






قانون قوه  اسالمى،  شوراى  مجلس 
ایران است که گذار جمهورى اسالمى 
که است  نهادى  ا...  روح  امام  کالم  در 
باشد. داشته  قرار  نظام  راس  در  باید 
مانیفست مثابه  به  که  امام  صحیفه 
مجلس براى  است،  اسالمى  انقالب 
شده قائل  را  نقش  دو  اسالمى  شوراى 
است: نقش تقنینى و نقش نظارتى. در
اندیشه امام راحل، نقش نظارتى، نقشى
مضاف بر نقش تقنینى را داراست و این
نکته را به ما میرساند که بیشتر باید به
وظیفه بپردازیم. امام در آستانه تشکیل
اسالمى، شوراى  مجلس  دوره  اولین 
پیرو وظیفه نظارتى مجلس میفرمایند:
((حاال که مجلس تاسیس شد و مجلس
بر باید  امور  همه  کرد،  پیدا  رسمیت 
بگذرد روال خودش  به  نظارت مجلس 

... )).ا
على رغم افکار عمومى که نقش نظارتى
بر نظارت  به  معطوف  صرفا  را  مجلس 
دولت میدانند، مجلس شوراى اسالمى
از مختلفى  ابعاد  بر  نظارت  وظیفه 
ها، رسانه  دولت،  جمله  از  حاکمیت 
برخود نظارت  قواى مسلح و همچنین 
متاسفانه دارد.  دوش  بر  را  نمایندگان 
برکار مجلس  ادوار  که  سالیانى  طى 
بوده اند، نقش نظارتى مجلس به نقشى
از و بى شک یکى  بدل گشته  تجملى 

مجتبى شاهدى زادهاغماى نظارت مجلس
دانشجوى پزشکى

دالیل گسترش بیش از حد مشکالت،
طى حیاتى  نقش  این  به  توجه  عدم 

ادوار مختلف مجلس است.ا

در این یادداشت برآن آمده ایم که که
در ایجاز، نقش نظارتى مجلس را شرح
و مردم  براى  آگاهى  ایجاد  با  و  دهیم 
مسئولینى که کمتر از وظایف خود آگاه
را مجلس  حیاتى  وظیفه  این  هستند، 
یادآور شویم و به مطالبه احیاى وظیفه
اسالمى نظارت مجلس شوراى  حیاتى 

برخیزیم.ا

معنى به  لغوى  بعد  از  نظارت 
«نگریستن»، «مراقبت کردن از چیزى»
و... است. با توجه از برداشتمان از معنى
بوسیله یابیم مجلس  واژه، در مى  این 
نظام از  مراقبت  خویش،  نظارتى  بعد 

دارد. عهده  بر  را  اسالمى  جمهورى 
طى این نظارت مجلس، هم ذات نظام
مردم افکار  از  و هم  اسالمى  جمهورى 
این کند.  مى  دفاع  نظام  این  برابر  در 
وظیفه در حال حاضر با توجه به شکاف
قبال توجهى که بین مردم و حاکمیت
به توجهى  قابل  اهیمت  است،  افتاده 

خود گرفته است.ا
همانطور که سابقا گفتیم نظارت مجلس
ابزار نظارتى، بر چند بعد بوسیله چند 
نظارت باشد.  حاکم  باید  حاکمیت 
مجلس بر دولت که در یادداشت هاى
اما پرداخته شده؛  به آن  فراوان  مشابه 
ابعاد یعنى رسانه ها و بر سایر  نظارت 
همچنین نظارت برخود نمایندگان و...
از بخشى  به  که  دارد؛  وجود  ابهاماتى 

این ابعاد، شرحى خواهیم داشت.ا

ابزارهاى نظارتى مجلس
حال که سخن از نظارت مجلس به میان
آوردیم، ظرفیت این وجود دارد که به

ابزارهاى نظارتى این قوه بپردازیم.ا
بازو چندین  اسالمى  شوراى  مجلس 
دارد؛ خودش  نظارت  اعمال  جهت 
تذکر، به  توان  مى  ابزارها  این  ازجمله 
تفحص، و  تخقیق  استیضاح،  سوال، 
نظارت رییس مجلس بر وضع مقررات
اصل کمیسیون  اعتماد،  رأى  دولتى، 
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در این یادداشت برآن آمده ایم که که
در ایجاز، نقش نظارتى مجلس را شرح
و مردم  براى  آگاهى  ایجاد  با  و  دهیم 
مسئولینى که کمتر از وظایف خود آگاه



نظارت کمیسیون هاى تخصصى، نود، 
دیوان محاسبات کشور، ناطران مجلس
در شوراها، مجامع و هیئت ها. پرداختن
به هر یک از این ابزارها نیاز به یادداشت
هاى اختصاصى اى دارد که در شماره
هاى بعد به این مهم خواهیم پرداخت. ا

نظارت بر نمایندگان
مشتمل نمایندگان  بر  نظارت  قانون 
دوازده ماده است که بصورت جزئى به
چگونگى نظارت بر نمایندگان پرداخته
براى قانون  این  اول  ماده  طبق  است. 
نظارت هیأت  نمایندگان،  بر  نظارت 
مشتمل بر یک نماینده از هیئت رئیسه
مجلس، یک نماینده از کمیسیون اصل
نود، یک نماینده از کمیسیون قضائى و
حقوقى و چهار نفر از سایر نمایندگان
نفر هستند، مجلس که مجموعا هفت 
به قانون  این  دوم  ماده  در  باشد.  مى 
طور کلى به وظایف این هیأت در چهار

مورد پرداخته است: ا
سوء درباره  واصله  هاى  گزارش  الف) 
استفاده و تخلف مالى یا اخالقى نماینده
و درآمدها و هزینه هاى غیرمتعارف وى
ب) گزارش هاى مربوط به رفتار خالف

شؤون نمایندگى
اعمال درباره  واصله  هاى  گزارش  پ) 
خالف امنیت ملى کشور و سایر اعمال

مجرمانه از بعد انتظامى
ت)  گزارش هاى هیأت رئیسه درباره

غیبت، تأخیر و بى نظمى نماینده

با وجود این قانون، اما باز هم ما شاهد
بى انضباطى هایى از سوى نمایندگان
انضباطى هاى که مجلس هستیم؛ بى 
در شأن یک نماینده نیست و موجب به
اسالمى شوراى  مجلس  گرفتن  سخره 
سوى از  حاکمیت،  آن،  امتداد  در  و 
رسانه هاى بیگانه مى شود. همچنین از
موارد تخلف پیش آمده از سوى یرخى
از نمایندگان، مدارك تحصیلى جعلى،
منابع از  گیرى  سهم  خوارى،  رانت 
ساز در  داستن  دست  ثروت،  و  فدرت 
و کارهاى اخالل بازار و... است. انتظار

مى رود مسئولین و نمایندگان مجلس
بر این بعد نظارت بیش از پیش اهتمام
قهقرا در  که  مجلس  که  تا  ورزند؛ 
حاکمیت بوده، به رأس امور بازگردد و
نفش تعیین کننده خود را در حاکمیت

