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جنجالحقوقها
افزايش  دريافتي نمايندگان مجلس با 
انتقادات فراواني مواجه شده است

موض��وع افزاي��ش 70 درصدي 
حقوق نماين��دگان در مجلس 
مط��رح نش��ده اس��ت. حقوق 
نماين��دگان رقم��ي در حدود 
5/800/000 تومان اس��ت كه 
به اين مبلغ م��واردي مانند حق 
دفتر و... اضافه مي شود. من سه 
دفتر در ح��وزه انتخابيه خ��ود دارم و هزينه اي را بابت 
حق دفتر دريافت مي كنم. نمايندگان تهران نيز قطعا 
دفاتري در تهران دارند ك��ه هزينه اي بابت آن دريافت 
مي كنن��د. مجموع دريافت��ي من از مجلس ش��وراي 
اسالمي 12 ميليون تومان است كه اين دريافتي براي 
شش نفر است و در دفتر هاي مختلف شاغل هستند. 
نماينده آنق��در مخ��ارج دارد كه هر مي��زان دريافتي 
هم داشته باش��د، كم اس��ت. افراد نيازمند به نماينده 
مراجعه مي كنند و نماينده بايد پاسخگوي مشكالت 
مردم باش��د. من آماده هس��تم ج��دول دريافتي ها و 
پرداختي هاي خود را منتشر كنم تا مردم متوجه شوند 
اين دريافتي ها در چه راهي هزينه شده است. در پايان 
بايد متذكر شوم كه ميزان افزايش حقوق نمايندگان 
مجلس مانند س��اير اقش��ار جامع��ه ب��وده و افزايش 

چشمگيري ندارد.
نماينده مجلس دهم                                                                                 

نماينده ه��ا وضعي��ت زندگي 
متفاوتي دارند. نمايندگاني كه 
مناطق عش��ايري را نمايندگي 
مي كنند ب��ه دلي��ل مراجعين 
مختلفي كه دارن��د هزينه هاي 
بيش��تري دارند. به عنوان مثال 
نماين��دگان مناط��ق محروم 
مراجعين��ي دارند ك��ه نيازمند كمك و رس��يدگي 
هس��تند بنابراين هزينه اين نمايندگان بيشتر است. 
اما نماين��دگان كالنش��هر ها به دلي��ل ارتباط كمتر 
با مردم متحم��ل هزينه هاي جانبي نمي ش��وند. اما 
بايد به اين موضوع توجه داشت كه نمايندگان مانند 
ساير اقش��ار نياز هايي دارند. نمايندگان نبايد سطح 
زندگي متفاوتي با مردم داش��ته باشند. اين اختالف 
سبب مي شود مردم متصور ش��وند كه نمايندگان به 
دليل تغيير سبك زندگي و رفاهي خود وارد مجلس 
مي ش��وند. در اين موقعيت نماين��دگان نبايد كاري 
انجام دهند كه موجب بدبيني مردم شود. نماينده بايد 
مانند ساير اقشار زندگي كند بنابراين افزايش حقوق 
نمايندگان بايد متناسب افزايش حقوق بدنه جامعه 

