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ــا,  ــانی های اع ــور افش ــد, ن ــگ تن ــدای آهن ــکانس اول:  ص  س
رقــص نور هــای چشــمگیر, مــردی کــه سرمســتانه می خنــدد و 
بــا انگشــتان دســت به جمعیــت حاضــر در میتینــگ انتخاباتی اش 
کــه بیشــتر جــوان هســتند گاهــی عــدد ســه, گاهــی الیــک و 
گاهــی چــون جوانــان نوبلــوغ قلبــی میــان تهــی نشــان می دهــد. 
ــه  ــدازان ب ــد و تیران خواننــدگان یکــی پــس از دیگــری می خوانن
ــر  ــن تی ــی می زنند)ای ــر هوای ــت تی ــب ضیاف ــرد صاح ــار م افتخ
هوایی هــا مغــز اســتخوان حافظــه ی تاریخــی ملت جنگ کشــیده 
را می ســوزاند(. زنــی پیــش می آیــد تــا بــا مــرد صاحب ضیافــت از 
مشــکلش ســخن بگویــد ,چــرا که مــرد رئیــس کمیســیون بودجه 
مجلــس در حــال اتمــام اســت و با نفــوذ! تاکنــون بســیاری از اقوام 
ــود  ــده می ش ــدی ران ــه تن ــا ب ــد, ام ــره برده ان ــت او به ــرد از ران م
کــه: برنامــه ی منــو خــراب نکــن! زن خــب از اقــوام مــرد نیســت. 
فقــط مــردم اســت. ضیافــت تمــام می شــود و مــرد ســوار بــر بــی 

ام دابلیــو ســری 7 فــول آپشــن مراســم را تــرک می کنــد...
 ســکانس دوم: بامــداد روز انتخابــات اســت. پرینــاز ادمیــن 
ســوپرگروه "اد بــزن وجــوه نقــد دریافــت کــن. کمپیــن انتخاباتی 
ــه در  ــروه ک ــای گ ــرای اعض ــی را ب ــردون" پیام ــا تاجگ غامرض
ــر  ــرای ه ــان ب ــزار توم ــغ 200 ه ــز مبل ــا واری ــل ب ــای قب روزه

ــق  ــا ســام. طب ــد: ب ــره می کن ــده  اند ,مخاب ــع ش ــر جم 200 نف
وعــد ای کــه داده شــد, فــردا در روز انتخابــات بــه جنــاب مهندس 
ــس  ــود عک ــه رای خ ــد و از برگ ــردون رای دهی ــا تاجگ غامرض
ــا صاحــب 200  ــد ت ــی وی ادمیــن ارســال نمایی ــه پ ــه و ب گرفت
هــزار تومــان وجــه نقــد شــوید. بــا تشــکر" دویســت هــزار تومــان 
ــت,  ــع کانیس ــتند مبل ــت هس ــه در محرومی ــی ک ــرای مردم ب
مخصوصــا اگــر مطمئــن باشــند ایــن تنهــا نفعــی اســت کــه از 

ــد! ــان می رس ــه ایش ــان ب ــده شهرش نماین
ــار  ــاز راهــی بهارســتان می شــود. ایــن ب  ســکانس ســوم: مــرد ب
ــی  ــکار عموم ــرده و اف ــل ک ــر عم ــانی ها دقیق ت ــا اطاع رس ام
ــرای مســتاجر  از تکبــر مــرد در خشــم اســت و صاحیــت وی ب
خانــه ی ملــت بــودن در پــرده ای از ابهــام اســت. نماینــدگان بــه 
اعتبار نامــه ی مــرد اعتــراض می کننــد و پــس از رای نماینــدگان 
ــه  ــه ب ــون اساســی بررســی اعتبارنام ــن اخطــار قان ــد ای ــه تایی ب
کمیســیون تخصصــی ارجــاع داده می شــود.مرد در تریبــون 
ــدگان را از روز حشــر  ــد و نماین ــوم می نام ــس خــود را مظل مجل
ــداران  ــل از طرف ــده ای قلی ــا ع ــر را ام ــد . روز حش ــذار می ده ان
اســلحه بــه دســت وی در حــوزه ی انتخابیــه اش می خواهنــد برای 
مــردم بســازند کــه چــه؟! کــه تهدیــد کننــد او بایــد در مجلــس 
ــا نمــی  ــن بازی ه ــد از ای ــس جدی ــه مجل ــل از آن ک ــد, غاف بمان
هراســد. مــرد متکبــر اســت ومتهــم و تیتــر اتهاماتــش دورقمــی 
اســت. از جعلــی بــودن مــدرک دکتــرا تــا توزیــع مناصــب بیــن 
ــا  ــف بودجه ه ــردن ردی ــه ک ــتان,تغییر و اضاف ــتگان و دوس بس

خــاف قوانیــن و آییــن نامه هــا تــا حمایــت از فتنــه و حضــور در 
تحصــن ضــد نظــام اســامی در مجلــس ششــم در ســال 82,  تــا 
مخفــی کردن بخشــی از خانواده ی خود)همســر دوم و فرزندش( و 
اتهاماتــی کــه نماینــدگان علــی رغم داشــتن اســناد معتبــر گفتن 
آن را بــه زمانــی در آینــده موکــول کردنــد. مــرد ظاهــراً آرام اســت 
امــا نماینــدگان از دســت و پــا زدن هــای وی بــا انــواع تماس هــا 
و توصیه هــا از افــراد مختلــف بــرای منصــرف کــردن نماینــدگان 
ــه گاه  ــا ک ــا آن ج ــد ت ــر می دهن ــوع خب ــن موض ــری ای از پیگی
ــرده ای  ــو کشــیده می شــود! پ ــا برن ــد نماینــده ای ب ــه تهدی کار ب
دیگــر از ایــن تــاش تخریــب نماینــدگان ســردمدار اعتبار نامــه ی 
تاجگــردون اســت کــه پــول گرفته انــد و .... اعتبارنامــه در 
ــده ای  ــزرگ! ع ــد می شــود. شــوک ب کمیســیون تخصصــی تایی
ــد و  ــاد را می خوان ــا فس ــارزه ب ــد در مب ــس جدی ــه ی مجل فاتح
عــده ای حلــوا و خرمایــی کــه بــرای روز مبــادای غفلــت مجلــس 
ــه رخ می-کشــند. حــاال کار حســاس اســت.  آمــاده داشــتند را ب
اعتبارنامــه در صحــن علنــی بــه رای گذاشــته می شــود در حالــی 
کــه از یــک ســو گــزارش کمیســون تخصصــی مثبــت اســت و از 
ســوی دیگــر بررســی کارشناســان دیدبــان عدالــت و شــفافیت و 
ســازمان های نظارتــی )حتــی دولتــی( و از همــه مهــم تــر وزارت 
اطاعــات گواهــی می دهنــد کــه مــرد مــورد نظــر نامــرد اســت و 

مــردم مــی داننــد خانــه ی ملــت جــای نامــرد نیســت.
 ســکانس آخــر: روز رای گیــری در مجلــس مــرد بــا همــان ظاهــر 
آرام وارد می شــود. رای گیــری انجــام شــده و...کات! ســکانس 

پایانــی تاجگــردون در مجلس.گرچــه رای هــا لــب مرزی اســت و از 
251 رای اخــذ شــده تنهــا 128 رای مخالــف اســت, مجلــس ایــن 
آزمــون ســخت در برابــر خالــق و خلــق را بــا ســر بلنــدی پســت 
ســر می گــذارد. حــاال شیشــه از یــک لکــه تمیز تــر اســت. مــرد 
از مجلــس خــارج می شــود و مــردم را در پســت اینســتاگرامی اش 
ــد از  ــا نمی توانن ــردم ام ــد. م ــش می خوان ــردی و آرام ــه خونس ب
خــروج او شــاد نباشــند! حــاال پــس از گــذر از ایــن گردنــه نوبــت 
بــه قــوه قضاییــه  می رســد کــه پرونده ایشــان بــه انضمام مــدارک 
پیوســت شــده را مــورد بررســی قــرارداده و گزارشــی جامــع بــه 
ــرای همیشــه شــبهه مصونیــت  ــا ب افــکار عمومــی ارایــه کنــد ت
افــراد بــه جهــت پســت و ارتباطــات سیاســی ایشــان از پیشــانی 
نظــام اســامی زدوده شــود. در ایــن بیــن اهمیــت تصویــب طــرح 
ــه صــورت خودخواســته  ــه ب شــفافیت آرای نماینــدگان کــه البت
توســط تعــدادی از نماینــدگان در موضوعــات داغ اجــرا می شــود 
ــان شــده اســت. چراکــه 123 رای موافــق و  بیــش از پیــش نمای
ممتنــع بایــد در مقابــل مــردم حــوزه ی انتخابیــه ی خود پاســخگو 
باشــند چــرا علی رغــم مســتنداتی چنین محکــم رای بــه موافقت 
بــر اعتبارنامــه ی مذکــور دادنــد. رد اعتبارنامــه ی تاجگــردون مانند 
بررســی پرونــده ی طبــری در قــوه ی قضاییــه در مقــام مقایســه بــا 
ــا آنچــه  آنچــه بایــد باشــیم کار خــردی اســت امــا در مقایســه ب
کــه بــود و هســت کاری بــزرگ و قدمــی نخســت در راه مبــارک 
مبــارزه بــا فســاد اســت کــه نشــان می دهــد می تــوان بــه جوانــان 

انقابــی مجلــس امیــد داشــت.
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ویــژه  نـــامه
2مجلس یـازدهم

ــه  ــن ب ــدند، م ــهید ش ــا ش ــای م ــه بچه ه ــزه ک "در هوی
ــه هیــچ وجــه  ــی مــن ب ــم، ول طــور قطــع نفــی نمی کن
از کســانی یــک تعلــل عمــدی، سســتِی عمــدی، خیانــت، 
خدایــی نکــرده، مشــاهده نکــردم. چــون دیــروز شــنیده 
ــی  ــای بن ــکار، کار آق ــد این ــده ای می گفتن ــه ع ــد ک ش
ــاره آقــای بنــی صــدر مــا آن قــدر  ــه. درب صــدر اســت، ن
اشــکال و ایــراد منطقــی داریم کــه محتــاج ایــن نیســتیم 
کــه بــا ایــن مســئله کــه هیــچ راه اثباتــی نــدارد، ایشــان 
را متهــم کنیــم. ایــن را مــن گنــاهِ بنــی صــدر نمی دانــم. 
یعنــی طبــق تشــخیِص مــن تــا آنجــا کــه اطــاع دارم، 

گنــاه بنــی صــدر نیســت."
صحــن علنــی مجلــس سرشــار از هیاهــو و فریاد هــا بــود، 
همــه منتظــر تــا بغــض ســرخورده از مســائل کشــور بــاز 
شــود، نطــق ایــراد گــردد، نطقــی کوبنــده و تحقیرآمیــز. 
ــک  ــت، ی ــی دول ــت اجرای ــود، ریاس ــک نب ــاق کوچ اتف
کشــور را از صــدر تــا ذیــل بــه اســتهزاء کشــانیده بــود، 
همــان صــدر تــا ذیلــی کــه هنــوز فرصــت نکــرده بودنــد 

ــرادران شهیدشــان را از دســتان پــاک نماینــد. خــون ب
آمــد، بــا آرامــش. از هیاهــو و داد و فریــاد خبــری نبــود. 
جماتــش را بــا عباراتــی شــروع نمــود کــه شــاید حضــار 
ــا  را متعجــب کــرد؛ آقــای خامنــه اِی امــام قــرار اســت ب
ایــن لحــِن نــرم و جمــات خنثــی حــِق ملــت را بگیــرد؟

"در ایــن لحظــات حساســی کــه یکــی از سرنوشت ســاز 
تریــن صفحــاِت تاریــخ ایــران رقــم زده می شــود، از خــدا 
ــت  ــه آنچــه رضــای اوســت هدای ــرا ب ــه م ــم ک می خواه
کنــد و از طغیــاِن زبــان و دل و هــوی و هــوس نگــه دارد. "

مجلســیان در ســکوت گــوش فــرا ســپردند، شــاید 
عــده ای در دل نکوهــش کــرده باشــند گوینــده را و چــه 
بســا کمــی از محافظــه کارِی نماینــده حــزب جمهــوری، 
ــر شــده  ــوری دلگی ــل ریاســت جمه ــاِح مقاب ــان جن هم

ــد. بودن
ای بســا علــِت دلگیــری تفــاوت در تعریــف نطقــی انقابی 
ــه رو زدِن  ــاد ، ب ــده ای آن را فری ــاید ع ــد، ش ــوده باش ب
ــع  ــه وقای ــرای هم ــری ب ــردِن مقص ــدا ک ــا و پی ناتوانی ه
معنــا کــرده بودنــد ، همــان روشــی کــه در قامــوِس آن 

ســید خــدا نبــوده و نیســت.
نطــق بــه علــِت عــدم صاحیــِت بنــی صــدر بــود، بنــی 
ــر هیــچ نســلی از  صــدری کــه معلــوم الحــال بودنــش ب
ــود. فرصتــی مهیــا  تاریــخ پوشــانده نیســت و نخواهــد ب
بــود تــا تاخــت بــر کســی کــه نـُـه مــاه بــر تمــاِم باورهــای 
ــان  ــن می ــا ناطــق در ای ــود، ام ــه ب ملــت و انقــاب تاخت

ــدوار را... ــی امی ــرد و مردم ــاهده می ک ــی مش تکلیف
ــه آن لحــن آرام  ــب آنک ــید، عجی ــام رس ــه اتم جلســه ب
ــه  ــی ب ــاِت حزب ــت شــخصی و جریان ــه دور از خصوم و ب
نتیجــه رســید و اینگونــه تکلیــِف یــک عــدم صاحیــت و 

خیانــت مشــخص شــد.
دفتــِر تاریــخ بــه قاعــده 39 صفحــه ورق می خــورد، 
ــِث  ــه بح ــت. ن ــری اس ــخ از وزی ــش و پاس ــت پرس فرص
عــدم صاحیــت در میــان اســت و نــه بنــی صــدری آن 
طــرف میــز و نــه خیانتــی مطــرح اســت. بناســت عــده ای 
ــوالی  ــد س ــر چن ــزاری دیگ ــت، از کارگ ــزاراِن مل از کارگ
ــردم  ــر م ــام داده، ب ــا انج ــا بدانج ــه ت ــا آنچ ــند ت بپرس
روشــن شــود و ادامــه مســیر بــرای ملــت شــفاف گــردد.

ــی  ــی مطالبات ــد، گاه ــرح ش ــش هایی ط ــه پرس در جلس
بــه حــق را فریــاد زدنــد و گاه جنجــال گرایانــه حاشــیه را 

چنــگ زده و متــن را گــم کردنــد .
بحــث بــر ســر برجــام بــود و فوایــدش!! تعطیلــی اقتصــاد 
ــود و کوچــک شــدن ســفره های کارگــری، صحبــت از  ب
شــکم های گرســنه ســر بــر بالیــن گذاشــته بــود، همــان 

درد عمیــِق بــه جــا مانــده از طاغــوت.
یــک طــرِف جنجــال نماینــدگاِن ملــت ایــراِد مشــکات 
ــه  ــات ب ــان مطالب ــرِی هم ــان پیگی ــد. هدف ش می کردن
حقــی بــود کــه مــردم را بــه پــای صندوق هــا کشــانیده 
بــود تــا بــه نماینــدگان مقبولیــِت الزم را بــرای تصــدِی 

ــد. ــا نمای ــبز اعط ــی های س کرس
صحبــت از جلســه ای جنجالــی اســت، همــان جلســه ای 

ــود پرســش و پاســخی انجــام شــود و ملتــی  ــا ب ــه بن ک
ــذرد... ــه می گ ــت اش چ ــد در مملک ــفافانه بدان ش

ــه  ــه بهارســتان دوخت ــا چــه شــد؟ چشــم هایی کــه ب ام
شــده بــود و امیدهایــی کــه روزنه هایــش از قــاب 
ــی  ــا فریادهای ــود، تنه ــی ب ــاره فرج ــه نظ ــه، ب چهارگوش

نصیب شــان شــد.
قــرار، فضــای گفــت و شــنود بــود امــا آنچــه گذشــت نــه  
گفتــی بــود و نــه شــنودی. در صحــن علنــی، علنــی در 
برابــِر نــگاه منتظــران و امیــدواران کــه نتیجــه شــد فریاد 

ــخرآمیز. ــی تمس و لبخند های
مگــر فرامــوش شــده رفتــاِر بــه دور از هیاهــو و سرشــار از 
آرامــِش ســید خراســان در احــراِز یــک صاحیــت؟! بــاز 
هــم بایــد تکــرار کــرد جلســه بــرای پرســش و پاســخی 

بنــا شــده بــود. 
پرســش هایی کــه بــا انتقــاداِت تنــد طــرح شــد و 
ــه  ــا صحن ــمنان ت ــرای دش ــت ب ــرار گرف ــتاویزی ق دس
چرخانــی نمــوده و باعــث شــوند تــا هر چــه بیشــترمقصِر 
ــاک  ــت پ ــان مل ــا از اذه ــن روزه ــت نابه ســاماِن ای وضعی

ــود. ش
ایــن انقــاب رخ داد کــه مبــادا بــاز هــم سیاســت گرایــی 
بــر جــای حقیقــت گرایــی بنشــیند و هــر تریبونــی شــود 

فرصــت بــرای تصفیــه حســاب های جناحــی...
بایــد از طــرِف دیگــر جنجــال نیــز صحبــت کــرد، حــال 

نوبــت فریادهایــی ظریــف اســت.
ــرد  ــده اســتفاده ک ــک نماین ــاداِت ی ــد و انتق از لحــن تن
ــرای فــرار از وظیفــه اش،  و همــان را دســتاویزی نمــود ب

یعنــی پاســخگویی.
ــا دالر  ــی ب ــادالت ارزِی بین الملل ــر مب ــتان از تاثی بهارس
ســوال کــرد و پاســخ مظلومیــت وزیر را شــنید و جلســات 
ــفره های  ــتان از س ــهید. بهارس ــرداری ش ــا س ــی ب هفتگ
کوچــک شــده گفــت و پاســخ شــد ســندی افتخارآمیز که 
دیگــر بعیــد می دانــم جــز قهرمــاِن پوشــالی دیپلماســی 
ــندی را  ــان س ــد. هم ــران بدان ــاِر ای ــی آن را افتخ کس
افتخارآمیــز خوانــد کــه رهبــر انقــاب بارهــا در جلســات 

ــد. ــخن نموده ان ــراِد س ــِت آن ای ــون در مذم گوناگ
شــاید بازهــم احســاس ســرخوردگِی رفتــار بعضــی 
ــه تمســخر و کوچــک  ــب ب ــود کــه ل ــا او ب نماینــدگان ب
شــمارِی تمــام نماینــدگان ملــت انقابــی و فــداکار ایــران 

نمــود.
در نهایــت، بعــد از تمامــی ایــن جنجال هــا، بازنــده 
واقعــی نــزاِع کامــی میــان دو قــوا مشــخص شــد؛ تمــام 
نگاه هایــی کــه بــه صحــن علنــی دوختــه شــده بــود تــا 
ــاری از  ــه ب ــا کول ــی بشــنود، ب ــد و راه حل تســکینی ببین
خشــم، خشــمی تزریــق شــده بــه جان چشــم فرو بســت 
و بــه ســراغ شــمارِش صفرهــای تــازه اجــاره بهــای خانه و 

ــت. ــروز رف ــر از دی ــی ت ــای خال جیب ه
ــدرت و  ــز ق ــدم تمرک ــدف ِ ع ــه ه ــد ب ــا ش ــی بن اصل
ــا  ــا گوی ــوا ام ــام اصــل تفکیــک ق ــه ن ــدار، ب ــع اقت تجمی

ــوا... ــِگ ق ــه جن ــد ب ــا ش ــده ای معن ــرای ع ب
خوانشــی غلــط از نظــارت، کار را بــه جایــی رسانده اســت 
ــر  ــوای دیگ ــر ق ــد ب ــی تن ــورش و انتقادات ــز ی ــه بج ک

ــرد. ــا ک ــل را معن ــوان اص نمی ت
ــش  ــر مبنای ــت و ب ــزاره ای را پذیرف ــت گ ــت آن اس وق
حرکــت نمــود؛ دولــت بــه عنــواِن نهــاد اجرایــِی کشــور 
بــرای جلــو بــردِن امــور و حســِن اجــرا بــه کمــک قــوه 
مقِنــن نیــاز دارد و ایــن نیــاز ابــدا مرتفــع کننــده وظیفــه 

ــد. ــت نمی باش ــدگاِن مل ــاِل نماین ــخگویی در قب پاس
شــاید نیــاز اســت آســتینی بــاال زده و بــرای یکبــار هــم 
کــه شــده نــزاِع میــان مجلــس و دولــت را از میــان بــرده، 
آشــتی برقــرار نمــوده و بــه ایــن رویــه اشــتباه چندیــن 

ســاله پایــان دهیــم.
بیاییــد بــه راســتی بــر ایــن انقــاب، بــر ایــن جمهــوری 
و بــر ایــن همــه خــوِن بــه ناحــق ریختــه دل بســوزانیم، 
اختــاف نظرهــا و دودســتگی ها را در قضاوت هایــی کــه 
بــه سرنوشــت ملــت مــا مربــوط اســت دخالــت نــداده و 
اجــازه ندهیــم سرنوشــت ملــت، مومــی شــود در دســتاِن 
ــدا را  ــت خ ــا و در نهای ــاح بازی ه ــوِن جن ــه خ ــوده ب آل

شــاهد و ناظــر اعمالمــان بدانیــم.

فاطمه رادخوش
کارشناسی حقوق

ظریفانه های بهارستان

محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه 

 وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تاش های بسیاری برای آزادسازی پول های بلوکه شده انجام داده اند؛ اقدامات 
مثبتی از سوی برخی کشورها مانند عمان و چین برای بازگشت این پول ها صورت گرفته، اما کره جنوبی اقدامات 

چندانی در این راستا انجام نداده است.
تدوین برنامه 25 ساله نیز در کشور آغاز شده و در شهریور سال گذشته در سفر بنده به چین، پیش نویس تهیه شده 

از سوی ایران به وزیر خارجه چین ارائه شد. در اسفند ماه نیز چین پیش نویس خود را بر مبنای پیش نویس ایران ارائه 
کرد.

پس از توافق و تدوین متن نهایی، این قرارداد در مراجع قانونی به تصویب خواهد رسید و براساس محتوای متن و 
میزان تعهدات درباره آن تصمیم گیری می شود.

