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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۳۶۲      طراح: بیژن گورانی
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گزارشی از بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس در مورد قصاص معترضان که بین تکذیب و تأیید معطل مانده است

مجلس؛ قانون گذار یا قاضی؟

مجلس شورای اسالمی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده ای است. اصول 
متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهم ترین وظایف و 

اختیارات مجلس به شرح زیر است:
۱- مهم ترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شــورای اســالمی، وظیفه قانون گذاری است. 
مجلس در هر زمینه ای که الزم ببیند، می تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: 
«مجلس شورای اســالمی در عموم مســائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند 
قانون وضع کند». بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند حق قانون گذاری را به شخص 
یا هیئتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از 

قوانین را با شروطی، به کمیسیون های داخلی واگذار نماید).
۲- حِق دادن طرح های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی. در اصل ۷۴ 
آمده اســت: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس تقدیم می شود و 
طرح های قانونی، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسالمی قابل 
طرح است». ضمنا، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه لوایح قضائی، بر عهده رئیس قوه قضائیه 
اســت. رئیس قوه قضائیه، لوایح قضائی را به هیئت دولت می دهد و پس از تصویب در 
هیئت دولت، به مجلس ارسال می شود. طرح ها و لوایح، پس از اعالم وصول در مجلس 
برای رسیدگی و اصالح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می شوند تا پس از رسیدگی 
کمیســیون و توافق هیئت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور 
اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا به کمیسیون 
مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصالحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب 
جزئیات آن به مجلس آورده می شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا الیحه مزبور معلوم

 خواهد شد.
بر اســاس اصل ۹۷، طرح یا الیحــه می تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شــود. 
بر اســاس آیین نامه داخلــی مجلس، طرح ها  یا لوایح فوری ســه  گونه اند؛ یك فوریتی، 
دوفوریتی و ســه فوریتی. طرح ها و لوایح یك فوریتی، پس از تصویب یك فوریت آنها در 
مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می گیرد و 
به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در 

همان جلسه اول، تکلیف آن مشخص می شود.
طرح ها و لوایح دوفوریتی، پس از تصویب دوفوریت آنها در مجلس، بالفاصله چاپ 

و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس 
از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند.

طرح ها و لوایح ســه فوریتی، پس از تصویب ســه فوریت آنها، در همان جلسه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب ۳۲ اعضای حاضر، معتبر خواهد بود. ضمنا، 

طرح های سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.
۳- وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی 

در همه کارهای نمایندگان دارد. (اصل ۶۵)
۴- حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی. (اصل ۵۹)
۵- وضع هر نــوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشــودگی و تخفیف مالیاتی. 

(اصل ۵۱)
۶- تصویب بودجه ســاالنه کشــور که به صورت الیحه، از جانــب دولت تهیه می گردد.

(اصل ۵۲)
۷- دیوان محاســبات کشور که دارای اختیارات مهمی اســت، زیر نظر مجلس شورای 

اسالمی است. (اصل ۵۲ و ۵۳)
۸- تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا 

تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸.
۹- شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل ۷۳)

۱۰- حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
۱۱- تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی. (اصل 

(۷۷
۱۲- تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصالحات جزئی، با رعایت مصالح 

و... (اصل۷۸)
۱۳- تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و... (اصل ۷۹)
۱۴- گرفتن و یا دادن وام و یا کمك های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید 

به تصویب مجلس برسد. (اصل ۸۰)
۱۵- تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل ۸۲)

۱۶- تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل ۸۳)