باشد و نه بيشتر. 
نماينده مجلس ششم

رييس فراكس��يون اميد بر ضرورت ارتباط مس��تقيم 
مس��ووالن با مردم تاكيد كرد و گفت: نظام اس��المي 
هرچه دارد از نقش و حض��ور موثر مردم در صحنه هاي 
مختلف است و كمترين كار در قبال مردم بزرگوارمان 
رفع مشكالت آنها است. رفع مش��كالت مردم با شعار 
ميسر نمي ش��ود. مردم ديگر از ش��عار خسته شده اند؛ 
در گذش��ته ش��اهد بوديم كه چگونه برخي افراد براي 
رسيدن به اهداف خود به ش��عارهاي عوامفريبانه روي 
آورده بودند كه البته مردم بعد از مدتي با حضور باشكوه 
در انتخابات خرداد 92 مس��ير كش��ور را تغيير دادند. 
محمدرضا ع��ارف ادامه داد: مردم با مش��كالت زيادي 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند و شايس��ته ملت بزرگوار 
ما نيست كه اين حجم از مش��كالت كه از گذشته هم 
وجود داشته بر دوش آنها سنگيني كند. بايد خدمت به 
مردم يك فضيلت محسوب شود و خوشبختانه گفتمان 
اصالحات هميشه ارتباط مستمري با توده هاي مردمي 
داشته است و ان شاءاهلل بتوانيم در رفع مشكالت مردم 
گام هاي اساس��ي  برداريم.  عارف با بيان اينكه شخصا 
هر زمان قدمي براي مردم برداش��تم احساس آرامش 
كردم، تاكيد كرد: بايد با تالش دولت و مجلس كش��ور 
از ركودي كه در آن گرفتار ش��ده اس��ت، خارج ش��ود 
و اميدوارم ب��ا اصالحاتي ك��ه در بودجه 97 از س��وي 
نمايندگان مجلس صورت مي گيرد س��ال آينده سال 

رونق اقتصادي در كشور باشد. ايلنا

جل��وي خرابه هاي زلزله كرمانش��اه، حاف��ظ ناظري به 
گوش��ه اي تكيه داده و دوربين به دستي، به آشكارترين 
شكل در حال ساخت يك ويديو از اوست. علي الريجاني 
به ديدار زلزله زدگان م��ي رود، عكس ها و ويديوهايي كه 
منتشر مي شود، او را در حلقه اي از يگان هاي ويژه با لباس 
فرم نشان مي دهد. نويد محمدزاده يك سلفي با پيرمردي 
كرد مي گيرد، پيرمرد مغموم و حيران، محمدزاده لبخند 
بر لب. حس��ن روحاني به عنوان رييس جمهور به سرپل 
ذهاب مي رود. به عادت س��فرهاي استاني )و مالحظات 
امنيتي( با خودرو به ميان جمعيت مي رود ولي مردم مثل 
آن سفرها براي او دست تكان نمي دهند. برعكس فرياد 
مي زنند و اعتراض مي كنند. اس��حاق جهانگيري نيز به 
كرمانشاه مي رود، او نيز به درون چادر زلزله زدگان مي رود 