باز پس گیرد.ا

نظارت بر رسانه
موضوع به  اساسى  قانون   175 اصل 
است پرداخته  رسانه  بر  قوا  نظارت 
بر مشتمل  شوراى  که  میدارد  بیان  و 
نمایندگان قواى سه گانه وظیفه نظارت
بر رسانه صدا و سیما را بر عهده دارند
با افکار  نشر  و  بیان  آزادى  بر  باید  و 
رعایت موازین اسالمى و مصالح کشور

در رسانه نظارت کنند.ا
ما در این شرایط بغرنج صدا و سیما، از
این بعد نظارتى، جز سایه چیزى نمى
روح دمیدن  ما  مطالبه صریح  و  بینیم 
از سوى حاکمیت به پیکر بى جان این
سوى کور  که  تا  است؛  نظارت  از  بعد 

امیدمان به رسانه ملى بازگردد.ا
نظارت در هر یک از قوا، در واقع نقش
فساد زداى حاکمیت را دارد؛ در این بین
دارد. باالترى  اهمیت  مجلس  نظارت 

نظارت کمیسیون هاى تخصصى، نود، 
دیوان محاسبات کشور، ناطران مجلس
در شوراها، مجامع و هیئت ها. پرداختن
به هر یک از این ابزارها نیاز به یادداشت
هاى اختصاصى اى دارد که در شماره
اهاى بعد به این مهم خواهیم پرداخت. اهاى بعد به این مهم خواهیم پرداخت. 

نظارت بر نمایندگان
مشتمل نمایندگان  بر  نظارت  قانون 
دوازده ماده است که بصورت جزئى به
چگونگى نظارت بر نمایندگان پرداخته
براى قانون  این  اول  ماده  طبق  است. 
نظارت هیأت  نمایندگان،  بر  نظارت 
مشتمل بر یک نماینده از هیئت رئیسه
مجلس، یک نماینده از کمیسیون اصل
نود، یک نماینده از کمیسیون قضائى و
حقوقى و چهار نفر از سایر نمایندگان
نفر هستند، مجلس که مجموعا هفت 
به قانون  این  دوم  ماده  در  باشد.  مى 
طور کلى به وظایف این هیأت در چهار

مورد پرداخته است: ا
سوء درباره  واصله  هاى  گزارش  الف) 
استفاده و تخلف مالى یا اخالقى نماینده
و درآمدها و هزینه هاى غیرمتعارف وى
ب) گزارش هاى مربوط به رفتار خالف

شؤون نمایندگى
اعمال درباره  واصله  هاى  گزارش  پ) 
خالف امنیت ملى کشور و سایر اعمال

مجرمانه از بعد انتظامى
ت)  گزارش هاى هیأت رئیسه درباره

غیبت، تأخیر و بى نظمى نماینده

با وجود این قانون، اما باز هم ما شاهد
بى انضباطى هایى از سوى نمایندگان
انضباطى هاى که مجلس هستیم؛ بى 
در شأن یک نماینده نیست و موجب به
اسالمى شوراى  مجلس  گرفتن  سخره 
سوى از  حاکمیت،  آن،  امتداد  در  و 
رسانه هاى بیگانه مى شود. همچنین از
موارد تخلف پیش آمده از سوى یرخى
از نمایندگان، مدارك تحصیلى جعلى،
منابع از  گیرى  سهم  خوارى،  رانت 
ساز در  داستن  دست  ثروت،  و  فدرت 
و کارهاى اخالل بازار و... است. انتظار

مى رود مسئولین و نمایندگان مجلس
بر این بعد نظارت بیش از پیش اهتمام
قهقرا در  که  مجلس  که  تا  ورزند؛ 
حاکمیت بوده، به رأس امور بازگردد و
نفش تعیین کننده خود را در حاکمیت

باز پس گیرد.ا

نظارت بر رسانه
موضوع به  اساسى  قانون   175 اصل 
است پرداخته  رسانه  بر  قوا  نظارت 
بر مشتمل  شوراى  که  میدارد  بیان  و 
نمایندگان قواى سه گانه وظیفه نظارت
بر رسانه صدا و سیما را بر عهده دارند
با افکار  نشر  و  بیان  آزادى  بر  باید  و 
رعایت موازین اسالمى و مصالح کشور

در رسانه نظارت کنند.ا
ما در این شرایط بغرنج صدا و سیما، از
این بعد نظارتى، جز سایه چیزى نمى
روح دمیدن  ما  مطالبه صریح  و  بینیم 
از سوى حاکمیت به پیکر بى جان این
سوى کور  که  تا  است؛  نظارت  از  بعد 

امیدمان به رسانه ملى بازگردد.ا
نظارت در هر یک از قوا، در واقع نقش
فساد زداى حاکمیت را دارد؛ در این بین
دارد. باالترى  اهمیت  مجلس  نظارت 

حاکمیت، بر  مجلس  نظارت  که  چرا 
به نظارت بر زیرمجموعه هاى خودش
مجلس اینکه  براى  شود.  نمى  ختم 
فساد و  ساز  مشکل  کار  و  ساز  بتواند 
ساز را پیدا و براى اصالح آن اقدام کند،
جنگ محل  از  مجلس  که  است  نیاز 
هاى سیاسى دور شود و به وظایف خود
کند. عمل  مردم  به  خدمت  جهت  در 
شوراى مجلس  ساختارى  عیوب  البته 
تا گیرى  شکل  و  انتخابات  از  اسالمى 
از عوامل مهم کم نیز  روند کارى اش 
باشد. همچنین مى  قوه  این  کارآمدى 
مجلس براى بهبود عملکرد خود به دید
جامع تر و شفاف ترى به کل حاکمیت
برسد؛ البته مجلس این ظرفیت را دارد
اما بخشى بالقوه باقى مانده اند و همان
بخشى دیگر که بالفعل شده است هم
دچار ناکارآمدى شده است ؛ در امتداد
این علل، نارضایتى هاى مردمى ایجاد
که است  آن  بیانگر  این  است.  شده 
اغماى مجلس در ابعاد مختلف باالخص
بعد نظارتى اش، کم اهمیتى به تخریب

پایه هاى حاکمیت مى باشد.ا
در یادداشت هاى آینده این موضوع را
بیشتر باز خواهیم کرد؛ چرا که با عبور
دیگرى درهاى  موضوع،  این  در  هر  از 
پردازش آید که ظرفیت  جلویمان مى 

این موضوع را بیشتر مى کند.ا



حسین خسروى فرمجلس جدید، زخم کهنه
کارشناس رادیولوژى

به حالى  در  یازدهم  مجلس  منتخبان 
که نشینند  مى  مردم  وکالت  کرسى 
اقتصادى نظر  از  نادرى  بسیار  شرایط 
را گرفته است. در سال گریبان کشور 
ناحالص تولید  نرخ  میالدى،   2019
بین صندوق  گفته  به  ایران  داخلى 
به درصدى  هفت  کاهش  پول  المللى 
خود دیده؛ این امر نه تنها براى ایران
که در کل دنیا، نزولى بسیار کم سابقه
افزایش قیمت به دلیل  است. هر چند 
روستایى قشر  تولیدى  هاى  کاالى 
کشور (از جمله محصوالت کشاورزى و
دامى و..)نرخ هاى اندازه گیرى رفاه افت
فاجعه آمیزى نداشته اند، اما در مجموع
ى جامعه  ویژه  به  مردم   اکثر  زندگى 