استفاده از تمام ظرفیت های دپیلماسی برای بازگرداندن پول های بلوکه شده 
ایران/قرارداد ایران و چین در مراجع قانونی تصویب می شود



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره یازدهم/تیرماه99

ویــژه  نـــامه
مجلس یـازدهم

ســه شــنبه 17 تیرمــاه یکــی از نماینــدگان مجلــس توئیتــی 
منتشــر کــرد از ایــن قــرار کــه اولیــن حقــوق نمایندگــی واریــز 
شــد. 11 میلیــون تومــان بــه عنــوان حقــوق نمایندگــی، 200 
ــون  ــکن و 20 میلی ــه مس ــوان ودیع ــه عن ــان ب ــون توم میلی

ــا. ــایر هزینه ه ــرای س ــان ب توم
تکلیــف 20 میلیــون تومــان مشــخص اســت کــه بــرای هزینــه 
ــرق، گاز و تلفــن  ــان، آب، ب ــوق کارکن ــا، حق ــر، اجــاره به دفت
ــل توجــه  ــر اســت. مســئله قاب ــت دفات ــت و ســیار و اینترن ثاب
ــرار اســت  ــر ق ــه اگ ــن اســت ک ــزی ای ــن بخــش از واری در ای
ــد  ــر باش ــدان دفات ــوق کارمن ــر و حق ــرای دفات ــه ب ــن هزین ای
ــرای هــر نماینــده واریــز شــود؟  ــغ یکســانی ب چــرا بایــد مبال
همانطــور کــه میدانیــم نماینــدگان از شهرســتان های مختلــف 
ــد، برخــی نماینــدگان نماینــده یــک  در مجلــس حضــور دارن
ــتان  ــج شهرس ــی پن ــده دو ال ــی نماین ــتند، و برخ ــهر هس ش
هســتند! پــس میــزان هزینه هــا یکســان نخواهــد بــود! 
ــاوت  ــتان متف ــر شهرس ــر در ه ــاره دفات ــغ اج ــن مبال همچنی
ــا  ــن بخــش از واریزه ــر مســاوات در ای ــی ب ــس لزوم اســت پ

نیســت!
ــه در  ــئله ای ک ــی، مس ــوق نمایندگ ــون حق ــاره 11 میلی درب
ــوق  ــزان حق ــن می ــه ای ــن اســت ک ــود دارد ای ــاره وج ــن ب ای
ــا  ــی اســت! ام ــا عقان ــه شــرایط اقتصــادی کام ــا توجــه ب ب
ــم  ــدان ه ــن، کارمن ــران، معلمی ــار کارگ ــایر اقش ــوق س حق
ــا  ــت؟ آی ــزان اس ــن می ــادی همی ــاع اقتص ــه اوض ــه ب ــا توج ب
نماینــده ای کــه حقوقــی باالتــر از ســایر افــراد تاشــگر جامعــه 
می گیــرد می توانــد مطالبه گــر حقــوق معوقــه کارگــران و 
ــوق  ــا حق ــی ب ــفره کارگران ــی از س ــا درک ــد؟ آی ــان باش معلم

ــت؟ ــد داش ــان خواه ــد توم ــون و پانص ــک میلی ی
ــی در  ــب جنجال های ــه موج ــی ک ــون تومان ــا 200 میلی و ام
فضــای مجــازی شــده و اعتراضــات گســترده ای را درپــی 

ــت! ــته اس داش
ــاره گفتــه  امیرآبــادی عضــو هئیــت رئیســه مجلــس درایــن ب
:  بــا توجــه بــه اینکــه نماینــدگان شهرســتان ها بــرای چهــار 
ــک  ــرای ی ــد، مبلغــی آن هــم ب ســال در تهــران اســکان دارن
بــار در طــول دوره نمایندگــی بــه آنهــا بــه صــورت تســهیات 
پرداخــت می شــود و در طــول دوره از حقــوق نمایندگــی 

ــود.  ــر می ش کس
ــده ای  ــه ع ــرد: ب ــن ک ــس تبیی ــس مجل ــب رئی ــری نائ غضنف
از همــکاران 200 میلیــون تومــان پرداخــت شده اســت و 
عــده ای فکــر می کننــد کــه قــرار اســت هــر مــاه  ایــن مبلــغ 

ــود! ــت ش ــدگان پرداخ ــه نماین ب
قاضــی زاده هــم شــرح داد کــه ایــن مبلــغ در مجلــس دهــم 
250 میلیــون تومــان بوده اســت و اکنــون علــی رغــم افزایــش 

هزینــه مســکن بــه 200 میلیــون تقلیــل یافته اســت.
ــی را  ــز توضیحات ــس نی ــه مجل ــت رئیس ــو هئی ــلیمی عض س

ــرد:  ــرح ک مط
۱. متاســفانه در دوره هــای قبــل بــه مــرور خانه هــای ســازمانی 
مجلــس بــه انحــاء مختلــف بــه افــرادی خــاص فروختــه شــد 

بــه نوعــی کــه امــروز مجلــس هیــچ خانــه ســازمانی نــدارد .
ــران  ــه ته ــتانها ب ــه از شهرس ــد ک ــدگان جدی ــرای نماین ۲.ب
کنــد  فراهــم  ســکونت  محــل  مجلــس  بایــد  می آینــد 
)همانطــور کــه بــرای فرمانــداران و شــهرداران و مدیــران کل 
ــت  ــود خدم ــن خ ــر از وط ــه در غی ــکان و ک ــتانداران پزش اس

ــد. ــاص می ده ــکونت اختص ــکان س ــت م ــد دول ــی کنن م
۳.در ایــن دوره هیــات رئیســه تصمیــم گرفت بــه نمایندگانی 

کــه در تهــران مســکن دارنــد و نیــاز ندارنــد ســرویس ندهد .
ــد  ــام کردن ــدگان اع ــدادی از نماین ــاس تع ــن اس ــر ای ۴.ب

ــد. ــه ندارن ــن رابط ــتی در ای درخواس
ــون  ــتند )چ ــت داش ــه درخواس ــر ک ــدادی دیگ ــرای تع ۵.ب
ــته  ــران نداش ــزل در ته ــاره من ــوان اج ــوده و ت ــم ب ــا معل مث
(قــرار شــد مبلــغ 200میلیــون تومــان بــه عنــوان وام جهــت 

ــود. ــه ش ــه مســکن در نظــر گرفت ودیع
۶.اکثــر ایــن آقایــان بــا ایــن روش مخالــف و میگفتنــد 

ــاره  ــت چ ــا در دوره ماموری ــکن آنه ــرای مس ــد ب ــس بای مجل
ــه  ــران ب ــغ در ته ــن مبل ــا ای ــه ب ــاوه ک ــد ، ع ــی کن اندیش

ســختی می توانســتند رهــن منــزل را بپردازنــد .
7. بنابراین؛

اوال : این مبلغ ودیعه مسکن بوده آن هم بصورت وام
ــا  ــا تقاض ــته و کتب ــاز داش ــه نی ــدادی ک ــه تع ــط ب ــا: فق ثانی

ــدگان ــه نماین ــه هم ــه ب ــده  ن ــت ش ــد پرداخ کردن
ثالثــا : منشــا ایــن مشــکل اقــدام نــا صــواب مجالــس قبــل در 

ــس بوده اســت ــازمانی مجل ــای س ــروش خانه ه ف
ــه نحــوی عمــل شــود کــه نماینــدگان در  رابعــا: قــرار شــد ب

ــد. قســمتهای پاییــن شــهر ســکونت گزینن
ــه  ــی ک ــد مســئله در اینجــا مطــرح می شــود: مســئله اول چن
ــق  ــدگان تعل ــه نماین ــه هم ــن وام ب ــا ای ــد آی ــش می آی پی
گرفتــه اســت یــا فقــط افــرادی کــه از شهرســتان آمــده انــد 
ــر  ــته اند؟! اگ ــران نداش ــش در ته ــی از پی ــه مالکیت و هیچگون
قــرار اســت بــه همــه افــراد بــه عنــوان حــق مســکن وام داده 
ــران  ــه در ته ــده ای ک ــود نماین ــاد می ش ــی ایج ــود دوگانگ ش
منــزل دارد چــه لزومــی بــه دریافــت وام مســکن دارد؟ 
ــه  ــن وج ــه ای ــد ک ــرده ان ــام ک ــدگان اع ــه برخــی نماین البت
ــاره  ــن ب ــه در ای ــت ک ــئله اینجاس ــد! مس ــت نکرده ان را دریاف
حقــی نداشــته اند کــه انصــراف آن هــا را از ایــن حــق نداشــته 
ــرح  ــت مط ــت معیش ــرای وضعی ــدی ب ــه من ــف و دغدغ لط
ــتیم  ــن هس ــد ای ــئله نیازمن ــن مس ــن ای ــرای تبیی ــم! )ب کنی
کــه نماینــدگان امــوال و دارایی هــای خــود را قبــل و بعــد از 
تمــام شــدن پایــان دوره شــان مطــرح کننــد کــه ایــن مــرام 
امیرمــان علــی اســت کــه بــه نماینــده خــود اعــام کــرد مبــادا 

ــد!( ــی کن ــد مســئولیتت تفاوت ــل و بع ــو قب ــی ت دارای
مســئله مهــم تــر بــا توجــه بــه گفته هــای ســلیمی کــه ســابقه 
چندیــن ســاله در نمایندگــی دارد ایــن اســت کــه بایــد تبییــن 
ــه  ــت؟ چ ــه شده اس ــازمانی چ ــای س ــت خانه ه ــود وضعی ش
کســانی اقــدام بــه فــروش یــا مصــادره ایــن امــوال کــه بخشــی 
از بیــت المــال اســت داشــته اند؟ آیــا صاحیتــی در ایــن بــاره 

داشــته اند کــه اقــدام بــه فــروش ایــن منــازل داشــته انــد؟

ــه  ــن وام ب ــده ای ــه آم ــت رئیس ــم هئی ــوم تصمی ــد س در بن
ــود!  ــد داده نمی ش ــکونت دارن ــران س ــه در ته ــی ک نمایندگان
ــدگان  ــته ایــن مبلــغ بــه نماین یعنــی در دوره هــای گذش
ــوان  ــه عن ــر ب ــی؟ اگ ــه عنوان ــه چ ــت؟ ب ــت می شده اس پرداخ

ــرد! ــق نمی گی ــه تعل ــت ک ــکن اس ــق مس ح
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــت مط ــه در نهای ــوالی ک  س
ــر  ــال ب ــت الم ــی بی ــوال و دارای ــر ام ــارت و ب ــی و نظ بازرس
دســت چــه کســی اســت کــه اینگونــه از آن بــه راحتــی بــذل 
ــن  ــور در بدتری ــردم کش ــان م ــود و همزم ــش می ش و بخش

ــد؟ ــرار دارن ــتی ق ــت معیش وضعی
ــتمزدها،  ــوق و دس ــورد حق ــفافیت در م ــرار اســت ش ــا ق و آی
ــا و  ــه، دارایی ه ــای انتخابی ــه حوزه ه ــی ب ــفرهای نمایندگ س

ــرد؟ ــدگان صــورت بگی ــوال نماین ام
امیرالمومنیــن علــی )ع( در نامــه 40 بــه کارگــزار خــود 
ــد،  ــان باش ــر چن ــید. اگ ــن رس ــه م ــری ب ــو خب ــد:از ت فرمودن
کــه خبــر داده انــد، پــروردگارت را خشــمگین ســاخته ای و بــر 
امــام خــود عصیــان ورزیــده ای و امانــت را خــوار و بــی مقــدار 
ــول  ــن را از محص ــه زمی ــد، ک ــر داده ان ــرا خب ــمرده ای. م ش
عــاری کــرده ای و هــر چــه در زیــر پایــت بــوده، برگرفتــه ای و 
هــر چــه بــه دســتت آمــده، خــورده ای. حســاب خــود را نــزد 
مــن بفرســت و بــدان کــه حســاب کشــیدن خــدا از حســاب 

ــان شــدیدتر اســت. کشــیدن آدمی
وظیفــه حاکــم برایــن اســت کــه از کارگــزار خــود حسابرســی 
کنــد و حسابرســی قبــل از خیانــت و ایجــاد شــبهه الزم اســت 
ــت  ــامی حکوم ــوری اس ــت جمه ــه حکوم ــی ک و از آن جای
مردمــی اســت و بــه گفتــه امامیــن انقــاب مســئولین 
خدمتگــزاران مردم انــد پــس الزم اســت از چگونگــی اســتفاده 
شــان از بیــت المــال بگوینــد تــا مبــادا دوبــاره شــاهد ایجــاد 
ــال  ــت الم ــرف در بی ــا و تص ــه ج ــا ب ــای ن ــاد، و هزینه ه فس
ــد از حســاب کشــیدن  ــه حسابرســی خداون ــا ک باشــیم. همان

ــت! ــخت تر اس ــان س آدمی

حکیمه امینی 
کارشناسی علوم سیاسی

۲3۱ میلیون تومان؟  برای چه؟
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حسین بامیری 
نایب رئیس کمیسیون کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس

عدم دخل و تصرف ها ، بهبود نظارت و عدم دخالت جهت گیری های قومی و حزبی در انتخابات از جمله 
مواردی هستند که باید در خصوص آن ها اطمینان حاصل شود زیرا این موضوعات به ضریب اطمینان باالیی 
احتیاج دارند.

در مدت کوتاهی که تا انتخابات مانده، موضوع آموزش رای دادن بسیار مهم است که البته فرصتی برای این 
کار باقی نماینده و از سوی دیگر در روستاها شبکه های زیرساخت مناسب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 
نداریم.

 با نفس برگزاری انتخابات الکترونیکی موافقم اما برای فاکتورهایی مانند اطمینان و امنیت باید ارزیابی صورت 
گیرد و دستگاه های نظارتی، نظر خود را ارائه کنند.

برگزاری انتخابات الکترونیکی منوط به تامین امنیت است



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره یازدهم/تیرماه99

ویــژه  نـــامه
4مجلس یـازدهم

ــه  ــروع ب ــاز ش ــاید از آغ ــه ش ــی ک ــردون. نام تاجگ
ــا  ــی خبرگزاری ه ــوژه اصل ــم، س ــس یازده کار مجل
و صدرلیســت اولویت هایشــان دربیــن موضوعــات 
مرتبــط بــه مجلــس جدیــد بوده اســت. حساســیت ها 
ــه  ــب ب ــن قری ــه ای درای ــردم لحظ ــای م و پیگیری ه
یــک مــاه از تــب و تــاب نیفتــاد و گروه هــای سیاســی 
ــف هرکــدام پیــش بینی هایشــان از صاحیــت  مختل
ــه او  ــا رد اعتبارنام ــد ی ــه تایی ــی را ب ــس انقاب مجل

ــد. ــره می زدن گ
عــده ای مترصــد فرصــت بودنــد تــا بــا تاییــد اعتبــار 
وی، فاتحــه مجلــس انقابــی را بخوانند وحســاب های 
ــه ادعاهــای منتخبیــن،  ــا تیرخاصــی ب سیاســی را ب
تســویه کننــد و عــده ای دیگــر معتقــد بودنــد مجلس 
جدیــد با رد ایــن اعتبارنامــه گام نخســت در مبارزه ی 
بــا فســاد را ازخــودش آغاز خواهــد کرد.ماجرا درســت 
ــی،  ــی، کریم ــان زاکان ــه آقای ــد ک ــاز ش از روزی آغ
نجابــت و6 تــن از نماینــدگان دیگــر مجلــس نســبت 
بــه تاییــد اعتبارنامــه غامرضــا تاجگــردون، منتخــب 
مــردم گچســاران، اعتــراض کردنــد و درنتیجــه ایــن 
ــون در شــعبه 12  ــق قان ــده وی طب اعتراضــات، پرون
ــق  ــا 9رای مواف ــه ب ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

دربرابــر 7 مخالــف، تاییــد شــد.
ــی  ــن علن ــن رای درصح ــه ای ــود ک ــاه ب 21 خردادم
مجلــس قرائــت و بــرای تاییــد بــه کمیســیون تحقیق 
رفــت. اتهامــات متوجــه نماینــده منتخــب گچســاران 

امــا مربــوط بــه امــروز نیســت. 
اتهاماتــی کــه مجلــس دهــم شــاید تصمیــم گرفتــه 
ــار  ــن ب ــا ای ــد ام ــکوت کن ــا س ــاره آن ه ــود درب ب
گروهــی از نماینــدگان دســت پــر، مســتدل وبــا ارائــه 
ــا  ــد ت ــق رفتن ــه کمیســیون تحقی ــر ب ــدارک معتب م
ــد.  ــران کنن ــان را جب ــورای نگهب ــای ش کم کاری ه
کســب منافــع اقتصــادی از طریــق رانــت ، تاســیس 
ــر کرســی نمایندگــی  52 شــرکت پــس ازنشســتن ب
مجلــس، عضویــت در 12هیــات مدیــره قبــل از 
نمایندگــی مجلــس، شــبکه خانوادگــی و فامیلــی در 
ــای  ــذ پروژه ه ــی، اخ ــی و غیردولت ــرکت های دولت ش
مهــم بــا رانــت از وزارتخانه-هــا و موسســات و درآخــر 
ــران،  ــی بگی ــع نجوم ــه نف ــه 99 ب ــتکاری بودج دس
ــده  ــن نماین ــه ای ــه علی ــود ک ــی ب ــرتیتر اتهامات س

ــد.  مطــرح شــده بودن
رای  بــه  قــم  مــردم  نماینــده  زاکانــی  علیرضــا 
کمیســیون تحقیــق اعتــراض داشــت. او معتقــد 
ــه  ــرض 200 صفح ــدگان معت ــراه نماین ــه هم ــود ب ب
اســناد را پیوســت کــرده و ســرتیتر اتهامــات را 
بــه کمیســیون یــادآوری کرده انــد، درخواســت 5 
ســاعت وقــت بــرای توضیــح ایــن اتهامــات درحضــور 
ــا  ــه آن ه ــت ب ــن وق ــه ای ــته اند ک ــردون را داش تاجگ
داده نشــد. دربیانیــه ای کــه کمیســیون تحقیــق 
ــام  ــن تم ــرد، دربی ــر ک ــود منتش ــاع از رای خ در دف
اتهامــات تنهــا توجیهــی بــرای درنظرنگرفتــن مــدرک 

ــود. ــردون ب ــی تاجگ ــری جعل دکت
ــه  ــی های کمیت ــری، بررس ــدرک دکت ــورد م » در م
بــه اینجــا رســید کــه مــدرک ایشــان کــه از کشــور 
بلژیــک گرفتــه، فاقــد ارزشــیابی اســت و خود ایشــان 
ــا  ــردون ب ــای تاجگ ــی آق ــد ول ــول دارن ــز آن را قب نی
مــدرک فــوق لیســانس در انتخابــات ثبــت نــام کــرده 
ــوان دکتــری  ــی شــخصا از عن و در تبلیغــات انتخابات
ــان از آن  ــد طرفداران ش ــد هرچن ــرده ان ــتفاده نک اس
اســتفاده کرده انــد.« درصورتــی کــه پرواضــح اســت، 
ــوده،  آنچــه مــورد وثــوق مــردم شــریف گچســاران ب
ــه اطاعــات درج شــده در فــرم ثبــت نامــی آقــای  ن
ــل شــهرت  ــس، ب ــرای نمایندگــی مجل تاجگــردون ب

ایشــان در رونــد تبلیغــات بــوده اســت. 
حــاال نماینــدگان طبــق قانــون حــق داشــتند در رد 
یــا تاییــد نظرکمیســیون تحقیــق  اظهــار رای کننــد. 
18تیرمــاه 1399 روزی بــود کــه طبــق گــزارش 

رئیــس مجلــس پــس از جلســه ای یــک ســاعته کــه 
15 دقیقــه اش ســهم نماینــدگان معتــرض و 30 
دقیقــه اش ســهم غامرضــا تاجگــردون بــرای دفــاع 
ازخــود بــوده اســت، درصحــن علنــی بــرای آخریــن 
ــار نامــه مشــخص شــد. 102  ــن اعتب ــار تکلیــف ای ب
رای موافــق، 128 رای مخالــف و 21 رای ممتنــع در 
نهایــت بــه رد اعتبارنامــه منتخــب مــردم گچســاران 

منجــر شــد.
ــان دوره ای  ــات می ــان انتخاب ــا فرارســیدن زم ــا ت تبع
بــرای انتخــاب جایگزینــی جدیــد، مــردم گچســاران 
نماینــده ای درمجلــس نخواهنــد داشــت.حاال اتفاقــی 
ــادر  ــی ن ــی و اتفاق ــول 5 دوره قبل ــابقه در ط ــی س ب

ــود.  ــس رخ داده ب ــام ادوار گذشــته مجل درتم
ــل  ــا دالی ــدگان ب ــده توســط دیگــر نماین ــک نماین ی
محکــم و مســتدل از مجلــس اخــراج شــد و مجلــس 
ــه  ــاد خان ــا فس ــارزه ب ــه مب ــن مرحل ــی در اولی انقاب
ــه  ــا ب ــاال تیرانتقاد ه ــام داد. ح ــی انج ــی جزئ تکانی
ــه  ــانه گرفت ــدگان نش ــت نماین ــد صاحی ــد تایی رون

ــده اســت.  ش
تاجگــردون و حســنوند دونماینــده ای بودنــد کــه 
اعــام خبرتاییــد صاحیــت شــان کمــی دیرتــر 
ــا  ــد ام ــاغ ش ــانه ها اب ــه رس ــدگان ب ــایر نماین از س
ــداً  ــه :» اصــًا و اب ــان اینک ــا بی ــن شــورا ب ــس ای رئی
ــد صاحیــت نشــده اســت  ــا فشــار تأیی هیچکــس ب
ــم کــه  ــأت مرکــزی را اعــام کردی ــا نظــرات هی و م
همگــی مســتند بــه مــدارک قطعــی در پرونده هــای 

ــایعات زد.  ــینه ش ــه س ــت رد ب ــت« دس ــان اس آن
ــن ســوال اینجاســت چطــور اســناد و  حــاال بزرگتری
ــن  ــت چندت ــه دس ــد روزب ــرف چن ــه ظ ــی ک مدارک
ــس گــردآوری میشــود، رســانه ها،  ــدگان مجل ازنماین
مــردم و ســایرنمایندگان را اقنــاع می کنــد و درنهایــت 
ــده  ــک نماین ــت ی ــدم صاحی ــد ع ــه تایی ــر ب منج
ــورای  ــت ش ــاه فرص ــته در آن دوم ــود، نتوانس می ش
نگهبــان و اســتعام از مراجــع چهارگانــه بــرای احــراز 
ــای  ــر اعض ــمع و نظ ــه س ــا، ب ــت کاندیداه صاحی
شــورا برســد؟ و اگــر ازایــن دســت غفلت هــا دراحــراز 
صاحیــت بازهــم وجــود داشــته باشــد آیــا مجلــس 
ــه  ــی اعتبارنام ــه بررس ــود را ب ــت خ ــام وق ــد تم بای
همــه ی 290 نفرنماینــدگان بپــردازد؟ وضعیــت 
گویــای آن اســت، شــفافیت و صراحــت تنهــا مطالبــه 
مــردم از نماینــدگان مجلــس نیســت و ســایرنهادهای 
ــه اقنــاع افکارعمومــی هســتند.  ــی نیزموظــف ب قانون
واکنش هــا  تاجگــردون،  اعتبارنامــه  رد  از  پــس 

متفــاوت بــود. 
رد  بــه  کــه  نفرازنمایندگانــی   40 حــدود  تنهــا 
ــدام  ــد، اق ــور رای داده بودن ــده مذک ــه نماین اعتبارنام
ــازی  ــات مج ــود در صفح ــی رای خ ــار علن ــه انتش ب

ــد.  کردن
ــدگان  ــه توســط برخــی نماین ــل تقدیرک ــی قاب اقدام
هــم کــه تــا پیــش ازایــن دوره، حرکتــی درراســتای 

شــفافیت نداشــتند، انجــام شــد. 
ــی  ــراردادن عکس های ــا ق ــی ب ــده اخراج ــاال نماین ح
ــا نماینــدگان ادعــا  از صفحــه گفــت و گــوی خــود ب
ــا، تحــت فشــار، رای  ــه برخــی از نماینده ه ــرده ک ک
ــا مــداد مینوشــته و درلحظــه اخــر تغییــر  خــود را ب

می دادنــد. 
ــی  ــگاه ادعاهای ــدگان جوالن ــازی نماین ــات مج صفح
اســت کــه عــدم تاییــد صحــت یــا کــذب آن توســط 
مراجــع ذی ربــط، بــار روانــی منفــی برافــکار عمومــی 
ــر  ــادری، دیگ ــد ن ــه احم ــان ک ــت. چن ــد داش خواه
ــود  ــرده ب ــا ک ــی ادع ــز در توییت ــس نی ــده مجل نماین
درصــورت رای بــه عــدم تاییــد اعتبارنامــه تاجگــردون 

ــت.  ــرگ شده اس ــه م ــد ب تهدی
بــه نظــر میرســد قــوه قضاییــه بایــد نظارتــی جــدی 
ــط در  ــخاص ذی رب ــدگان و اش ــای نماین ــر ادعاه ب
فضــای مجــازی داشــته باشــد و همچنیــن درپیگیری 
ــت  ــت دق ــردون نهای ــای تاجگ ــه آق ــات وارده ب اتهام
ــردم  ــا باردیگــر م ــد ت و ســرعت عمــل را اعمــال کن
شــاهد آن نباشــند کــه متخلفــی بــا مصونیــت کامــل 
تنهــا ازپســتی بــه پســت دیگــر نقــل مــکان می کنــد.

