلف دولتی را 
واگذار کنیم و بعد اعضای هیئت مصونیت قضائی هم داشــته 
باشند که اگر در صورت اشکال در واگذاری شرکت ها قاضی به 
موضوع و پرونده ورود کرد، او را انفصال از خدمت کنند؟ این کار 
پر از ایراد است». آصفری مصوبه فوق را یادآور «کاپیتوالسیون» 
دانســت و افزود: «این مصوبه خاطره کاپیتوالســیون را دوباره 
زنده کــرد و می توان به جرئــت چنین تصمیمــات و اقداماتی 
را کاپیتوالســیون داخلــی از نوع ایرانی دانســت». این نماینده 
مجلس از ســران سه قوه خواست هرچه سریع تر جلوی چنین 
مصوبه ای را با جدیت بگیرند». این عضو کمیســیون شوراها و 
امور داخلی کشــور هم مثل صباغیان هزینه کردن از رهبری را 
در بســیاری از تصمیمات پرابهام کار نادرستی دانست و گفت: 
«اینکــه گفته شــود مقام معظم رهبری مجــوز این موضوع را 
داده اند، کار درســتی نیســت؛ چراکه رهبــری هیچ وقت به این 
موضوعات ورود نمی کنند و ایشــان صرفا سیاست های کلی را 
ابالغ می فرمایند. در همان قضیه گران کردن بنزین هم سران قوا 
گفتنــد تأیید رهبری را دارند؛ در حالی کــه رهبری بعدا فرمودند 
نظــر من این نبوده و از من نظری در این زمینه نپرســیده اند که 
من نظری داده باشم؛ بنابراین نباید از ایشان در این موارد هزینه 
کرد». آصفری با تأکید بر اینکه در مصوبه مولدســازی شفافیت 
وجود ندارد، به مقوله نبود شفافیت و پنهان کاری در این مصوبه 
نیز واکنش نشان داد و گفت : «اگر دنبال شفافیت هستیم، اولین 
اقدام این اســت که این موضوع مولدسازی شفاف سازی شود و 
این مصونیت قضائی برای دو ســال برداشته شود و نمایندگان 

مجلس و مردم در جریان امر قرار بگیرند».
نماینده مــردم اراک در مجلس در پاســخ به اینکه واکنش 
مجلس به این مصوبه چه خواهد بود، اظهار کرد: «مجلس در 
این زمینه گالیه و اعتراض دارد. ما باید میزان اختیارات ســران 
ســه قوه را قانونمنــد و ضابطه مند کنیم؛ یعنــی طرحی را در 
مجلس تهیه کنیم تا به واسطه آن اختیارات سران قوا محدود 

شــود تا در غیاب مجلس، دســت به تصویــب چنین مصوبات 
پرحاشــیه و هزینه بری نزنند. البته عالوه بر نمایندگان مجلس، 
افــکار عمومی هم در این باره انتقادات زیــادی دارند و نگران و 
پیگیر موضوع هستند. اگر انصاف را در نظر بگیریم، این نگرانی 

هم بجا و درست است».
مصوبات ســران  قوا  بعد  از  تأیید  رهبری  الزم االجرا  اســت؛ 

ایشان  برخی  مصوبات  را  به  مجلس  ارجاع  دادند
عــالوه بــر آصفــری، بهــروز محبــی 
نجم آبادی، دیگــر نماینده مجلس هم 
درباره مصوبه مولدسازی از سوی سران 
قــوا و تشــکیل هیئــت هفت  نفــره به 
در این باره  وزیــر  «البته  «شــرق» گفت: 
اعــالم رســمی کــرده اســت؛ امــا اگر 
مصوبات سران قوا به تأیید رهبری نرسد قابل اجرا نخواهد بود. 
به عنــوان نمونه هــم مصوباتی مثل مصوبــه ترمیم حقوق و 
خودرو و کشنده ها و مشــکالتی که برایشان پیش آمد، خدمت 
رهبری رفته بود؛ اما ایشــان مصوبات ســران قوا را به مجلس 
ارجاع دادند». نماینده ســبزوار افزود: «بر اســاس اصل ۱۱۰ اگر 