شهرى شدیدا تحت تاثیر قرار گرفت.ا
کارشناسان برخى  گمان  به  چند  هر 
به در وضع  نقش کمترى  باید مجلس 
ایجاد با  اما  باشد،  داشته  آمده  وجود 
مى وثبوتى  سلبى  هاى  گذارى  قانون 
چشم به  را  کشور  اقتصاد  مسیر  تواند 

انداز هاى بهترى هدایت کند.ا
از جمله این اقدامات میتوان به راه حل

هاى زیر اشاره نمود:ا
یک) در حوزه بانکدارى:ا

نظام اصالح  طرح  رسانى  روز  به  الف) 

بانکى مصوب مجلس یازدهم، با اولویت
موارد زیر:ا

ا*تعریف شفاف و هوشمند از ربا: ا

در طرح موجود اگر چه سعى شده است
ربا را از عملیات بانکى حذف نمایند، اما
ربا ى  ریشه  که  است  این  ابهام  مورد 
کدام با  دقیقا  عملیات  این  و  چیست؟ 
معیارهاى فقهى، قابل تشخیص است؟
براى مثال سود على الحساب در قانون
خود که  پابرجاست  همچنان  جدید 

.شبهه ربا را به ذهن مى رساند

ا*اجراى کامل طرح شناور سازى سود: ا

مولفه ى این  هر چند عملیاتى کردن 
و بر  زمان  کارى  بانکدارى  مهم  بسیار 
پیچیده است، اما اوال براى اجراى این
در نباید  قانونى  گونه خالء  هیچ  مهم، 
داشته وجود  عامل  هاى  بانک  برابر 
فعالین جمله  از  همگان  ثانیا  و  باشد 
نظام بانکى باید بدانند در ذات عملیات
اسالم اقتصادى  گذارى  ارزش  نظام  و 
سود باید  اقتصادى  فعالیت  هر  براى 
ارزش تا  شد  قائل  متناسب  و  متفاوت 
کسب و کار ها و اولویت آنها براى نظام
اقتصادى مشخص باشد. مجلس آینده

را قوانینى  چنین  وضع  شجاعت  باید 
داشته باشد.ا

استقالل موجود  طرح  در  چه  ا*اگر 

نظر به  اما  شده،  بیشتر  مرکزى  بانک 
ها بانک  برابر  در  آن  قدرت  رسد  مى 
و موسسات اعتبارى بسیار تنزل یافته
است. در صورتى که باید یکى از ارکان
را حکومت  اقتصادى  نهادهاى   و  ها 
(که شاید در دسترس ترین این نهادها
اهرمى عنوان  به  باشد)  مرکزى  ،بانک 
آهنین براى بانک ها قرار داد تا همانند
سرمایه یافته   توسعه  کشورهاى  سایر 
به جاى سودا گرایى در جهت را  خود 
کسب و کار هاى ارزشمند و مولد قرار

دهند.ا

ا*تمام کارشناسان شناخته شده و رسانه

اى کشور معتقدند که نظرات هیچ یک!
از آنان در این طرح حتى اشاره اى هم
این از صحت  .فارغ  است  نشده  آن  به 
ادعا ،مجلس جوان آینده  باید راهکارى
چه واگر  بیندیشد  موضوع  این  براى 
سنگین طرح  چنین  براى  اجماع 
اما اما  نباشد  ممکن  اى  پیچیده  و 
پیشنهاد راقم این سطور این است  که
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مرکز پژوهش هاى مجلس آینده،طرح
اصالحى خود را در مجمعى از صاحب
،از طیف ها  دانشگاه  اساتید  و  نظران  
.هاى متفاوت اقتصادى به راى بگذارد

ب)کمک به ظهور مدیران تحول خواه:
از جمله نظراتى که اکثر اقتصاد دانان و
کارشناسان پیرامون اصالح  نظام بانکى
دارند، این است که مشکل نظام بانکى
توانایى، که  است  مدیرانى  فقدان  ما، 
تغییرات براى  الزم  انرژى  و  انگیزه 
فراهم مورد  این  اگر  و  ندارند  بنیادى 
شود با تغییر جزئى قانون مى توان به
رسید. انگیزى  شکفت  دستاوردهاى 
جدید مجلس  رسد  نمى  نظر  به  البته 
حتى با ارتباط موثر با معاونت پارلمانى
دولت بتواند چنین مهره هایى را درون
نظام فکرى و اجرایى دولت فعلى بیابد.
اما باید ریل گذارى را براى دولت اینده
تحول و  تر  رود جوان  احتمال مى  که 
خواه تر از این  دولت باشند، انجام دهد

ج) تمامى اقدامات ذکر شده راهکار هاى
مشکالت حل  براى  عملیاتى  و  فورى 
باید یازدهم  مجلس  اما  هاست؛  بانک 
و میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه هاى 
بلند مدت را براى برچیدن ساختار بانک
جایگزینى و  اسالمى  دولت  و  نظام  از 
هاى آموزه  با  مطابق  هایى  ساختار 
هاى سرمایه  مدیریت  براى  اسالمى  
کلیشه و  قانون  از  و  کند  ابداع  مردم  
بوده تا کنون مرسوم  هاى شعارى که 
بپذیرد باید  فاصله گیرد. بطور خالصه 
که نهاد بانک را حذف کند و این مهم
مى صدق  نیز  بورس  و  بیمه  مورد  در 

کند.ا

دو) حوزه بیمه:ا
الف)تغییر قوانین به نفع بیمه شدگان:ا
ا*تصویب نرخ نامه هاى شناور نزولى و

با تعیین سقف قیمت، رغبت صاحبان
کسب و کارهاب خرد و کالن را به عقد
بیشتر خواهد را  این صنعت  با  قرارداد 
کرد و رقابت بین بیمه گران نیز عادالنه

تر پیش خواهد رفت.ا

ا*اگر بهره مندى  بیمه شدگان از سود

شرکت هاى بیمه میسر شود قطعا در
و این صنعت  نقدینگى  گردش جریان 
جلب  اعتماد بیمه شدگان و همچنین
در  کاهش تخلفات بیمه ایى از سوى

.بیمه شدگان بسیار موثر است
به ها  بیمه  درآمد  از  بخشى  اعطاى 
معمول هاى  خسارات  از  جلوگیرى 
...مانند: تصادفات، بهداشت و درمان و

هاى شرکت  نفع  به  قوانین  ب)تغییر 
بیمه:1

بردن بین  از  و  رقابت  سازى  ا*آزاد 

قوانینى که ایجاد انحصار درراه اندازى
شرکتهاى بیمه مى نمایند و همچنین
هاى ونهاد  ها  شرکت  ممنوعیت 
بیمه یک  از  استفاده  براى  حکومتى 
هاى پتانسیل  تمامى  میتواند  خاص، 
کشور براى  را  آور  سود  صنعت  این 

فراهم نماید.ا

هاى نهاد  سایر  و  بانک  خروج  ا* 

.حکومتى از صنعت بیمه

تواند سود اقداماتى که مى  از جمله  ا* 

و ترنماید  واقعى  را  بیمه  هاى  شرکت 
امکان فعالیت بخش خصوصى را بیشتر
کند بانک ها و ارگان هاى حکومتى در
نیز مولفه  این  که  است.  بیمه  صنعت 
از جمله اقدامات مخرب بانک ها تحت

