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پایان اعتراضی مجلس دهم

]شهروند[ روز گذشته، در حالی  که آخرین جلسه مجلس دهم برگزار می شد، 
کارت های نمایندگی بین حدود 70 نماینده ای توزیع شد که به مجلس یازدهم 
راه یافته بودند و به اکثریت مجلس کارت  نماینده ادوار مجلس تحویل داده 
شد؛ تصویری روشن از پایان عمر مجلسی که به گفته رئیس آن »مظلوم واقع 
شد«. اختتامیه جلسات علنی مجلس شورای اسالمی دوره دهم به ریاست 
مسعود پزشکیان آغاز شد و نمایندگان ابتدا چند طرح را بررسی و در برخی از 
موارد نظر شورای نگهبان را تأمین کردند؛ هرچند مصوبات در حالی در صحن 
علنی مجلس مطرح می شد که بیشتر نمایندگان سر جای خود مستقر نبودند 
و صحن مجلس از نظم برخوردار نبود. عده ای از نمایندگان بی تفاوت به تذکرات 
نایب رئیس مجلس پیرامون رأی به مصوبات، برای گرفتن عکس  یادگاری دور 
هم جمع شده بودند. نمایندگان برخی استان ها هم با لباس محلی در جلسه 
حاضر شده بودند. دستور کار بررسی طرح ها که تمام شد، علی الریجانی به صحن 
آمد و مراسم اختتامیه را رسما آغاز کرد. او به  رسم پیشین، عملکرد چهارساله 
مجلس را تشریح کرد. زمانی که الریجانی صحبت می کرد، مجلس به نظم رسیده 
بود و نمایندگان سر جای خود نشستند و گاه و بی گاه در تأیید سخنان رئیس 

مجلس احسنت می گفتند.

الریجانی: به یاد ندارم رهبری به مجلس دستور داده باشند
الریجانی سخنانش را با قرائت شعری با این مضمون که »مجلس تمام 
شده، اما  باید گفت در تو پایان نیست، آغاز دگر باید تو را« آغاز کرد. رئیس مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس دهم به یک مفاهمه و همکاری خوب 
دست پیدا کرد، گفت: »در این مدت، دوستی و مودتی بین ما شکل گرفت 
که باید قدر آن را بدانیم. از این رهگذر باید بگویم که قوانین مهمی در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد. تقریبا ۲00 قانون در مجلس دهم تصویب شد 
که دوسوم آن لوایح بود.« الریجانی افزود: »قانون احکام دائمی برنامه توسعه، 
قانون برنامه ششم توسعه، قانون حفاظت و احیا و مدیریت تاالب های 
کشور قوانین مهمی بود که  این مورد آخر برای جلوگیری از مشکالتی مثل 
دریاچه ارومیه تصویب شد. قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و قانون 
بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور قوانینی مهم و ضروری بود که در مجلس دهم 
به تصویب رسید.« علی الریجانی در دفاع از مجلس گفت: »من تنها گوشه ای 
از کارنامه مجلس را ارایه کردم. با توجه به شفافیت کار مجلس که جلسات آن 
به طور مستقیم از رادیو و تلویزیون پخش می شود، عملکرد آن در برابر چشم 
همگان بوده است و در بزنگاه ها، مجلس هر آنچه وظیفه داشت انجام داد. در 
هر مرحله ای که نیاز به عملی انقالبی بود به اتفاق، نمایندگان وارد صحنه شدند 
و عمده کوشش مجلس این بود که گرهی از مشکالت مردم باز کند، اما برخی از 
سیاسیون برای رقابت خرد انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رساندند و هر آنچه 