اما با كفش. 
اين تصاوير ه��م كدام چ��ه تصورهاي��ي در مخاطب 
مي سازند؟ پاس��خ اين پرس��ش مهم اس��ت زيرا اين 
همان چيزي است كه در ذهن مردم و مخاطبان باقي 
مي ماند. اما آيا كسي )هر فرد يا مش��اوران او( پيش تر 
از اين به تصوري كه اين تصاوير خواهند س��اخت فكر 
مي كند؟ آن دو هنرمند ش��ناخته ش��ده كه قاعدتا به 
رسم ستاره هاي هاليوود، مشاور برندينگ شخصي يا 
رسانه اي ندارند كه به آنها گوشزد كند كه جاي واقعي 
و باورپذير شما در اين قاب هاي فراوان زلزله كجاست. 
البته كار اين دو هنرمند )كه اتفاقا هر دو كرد هستند( 
را مي توان به حس��اب كم دقتي در آن ش��لوغي شهر 
زلزله زده گذاش��ت هر چند ديديم ك��ه حتي همين 
اش��تباه س��هوي باعث چه حجمي از انتقاد عليه آنان 
ش��د. قصد نويد محمدزاده در آن فريم شادي نبوده و 
او به عنوان يك كرد حتي عزادارتر از منتقدانش است 
اما آن تصوير يك تصور ديگر مي س��ازد.  يا واضح است 
حافظ ناظري و هر انس��ان ديگري از اين بال و آس��يب 
زلزله مغموم و غمگين مي ش��ود اما واضح تر است آن 
فيلم منتشر ش��ده از ناظري پس��ر، صادقانه طراحي 
نش��ده. براي همين مي گويند در برندينگ، نيت مهم 
 نيست مهم »تصوير« است و البته از همه اينها مهم تر 
»تصور مخاطب« اس��ت.  اما در م��ورد رييس جمهور 
و معاون اول رييس جمه��ور آيا بهانه ه��ا و توجيهات 
احتمالي قابل قبول اس��ت؟ يعني مي ت��وان پذيرفت 
رييس جمهوري كه چندين تيم از مشاوران و تيم هاي 
تش��ريفات براي او برنامه ريزي مي كنند، بدون پيش 
آگاه��ي و ناگهاني وارد مناطق ش��ده اند ب��دون اينكه 
بدانند قرار اس��ت با چه چيزي رو به رو ش��وند؟ يعني 
مشاوران او رفتارهاي ديگر روساي جمهور ايران و حتي 
دنيا را در چنين شرايط بحراني بررسي نكرده بودند و 
نمي دانستند قرار است چه قاب هايي از رييس جمهور 
در كرمانش��اه ثبت ش��ود؟ جالب اس��ت كه تيم هاي 
تش��ريفات و برنامه ريزي مس��ووالن ما در هر نقطه و 
ش��رايطي در ابتدا به برگزاري يك مراس��م سخنراني 
براي مردم فكر مي كنند. يعني هيچ شيوه ديگري براي 
ايجاد ارتباط يا انتقال احساس به مردم به جز سخنراني 
وجود ندارد؟ تا به حال به اين فك��ر كرده ايم كه آورده 
اين س��خنراني ها در ايجاد رضايت مردمي چيست؟ يا 
تامل كرده ايم كه در همين روزها كدام تصاوير منتشر 
شده از مسووالن ارشد در مناطق زلزله زده، مورد توجه 
طيف هاي متضاد موافق و مخالف ق��رار گرفت و هيچ 
كس��ي نتوانس��ت هيچ ايراد منطقي در آن وارد كند؟ 
 تصاوير پشت ميكروفن يا تصاويري در ميدان بحران و 
رودرروي مردم؟ جالب اينكه پيش بيني مي ش��د تيم 
علي الريجاني كه اين روزه��ا نام او به عن��وان يكي از 
كانديداهاي مهم 1400 مطرح مي ش��ود بيش��ترين 
احتياط را براي حضور در كرمانش��اه داش��ته باشند تا 
مبادا تصوري منفي از او مخابره ش��ود اما تيم مشاوران 
او نيز برنامه مشخصي نداشتند و اكثريت قريب به اتفاق 
تصاوير مخابره شده از وي منفي بود. از وزرا نيز عباس 
آخوندي، وزير مس��كن و شهرس��ازي باز هم بحران را 
تبديل به فرصتي براي مورد انتقاد قرار گرفتن خود كرد 
و بدون هيچ برنامه رسانه اي مشخصي، برندسوزي خود 
را تكرار كرد و طوري به كرمانشاه رفت كه حتي عده اي 
در رفتن او به كرمانشاه شبهه ايجاد كردند.  شايد برخي 
تصور كنند كه برندينگ يعني نمايش دادن و شوآف. اما 
اين برداشتي است اشتباه زيرا كار برندينگ تاثرگذاري 
نيس��ت نه فقط ديده ش��دن بي برنامه و افراطي. هنر 
برندينگ ثابت ك��رده خوب ب��ودن و محصول خوب 
داشتن، كافي نيست و چگونگي ظهور و بروز و ارتباط با 
مخاطب يا مشتري هم بخش بسيار مهمي از كار است. 
چه بخواهيم و چه نخواهيم تصاوير به وجود آمده از ما، 
 ويترين مان را مي سازند كه آن سازنده تصور ديگران از 
ما اس��ت. زيرا ديگ��ران از انب��ار داش��ته هاي ما، خبر 
ندارن��د و فق��ط ويتري��ن را مي بينن��د. تص��وري كه 
بعد از مدتي ب��ا تكرار )چ��ه آگاهانه و چ��ه ناآگاهانه( 
مي ش��ود برند ما. اگر اين برند را آگاهانه بسازيم آنچه 
هس��تيم ديده خواهيم ش��د ولي اگر ديگران بسازند 
به احتم��ال زي��اد همان مي ش��ود كه نباي��د. پس به 
عنوان يك سياس��تمدار، پي��ش از آنكه عق��ب رانده 
 ش��ويم، بايد چند گام به عق��ب برويم، تماش��ا كنيم 
و بپرسيم:  ويترين من چيست؟ آيا اين ويترين، نماينده 