عنوان بنگاه دارى مى باشد.ا

کاهش براى  تالش  به  دولت  ا*اجبار 

از گیرى  جلو  و  ایى  بیمه  هاى  هزینه 

اختصاص مانند:  ها  خسارت  ایجاد 
بودجه براى پیش گیرى از سیل،زلزله
قانون تغییر  یا  و  سوزى  اتش  ویا 

شهرداریها به این منظور.ا

سه) بورس
قوانین تغییر  ى  هسته  اصالح   الف) 
به بورس  عالى  شوراى  و  سازمان  از 
در باالدستى:  نهادهاى  سایر  و  مجلس 
بهادار اوراق  و  بورس  سازمان  ساختار 
تهران، هیئت مدیره بورس قدرت بسیار
فراگیرى دارد که باعث شده با تصمیم
جبران ضربات  هیجانى،  هاى  گیرى 
براى کند.  وارد  بازار  این  به  ناپذیرى 
در بازارپایه  جدید  قانون  اجراى  مثال 
شهریور سال نود و هشت که ضررهاى
از برخى  به  مدت  میان  در  سنگینى 
عامه ى مردم و سهامداران خرد  وارد

.کرد

تکلیف نیز  و  بیشتر  اعطاى قدرت  ب) 
عدم با  برخورد  به  قضاییه  ى  قوه 
معامالت در  رانت  ایجاد  و  شفافیت 

سازمان بورس

ج) باالبردن اطالعات نمایندگان نسبت
آن کارکرد  و  نقش  و  سرمایه  بازار  به 
که هستیم  :شاهد  دنیا  اقتصاد  در 
کوچکترین که  مجلس  نمایندگان 
سرمایه بازار  وکار  ساز  از  اطالعاتى 
یا مثبت  نظر  اظهار  آن  درباره  ندارند 
براى رویه  این  نمایندکه  مى  منفى 
.آینده بازار شدیدا خطرناك خواهد  بود

فروش نحوه  براى  قوانین  تصویب  د) 
سهام دولتى در بازار: شاهد هستیم که
دولت براى فروش  سهام خود در بازار
و تامین نقدینگى ، به صورت کامال بى
این مسئله نماید که  ضابطه عمل مى 
گاها باعث از بین رفتن آرامش بازار و
مى دولتى  هاى  شرکت  مثبت  روند  
نماید قوانینى وضع  باید  شود. مجلس 
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که دولت را در زمینه واگذارى شرکت
هاى دولتى وهم چنین نحوه ى افزایش
و محدود  سرمایه  بازار  در  شناورى 
منضبط نماید . براى مثال دولت فقط
مجاز به فروش سهام خود در روزهاى
یا فروش و  بازار سرمایه  به  مثبت  رو 
در صف هاى خرید سنگین باشد و هم
فروش از  باشد درصدى  چنین موظف 
روند مثبت  را جهت حمایت از بازار در

روند هاى نزولى در نظر بگیرد.ا
حجم شدن  بزرگ  به  توجه  با  ر) 
نقدینگى و اقبال مردم به بازار سرمایه
از جداى  سریعتر  چه  هر  باید  مجلس 
اقدامات فورى ذکر شده ، طرح  تحول
آینده دولت  براى  را   سرمایه  بازار 
تصویب نماید .براى مثال از ایده ها ى
ورود شرکت الزام  تواند  مى  طرح  این 
هاى خصوصى پر بازده به بازار سرمایه
واگذارى اولویت  همچنین  و  ایران 
پروژه هاى مهم دولتى به شرکت هاى

پذیرفته شده در بورس مى باشد.ا

چهار)صنعت و بازرگانى
براى کیفى  و  کمى  قوانین  الف)تغییر 
قاچاق با  برخورد  به منظور  قوه قضایه 
کاال براى مثال: تعیین زمانبندى  براى
در هدف  هاى  استان  دادگسترهاى 
جهت پایان دادن  به ادامه کار گذر گاه
هاى  شناخته شده .قاچاق و همچنین
اصالح قوانین و تعاریف موجود از قاچاق
که میتواند قوه قضایه را در برخورد با

.این امر مستاصل نماید

ب)مکلف کردن وزارت صمت و  سازمان

شفاف انتشار   به  سازى  خصوصى 
سازى هاى مالى شرکت هاى دولتى و
مثال: شرکت هپکو براى  انها  واگذارى 
دولتى هاى  شرکت  بزرگترین  از  که 
زیر نظر سازمان خصوصى سازى است
مدت ها ست ،هیچ گونه گزارش شفافى
را منتشر نکرده و زمان بندى مشخصى
براى وا گذارى به بخش هاى خصوصى

حتى ایمیدرو ندارد.اا
منظورتسهیل  صدور به  قانون  ج)ارائه 
جامعه در  کار:  و  کسب  هاى  مجوز 
آموزش توجه  عدم  به  توجه  با  ایرانى 
اقتصادى تفکر  تربیت  به  پرورش  و 
در را  زیادى  جامعه، خالقیت  فرزندان 
کار و  کسب  توسعه  براى  جوانان  بین 
نمیتوان دید. اما همین اندك فکر هاى
طاقت مراحل  طى  از  بعد  نیز  خالق 
هاى دیوار  با  سرمایه  جذب  فرساى 
وکار کسب  مجوز  اخذ  براى  زیادى 

.مواجه مى شوند
ا

د)مکلف کردن وزارت نفت به تاسیس
شکن.ا تحریم  هاى  پتروپاالیشگاهى 
استفاده از طرح تنفس خوراك در این
بازه زمانى متاسفانه به دلیل خصوصى
بودن اکثرپتروشیمى هاى کشور، فقط
صرفه که  شوند  مى  تولید  محصوالتى 
اقتصادى کالن  به دنبال داشته باشند
.حال مجلس مى تواند با موظف کردن
پتروپاالیشى تاسیس  به  نفت  وزارت 
هایى که نیاز کشور را تامین مى کنند

.این حلقه ى ناکارآمد را ترمیم کند

وضع با  کشاورزى  صنعت  اصالح  ر) 
حیاتى صنایع  از  کشاورزى   : قوانین 

با اما  است  کشور  کارآفرین  بسیار  و 
دارد اى که وجود  مدیریت بى ضابطه 
در است  مشهود  ملى  منابع  رفت  هدر 
باید وزارت جهاد نتیجه مجلس جدید 
کشاورزى را ملزم به ارایه برنامه کاشت
بى ضابطگى این  به  و  نماید  در کشور 

پایان دهد.ا

پنج) اقتصاد کالن
جدید: مالیاتى  هاى  پایه  تعریف  الف) 
پایه تعریف  باز  با  تواند   مى  مجلس 
خودرو مسکن،  جمله  از  مالیات  هاى 
و پایدار  درآمد  اى  واسطه  مشاغل  و 
وجود به  دولت  براى  براى  را  سالمى 
سایر در  حتى  و  قانون  این  در  بیاورد. 
محوریت باید  اقتصادى  هاى  بخش 
مشاغل خدمات و  بر صنایع  را  اقتصاد 
محور متمرکز کرد؛ از تجربه هاى موفق
این ایده مى توان به کشور هند اشاره

