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ممنوعیت مشروط در اشتغال همزمان پزشکان در بخش های
خصوصی و دولتی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ممنوعیت ...

عدم اعالم اموال از سوی مقامات و مسئوالن جرم محسوب خواهد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند در صورتی که مقامات و مسئوالن ذکرشده در
قانون اساسی ،اموال و دارایی خود را اعالم نکنند ،مجرم تلقی ...
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توضیحات رئیس مجلس درباره ایرادات
مجمع تشخیص به مصوبات برنامه ششم

رییس کمیسیون تلفیق برنامه:

مجلس ایرادات مجمع به برنامه ششم را بررسی نکرده
آنها را قانون می داند

شورای نگهبان بررسی و به مجلس ارسال کند

سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس دربـاره
ممنوعیـت اشـتغال همزمـان پزشـکان در بخـش هـای
خصوصـی و دولتـی ،گفـت :دولـت بایـد از طریـق اعمـال
تعرفـه هـای خـاص نسـبت بـه تامیـن خسـارت ناشـی از
محرومیـت فعالیـت در مراکـز خصوصـی اقـدام کنـد تا نظر
جامعـه پزشـکی تـا حـدودی رفـع کنـد.
محمـد نعیم امینی فـرد در گفت وگـو با خبرنـگار خبرگزاری
خانـه ملت ،بـا یادآوری تالش کمیسـیون بهداشـت و درمان
مجلـس بـرای رفـع ایـرادات شـورای نگهبـان در الیحـه
برنامه ششـم توسـعه در حـوزه بهداشـت و درمـان ،افزود:
شـورای نگهبـان دو مصوبـه الیحه برنامه ششـم توسـعه را
در حـوزه بهداشـت و درمـان مـورد ایـراد قـرار داد که یکی
از ایـن ایـرادات بـه موضـوع ممنوعیـت اشـتغال همزمـان
پزشـکان ،داروسـازان و دندانپزشـکان در بخـش هـای
خصوصـی و دولتی اشـاره داشـت.
نماینـده مردم ایرانشـهر در مجلس شـورای اسلامی ،ادامه
داد :در جریـان بررسـی ایـن بنـد از الیحـه تعـداد زیـادی
از نماینـدگان خواسـتار حـذف آن بودنـد امـا ایـن حـذف
رای نیـاورد و بدیـن ترتیـب اشـتغال همزمـان پزشـکان،
داروسـازان و دندانپزشـکان در بخـش هـای خصوصـی و
دولتـی ممنوع شـد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ،تصریـح کـرد :بـا
توجـه بـه برخـی اعترضـات نماینـدگان نسـبت بـه ایـن
بنـد از الیحـه ،یـک بنـد اصالحـی بـه آن اضافـه کردیم که
براسـاس آن ،در صورتـی این ماده از قانـون قابلیت اجرایی
پیـدا خواهـد کـرد که جبـران خسـارت بـه ذی نفعـان حتما
دیده شـود بـه عنـوان مثـال پزشـک و دندانپزشـکی که در
حـوزه دولتـی مشـغول به فعالیت اسـت باید دولـت به روش
هـای مختلـف از طریـق اعمـال تعرفـه هـای خاص نسـبت
بـه تامیـن خسـارت ناشـی از محرومیـت فعالیـت در مراکز
خصوصـی اقـدام کنـد تـا نظـر جامعه پزشـکی تـا حدودی
رفـع کند.سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس
شـورای اسلامی با اشـاره بـه اصالح بنـد دیگـری ازالیحه
برنامه ششـم توسـعه در حـوزه سلامت ،گفت :ایـن بند به
موضـوع قبـول وثیقـه بیمه مسـئولیت حرفه ای پزشـکان در
محاکـم قضایـی اشـاره داشـت که شـورای نگهبـان به این
بنـد ایـراد گرفتـه بـود و در نهایـت وکالی ملـت آن را ایـن
گونـه اصالح کردند کـه وثیقه مسـئولیت مدنی پزشـکان در
جرایـم غیرعمد مـورد اسـتفاده واقع شـود.