طاهره حسنلو 
کارشناسی ارتباطات دانشگاه تهران

تاج برگردون

محمدصالح جوکار 
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس 
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انتخاباتی وجود دارد را باید برطرف کنیم.
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یکی دیگر از اولویت های کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس این است نحوه ثبت نام کاندیداهای 

انتخابات ریاست جمهوری نیز ساماندهی شود.
باید در نحوه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بازبینی شود زیرا دستگاه اجرایی زیر نظر رئیس 

جمهوری بوده و جایگاه بسیار مهمی است و اشخاصی که واجد شرایط هستند باید بتوانند کاندیدا شوند.

نحوه ثبت نام کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری اصالح می شود



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره یازدهم/تیرماه99

ویــژه  نـــامه
مجلس یـازدهم

ــای  ــال ه ــه در س ــی ک ــال های ــه جنج ــا هم ــم ب ــس ده مجل
گذشــته داشــت بــه پایــان رســید. از تصویــب برجــام و ســلفی 
هــای تحقیــر آمیــز نماینــدگان و کوتاهــی هــای دربــاره حقــوق 
هــای نجومــی کــه از دغدغــه هــای عمــوم مــردم بــود گرفتــه 
تــا همراهــی همــه جانبــه بــا دولــت در کســلی و عــدم پویایــی 
ــی اســتیضاح هــا وســواالت  ــی در پ )ماجــرای مفتضــح لغــو پ
و... (و اظهــارات شــاز برخــی نماینــدگان کــه کام کســانی کــه 
ــی  ــیرین م ــود را ش ــران ب ــردم ای ــع م ــدم نف منفعتشــان در ع
ــب cft و  ــرای تصوی ــن مجلــس ب ــه ای کــرد و پارادوکــس عاق
شــفافیت بــرای خارجــی هــا و عــدم تصویــب طــرح شــفافیت 
آرای نماینــدگان بــرای موکلینشــان! 4 ســال دشــوار کــه 
ــش  ــرای پایان ــاب ب ــی انق ــه مبان ــدان ب ــه من بســیاری از عاق
روزشــماری مــی کردنــد گذشــت و حــاال در تضــاد بــا مجلــس 
قبــل مــردم بــه کســانی اعتمــاد کــرده انــد کــه بیــش از هــر 
دوره ای وعــده ی شــفافیت، عدالــت و پیگیــری مســتمر حــل 

ــد. ــردم را داده ان مشــکات اقتصــادی م
ــردم  ــری از م ــوی در رای گی ــس پشــتوانه ق ــن مجل ــه ای گرچ
نــدارد )کــه متخصصــان امــر آن را در اثــر عملکــرد غیــر مردمی 
ــی و مجلــس قبــل  ــت کنون )اگــر نگوییــم ضــد مردمــی!( دول
مــی داننــد( امــا حــرف هــا و ادعاهــا امیــد هایــی فراوانــی را در 
دل هــا زنــده کــرده و چشــم همــگان امــروز بــه عملکــرد ایــن 

وکای نوکرســی اســت.
ــان نیســت کــه عملکــرد مجلــس  ــه بی ــازی ب ضمــن آنکــه نی
می توانــد در تحــوالت آینــده سیاســی کشــور و بویــژه انتخابــات 
ــد  ــر باشــد و میتوان ریاســت جمهــوری 1400 نیــز بســیار موث
زمینــه تشــکیل دولــت جــوان مومــن انقابــی را مهیــا کنــد. 

ــفافیت«،  ــه »ش ــت ک ــدی نیس ــاالً تردی ــر، احتم ــوی دیگ از س
ــه  ــروز جامع ــای ام ــن نیازه ــت« مهمتری ــدی« و »عدال »کارآم
ــیار  ــاختاری بس ــات س ــر از اقدام ــه غی ــوی ک ــه نح ــت، ب اس
ــی  ــود، یک ــام ش ــت انج ــای عدال ــرای ارتق ــد ب ــه بای ــدی ک ج
ــت  ــت، تقوی ــوری عدال ــود ف ــرای بهب ــا ب ــن فاکتوره از مهمتری
کارآمــدی و بهــره وری در کشــور خواهــد بــود. افزایــش نگــران 
کننــده ضریــب جینــی در کشــور بــه حــدود 41 صــدم درصــد 
کــه نشــان دهنده تشــدید شــکاف طبقاتــی اســت و همچنیــن 
اخبــار نامطلوبــی کــه بعضــاً از محرومیت هــای منبعــث از 
ــی  ــد، فرصت ــوش می رس ــه گ ــار ب ــه و کن ــدی در گوش ناکارآم

ــذارد.  ــای نمی گ ــه ج ــا ب ــون و خط ــرای آزم ب
ــه عنــوان رئیــس مجلــس و برخــی  ــای قالیبــاف ب انتخــاب آق
اعضــای هیئــت رئیســه مجلــس کــه در اذهــان عمومــی 

ــادی  ــران جه ــه مدی ــا ب ــوت ه ــف و ق ــه ی ضع ــار هم در کن
شــناخته مــی شــوند نشــان از توجــه مجلــس نــو بــه خواســت و 
رضایــت مــردم دارد. اعــاده ی اعتمــاد از دســت رفتــه مــردم بــه 
نماینــدگان نیــز در ایــن مجلــس نوپــا بــا تــاش بــرای تدویــن 
ــر نماینــدگان و طــرح شــفافیت آرا در  طــرح جدیــد نظــارت ب
حــال پیگیریســت و گمــان مــی رود اگــر ایــن طــرح هــای بــه 
ــه دور از شــعارزدگی و ژســت هــا و  ــه و ب ــع گرایان صــورت واق
شــو هــای پوپولیســتی اجــرا شــود زمینه ســاز رفــع بســیاری از 

زمینــه هــای فســاد حــول قــوه ی مقننــه کشــور شــود. 
ــه برخــی نماینــدگان  ــار نام ــا رد اعتب ــد ی ــر تایی دقــت نظــر ب
ــاط  ــس نق ــن مجل ــدگان ای ــتکباری نماین ــارات ضــد اس و اظه
ــوص آن  ــزان خل ــان, می ــه زم ــت ک ــده دیگریس ــدوار کنن امی
ــای  ــی ه ــب بدبین ــن مطل ــار ای ــرد. در کن ــد ک ــن خواه را معی
مغرضانــه و دلســوزی هــای غیرواقعــی برخــی از جنــاح هایــی 
ــاره  ــردم نشــدند درب ــاد از م ــن رای اعتم ــه گرفت ــق ب ــه موف ک

مجلــس جدیــد نشــان برخــی از مدعیــان الزم اســت در مبانــی 
ــرای رضــای خــدا وارد  ــا ب ــه آی ــد ک ــد کنن نظــری خــود تردی
ــدرت  ــرای ق ــا ب ــدند ی ــی ش ــت سیاس ــاس رقاب ــدان حس می
گرفتــن ذیــل پرچــم اســام! ایــن خنــاس گــری هــا در حالــی 
کــه مجلــس اولیــن روز هــای کار خــود را مــی گذرانــد و علــی 
الظاهــر در حــال تــاش بــرای بــه دســت گرفتــن ضمــام امــور 
و جبــران خســارت هــای گذشــته اســت جــز تاســف بــه ذهــن 
مخاطــب عاقــل متبــادر نمــی کنــد. رصــد و ماحظــه پیگیرانــه 
ــن  ــاید راه جایگزی ــدد ش ــه و م ــد منصافان ــی و نق و اندرزگوی
بهتــری بــرای ایــن دوســتان باشــد گرچــه کــه اخــاق بــرد هــم 

بایــد از طــرف نماینــدگان جدیــد رعایــت شــود. 
ــل  ــی ری ــود یعن ــی خ ــف اصل ــار وظای ــد در کن ــس جدی مجل
ــدی و  ــت کارآم ــر در جه ــوه دیگ ــرای دو ق ــح ب ــذاری صحی گ
عدالــت اصــاح برخــی معایــب و ســروکله زدن با برخــی چالش 
هــای را در پیــش دارد کــه بنابــر شــرایط کشــور از اولویــت های 

خــاص بــه شــمار مــی رونــد: اصــاح رابطــه مجلــس با دانشــگاه 
و تشــکل هــای دانشــجویی و دیگــر نهــاد هــای مدنــی مــردم 
نهــاد کشــور در جهــت عجیــن شــدن بــا مشــکات و دغدغــه 
هــای مــردم، اصــاح و تقویــت قوانیــن خانــواده، تــاش بــرای 
کارآمــدی عملکــرد خــوِد نماینــدگان فــی المثــل کاهــش رای 
هــای ممتنــع و غیبــت هــای صحــن علنــی و کمیســیون هــا و 
البــی هــا و زد بنــد هــا در اســتیضاح هــا و ســواالت از وزرا، بــه 
پویایــی کشــاندن دولــت در کنــار رعایــت انصــاف، تــازه گردانــی 
ــوط  ــا گیــر مرب و تنقیــح قوانیــن باالخــص قوانیــن دســت و پ
ــبب  ــه س ــی و رای ب ــروه گرای ــز از گ ــد و پرهی ــق تولی ــه رون ب
ــا  ــت ه ــل اولوی ــن قبی ــاح سیاســی از ای ــک جن ــت در ی عضوی

بــه نظــر مــی رســد. 
ــس شــورای  ــان دوره یازدهــم مجل ــه در پای ــد آن اســت ک امی
اســامی مســتاجرین کرســی وکالــت مــردم شــرمنده صاحــب 

خانــه نباشــند.

چهــل و انــد روز از شــروع کار مجلــس شــورای اســامی یازدهم 
ــون اساســی،  ــاس قان ــر اس ــان و ب ــن می ــته اســت، در ای گذش
پارلمــان یــا بــه عبارتــی مجلــس شــورای اســامی از موقعیتــی 
ــرار  ــور« ق ــت و »در رأس ام ــوردار اس ــور برخ ــوری در کش مح
دارد. اختیــار قانونگــذاری در دســت مجلــس اســت و همچنیــن 
برخــی اختیــارات نظارتــی در حیطــه فعالیت هــای مجلــس قرار 
گرفتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، مصوبــات و قراردادهــای خارجــی 
دولــت بایســتی بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی برســد. 
ترکیــب بنــدی جمــات و بندهــای قانونــی ایــران از شایســتگی 
باالیــی برخــوردار اســت لیکــن در عمــل بــا خاهــای اجرایــی 
محــدود و قابــل حلــی مواجــه هســتیم. نمایندگــی تناســبی و 
ــور  ــر ام ــس ب ــی مجل ــه ی حاکمیت ــول والزم ــرت آرا از اص کث
ــران اســت. تشــکیل مجلــس یازدهــم از همــان  کشــورداری ای
ابتــدای شــکل گیــری، حــاوِی تاطــم هــای بســیاری در فضای 
سیاســی ایــران بــود، بــا توجــه بــه شکســِت مدیریتــی جبهــه 
ی چــپ موســوم بــه اصاحــات مجــددا گــوِی قــدرت سیســتم 
ــد  ــی جدی ــا ترکیب ــنتی ب ــان س ــت اصولگرای ــه دس ــی ب نظارت
ــا  ــه ی تدبیره ــدان ارائ ــید. در می ــو، رس ــای همس ــاح ه از جن
و خــوب و هوشــمندانه ســخن گفتــن جهــت کســب آرا مــردم، 
ــا صــرف نظــر از اختافــات حتــی بعضــا  ائتــاف راســت هــا ب

عقیدتــی، گــذر از فاکسیونالیســِم محــض و دادن یــک لیســِت 
واحــد، نهایتــا راه ســبز بهارســتان را بــا موفقیــت طــی کردنــد. 
ــی  ــا غوغای ــانه ه ــه در رس ــنا ک ــدواژه ای آش ــفافیت، کلی ش
ــن  ــه ای ــا ب ــی ت ــرد و چندمدت ــا ک ــه پ ــتی ب ــا پوپولیس بعض
روزهــا، همچنــان بــر ســر زبــان هــا اســت امــا پایــدار بــر رویــه 
ــده.  ــی مان ــکار باق ــی فریب ــعار و تریبون ــد ش ــته در ح ی گذش
مجموعــه اقدامــاِت اولیــه ی مجلــس یازدهــم را میتــوان 
ــر  ــه ذک ــور ک ــرد. همانط ــی ک ــت بررس ــل و جه ــد فص در چن
شــد، عنــواِن شــفافیت و امیدبخشــی جهــت جــاری شــدِن آن 
ــدرت  ــای ق ــرم ه ــی از اه ــس یک ــِی مجل ــور کان و جزئ در ام
ــوز  ــفافیت هن ــد ش ــر چن ــت؛ ه ــوده و هس ــاف ب ــی ائت بخش
ــای  ــده ه ــل اجــرای وع ــی و در مقاب ــات مردم در صــف مطالب
نماینــدگان دوره یازدهــم مانــده اســت. مــورد بعــدی، افزایــش 
میــل بــه اســتفاده از رســانه و شــبکه هــای مجــازی در میــان 
نماینــدگان و بطــور خــاص جوانــان هســت، گویــا جنــاح راســت 
پــس از ســال هــا، ضمــِن حفــِظ  رویــه هــای ارتبــاط ســنتی بــا 
مــردم، درصــدد برداشــتن گام هایــی جهــت حضــور فعــال در 
عرصــه هــای رســانه ای نیــز هســت، البتــه همیــن روی آوردن 
بــه رســانه تــا انــدازه ای طــی کــردن راه شــفافیت را هــم هموار 
کــرده اســت لیکــن اســتفاده ی افراطــی برخــی نماینــدگان از 
چنیــن ابــزار هایــی و گــزارش هــای عــوام فریبانــه نیــز میتوانــد 

ــه عنــوان نقــاط ســیاهی در ابتــدای کار شــناخته شــود.  ب
پایــِش دولــت، تحــت راهکار هایــی همچــون ارائه ی گــزارش از 
ســوی وزیــران و طــرح ســوال از رئیــس جمهــور نیــز از اقدامات 

ــوده، غوطــه ور  ــر ب ــل روز اخی ــس در چه ــر حاشــیه ی مجل پ
ــد از عملکــرد  ــات از وزرا و پرســش هــای هدفمن شــدِن مطالب
دولــت دوازدهــم در حواشــی، ســِم مهلکــی اســت کــه میتوانــد 
مجلــس را بــه میــدان نزاعــی نمایشــی و بــدون ثمــر بــدل کند. 
ــد  ــر چن ــس ه ــرم مجل ــدگان محت ــای نماین ــیر پرســش ه س
ــه شــمار میــرود  قــدم هایــی مثبــت جهــت پایــش صحیــح ب
امــا بیانیــه خواهــی هــای نماینــدگان محتــرم در صحــن علنــی 
و گاهــا لحــن هــای تنــد حاکــی از تدویــِن ویترینــی پوشــالی 
از مجلــس شــورای اســامی اســت کــه مــدت اعتبــارش کوتــاه 
اســت و تنهــا خــوراِک رســانه ای، دون شــان مجلــس قانونگــذار 

جمهــوری اســامی میباشــد. 
ــای  ــرِم رخداده ــارغ از ف ــده و ف ــر ش ــیر ذک ــام تفاس ــا تم ب
پرحاشــیه، میتــوان بــا اندکــی دیــد مثبــت گرایانــه بــه کارنامــه 
ــت  ــور دول ــه ام ــه ب ــوال و توج ــرح س ــس، ط ــل روزه مجل چه
ــه  ــد مطالب ــِب تن ــن ت ــرا ای ــد دانســت زی ــکا مفی ــاط ات را از نق
ــا نشــان از رفــع ســکوِن ســابق در خانــه ی ملــت  گــری ابتدائ
ــدگان  ــدی در نماین ــه من ــاِت دغدغ ــد حی ــا نوی ــت و ثانی اس
فعلــی را میدهــد. اندکــی همــراه شــدِن چاشــنی فراگماتیســم 
بــا رونــد فعلــی مجلــس میتوانــد تحــوالت عظیمــی در چرخــه 
ی نظارتــی مجلــس بــر دولــت پدیــد آورد بــدان شــرط کــه این 
ــه چارچــوب هــای از پیــش تعییــن  ــزم ب ســیر صعــودی و مل
شــده باشــد، نــه صرفــا بنــا شــده بــر پایــه ی اقبــال رســانه ای 

ــرال شــدن در فضــای مجــازی. و وای
ــس  ــور مجل ــخ نوظه ــری از تاری ــل دیگ ــیاه، فص ــره ی س مه

ــرفصل  ــع س ــردون درواق ــه ی تاجگ ــت، اعتبارنام ــم اس یازده
کارنامــه ی مجلــس اســت کــه بــا کــش و قــوس هــای فــراوان 
در نهایــت بــه انتهــا رســید امــا ایــن نــوع پایــان حــاوی نــکات 
ــدرت  ــازی ق ــن ب ــه از زمی ــت شناس ــرای دریاف ــمندی ب ارزش
ــای  ــان روزه ــد در هم ــه بای ــن مقول ــه ای ــه ب ــت. چنانک اس
ابتدایــی رســیدگی میشــد تــا ریــل گــذاری هــای مهــم تــری 
بــرای دســتورکار پیــش روی مجلــس انجــام شــود امــا مشــاهده 
کردیــم کــه تــا همیــن اواخــر ایــن مســئله بــه طــول انجامیــد 
و عارغــِم مشــکات و مســائل عدیــده در بطــن و ظاهــر فعلــی 
ــه ســرفصل امــور یــک  ــل ب کشــور یــک مهــره ی ســیاه تبدی

نهــاد قانــون گــذار شــد. 
آزمــون مــردم ســاالری، شــاید بهتریــن الگوریتــم بــرای آنالیــز 
دائمــی مجلــس شــورای اســامی باشــد هــر زمــان کــه اولویــت 
اکثریــت مــردم بــه اولویــت هــای مجلــس راه پیــدا کــرد معیــار 
مناسبیســت تــا بتــوان بــه کمــک آن میــزان شایســتگی مجلس 
ــا  ــک بحــران مرتبــط ب ــان ی را تخمیــن زد. اقتصــاِد بیمــار می
رکــن ســامت آزمــون بزرگــی اســت تــا عــاوه بــر دولــت، دو 
ارگان حکومتــی دیگــر نیــز عملکــرِد خــود را در معــرض عمــوم 
ــه اولویــت  قــرار دهنــد، البتــه وزن رســیدگی هــای مجلــس ب
هــای اقتصــادی آنچنــان اثــر اعتبــار بخشــی دارد کــه میتوانــد 

ضامــن بازگشــِت امیــد و اعتمــاد بســیاری از مــردم شــود. 
ــت،  ــدک اس ــی ان ــش آفرین ــِت نق ــا فرص ــی ام ــس طوالن راه ب
امیــد اســت ایــن نهــاِد تاثیرگــذار در سرنوشــت ملــت تاریخچــه 

ای حقیقتــا انقابــی از خــود باقــی بگــذارد.

بهارستان امید

مجلِس در حاشیه 

فاطمه اجل لوئیان 
کارشناسی ارشد اقتصاد

زینب تقوایی
کارشناسی بیوتکنولوژی

5

عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان 
برای کسانی که فوت می کنند یا به هر دلیلی از ورود به مجلس باز می مانند انتخابات میان دوره ای 
باید برگزار شود، انتخابات میان دوره ای قباً به صورت مستقل برگزار می شد ولی سالهاست به موجب 
قانون مجلس با اولین انتخابات سراسر برگزار می شود، انتخابات این 4 حوزه انتخابیه با انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار می شود.

انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ برگزار می شود 



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره یازدهم/تیرماه99

ویــژه  نـــامه
6مجلس یـازدهم

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسالمی 

از آنجایی که کمیسیون آیین نامه قرائت به تصمیم گیری تغییر داد، این باعث شد تا 
شورای نگهبان این اعتبارنامه را پذیرفت، در حالی که مجلس باید درباره اعتبارنامه آقای 

تاجگردون تصمیم گیری کند و موضوع استماع نیست. اگر این رویه اصاح نشود پایه 
غلطی گذاشته می شود که در مجالس آینده هر فردی می تواند نهایتاً با تامین نظر 10 

نفر اعتبارنامه خود را تصویب کند که در این شرایط مجلس مصلوب الید می شود.
براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در 

تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است.
کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد 

نمایندگان موضوعیت دارد.

می توان مشکالت کشور را در یک برنامه ۵ ساله حل کرد 

از همــان لحظــه کــه پــا در عرصــه انتخابــات گذاشــت مــی 
ــت.  ــارش اس ــده ای در انتظ ــه آین ــه چ ــدس زد ک ــد ح ش
از همــان زمــان همــگان محمدباقــر قالیبــاف را رئیــس 
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی مــی دانســتند و 
شــاید بــا تحقــق ایــن گمــان در هشــتم خــرداد مــاه کســی 
تعجــب نکــرده باشــد. قالیبــاف را شــاید همــه مــا بشناســیم 
ولــی مــروری کوتــاه بــر زندگــی او خالــی از لطــف نخواهــد 

بــود.
ســال 1340 محمدباقــر در طرقبــه خراســان رضــوی بــه دنیا 
آمــد. بنیانهــای فکــری او از شــانزده ســالگی و پــای ســخنان 
آیــت اهلل خامنــه ای، شــهید دیالمــه و شــهید هاشــمی نــژاد 
در مســاجد مشــهد شــکل گرفــت. بعــد از انقــاب اســامی 
ــال  ــراق،  18 س ــران و ع ــی ای ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش و ب
ســن داشــت کــه بــا نیروهــای اعزامــی خراســان بــه جبهــه 
ــان داده  ــود نش ــه از خ ــی ک ــا تواناییهای ــت ب ــت و توانس رف
بــود بــه ســرعت در ایــن مســیر ترقــی کنــد. بــه طــوری کــه 
در ســال61 بــه عنــوان فرمانــده تیــپ امــام رضــا)ع( و یــک 
ســال بعــد بــرای جایــگاه فرماندهــی لشــکر 5 نصــر خراســان 

انتخــاب شــد.
ــی  ــال فرمانده ــار س ــه چه ــک ب ــه نزدی ــوان ک ــاف ج قالیب
لشــکر را بــر عهــده داشــت، ســابقه حضــور و فرماندهــی در 
ــت در  ــای 4 و 5 و فعالی ــر 8 کرب ــدر، والفج ــای ب عملیاته
کنــار نــام اورانــی همچــون شــهیدان همــت، باکری،خــرازی، 
کاظمــی و صیــاد شــیرازی را در کارنامــه خــود دارد. پــس از 
اتمــام جنــگ بــه فرماندهــی لشــکر 25کربــا منصوب شــد و 
در ســال 73 بــه عنــوان فرماندهــی قــرارگاه ســازندگی خاتــم 
االنبیــا انتخــاب گشــت. قــرارگاه کــه در دوران جنــگ تجارب 
خوبــی بــه دســت آورده بود،بعــد از اتمــام آن، اندوختــه هــا 
و امکانــات خــود را بــه ســمت فعالیتهــای اقتصــادی در دوران 
ــای  ــه ه ــی از زیرمجموع ــه یک ــرد و ب ــیل ک ــازندگی گس س
ــن دوره  ــاف در ای ــل شــد. قالیب مهــم ســپاه پاســداران تبدی
ــن از  ــون راه آه ــای همچ ــی، پروژهه ــاله فرمانده ــه س س
ــه 9 کشــور  165 کیلومتــری مشهد-ســرخس)که ایــران را ب
منطقــه وصــل میکنــد(، گازرســانی بــه 5 اســتان مرکــزی و 
غربــی، ســاخت ســازه هــای عظیــم دریــای خلیــج فــارس و 

ــده خــود دارد.  ســد بــزرگ کرخــه را در پرون
قالیبــاف در ســال 76 و بــا حکــم فرماندهــی معظــم کل قــوا، 
ــردار  ــد. س ــپاه ش ــی س ــروی هوای ــی نی ــدار فرمانده عهده
حاجــی زاده)فرماندهــی فعلــی نیــروی هوایــی سپاه(پیشــتر 
گفتــه بــود :قالیبــاف باعــث گســترش صنعــت موشــکی بــوده 
ــاف در  ــت!. قالیب ــرده اس ــام نب ــی از آن ن ــا االن کس ــی ت ول
ــه  ــم ب ــاس را ه ــا ایرب ــرواز ب ــن دوره توانســت مجــوز پ همی