.نمود

هاى اهرم  ى  واسطه  به  مجلس  ب) 
ى الیحه  تصویب  در  چه  خود  قانونى 
بودجه و چه در تذکرات و استیضاح ها،
باید از اقدامات مخرب دولت در جهت
ممانعت خود  بودجه  کسرى  جبران 
بودجه در  مثال  براى  آورد.  عمل  به 
پنجاه حداقل  دولت  نه  و  نود  سال 
اجبار به  را  اوراق  تومان  هزارمیلیارد 
برخى و  ثابت  درآمد  هاى  صندوق  به 
فروش به  گذارى  هاى سرمایه  شرکت 
مى رساند. این اجبار تا حدى است که
در اتفاقى عجیب شرکت سرمایه گذارى
صنعت و معدن، به اجبار سهام خود در
شرکت کلر را به فروش رسانید و اوراق
قرضه دولتى با سود ناچیز بیست درصد

.را خریدارى نمود

ج) مکلف کردن دولت و قوه قضائیه به
اقتصادى اطالعات  بانک  جهت تجمیع 
فعالیت و  امالك  پول،  در حوزه  کشور 
وزارت محوریت  با  افراد  اقتصادى 

ارتباطات.ا
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”فعال برچسب  حتى  که  روزها  این 
هاى صفحه  سردر  بر  زنان“  حقوق 
اینستاگرامى براى عده اى زمین بازى
و خوشرنگ  شعارهاى  و  برد،  برد  اى 
طلبان فرصت  شش  جفت  تاس  لعاب 
ذى پذیرفتگان  مسئولیت  اگر  شده؛ 
ربط از بستن دکان هویت زنانه جعلى
است آن  امید  الاقل  عاجزند؛  فروشان، 
که از فشردن دست همکارى با دالالن
حقوق زنان و وارد کنندگان نگون بختى

دختران امتناع ورزند.ا
اعتراف سختى ست اما امروز در جامعه
ى ما در کنار تمام آنچه در حوزه زنان
به دنیا دانست، آنچه یک میتوان فخر 
زن در جامعه ى اسالمى باید در مسیر
آنچه از  باشد  داشته  رسالتش  تحقق 
دارد، ایم  قبوالنده  خودمان  به  سالها 
ى واهمه  که  سالهاست  و  است  کمتر 
به ها  کاستى  به  اعتراف  یا  پذیرفتن 
وادى توهم ”هیچ مشکلى وجود ندارد“
اگر زن  ایم  کرده  باور  و  کشاندتمان؛ 
یا میپذیرد  را  شرایط  این  یا  باشد  زن 
میپذیرد دیگر!! در نشئگى همین غفلت
در را براى دزدان حق و حقوق زنان باز
گذاشتیم، آنها هم آنچه حقیقتا زن نیاز
دارد را برداشتند و توهمات ذهن شان
را گذاشتند. حال این گناه نابخشودنى
جبران نمیشود مگر با یادآورى و البته
پس دادن آنچه زن و خانواده به آن نیاز

دارد. ا
از ازدواج شروع میکنیم، که شروع شکل

گیرى اجتماع و تمدن سازى است.ا
طرح تسهیل ازدواج جوانان انگار فقط
تالشى نه  باشد!  شده  که  شده  نوشته 
اقدام نه  و   آن  ساختن  اجرایى  براى 
جایگزینى براى تسهیل ازدواج جوانان،
امرى که به همان میزان که وابسته به
اقتصاد است، مساله اى فرهنگى است.

فرهنگ گریز از تجمالت، فرهنگ آسان
گرفتن ازدواج، فرهنگ صرفه جویى و

قناعت، و...ا
پس از پشت سر گذاشتن هفتصد خان
ازدواج، در حالى که هیچ فکر کارسازى
براى باالرفتن سن ازدواج نشده، چالش
خانواده روى  پیش  آورى  فرزند  بزرگ 

هاست.ا
حال زن و مرد مى مانند و مخارجى کمر
شکن و مسئولیتى سنگین، در حالى که
براى فرهنگى  یا  اقتصادى  راغب  هیچ 

آنها وجود ندارد.ا
با خطر است، درکشورى که  انگیز  غم 
کاهش و  جمعیت  شدن  پیر  جدى 
روبه آن  حاد  مخاطرات  و  بارورى  نرخ 
تشویقى هاى  طرح  از  خبرى  روست، 
براى صحیح  سازى  فرهنگ  و  مالى 
جنگ با شعار منفعت طلبانه ى ”فرزند
کمتر، زندگى بهتر“ نمیبینیم؛ درحالى
که عده اى نزاع براى طرح هایى بزك

شده را به جان مى خرند!ا

در خصوصا  مادر  به  فرزند  عمیق  نیاز 
مادر اجبار  و  زندگى  نخست  سالهاى 
زایمان، هاى  مرخصى  کردن،  کار  به 
عدم تطابق شهر و ساختمان سازى ها
توانایى از  یاس  مادر،  یک  نیازهاى  با 

از و... همه  او  آینده ى  و  فرزند  تامین 
عواملى ست که از بین بردن آنها توجه
الخصوص على  مسؤل  ذیربطان  جدى 
و زنان  وضع  به  مجلس  نمایندگان 
مربوطه کارشناسان  نظرات  از  استفاده 
غیر بحرانى  توجه  عدم  و  طلبد  مى  را 

قابل جبران را رقم میزد.ا
چالش بعدى را شاید بتوان طالق و آمار
بررسى مستلزم  که  دانست  آن  باالى 
براى تالش  و  آن  علل  دقیق  و  عمقى 

حل آن است.ا
ى سازنده  مقدس،  نهادى  خانواده 
ى زننده  رقم  و  انسانى  ى  جامعه 
و تجرد  تبلیغ  ست.  جهانى  تحوالت 
تقبیح عین  در  آن  به  بخشیدن  ارزش 
توسط آن  باب  کردن  سد  و  ازدواج 
هرکس صورت پذیرد چه اصحاب رسانه
چه و  دانشگاه  در  استادى  چه  باشد، 
گناهى مجلس،  در  اى  نماینده  توسط 
است مجازات  مستلزم  و  نابخشودنى 
به حل قادر  فردى در جایگاهى  اگر  و 
گوشه اى از مشکالت پیش روى ازدواج
بود و عمل نکرد، افول اجتماعى در گام

اول گریبان گیر خود او خواهد بود.ا
در اى  عدیده  حل  به  الزم  مشکالت 
که دارد  وجود  خانواده  و  زنان  بحث 
پرداختن به همه ى آنها در این مجال
نمایندگانى میرود  توقع  اما  نمیگنجد 
که با پشتوانه ى همین زنان به کرسى
سبز مجلس تکیه زدند بخت زنان این

مرز و بوم را جز سپید نخواهند.ا
این مشکالت چالش هاى از جمله ى 
پیش اجتماعى  زندگى  و  اقتصادى 
روى زنان سرپرست خانوار، بهداشت و
سالمت مادران در شهرها و روستاها و
آنها، کارتن خوابى، ارتقا سواد سالمت 
اعتیاد، علل افسردگى، فرار و خودکشى

در زنان و... را مى توان نام برد.ا

فاطمه  حمزوىبیش فعاالن حقوق زنان
دانشجوى فناورى اطالعات

”فعال برچسب  حتى  که  روزها  این 
هاى صفحه  سردر  بر  زنان“  حقوق 
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دختران امتناع ورزند.ا
اعتراف سختى ست اما امروز در جامعه
ى ما در کنار تمام آنچه در حوزه زنان
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گذاشتیم، آنها هم آنچه حقیقتا زن نیاز
دارد را برداشتند و توهمات ذهن شان
را گذاشتند. حال این گناه نابخشودنى
جبران نمیشود مگر با یادآورى و البته
پس دادن آنچه زن و خانواده به آن نیاز

دارد. ا
از ازدواج شروع میکنیم، که شروع شکل

گیرى اجتماع و تمدن سازى است.ا
طرح تسهیل ازدواج جوانان انگار فقط
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اقدام نه  و   آن  ساختن  اجرایى  براى 
جایگزینى براى تسهیل ازدواج جوانان،
امرى که به همان میزان که وابسته به
اقتصاد است، مساله اى فرهنگى است.