خانـه ملـت :نماینـدگان مـردم در خانهملت کاهـش مجازات
اعـدام را مقـدم بـر اصلاح کل قانـون مبـارزه بـا موادمخدر
دانسـتند و از ایـن رو بـا ماده واحده آن در کمیسـیون قضایی
و حقوقـی موافقـت کردند هرچند همچنان میـزان موادمخدر
حمل شـده مشـمول مجـازات اعـدام محل اختالف اسـت.
اصلاح قانـون مبـارزه با مواد مخـدر با هدف مقابلـه موثر تر
بـا قاچـاق موادمخـدر و کاهـش مصـرف اقدامـی اسـت که
در مجلـس نهـم کلیـد خـورد ،در مجلـس نهـم نماینـدگان
و کارشناسـان اصلاح مهمتریـن بخـش از قانـون یعنـی
مجـازات اعـدام را مقـدم بـر اصالح قانـون دانسـته و از این
رو طرحـی را تهیـه کردنـد.
اصلاح یـا تعدیـل مجـازات اعـدام در جلسـات مختلـف
بیـن نماینـدگان و مسـئوالن قـوه قضاییـه و حتـی مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام و برخـی فقهـا مطـرح و بررسـی
شـد ،بـه اعتقاد نمایندگان مجلس شـورای اسلامی مجازات
اعـدام بـرای خانـواده معدومـان و جامعـه نـه تنهـا بازدارنده
نبـوده بلکـه آسـیبهای مخربـی بـه جـا گذاشـته اسـت
بنابرایـن تصمیـم به اصالح ایـن بخش از قانون گرفته شـد.
گفتوگوهـا و ایـراد نظـرات موافقـان و مخالفـان در مجلس
نهم به سـرانجام نرسـید لـذا نماینـدگان در مجلس دهم این
موضـوع را دنبـال کردنـد ،بـه همین جهت طـرح الحاق یک
مـاده بـه قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر در راسـتای کاهش
مجـازات اعـدام تهیـه و تعییـن تکلیـف شـد ،یـک فوریـت
ایـن طـرح در صحـن علنـی مجلـس نیز بـه تصویب رسـید
و سـرانجام مـاده واحـده آن هـم در کمیسـیون قضایـی و
حقوقـی تصویب شـد.
سـخنگوی کمیسـیون قضایـی وحقوقـی مجلـس شـورای
اسلامی میگویـد کـه مـاده واحـده طـرح مذکـور تحـت
عنـوان مـاده  46بـه قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر اضافـه
خواهـد شـد و بـر ایـن مبنـا مرتکبیـن جرایـم موضـوع این
قانـون کـه بـرای آنان مجـازات اعـدام یا حبس تعیین شـده
در صـورت احـراز یکـی از شـرایط مطـرح در بنـد ایـن ماده
واحـده مفسـد فـیاالرض محسـوب و بـه مجـازات اعـدام
و مصـادره امـوال ناشـی از قاچـاق مـواد مخـدر محکـوم
میشـوند .در حقیقـت شـرایط مجـازات اعـدام تقلیـل یافته
ا ست .
رئیـس کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس نیـز اذعـان
دارد کـه بعـد از تصویـب نهایـی در صحـن علنـی تنها چهار
دسـته از مجرمـان موادمخـدر اعدام شـوند؛ نخسـت افرادی
کـه قاچـاق مسـلحانه موادمخـدر میکننـد و دوم مجرمانـی
کـه به شـکل بانـدی اقدام بـه قاچاق مـواد مخـدر میکنند،
همچنیـن کسـانی کـه سـابقه محکومیت داشـته و مشـمول
عفـو قـرار گرفتنـد اگـر مجددا اقـدام بـه قاچاق مـواد مخدر
کننـد ،اعـدام خواهند شـد .البته افرادی که در سـطح وسـیع
اقـدام بـه قاچـاق موادمخـدر کننـد نیـز محکوم بـه مجازات
اعـدام خواهنـد شـد کـه این حجـم وسـیع موضـوع و محل
اختلاف نظـر بین کارشناسـان اسـت.
یـک شـنبه هفته جـاری (  24بهمـن) ماده واحـده این طرح
مـورد نظـر موافـق اعضـای کمیسـیون حقوقـی و قضایـی
مجلـس قـرار گرفـت زیـرا تمامـی اعضـا یـک صـدا موافق
تعدیـل مجـازات هسـتند اما بندهای مـاده واحده قرار اسـت
در جلسـات روزهـای آتی کمیسـیون موردارزیابـی قرار گیرد،
یکـی از مهمتریـن بندهـای این مـاده واحده مبنـی بر میزان
موادمخـدر حمل شـده اسـت که محـل اختلاف نمایندگان
و کارشناسـان و مسـئوالن قـوه قضاییـه اسـت هرچنـد قوه
قضاییـه پیشـنهاد داده میـزان مـواد مخـدر مشـمول اعـدام
از  ۳۰گـرم بـه یـک کیلوگـرم افزایش یابـد اما پیشـنهاداتی
هـم درمـورد میـزان  100کیلو بـرای موادمخـدری همچون
تریـاک مطرح شـده اسـت.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه ایــرادات
مجمــع تشــخیص بــه برنامــه ششــم توســعه گفــت :در
شــرایط کنونــی شــورای نگهبــان بایــد نظــرات مجمع در
رابطــه بــا ایــن قانــون را تــک بــه تــک بررســی کــرده
و ایــرادات را بــرای اصــاح در مجلــس بــه پارلمــان
ارســال کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت،
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
نشســت علنــی نوبــت عصــر دیــروز (ســه شــنبه26 ،
بهمــن مــاه) مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه

در ایــن مــاده مقــرر شــده کــه ایــن دو شــرکت تنهــا
 49درصــد از ســهام ایــن پروژههــا را داشــته باشــند و
بعــد از  3ســال نیــز بایــد ایــن شــرکتها ســهام خــود
را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کننــد .حــال مجمــع
تشــخیص ایــن مصوبــه را مغایــر بــا اصــل  44قانــون
اساســی دانســت ولــی در نهایــت گفتنــد کــه اگــر ســهم
ایــن دو شــرکت تــا  30درصــد باشــد ایــرادی نــدارد.
وی افــزود :بــر اســاس روال قانونــی مجمــع بایــد ایرادات
خــود را بــه شــورای نگهبــان ارســال میکــرد و شــورای
نگهبــان ایــرادات را پــس از تأییــد بــه مجلــس ارجــاع