یادداشت

موضع عجیب وکالی ملت در مقابل موکالنشان
لیال علی کرمی، وکیل پایه یک دادگستری: ۵۰ روز اعتراضات را در شهرهای مختلف 
ایران شاهد بودیم. قطعا کســی نمی تواند منکر این امر شود که اعتراضات توسط 
بخشــی از مردم ایران و در جغرافیای ایران آغاز شــد و همچنان نیز مطالبات آن 
شنیده می شــود. اما گویی نمایندگانی که با رأی مردم ایران به خانه ملت راه پیدا 
کــرده و از بودجه ملی و با هزینه مردم زندگی می کننــد، معترضان را مردم ایران 
به حســاب نمی آورند. روز ۱۵ آبان ماه ۲۲۷ نماینــده از خانه ملت بیانیه ای صادر 
کرده و در آن از تمامی مســئولین کشور از جمله قوه قضائیه خواستند «که هر چه 
ســریع تر با محاربین که مانند داعش با ســالح های ســرد و گرم به جان و مال مردم 
تعرض کرده اند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر 
لباس و صنفی و نیز دســتور حیات بخش قصــاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت 
شــود که جان و مال و امنیت و ناموس مــردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و 
در این امر با هیچ کس مماشــات نخواهد کــرد». ادبیات به کاررفته در این بیانیه از 
جهات مختلفی قابل انتقاد است. اوال محارب نامیدن معترضین از لحاظ حقوقی 
کامال نادرســت است. نمایندگان مجلس به خوبی واقف اند که کلمات بار حقوقی 
دارند و همین طور نمی توان افرادی را که به هر دلیلی از شــرایط کشــور ناراضی 
هســتند و جوابی برای اعتراضات خود نگرفته اند، محارب نامید و خواستار اعدام 
آنها شــد. مجازاتی که خود زیر سؤال اســت و سال هاست که فعاالن برای حذف 
مجازات اعــدام تالش کرده و از نمایندگان می خواهند کــه قانون را اصالح کنند. 
ثانیا نمایندگان واقف هستند که قانون اساسی ایران اصل تفکیک قوا را به رسمیت 
شناخته اســت؛ اصلی که نمایندگان مجلس را از دخالت در کار قوه قضائیه منع 
می کند. مضافا به اینکه قانون اساســی اصل اســتقالل قضات را نیز به رســمیت 
شــناخته است و بر طبق این اصل قضات باید در رســیدگی و صدور رأی استقالل 
داشته باشــند. اما قانون اساســی حق تحقیق و تفحص در تمام أمور کشور را به 
نمایندگان مردم در خانه ملت داده است. سؤال اساسی این است که آیا نمایندگان 
در مورد ریشه نارضایتی مردم و چگونگی رسیدگی نهادهای مربوطه به اعتراضات 
آنها تحقیق و تفحص کرده اند؟ مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت 
اعم از زن و مرد یکســان در حمایــت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، 
حقوق سیاســی، حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اســالم 
برخوردارند. آیا نمایندگان مجلــس درصدد تصویب قوانینی برآمده اند که برابری 
جنســیتی را تضمین کند؟ آیا نمایندگان ملت قوانینی برای حمایت از اقلیت های 
قومــی و مذهبی وضع کرده اند؟ اصل بیســت ودوم قانون اساســی حیثیت، جان، 
حقوق، مســکن و شغل افراد را مصون از تعرض دانسته است. آیا نمایندگان ملت 
در مواردی که به حیثیت، جان، حقوق، مســکن و شغل افراد تعرض شده ورود و 
تحقیق و تفحص کرده اند؟ مطابق اصل بیست وسوم قانون اساسی تفتیش عقاید 
ممنوع اســت و هیچ کس را نمی توان به صرف داشــتن عقیده ای مورد تعرض و 
مؤاخذه قرار داد. آیا نمایندگان ملت از تعداد شهروندانی که فقط به علت نگاهي 

متفاوت مشکالت زیادی را تحمل کرده اند، خبر دارند؟
اصل بیســت وهفتم قانون اساســی مجوز تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
را صادر کرده اســت. آیا نماینــدگان ملت درخصوص برخورد نیــروی انتظامی و 
سایر ضابطین دادگســتری با تجمعات و راهپیمایی های مســالمت آمیز تحقیق و 
تفحص کرده اند؟ آیا نمایندگانی که در خانه ملت نشســته اند، می دانند چه تعداد 
از دانشــجویان، کارگــران، معلمان، وکال، فعالین حقوق بشــر، هنرمندان و ســایر 
شــهروندان به خاطر اســتفاده از همین حق به رســمیت شناخته شــده در قانون 

اساسی آسیب دیده اند یا آزادی شان سلب شده است؟
قانون اساســی اصل برائت را به رسمیت شناخته است و هیچ کس به موجب 
قانون مجرم نیســت مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات رســیده باشد. آیا 
نماینــدگان ملت از ایــن اصل اطالع ندارند که به طور کلــی برای معترضین حکم 
صادر کرده اند؟ طبق قانون اساســی حکــم به مجازات و اجــرای آن باید تنها از 
طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشــد. چگونه اســت که نمایندگان ملت 
از تریبــون خانه ملــت حکم به مجازات موکالن خود صــادر می کنند؟ نمایندگان 
ملت تحقیق و تفحص کرده اند که آیا اصول مربوط به یک دادرسی عادالنه که در 
قانون اساسی و سایر قوانین ایران آمده است و خود این نمایندگان آنها را تصویب 
کرده اند، در خصوص افرادی که در اعتراضات دســتگیر شــده اند، رعایت می شود 
یا خیر. حتما نمایندگان مجلس مطلع شــده اند که تعدادی از وکالی دادگســتری 
صرفا به خاطر انجام وظایف حرفه ای دســتگیر شــده و در زندان به سر می برند. 
آیا نماینــدگان مجلس تحقیق و تفحص کرده اند که چــرا وکال در اجرای وظایف 
خود که همانا دفاع از حقوق شــهروندان اســت، آزاد نیستند. مگر نه اینکه وکیل 
یک بال فرشته عدالت اســت. اصوال چگونه می توان بدون حضور وکالی مستقل 
دادگستری روند یک دادرسی عادالنه را تضمین کرد؟ بسیاری از وکالی دادگستری 
برای دفاع از حقوق موکالن خود و حفظ حقوق شهروندی سایر شهروندان ایرانی، 
آزادی خود را به خطر انداخته اند. حال چگونه است نمایندگان ملت که در ایفای 
وظایف خود از مصونیت برخوردار هســتند، به جای دفــاع از حقوق موکالن خود 