فرهنگ گریز از تجمالت، فرهنگ آسان
گرفتن ازدواج، فرهنگ صرفه جویى و

قناعت، و...ا
پس از پشت سر گذاشتن هفتصد خان
ازدواج، در حالى که هیچ فکر کارسازىازدواج، در حالى که هیچ فکر کارسازى
براى باالرفتن سن ازدواج نشده، چالش
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هاست.ا
حال زن و مرد مى مانند و مخارجى کمر
شکن و مسئولیتى سنگین، در حالى که
براى فرهنگى  یا  اقتصادى  راغب  هیچ 

آنها وجود ندارد.ا
با خطر است، درکشورى که  انگیز  غم 
کاهش و  جمعیت  شدن  پیر  جدى 
روبه آن  حاد  مخاطرات  و  بارورى  نرخ 
تشویقى هاى  طرح  از  خبرى  روست، 
براى صحیح  سازى  فرهنگ  و  مالى 
جنگ با شعار منفعت طلبانه ى ”فرزند
کمتر، زندگى بهتر“ نمیبینیم؛ درحالى
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شده را به جان مى خرند!ا
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مادر اجبار  و  زندگى  نخست  سالهاى 
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از و... همه  او  آینده ى  و  فرزند  تامین 
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قابل جبران را رقم میزد.ا
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حل آن است.ا
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انتخاباتى نظام  از  منظور 
چیست؟ چه انواعى دارد؟

در رابطه با سوال اول ابتدا باید توضیحى
نظام بدهم.  انتخاباتى  نظام  درباره 
انتخاباتى نحوه تصدى مناصب سیاسى
تبدیل واقع  در  و  مى کند.  مشخص  را 
نمایندگى به کرسى  مردم  راى  کننده 
خواست انتخاباتى  نظام  یعنى  میباشد 
و نیاز سیاسى مردم را تبدیل به عرصه
سیاسى مى کند این بدین معناست که
مثال در زمانى، مردم ما اقبالشان به یک
گروه سیاسى مثل اصالح طلبان است
راى و  نظر  این  انتخابات  طریق  از  و 
مى شود سیاسى  عرصه  به  تبدیل  آنها 
و اصالح طلبان صاحب کرسى ریاست
و شهر  شوراى  یا  مجلس  یا  جمهورى 
در مطلب  این  یا  و  مى شوند  امثالهم 
مورد اصولگرایان . قانون نظام انتخاباتى
یک ابزار و یک شیوه است براى تبدیل
(کرسى سیاسى  عرصه  به  مردم  راى 

نمایندگى یا مناصب سیاسى).ا
چیزهایى چه  شامل  انتخاباتى  نظام 

مشخص از  انتخاباتى  نظام  میشود؟ 
ما شامل مى راى  برگه  کردن ساختار 
شود تا نحوه راى دادن مردم، شمارش
که پیروز  گروه  یا  نفر  تعیین  تا  و  آرا 
معلوم انتخاباتى  نظام  نوع  اساس  بر 
به که  نیست  اینطور  یعنى  مى شود. 
راى، برگه  ساختار  پیش فرض  صورت 
مدل راى دادن مردم یا نحوه شمارش
باشد. شکل  یک  به  جا  همه  در  آرا 
کشورمان در  اکنون  ما  که  مدلى  این 
از پیاده مى شود یک مدل  و  مى بینیم 
حال است.  انتخاباتى  هاى  نظام  انواع 
اگر بخواهیم این مدل ها را خیلى ساده
توضیح دهیم بدین صورت است که به
طور کلى سه نوع نظام انتخاباتى داریم:

اکثریتى، تناسبى، ترکیبى.ا
به مدل ها خود  این مدل  از  هر کدام 
هاى بسیار ریز تر و متفاوت ترى تبدیل
مى شوند؛ تا جایى که مى توانیم بگوییم
به اندازه تمام کشورهاى دنیا نظام هاى
انتخاباتى متفاوتى وجود دارد. اما شاید
اینجا توضیح مبسوط الزم نباشد. حال
به توضیح هر کدام از این سه مدل مى

پردازیم.ا

صورت این  به  مطلق  اکثریتى  مدل 
راى بیشترین  که  کسى  هر  که  است 
را بیاورد برنده مى شود و حالتى شبیه
به مسابقه دارد. (برنده و بازنده دارد به
طورى که هر کسى که بیشترین راى
را بیاورد پیروز مى شود.) که نوع نظام

انتخاباتى در کشور ما اکثریتى است.ا
که است  صورت  این  به  تناسبى  مدل 
گروه هاى مختلفى در انتخابات شرکت
مى کنند و هر گروه به میزانى که مورد
صاحب است  گرفته  قرار  مردم  اقبال 
کرسى مى شود. مثًال یک گروه سیاسى
30 درصد راى مردم را کسب مى کند
کل از  درصد   30 دلیل  همین  به  و 
حوزه هاى انتخاباتى مربوط، به آن تعلق
مى گیرد .در ادامه بیشتر به توضیح این

مدل مى پردازیم.ا
دو این  از  ترکیبى  هم  ترکیبى  مدل 
مدل مى باشد ؛ به طورى که بعضى از
حوزه هاى انتخاباتى به صورت اکثریتى
به نیز  دیگر  بعضى  و  مى شود  برگزار 

صورت تناسبى.ا

گاهنامه نسخه  پانزدهمین  در 
سیاسى و  اجتماعى  فرهنگى، 
سرکار با  گفتگو  به  حساب  حرف 
پیرامون عاقلى  سارا  خانم 
نشستیم.ا انتخاباتى  هاى  نظام 
واحد اسبق  دبیر  عاقلى  خانم 
وحدت تحکیم  دفتر  سیاسى 
دانشجوى حاضر  حال  در  و  بوده 
سیاسى علوم  ارشد  کارشناسى 

هستند.ا

شناسنامه جمهوریت
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جمهورى در  انتخاباتى  نظام 
اسالمى به چه گونه است؟ چه