ــی  ــاب در حکم ــم انق ــری معظ ــال79 رهب ــت آورد. س دس
قالیبــاف را بــه عنــوان فرمانــده نیــروی انتظامــی جمهــوری 
اســامی منصــوب کــرد. تمــام تــاش او در ایــن دوره بــرای 
ایــن بــود تــا نیــروی انتظامــی را بــه یــک نیــروی مــدرن و 
کارآمــد تبدیــل کنــد. اقداماتــی از جملــه راه انــدازی پلیــس 
ــه تجهیــزات بهــروز دنیــا،  110 ،تجهیــز نیــروی انتظامــی ب
ایجــاد دفاتــر خدمــات الکترونیک)پلیــس 10  )+مراکــز 
نظــارت همگانــی مــردم در ایــن مســیر انجــام شــد تــا جایــی 

کــه او را معمــار پلیــس نویــن ایــران لقــب دادنــد. 
ســال 84 بــرای اولیــن بــار بــا شــعار "زندگــی خــوب برازنــده 
ــات ریاســت جمهــوری شــد امــا  ایرانــی" وارد عرصــه انتخاب
ــدود 5  ــا ح ــد و ب ــت ده ــود را شکس ــای خ ــت رقب نتوانس
میلیــون رای چهــارم شــد. بعــد از انتخابــات، صندلــی خالــی 
احمــدی نــژاد در بهشــت بــه او رســید و شــد شــهردار تهران. 
شــاید اکثــر مقبولیــت و محبوبیــت قالیبــاف در بیــن مــردم 
بــه خاطــر اقدامــات بســیاری بــود کــه در ایــن دوره توســط 
او انجــام شــد و همــگان توانایــی او را در مدیریــت و اســتفاده 
از امکانــات درک کردنــد. او پایتخــت را بــر اســاس یــک ســند 
چشــم انــداز 20 ســاله و برنامــه هــای توســعه 5ســاله اداره 
کــرد و بــرای آن یــک ســند کان تفصیلــی ایجــاد نمــود کــه 

در دســترس همــگان قــرار دارد. 
ــعه  ــدرو، توس ــای تن ــوس ه ــامانه اتوب ــط س ــی ده خ طراح
ــای درون شــهری  ــل ه ــرو، احــداث تون چشــمگیر خــط مت
جهانــی و کــم نظیــر، توســعه شــبکه بزرگراهــی و توجــه بــه 
مســائل و اماکــن فرهنگــی و مذهبــی، تنهــا قســمت کوچکی 
از اقدامــات قالیبــاف در شــهرداری تهــران اســت. مدیریــت او 
بــر تهــران توانســت ایــن شــهر را در ســطح جهانــی مطــرح 
کنــد بــه طــوری کــه کــه خــود او در ســال 87 بــه عنــوان 
هشــتمین شــهردار برتــر دنیــا شــناخته شــد و در ســال 89 
تهــران بــرای اولیــن بــار در حــوزه حمــل و نقــل بــه عنــوان 
یکــی از پنــج شــهر برتــر دنیــا مطــرح شــد. ولــی تمــام اینهــا 
ــه پاســتور  ــات ســال 92 ب ــاز هــم نتوانســت او را در انتخاب ب
ــدا  ــت از او ج ــی خواس ــت نم ــی بهش ــگار صندل ــاند. ان برس

شــود.
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــاره در انتخاب ــم دوب ــال 96 ه در س
ــید  ــع س ــه نف ــری ب ــل از رای گی ــی قب ــت ول ــرکت داش ش
ــال 96 از  ــد از س ــرد. بع ــری ک ــاره گی ــی کن ــم رئیس ابراهی
شــهرداری کنــار گذاشــته شــد امــا دوران جدیــد در زندگــی 
ســردار خلبــان از زمانــی شــروع شــد کــه کاندیــد نمایندگــی 
مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی شــد و ســرانجام 
ــس  ــات وارد مجل ــروزی چشــمگیر در انتخاب ــا پی توانســت ب
یازدهــم شــود و بــا کســب 230  بــر کرســی ریاســت 
ــن قالیبــاف  ــا ای ــد ای ــد دی ــد. حــال بای بهارســتان تکیــه بزن
همــان قالیبــاف گذشــته اســت بــا همــان مدیریــت جهــادی 
و بــا نشــاط، یــا طلســم 12 ســاله ایــن صندلــی بــه او هــم 

ــرد...- ــد ک ســرایت خواه

محمدباقــر قالیبــاف رییــس یازدهمیــن دوره از مجلــس 
ــدن  ــخص ش ــد از مش ــه بع ــد.خبری ک ــامی ش ــورای اس ش
ــه  انتظــارش را داشــتند .  ــات دوم اســفند هم ــج انتخاب نتاای
بــه همیــن بهانــه فرصــت خوبــی شــد تــا کارنامــه رییــس 59 

ــم . ــی کنی ــه ای را بررس ــاله طرقب س
کارنامــه قالیبــاف را بایــد بــه دو قســمت سیاســی و نظامــی 

تقســیم کــرد.
ــده تیــپ  ــوان فرمان ــه عن ــاع مقــدس ب ــدا در دوراان دف او ابت
ــج نصــر  ــده لشــگر پن ــگاه فرمان ــام رضــا و ســپس در جای ام
ــی  ــاع از اراض ــه دف ــدگان ب ــر رزمن ــار دیگ ــان در کن خراس
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــز ب ــگ نی ــس از جن کشــور پرداخــت . پ
لشــکر 25 کربــا اولیــن گروهــی بودنــد کــه بــا 15 کیلومتــر 
ــل  ــه منجی ــذگان زلزل ــیب ذی ــه آس ــود را ب ــاده روی خ پی
رســاندند و گــروه هــای امــداد و نجــات اولیــه توســط آن هــا 

تشــکیل شــد.
ــم  ــازندگی خات ــرارگاه س ــده ق ــال 73 فرمان ــپس در س او س
ــئولیت،  ــن مس ــر او در ای ــل ذک ــات قاب ــد. از اقدام ــا ش االنبی

ــه ســمت  ــه انتقــال تجهیــزات و نیروهــای خــود ب میتــوان ب
فعالیــت هــای اقتصــادی، پــروزه هــای عظیمــی ماننــد 
احــداث راه آهــن 165 کیلومتــری مشهد-ســرخس کــه ایــران 
ــه  ، افغانســتان ،ترکمنســتان ، ازبکســتان ، پاکســتان و ترکی
ــتان  ــج اس ــه پن ــانی ب ــرد ، گازرس ــی ک ــل م ــم وص ــه ه را ب
ــج  ــی خلی ــم دریای ــازه عظی ــاخت س ــی ،س ــزی و غرب مرک
فــارس و ســد بــزرگ کرخــه را نــام بــرد. او در همیــن دوران 
ــران  ــگاه ته ــی را از دانش ــای سیاس ــانس جغرافی ــوق لیس ف

ــرد. ــت ک دریاف
او وقتــی در ســال 1376 بــه عنــوان فرمانــده نیــروی هوایــی 
ــی ســپاه  ســپاه منصــوب شــد ، وعــده داد کــه نیــروی هوای
ــن دوره  ــاند . او در ای ــه برس ــری در منطق ــطح برت ــه س را ب
ــرواز  ــی ، مجــوز پ ــای فرشــرده خلبان ــا شــرکت در دوره ه ب
ــا  ــه دســت مــی آورد . همچنیــن توانســت ب ــاس را ب ــا ایرب ب
ــکارچی  ــزات و ش ــن تجهی ــه جدیدتری ــرو ب ــن نی ــز ای تجهی
ــن  ــجام در ای ــات و انس ــراری ثب ــی و برق ــدرن هوای ــای م ه

ــد . ــه وعــده خــود عمــل کن ــازه تاســیس ب ــروی ت نی
خدمــات بــرادر شــهید حســن قالیبــاف در نیــروی انتظامــی 
کــه شــامل راه انــدازی ســامانه تلفنــی 110 ، تجهیــز نیــروی 
انتظامــی بــه خودروهــا و تجهیــزات روز دنیــا ، ایجــاد دفاتــر 
خدمــات دولــت الکترونیــک و... مــی شــود ،  او را بــه عنــوان 

معمــار پلیــس نویــن ایــزان  مطــرح میکنــد.
امــا شــاید ســال 84 آغــاز دوره جدیــدی در زندگــی قالیبــاف 
باشــد. ســالی کــه ابتــدا بــرای کاندیداتــوری انتخابات ریاســت 
جمهــوری ثبــت نــام کــرد و پــس از ناکامــی در آن  ، پســت 
شــهرداری را از شــورای شــهر تهــران دریافــت کــرد کــه دیگر 
بــه ماننــذ مســئولیت هــای قبلــی اش در حــوزه نظامــی نبود.

توســعه حمــل و نقــل عمومــی ، ســاخت تونــل هــا ، پــل هــا 
و زیــر گذرهــای متعــدد در تهــران ســبب شــد وی  در ســال 
87 در ســایت شــهرداری هــای جهــان بــه عنــوان هشــتمین 
شــهردار برتــر دنیــا لقــب بگیــرد ، در ســال 89 تهــران بــرای 
اولیــن بــار در حــوزه حمــل و نقــل بــه عنــوان یکــی از پنــج 
ــرو  ــاس مت ــز90 در اج ــال  نی ــود و در س ــی ش ــهر معرف ش
پلیــس از بیــن 162 کان شــهر دنیــا بــه عنــوان شــهر برتــر 
ــر  ــورد تقدی ــهروندان م ــت ش ــا کیفی ــه ارتق ــان در زمین جه

قــرار بگبــرد.
ــن  ــز ای ــال 93 رم ــاب در س ــم انق ــر معظ ــن رهب همچنی
ــان  ــه از هم ــتند ک ــادی دانس ــت جه ــا را مدیری ــت ه موفقی
موقــع از ســوی عــده ای از جریــان انقابــی لقــب مدیرجهادی 

ــرد. را تصاحــب ک
امــا قالیبــاف را بایــد از نگاهــی دیگــر نیــز بررســی کــرد . او از 
ســمت عــده ای از حــزب اللهــی هــا و نیــز عــده ای لیبــرال 

هــا همــواره مــورد نقــد جــدی بــوده اســت .
ــاف در برهــه هــای مختلفــی  ــن اســت کــه قالیب واقغیــت ای
ــه اســت و  ــش گرفت ــال را در پی ــا سیاســت ســکوت و انفع ی
ــل  ــل در مقاب ــه طــور کام ــه ب ــا مواضعــی داشــته اســت ک ی

ــوده اســت.  مواضــع حــزب اللهــی هــا ب
سیاســت ســکوت و انفعــال در فتنــه 88 ، حمایــت از سیاســت 
ــت از  ــته ای ، حمای ــرژی هس ــون ان ــات پیرام ــت اصاح دول
برجــام حتــی در ایــام انتخابــات 96 کــه هیچکــدام از 
وعــده هــای طــرف مذاکــره محقــق نشــده بــود ، اذعــان بــر 
تکنوکــرات بودنــش و تاکیــد بــر بــد نبــودن آن و... مــورد نقــد 

ــوده اســت . شــدید عــده ای از حــزب اللهــی هاب
بــه عــاوه ایــن مــوارد اتهاماتــی از قبیــل اطرافیــان فاســد ، 
امــاک نجومــی ، تراکــم فروشــی هــای گســترده ، اختصــاص 
بودجــه بــه نهادهــا و اشــخاص بــه شــرط حمیــت از قالیبــاف 
ــاح  ــی و اص ــان انقاب ــوی مخالف ــا و... از س ــات ه در انتخاب

طلــب شــهردار ســابق مطــرح شــده اســت .
ــه زعــم نویســنده انتظــار رییــس مجلــس  در هــر صــورت ب
ــار  ــی دور از انتظ ــاف کم ــر قالیب ــی از محمدباق ــراز انقاب ت
ــد  ــال 1403 ، 72 درص ــرداد س ــم در خ ــا امیدواری ــت ام اس
مردمــی کــه بــه سرلیســت اصولگرایــان رای داده انــد ، از رای 

خــود پشــیمان نشــوند.

محمدامین مهرعلی تبار
کارشناسی حقوق 

سیدمحمد مهدی تحقیقی
کارشناسی مدیریت

از طرقبه تا بهارستان

مدیر جهادی



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
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ویــژه  نـــامه
مجلس یـازدهم

ــارز  ــای ب ــه ویژگی ه ــط ازجمل ــراط و تفری ــت اف ــگ نادرس فرهن
ــخصی و  ــون ش ــه در ابعادگوناگ ــه روزان ــت ک ــی اس ــه ایران جامع
جمعــی بــروز پیــدا می کنــد. همیــن عــدم پیــروی از مشــی اعتــدال 
گاهــی چنــان انســان را بــه مــرز هبــوط کشــانده کــه در مواجهــه بــا 
ــگاه  ــا ن پدیده هــای اجتماعــی همــه چیــز را دوقطبــی میبینــد و ب
صفــر و صــدی بــه موضوعــات فرســنگ ها از مــرز منطق و اســتدالل 

ــرد.  ــه می گی فاصل
ــادگی در  ــه س ــوان ب ــئله را می ت ــن مس ــی ای ــارز و عین ــه ب نمون
مــورد انتخابــات مجلــس شــورای اســامی مشــاهده کــرد. از طرفــی 
اصاح طلبــان بــرای فــرار از ناکارآمــدی خــود در دولــت و مجلــس 
دهــم و جبــران شکســت در عرصــه انتخابــات ، شــان پارلمــان ملــی 
را بــه انــدازه یــک شــورای محلــی تقلیــل داده انــد و از آن بــه عنــوان 

ــاد می کننــد.  ویتریــن دموکراســی در جمهــوری اســامی ی
جریــان دوم خــرداد درحالــی بــر بی نمکــی مجلــس یازدهــم تاکیــد 
مــی ورزد  کــه انــگار فرامــوش کــرده چهارســال بــا تکیــه بــر کرســی 
ــق  ــد و آرامــش و رون ــر امی نمایندگــی و ســردادن شــعارهایی نظی
اقتصــادی ، عامــل اصلــی ناامیــدی در مــردم و زمینه ســاز بیشــترین 
بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور بــوده و درنهایــت هــم 
بــا کمتریــن میــزان پاســخگویی پیکــر بــی جان مجلــس را بــه حال 

خــود رهــا ســاخته اســت. 
از ســوی دیگــر ، اصولگریــان هویــت از دســت رفتــه خویــش را در 
برپایــی مجلــس یازدهــم جســتجو می کننــد و بــا باالبــردن ضریــب 
انتظــار در مــردم ، شــان مجلــس را بــه عنــوان منجی کشــور در حل 
همــه بحران هــای سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی بــاال می برنــد!

 بی تعــارف ، شــوری اصولگریــان و بی نمکــی اصاح طلبــان بــه یــک 
ــرای مجلــس یازدهــم خطرســاز و دردســرآفرین  ــد ب ــدازه می توان ان
باشــد ، به طــوری کــه نــوع دیــدگاه یکــی از آن هــا منجــر بــه عــوام 
فریبــی می شــود و دیگــری بــه اصــل حاکمیــت مجلــس در نظــارت 

و قانونگــذاری خدشــه وارد می ســازد. 
امــا درحالــت کلــی ، هــردوی ایــن دیدگاه هــا نتیجه یکســانی بــه دنبال 
دارد و درنهایــت باعــث کاهــش ســرمایه اجتماعی در کشــور می گردد. 

اصــا چــه کســی گفتــه کــه مجلــس یازدهــم محکــوم بــه موفقیت 
اســت؟! آیــا مــراد از ایــن عبــارت ، موفقیــت در عرصــه ملــی اســت 
یــا محلــی ، موفقیــت در برطــرف ســاختن زیرســاخت هاســت یــا 
حــل مســائل روز جامعــه؟! چگونــه مدعــی چنین دیدگاهی هســتیم 

درحالــی کــه می دانیــم نهادقانونگــذاری در ایــران هنــوز بــه الگــوی 
ــور  ــک ام ــردم و تفکی ــای م ــنجی نیازه ــت س ــی در اولوی صحیح
ــوان  ــه می ت ملــی و محلــی از یکدیگــر دســت پیــدا نکــرده؟ چگون
از نمایندگانــی کــه بــا وعــده گازرســانی و کشــیدن خــط متــرو وارد 
مجلــس شــده انــد توقــع داشــت حــال مســائل کان و زیرســاختی 

باشــند؟ ایــران کــه فقــط تهــران نیســت!
ــده  ــوز عم ــاب اســامی ، هن ــل ســال از انق ــد از گذشــت چه  بع
ــا وظایــف  کســانی کــه در شــهرهای کوچــک زندگــی می کننــد ب
و تکالیــف نمایندگــی آشــنایی ندارنــد و از مجلــس شــورای اســامی 
هرگونــه توقعــی دارنــد اال نظــارت و قانونگــذاری! درچنین شــرایطی 
ــد و  ــری می دمن ــیپور مطالبه گ ــر ش ــته ب ــم بس ــه چش ــانی ک کس
بــدون پشــتوانه منطقــی جــو انتظــاری مــردم را نســبت بــه مجلــس 
یازدهــم بــاال می برنــد ، فالواقــع در محاسباتشــان مســائل بســیاری را 

ــته اند. ــده انگاش نادی
ــه احتمــال یــک درصــد مجلــس یازدهــم عملکــرد   حتــی اگــر ب
مثبــت و قابــل دفاعــی از خــود ارائــه ندهــد ، همیــن باالبــردن جــو 
انتظــاری در مــردم باعــث بــی اعتمــادی دوچنــدان بدنــه اجتماعــی 
از حاکمیــت خواهــد شــد. البتــه ایــن ســخن نافــی انتظــارات مــردم 
از مســئوالن کشــور نیســت! مســئوالن و کارگــزاران هــم تحــت هیچ 
شــرایطی مجــاز بــه کوتاهــی از انجــام وظایــف خــود نیســتند ، امــا 
مســئله اینجاســت کــه افزایــش کورکورانــه توقــع در میــان الیه های 
اجتماعــی بیــش از آن کــه نماینــدگان مجلــس را بــه چالش بکشــد 

می توانــد بــه مثابــه بحرانــی بــرای نظــام تلقــی گــردد. 
بــرای داشــتن تحلیلــی درســت کــه مبتنــی بــر عقانیــت انقابــی 
نیــز باشــد ، بایــد همــه شــرایط مثبــت و منفــی مجلــس یازدهــم را 
در یــک قالــب و بــه همــراه یکدیگــر بررســی کــرد. باشــک بــا زدن 
عینــک واقــع بینــی و برقــراری تــوازن میــان فرصت هــا و تهدیدهای 
مجلــس یازدهــم ، مردم بــه انتظــارات منطقی تری از نمایندگانشــان 

در نهــاد قانونگذاری می-رســند. 
یکــی از مهم تریــن چالش هــای مجلــس یازدهــم کاهــش پشــتوانه 
رای مردمــی اســت کــه می توانــد بــرای نماینــدگان پارلمــان درحکم 

یــک شمشــیر دولبــه عمــل کند. 
از طرفــی بافــت نســبتا یــک دســت و تــک قطبــی مجلــس یازدهــم 
می توانــد مســیر قانونگــذاری و نظــارت بــر عملکــرد هیــات دولــت را 
تســهیل نمایــد و از طــرف  دیگــر قادراســت آنــان را تــا مرز اســتبداد 
پیــش بکشــاند. طبیعتــا تک صدایــی و فقــدان نظــر مخالــف مجلس 
ــار مشــکل  ــده دچ ــل و کارشناســی ش ــرات کام ــه نظ ــرای ارائ را ب

می کنــد.
 مضــاف بــر ایــن ســابقه نشــان داده کــه اصولگریــان در انجام هــای 

ــای  ــه فعالیت ه ــبت ب ــری نس ــرد موفق ت ــرادی عملک ــای انف کاره
ــس  ــدگان مجل ــورد نماین ــوع برخ ــن ن ــته اند ، بنابرای ــی داش جمع
ــدا  ــر پی ــا یکدیگ ــه ب ــی ک ــارض منافع ــا تع ــه ب ــم در مواجه یازده
ــرا در  ــه اصولگ ــدگان هزارفرق ــون نماین ــن آزم ــد مهم تری می کنن

ــود.  ــده کشــور خواهــد ب طــول چهارســال آین
مســئله بعــدی نحوه تعامــل دولت و مجلس اســت ، چراکه براســاس 
نظریــه تفکیــک قــوا پارلمان تــا انــدازه ای در اداره امور کشــور ســهیم 
اســت و بُعــد اجرایــی قوانیــن برعهــده دولــت قــرار گرفتــه اســت. 
بنابرایــن اگــر دولــت فعلــی یــا رئیــس جمهــور بعــدی هماننــد آن 
چــه کــه در دولــت محمــود احمدی نــژاد اتفــاق افتــاد ، تمایلــی بــه 
همــکاری بــا مجلــس نداشــته باشــد بخواهد مــدام ســاز ناســازگاری 
بــا نماینــدگان را کــوک کنــد طبیعتــا بســیاری از مطالبــات پارلمان 

نیــز بــر روی زمیــن باقــی می مانــد. 
بنابرایــن کشــور زمانــی بــه الگــوی حکمرانــی مطلــوب دســت پیــدا 
ــود  ــتگاه ها وج ــن دس ــجام بی ــی و انس ــه هماهنگ ــرد ک ــد ک خواه
ــر دوش  ــور ب ــکات کش ــام مش ــار تم ــه ب ــه اینک ــد ن ــته باش داش

مجلــس قــرار بگیــرد.
 عاوه بــر ایــن مــوارد ، بــده بســتان هــای سیاســی میــان نمایندگان 
ــت یکــی از بحران هایــی اســت کــه  مجلــس و اعضــای هیــات دول
همــواره اســتقال نهــاد قانونگــذاری را بــه مخاطــره می اندازد. فســاد 
نهادینــه  شــده ای کــه مهــار آن جــز بــا تقــوای سیاســی و وجــدان 
ــی  ــاح سیاس ــارغ از جن ــد. ف ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــی دش کاری کم
نمایندگانــی هســتند کــه بــا توجیه خدمــت به حــوزه انتخابیه شــان 
ــن  ــا گرفت ــد و ب ــای وزراء می بندن ــه روی خطاه ــان را ب ، چشمانش
ــان مشــارکت  ــا در اســتیضاح آن ــازات شــخصی و منطقــه ای ی امتی
نمی کننــد و یــا راه  را بــرای گرفتــن رای اعتمــاد وزیــران از مجلــس 

ــازند. ــوار می س ــورای هم ش
 وقــوع بحران هــای غیرمنتظــره ای همچــون کرونــا نیــز کافــی اســت 
تــا بــر دردهــای قصــه پــر غصــه مجلــس یازدهــم بیفزایــد و آن را بــا 
انبوهــی از مشــکات مواجــه ســازد. بنابرایــن صحیــح اســت بگوییم 
مجلــس یازدهــم محکــوم بــه تــاش و کوشــش اســت تــا اگــر هــم 
نتیجــه مــورد انتظارمــان محقــق نشــد ، آســیب کمتــری متوجــه 

اعتمــاد عمومــی مــردم شــود. 
ــا توجــه بــه اینکــه اقدامــات مجلــس مابــه ازای بیرونــی کمتــری  ب
نســبت بــه اقدامــات اجرایــی دولــت دارد ، چنانچــه بــدون در نظــر 
داشــتن پارامترهــای زمانــی مجلــس را تحــت فشــار قــرار دهیم چیز 
جــز رفتارهــای پوپولیســتی از قــوه مقننــه عایدمــان نمی شــود. پس 
بهتراســت بــا مطالبه گــری معقــول و منطقــی اجــازه دهیــم حداقــل 

ایــن مجلــس کمــی زیربنایی تــر مشــکات را حــل و فصــل کنــد!