خواستار اعدام آنها شده اند.

نسترن فرخه: ماجرای بیانیه ۲۲۷ نماینده همچنان ابعاد مبهمی 
دارد، یکشــنبه هفته گذشــته بیانیه ای با ۲۲۷ امضا در صحن 
علنی مجلس قرائت شد که در آن نمایندگان امضاکننده اعالم 
کرده بودند: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مســئوالن کشور 
از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هرچه سریع تر با محاربین 
که مانند داعش با ســالح های سرد و گرم به جان و مال مردم 
تعرض کرده اند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت 
به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص 
را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس 
مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کسی 
مماشــات نخواهد کرد». همچنین چند روز بعد از انتشــار این 
بیانیه، یعنی روز جمعه متنی دیگر با ذکر اســامی نمایندگان، 
برخی مسئوالن و برخی اعضای سابق مجلس منتشر شد که در 
خطاب به ریاست قوه قضائیه خواسته شده بود « تا پرونده افراد 
دستگیرشــده و معاند در زمره پرونده های محاربه دسته بندی 
شود» که روابط عمومی مجلس این بیانیه دوم را تکذیب کرد. 
اما همچنان محتوای بیانیه اول که در صحن هم قرات شــده 
پابرجاست ولی اسامی امضاکنندگان آن تاکنون رسانه ای نشده 
است. در هر حال با وجود ابهامات پابرجا در رابطه با درخواست 
مجلس برای برخورد با معترضان خیابانی، بسیاری نسبت به 
حیطه اختیارات حقوقی مجلس واکنش نشــان دادند و حتی 
عثمان مزین، وکیل دادگستری هم در گفت وگو با «شرق» اظهار 
می کند که نمایندگان از ســوی مردم انتخاب می شــوند و باید 
اراده مردم را بیان کنند؛ ولــی وقتی به این بیانیه ۲۲۷ نماینده 
نــگاه می کنیم، می بینیم در آن اصال حرفی از خواســت مردم 
نیست. نظارت استصوابی باعث شده در مجلس فعلی و حتی 

ادوار قبلی، نماینده مجلس، نماینده مردم نباشد و حرف مردم 
را بیان نکند و خود را به مردم پاسخ گو نداند. این در حالی است 
که بهزاد رحیمی، نماینده مردم ســقز هم درباره امضای بیانیه   
محاکمه معترضان اعالم کرده بود درخواست اعدام معترضان 
در حیطــه اختیارات ما نیســت. عثمان مزیــن، وکیل پایه یک 
دادگســتری، درباره بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس، در گفت وگو با 
«شرق» به مسئله اختیارات حقوقی نمایندگان اشاره می کند و 
می گوید: ما در یک سیستم باید به ذات و کارکرد یک نهاد توجه 
کنیم؛ یعنــی باید ببینیم یک نهاد برای چه چیزی وجود دارد و 
هدف آن چیست. سیستم تفکیک قوا که در ایران اجرا می شود 
و در قانون اساسی آمده، به این شکل است که ما سه قوه داریم، 
مقننه، قضائیه و مجریه که قوه مقننه که مقصود از آن مجلس 
اســت، فقط کار اصلی آن تصویب قانون مناسب با نیاز مردم 
است؛ یعنی باید با اطالع از وضعیت جامعه و مردم که موکالن 
او هستند، نیاز جامعه را احراز و بر اساس آن قانون تصویب کند 
و در کنار آن نمایندگان دارای صالحیت حق اظهار نظر راجع به 
همه مسائل داخل کشــور و بین الملل را دارند. اصوال اعضای 
قوه مقننه که همان نمایندگان هستند و از سوی مردم انتخاب 
می شــوند، باید اراده مردم را بیان کنند؛ ولی وقتی به این بیانیه 
۲۲۷ نماینــده نگاه می کنیــم، می بینیــم در آن اصال حرفی از 
خواست مردم نیســت. این وکیل ادامه می دهد: نزدیک به دو 
ماه کشور در التهاب بود، طیفی از مردم نارضایتی هایی را اعالم 
کردند، اصناف با مشکالتی مواجه بودند و واکنش هایی داشتند، 
البته این هم مربوط به این دو ماه نیست. در سنوات گذشته هم 
بازنشستگان، فرهنگیان، دانشجویان و حتی کارمندان اعتراض 
می کردنــد؛ اما نمایندگان مجلس راجــع به این موضوع هیچ 