ایراداتى به آن وارد است؟

ما کشور  در  انتخاباتى  نظام  نوع 
مثال بطور  دادم،  توضیح  که  همانطور 
اکثریتى اسالمى  شوراى  مجلس  براى 
بیشترى رأى  که  هر کسى  و  مى باشد 
از یکى  مى شود.  مجلس  وارد  بیاورد 
ایرادات بزرگى که به این نظام انتخاباتى
وارد است بحث ناعادالنه بودن آن مى
باشد. مثًال اگر از حوزه هایى مثل تهران
هم اکثریتى  مدل  بزنم  مثال  بخواهم 
به باشد  نزدیک  عدالت  به  مى تواند 
شرطى که یک حوزه اى مثل تهران اگر
انتخاباتى حوزه   30 دارد  نماینده   30
مناطق بین  توازن  تا  باشد  داشته  هم 
مختلف، یک شهر و قشرها، طبقه هاى
مردم اجتماعى  و  اقتصادى  مختلف 

رعایت شود.ا
اما در کشور ما به گونه اى است که کل
آن 30 کرسى را صاحب شدن و کل آن
اکثریتى بودن، متعلق به فضاى لیست
ها است . یعنى یک لیست بیرون مى آید
و کل آن 30 کرسى را برنده مى شود.
مدل اکثریتى به خودى خود چیز بدى
نیست به شرطى که درست اجرا شود.
هم آن  انجام  نحوه  حتى  ما  کشور  در 
براى دیگر  طرفى  از  و  نیست  درست 
مجلس، که  است  مناسب  کشورهایى 
.نخست وزیر را معرفى و انتخاب مى کند
نخست مجلس  باشد  قرار  اگر  که  چرا 
وزیر را انتخاب کند باید داراى اکثریت
باشد. و در نظام انتخاباتى اکثریتى یک
جریان سیاسى غالب، کرسى ها را برنده
سیاسى جریان  به  تبدیل  و  شود  مى 
اینکه براى  و  شود  مى  مجلس  غالب 
تعارض مورد  نباشد در  دولت شکننده 
قرار مجلس  در  شدید  دعواهاى  و  ها 
مدل که  کشورهایى  است  بهتر  نگیرد 
آنها انتخاب نخست وزیر توسط مجلس
اکثریتى آنها  انتخاباتى  نظام  باشد  مى 

باشد.ا

در کشور ما در دهه 60 نظام انتخاباتى
به این صورت بوده که مجلس نخست
وزیر را انتخاب مى کرد و مدل اکثریتى
شمار به  خوبى  مدل  مجلس  براى 
مى رفت. اما وقتى جلوتر آمدیم و بحث
مردم و  شد  لغو  نخست وزیر  انتخاب 
انتخاب را  جمهور  رئیس  مستقیماً 
براى انتخاباتى  نظام  مدل  این  کردند 
دقیقا که  این  شد.  غیرعادالنه  مجلس 
چرا این اتفاق مى افتد را در ادامه بیشتر

توضیح میدهم.ا
که گروهى  مطلق  اکثریتى  مدل  در 
در مردم  راى  درصد   60 مثال  براى 
کرده، کسب  خودش  انتخابى  حوزه 
صاحب 100 درصد کرسى ها مى شود.
مثال آن را از تهران مى زنم که خیلى

نزدیک به ذهن همه ما است.ا
اتفاقى دهم  مجلس  انتخابات  در 
اصالح طلبان که  بود  این  افتاد  که 
را کسب مردم  آراى  درصد   60 حدود 
درصد  100 صاحب  اما  بودند  کرده 
از یعنى  شدند.  مجلس  کرسى هاى 
30 درصد کرسى مجلس همه آن 30
درصد کرسى را برنده شدند. در مجلس
یازدهم این    قضیه سمت اصولگرایان
آنها راى  اقبال  که  طورى  به  آمد؛  نیز 
اما بود  درصد   20 حدود  تهران  در 
برنده شدند. را  ها  100 درصد کرسى 
حال مسئله اى که وجود دارد این است
که کل افرادى که در انتخابات شرکت
کردند گروه پیروز نبودند. درست است
که 60 درصد از طرفداران اصالح طلبان
و اصولگرایان پاى صندوق راى آمدند و
به گروه سیاسى مقبول خود راى دادند
اینها همه شرکت کننده ها نبودند اما 
؛ بلکه یک 40 درصد دیگرى هم وجود
داشته یا مثًال اگر گروه پیروز 70 درصد
هم دیگرى  درصد   30 یک  باشد  بوده 

وجود داشته است.ا
که است  اى  گونه  به  تناسبى  درمدل 
شود.براى مى  مشخص  حداقلى  یک 
آلمان در  سیاسى  گروه  یک  اگر  مثال 
آرا درصد   5 بتواند   ، است  درصد   5
تخصیص حیطه  وارد  و  کند  کسب  را 

کرسى و گرفتن صندلى مجلس شود.ا
در کشور خودمان اگر بخواهیم مجلس
دهم را با الگوى تناسبى توضیح دهیم،
آراى درصد   60 که  اصالح طلبانى 
را کرسى   20 حدود  داشتند  را  مردم 
اشغال مى کنند و 30 درصد براى آنها
مانده باقى  کرسى   10 بلکه  نمى شود. 
به گروهى مى رسد که 40 درصد آرا را

کسب کرده اند ؛ یعنى اصولگرایان.ا
توضیح که  همانطور  مدل  این  اشکال 
گروهى یک  شما  که  است  این  دادیم 
علیرغم و  مى گیرید  نادیده  را  مردم  از 
صندوق هاى پاى  مردم  این  اینکه 
که کنید  مى  کارى  شدند  حاضر  راى 
صاحب کرسى و صندلى نشوند و این به
مى تواند و  مى انجامد  آنها  سرخوردگى 
به آشوب سیاسى دچار کند. را  کشور 
اتفاق دیگرى که مى افتد این است که
به تواند  مى  مدت  بلند  در  شیوه  این 
کاهش مشارکت منجر شود. یعنى یک
راى صندوق  پاى  بار  چندین  گروهى 
مشارکت، على رغم  و  مى شود  حاضر 
چون اکثریت مطلق را نمى تواند کسب
کافى انگیزه  بعدى  دفعات  براى  کند 

براى مشارکت را ندارد.ا

مشارکت کاهش  دالیل  از 
با ارتباط  در  که   98 اسفند 
هستند، انتخاباتى  نظام  نوع 

چیست؟

یکى از دالیلى که با آن کاهش مشارکت
مى توضیح  را   98 اسفند  انتخابات  در 
این بلندمدت  در  که  است  این  دهند 
.انگیزه مردم براى حضور کم شده بود

که است  دیده  که  زمانى  فرد  یعنى 
را تهران  مثال  براى  لیست  کلیت 
براى دلیلى  دیگر  ببرد، پس  نمى تواند 
گروه بین  تناسبى  نمى بیند،  مشارکت 
ها برقرار نمى شود و انتخابات کامًال بر
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حسب اکثریت مطلق است.ا
اشکال دیگرى که وارد است این است
که در مدل اکثریتى اتکا بیشتر بر افراد
است و این اشخاص و افراد هستند که
پا و  شوند  مى  لیست  یک  کلى  چهره 
توجه با  مى گذارند.  سیاسى  میدان  به 
به اینکه این افراد ممکن است در گذر
زمان دچار تحوالتى (چه مثبت و چه
منفى) شوند، این تحوالت ممکن است
درحالى بزند.  سیاسى  فضاى  به  ضربه 
شناسنامه این  تناسبى  مدل  در  که 
دار بودن متعلق به گروه هاست یعنى
باید که  هستند  گروه ها  و  احزاب  این 
قبال در  و  باشند  داشته  شناسنامه 
نفراتى که از آنها انتخاب مى شود و وارد
مجلس مى شود باید پاسخگو باشند. در
نتیجه براى اینکه بتوانند اقبال مردم را
ترى افراد شایسته  کنند  بیشتر کسب 
رده هاى در  ویژه  به  لیست خود  در  را 
باالتر لیست خود قرار مى دهند و بحث
و کالن  هاى  پول  با  لیست  در  حضور 
که مى شود.(  کنترل  حدى  تا  کثیف 
البته این لوازم دیگرى را هم الزم دارد.)ا
براى شما  که  بدانیم  باید  هم  را  این 
مدل تناسبى نیاز به یک حوزه انتخابى
بزرگ دارید ؛ چون تناسب در یک حوزه
انتخابى بزرگ بین چند گروه مى تواند
بسته شود. (مثًال در شهر تهران که 30
که ها  استان  مرکز  یا  و  دارد  نماینده 
10 تا 40 کرسى دارند) و در حوزه اى
که یک یا دو نفر نماینده دارد تناسب