دقيقي از داشته هاي من است؟

در انتخابات ش��ركت مي كنيم ت��ا بتوانيم مطالبات 
خود را از دولت و نماين��دگان پيگيري كنيم. دولت 
راه طوالني و پر پيچ و خمي را در پيش دارد و امروز در 
نخستين پيچ خود با چالش رو به رو شده است. بدنه 
راي آقاي روحاني نبايد دست از نقادي و مطالبه گري 
بردارد همان طور كه نبايد اينقدر زود از انتخاب خود 
پش��يمان باش��د. اگر به ماه ها و هفته هاي منتهي به 
انتخابات برگرديم بار ديگر با تمام توان شهر به شهر 
و روستا به روستا سفر مي كنم تا به مردم عزيز ايران 
بگويم بدل و بديل دولت روحاني چيزي جز برآمدن 

دوباره پوپوليسمي ويرانگر نيست. 
نماينده مردم تهران در مجلس

مخارج نمايندگان زياد است

افزايش حقوق نمايندگان بايد با 
بدنه جامعه برابر باشد

مشكالت با شعار رفع نمي شود

تصوير سياستمداران و تصور مردم

 چرا از راي به روحاني 
پشيمان نيستيم؟
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افزايش حقوق نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته 
جنجال به پا كرده است. به اين خاطر كه مردم در شرايط 
اقتصادي بسيار حساس كنوني از وكالي خود در خانه 
ملت انتظار دارن��د تا به فكر يافتن راه��كاري براي حل 
مشكالت باش��ند نه اينكه وقت ش��ان را صرف دو دو تا 
چهارتا كرده و ببينند كه براساس قانون مديريت خدمات 
كشوري از ورزا كمتر پول مي گيرند يا بيشتر.  افزايش 70 
درصدي حقوق نمايندگان موضوعي نيس��ت كه افكار 
عمومي به س��ادگي با آن كنار بيايد زيرا همه مي دانند 
كه رقم دريافتي نمايندگان مجلس به همين 5 ميليون 
و 800 هزار تومان ختم نمي شود. حق مسكن،  خودرو، 
رفت و آمد،  هزينه دفاتر و... حقوق هاي چند ميليوني را 
رقم مي زند كه مبلغ آن ش��فاف نيست. ماجرا اين است 
كه خودش��ان هم نمي دانند ماهانه دقيق��ا چقدر پول 
مي گيرند. اس ام اس هاي واريزي  به اندازه اس ام اس هاي 

كاري زياد است و فرصت نمي شود كه همه را ببينند و 
جمع   بزنند. افزايش حقوق نمايندگان مجلس يكي از 
موضوعات داغ فضاي مجازي در روزه��اي اخير بوده و 
از جهات مختلف حائز اهميت است. نخست استدالل 
نمايندگان مجلس براي ضرورت افزايش حقوق ها اين 
است كه آنان اعتقاد دارند نمايندگان مجلس بر اساس 
قانون مديريت خدمات كش��وري هم تراز وزرا هستند 
و از آنجايي كه حق��وق وزرا 10 ميليون تومان اس��ت، 
نمايندگان نيز بايد به همين ميزان حقوق بگيرند.  نكته 
دوم اخت��الف نظر نمايندگان مجلس در مورد مس��اله 
افزايش حقوق ها اس��ت. گروهي از نمايندگان مجلس 
با اس��تناد به اينكه هزينه هاي نمايندگي زياد اس��ت و 
آنها مجبور هس��تند از حقوق خود نيز براي تامين اين 
هزينه ها خرج كنند، خواستار افزايش حقوق هستند. 
گروه ديگر اما با در نظر داش��تن ش��رايط بد اقتصادي 