اظهار نظــری نمی کردند. اینکه می بینیم مجلــس از کارکرد و 
ذات خودش دور افتاده و اساســا حرف مردم را بیان نمی کند، 
ناشی از نظارت استصوابی اســت، این نوع نظارت باعث شده 
دیگر نماینــده مجلس، نماینــده مردم نباشــد و حرف مردم 
را بیــان نکند. مزین اضافه می کند: این هم به دو دلیل اســت؛ 
یکی اینکه این مجلس برآمده از نظر قاطبه مردم نیســت و اگر 
هم بخواهد حرفی بزند، اولین مســیری که تعیین می کند، این 
است که می بیند در راســتای منویات و خواسته های نهادهای 
نظارتی باشد یا نباشد. اگر هم موضوعی به ذهنش خطور کند 

که در راستای این خواست نباشد، از بیان آن خودداری می کند. 
او ادامــه می دهد که امروزه مجلس شــورای اســالمی با این 
وضعیت هیچ نمودی از اراده مردم ندارد. به شکلی نمایندگان 
مجلس چینش شــده اند که اساســا هیچ کدام از دغدغه های 
مــردم را بازگو نکنند، اصل ۸۴ قانون اساســی هم می گوید هر 
نماینده در برابر تمام ملت مســئول است و حق دارد در همه 
مســائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند؛ اما ما می بینیم 
نمایندگانــی که روی صندلی مجلس جلــوس یافتند، در برابر 

ملت مسئول نیستند.

۱۷- هر نماینده در برابر تمام ملت مســئول اســت و حق دارد در همه مسائل داخلی و وظایف مجلس شورای اسالمی چیست؟
خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴)

۱۸- مجلس حق دارد تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی 
یا وابســته به دولت را با رعایت اصل ۷۲، به کمیسیون های ذی ربط و یا به دولت واگذار 

نماید. (اصل ۸۵)
۱۹- دادن رأی اعتماد به هیئت وزیران. (اصل ۸۷)

۲۰- حق ســؤال ۴۱ نمایندگان از رئیس جمهور و حق ســؤال هر یك از نمایندگان از وزرا 
درباره وظایف آنها. پس از طرح ســؤال، رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یك ماه و 

وزیر تا ۱۰ روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل ۸۸)
۲۱- استیضاح هیئت وزیران یا هر یك از وزرا. در صورتی استیضاح در مجلس قابل طرح 

است که حداقل به امضای ۱۰ نفر از نمایندگان برسد. (اصل ۸۹)
۲۲- استیضاح رئیس جمهور. در صورتی استیضاح رئیس جمهور قابل طرح در مجلس 
اســت که حداقل به امضای ۳۱ نمایندگان رســیده باشــد. در صورتی که پس از بیانات 
نمایندگان مخالف و موافق و پاســخ رئیس جمهور، اکثریــت ۳۲ کل نمایندگان به عدم 
کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصدودهم، به اطالع 

مقام رهبری می رسد. (اصل ۸۹)
۲۳- رســیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در 
اصل ۹۰ آمده اســت: «هرکس شــکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه 
داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسالمی عرضه کند. مجلس 
موظف اســت به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، 
به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط اســت، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و 
در مدت مناســب، نتیجه را اعالم نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطالع 

عامه برساند.
۲۴- انتخــاب شــش نفــر از حقوق دان هــای شــورای نگهبــان پــس از پیشــنهاد 

رئیس قوه قضائیه.
۲۵- انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صداوسیما.

۲۶- انتخاب ۱۰ نفر به عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی.
۲۷- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که 
طرف دعوا خارجی باشــد و نیز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است.

(اصل ۱۳۹)
اختیارات جزئی دیگری نیز برای مجلس شــورای اســالمی در قانون اساسی منظور 

شده است که از ذکر آنها خودداری می شود.
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