ایــرادات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در رابطــه
بــا مغایــرت برخــی از مــواد برنامــه ششــم توســعه بــا
سیاسـتهای کلــی نظــام گفــت :مجمــع طــی برگــزاری
 3نشســت 10 ،تــا  12مــورد از مــواد برنامــه ششــم را
مغایــر بــا سیاس ـتهای کلــی اعــام کــرد البتــه مــا در
ایــن نشس ـتها از نظــرات مجلــس دفــاع کردیــم امــا
اعضــای مجمــع چنــد مــورد را مغایــر بــا سیاس ـتهای
کلــی دانســتند و گفتنــد کــه اگــر اصالحاتــی روی ایــن
مــواد صــورت گیــرد ،قابــل پذیــرش خواهنــد بــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد :بــه
طــور مثــال در یکــی از بندهــا دربــاره حمایــت و
ســرمایهگذاری در مناطــق محــروم در برنامــه ششــم
توســعه ،ســازمان ایــدرو و ایمیــدرو مجــاز شــدند کــه
از منابــع صنــدوق در ایــن عرصــه اســتفاده کننــد البتــه

م ـیداد؛ حــال مجمــع مــوارد را بــه شــورای نگهبــان
ارائــه کــرده امــا شــورا ایــن ایــرادات را بــه صــورت
جزئــی و تــک تــک بررســی نکــرده بلکــه آن را یــک جــا
بــه مجلــس ارجــاع داده اســت کــه علــت ایــن مســئله
ایــن بــود کــه زمــان  20روزه کــه شــورا بــرای بررســی
مــواد و مصوبــات در اختیــار دارد بــه پایــان رســیده بــود.
از ایــن رو در نهایــت شــورای نگهبــان همــراه بــا نامــه
مجمــع یــک نامــه دیگــر پیوســت کــرد کــه مجلــس
ایــرادات مطــرح شــده از ســوی مجمــع تشــخیص را
بررســی کنــد.
الریجانــی ادامــه داد :در شــرایط کنونــی مــا دو
راه بــرای بررســی ایــرادات مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام در مــورد مــواد برنامــه ششــم داریــم و در ایــن
رابطــه در هیــأت رئیســه مجلــس نیــز دو برداشــت
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وجــود دارد نخســتین برداشــت ایــن اســت کــه شــورای
نگهبــان نظــرات و ایــرادات مجمــع را پذیرفتــه و مــا
بایــد اصالحــات مربوطــه را انجــام دهیــم امــا نظــر مــن
ایــن بــود کــه بایــد همــان روال قبلــی دنبــال شــود بــه
طــوری کــه شــورا نظــرات و ایــرادات مجمــع را بررســی
کــرده و تــک تــک ایــن ایــرادات را بــرای رســیدگی بــه
مجلــس ارســال کنــد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت :در نهایــت
در هیــأت رئیســه مجلــس بــه ایــن نظــر رســیدیم
کــه روش و روال همیشــگی را دنبــال کنیــم از ایــن
رو شــورای نگهبــان بایــد نظــرات و ایــرادات مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام در رابطــه بــا مــواد برنامــه
ششــم توســعه را بررســی کــرده و آن مقــداری را کــه
مغایــر بــا سیاســتهای کلــی اســت را بــرای اصــاح
بــه مجلــس دهــد.

رییـس کمیسـیون تلفیـق برنامه ششـم توسـعه می گوید:شـورای
نگهبـان بایـد ایـرادات مجمـع را در قالب ایرادات شـورا به مجلس
ارسـال کند.
حمیدرضـا حاجـی بابایـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانـه ملـت ،بـا اشـاره بـه ارسـال  14ایـراد از سـوی مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام بـر الیحـه برنامـه ششـم توسـعه بـه
مجلس،گفت:نظـر مجلـس بـر ایـن اسـت کـه مجمـع تشـخیص
مصلحـت نظام بایـد ایرادات خـود از الیحه برنامه ششـم توسـعه
را بـه شـورای نگهبـان اعالم کنـد و شـورای نگهبان اگـر ایرادات
را تاییـد کـرد بـه مجلـس ارائـه دهد.
رییـس کمیسـیون تلفیـق برنامـه ششـم توسـعه مجلس شـورای
اسلامی ،افـزود :در ایـن صـورت پس از ارسـال ایـرادات مجلـس باید در این خصـوص به شـورای نگهبان
پاسـخ دهـد ،نـه به مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام .در واقع شـورای نگهبـان باید ایـرادات مجمـع را در
قالـب ایـرادات شـورا بـه مجلس ارسـال کنـد ،یعنی باید مشـخص شـود که آیـا شـورای نگهبـان ایرادات
مجمـع تشـخیص را قبـول دارد یـا خیر.
حاجـی بابایـی بـا بیان اینکه اگر شـورای نگهبان ایرادات مجمع را قبول نداشـته باشـد ،بحـث آن در مجلس
منتفـی اسـت ،ادامـه داد :مصوبـات مجلـس در خصوص بازنشسـتگی زنان و سـایر مـواردی که مـورد ایراد
شـورای نگهبـان قرار نگرفته و مجمع تشـخیص مصلحت نظام ایـراد گرفته بود ،از نظر مجلس وارد نیسـت.
رییـس کمیسـیون تلفیق برنامه ششـم توسـعه تصریـح کرد :مصوباتـی که شـورای نگهبان ایـراد نگرفته از
نظـر مجلـس قانـون اسـت و این موضوع کـه آیا شـورای نگهبـان در خصوص مصوباتـی که ایـراد نگرفته و
نظـر نـداده مـی تواند پـس از تبدیـل به قانون ایـراد بگیـرد ،نیاز به تفسـیر جدید قانـون دارد.