دل شان خواست گفتند.« 
او با طرح این سوال که در حکومت مردم ساالر وظیفه قوای مجریه و قضائیه 
و سایر بخش های حکومت را کدام بخش مشخص می کند، گفت: »بی تردید 
قوه مقننه و مجلس وظایف بخش های مختلف حکومت را مشخص می کند و 
به همین جهت است که رهبری معظم انقالب در یکی از مالقات ها با نمایندگان 
دیگر  جایگاه  در  همچنین  است.  نظام  حکمت  مظهر  مجلس  فرمودند: 
فرمودند: مجلس ریل گذار حکومت است.به یاد ندارم که رهبری تدبیری به 
مجلس ارایه کند و مجلس به آن توجه نکند. البته به خاطر ندارم که مقام معظم 
رهبری به مجلس دستور داده باشند. نه تنها این مجلس بلکه در مجالس 
گذشته هم روال مجالس گذشته نیز همین بوده، البته یک جا به شخص من 
دستور دادند که در یک مورد استیضاح بود اما به مجلس دستور ندادند. امام )ره( 
هم فرمودند: مجلس در رأس امور است. نقش رأس در یک حکومت، تدبیر، 
فکر و فرمان راندن است.« الریجانی تأکید کرد: »هیچ بخشی از حکومت حق ندارد 
از اجرای قوانین مجلس سر باز زند.« او افزود:  »شهید مدرس می گفت دولت 
و اعضای آن فقط باید تصمیمات مجلس را اجرا کنند. به نظرم با توجه به نظرات 
امام)ره( و رهبری معظم و قانون اساسی و ساختار کشور، همه اهمیت مجلس 
را می دانند، پس چرا مدتی است که به انحای مختلف برای تخریب وجهه مجلس 
شورای اسالمی تالش شده است؟ در حدی که این همه مصاحبه و تکرار فساد 
فساد نسبت به نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان بگم، بگم های سابق 
به ذهن متبادر نمی کند.« صحبت های علی الریجانی در انتقاد از حمالت اخیر 

به مجلس در حالی بیان شد که شورای نگهبان تا آخرین ساعات مجلس 
هم دست از جدال با آن برنداشت و با انتشار بیانیه ای به صحبت های رئیس 
مجلس در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب، بیست ونهم اردیبهشت ماه، 
پاسخ داد. در این بیانیه با اشاره به اینکه شورای نگهبان همواره در جهت 
تعامل با مجلس شورای اسالمی حرکت کرده، آمده است: »امید است عملکرد 
نمایندگان مجلس دهم در پیشگاه منتخبان دوره یازدهم همواره ظاهر باشد تا 
شاهد ذره ای انحراف از مسیر قانون نباشیم.«  شورای نگهبان در بخش دیگری 
از بیانیه خود همچنین با تأکید بر اینکه اکثریت نمایندگان محترم مجلس دهم 
خدمتگزار و سالم بودند، یادآور شد: »لغزش و خطای جمع محدودی، خدمات 
سایر نمایندگان را زیر سوال برد و به مشارکت لطمه زد. احکام صادره قضائی 
در روزهای اخیر در رابطه با برخی نمایندگان، نمایانگر برخی واقعیت های پشت 
پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقدیم اگر در طول دوره نمایندگی، هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایف نظارتی خویش دقیق تر عمل می کرد، هرگز 
شاهد وقایع تلخ و برخی لغزش ها و رفتارهای نادرست نمی بودیم که منجر به رد 

صالحیت تعدادی از نمایندگان شود.«
علی الریجانی در ادامه دفاع خود از مجلس دهم گفت: »مجلس دهم در مقابل 
حوادث بسیار عجیب سال های اخیر که گاه هرکدام می توانست بحرانی در منطقه 
ایجاد کند با صالبت و دقت عمل کرد. با رصد حوادث بیانیه های مهمی صادر کرد 
که موضع ملت را مشخص می کرد، چرا که به قول شهید مدرس این مجلس را 
به منزله تمام ایران می دانند و گاه با اقدام قانونی اراده ملی را تجلی می بخشید.« 
رئیس مجلس دهم با بیان اینکه در ُبعد نظارت مجلس را دچار کاستی در نظارت 
معرفی و گاهی با الفاظ نادرست و تحقیرآمیز آن را مطرح کردند، گفت: »این موضوع 
از سر معرفت نبود. مجلس 10 هزار تذکر به رئیس جمهوری و وزرا و 3 هزار سوال از 
وزرا- که 183 سوال در مجلس بود- مطرح کرد. البته برخی سواالت منطقه ای بود 
و نباید طبق آیین نامه مطرح می شد. همچنین پنج سوال از رئیس جمهوری و 
6 استیضاح از وزرا در مجلس مطرح شد که دو نفر از آنها نتوانستند رأی اعتماد 

کسب کنند و 63 بار مسئوالن برای ارایه توضیح به مجلس دعوت شدند.« 

درخواست نمایندگان: جلوی  تضییع حق  محمود صادقی را بگیرید
اعتراض نمایندگان مجلس به حکم محمود صادقی، عضو فراکسیون امید 
هم از دیگر اتفاقات اختتامیه مجلس بود. ۲1 نماینده مجلس در نامه ای خطاب 
به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود سید ابراهیم رئیسی به حکم اخیر صادره 
برای محمود صادقی شدند و  از او خواستند اجازه ندهد حق او ضایع و در آینده 
نیز ُحریت و آزادگی نمایندگان مخدوش شود. در نامه نمایندگان مجلس با 
اشاره به احکام صادرشده برای محمود صادقی آمده است: »جناب آقای دکتر 
صادقی به خاطر همراهی نکردن مأمورانی که برای اجرای حکم جلب او در شب 
بیست وهشتم صفر به دِر منزل او آمده بودند به 14 ماه حبس محکوم شده 
 آن حکم جلب غیرقانونی بوده، زیرا ابتدا باید 