و نارضايتي هاي موج��ود در جامعه موقعي��ت را درك 
كرده و مي دانند كه اكنون وق��ت دفاع از افزايش حقوق 
نمايندگان نيست.  سومين مساله اي كه افزايش حقوق 
نمايندگان را قابل تامل مي كند، سوالي است كه همواره 
در ايام انتخابات پرسيده مي شود. اين همه هزينه براي 
چيست؟ هر يك از نمايندگان مجلس در دوران تبليغات 
انتخاباتي چندصد ميليون تومان صرف مي كنند تا نهايتا 
به حقوق پنج ميليوني نمايندگي برسند؟!؟ پاسخ قطعا 
منفي است و مباحثي چون اعتبار نمايندگي و روابطي 
كه به دست مي آيد، مطرح مي ش��ود. اكنون اين سوال 
مطرح است كه آيا اعتبار جايگاه نمايندگي و روابطي كه 
مي تواند آثار اقتصادي نيز داشته باشد، براي نمايندگان 
كافي نيس��ت كه به فكر افزاي��ش حق��وق افتاده اند؟!  
چهارمين نكت��ه همان اس��ت كه برخ��ي نمايندگان 
مجلس به آن اش��اره مي كنند. اين گ��روه اعتقاد دارند 

كه بحث افزايش حقوق نمايندگان يك بحث انحرافي 
و در راس��تاي تخريب مجلس ش��وراي اسالمي است. 
استدالل شان اين است كه افزايش چهار ميليوني حقوق 
290 نماينده يعني ماهانه 1160 ميليارد تومان رقمي 
نيست كه به خاطر آن اينقدر شلوغ كاري كنيم. به اعتقاد 
اين گروه هدف، منحرف كردن ذهن جامعه از موضوعات 

مهم تر و اساسي تر است.
الياس حضرت��ي، نماينده م��ردم ته��ران در مجلس 
شوراي اس��امي نيز با انتشار توييتي نس��بت به اين 
موضوع واكنش نش��ان داد. حضرتي نوشت: اين روز ها 
در فضاي مجازي در م��ورد افزايش حقوق نمايندگان 
مجلس مباحثي مطرح ش��ده اس��ت. به ملت شريف 
ايران اطمينان مي دهم حتي ي��ك ريال هم به حقوق 
نمايندگان اضافه نخواهد شد، در واقع اجازه نخواهيم 

داد اضافه شود. 

  چرا ب�ا افزايش حق�وق خود به عن�وان نماينده 
مجلس موافق نيستيد؟

علتش مصداق آفتاب آمد دليل آفتاب اس��ت. ش��رايط 
اقتصادي كشور اصال خوب نيست و بعضا بودجه نهادها 
را ك��م كرده ان��د. مردم تحت فش��ار اقتص��ادي زندگي 
مي كنند. اكنون بحث حذف يارانه ها مطرح است. با گراني 
حامل هاي ان��رژي و برخي محصوالت مواجه هس��تيم. 
اينها همه به ت��ورم دامن مي زند و من در اين ش��رايط به 
كاهش حقوق خود نيز راضي هستم. اكنون بحث افزايش 
حقوق نمايندگان مطرح است و س��اماندهي به حقوق 
آنان به اضافه خيلي از كس��اني ك��ه در نهادهاي دولتي، 
هيات مديره هاي ش��ركت ب��زرگ و... فعاليت مي كنند؛ 

ضروريست. من شرم مي كنم كه بازنشستگان و ارتشي ها 
اينقدر مشكل دارند و بعد از سال ها زحمت با حقوق هاي 

اندكي زندگي مي كنند. 
  به خاطر شرايط اقتصادي موافق افزايش حقوق 
نيس�تيد اما برخي از همكاران شما مي گويند كه 
هزينه هاي نمايندگي بيش از آن است كه از عهده 
تامين آن برآيند و به همين خاطر افزايش حقوق 