با رأی نمایندگان و جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

عدم اعالم اموال از سوی مقامات و مسئوالن جرم محسوب خواهد شد

نماینـدگان مـردم در خانـه ملـت مقـرر کردنـد در صورتـی کـه مقامـات و
مسـئوالن ذکرشـده در قانون اساسـی ،امـوال و دارایی خود را اعلام نکنند،
مجـرم تلقـی شـده و مسـتوجب مجازات شـوند.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملـت ،نماینـدگان در نشسـت علنی
نوبـت عصـر دیـروز (سـه شـنبه 26 ،بهمن مـاه) مجلس شـورای اسلامی
در جریـان بررسـی گـزارش کمیسـیون تلفیـق در خصـوص الیحـه برنامه
ششـم توسـعه اعاده شـده از شـورای نگهبان با متن پیشـنهادی از سـوی
تعـدادی از نماینـدگان بـا  147رأی موافق 24 ،رأی مخالـف و  4رأی ممتنع
از مجمـوع  221نماینـده حاضـر در صحـن موافقت و جایگزیـن ماده 135
الیحـه مذکـور کردند.بـر ایـن اسـاس در مـاده  135الیحـه برنامه ششـم
توسـعه آمـده اسـت :کلیـه مقامـات موضـوع اصـل  142قانـون اساسـی
موظفنـد امـوال و دارایی خـود را مطابق اصـل مذکور به رئیس قـوه قضاییه
اعلام نماینـد .عـدم اعلام اموال یـا کتمان آن یـا گزارش ناقـص آن جرم
و مسـتوجب مجـازات تعزیـری درجـه ( 6محرومیـت از حقـوق اجتماعـی)
میباشـد.به گـزارش خانـه ملـت ،در اصل  142قانون اساسـی آمده اسـت:
داراییهـای رهبـر ،رئیس جمهـور ،معاون رئیـس جمهور ،وزیران و همسـر
و فرزنـدان آنـان قبـل و بعد از خدمت توسـط رئیـس قوه قضاییه رسـیدگی
می شـود کـه برخالف حـق افزایـش نیافته باشـد.
همچنیـن در ادامـه نماینـدگان مجلس شـورای اسلامی با حـذف اجزای 1

و  4بنـد (الـف) مـاده  141بـا  111رأی موافق 33 ،مخالـف 9 ،رأی ممتنع از
مجمـوع  220نماینـده حاضر در جلسـه موافقـت کردند.
همچنین در ماده  141الیحه مذکور آمده است:
الـف -دولـت موظف اسـت تا پایـان سـال دوم اجـرای قانون برنامه اسـناد
ذیـل را بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات مربوطـه تهیـه و بـه تصویـب هیأت
وزیران برسـاند:
 سند ملی کار شایسته سند ملی راهبرد انرژی کشور سـند ملـی توانمندسـازی و سـاماندهی و توانمندسـازی سـکونتگاههایغیر ر سمی