مهدی خطیب دماوندی 
کارشناسی ارشد حقوق عمومی

بازی با جو انتظاری جامعه
7

ــه  ــروع ب ــی ش ــره در حال ــم باالخ ــس یازده مجل
ــه خــود  ــی را ب کار کــرد کــه ترکیب بنــدی جالب

گرفتــه اســت. 
ــس  ــن مجل ــار یکپارچه تری ــن ب ــرای اولی ــاید ب ش
ــه نحــوی کــه نخســتین  تاریــخ تشــکیل شــده ب
جلســه فراکســیون انقابــی بــا 240 نفــر از 
نماینــدگان مجلــس 290 نفــری تشــکیل شــد و 
طبــق برخــی تقســیم بندی ها تنهــا 17 نماینــده 

ــد. ــاد گرفتن ــردم رای اعتم ــب از م اصاح طل
یــک  نفــره   240 جمــع  ایــن  همــه  ولــی 
نــوا نیســتند، عــده ای موســوم بــه انقابــی، 
ــداری،  ــزب پای ــده ای از ح ــرا، ع ــده ای اصولگ ع
ــد در  ــر می توان ــن ام ــه ای ــاری و... ک ــده ای به ع
مواجهه هــای مختلــف ســبب تکثــر آرای باالیــی 
ــد  ــه را از جمعــی کــه از دی شــده و صــدای تفرق
ــره کنــد.  بیرونــی یکدســت دیــده می شــود مخاب
مجلــس یازدهــم مجموعــه ای از فرصت هایــی 
و  دوازدهــم  دولــت  کمبودهــای  کــه  اســت 
ــود  ــه وج ــده آن را ب ــش عم ــم بخ ــس ده مجل
ــد. کم فروشــی های مجلــس دهــم در کنــار  آوردن
ــن  ــن یازدهمی ــاالی منتخبی ــد و ب ــعارهای بلن ش
ــل  ــیار ثقی ــظ بس ــش لف ــش پی ــه پی ــس ک مجل
برگزیدنــد،  بــرای خــود  را  انقابــی  مجلــس 
ــوز  ــه هن ــی ک ــات مردم ســطح انتظــارات و توقع
امیــد بــه بهبــود شــرایط را دارنــد را بســیار بــاال 
ــیاری  ــاب بس ــی بازت ــن خطای ــرده و کوچکتری ب
خواهــد داشــت کــه نتیجــه شــعارها و جــو روانــی 
ــاخته اند.  ــن س ــود منتخبی ــا خ ــه گاه ــت ک اس
منتخبینــی کــه رای بســیاری از آنهــا در اصل"نــه 
ــه  ــه ب ــه اشــرافی گری" ،"ن ــه ب ــه بی عملــی"، "ن ب
غربگرایــی" و "نــه بــه فســاد و البــی و رانــت" بود.

ــه  ــتند ک ــی هس ــدن عمل های ــر دی ــردم منتظ م
تاثیــر آن را در زندگــی خــود حــس کننــد. خیلــی 
ــتپخت  ــادی دس ــرایط اقتص ــن ش ــردم در ای از م
لیبرالیســم دیگــر کاری ندارنــد کــه فــان نماینده 
ــا عکــس حــاج  ــه انداختــه و ی روی میــزش چفی
قاســم بــه دســت دارد. اتفاقــا واکنشــی شــدید بــه 
هــر عمــل خــاف وعــده ای پاســخ جامعــه خواهد 
بــود. کمــا اینکــه وقتــی نماینــده ای طــرح "ختــم 
قــرآن" را بــرای اجــرای در مجلــس اعــام کــرد، 
بــا بازخــورد بســیار منفــی در ســطح شــبکه های 
اجتماعــی حتــی مذهبــی و انقابــی مواجــه شــد!

ــت،  ــرآن نیس ــت ق ــد قرائ ــروز نیازمن ــه ام جامع
نیازمنــد عمــل بــه قــرآن اســت، عمــل بــه 
ــد "اّن عملــک  معــارف دینــی اســت کــه می گوی
لیــس لــک بطعمــة، و لکنــه فــی عنقــک امانــة". 
ــیله  ــه وس ــردن و ن ــت برگ ــئولیت امانتی س مس

ــر! ــی دیگ ــه اهداف ــی ب دسترس
مجلــس یازدهــم مجموعــه ای از امیدواری هاســت 
ــه  ــل ب ــی تبدی ــدک خطای ــا ان ــد ب ــه می توان ک
ــادی و  ــب جه ــه لق ــی ک ــود. از رئیس ــأس ش ی
ــه  ــی ک ــا جوانان ــد ت ــدک می کش ــه ی ــی ب انقاب
داعیــه اثرگــذاری در گام دوم انقــاب دارنــد و تــا 
ــک  ــس را از نزدی ــی مجل ــن علن ــه صح ــون ن کن
ــده و ســیاهچاله  ــا فضــای پیچی ــه ب ــد و ن دیده ان

ــد. ــدرت آشــنایی دارن ق
نمایندگــی  فرصت هــای  تــک  تــک  از  بایــد 
ــن  ــک ای ــک ت ــه ت ــت ک ــرد و دانس ــتفاده ک اس
قابــل  کنونــی کشــور  فرصت هــا در شــرایط 
تبدیــل بــه یــک تهدیدســت، تهدیــد فرصت هــا...

"وقــت مجلــس محــدود اســت؛ شــما چهــار 
ــد از ذّره ذّره  ــد، بای ســال بیشــتر کــه وقــت نداری
و لحظه لحظــه ی ایــن وقــت اســتفاده کــرد. 
ــرح  ــت دار ]مط ــات اولویّ ــاً موضوع ــن صرف بنابرای

ــود[." ش
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ــس  ــان مجل ــدگان و کارکن ــدار نماین ــات در دی بیان
ــامی ــورای اس ش

ایمان آهنگر
کارشناسی کامپیوتر

تهدیدِ  فرصت ها

اقبال شاکری
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی

سازمان امور مالیاتی در شرایط کنونی به دنبال اخذ مالیات از خانه های 
با متراژ 150 متر به باال است، اما به نظر من در این رابطه، مساکن 
کوچک و کم متراژ نیز باید مشمول قانون شوند. زیرا در شرایط کنونی 
تقاضا برای خرید مساکن با متراژ پایین بسیار افزایش یافته است.

همچنین طبق گفته مسئوالن سازمان امور مالیاتی، مالیات خانه های 
خالی معادل 20 درصد مالیات بر اجاره خواهد بود، به نظر می رسد که 
این میزان مالیات مالکان را برای اجاره یا فروش مساکن ترغیب نخواهد 
کرد، بنابر این به نظر من قوانین مرتبط با مالیات بر خانه های خالی 
باید در مجلس یازدهم مورد اصاح قرار گیرد.

مالیات بر خانه های خالی از مساکن کوچک هم اخذ شود
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ویــژه  نـــامه
8مجلس یـازدهم

علیرضا زاکانی 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 

از آنجایی که کمیسیون آیین نامه قرائت به تصمیم گیری تغییر داد، این باعث شد تا 
شورای نگهبان این اعتبارنامه را پذیرفت، در حالی که مجلس باید درباره اعتبارنامه آقای 

تاجگردون تصمیم گیری کند و موضوع استماع نیست. اگر این رویه اصاح نشود پایه 
غلطی گذاشته می شود که در مجالس آینده هر فردی می تواند نهایتاً با تامین نظر 10 

نفر اعتبارنامه خود را تصویب کند که در این شرایط مجلس مصلوب الید می شود.
براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در 

تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است.
کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد 

نمایندگان موضوعیت دارد.

نمایندگان نمی توانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند

آغــاز مجلــس یازدهــم میتوانــد ســرآغاز فصــل نوینــی در ســاختار 
سیاســی جمهــوری اســامی باشــد.

ناکارآمــدی نظــام تقنینی،عــدم نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان ، 
عــدم وجــود ســاختار حزبــی ، ازجملــه مــواردی اســت کــه موجب 

عملکــرد نامطلــوب مجلس شــورای اســامی شــده اســت.
در ایــن یادداشــت تــاش خواهــم کــرد بــه ایــن مــوارد بــه شــکل 

ــردازم. اجمالی بپ

 * درآمدی برنهاد پارلمان
ــه  ــاز میگــردد ب ــران ب ــا پارلمــان در ای ــس ی ســابقه ی نهــاد مجل
ــوان مهســتان  ــا عن ــت ب دوره ی اشــکانیان ،مجلســی شــکل گرف
کــه اعضــای آن علمــای مذهبــی بــزرگان ارتشــی و نجیــب زادگان 

ــد.  و اشــراف بودن
تــا دوره ی ناصــری مــا در ایــران تقریبــا هیــچ نهــادی تحــت عنوان 
مجلــس نداشــتیم.دراواخر ســلطنت ناصرالدیــن شــاه یــک مجمعی 
شــکل گرفــت کــه اعضــای آن را خــود ناصرالدیــن شــاه منصــوب 
میکــرد و وظیفــه ی آن مشــورت دهــی بــه اعلی حضــرت در امورات 
مملکتــی بــود کــه البته عمــرش چنــدان بــه درازا نکشــید و چندی 

بعــد از تاســیس توســط خــود ناصرالدیــن شــاه منحل گشــت.
انقــاب مشــروطه منتــج بــه شــکل گیــری مجلســی شــد کــه در 
حقیقــت یــک گام رو بــه جلــو برای ایجــاد مفهــوم دموکراســی بود.

مجلــس اول در واقــع مجلــس اصنــاف و بازاریــان و نماینــده ی علما 
بــود ونــه مجلــس عامــه ی مردم.این یــک مقدمه بســیار مختصری 
از تاریخچــه ی نهــاد پارلمــان در ایــران بــود کــه بــرای فهــم ســایر 

مطالــب ذکــر آن ضــروری مــی نمــود.

 * ناکارآمدی نظام قانون گذاری
در ابتــدای انقــاب وقتــی که تئــوری جمهــوری اســامی از جانب 
امــام خمینــی)ره( مطــرح شــد ، ابهامــات وســواالت مختلفــی در باره 
ی آن وجــود داشــت.ما در انقــاب از نطریــه ای اســتفاده کردیم تحت 
عنــوان مــردم ســاالری دینــی کــه برگرفتــه از نــص صریــح قــرآن 
کریــم بود.مــردم ســاالری دینــی در بیــان ســاده بــه معانــی برپایــی 
حکومــت بــه دســت خود مــردم بــرای اجــرای احــکام الهی اســت.لذا 

بــرای تحقــق ایــن مســئله ایجــاد و تقویــت نهــادی کــه در آن بتــوان 
نظــر اکثریــت مــردم را دخیــل کــرد بســیار حــس مــی شــد.

بهتریــن جایــی کــه میتــوان در آن نظــر اکثریــت مــردم را بدســت 
ــاد  ــم داد ، نه ــت تعمی ــف حکوم ــزای مختل ــه اج آورد و آن را ب

پارلمــان یــا مجلــس بــود.
ــر مبنــای همیــن مســائل مجلــس شــورای اســامی در ســال  ب
58 تشــکیل شــد تــا بــه امــر قانــون گــذاری جمهــوری اســامی 
بپردازد.طبیعــی اســت کــه در یــک کشــور تــازه انقــاب شــده و 
ــون گــذاری  درگیــر جنــگ نارســایی هــای ســاختاری نظــام قان
ــام  ــان و اتم ــا گذشــت زم ــا ب ــد ام ــروز پیدانکن ــرای ب ــی ب فرصت

جنــگ ایــن نارســایی هــا خــود را نشــان داد.
در اینجا به چند ایراد اساسی نهاد پارلمان میپردازم.

الف( عــدم تبییــن درســت وظایــف نمایندگــی: شــما در مجلس 
شــورای اســامی بــا یــک نماینــده ای رو بــه رو هســتید کــه هــم 
بایــد بــه امــورات حــوزه ی انتخابیــه خــود اظهــار نظــر و پیگــری 
داشــته باشــد ، هــم در مجمــع نماینــدگان اســتان حضــور داشــته 
ــه مســائل اســتانی اظهــار نظــر کنــد ، هــم در  باشــد و نســبت ب
عرصــه ی ملــی و کشــوری بــه قانــون گــذاری و اظهــار نظر بپــردازد 

و بعضــا در عرصــه ی بیــن المللــی نیــز میبایســت نظربدهــد.
ســوال؟ مگــر یــک نماینــده تــا چــه انــدازه ظرفیــت و توانایــی و 
تخصــص و وقــت دارد کــه بــه تمامــی ایــن امــور رســیدگی کنــد؟

ب( مرکــز پژوهــش هــا: ظبیعــی اســت کــه نماینــدگان- اکثــرا 
در همــه ی ســطوح کارشــناس نیســتند ولــی مجلــس ســورای 
اســامی در ســطوح مختلــف اقدام بــه قانــون گــذاری میکند.برای 
ــازوی کارشناســی مجلــس  ــا درســال 71 ب ــر کــردن ایــن خل پ
یعنــی مرکــز پژوهــش هــای مجلــس ایجاد شــد تــا درمــورد لوایح 
و مســائل مختلــف آن بــه نماینــگان مشــاوره کارشناســانه بدهــد. 
ولــی متاســفانه بــه دلیــل عــدم وجــود یــک اهــرم الــزام آور کافــی 
بــرای تاثیــر بخشــی به نقــش مرکــز پژوهش هــا در رونــد تصویب 
مصوبــات مجلــس عمــا ایــن مرکــز یــک نقــش تشــریفاتی و کم 
اثــر را پیــدا کــرده اســت.البته نقــش البــی هــا ومنافــع محــوری 

گروهــی از نماینــدگان را نبایــد نادیــده گرفــت.
ــه  ــای انتخابی ــوزه ه ــئله درح ــهردار؟:این مس ــا ش ــده ی ج( نماین
کوچــک تــر مثــل شهرســتا ها مشــهود اســت کــه مــردم از نماینده 
انتظــار بیمارســتان ســازی ، جــاده ســازی و کار هــای عمرانــی دارد 
در حالــی کــه رســال یــک نماینــده طبــق قانــون اساســی قانــون 
گــذاری و نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن اســت کــه ای ماجــرا 
بــه دلیــل البی هــای نماینــدگان بــا ورا بــرای انتقــال امکانــات و...به 

حــوزه ی انتخابیــه خــود تحــت شــعاع قــرار گرفتــه اســت.

 * عدم نظارت بر عملکرد نمایندگان
ســال 89 بــود کــه در دیــداری کــه نماینــدگان مجلس خدمــت مقام 
معظــم رهبــری رســیدند ایشــون توصیــه کردنــد کــه خــوب اســت 
مجلســی کــه یکــی از وظایفــش نظارت اســت یــک ســاز و کاری هم 
ایجــاد شــود کــه بــر کار نماینــدگان نظــارت نماید.بــر همیــن مبنــا 
نماینــدگان یــک کارگزوهــی را ایجــاد کردنــد تحــت عنــوان هیئــت 
نظــارت بــر رفتــار نمایندگان کــه وظیفه آن رســیدگی بــر تخلفات و 

نظــارت بــر نماینــدگان مجلس شــورای اســامی اســت.
البتــه زیــاد نبایــد بــه ایــن هیئــت امیــد داشــت چــرا کــه خــود 
نماینــدگان کــه بــا یکدیگــر همــکار هســتند قــرار اســت بــر رفتار 
ــری در  ــازمان دیگ ــاد و  س ــچ نه ــد و هی ــارت کنن ــان نط خودش
ایــن هیئــت حضــور ندارد.لــذا ایــن  ســاز و کار رســما بــه ابتــذال 
کشــیدن مفهــوم نظــارت اســت.اخیرا دوتــن از نماینــدگان مجلس 
دهــم بــه جــرم اخــال در نظــام اقتصادی((احتــکار پوشــک بچــه 
ــه  ــوم ب ــت و محک ــکه و ارز)) بازداش ــودرو وس ــد خ ــت خری وران

حبــس و رد مــال شــدند.
راهــکاری کــه بــرای عملیاتــی شــدن ایــن نظــارت بــر نماینــدگان 
بــه نظــر مــی رســد ایــن اســت کــه در آن هیئــت بجــز نماینــده 
ــه ،وزارت  ــوه ی قضائی ــی از ق ــن ونمایندگان ــدگان ،ناطری ی نماین
اطاعــات ،نیــروی انتظامــی و اطاعــات ســپاه نیــز حضــور داشــته 
باشــند(با ســاز و کار های مشــخصی که مشــکلی بــرای نمایندگان 

ایجــاد نکنــد) تــا ایــن نظــارت جنبــه ی عملیاتــی پیــدا کنــد.
هیــچ نهــادی امــکان برکنــاری نماینــده مجلس شــورای اســامی 
را از کرســی نمایندگــی اش نــدارد مگــر اینکــه شــاکی خصوصــی 

ــته باشند. داش

 * شایسته ساالری
در نظــام هــای دموکــرات نرمــال افــرادی امــکان صعــود در ســپهر 
سیاســی دارنــد کــه حداقــل هایــی از شــرایط یــک رجل سیاســی 
ــت  ــا یکدیگــر رقاب ــر ب را دارا باشــند و در شــرایطی شــفاف و براب
ــا  ــان ی ــده پارلم ــگاه خاص(نماین ــه آن جای ــت ب ــرده و در نهای ک
وزیــر یــا نخســت وزیــر یــا هــر منصــب سیاســی و مدیریتــی) می 
رســند. ایــن رونــد در پرتــو حــزب و کار حزبــی طــی مــی شــود 
ولــی از آن جایــی کــه مــا در ایــران اساســا مفهومــی بــه نــام حزب 
وبــه معنــای اخــص آن نداریــم لــذا رونــد رشــد افــراد و رســیدن 
آنهــا بــه مناصــب حکومتــی نیــز غیــر شــفاف و دارای رانت اســت.

ــه شــکل معیــوب در ایــران و  ــرای همیــن شایســته ســاالری ب ب
ســاختار مجلــس پیــش رفتــه اســت و ایــن مســئله موجــب عــدم 

شــکل گیــری یــک مجلــس قــوی و کار آمــد شــده اســت.

 * البی ها
 

دولــت رای اعتمــاد وزرای خــود را از مجلــس میگیرد  به بیان ســاده 
تــر مشــروعیت دولــت را مجلــس تنفیذ میکنــد واین مشــروعیت تا 

زمانــی امتــداد دارد که مجلــس بخواهد.
لــذا وزرا قالبــا در حــال البــی بــا نماینــدگان مجلــس بــرای دریافت 
بوجــه بیشــتر و یــا مســائل فســاد زای دیگــر هســتند و از آن طــرف 
نماینــده نیــز همیــن کار را انجــام میدهــد یعنی بــرای اینکــه بتواند 
امکانــات و..بیشــتری را بــه حــوزه ی انتخابیــه خــود ســرازیر کنــد 

غالبــا در حــال زد و بنــد بــا وزرا هســتند.
تمــام ایــن مســائل را فرامــوش کنیــد ، اصــا فــرض میگیریــم یک 
ــادی  ــن کشــور نه ــه وای ــخ شــکل گرفت ــره ی مری کشــوری در ک
دارد بــه نــام مجلــس کــه یــک گــروه از ســاکنین آن ســیاره در آن 
نهــاد عضویــت دارنــد و بــه واســطه ی همیــن عضویتشــان بــا انــواع 
ــان هــا و گــروه هــا اعــم از گــروه هــای اقتصــادی ،  و اقســام جری
سیاســی و... در ارتبــاط هســتند و هیــچ نظــارت کار آمــدی نیــز بــر 
آنهــا وجــود نــدارد. خــب طبیعــی اســت که فســاد در چنیــن جایی 

بســیار مســتعد بــروز و ظهــور اســت.
جمع بندی

اگــر در تیتــر اولیــه عبــارت امیــد 30 درصــدی را آوردم در واقــع 
منظــورم ایــن بــود کــه در بهتریــن حالــت بــا توجــه بــه ســاختار 
هــای فعلــی وبــا توجــه بــه حضــور جمعیــت زیــادی از نیــرو هــای 
ــدی  ــد کارآم ــم 30 درص ــس یازده ــن مجل ــوان ای ــی و ج انقاب

خواهــد داشــت و البتــه ایــن عــدد بســیار رویایــی اســت. 
لــذا میبایســت انتطــارات را واقعــی تــر نمــود و بــا مطالبــه ی هدف 
منــد و دقیــق و آغشــته بــه بنیــان هــای علمــی و نــه ژورنالیســتی 
بــه بهبــود وضعیــت نظــام تقنینــی کمــک کرد.نکتــه حیاتــی این 
اســت کــه مطالبــه ی مــا زمانــی کارا خواهــد بــود کــه مبتنــی بــر 
یــک ســاز و کار علمــی دقیــق وهدفمنــد باشــد و نــه بــه شــکل 

ــاعه. خلق الس
البتــه مــوارد دیگــری نیــز وجــود داشــت کــه جــا داشــت در ایــن 
یاداشــت بــدان هــا بپردازیم مثل شــفافیت ، ســاز و کار کمیســیون 
هــا ،مســئله ی رای اعتمــاد هــا ، اظهــار نظر هــا و.. که متاســفانه در 
ایــن یادداشــت امــکان بررســی همــه ی ایــن مــوارد وجود نداشــت.

به امید مجلسی قوی و پویا.

احمدرضا موسی پور
کارشناسی علوم سیاسی

امید 30 درصدی
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محمد کاشانی
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سرگذشت ادوار!

9

غالمرضا تاجگردون 
منتخب مردم گچساران در مجلس شورای اسالمی 
در انصاف و عدالت شما و هیأت رئیسه شکی ندارم ولی تذکراتی هم دارم!

انتظار داشتم که قبل از رأی گیری عنایتی داشته باشید اما اراده شما به رأ ی گذاشتن 
اخطار بود که این موضوع برخاف اظهارنظر سخنگوی هیأت رئیسه بوده است اما تا امروز 
توکل به خدا کردم و حرفی نزدم. 
برخاف قوانین و آئین نامه شعبه و با گذشت تمامی زمان ها نایب رئیس مجلس نامه ای را 
به شورای نگهبان نوشته و در شعبه علیرغم آنکه قانون و آئین نامه اجازه نمی داد بر اساس 
آن عمل شد اما مشخص نیست بر اساس چه چیزی امروز شما رویکرد دیگری دارید.

تاجگردون مظلومانه در مجلس بود، من داعیه بر ماندن و اصراری بر آن ندارم و کیفم را 
برمی دارم و از مجلس می روم اما شما هستید که در درگاه قیامت و آخرت قرار دارید.

از قالیباف انتظار عنایت داشتم!

بررســی عملکــرد روســای مجلــس شــورای 
اســالمی از اول انقــالب تاکنــون

در تاریــخ 7 خــرداد 1359 اولیــن جلســه مجلــس شــورای اســامی 
تشــکیل شــد تــا بتوانــد رکــن قانونگــذاری در کشــور را آغــاز کنــد. 
ایــن تاریــخ مبنایــی بــرای آغــاز بــه کار تمامــی دوره هــای بعــدی 

مجلــس تــا کنــون شــده اســت.
تــا کنــون 11 دوره انتخابــات مجلــس صــورت گرفته اســت و آقایان 
ــق  ــم دوره(، ناط ــنجانی)2 و نی ــمی رفس ــی)3 دوره(، هاش الریجان
ــه  ــی)1 ونیــم دوره( و حــداد عــادل)1 دوره( ب ــوری)2 دوره(، کروب ن
ترتیــب حائــز بیشــترین مدت ریاســت بر مجلس شــورای اســامی 
هســتند. آقــای قالیبــاف نیز بــا انتخــاب نمایندگان مجلــس یازدهم 
در حــال حاضــر ریاســت مجلــس شــورای اســامی را بر عهــده دارد.

در ایــن یادداشــت ســعی داریــم گــزارش مختصــری از عملکــرد 5 
ــا پایــان دوره دهــم  رئیــس گذشــته مجلــس از ابتــدای انقــاب ت

مجلــس شــورای اســامی ارائــه بدهیــم.

 آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی هاشمی 

اولیــن رئیــس مجلــس پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــود. وی 
همچنیــن در دوره دوم و ســوم نیــز بــه ریاســت مجلــس انتخــاب 
شــد کــه در دوره پایانــی مهــدی کروبــی ادامــه دهنــده ریاســت بــر 

مجلــس شــد.
ادواری کــه هاشــمی رفســنجانی ریاســت آن را بــر عهــده داشــت 
بــه دلیــل اوضــاع متشــنج بعــد از انقــاب دارای اهمیــت بســیاری 
بــود. از مهمتریــن مســائلی کــه بــرای مجلــس در دور اول آن رخ داد 
میتــوان بــه رای بــه عــدم کفایــت بنــی صــدر، آزاد کــردن گــروگان  
هــای آمریکایــی و رأی اعتمــاد بــه دولــت موســوی و وزرایش اشــاره 
کــرد کــه وی در رخ دادن تمــام آن اتفاقــات نقــش اساســی داشــت.

دور ســوم مجلــس نیــز کــه با ریاســت هاشــمی همــراه بــود همانند 
دوره اول دارای حــوادث گوناگونــی همچــون پذیــرش قطعنامه 598 
توســط امــام خمینــی، موافقــت امام بــا اســتعفای منتظــری از قائم 
ــون  ــری در قان ــرای بازنگ ــس ب ــری، درخواســت مجل ــی رهب مقام
اساســی، ارتحــال حضــرت امــام خمینــی و انتخــاب حضــرت آیــت 
اهلل خامنــه ای بــه عنــوان رهبــر انقــاب اســامی همــراه بــود کــه 
مجلــس شــورای اســامی طبیعتــا در هــر کــدام از ایــن رخ دادهــا 

نقــش تاثیــر گــذاری را بــر عهــده داشــته اســت.

 آقای مهدی کروبی
اولیــن تصــدی وی بــر پســت ریاســت مجلــس پــس از اســتعفای 
ــت  ــات ریاس ــروزی در انتخاب ــل پی ــه دلی ــنجانی ب ــمی رفس هاش
جمهــوری و جایگزینــی وی بــه عنــوان رئیــس جدیــد مجلــس در 

ــود. ــه دور ســوم ب ادام
از مهمتریــن مســائل در خصــوص مجلــس ســوم میتــوان بــه رای 
آوردن گــروه جدیــد التاســیس مجمــع روحانیــون مبــارز با ریاســت 
ــه  ــراد جامع ــن اف ــا ایجــاد انشــقاق در بی ــه ب ــرد ک ــام ب ــی ن کروب
روحانیــت مبــارز توانســتند اکثریــت کرســی هــای مجلــس را بــه 
دســت بیاورنــد کــه ایــن امــر باعــث انتخــاب وی بــه عنــوان نائــب 
رئیــس مجلــس و پــس از اســتعفای هاشــمی به عنــوان رئیــس آن 
شــد. نامــه سرگشــاده کروبــی و چنــد تــن دیگــر در واکنــش بــه 

اظهــارات منتظــری در خصــوص اعــدام منافقیــن از اتفاقــات مهــم 
ــه  ــی در هیئــت رئیســه مجلــس ب مجلــس ســوم و حضــور کروب

حســاب مــی آیــد.
امــا از مهمتریــن دوران مهــدی کروبــی در مجلــس، ریاســت وی در 
دور ششــم مجلس اســت. تحصــن نماینــدگان مجلــس در اعتراض 
بــه رد صاحیــت داوطلبــان مجلس هفتم توســط شــورای نگهبان، 
ــی  ــرود و مهــدی کروب ــه شــمار می ــن دوره ب ــن رخ داد ای مهمتری
نقــش مهمــی در کنتــرل و مدیریــت ایــن حادثــه بــر عهده داشــت.

کروبــی در خصــوص موضــوع تحصــن نماینــدگان در مصاحبــه ای 
گفتــه بــود کــه نماینــدگان فکــر میکردنــد جامعــه از ایــن کار آنهــا 
اســتقبال میکننــد ولــی مشــت آن هــا خالــی بــاز شــد. وی گفــت 
اعضــای حــزب مشــارکت نمــی خواســتند غیــر از خودشــان فــرد 

دیگــری امــور مجلــس را برعهــده بگیــرد.

 آقای علی اکبر ناطق نوری

وی در دوره چهــارم و پنجــم مجلــس شــورای اســامی، ریاســت 
آن را بــر عهــده داشــت. از مهمتریــن حــوادث دوران ریاســت 
ناطــق نــوری میتــوان بــه جلســه اســتیضاح عبــداهلل نــوری و 
عطــاءاهلل مهاجرانــی، قتــل هــای زنجیــره ای، اصــاح قانــون 

مطبوعــات و حادثــه کــوی دانشــگاه نــام بــرد. 

ــس در دوران  ــای مجل ــت کرســی ه ــا وجــود اینکــه اکثری ب
ــا  ــود ام ــرا ب ــاح اصولگ ــوری در دســت جن ــق ن ریاســت ناط
ــن  ــکاری بی ــر هم ــس ب ــت مجل ــس وق ــی رئی ــد دائم تاکی
مجلــس اصولگــرا و دولــت اصاحطلــب بــود؛ همچنیــن 
ــرای  ــوه ب ــر جناحــی از ســوی دو ق ــار غی ــتار رفت وی خواس
پیشــرفت کشــور و نظــام شــده بــود. در همیــن راســتا نیــز در 
مجلــس پنجــم تمــام 22 وزیــر پیشــنهادی دولــت از ســوی 
ــتیضاح  ــرای اس ــه ماج ــد. البت ــاد گرفتن ــس رای اعتم مجل
ــه کار  ــاز ب ــاه از آغ ــد 10 م ــا بع ــم تنه ــور آن ه ــر کش وزی
دولــت جنجــال هــای زیــادی را از ســوی رســانه هــا بــه راه 
انداخــت. ناطــق نــوری در واکنــش بــه ایــن انتقــادات گفــت 
ــوا نیســت و  ــن ق ــای تضــاد بی ــه معن ــس ب ــدام مجل ــه اق ک
ایــن حــرف هــا شــیطنت رادیوهــای بیگانــه و رســانه هــای 

ــی میباشــد. داخل
ناطــق نــوری در دوران تصــدی ریاســت مجلــس فعالیت های 
زیــادی خصوصــا در حــوزه بیــن الملــل انجــام داد؛ تاســیس 
ــه  ــفر ب ــامی و س ــورهای اس ــس کش ــن المجال ــه بی اتحادی
کشــورهای اروپایــی بــه عنــوان اولیــن نفــر از بیــن ســران 3 
قــوه پــس از انقــاب و رایزنــی در حــوزه هــای مختلــف با هم 
ــان اروپایــی خــود از مهمتریــن اقدامــات وی در دوران  پیمان

ریاســت مجلــس در عرصــه بیــن المللــی بــود. 

 آقای غامعلی حدادعادل

ــده دار ریاســت  ــی، عه ــر روحان ــس غی ــن رئی ــوان اولی ــه عن وی ب
ــد. ــامی ش ــورای اس ــس ش ــن دوره از مجل هفتمی

از جملــه اتفاقــات مهــم در ایــن دوره میتوان بــه تصویب طرح تثبیت 
قیمــت  هــا در همــان ســال اول اشــاره کــرد کــه حدادعادل بــه عنوان 
عیــدی بــه مــردم از آن یــاد کــرد. در نتیجــه ایــن طــرح کــه مــورد 
مخالفــت جــدی دولــت اصاحــات قــرار گرفــت، قیمــت گاز، بــرق، 
آب، تلفــن و مــواد ســوختی کــه دولــت بــرای آنهــا یارانــه پرداخــت 
می کــرد، ثابــت میمانــد. البتــه در همیــن دوره از مجلــس نیــز طــرح 

ســهمیه بنــدی بنزین مــورد تصویــب نماینــدگان قــرار گرفت.
بخشــی از دوران مجلــس هفتــم همزمــان بــا آغــاز بــه کار دولــت 
ــی  ــود. برخ ــژاد ب ــدی ن ــود احم ــوری محم ــت جمه ــم و ریاس نه
معتقــد هســتند کــه مجلــس هفتــم بیشــترین حمایــت هــا را از 

ــژاد انجــام داد. ــت محمــود احمــدی ن دول

 آقای علی الریجانی

وی بــا 3 دوره بیشــترین زمــان ریاســت بــر مجلس شــورای اســامی 
را تــا کنون دارا میباشــد.

الریجانــی بــا پیــروزی از حدادعــادل در انتخابات داخلی فراکســیون 
اصولگرایــان توانســت بــدون داشــتن رقیب ریاســت مجلس هشــتم 
را بــا رای اکثریــت نماینــدگان بــر عهــده بگیــرد. تحلیلگران بــر این 
اعتقــاد هســتند کــه وی در ابتدا ســعی داشــت چهره غیر مســتقلی 
از خــود نســبت بــه جنــاح هــای سیاســی نشــان دهــد و او را غیــر 
جناحــی تریــن فــرد در کســوت ریاســت مجلس بــه شــمار میبرند.

مجلــس هشــتم با ریاســت الریجانــی رکورد دار اســتیضاح وزرا شــد 
و در همیــن مجلــس بــرای اولین بــار طــرح ســوال از رئیس جمهور 
در دســتور کار قــرار گرفــت. الریجانــی در ایــن دوره، مرکز تحقیقات 
اســامی مجلــس شــورای اســامی را در شــهر قــم تأســیس کــرد 
کــه ایــن مرکــز، نهــادی پژوهشــی و وابســته بــه مجلــس شــورای 
ــا هــدف تطبیــق قوانیــن مصــوب مجلــس،  ــود، کــه ب اســامی ب
ــا دســتورها و احــکام شــرعی، فعالیــت میکنــد. تصویــب طــرح  ب
هدفمنــدی یارانــه هــا کــه از بزرگترین طرح هــای اقتصــادی دولت 

بــود در ایــن مجلــس بــه تصویــب نماینــدگان رســید.
مجلــس نهــم نیــز کــه بــا ریاســت الریجانــی همــراه بــود بــه عنوان 
مجلــس هســته ای در فضــای سیاســی ایــران نــام گرفــت کــه علت 
ایــن نــام گــذاری به دلیــل مذاکــرات و جلســات فشــرده نمایندگان 
مجلــس بــرای تصویــب برجــام بــود. برخــی معتقــد هســتند کــه 
رونــد تصویــب برجــام در  مجلــس و همچنیــن بســیاری از طــرح 
هــای پیشــنهادی از ســوی دولــت بــا دخالــت رئیــس مجلــس بــه 

شــکلی درســت صــورت نگرفتــه اســت.
تنــش میــان محمــود احمــدی نــژاد و علــی الریجانــی در ماجــرای 
یکشــنبه ســیاه از جملــه اتفاقــات مهــم ایــن دوره از مجلــس بــود که 
بــا عتــاب شــدید رهبر معظــم انقاب همــراه بــود. همچنیــن در این 
دوره بــرای اولیــن بــار در تاریــخ جمهــوری اســامی، رئیــس جمهــور 

بــرای پاســخ بــه ســواالت نماینــدگان بــه مجلــس فراخوانــده شــد.
علــی الریجانــی در دوره دهــم انتخابات مجلس به عنــوان نماینده ای 
مســتقل امــا با حمایت بخشــی از اصولگرایــان و همچنین طرفــداران 
دولــت بــا ریــزش آرا بــه عنــوان نفر دوم شــهر قــم به مجلــس راه پیدا 
کــرد و در رقابــت بــا عــارف بــه ریاســت مجلــس دســت پیــدا کــرد. 
الریجانــی در دوره ریاســت مجلــس دهــم، تصویــب طرح هــا و لوایــح 
بــرای حمایــت از کشــاورزان، دامــداران، قالی بافــان، بیمــه بیــکاری، 
طــرح هدفمنــد کــردن یارانه  هــا و برنامه پنجم توســعه را در دســتور 

کار قــرار داد.

ــه طــور  ــخ 7 خــرداد ب مجلــس یازدهــم شــورای اســامی در تاری
رســمی آغــاز بــه کار کــرد و بــه فاصلــه یــک روز بعــد ، بــه انتخــاب 

هیئــت رئیســه مجلــس یازدهــم، اقــدام کــرد.
در نظــر اســت طــی ایــن یادداشــت ، بــه طــور اجمــال ، اهــم چالش 

هــای مجلــس یازدهم مــورد بررســی قــرار گیرد.
همــان طــور کــه بنیــان گــذار جمهــوری اســامی ، حضــرت امــام 
خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( در ســال هــای آغازیــن بعــد انقــاب 
فرمودنــد: مجلــس در راس امــور اســت. لــذا وظیفــه قانــون گــذاری 
مجلــس بســیار مهــم اســت و در اصــل ریــل گــذاری بــرای حرکــت 
اجرایــی کشــور و دولــت اســت کــه نیازمنــد افزایش کیفیــت قانون 

ــار ســال  ــس فقــط چه ــدگان مجل ــه نماین ــذاری اســت . چراک گ
مهلــت دارنــد، بنابرایــن بایــد وقــت خــود را صــرف قانون گــذاری در 
مســائل دارای اولویــت و مهــم کشــور کننــد. اّمــا ایــن قانــون گذاری 
ــا دو نکتــه ی: عملــی بــودن آن هــا و عــدم قانــون  بایــد همــراه ب

گــذاری، خــاف مصالــح کشــور باشــد.
ــه  ــه جانب ــا کیفیت(،)متقن(،)هم ــد: )ب ــون بای ــی قان ــور کل ــه ط ب
نگر(،)برگرفتــه از دیــدگاه هــای کارشناســانه(،)در بردارنــده مصالــح 

ملّی(باشــد.
حضــور نماینــدگان تــازه نفــس بــه نوعــی فرصت خواهــد بــود؛ زیرا 
حضــور نماینــدگان تــازه نفــس در کنــار نماینــدگان بــا تجربــه، نــه 
تنهــا معضلــی بــرای مجلــس نخواهــد بــود بلکــه باعــث تشــکیل 

مجلســی بــا تجربــه و بــا انگیــزه را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــه  ــام خودشــان، ب ــری در پی ــم رهب ــام معّظ ــه مق همــان طــور ک
ــان  ــان بی ــه منتخب ــاب ب ــم، خط ــس یازده ــاز مجل ــبت آغ مناس

فرمودنــد: مســئله اقتصــاد، به خصوص معیشــت طبقه ضعیــف باید 
در دســتور کار قــرار گیرد.ایــن نماینــدگان در عملــی شــدن اقتصــاد 
مقاومتــی بســیار اثــر گذارنــد. زیــرا بــا اقدامــات اقتصــادی ، دولــت را 
در ایــن مســیر قــرار داده و آن اقدامــات را از دولــت مطالبــه می کنند.

مشــکات اقتصــادی به خصــوص رکــود و اشــتغال و تــوّرم از طریق 
رونــق تولیــد داخلــی قابــل حــل خواهــد بــود. بویــژه در کنــار توجه 
بــه ایــن مســائل ، مجلــس یازدهــم بایــد نســبت بــه تنظیــم برنامه 

هفتــم توســعه اقــدام جــّدی انجــام بدهد.
مســئله اقتصــاد از اولویــت هــای کشــور اســت امــا فرهنــگ در بلند 
ــن زمینــه هــم  ــر اســت. کــه در ای مــدت از اقتصــاد هــم مهــم ت
نیازمنــد اقدامــات فرهنگی از ســوی نماینــدگان این مجلس اســت؛ 
تــا از بــی توجهــی دســتگاه هــای فرهنگــی نســبت بــه این مســئله 
مهــم جلوگیــری شــود. از مهــم تریــن ضعف هــای موجــود میتوان 
: کوتاهــی و عــدم توّجــه کافــی نســبت تولیــد کاالهــای فرهنگــی 

مفیــد و جلوگیــری از تولیــد کاالی فرهنگــی مضر)برای مثــال مواد 
غذایــی( را بــر شــمرد.

ــه آن،  ــه مثاب ــه ب ــت ک ــی اس ــادی انقاب ــل نه ــس در اص مجل
نماینــدگان آن بایــد انقابــی باشــند و انقابــی بماننــد و انقابــی 
عمــل کنند. یعنــی در قانــون گــذاری و در انجــام وظایف نمایندگی 

و در ســخنان خــود انقابــی عمــل کننــد.
در حــوزه سیاســت هــای خارجــی هــم نماینــدگان مجلس بایــد در 
برابــر گســتاخی هــای دشــمنان خارجــی، موضعــی قاطع و شــفاف 
اتخــاذ و پاســخی محکــم بدهنــد. زیــرا انفعال مجلــس ، باعــث زیاد 
تــر شــدن دشــمنی آنــان خواهــد شــد. بــه طــور کلــی دشــمنان 
ملـّـت ایــران بــه معنــای واقعــی زورگــو هســتند. بدیهــی اســت کــه 
نظــام مــا و مســئولین مــا زیــر بــار هیــچ زورگویــی و بــاج گیــری 
نخواهنــد رفــت کــه این مســئله هوشــیاری همــه جانبه مســئولین 

بــه خصــوص، نماینــدگان مجلــس رو مــی طلبد.

چالش ها و اولویت های مجلس یازدهم
سیدمهدی اسم حسینی
کارشناسی اقتصاد
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ویــژه  نـــامه
مجلس یـازدهم

ــر دوره  ــاز ه ــا آغ ــادف ب ــار و مص ــال یکب ــار س ــر چه ه
ــه  ــال نام ــا ارس ــاب ب ــر انق ــامی ، رهب ــورا اس ــس ش مجل
ای بــه منتخبیــن مــردم و مخاطــب قــرار دادن آنهــا ، 
مطالبــات و توقعاتشــان از ایــن نماینــدگان را اعــام نمــوده 
ــا بیــان راهــکار هایــی بــه تبییــن راهــی دشــواری کــه  و ب
ایــن نماینــدگان در پیــش دارنــد پرداختــه و در کنــار ایــن 
ــور از  ــرای عب ــود ب ــای موج ــن راهکاره ــه تبیی ــث ب مبح
ــت  ــان داده اس ــه نش ــد. تجرب ــی پردازن ــز م ــا نی ــران ه بح
مطالبــات و توقعــات رهبــری در هــر دوره شــامل مــواردی 
میشــود کــه  در حــوزه توانایــی و قــدرت نماینــدگان 
ــا  ــل از آنه ــن دلی ــه همی ــم  ب ــان ه ــت و ایش ــس اس مجل
ــرآورده کــردن ایــن مطالبــات موجبــات  ــا ب مــی خواهــد ت
ــای  ــه قله ه ــیدن ب ــور و رس ــردم و کش ــکات م ــع مش رف
ــا  ــم ب ــد  داری ــه قص ــد .  در ادام ــم نمای ــرفت را فراه پیش
نگاهــی گــذرا بــه نامــه رهبــر انقــاب بــه نماینــدگان دوره 
ــن  ــوری تری ــی از مح ــه یک ــه و ب ــس پرداخت ــم مجل یازده

ــم . ــن دوره بپردازی ــدگان ای ــان  از نماین ــات ایش مطالب
 شــاید یکــی از محــوری تریــن و اساســی تریــن مباحثــی 
ــم  ــس یازده ــدگان مجل ــه نمایم ــری ب ــه رهب ــه در نام ک
ــذاری  ــل گ ــس در ری ــه مجل ــت وظیف ــده اس ــرح ش مط
قانونــی بــه عنــوان مســیری بــرای رســیدن بــه قلــه هــای 
پیشــرفت اســت . امــا دلیــل اهمیــت ایــن بحــث چیســت ؟ 
شــاید بتــوان دلیــل آن را اینگونــه بیــان کــرد کــه قوانیــن 
هــر کشــور چارچــوب کلــی فعالیــت هــای ســازمان هــا و 
ــور در  ــر کش ــی ه ــر حاکمیت ــی و غی ــای حاکمیت ــاد ه نه
ــی و ...  ــادی ، فرهنگ ــی، اقتص ــدد سیاس ــای متع ــه ه جنب
را مشــخص نمــوده و بــه عنــوان پایــه و نظــم دهنــده ایــن 
فعالیــت هــا شــناخته مــی شــوند . بــا توجــه بــه این مســئله 
و نیــاز کشــور مــا در تغییــر در عملکــرد هــا در حــوزه هــای 
مختلــف و ایجــاد چارچــوب هــای جدیــد و نــو متناســب بــا 
شــایط فعلــی  ، مجلــس میتوانــد بــا عملکــرد خــود موجــب 
ــه  ــد در کشــور شــده و مســیر حرکــت رو ب ــی مفی تغییرات
جلــو در حــوزه هــای اشــاره شــده را همــوار ســازد . در کنــار 
ــه  ــر بیــان ایــن مــورد خــود ب ایــن رهبــر انقــاب عــاوه ب
ریشــه یابــی و ذکــر چنــد مــورد از اقداماتــی کــه مجلــس 

میتوانــد بــا برطــرف کــردن مشــکات در آن حــوزه هــا بــه 
وظیفــه اصلــی خــود یعنــی رفــع مشــکات مــردم  بپــردازد 
ــث  ــه مبح ــوان ب ــا میت ــه آنه ــه از جمل ــوده ک ــاره نم اش

ــت اجتماعــی اشــاره کــرد . اقتصــاد ملــی و  عدال
ــا  ــا ب ــد ت ــته ان ــدگان خواس ــه از نماین ــن نام  ایشــان در ای
ــاب  ــت ، در ب ــرفت و عدال ــه پیش ــه در ده ــه اینک ــه ب توج
ــم  ــاوره ای ــه دســت نی ــی ب ــره مطلوب ــت و اقتصــاد نم عدال
ــت  ــع معیش ــرای رف ــی ب ــری و عمل ــاش فک ــگان ت ، هم
ــه  ــرار داده و ب ــود ق ــرلوحه کار خ ــف را س ــات ضعی طبق

فکــر حــل ایــن مشــکل باشــند و در ادامــه بــه بیــان  چنــد 
ــه اســتفاده از تجــارب گوناگــون و فعالیــت  راهــکار از جمل
هایــی کــه در گذشــته انجــام گرفتــه و اهتمــام ویــژه 
ــا  ــز پژوهــش ه ــات مرک ــه گزارشــات و اقدام ــدگان ب نماین
و دیــوان محاســبات و اهمیــت نظــارت صحیــح نماینــدگان 
بــر حســن اجــرای قوانیــن و مطالبــه آنهــا از فعالیــن مرتبط 
بســنده کــرده انــد . امــا نکتــه ای کــه در همــه ایــن بحــث 
ــه  ــر ب ــود و کمت ــرح ب ــری مط ــه رهب ــن نام ــا و در بط ه
ــوا  ــت تق ــوان رعای ــا عن ــئله ای ب ــده  مس ــه ش آن پرداخت

ــوان از  ــه میت ــود ک ــا ب ــد ه ــا و نق ــت ه ــاف در فعالی و انص
آن بــه عنــوان کلیــدی بــه ســوی پیشــرفت و راهــی بــرای 
حرکــت بــه ســمت آنچــه آنــرا ایجــاد تمــدن نویــن اســامی 
مینامیــم اشــاره کــرد . بدیهیســت پیشــرفت و حرکــت بــه 
ــدگان  ــرد نماین ــا عملک ــب ب ــا متناس ــه ه ــن قل ــمت ای س
مجلــس یازدهــم از همیــن روزهــای آغازیــن اســت . بایــد 
دیــد ایــن نماینــدگان چــه خواهنــد کــرد و آیــا بــه آنچــه 
دربــاره اش حــرف میزدنــد عمــل خواهنــد کــرد یــا روشــی 

ــد ــری برمیگزینن دیگ

سیدمحمدعلی باقری
کارشناسی حقوق
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پــس از مشــارکت 42 درصــدی مــردم در انتخابــات 
دور یازدهــم مجلــس شــورای اســامی کــه در طــول 
ــت  ــته اس ــابقه نداش ــاب س ــاله انق ــدود 42 س ــر ح عم
ــارکت  ــت مش ــن اف ــی ای ــی از چرای ــای مختلف تحلیل ه
مطــرح شــده اســت. مســائلی ماننــد ناکارآمــدی مســئولین 
نظــام و خصوصــا بهارســتان نشــینان. امــا بــه نظــر یکــی از 
ابعــادی کــه بایــد بــه آن پرداخــت که بســیار در مشــارکت 
مــردم موثــر اســت بحــث قانــون انتخــاب و شــیوه برگزاری 