الزم است. 
صادقانه بگويم. من ش��خصا از حقوق خود پس انداز هم 
مي كنم. مخارج نمايندگي زياد است اما اينكه دريافتي 

نمايندگان تكافي آن را نكند، درست نيست. 
  مجم�وع رقمي ك�ه نمايندگان مجل�س ماهانه 

دريافت مي كنند، چقدر است؟
يك رقم مش��خص وجود ندارد. دريافت ه��اي متفاوت 
و عجيب اس��ت. مثال اخيرا به يك مناسبت دو ميليون 
براي همكاران واريز كرده بودند، براي من يك ميليون و 
دويست هزار تومان تعلق گرفت. در واقع شفاف نيست. 
همكاران ديگرم نيز در مصاحبه هايي به اين موضوع اشاره 

كرده اند. 
  برخي از همكاران ش�ما مي گوين�د كه نماينده 
مجلس هم تراز وزير اس�ت و بايد حقوق آنان نيز 

برابر باشد. 
براي من شخصا ماديات اين مساله چندان مهم نيست. 
موقعيت و منزلت نمايندگي براي من مهم تر است. من به 

عنوان نماينده از جانب مردم به صورت مستقيم انتخاب 
ش��ده ام و وزير به صورت غير مستقيم انتخاب و منصوب 
ش��ده اس��ت. براي من اين مس��اله از اهميت بيشتري 
برخوردار است و تاكيد دارم كه شأن نمايندگي ام حفظ 
شود تا نمايندگان آن طور كه بايد و شايد از حقوق مردم 

پاسداري كنند. 

 حقوق هر يك از نمايندگان مجلس چقدر است؟ 
نمايندگان مجلس دو حساب دريافت حقوق و مزايا دارند. 
يكي از آنها حقوق فرد اس��ت كه رقم آن 5 ميليون 800 
هزار تومان و كمتر از آن چيزي اس��ت كه قانون مديريت 

خدمات كشوري مشخص كرده است. 
 بر اس�اس اين قانون حقوق نماين�ده چقدر بايد 

باشد؟
بر اين اساس نماينده مجلس شوراي اسالمي هم تراز وزير 

است و حقوق وزرا باالي 10 ميليون تومان است. 
 حساب دومي كه گفتيد، مربوط به چيست؟ 

آن بخش مربوط به هزينه هاي دفاتر نمايندگان اس��ت. 
يك نماينده ممكن هفت يا هشت دفتر در شهرستان هاي 
مختلف داشته باش��د و همه اين دفاتر هزينه بر است. به 

خاطر همين هزينه ها بود كه نمايندگان تهران در هر يك 
از شهرستان هاي اس��تان يك دفتر را به صورت مشترك 
اداره مي كنند. در واقع هر ك��دام از نمايندگان يك روز در 
آن دفتر حاضر مي شود و هزينه ميان نمايندگان تقسيم 
مي شود. كمترين هزينه نمايندگان مربوط به اجاره دفتر، 
پرداخت حقوق مس��وول دفتر، كارشناس��ان و مشاوران 
است. دفاتر نمايندگان مراجعه كنندگاني نيز دارند كه بعضا 
نيازمندي هايي دارند و نماينده ناگزير اس��ت خودش به 

مساله آنها رسيدگي كند. 
     مجموع اين هزينه ها حدودا چقدر است؟

هزينه نمايندگي قطعا در ش��هرها و استان هاي مختلف 
متفاوت است. مثال نمايندگان شهرستان هاي با مسافت 
زياد معموال از هزينه هاي باال گاليه دارند و مي گويند كه 
از حقوق خود نيز براي دفاتر هزينه مي كنند. در تهران اما 
يك دفتر به طور متوسط ماهيانه بيش از 5 ميليون تومان 

هزينه دارد. 
 مجلس بابت تامين اين هزينه ه�اي به هر يك از 

نمايندگان چقدر پرداخت    مي كند؟
4 ميليون تومان. 

 همه نمايندگان در هر ش�هر و استاني كه باشند 
همين مبلغ را مي گيرند. يعن�ي هزينه نمايندگي 
نماينده تهران با يك شهرس�تان كوچك تفاوت 

دارد؟
بله، تفاوتي وجود ندارد. 