نمایندگان مطرح کردند؛

ناکارآمدی شیوه مبارزه با مواد مخدر

ذبیـحاهلل خدائیـان معـاون حقوقـی قـوه قضائیه هـم هرچند
از ابتـدا انتقاداتـی بـه طـرح مذکـور وارد دانسـت امـا معتقـد
اسـت کـه بـه جـای پرداختـن بـه اصلاح بخشـی از قانون
مبـارزه بـا مـواد مخـدر بهتر بـود تمامـی این قانـون اصالح
میشـد زیـرا جنبـه پیشـگیری بایـد در کنار تعدیـل مجازات
در نظـر گرفتـه شـود .البته وی یادآور شـده که قـوه قضاییه
ضمـن تهیـه الیحـه اصلاح قانـون مبـارزه بـا مـواد مخدر
پیشـنهادات خـود بـرای طـرح کاهش مجـازات اعـدام را نیز
بـه مجلـس ارائـه کرده اسـت.
کاظمـی :اصلاح مجـازات اعـدام اهـم از اصالح
قانـون مبـارزه بـا موادمخدر
محمـد کاظمـی در گفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانهملـت دربـاره انتقـادات وارده بـه عملکـرد کمیسـیون
قضایـی و حقوقـی مجلـس مبنـی بـر اصلاح تنهـا بخـش
مربـوط بـه مجـازات اعـدام قانـون مبـارزه بـا موادمخـدر به
جـای اصلاح کل قانـون ،گفـت :قانـون مبـارزه بـا مـواد
مخـدر مصوبـه مجمع تشـخیص مصلـت نظام اسـت از این
رو مجلـس نمیتوانسـت بـه اصلاح آن ورود کنـد امـا مقام
معظـم رهبـری مجوز اصلاح آن از سـوی مجلـس را دادند
کـه بـر همین اسـاس اصلاح این قانـون توسـط نمایندگان
در دسـتور کار قـرار گرفـت.
نماینـده مـردم مالیـر در مجلـس شـورای اسلامی تصریح
کـرد :اصلاح بخشـی از قانـون مربـوط بـه تعدیـل مجازات
اعـدام بـه دلیل فوریـت و اهمیـت پیش از سـایر بخشهای
ایـن قانـون در دسـتور کار کمیسـیون قـرار گرفـت ،ایـن
اصلاح بـه شـکل طـرح مجـازات جایگزیـن اعـدام تحـت
عنـوان «الحـاق یـک ماده بـه قانون مبـارزه با مـواد مخدر»
ارائـه شـده تا به موجـب آن بسـیاری از محکومان بـه اعدام
در زندانهـا تعییـن تکلیـف شـوند.
وی بـا یـادآوری تصویـب یـک فوریـت طـرح مجـازات
جایگزیـن اعـدام تحت عنـوان «الحـاق یک ماده بـه قانون
مبـارزه بـا مـواد مخـدر» در صحـن علنـی مجلـس شـورای
اسلامی افـزود :بـر ایـن اسـاس بررسـی طـرح مذکـور در
اولویـت دسـتور کار کمیسـیون قضایی و حقوقی قـرار گرفته
اسـت امـا ایـن اصلاح منافاتـی بـا اصالح قانـون مبـارزه با
مـواد مخدر نـدارد.
کاظمـی یادآور شـد :قوه قضاییه پیشـنهاد اصلاح کل قانون
مبـارزه بـا مـواد مخـدر را هـم بـه مجلـس ارائه کرده اسـت
امـا هنـوز در دسـتور بررسـی قرار نگرفتـه با این وجـود و بنا
بـه ضـرورت ،اصلاح مجازات اعدام ابتدا در دسـتور بررسـی
قرار خواهـد گرفت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان
اینکـه بررسـی طـرح یکفوریتـی مجـازات جایگزیـن اعدام
هنـوز در دسـتور کار کمیسـیون قضایـی قرار نگرفته اسـت،
گفـت :در طـرح الحـاق یـک ماده بـه قانـون مبارزه بـا مواد
مخـدر مباحـث مربـوط بـه قاچـاق مسـلحانه مـواد مخـدر،
قاچـاق موادمخـدر بـه شـکل بانـدی و میـزان بـاالی مـواد
مباحـث مطرح شـده اسـت
نایـب رئیـس کمیسـیون قضایـی و حقوقی مجلس شـورای
اسلامی ،تصریـح کـرد :مجـازات اعـدام در قانون مبـارزه با
مـواد مخـدر نیازمنـد اصلاح اسـت از ایـن رو ایـن بخش از
قانـون بـا فوریـت اصلاح و پـس از آن کل قانـون اصلاح
خواهد شـد.

پورمختـار :آمادگـی مجلـس برای اصلاح قانون
مبـارزه با مـواد مخدر
محمدعلـی پورمختـار در گفتوگـو بـا خبرنـگار دربـاره
انتقـادات وارده بـه عملکـرد کمیسـیون قضایـی وحقوقـی
مجلـس مبنـی بـر اصلاح تنها بخـش مربـوط بـه مجازات
اعـدام قانـون مبـارزه بـا موادمخـدر بـه جـای اصلاح کل
قانـون ،گفـت :یـک فوریـت طـرح «الحـاق یـک مـاده بـه
قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر» در صحـن علنـی مجلـس
تصویـب و بـه کمیسـیون قضایـی و حقوقـی ارسـال شـده
بنابرایـن رسـیدگی بـه ایـن طـرح به عنـوان مصوبـه قانونی
در دسـتور کمیسـیون قـرار گرفتـه اسـت.
اصلاح مجـازات اعـدام راهـی بـرای اصلاح
سـایر مـواد قانـون مبـارزه بـا موادمخـدر
نماینـده مـردم بهـار و کبودرآهنـگ در مجلـس شـورای
اسلامی بـا یـادآوری اینکـه موضـوع اصلاح قانـون مبارزه
بـا مـواد مخـدر دو ماه پیش در کمیسـیون قضایـی و حقوقی
مجلـس مطـرح شـده اسـت ،افـزود :پرداختـن به سـایر مواد
قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر از چند ماه گذشـته در دسـتور
کار کمیسـیون قرار گرفت ،جلسـاتی هم با مسـئوالن سـتاد

اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر را به مجلس
ارائه دهند
پورمختـار معتقـد اسـت :قـوه قضاییـه و سـتاد مبـارزه بـا
موادمخـدر موانـع قانونـی را بهتر مـی شناسـند بنابراین باید
بـرای مبـارزه بـا مـواد مخـدر و کاهـش مصـرف مطالعـات
کارشناسـی کـرده و نتایـج را در قالـب گـزارش بـه مجلـس
ارائـه دهنـد ،مجلـس اسـتقبال میکنـد زیـرا نگرانیهـا
درمـورد تبعـات اسـتفاده و قاچـاق موادمخـدر بسـیار اسـت.
عضو کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس شـورای اسلامی،
ادامـه داد :اگـر پیشـنهادی بـه مجلـس ارائـه نشـود مجلس
خـود بـه نوعی نسـبت بـه اصلاح قانون اقـدام میکنـد ،در
ایـن صـورت ممکـن اسـت برخـی دغدغـه های مسـئوالن
اجرایـی در اصلاح قانـون لحـاظ نشـود بنابراین بهتر اسـت
پیشـنهاد های خـود را هر چه سـریعتر به مجلـس ارائه دهند.
رحیمـی جهانآبـادی :بررسـی طـرح تعدیـل
مجـازات اعـدام در کمیسـیون قضایـی ادامـه
خواهـد داشـت
جلیـل رحیمـی جهانآبـادی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار
خبرگـزاری خانـه ملـت ،دربـاره اظهـارات مدیـرکل حقوقی

مبـارزه بـا موادمخـدر برگـزار شـده اسـت کـه بر مبنـای آن
تاکیـد شـد دسـتگاههای ذیربـط پیشـنهادات خـود در مورد
اصلاح ایـن قانـون را بـه مجلـس ارائـه دهند.
وی بـا بیـان اینکـه در کنار اصلاح مجازات اعـدام میتوان
پیشـنهادهای اصلاح قانون مبـارزه با مواد مخدر را بررسـی
کـرد ،گفـت :بررسـی ماده مربـوط به مجـازات اعـدام قانون
مبـارزه بـا موادمخـدر پیـش از اصلاح کل قانـون اشـکالی
ایجـاد نخواهـد کـرد بلکـه راه بـرای اصالح سـایر مـواد باز
خواهـد کرد.
تعیین تکلیف طرح اصالح مجازات اعدام منوط به
ارائه پیشنهاد دستگاه های ذی ربط نیست
پورمختـار بـا بیـان اینکه قریب به دو ماه پیش از دسـتگاه ها
درخواسـت ارائـه پیشـنهاد کردیـم ،گفـت :متاسـفانه تاکنون
پیشـنهادی ارائـه نشـده اسـت ،البتـه بررسـی طـرح الحـاق
یـک مـاده بـه قانـون مبـارزه بـا موادمخـدر منـوط بـه ارائه
پیشـنهادات دسـتگاهها نیسـت ،پیشـنهادات برای استفاده در
راسـتای اصلاح قانـون مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـت که در
صـورت ارائـه در مهلـت قانونـی بررسـی میشـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان
اینکـه اصلاح قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـرای رفـع
ایـرادات مهـم هسـت امـا ضـروری نیسـت زیـرا دالیـل
اصلاح هنـوز بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت ،گفت :تـا وقتی
دالیـل توجیهـی اعلام نشـود ملزم بـه رعایت قانـون فعلی
هسـتیم ضمـن آنکـه طـرح الحـاق یـک مـاده بـه قانـون
مبـارزه بـا مـواد مخـدر را بررسـی خواهیـم کـرد.
قوه فضاییه و ستادمبارزه با موادمخدر پیشنهادهای

سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر مبنـی بر لـزوم توقف بررسـی
طـرح «الحـاق یـک مـاده به قانـون مبـارزه با مـواد مخدر»
در کمیسـیون قضایـی وحقوقـی مجلس ،افزود :بدون شـک
ارایـه هرگونه پیشـنهادی از سـوی دسـتگاهها برای بررسـی
هرچـه بهتـر ایـن طـرح مـورد اسـتقبال اعضای کمیسـیون
قضایـی و حقوقـی قـرار خواهـد گرفـت امـا تصمیـم گیرنده
بـرای بررسـی یا توقف بررسـی طـرح مذکور مجلس اسـت.
نماینـده مـردم تربت جام در مجلس شـورای اسلامی ،ادامه
داد :نماینـدگان تصمیـم بـه پیگیـری جـدی طـرح تعدیـل
مجـازات اعـدام دارنـد چراکـه این اقـدام هم ضـروری و هم
بـه نفع کشـور اسـت و مـی تواند از بسـیاری از آسـیب ها در
کشـور جلوگیـری کند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلس دهـم ،تصریح کرد :از سـوی
دیگـر ایـن آمادگـی بیـن نماینـدگان وجـود دارد تـا هرگونه
پیشـنهادی توسـط نهادهایـی همچـون نیـروی انتظامـی و
قـوه قضاییـه در زمینـه طرح تعدیـل مجازات اعـدام پذیرفته
و مـورد بررسـی قـرار دهـد.وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون
نظـرات مسـئوالن مربوطـه را در مـورد طـرح مذکـور مـورد
بررسـی قـرار داده ایـم ،ادامـه داد :با ایـن حال ایـن آمادگی
در بیـن نماینـدگان وجـود دارد کـه اظهـارات کارشناسـی
را بـه طـور کامـل بررسـی کنـد امـا اینکـه اصـل طـرح
غیرکارشناسـی عنـوان شـود قابـل قبـول نیسـت.
رحیمـی جهـان آبـادی افـزود :اگـر برخـی بـر ایـن باورنـد
کـه طرح یـاد شـده غیرکارشناسـی اسـت میتواننـد طرحی
کارشناسـی را در ایـن زمینـه بـه مجلـس ارایـه کننـد تـا از
هـر گونـه آسـیب در حـوزه اعـدام مواد مخدر کاسـته شـود،