ــت.  آن اس
ــه  ــروز ک ــور و ب ــی ظه ــه اصل ــوان عرص ــه عن ــات ب انتخاب
ــار  ــر دچ ــه اگ ــت ک ــم اس ــدر مه ــی دارد آنق ــت کّم قابلی
ــردن نقــش  ــگ ک ــم پررن ــوارد ه ــراد باشــد در ســایر م ای
ــود و عمــا مردم ســاالری  مــردم بســیار دشــوار خواهــد ب

ــا مشــکل مواجــه هســت.  ب
نظــام انتخاباتــی مــا بــه صــورت اکثریتــی اســت. بــه طــور 
مثــال اگــر در شــهر تهــران رقابــت بیــن دو لیســت صــورت 
بگیــرد و لیســت الــف 51 درصــد کل آرا را بدســت بیــاورد 
و لیســت ب 49 درصــد؛ امــا تمــام 30 کرســی را لیســت 
ــدگان دیگــر  ــاورد و 49 درصــد رای دهن ــف بدســت می ال
نماینــده ای بــرای تفکــرات و نظراتشــان ندارنــد. اگــر افــراد 
ــر مجــدد  ــا یکدیگ ــت ب ــا در رقاب ــم باشــند ی مســتقلی ه
ــا اختــاف کمــی از  آنانکــه رای کمتــری بیاورنــد حتــی ب
رای نفــر آخــر حــوزه انتخابیــه یــا حــذف میشــوند و یــا در 

ــم می خــورد. ــات رق دور دوم مجــدد همــان اتفاق

در چنیــن شــرایطی برخــی از کاندیدهــا بــه دالیــل مختلف 
ــردی  ــار دلس ــان دچ ــی آن ــان مردم ــاورده و حامی رای نی
شــده و بــه مــرور ایــن تفکــر شــکل می گیــرد کــه وقتــی 
نماینــده ای بــا طــرز تفکــر دلخــواه مــن در مجلــس 
ــود  ــن خ ــم؛ و ای ــرکت کن ــات ش ــرا در انتخاب ــی رود چ نم
ــی  ــد برخ ــی مانن ــت. دالیل ــارکت اس ــش مش ــاز کاه آغ
ــو  ــی ن ــر و روش ــد، فک ــری دارن ــان کمت ــا حامی کاندیده
ــادی را  ــراد زی ــه اف ــده ک ــترده نش ــوز گس ــه هن ــد ک دارن
جلــب خودشــان کننــد، رســانه مناســب ندارنــد، از جریــان 
ــده و امثالهــم. ــه وجــود آم ــا تشکیات شــان ناامیــدی ب ی

امــا بیاییــم فــرض کنیــم در یــک شــهر قــرار اســت تعــداد 
ــود  ــت های موج ــق لیس ــر را طب ــورد نظ ــی های م کرس
ــال تهــران 30  ــوان مث ــه عن ــم. ب ــه نســبت تقســیم کنی ب
کرســی دارد. لیســت الــف 30 درصــد رای میــاورد، لیســت 
ــب 9، 6و  ــه ترتی ب 20 درصــد و لیســت ج 50 درصــد. ب
15 کرســی بــه لیســت هــای الــف، ب و ج تعلــق می گیــرد 
ــق  ــی تعل ــران کرس ــت های ته ــه لیس ــه هم ــه ب و اینگون
گرفتــه اســت. ایــن مــدل تناســبی بــرای انتخابــات اســت.

در ایــن مــدل شــرط آن اســت کــه همــه افــراد در لیســتی 
ــرار بگیرند. ق

ــی  ــه دو دســته تقســیم می شــود. یک ــدل خــود ب ــن م ای
رای گیــری بــر اســاس رای بــه یــک لیســت تمــام رخ دهد 
ــه افــراد باشــد حتــی  و در حالــت دوم ماننــد حــال رای ب
ــده  ــت دی ــند و در نهای ــف باش ــت های مختل ــر در لیس اگ
ــه  ــش چ ــه آراِء کاندیدهای ــه ب ــا توج ــت ب ــر لیس ــود ه ش

درصــدی را کســب کــرده اســت.
ــان  ــه متولی ــت ک ــدل آن اس ــن م ــت ای ــه مثب ــک نقط ی
بســتن لیســت دقــت الزم را بــه عمــل میاورنــد کــه 

ــت  ــردم رضای ــه م ــد ک ــای دهن ــت ج ــرادی را در لیس اف
ــه ترتیــب از  ــراد ب ــرار دادن اف داشــته باشــند، حتــی در ق
بــاال بــه پاییــن. فــردی را کــه مقبولیــت عمومــی نــدارد در 
لیســت قــرار ندهنــد کــه اعتبــار لیســت خدشــه دار شــود. 
از طرفــی دیگــر فــردی کــه کارآمــد هســت را بــه خاطــر 
منافــع حزبــی کنــار نگذارنــد کــه در صــورت ایــن انجــام 
ــد. ــرد می کن ــت دلس ــه لیس ــبت ب ــردم را نس ــن کار م ای

امتیــاز دیگــر آنکــه متولیــان لیســت بایــد پاســخگو نســبت 
ــک  ــش ی ــا پوش ــرد گاه ب ــک ف ــند و ی ــان باش ــه افرادش ب
حــزب و تفکــر و گاه بــا حــزب و تفکــری دیگــر بــه میــدان 
ــار لیســت را مخــدوش  ــن کار هــم اعتب ــد. چــون ای نمیای
ــم  ــر اســت و ه ــه موجــب رای و کرســی کمت ــد ک می کن

ــد. ــه مــردم را ندارن در ادامــه قــدرت پاســخگویی ب
نکتــه دیگــر در آن حالــت کــه بــه افــراد بــه جــای لیســت 
ــه  ــه ب ــا توج ــگام رای دادن ب ــردم هن ــود؛ م رای داده ش
شــناخت و حجتــی کــه پیــدا کردنــد می تواننــد بــه افــراد 
مختلــف از لیســت هــای مختلــف رای دهنــد. ایــن حالــت 
افــراد تــازه نفــِس کمتــر شــناخته شــده را یــاری می کنــد 
ــع  ــت مناف ــر من ــا خودشــان لیســتی تشــکیل داده و زی ت
حزبــی نباشــند و یــا کا از انتخابــات صــرف نظــر نکننــد.

ــرای نقصــی در مــدل تناســبی گفتــه شــود اگــر  شــاید ب
کســی در لیســتی نبــود و خواهــان وارد میــدان شــدن بــه 
صــورت مســتقل بــود دیگــر احتمالــی بــرای پیــروزی اش 
ــک  ــن ی ــرای پذیرفت ــی ب ــع حزب ــدد مناف ــت و مج نیس
ــه  ــازه ب ــرد ت ــا ف ــده و ی ــگ ش ــتقل پررن ــدای مس کاندی

ــی رود. ــار م ــات کن ــده از انتخاب ــدان آم می
ــدل  ــر در م ــت اگ ــد گف ــئله بای ــن مس ــه ای ــخ ب در پاس
ــراد  ــه اف ــه رای ب ــود ک ــل ش ــق عم ــه آن طری ــبی ب تناس

داده شــود و نــه رای بــه لیســت؛ تــا حــدود خوبــی مشــکل 
ــار  ــتقل در کن ــراد مس ــا اف ــه گاه ــرا ک ــود؛ چ ــل می ش ح
هــم می تواننــد لیســتی تشــکیل داده و حداقــل یــک نفــر 
ــد. در  ــتان کنن ــش وارد بهارس ــرات خوی ــس تفک را از جن
ــا  ــان و ی ــت عدالتخواه ــم لیس ــس یازده ــات مجل انتخاب
افــرادی چــون یامیــن پــور، جعفــری و رســایی را می تــوان 

ــن حــوزه دانســت. ــی در ای ــال خوب مث
ــد و  ــی نیفت ــن اتفاق ــن اســت چنی ــم ممک ــواردی ه در م
ــتی  ــور در لیس ــه حض ــر ب ــوان حاض ــچ عن ــه هی ــردی ب ف
نشــود. در آنصــورت ایــن فــرد راهــی بهارســتان نخواهــد 
شــد. اگــر از بُعــد دیگــری ببینیــم می تــوان گفــت شــاید 
ــود  ــث می ش ــون باع ــد. چ ــوب باش ــود خ ــاق خ ــن اتف ای
ــت در  ــه معنــای درس اقدامــات تشــکیاتی و حزبــی ب
کشــور قــوت بگیــرد و از کارهــای جزیــره ای دوری شــود؛ 
ــا  ــای بی ج ــی بازی ه ــیر سیاس ــا اس ــز صرف ــی نی از طرف

نباشــیم. 
ــی در  ــان کرس ــورد نظرش ــر م ــد تفک ــه میدانن ــال هم ح
ــت  ــه مل ــه هم ــی کلم ــی واقع ــه معن ــس دارد و ب مجل
ــه و  ــاال رفت ــارکت ب ــم مش ــتند. ه ــات هس ــروز انتخاب پی
هــم کاندیدایــی بــا تفکــر مــورد نظــر مــا حــرف مــا را در 
مجلــس می زنــد. حــال از تفکــرات مختلــف بــه نمایندگــی 

ــد. ــور دارن ــت حض ــه مل ــردم در خان از م
البتــه مدلــی کــه بــرای کشــور مــا بایــد پیــاده شــود مــدل 
ــی از  ــون در بعض ــت. چ ــق اس ــت مطل ــا اکثری ــی ب ترکیب
حوزه هــای انتخابــی کــه تعــداد نماینــده مــورد نظــر کــم 
اســت نمی شــود بــرای یکــی-دو صندلــی تناســب برقــرار 
ــق  ــت مطل ــورت اکثری ــه ص ــد ب ــوارد بای ــرد و در آن م ک

پیــش رفــت.

محمد هوشنگ
کارشناسی شیمی کاربردی

اصالحی برای افزایش مشارکت

گزارشی از یک نامه مهم

سید امیرحسین قاضی زاده 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی

اصاح امور مالیاتی از نیازهای کشور است اما در شرایط رکودی ممکن 
است اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی بگذارد. راه حل بهتر، »اجرای 

پروژه های اولویت دار ملی«، است  چرا که هزینه های عمرانی دولت موتور 
حرکت رشد اقتصادی است که به افزایش غیرمستقیم درآمدهای دولت نیز 

منجر می شود.
اجرای پروژه های اولویت دار ملی نیز ضروری است و البته یکی از راه های 
اصلی تامین آن، درآمد عاقانه و عادالنه از مالیات است. هم تداوم مسیر 

فعلی در تامین کسری بودجه و هم کاهش نسبت بودجه عمرانی به 
هزینه های جاری رشد اقتصاد را محدود می کند.

اجرای پروژه های اولویت دار ملی
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سید احسان خاندوزی 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی

یکی از ابزارهای مهم برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن 
در همه جای دنیا استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است.

اگر مجلس بداند که دولت اراده جدی برای ارائه زودهنگام الیحه 
مذکور به مجلس شورای اسامی دارد و صرفاً وعده ای برای 
گذراندن زمان نیست، حتما ترجیح ما این است که روی الیحه 
دولت کار کنیم و این همگرایی بین دولت و مجلس موجب شود 
که دولت در مرحله اجرا هم انگیزه بیشتری برای پیاده کردن قانون 
داشته باشد؛ اما چنانچه تاخیر بیفتد مجلس طرح خود را در این 
حوزه دنبال خواهد کرد.

 اگر دولت در ارائه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه تأخیر کند، مجلس طرح خود را ارائه می کند

انتخابات لیستی و معایب آن

ــول  ــی االص ــه عل ــت ک ــدی اس ــری فرآین ــات و رای گی انتخاب
مــردم بایــد نماینــدگان خــود را بــا توجــه بــه شایســتکی هــا و 
معیارهایــی کــه دارنــد انتخــاب کننــد.در اصــل انتخابــات بیانگر 

اراده یــک ملــت بــرای تعییــن شایســتگان خــود مــی باشــد.
امــا ایــن رویــه ســالیانی اســت در انتخابــات مجلــس در ایــران 
محلــی از اعــراب ندارد.گاهــی افــراد بــر اثــر شــناخت سرلیســت 
هــا و اعتمــادی کــه بــه آنهــا دارنــد و کمبــود فرصــت تحقیــق 
بــه باقــی افــراد یــک لیســت رای میدهنــد، ایــن رویــه عقانــی 
و تــا حــدودی توجیــه پذیــر مــی باشــد امــا در انتخابــات اخیــر 
ــه  ــات ســال 94 و 98 رای دادن لیســتی ب ــران یعنــی انتخاب ای
ــورد اعتمــاد و  ــود کــه حتــی سرلیســت هــا هــم م ــی ب صورت
شــناخته شــده مــردم نبودنــد و صرفــا جنــاح هــای مختلــف بــا 

ــاح مخالفشــان،برای لیســت  ــردم از رای اوردن جن ترســاندن م
خــود رای جمــع کردنــد.

ــام  ــم انج ــی ه ــی جزی ــل خیل ــک تحلی ــم ی ــر بخواهی ــا اگ ام
ــه  ــن صــورت ن ــه ای ــم لیســتی رای دادن ب ــد بگویی ــم بای دهی
تنهــا مخالــف موازیــن و مفاهیــم دموکراســی مــی باشــد بلکــه 
بــدون شــک از لحــاظ شــرعی نیــز محــل اشــکال مــی باشــد.

در خصــوص نقــض دموکراســی بایــد گفــت همیــن کــه فــرد 
در انتخابــات مســلوب االراده شــود کــه فقــط بــه یــک لیســت 
ــت. ــده اس ــق نش ــی محق ــداف دموکراس ــدود رای بدهد،اه مح

رویــه ای کــه محمــد خاتمــی در انتخابــات ســال 94 و شــورای 
ائتــاف اصولگرایــان در ســال 98 انجــام دادنــد و بــا ترســاندن 
مــردم کــه اگــر بــه )کل( لیســت رای ندهید،جنــاح مقابــل رای 
ــه  ــب و ب ــردن اراده مخاط ــن ب ــارز از بی ــداق ب ــی آورد،مص م
ــود ــراد در رای دادن ب ــر کشــیدن دموکراســی و آزادی اف زنجی

امــا از لحــاظ شــرعی و دینــی نیــز یــک مســلمان وظیفــه دارد 
ــی  ــای یقین ــه ه ــه گزین ــارات ب ــق و حصــول ام ــا تحقی ــه ب ک

ــن صــورت در  ــر ای ــد و در غی ــد و ســپس رای بده ــود برس خ
ــا رای  ــه آنه ــدون یقیــن ب ــرادی کــه ب خصــوص اشــتباهات اف

ــرعی دارد. ــئولیت ش ــت مس داده اس
ــه  ــه را ب ــن نکت ــود ای ــم میش ــری ه ــخنان رهب ــه و س در روی
ــه  ــردم را تشــویق ب ــه ایشــان اوال م ــرد ک وضــوح مشــاهده ک
کســب اطاعــات در خصــوص کاندیداهــا کــرده و بدلیــل 
کمبــود زمــان یــا اطاعات،بــه اعتبــار سرلیســت و افــراد داخــل 
ــی  ــه م ــراد آن لیســت را توصی ــی اف ــه باق ــک لیســت،رای ب ی
ــه  ــن شــود ک ــردی یقی ــر ف ــر ه ــر ب ــی شــک اگ ــا ب ــد ام کنن
کاندیــد بیــرون از لیست،شایســته تــر بــرای نمایندگــی اســت 

ــه او رای داد. ــد ب بای
تــا بدیــن جــای یادداشــت صرفــا مشــکات نظــری ایــن نــوع 
ــا، در  ــدای از اینه ــا ج ــود ام ــه ب ــورد توج ــت رای دادن م لیس
وضــع سیاســی امــروز ایــران کــه حزبــی بــه ماهــو حــزب وجود 
ــه پاســخگویی  ــک حــزب ک ــای ی ــل ویژگــی ه ــدارد و حداق ن
ــا  ــه حــزب هســت را ندارند،ب ــراد منســوب ب ــال اف ــا در قب آنه

ــه لیســت یــک جنــاح رای داد؟ چــه ضمانــت اجرایــی بایــد ب
چــه در 94 کــه بــه توصیــه خاتمــی و چــه در 98 کــه بخاطــر 
ائتــاف اصولگرایان،مــردم بــه یــک لیســت خــاص بــدون 
ــه  ــد ک ــر کردن ــن فک ــه ای ــا ب ــی رای دادند،آی ــن تحقیق کمتری
فــردا روزی در قبــال اشــتباهات ایــن مجلــس هــا میتواننــد از 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــه گــری کنن ــا ائتــاف مطالب خاتمــی ی
در آخــر مطلــب بنظــرم ایــن رونــد لیســتی رای دادن نــه تنهــا 
عاملــی بــرای انتخــاب اصلــح نشــده یــا حتــی کمکــی بــه بهبود 
ــرای  ــتاویزی ب ــه دس ــرده اســت بلک ــی کشــور نک ــد تقنین رون
ــن دور  ــه در ای ــراد و احــزاب شــده اســت ک ــی اف ســهم خواه
باطــل صرفــا تعــداد قابــل توجهــی کاندیــد اصلــح بخاطــر زیــر 
بــار ســهم خواهــی آقایــان نرفتــن، از رســیدن بــه جایگاهــی که 

الیــق آن هســتند جــا مــی ماننــد.
ــرای تــک تــک اســامی کــه در برگــه  ــد ب ــی شــک روزی بای ب
هــای رای خــود بــدون تحقیــق و آگاهــی نوشــته ایــم جــواب 

بدهیــم...

علی یزدی
کارشناسی حقوق

محمدجواد آزمون
کارشناسی علوم سیاسی

بررسی طرح شفافیت آراء  در مجلس یازدهم

شــفافیت یکــی از مطالبــات اصلــی مــردم از مســئولین و 
تصمیمگیــران کشــور بــوده اســت.مطالبه ای بــه حــق کــه باید به 
صــورت جــدی تمــام ارکان نظــام بــدان اهتمــام کنند.مطالبــه ای 
کــه هــم در ســیره حکومتــداری پیشــوایان دینــی مــا بــه خصوص 
امیــر مومنــان علــی بــن ابیطالب علیــه الســام متجلی اســت، هم 
در قانــون اساســی مــا و البتــه توصیــه ها ی امــام و رهبــری معظم 
انقــاب اســامی. م ِعِنــدی اَن الَ ُک َ امیــر المومنیــن ،علــی علیــه 
الســام میفرمایــد:»ااَلَ و ِا ن ل فــیَ حــرب«، »بدانیــد حّ ق شــما بر 
مــن اســت کــه ِاالّ  م ِّســراًُ دَونــُک اََحــت ِجــَب ن چیــزی را از شــما 
جــز اســرار جنــگ پنهــان نــدارم«. مقــام معظــم رهبــری در بــاره 
شــفافیت و ایــن دســتور امیر مومنــان میفرماید: سرچشــمهی این 
دســتور شــفافیت از اســام اســت. کســانی کــه ادعــا میکننــد مــا 
هرچــه حــرف خــوب اســت از غربیها یــاد گرفتهایــم، اینها قــرآن و 
معــارف اســامی را مطالعــه نکردهانــد. امیرالمؤمنیــن بــه فرماندار 
خــود -مالــک اشــتر- چنیــن دســتور میدهــد کــه »هــرگاه رّعیت 
گمــان ســتمی بــر تــو ببــرد آشــکارا عــذرت را بــه آنــان ارائــه کن، 
و بــه اظهــار عــذر، گمانهــای آنــان را از خود بگــردان.« این دســتور 
عــام و فراگیــر اســت کــه حضــرت در جایــی دیگــر قیــدی بــرای 
آن بیــان میکننــد و در نامــه بــه امیــران ســپاه خــود میگوینــد که 
»حــق شــما بــر مــن این اســت کــه امــری را از شــما پنهان نــدارم 
مگــر مــواردی کــه مربــوط بــه اســرار جنــگ اســت.« اگــر مســائل 
نظامــی در مــأ عــام گفته شــود، دشــمن نیــز از آن مطلع میشــود 
ــر ضــد اســام اســتفاده خواهــد کــرد.« یکــی  و در آن صــورت ب
از وجــوه اصلــی شــفافیت شــفافیت مواضــع سیاســی، اقتصــادی، 
ــه  ــدگان مجلــس شــورای اســامی اســت ک فرهنگــی و ... نماین
در آرای و آنهــا نســبت بــه مســائل مختلــف در مجلــس متجلــی 
اســت. مطالبــه ی شــفافیت آرای نماینــدگان بــه خصــوص پــس 
ــس  ــب مجل ــب و غری ــای عجی ــاد ه ــا و رای اعتم ازاســتیضاح ه
دهــم بــه برخــی از وزرای دولــت روحانــی بیــش از پیــش مــورد 
ــدگان  ــی از نماین ــوی برخ ــه از س ــت. در نتیج ــرار گرف ــه ق توج
مجلــس دهــم طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان مطــرح شــد کــه 
ــا برخــی از  ــت ام ــرار گرف ــردم ق ــورد اســتقبال رســانه هــا و م م
نماینــدگان ایــن مجلــس از جملــه اعضــای فراکســیون امیــد امــا 
برخــی از نماینــدگان ایــن مجلــس از جملــه اعضــای فراکســیون 
امیــد کــه تــوان مخالفــت علنــی با تصویــب این طــرح را نداشــتند 
ســعی کردنــد تــا آن را بــه صــورت رادیــکال مطــرح کننــد و ایــن 

مطالبــه را بــه انحــراف بکشــانند. 
شــاهد مطلــب فوق طــرح شــفافیت آرای نظــام تقنینی بــود که از 
ســوی محمــد علــی وکیلــی نماینده اصــاح طلــب تهــران و عضو 
فراکســیون امیــد مطــرح شــد. بــر اســاس ایــن طــرح ، عــاوه بــر 
مجلــس، تمامــی نهادهــای نظــام تقنینــی از جمله مجامع و ســایر 
ــن  ــد. همچنی ــد ش ــف خواهن ــازی آراء موظ ــه شفافس ــوراها ب ش
ــع و  ــوراها، مجام ــی ش ــرح، تمام ــن ط ــده ای ــاده واح ــق م طب
نهادهــای مؤثــر در فرآینــد قانونگــذاری و نهادهــای تصمیمگیرنده 
ــررات، از  ــون و مق ــع قان ــا وض ــتگذاری ی ــت سیاس دارای صاحی
جملــه مجلــس شــورای اســامی، هیئــت وزرا، مجمــع تشــخیص 
ــای  ــی و فض ــاب فرهنگ ــی انق ــوراهای عال ــام، ش ــت نظ مصلح

مجــازی، شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و خبــرگان رهبــری و 
شــورای نگهبــان به علنیســازی رأی اعضــا و انتشــار آن و مذاکرات 

در درگاه اینترنتــی خــود موظــف هســتند. 
امــا نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت که یــک فوریــت طرح شــفافیت 
ــه  ــا رای 168 نفــر از نماینــدگان ب نظــام تقنینــی در شــرایطی ب
تصویــب رســید کــه همیــن نماینــدگان قریــب بــه یــک مــاه قبل 
از آن فوریــت طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان رأی منفــی داده و 
آن را از اولویــت دســتور کار مجلــس خــارج کــرده بودنــد. همیــن 
مســئله شــائبه دور زدن طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان توســط 
گروهــی از بهارســتان نشــینان را تقویــت کــرده بــود. منتخبیــن 
مجلــس یازدهــم عمدتــا در شــعار هــای انتخاباتــی خــود ازتــاش 
بــرای شــفافیت امــور در مجلــس بــه مــردم میگفتنــد. حــال طرح 
شــفافیت آرای مجلــس در اولیــن روزهــای مجلــس یازدهــم اعام 
وصــول شــده اســت و رئیــس مجلــس یازدهــم نیــز در اولین نطق 
خــود از شــفافیت بــه عنــوان یکــی از محورهــا و اولویــت هــای این 
مجلــس یــاد کــرد. تــا اینجــا مجلــس یازدهــم حداقــل در ظاهــر 
و ابتــدای کار، رویــه متفاوتــی را از مجلــس دهــم پیــش گرفتــه 
اســت.البته هنــوز بــرای قضــاوت در مــورد عملکــرد و مقایســه این 
مجلــس بــا مجالــس پیشــین خیلــی زود اســت. امــا اصلــی تریــن 
ســوالی کــه در مــورد شــفافیت آرای نماینــدگان مطــرح می شــود 
و برخــی از افــراد منتســب بــه یــک جریان سیاســی به دفعــات آن 