 مجل�س باب�ت رف�ت و آم�د و ت�ردد چق�در به 
نمايندگان   مجلس   مي پردازد؟

اگر ي��ك نماينده خ��ودش رانندگي كن��د و از خودروي 
شخصي خود استفاده كند ماهانه 4 ميليون تومان دريافت 
مي كند. اگر هم از خودرو و راننده مجلس اس��تفاده كند 
ديگر اين مبلغ را نمي گيرد. براي رفت و آمد به حوزه هاي 
انتخابيه نيز كم��ك هزينه هايي وج��ود دارد. به هر حال 
نمايندگان در طي ماه چندين سفر مي روند و اين سفرها 
هزينه بس��ياري دارد. به عنوان مثال يكي از نمايندگان 
خانم مي گفت كه در هر بار س��فر به ح��وزه انتخابيه يك 
ميليون تومان پول بليت هواپيما مي دهند، چون چهار نفر 
هستند. خودش، همسر و فرزندانش. يك نماينده معموال 
آخر هفته ها به حوزه انتخابيه خود مي رود و مجلس هزينه 

اين رفت و آمدها را تامين مي كند. 
   بابت مس�كن چه مبلغي ب�ه نمايندگان مجلس 

تعلق مي گيرد؟
مجلس بابت مسكن و رفت و آمد نيز كمك هزينه هايي 
دارد. به هر حال وقتي يك نماينده از شهرستان به تهران 

مي آيد بايد خانه داش��ته باش��د. اجاره يك خانه در شأن 
نماينده نيز حداقل 5 يا 6 ميليون است. 

 مجلس بابت اجازه منزل چه مبلغي به نمايندگان 
مي پردازد؟ 

6 ميليون تومان. البته نماين��دگان مي توانند به صورت 
رهن مبلغ 200 ميليون از مجلس بگيرند و در پايان دوره 
نمايندگي آن را برگردانند. اگر هم مايل باشند مي توانند به 

صورت ماهانه براي اجاره مبلغ را دريافت كنند. 
 برنامه اي براي اختصاص خانه سازماني يا ساخت 

مسكن براي نمايندگان وجود ندارد؟
خير، كاش اينطور بود و اين همه جنجال راه نمي افتاد. اما 
اكنون به صورت كم هزينه به نمايندگان كمك مي شود. 
به اين نكته هم توجه داش��ته باشيد كه نمايندگان بعضا 
ميزبان موكلين خود كه از شهرس��تان مي آيند، هستند. 
پذيرايي از آنها هزينه دارد. گاه��ي اوقات مراجع بيماري 
اس��ت كه نياز به حمايت مادي و معنوي دارد. به عبارتي 
هزينه ه��اي پيش بيني نش��ده نمايندگان زياد اس��ت و 
نمايندگان مجلس اين هزينه ها را از همين پول هايي كه 
مجلس مي دهد، تامين مي كنند اما متاس��فانه رسانه ها 
با موضوع حقوق نمايندگان به ش��كل درس��تي برخورد 

نمي كنند. 
  از مس�اله افزاي�ش حق�وق نماين�دگان دف�اع 

مي كنيد؟
بله، ما نبايد در دام گروه هاي معاند نظام كه مي خواهند 
قواي مختلف را تخري��ب كنند بيفتي��م. مي بينيد كه 
عده اي قوه مجريه را به بهانه هاي س��طحي مورد هجمه 
قرار داده اند. با قوه قضاييه ني��ز چنين برخوردي دارند و 
حاال س��راغ قوه مقننه آمده اند. مجل��س، آخرين اميد 
مردم براي دادخواهي اس��ت و عده اي مي خواهند با اين 
بحث هاي حاش��يه اي آن را بي اعتبار كنن��د. به اعتقاد 
من بحث حق��وق نمايندگان يك بحث كامال سياس��ي 
و حاش��يه اي اس��ت.  من نماينده اي را مي شناسم كه در 
دفاتر نمايندگي خود به هفده نفر حقوق مي دهد. تامين 
حقوق اين افراد هزينه نمايندگي است اما عده اي مجموع 
هزينه هاي نمايندگي و حقوق نماين��دگان را جمع زده 