همچنیـن بـه نماینـدگان پاسـخ دهند کـه اعدامها تـا کنون
چـه نتیجـه ای در بـر داشـته و تـا چـه انـدازه توانسـته از
بحـران هـای آن بکاهـد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ،دربـاره انتقـاد وارده
بـه عملکـرد کمیسـیون قضایـی وحقوقـی مجلـس مبنی بر
اصلاح تنهـا بخش مربـوط به مجـازات اعدام قانـون مبارزه
بـا موادمخـدر بـه جـای اصلاح کل قانـون ،گفـت :اگرچـه
نماینـدگان آمادگـی دارنـد تـا کل قانـون را اصلاح کنند اما
اکنـون مجلس سـاماندهی وضعیت اعدام مجرمـان در حوزه
مـواد مخـدر را در دسـتور کار قـرار داده اسـت ،در این زمینه
اگـر نیـروی انتظامـی یا قـوه قضاییـه تمایل بـه اصالح کل
قانـون دارنـد نماینـدگان نیـز از آن حمایـت خواهنـد کرد اما
باید ابتدا از آسـیب اعدام در کشـور جلوگیری شـود و سـپس
به دیگـر مـوارد پرداخت.
وی افـزود :اعضـای کمیسـیون قضایـی وحقوقـی مجلـس
بـه دنبـال محدودکـردن اعـدام هسـتند و بـر ایـن باورنـد
اشـخاصی که در باندهای مسـلحانه هسـتند اعدام شـوند نه
افـرادی کـه بـه جهت فقـر و تامین معـاش زندگی اقـدام به
تخلفـات در ایـن حـوزه میکننـد ،لذا بایـد اعدامها مشـمول
باندهایـی شـود که سرمنشـا ایـن معضالت هسـتند.
وی افـزود :اعضـای کمیسـیون قضایـی و حقوقـی نظـر قوه
قضاییـه را در دیـدار بـا رییس این قـوه اخذ کـرده و نماینده
قـوه قضاییـه نیـز در جلسـات کمیسـیون حضـور داشـته اما
نسـبت بـه این طـرح مخالفتی نـدارد بلکـه دیـدگاه هایی را
مطـرح کـرده اند کـه بدون شـک نظـرات آنها حتمـا اعمال
خواهد شـد.
عضـو هیـات رئیسـه کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلس،
در واکنـش بـه نظرات مسـئوالن سـتاد مبارزه بـا موادمخدر
مبنـی بـر اینکه در صـورت اصـرار نمایندگان بـرای تصویب
طـرح تعدیـل مجـازات مـواد مخـدر ،نظر قـوه قضاییـه اخذ
خواهـد شـد ،افـزود :نیـروی انتظامـی تنهـا دیـدگاه خـود را
مـی توانـد بیان کنـد و این نهـاد نماینده قوه قضاییه نیسـت
ایـن درحالی اسـت که اعضای کمیسـیون قضایـی و حقوقی
نظـر قـوه قضاییـه را در دیـدار بـا رییـس این قوه اخـذ کرده
و نماینـده قـوه قضاییه در تمامی جلسـات کمیسـیون حضور
داشـته و نسـبت بـه ایـن طـرح مخالفتـی نـدارد ،مسـئوالن
مربوطـه در قـوه قضائیـه دیـدگاه هایـی را مطـرح کـرده اند
کـه بدون شـک نظـرات آنهـا اعمال خواهد شـد.
ملکشـاهی :میـزان مـواد مخـدر مشـمول اعدام
محـل اختلاف کارشناسـان
اللهیـار ملکشـاهی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانهملـت در توضیـح اصلاح قانـون مبـارزه بـا مـواد مخدر
و الحـاق یـک ماده به ایـن قانـون پیرامون تعدیـل مجازات
اعـدام ،گفـت :طـرح «الحـاق یـک مـاده بـه قانون مبـارزه
بـا مـواد مخـدر» روز یکشـنبه ( 24بهمنماه) در کمیسـیون
قضایـی وحقوقـی تعییـن تکلیف شـد ،این طرح در راسـتای
کاهـش مجـازات اعـدام از جرایـم مـواد مخدر اسـت.
نماینـده مـردم کوهدشـت در مجلـس شـورای اسلامی،
تصریـح کـرد :در ایـن طـرح تاکیـد شـده کـه تنهـا چهـار
دسـته از مجرمـان موادمخـدر اعدام شـوند؛ نخسـت افرادی
کـه قاچـاق مسـلحانه موادمخـدر میکننـد و دوم مجرمانـی
کـه به شـکل بانـدی اقدام بـه قاچاق مـواد مخـدر میکنند،
همچنیـن کسـانی کـه سـابقه محکومیت داشـته و مشـمول