ً
است. این در حالی است که اساسا

نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اعالم می شده است که آیا سوال و سخنان 
آقای صادقی درباره حساب های قوه قضائیه خارج از حیطه وظایف نمایندگی 
بوده است یا خیر و هنوز نظری از طرف هیأت مذکور اعالم نشده است. لذا این 
میزان مجازات نیز عادالنه به نظر نمی رسد.« در این نامه همچنین با اشاره به 
بیان کلمه »مزخرفات« در ارتباط با نطق محمود صادقی در مجلس خطاب به 
 جناب آقای صادق الریجانی هم 

ً
رئیس قوه قضائیه، تقاضا شده است: »اخیرا

گفته اند من شکایتی ندارم؛ لذا این میزان مجازات عادالنه به نظر نمی رسد.«
پس از پایان سخنان علی الریجانی، زنگ تعطیلی مجلس دهم برای همیشه 
به صدا درآمد و مانیتور نمایندگان یکی یکی خاموش شد. نمایندگان برای 
گرفتن آخرین عکس یادگاری به طرف جایگاه هیأت رئیسه حرکت کردند؛ 
هرچند تنها موضوعی که  در اختتامیه مجلس نمودی نداشت، رعایت فاصله  
اجتماعی بود. وقتی نمایندگان با حجم زیاد به سمت جایگاه رئیس رفتند، 
الریجانی ماسک خود را به صورت زد و او تقریبا تنها نماینده ای بود که پروتکل 
بهداشتی را رعایت کرد. طبق روال گذشته نمایندگان باید به حیاط مجلس 
می رفتند و عکس یادگاری آخرین جلسه را آنجا می گرفتند، اما باران بهار تهران 
آنان را وادار کرد در صحن علنی آخرین عکس خود را بگیرند. جلسات علنی 
مجلس دهم پایان یافت، اما کار این مجلس تا ششم خرداد ادامه خواهد 

داشت و هفتم خرداد مجلس یازدهم آغاز به کار می کند. 

علی الریجانی: مجلس دهم 
در مقابل حوادث بسیار 

عجیب سال های اخیر که 
گاه هرکدام می توانست 

بحرانی در منطقه ایجاد کند 
با صالبت و دقت عمل کرد. 

با رصد حوادث بیانیه های 
مهمی صادر کرد که موضع 

ملت را مشخص می کرد، چرا 
که به قول شهید مدرس 

این مجلس را به منزله تمام 
ایران می دانند و گاه با اقدام 

قانونی اراده ملی را تجلی 
می بخشید 

اعتراض نمایندگان مجلس 
به حکم محمود صادقی، 

عضو فراکسیون امید هم 
از دیگر اتفاقات اختتامیه 

مجلس بود. 21 نماینده 
مجلس در نامه ای خطاب 

به رئیس قوه قضائیه 
خواستار ورود سید ابراهیم 
رئیسی به حکم اخیر صادره 
برای محمود صادقی شدند 

و  از او خواستند اجازه ندهد 
حق او ضایع و در آینده نیز 
ُحریت و آزادگی نمایندگان 

مخدوش شود

 دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای 
تهران- یاسوج برگزار شد

متهمان سلب مسئولیت کردند 
سانحه  پرونده  به  رسیدگی  دادگاه  جلسه 
به  مربوط  یاسوج  تهران-  مسیر  هواپیمای 
قاضی  ریاست  به  آسمان  هواپیمایی  شرکت 
عالیشاه در شعبه 10۵7 مجتمع قضائی کارکنان 
دولت برگزار شد. به گزارش »شهروند« به نقل 
از قوه قضائیه، قاضی عالیشاه در ابتدای جلسه 
ایمنی وقت شرکت فرودگاه ها  از مدیر  دادگاه 
و ناوبری هوایی ایران خواست اظهارات خود را 
ح شده  بیان کند. این متهم در رد ادعاهای مطر
در دادگاه گفت: »ادعای کارشناسان در گزارش، 
پیمان  در  نیست.  استداللی  هیچ  بر  مبتنی 
ج شده و ما  شیکاگو تمام مقررات و ضوابط در
نیز عضو این پیمان هستیم. اساسا هواپیمای 
و  نرسیده  یاسوج  فرودگاه  به  سانحه دیده 
کوه  به  اصفهان-یاسوج  مسیر  در  هواپیما 
اشاره  با  عالیشاه  قاضی  است.«  کرده  برخورد 
»شما  گفت:  حادثه  این  در  متهم  تقصیر  به 
به عنوان  1۵درصد   ، دیگر متهم  سه  همراه  به 
مقصر سانحه شناخته شده اید. اظهارات خود 
را بیان کنید.« این متهم پاسخ داد: »یک صفحه 
و نیم اصالحیه روی اظهاراتم به بازپرس تحویل 
دادم و تأکید دارم که کارشناسان پرونده دانش 
کافی برای اظهار نظر نداشته اند و فاقد تخصص 