و مجموع آن را به عنوان حقوق نمايندگان بيان مي كنند. 
  پس معتقد هس�تيد كه حقوق نماين�دگان بايد 

افزايش يابد. 
هنوز ك��ه در مرحله ح��رف اس��ت و چيزي به دس��ت 
نمايندگان نرس��يده اس��ت اما كامال قانوني است. قانون 
مديريت خدمات كشوري شرايطي براي دستمزد و حقوق 
تعيين كرده اس��ت. اين قانون نمايندگان را هم تراز وزير 

دانسته اس��ت و بر اين مبنا چون حقوق وزرا 10 ميليون 
تومان تعيين شده است، حقوق نمايندگان نيز مي تواند از 

اين قانون تبعيت كند. 
  به هر حال مغايرت با حقوق وزرا كه به آن اش�اره 
مي كنيد، موض�وع تازه اي نيس�ت و در س�نوات 
گذشته نيز روال همين بوده است، چه اتفاقي افتاده 
كه نمايندگان مجلس اكنون به فكر تطبيق حقوق 

خود با قانون مديريت خدمات كشوري افتاده اند؟
بعد از طرح بحث حقوق هاي نجومي شوراي پول و اعتبار 
و بخش هاي مسوول روي مس��اله كار كرده و حد و سقف 
حقوق مسووالن را مشخص كردند. بر آن اساس مشخص 
ش��د كه وزرا، معاونان آنان و... چه حقوقي دريافت كنند. 
متاسفانه رسانه ها با اين موضوع درست برخورد نكردند. 
مردم به اندازه كافي مشكالت دارند و نبايد ذهن آنها را به 
اين صورت به هم ريخت. رقمي كه اعالم مي شود حقوق 
نمايندگان نيست و بخش عمده آن به مخارج نمايندگي 

مربوط است. 
و  اس�تان ها  در  نمايندگ�ي  مخ�ارج  ام�ا    

شهرستان هاي مختلف يكسان    نيست. 
بله، حتي ممكن است يك نفر دفتر نداشته باشد و همه 
پول را خودش صرف كند. اين موارد بايد دنبال و پيگيري 
شود. چاره كار اين نيست كه اصل بحث حقوق نمايندگان 

را زير سوال ببريم. 
  تصميم گيري در مورد حقوق نمايندگان به عهده 

كيست؟
كميته اي كه در هيات رييس��ه مجلس تشكيل شده و 
موظف است به اين موضوع بپردازد زيرا اين مساله قبال 
از سوي برخي از نمايندگان مورد مطرح شده بود. آنها 
با رجوع به قانون خدمات مديريت كش��وري خواستار 
اصالح مبلغ حقوق دريافتي خود بودند. دقت داش��ته 
باشيد كه يك مدير در يك سازمان دفتر دارد، مسوول 
دفتر و آبدارچ��ي و... دارد. ماموريت و جلس��ه مي رود. 
همه اينه��ا هزين��ه دارد اما چون پول آن در سيس��تم 
اداري پرداخ��ت مي ش��ود توج��ه هيچ ك��س را جلب 
نمي كند اما نمايندگان در مرك��ز توجه قرار مي گيرند 
چون براي اين كارها پول دريافت كرده و خود هزينه ها 
را مديريت مي كنن��د. در واقع باري ب��ر دوش نماينده 

است و حرف و حديث  هاي بسياري به وجود مي آيد. 

پروانه سلحشوري، نماينده تهران:

پروانه مافي، نماينده  مردم تهران:

من از حقوق نمايندگي پس انداز هم مي كنم

كاش به نمايندگان خانه  سازماني مي دادند

دانيال شايگان / اعتماد

خبر

گپ

گفت وگو

علي حسنلو

ادامه از صفحه اول