را مطــرح کردهانــد ایــن اســت کــه" آیــا شــفافیت آرای نمایندگان 
باعــث ســلب آزادی آنهــا در ارائــه نظــرات کارشناســی و یــا عــوام 

گرایــی و پوپولیســم و آنهــا نخواهــد شــد؟" 
پاسخ هایی که می توان به این سوال داد چندین جهت دارند: 

اوالً حتــی اگــر طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان منجــر بــه چنین 
معضلــی شــود نماینــده چــون وکیــل مــردم مــی باشــد بایــد آرای 

خــود را بــه اطــاع موکلــش کــه مــردم هســتند برســاند. 
شــفافیت آرا بعیــد اســت کــه بــه معضــل عــوام گرایــی یــا ثانیــاً 
پوپولیســم منجــر شــود زیــرا در صورت شــفافیت آرای نماینــده ،او 
بایــد بــرای تمــام مواضــع و رای دادن هــا موافقــت هــا و مخالفــت 
هــای خــود بــه مــردم پاســخگو باشــد و ایــن خــود قدمــی اســت 

در گســترش مســئولیت پذیــری و مردمســاالری. 
ثالثــا محرمانــه بــودن رای نماینــدگان آســیب های بیشــتری دارد 
کــه برخــی از آنهــا در گزارشــات کارشناســی مرکــز پژوهشــهای 
مجلــس و ســایر اندیشــکده هــا آمــده اســت کــه در زیــر بــه برخی 
ــدگان  ــی از نماین ــارکت برخ ــدم مش ــم. ع ــاره میکنی ــا اش از آنه
ــه گــواه نمایشــگرهای موجــود در صحــن  مجلــس در رأیگیری.ب
ــرح  ــی ده ط ــا بررس ــمی ب ــزارش غیررس ــک گ ــر ی ــی. بناب علن
مهــم مجلــس در مهرمــاه 97 ،بهصــورت میانگیــن 12,88 درصــد 
ــا  ــچ طــرح ی ــه هی ــا ب ــدگان در صحــن حضــور داشــته ام نماین

ــد. الیحهــای رأی ندادهان

ــدم  ــه" ع ــتور جلس ــدگان از دس ــی از نماین ــی برخ ــی اطاع "ب
مطالعــه ی کافــی نمایندگان پیرامــون طرحها و لوایح مطرحشــده 
"تصویــب بســیاری از طرحهــا و لوایــح بــدون اعــام نظــر بســیاری 
از نماینــدگان "رأی دهــی نماینــدگان بــر اســاس منافــع شــخصی 
ــئولیتپذیر  ــدم مس ــردم و ع ــوم م ــب عم ــکان فری ــا حزبی"ام ی
نماینــدگان نســبت بــه آراء خود"مســئله ی بومی گرایــی و اولویت 
ــه حوزهــی انتخابیهــی خــود هماکنــون و در  دادن نماینــدگان ب

زمانهــی محرمانگــی آراء بســیار پــر رنــگ اســت. 
در ضمــن در ایــن طــرح بــرای مخفیانــه بــودن آرا در مــورد برخــی 
طــرح هــا و لوایــح خــاص راه حــل هایــی وجــود دارد بــرای مثــال 
در ذیــل مــاده 122 ائیــن نامــه داخلــی مجلــس این تبصــره اضافه 
خواهــد شــد: تبصره در مــواردی که حداقــل 15 نفــر از نمایندگان 
درخواســت رای گیــری مخفــی بــا ورقــه دهنــد ابتــدا بــدون بحث 
نســبت بــه درخواســت رای گیــری میشــود و در صــورت تصویــب 
ــام  ــه انج ــی ورق ــری مخف ــت رای گی ــورد درخواس ــل م در اص
ــد گفــت هــر چنــد ایــن طــرح هــم  ــان بای خواهــد شــد. در پای
دارای اشــکاالتی نظیــر :عــدم شــفافیت کافــی کمیســیون هــا و یا 
شــفاف بــودن رای اعتمــاد و عــدم رای اعتمــاد نماینــدگان بــه وزرا 
میباشــد ،امــا در کل قــدم مثبتــی بــرای گســترش دموکراســی و 

مشــارکت فعــال مــردم در سرنوشــت کشــور میباشــد
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پــس از اعــام نتایــج یازدهمیــن انتخابــات مجلس شــورای اســامی 
و بــرد ســی بــر هیــچ لیســت معــروف بــه شــورای ائتــاف در تهــران 
و بالطبــع  ورود نفــرات مــورد تاییــد آنهــا در اســتان هــا تمامــی نگاه 
هــا بــه منــش و روش ایــن مجلــس نوپــا جلــب شــد، مجلســی کــه 
از آن جهــت بــه زیــر ذره بیــن هــا رفتــه اســت کــه ســلف آن، یعنی 
ــاندن  ــت کش ــه جه ــی ب ــاش و کوشش ــچ ت ــم از هی ــس ده مجل
مجلــس شــورای اســامی از رأس امــور بــه حضیــض ذلــت فروگــذار 
نکــرده کــه مصدایــق آن در بزنــگاه هــای ملــی همچــون برجــام و 
فتــف و...  کــه گل درشــت تریــن اقدامــات آن محســوب می شــود 
مشــخص و مبرهــن اســت و پرداخــت بــه نقــد و بررســی مجــزای 
ایــن چهــار ســال پــر فــراز و نشــیب خــود عرصــه ای دیگــر را مــی 
طلــب و کــه ایــن وجیــزه نمــی گنجد.انتخابــات مجلــس یازدهــم، 
دارای حواشــی جالــب توجــه و مختــص بــه خــود از اعــام صاحیت 
نامــزد هــا تــا ســاز و کار بســتن لیســت هــای انتخاباتــی گــروه هــا و 
دســته هــای شــرکت کننــده در آن بــود کــه تأثیــر آنهــا را بــر جــو 
انتخابــات و بــاال بــردن حساســیت هــا نســبت بــه منتخبیــن را بــه 

هیــچ وجــه نمی شــود انــکار کــرد. 
ــج  ــام نتای ــه اع ــا ب ــه تنه ــی ک ــی های ــا و نگران ــیت ه حساس
صاحیــت هــا و حتــی بســتن پــر حاشــیه لیســت ها منتهی نشــد 
و بــه هــر شــکل و شــمایلی خــود را بــه رخ کارشناســان، دلســوزین 
و منتخبیــن جدیــد مــی کشــاند و مهــم تریــن آنهــا را بحــران نــا 
امیــدی از تاثیــر گــذاری مجلــس در اذهــان عمومــی را تشــکیل 
مــی داد کــه مشــارکت 20 درصــدی مــردم در تهــران خــود گــواه 
و زنــگ خطــری بــر ناامیــدی رای دهنــدگان بــه تغییــر و تحــول 
در نقــش آفرینــی مجلــس شــورا بــر مســائل و مشــکات مبتــا به 
مــردم اســت و بیــراه نیســت کــه  آن بیســت درصــد پــای صنــدوق 
رای آمــده را آخریــن مهلــت مــردم بــه نماینــدگان ملت بــرای گره 

گشــایی از مشــکات خلــق نــام دهیــم...
پارامتــری  کــه اگــر آن را بــه تنهایــی مــاک قــرار دهیــم بــه اندازه 
ی کافــی کفــه ی تــرازوی تعهــدات مجلــس یازدهــم را  ســنگین 
خواهــد کــرد و آن را بــه طــور ویــژه ای زیــر ذره بیــن خواهــد بــود.

ــس  ــس مجل ــاب رئی ــرای انتخ ــه در ماج ــی ک ــن توجهات ذره بی
ــب  ــر تصاح ــر س ــت  ب ــف اکثری ــای طی ــورد ه ــات و برخ اتفاق
کرســی ریاســت قــوه مقننــه را رصــد کــرده و منجــر بــه انتشــار 
ــر از  ــار نف ــاه و چه ــیصد وپنج ــب س ــاده از جان ــه ای سرگش نام
فعالیــن فعلــی و ســابق دانشــجویی سراســر کشــور و ارائــه ی معیار 
هــای 10 گانــه ی رئیــس مجلــس تــراز جمهــوری اســامی در گام 
دوم انقــاب اســامی گردیــد کــه البتــه واکنــش هــا آغــاز بــه کار 
مجلــس یازدهــم بــه اینجــا ختــم نگردیــد و واکنــش هــای مثبــت 
ــف  ــا طی ــی ب ــای سیاس ــخصیت ه ــوی ش ــادی از س ــی زی و منف
ــن بیــن )واکنــش رجــال  ــف را برانگیخــت کــه در ای هــای مختل
ــه ی  ــد(  مواجه ــس جدی ــه کار مجل ــاز ب ــه آغ سیاســی کشــور ب
ســعید جلیلــی بــا مجلــس یازدهــم و عبــور از انتقــادات و غــر زدن 
هــای سیاســی و حتــی تبریــک گفتــن هــای معمــول بــه مجالــس 
جدیــد، جالــب توجــه بــود، او در نامــه ای  خطــاب بــه محمــد باقــر 
قالیبــاف بعــد از تبریــک ریاســت وی بــر مجلــس و آغــاز بــه کار 
ــت  ــان اهمی ــم از بی ــور، اع ــد مح ــن دوره ی آن، در چن یازدهمی
ســنگر مجلــس و دنبــال کــردن ســایه وار کار هــا تــا رســیدن بــه 
حصــول نتیجــه و ارائــه ی چنــد راهــکار خطــاب بــه کمیســیون ها 
و کلیــت پارلمــان اولیــن قــدم را در راه کمــک و همیــاری منتخبان 
مــردم برداشــت و آمادگــی خــود و کارگــروه هــای تخصصــی دولت 
ســایه را بــرای کمــک بــه پیشــبرد هــر چــه بهتــر وظایــف مجلس 
جدیــد و چشــاندن طعــم شــیرین خدمــت بــه مــردم را اعــام کرد 
کــه آینــده میــزان اجابــت مجلــس جدیــد بــه ایــن اعــام آمادگــی 
جهــت همیــاری را نشــان خواهــد داد و مشــخص می شــود قــوه ی 
تــازه نفــس کــرده ی مقننــه چقــدر بــه دلســوز دلســوزان اهمیــت 

ــود.  ــل می ش قائ
صادقانــه و صریــح بگوییــم کــه اگــر مجلــس یازدهــم بــا توقــع هــا 
و امیــد هــای انباشــته شــده نســبت بــه خــود، بــه طــور منطقــی و 
معقــول مواجــه نشــود و بــا آنهــا کنــار نیایــد و نســبت بــه پاســخ 
دادن بــه تــک تــک آنهــا برنامــه ی منســجم و عملیاتــی نداشــته 
باشــد نــه تنهــا تأثیــر مثبــت و قابــل توجهــی در میــزان مشــارکت 
ــا  ــات دوره ی بعــدی ایفــا نخواهــد کــرد، بلکــه ب مــردم در انتخاب
پشــت پــا زدن بــه اعتمــاد و امیــد مــردم بــه ایجــاد تغییــر در وضع 
موجــود و حرکــت بــه ســمت نقطــه ی مطلــوب، خیانتــی عظیــم 

بــه آرای آنهــا و انقــاب اســامی مرتکــب شــده اســت.

مجلس یازدهم و
 نگرانی های ما

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 
مدیرمسئول: مهدی خطیب دماوندی 

تحت نظر شورای سردبیری
دبیر تحریریه: سید محمدعلی باقری

طراح و صفحه آرا: مریم کیانی پژوه
هیئت تحریریه: محمدجواد آزمون، ایمان آهنگر، فاطمه اجل لوئیان، سیدمهدی اسم حسینی، 

حکیمه امینی، سیدمحمدعلی باقری، سیدمحمدمهدی تحقیقی، علیرضا تسلیمی،زینب تقوایی، 
طاهره حسنلو، مهدی خطیب دماوندی، فاطمه رادخوش، احمدرضا موسی پور، محمدامین مهرعلی تبار، 

مجید نجفی ، محمد هوشنگ، علی یزدی

دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت تیر 
سال دوم/ شماره یازدهم/ تیرماه ۱۳۹۹

مطالب و آراء مندرج 
در دوهفته نامه سیاسی 

دانشجویی هفت تیر 
بیانگر دیدگاه های 
نویسندگان آنهاست.
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دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره یاز دهم/تیرماه۹۹

گذری  ونظری

علیرضا تسلیمی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم تحقیقات

ــدی  ــا امی ــا ب ــه ای اســت ت ــد بهان ــه کار مجلــس جدی شــروع ب
مضاعــف، نگاهــی دوبــاره بــه مشــکات کشــور و راه هــای حــل 
آن بیندازیــم و بــا تذکــر و تبییــن آن بــه نماینــدگان تــازه نفــس، 
خواســتار عــاج بــرای آنها باشــیم. مجلــس مانند یک سرچشــمه 
ــاک از آن بجوشــد کــه  ــی زالل و پ اســت کــه ممکــن اســت آب
باعــث آبادانــی شــود و هــم ممکــن اســت آبــی آلــوده از آن خــارج 

شــود کــه نتیجــه اش نابــودی و خســران خواهــد بــود.
ــه کــه  ــی علی ــی رضــوان اهلل تعال ــام خمین ــه ام ــه حکیمان جمل
فرمودنــد:" مجلــس در راس امــور اســت"ناظر بــه همیــن 
معناســت. بــه همیــن دلیــل ایــن توقــع در مــا به وجــود آمــده که 
اصــاح مشــکات را ابتــدا از ایــن نهــاد بخواهیــم و در نتیجه اولین 
انتقــاد را نیــز از ایــن نهــاد داشــته باشــیم. در کشــور مــا مســائل و 
مشــکاتی بنیادیــن وجــود دارد کــه هم میــراث اســتعمار خارجی 
بــوده و هــم نتیجــه اســتبداد، خیانــت و ســهل انــگاری داخلــی. 
از جملــه ایــن مســائل اساســی، مســئله مهــم آمــوزش و پــرورش 
اســت کــه همــواره مــورد بــی مهــری واقع شــده اســت. متاســفانه 
ــا  ــوز در کشــور م ــرورش هن ــوزش و پ شــاهدیم کــه مســئله آم
دغدغــه اول کــه بمانــد، حتــی در لیســت مســائل اساســی کشــور 
هــم قــرار نــدارد و انــدک توجهــی نســبت بــه اهمیــت آن، بــه این 

مهــم نمــی شــود.
کشــور مــا جمهــوری اســامی اســت و بنــا دارد مدینه فاضلــه ای 
از تعالیــم حیــات بخــش اســام را بــه وجــود آورد کــه انســان در 
آن بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی برســد و ایــن کار تنهــا از طریق 
تعلیــم و تربیتــی صحیــح و اســامی میســر خواهــد بود تــا بتوان 

انســان طــراز اســام تربیــت کــرد.
ــات بســیاری وجــود دارد کــه ارزش موضــوع  ــم آی ــرآن کری در ق
ــوره ی  ــه ی 164 س ــاند.خداوند در آی ــت را میرس ــم و تربی تعلی
مبارکــه آل عمــران میفرماینــد: » لقــد مــنّ  اهلّل علــی المؤمنیــن 
اذ بعــث فیهــم رســوالً من انفســهم یتلــوا علیهــم آیاتــه و یزکیهم 
و یعلمهــم الکتــاب و الحکمــة و ان کانــوا مــن قبــل لفــی ضــال 
مبیــن«، خداونــد بــر مؤمنــان منــت نهــاد هنگامــی کــه در میــان 
آنهــا پیامبــری از خودشــان برانگیخت کــه آیــات او را برآنها بخواند 
و آنهــا را پــاک کنــد و کتــاب و حکمــت بیامــوزد و البتــه پیــش از 
آن در گمراهــی آشــکاری بودنــد. در ســیره پیامبر اســام صلی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم نیــز مشــاهده می کنیــم کــه ایشــان چــه در 

مقــام بیــان و تبییــن و چــه در مقام عمل مســئله تعلیــم و تربیت 
را در اولویــت اول قــرار داده بودند؛هــدف از رســالت خــود را تعلیم و 
تربیــت بیان کردنــد )انّی بُِعثــُت ُمَعلِّمــا(؛ در ازای آمــوزش خواندن 
ــان و  ــه مربی ــد؛ ب ــیر آزاد می کردن ــلمانان، اس ــه مس ــتن ب و نوش
متربیــان بشــارت ثوابــی عظیــم دادنــد. ایــن اســت اهمیت اســام 
بــه آمــوزش و پــرورش کــه بــه کــّرات در قــرآن، تعالیــم پیامبــر و 
امامــان علیهــم الســام وجــود دارد. در تمــدن مــادی غــرب هــم 
کــه بســیار ضعیــف بــه نیــاز هــای انســان پرداختــه نیــز میبینیم 
هرجــا کــه توفیقــی حاصــل کرده انــد، هیــچ علتــی نداشــته مگــر 
اهمیتــی کــه به بحــث آمــوزش و پــرورش و به تعلیم و تعلمشــان 

داده انــد.
هــدف از بیــان مقدمــه فــوق رســیدن بــه ایــن نکتــه اســت کــه 
مهمتریــن قدمــی کــه مســئوالن کشــور و در صــدر آنــان مجلس 
شــورای اســامی بایــد در جهــت اصاح مشــکات کشــور بردارند، 
درک اهمیــت مســئله آمــوزش وپــرورش و قــرار دادن آن در صــدر 

دغدغــه هــا و برنامــه هــای کشــور اســت.
بــرای ایــن کار الزم اســت ایــن دیــد حاکــم کــه می گوید خانــواده 
آمــوزش و پــرورش یــک مصــرف کننــده صــرف اســت، اصــاح 

. د شو
مرحلــه ی بعــد از اصــاح نگــرش به آپ، حل مشــکات دانشــگاه 
ــام معظــم رهبــری نقطــه ثقــل  ــر مق ــه تعبی ــان کــه ب فرهنگی
آمــوزش و پــرورش اســت در درجــه اول اهمیت قرار دارد. دانشــگاه 
فرهنگیــان علیرغــم عمــر کوتــاه خــود، بــا مشــکات عدیــده ای 
مواجــه بــوده و بــی مهــری هــای زیــادی حتــی از متولیــان خــود 
دیــده اســت. پارلمــان میتوانــد بــا اقدامــات زیــر عمــده مشــکات 
ــان  ــواده دانشــگاه فرهنگی ــن دانشــگاه اســتراتزیک را کــه خان ای

عمیقــا از آن رنــج میبرنــد را حــل کنــد. 
اصــاح ســاختار دانشــگاه از رســالت آمــوزش محــور بــه رســالت 
مهــارت محــور، بازنگــری و اصــاح واحدهــای درســی رشــته هــا 
در جهــت تقویــت مهارتــی و علمــی دانشــجو معلمــان کــه واقعــاً 
تغییــری اساســی مــی طلبــد، بازنگــری و ســختگیری در رونــد 
جــذب و گزینــش دانشــجو معلمــان و اســاتید بــه منظــور جــذب 
اســتعدادهای برتــر، حــل مشــکل کمبــود اســاتید هیــات علمــی 
ــر مهــارت محــوری  ــا تاکیــد ب و جهــت دهــی جــذب اســاتید ب
بــه جــای پژوهــش محــوری محــض، تخصیــص بودجــه عمرانــی 
ــه شــدت فرســوده بناهــا،  ــرای بازســازی بافــت ب ــه دانشــگاه ب ب
لغــو قانــون کســر 45 درصــد از حقــوق بابــت تغذیــه و اســکان از 
دانشــجو معلمــان به منظــور رضایتمندی بیشــتر و انگیزه ســازی 
باالتــر، تســهیل و تقویــت ارتبــاط دانشــگاه فرهنگیــان بــا آموزش 

و پــرورش بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت مــدارس در آمــوزش 
معلمان.

ــکات  ــل مش ــرود، ح ــار می ــس انتظ ــه از مجل ــومی ک گام س
ســاختاری آمــوزش و پــرورش  اســت.

ــرورش در  ــوزش و پ ــن آم ــند تحــول بنیادی ــرار دادن س ــا ق مبن
ــزم  ــوزش و پرورش،ع ــا آم ــط ب ــن مرتب ــب قوانی ــن و تصوی تدوی
جــدی در جهــت برقــراری عدالــت آموزشــی در کشــور و و رفــع 
تبعیــض آموزشــی بــه ویــژه در مناطــق محــروم، تجدیــد نظــر در 
محتــوای کتــب درســی بــا اهتمــام بــه ســند تحــول بنیادیــن و با 
در نظــر گرفتــن نیــاز هــای روز و واقعــی دانــش آمــوزان، تقویــت 
نگــرش مســئوالن بــه ســمت رویکــرد تولیدی آمــوزش و پــرورش 
بــه جــای نگــرش مصرفــی، تقویــت ارتبــاط مدرســه و جامعــه از 
طریــق کاربــردی ســازی محتــوای درســی، تمهیــد راهکارهایــی 
بــرای اســتفاده مفیــد از اوقــات فراغــت دانــش آمــوزان بــه ســمت 

نیازهــای جامعــه و خانــواده از جملــه ی ایــن اقدامــات اســت.
بخــش دیگــری از مشــکات آپ کــه حــل آن تأثیر محسوســی در 
افزایــش رضایتمنــدی فرهنگیــان آنان دارد مشــکات اقتصــادی و 

معیشــتی است.
نظــارت بــر دولــت در موضــوع اجــرای درســت طــرح رتبــه بنــدی 
معلمــان، تصویــب و اختصــاص بودجــه متناســب بــا هزینــه هــا 
ــرورش، حــل مشــکات معیشــتی  و رســالت هــای آمــوزش و پ
معلمــان از قبیــل عادالنــه کــردن حقــوق آنهــا، پرداخت بــه موقع 
حقــوق و همچنیــن پرداخــت معوقــات، رفــع محدودیــت اعمــال 

مــدرک بــرای فرهنگیــان از جملــه ی ایــن مشــکات اســت.
همچنیــن ایــن انتظــار خانــواده ی بــزرگ فرهنگیــان اســت کــه 
نماینــدگان محتــرم، ســال آینــده در دادن رای اعتمــاد بــه وزیــر 
پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش حساســیت نشــان داده و مــوارد 

فــوق الذکــر را در انتخــاب مدنظــر قــرار دهنــد.
متاســفانه شــاهدیم کــه وزیــر آپ در دولــت هــا، معمــوال جــزو 
ضعیفتریــن اعضــای دولــت هســتند و می طلبد شــخصی ســکان 
ایــن وزارتخانــه را در دســت بگیــرد کــه در کنــار ویژگی هــای الزم 
بــرای تصــدی ایــن وزارتخانــه شــخص ذی نفــوذ و مهــم در دولت 
باشــد تــا بتواند تغییــرات اساســی را به وجــود آورد نــه اینکه صرفا 
اوامــر برخــی اعضــای دولــت را کــه اعتقــادی بــه مســائل تربیتــی 

ــرا کند. ندارنداج
ــوزش و  ــکات آم ــده مش ــش عم ــد بخ ــر ش ــه ذک ــواردی ک م
پــرورش را تشــکیل مــی دهــد کــه بــا حــل آن ان شــاءاهلل جهــش 
ــاق  ــع آن در کشــور اتف ــه تب ــدس و ب ــاد مق ــن نه ــی در ای بزرگ

خواهــد افتــاد.
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