ج مراقبت بوده اند.« فرودگاهی و بر
متهمان،  از  دیگر  یکی  از  قاضی  ادامه،  در 
توضیحات  خواست  او،  به  اتهام  تفهیم  از  بعد 
»رد  افزود:  نیز  متهم  این  کند.  بیان  را  خود 
نبودن  و  کارشناسی  هیأت  صالحیت  کامل 
عملکرد  و  حاصله  نتیجه  بین  سببیت  رابطه 
شرکت  است.  من  دفاع  مورد  محورهای  از  ما 
اساسنامه  اساس  بر  آن  ناوبری  و  فرودگاه 
چارچوب  این  در  که  دارد  مأموریت هایی  خود، 
هیچ  درنهایت  و  دارد  بودجه  برای  مقرراتی 
ج از بودجه مصوب  شخصی نمی تواند ریالی خار
 ، بپردازد، زیرا جرم تلقی می شود. از سویی دیگر
برای  تجهیزات  تأمین  زمینه  در  وظیفه ای  هیچ 

سازمان هواپیمایی نداریم.«
ضمن  عالیشاه  قاضی  دادگاه،  ادامه  در 
هواپیمایی  سازمان  رئیس  به  اتهام  تفهیم 
کشور از او خواست اظهارات خود را بیان کند. 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم درباره 
مسئولیت خود در این حادثه گفت: »قوانین 
و  می کنیم  اجرا  را  دولت  و  مجلس  مصوب 
از سوی سازمان  اختیار داریم که مقرراتی نیز 
پرونده  کارشناسان  شود.  وضع  هواپیمایی 
نکرده ایم؟  اجرا  را  مقررات  کدام  بگویند  باید 
ما نظارت های خودمان را بر اساس آنچه باید 
اتفاق می افتاد، انجام دادیم و کوتاهی نکردیم.« 
او ادامه داد: »باید به این نکته توجه کرد که کلیه 
برای پرواز  فرودگاه های دنیا محدودیت هایی 
دارند؛ این محدودیت ها برای خلبان مشخص 
است که باید با توجه به این گونه محدودیت ها 
محدودیت  این  اگر  حال  کنند؛  پرواز  چگونه 
سانحه  دچار  شود،  شکسته  شرایطی  هر  در 
قاضی  دادگاه،  جلسه  پایان  در  می شویم.« 
کارشناسان  بعد  جلسه  »در  گفت:  عالیشاه 
به  تخصصی  به صورت  تا  می شوند  دعوت 

موضوع پرداخته شود.«

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:  
تقریبا به مرز مهار کرونا رسیده ایم

جلسه  در  گذشته  روز  رئیس جمهوری 
هیأت دولت با اشاره به تالش  دولت در سه ماه 
گذشته، اعالم کرد ایران تقریبا به مرز مهار کرونا 

رسیده است. 
حسن روحانی در جمع اعضای هیأت دولت 
با بیان اینکه ما در غم کسانی که در جریان شیوع 
دادند  دست  از  را  خود  عزیزان  کرونا  ویروس 
شریک هستیم، تصریح کرد: »در سه ماه گذشته، 
این  شیوع  با  مبارزه  راستای  در  قدم  به  قدم 
تاکنون  ویروس در حال پیشرفت هستیم. ما 
این  با  مقابله  راستای  در  خوبی  پیشرفت های 
ویروس خطرناک داشته ایم و تقریبا به مرز مهار 
رسیده ایم.« او با اشاره به اهمیت همکاری مردم 
در راستای مقابله با این ویروس، به وضع چند 
استان کشورمان که اکنون در شرایط نامساعد 
احتیاط های  »اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  دارند،  قرار 
الزم انجام و دستورالعمل های بهداشتی دقیق 
این  نیز  استان  چند  این  در  شاید  می شد  اجرا 