رهبری این مصوبه را تأیید کردند، الزم االجرا خواهد بود».
او اضافه کرد: «مولدســازی اتفاق بزرگی اســت که سال ها 
دولت ها وعده دادند؛ اما نتوانســتند آن را اجــرا کنند. در خود 
تهران بــا ده ها هکتار زمین خاص مواجه هســتیم که دســت 
دولت اســت و باید تبدیل به احسن شــود و مولدسازی همین 
است؛ اما اینکه به چه نحوی این اموال فروخته شوند، سه قوه 

به آن ورود خواهند کرد».
محبــی در توضیــح اینکه این امــوال به چگونــه فروخته 
می شــوند و نحوه واگذاری ها به چگونه و به چه کسانی باشد، 
گفت قــوه قضائیه نظارت دارد و همــه جریانات قطعا در یک 
اتاق شیشــه ای اتفاق خواهد افتاد و پنهان کاری در کار نخواهد 
بود. این وعده ای اســت که وزیر اقتصاد داده اســت. این عضو 

کمیســیون برنامه و بودجه در پاســخ به اینکه اگر قرار اســت 
شفاف ســازی شــود و اقدامات قانونی باشــد، چــرا این هیئت 
هفت نفره برای خود مصونیت قضائی لحاظ کرده اند؟ مگر قرار 
است چه اتفاقی بیفتد که نیاز به مصونیت قضائی دارد؟ گفت: 
«هنوز ابعاد ماجرا روشــن نیســت. باید همه ابعاد به امضای 
مقام معظم رهبری برســد و مدل اجرائی آن مشــخص شود، 
بعد ببینیم به چه شــکلی قرار است آن را اجرا کنند. عالوه بر آن 
هر ســه قوه در این هیئت حضور دارند؛ به همین دلیل نباید زیاد 

نگران بود».
نماینده مردم ســبزوار در مجلس یازدهــم تأکید کرد: «اگر 
غیر شــفاف عمل شــود و مِن نماینده در جریان کار قرار نگیرم، 
من هم انتقاد خواهم داشــت و معتــرض خواهم بود؛ اما باید 
اجــازه دهیم رهبری آن را اول تأییــد کنند تا الزم االجرا و قانون 
شود، بعد در زمان اجرا تأکید کنیم که شفافیت در قبال آن اجرا 
شــود. شاید بعد از تأیید رهبری شــرایط به نحو دیگری شد؛ اما 
با شــناختی که از نگاه رهبری داریــم، می دانیم که این مصوبه 

مبتنی بر شفافیت خواهد بود و نباید نگران بود».
آقای قالیباف  باید  درباره  این  تصمیم  به  نمایندگان  توضیح 

دهد
حســن لطفی، نماینده رزن در مجلس 
هم درباره مصوبه مولدسازی سران قوا 
به «شرق» گفت: «یکی از مسائلی که در 
کشور داریم، ســرمایه های راکدی است 
کــه در اختیــار دولت اســت و باید به 
صورت شفاف در چرخه اقتصادی قرار 
بگیرند. اصل قضیه مولدسازی درست است؛ اما اینکه از مسیر 
مجلس عبور کنــد، نبوده و طبق مصوبه ســران قوا به جریان 

افتاده است و انتقادات به همین موضوع است».
او ادامــه داد: «بــا این کار ســران قوا، هم قانون اساســی 
هم مجلس کنار گذاشــته شــده اند و انتظار داریم این مصوبه 
شــفاف شــود و از کانال مجلس عبور کند. ابهاماتی در این باره 
وجود دارد و مشــخص نیست دســتگاه ها چقدر منابع دارند و 
چه میزان را می خواهند بفروشــند و کجا هزینه شود؟ باید این 
ابهامات روشن شــوند». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
با بیان اینکه روز یکشــنبه نسبت به این مصوبه که بدون اجازه 
مجلس تصویب شــده، اعتــراض کردیم، افــزود: «نمایندگان 
معتقدنــد این مصوبــه بدون اجــازه مجلس بوده و شــفاف 
نیســت و حتی اعضای هیئت هفت نفره بــرای خود مصونیت 
قضائــی ایجــاد کرده اند. باید مشــخص شــود نقش مجلس 
در واگذاری هــا کجاســت؟ امیدواریم آقای قالیبــاف در این باره