عفـو قـرار گرفتنـد اگـر مجددا اقـدام بـه قاچاق مـواد مخدر
کننـد ،اعـدام خواهند شـد.
وی ادامـه داد :افـرادی که در سـطح وسـیع اقدام بـه قاچاق
موادمخـدر کننـد نیـز محکـوم بـه مجـازات اعـدام خواهنـد
شـد ،ایـن حجـم وسـیع موضـوع و محـل اختالف نظـر بین
کارشناسـان اسـت .قـوه قضاییـه پیشـنهادهایی مبنـی بـر
حمـل یـک کیلوگرم مـواد مخدر را بـرای این نـوع مجازات
ارائـه کرده امـا پیشـنهادهایی دیگری چـون  100کیلو برای
موادمخـدری همچـون تریـاک و غیـره هـم مطرح اسـت.
ملکشـاهی یـادآوری شـد :طرح «الحـاق یک ماده بـه قانون
مبـارزه بـا مـواد مخدر» در جلسـه امروز کمیسـیون بررسـی
خواهـد شـد ضمـن اینکـه نظـر کارشناسـان در حوزههـای
مختلـف بـرای رسـیدن به یـک نظر واحـد مطرح و بررسـی
میشـود.
رئیـس کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس شـورای
اسلامی ،تصریـح کـرد :در شـرایط کنونـی مجلـس بـا قوه
قضاییـه جهـت جلوگیـری از مجـازات اعـدام تـا حصـول
نتیجـه ایـن طـرح مـراودهای نداشـته امـا قـوه قضاییـه تـا
سـرانجام طـرح مذکـور میتوانـد موضـوع را مدیریـت کرده
و از مجـازات محکومـان مرتبـط بـا مـواد مخـدر بـه اعـدام
جلوگیـری کنـد.
خدائیـان :توجـه به اقدامـات پیشـگیرانه در کنار
تعدیـل مجـازات هـا در مبـارزه با مـواد مخدر
ذبیـحاهلل خدائیـان در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانهملـت در خصـوص ضرورتهـای اصلاح قانـون مبارزه
بـا مـواد مخـدر ،گفـت :مسـئوالن دسـتگاه قضایـی بـر این
باورنـد کـه تمـام قانـون مبـارزه بـا موادمخـدر بایـد اصالح
شـود نـه آنکـه تنهـا بـه قسـمتی از آن پرداختـه شـود ،در
واقـع مـواد مربـوط بـه مجازاتهـا بایـد در کنـار جنبههـای
پیشـگیری درنظـر گرفتـه شـود منتهـی در طـرح الحـاق
یـک مـاده بـه قانـون مبـارزه بـا موادمخـدر تنها بـه اصالح
مجـازات اعـدام پرداختـه شـده اسـت.
معـاون حقوقـی قـوه قضاییـه تصریـح کـرد :قـوه قضاییـه
پیشـنهادات خـود درخصـوص اصلاح قانـون مبـارزه بـا
موادمخـدر را بـه کمیسـیون قضایـی و حقوقی مجلـس ارائه
کـرده اسـت ،به موجب این پیشـنهاد تاکید شـده تـا اقدامات
پیشـگیرانه در کنـار تمامـی مجازاتهـا دیـده شـود زیـرا در
ایـن صـورت قانـون جامـع و مانعـی خواهیم داشـت.
الیحـه اصلاح قانـون مبـارزه بـا مواد مخـدر در
دسـت تهیه
وی ادامـه داد :قـوه قضاییـه جهـت اصلاح قانـون مبـارزه
بـا مـواد مخـدر الیحـهای را نیـز تهیـه خواهـد کـرد امـا به
دلیـل عجلـه نماینـدگان هماکنـون تنهـا بخشـی از ایـن
قانـون اصالح شـد ،هـر چند پیـش از این قـوه قضاییه برای
پیشـگیری معاونتـی را اختصـاص داده و برنامههایی را برای
همـه اسـتانها در نظـر دارد.
خدائیـان در توضیـح مهمتریـن مشـکل قـوه قضاییـه در
ارتبـاط بـا قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر ،گفـت :اصلاح
قانـون مبـارزه با مـواد مخـدر در مجلس کلید خورده اسـت،
در واقـع نماینـدگان بـا ایـن اسـتدالل کـه آسـیبهایی بـه
موجـب مجـازات اعـدام ایجـاد شـده نسـبت بـه اصلاح
ایـن قانـون اقـدام کردنـد در صورتـی کـه قـوه قضاییـه بـر
پیشـگیری در کنـار کاهـش مجازاتهـا تاکیـد دارد و بـر
ایـن بـاور اسـت کـه در بسـیاری از قوانیـن بایـد جنبههـای
پیشـگیری افـزوده شـود.معاون حقوقـی قـوه قضاییـه یادآور
شـد :جنبههـای پیشـگیرانه بـرای مبارزه بـا موادمخـدر باید
درنظـر گرفتـه شـود و علاوه بـر کاهـش مجـازات تکالیفی
بـرای دسـتگاههای اجرایـی جهـت پیشـگیری مشـخص
شود.