مشکالت را نداشتیم.«
در  که  راهی  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
است  چیزی  آن  از  طوالنی تر  کمی  داریم  پیش 
که شاید ابتدا در ذهن مردم بود یا االن باشد، 
خاطرنشان کرد: »از ابتدا مشخص بود راه کوتاه 
نیست، راه بلند است و همان طور که اشاره شد 
ان شاءاهلل با مراعات و همدلی این راه سخت را 
با خسارت و مشکالت کمتر طی خواهیم کرد.« 
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره 
»ساِل  گفت:  رو  پیش  اقتصادی  مشکالت  به 
مشکل و سختی داریم، اما با کمک هم می توانیم 
از مشکالت عبور کنیم. کسانی که این مشکالت 
گرفتارترین  اکنون  آورده اند  وجود  به  ما  برای  را 
شرایط  بدترین  سفید  کاخ  هستند.  کشورها 
و  دارد  کشور  اداره  برای  را  اختالف  بیشترین  و 
بدترین اداره را در مبارزه با کرونا داشته است و 

نشان داده چقدر در این زمینه ناتوان است.« 
حل  به  اشاره  با  همچنین  رئیس جمهوری 
مشکالت سیاسی در عراق و افغانستان گفت: 
»باید خوشحال باشیم که ثبات سیاسی در دو 
دولت  تشکیل  شد.  ایجاد  ما  همسایه  کشور 
سنی،  شیعه،  گروه های  بین  توافق  و  عراق  در 
نشاط  و  ثبات  برای  خوبی  اقدام  عرب  و  ُکرد 
اقتصادی عراق خواهد بود. ما به عنوان دوست، 
در  بود.  خواهیم  عراق  کنار  در  همسایه  و  برادر 
شد  منجر  تفاهم  به  اختالفات  هم  افغانستان 
که این تفاهم موجب ثبات و امنیت بیشتر در 
افغانستان می شود. ما سهم بزرگی در کمک به 
افغانستان و در دوران جهاد  مردم و مهاجران 
آنها  کنار  در  هم  امروز  و  داشته ایم  کشور  این 

هستیم.«
روحانی در ادامه با اشاره به اتمام دوره مجلس 
در  دهم  مجلس  و  »دولت  کرد:    اظهار  دهم 
روزهایی کامال در کنار هم بودند، اما معتقدم بیش 
از این می توانستیم به هم کمک کنیم. لوایح مهم 
مجلس  در  زیاد  و  کم  با  بودجه  لوایح  و  دولت 
از  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری  شد.«  تصویب 
که هیچ  این است  افتخارات جمهوری اسالمی 
دوره فترتی برای مجلس نداشته ایم، خاطرنشان 
کرد: »اولین انتخابات مجلس در اسفند ۵8 برگزار 
و در خرداد ۵9 نیز مجلس اول افتتاح شد. در این 
است.«  رفته   و  آمده  مجلس   10 40 سال 
رئیس جمهوری با تشکر از مجلس دهم به دلیل 
حمایت از دولت تأکید کرد: »می توانستیم تفاهم 
این  که  باشیم  داشته  مجلس  با  بیشتری 
می گذارم.  بعدی  مجلس  به  را  امیدواری 
می توانستیم با مجلس دهم  همکاری بیشتری 
دو  الیحه  یک  است  سه سال  باشیم.  داشته 
جایی  به  اما  داده ایم،  مجلس  به  فوریتی 
نرسیده ایم. به  هر حال، ما مجری قانون اساسی 
هستیم و دولت و مجلس در اجرای آن باید دقیق 
آرزوی من این است که ارتباط دولت با  باشند. 
مجلس یازدهم نزدیک تر باشد، زیرا این به نفع 
مردم است. امسال  سال سختی است؛ هم به 
دلیل تحریم ها، هم کرونا و مردم دوست دارند 
منتخبان شان در دولت و مجلس مشکالت آنان 
را حل کنند. دولت و مجلس منتخبان و وکیل 
مردم هستند و باید به دنبال حل مشکالت مردم 
جناحی  چه  از  مجلس  »اینکه  گفت:  او  باشند.« 
تشکیل شده، از فرعیات است و مهم نیست. بار 
در  را  جناح بندی ها  همه  مسئوالن،  سنگین 
مجلس می زداید. در دولت هم همین طور است. 
نیک  فال  به  را  یازدهم  مجلس  فعالیت  و  کار 
قانون  چارچوب  در  می کنیم  اعالم  و  می گیریم 
اساسی در کنار مجلس خواهیم بود. معتقدیم باید 
هم  دست به دست  مردم  مشکالت  حل  برای 

دهیم، زیرا مردم همین را از ما می خواهند.«
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