 پاسخ گو باشد».
نماینده رزن در مجلس درباره واکنش نمایندگان به موضوع 
گفت: «منتظریم رئیس مجلس از ســفر برگردد و به ما توضیح 
دهــد؛ چرا که بایــد قبل از این جلســه و مصوبه ســران قوا با 
نماینــدگان صحبت می کرد و ما را در جریــان امر قرار می داد؛ 
اما مجلس از این موضوع بی اطالع اســت. ما از رئیس مجلس 

توضیح می خواهیم و خواستار شفافیت این موضوع هستیم».

نمایندگان در گفت وگو با «شرق» در پی مصوبه مولد سازی از بررسی طرحی برای کاهش اختیارات شورای سران قوا خبر دادند

اخم مجلس به شورا
معصومه معظمی: اگرچه قانون اساسی حق قانون گذاری را مختص به مجلس شورای اسالمی می داند؛ اما چند سالی است که شورای عالی سران قوا که به منظور مقابله با تحریم ها و در شرایط جنگ اقتصادی دوره روحانی تشکیل شده بود، همچنان تمایل دارد 
به فعالیت خود ادامه دهد. در این موازی کاری حق قانون گذاری در بســیاری مواقع از مجلس سلب شده و شــورای هماهنگی سران قوا دست به اقداماتی می زند که نه تنها صدای نمایندگان مجلس، بلکه صدای انتقاد و اعتراض بخشی از جامعه را هم درآورده 
اســت. این انتقادها زمانی به اوج خود رسید که در خبرها آمد طبق مصوبه شــورای هماهنگی سران قوا یک هیئت هفت نفره تحت مدیریت مخبر، معاون اول رئیس جمهور با ترکیب وحیدی وزیر کشور، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهرداد بذرپاش 
وزیر راه، خاندوزی وزیر اقتصاد و یک نماینده از مجلس و نماینده ای از قوه قضائیه به مدت دو ســال با مصونیت قضائی کامل درباره ســرمایه ملی تعیین تکلیف کنند؛ یعنی با مصونیت کامل به مدت دو سال اموال دولت را بفروشند و کسی هم نتواند به جزئیات 
آن برای بازخواســت وارد شــود! همچنین طبق بند ۶ مصوبه مولدسازی «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف االجرا خواهد بود»؛ یعنی تا دو سال آینده نه مجلس حق وضع قانونی خالف این مصوبه را دارد و نه هیئت وزیران می تواند 
مصوبه ای برخالف آن تصویب کند. همه قوانینی هم که تا امروز تصویب شده اند، به مدت دو سال معلق خواهند ماند و کسی هم متعرض آنها نشود! یعنی به موجب این مصوبه، برخالف قانون اساسی برای این هیئت هفت نفره جایگاهی فراتر از مجلس تعریف 
کرده اند. اقدامی که عالوه بر انتقاد به این جایگاه فراقانونی هیئت هفت نفره، به اصل ماجرای ادامه فعالیت شــورای هماهنگی ســران قوا و قانون گذاری های خارج از چارچوب مجلس و قانون اساسی، از سوی آنها انتقاداتی بیان شده است. به نحوی که یکی از 
نمایندگان این رفتار را به شنیده شــدن صدای «ناقوس مرگ مجلس» تعبیر کرد. نماینده دیگری این مصوبه را کاپیتوالســیون داخلی نامید؛ یکی دیگر خواســتار ارائه طرحی برای کاهش اختیارات سران سه قوه شد و نماینده رزن هم گفت قالیباف باید درباره این 

مصوبه سران قوا به مجلس پاسخ گو باشد.