معنایى ندارد.ا

طرح انتخابات استانى-
شهرستانى چه اشکاالتى دارد؟

براى مثال در مجلس دهم بحثى که در
خصوص این بزرگ شدن حوزه انتخابیه

مطرح بود، با نقد هایى روبرو شد.ا
این بود که شهرستان ها را در مسئله 
استان هر  و  کنیم  ادغام  استان  مراکز 

یک حوزه انتخابیه شود. که خب اشکال
است این  است  وارد  آن  به  که  بزرگى 
که راى شهرهاى کوچک نادیده گرفته
شهرهاى مى شود  باعث  و  مى شود 
کوچک نماینده خود که صداى آنهاست
آن مردم  یعنى  بدهند.  دست  از  را 
حاکمیت به  خود  اتصال  نقطه  منطقه 
دست از  را  آنهاست  ى  نماینده  که 
قانون با  نه  مشخصاً  این  که  دهد.  مى 
رویکرد با  نه  آید  مى  در  جور  اساسى 
مردم ساالرى دینى که در واقع نظریه

پشتیبان جمهورى اسالمى مى باشد.ا
به همین دلیل طبیعى است که شوراى
مختلف دوره هاى  طول  در  نگهبان 
چنین طرح هایى را تایید نمى کند چون

مشخصاً با این موارد در مغایرت است.ا

راهکار اصالح قانون انتخابات
توسط مجلس چگونه است؟

98 اسفند  انتخابات  در  ما 
ارائه شاهد  معمول  طبق 
بلند انتخاباتى  هاى  لیست 
باالیى بودیم؛ نظر شما درباره

این لیست ها چیست؟

سوالى که پیش مى آید این است که اگر
مى خواهیم آسیب هاى مدل اکثریتى را
به حداقل برسانیم، باید چه کار کنیم؟
یک پیشنهاد مدل ترکیبى است. یعنى
با کرسى ها براى شهرهاى کوچک  ما 
مدل نفره  دو  یا  یک  نماینده هاى  و 
در را  آنها  و  ببریم  پیش  را  اکثریتى 
مراکز استانها ادغام نکنیم اما براى حوزه
انتخابیه هایى که تعداد نماینده بیشتر
از 2 تا دارند، (مراکز استان و شهرهاى
ببریم. پیش  را  تناسبى  مدل  بزرگ) 
که در کل این مدل ترکیبى مى باشد؛
ترکیبى از اکثریتى و تناسبى. این مدل
باعث مى شود که آسیب هاى اکثریتى را
به حداقل برسانیم و در اکثر حوزه هاى
انتخابیه مدل تناسبى را به کار ببریم.

در را  اکثریتى  مدل  حال  عین  در  اما 
شهرهایى که نماینده کمى دارند حفظ

کنیم تا آنها هم متحمل ضرر نشوند.ا
پیشنهادى که کارشناسان براى فضاى
مطرح اسالمى  شوراى  مجلس  فعلى 
که است  ترکیبى  مدل  کنند  مى 
بعدى بحث  گفته شد.  آن  لزوم  دالیل 
انتخاباتى نظام  واقع  در  که  است  این 
به و  شود  متحول  کند،  رشد  مى تواند 
نتوانیم االن  شاید  ما  بیانجامد.  توسعه 
مدل تناسبى تمام و کمال را اجرا کنیم
اما مى توانیم با مدل ترکیبى به سمت
فعالیت گروه ها و تشکل هاى سیاسى
در این  که  کنیم  حرکت  شناسنامه دار 
آینده به تغییر و بهبود فرهنگ سیاسى
ما منجر مى شود. در حال حاضر مردم
ما عادت به لیستى راى دادن دارند که
این به خودى خود رفتار بدى نیست و
یک رفتار انتخاباتى است. اما به شرطى
سیاسى هویت  شما  هاى  لیست  که 
و باشند  داشته  سیاسى  شناسنامه  و 

لیست هاى شب انتخاباتى نباشند.ا
خودش لیست  قبال  در  سرلیست 
اکثریتى، مدل  در  باشد  پاسخگو 
غیر و  ترین  کاریکاتورى  در  لیست ها 
پاسخگو ترین حالت خود هستند و این
باعث مى شود که در قبال تصمیم هایى

که مى گیرند خیلى پاسخگو نباشند.ا
در این مدل افراد بیشتر مطرح هستند
این تناسبى  مدل  در  اما  لیست  تا 
به و  مى رود  کنار  افراد  شدن  پررنگ 
جاى آن پررنگ شدن گروه ها به شرط
آنها بودن  دار  هویت  و  دار  شناسنامه 
مطرح مى شود که این مى تواند به نظام
مند شدن فعالیت هاى سیاسى در ایران

کمک کند.ا

مدل براى  شما  پیشنهاد 
و ایران  در  مجلس  انتخابات 
هرمزگان استان  در  خصوصا 

چیست؟

هرمزگان استان  خود  با  رابطه  در 

12



جاى به  مندیم  عالقه  ما  از  بسیارى 
نصب چندین نرم افزار مختلف ، قرآن،
رساله و  سجادیه  صحیفه  البالغه  نهج 
مراجع را یکجا در یک نرم افزار داشتبه
افزار نرم  ما  منظور  این  براى  باشیم. 
مى پیشنهاد  شما  به  را  «گنجینه» 

کنیم.ا
گنجینه افزار   نرم  هاى  ویژگى  از 

کرد: اشاره  زیر  موارد  به  توان  مى 
از پشتیبانى  و  انتخاب  قابلیت  یک) 
پیش عنوان  به  مختلف  زبان  چهار 
و فارسى  اسپانیایى،  فرض(انگلیسى، 

عربى)ا
دو) پشتیبانى از فونت هاى گوناگون در
سایز مورد نظر کاربر براى متن عربى و

ترجمه به صورت جداگانه.ا
هر براى  فهرست  گرفتن  نظر  در  سه) 
کدام از کتب بصورت جداگانه به منظور

با کتابها  محتواى  به  آسانتر  دسترسى 
قابلیت جستجو.ا

چهار) قابلیت برگزیدن هر آیه یا فراز از
کتب به عنوان عالقه مندى کاربر.ا

روى بر  گذارى  یادداشت  قابلیت  پنج) 
هر آیه یا فراز از کتب.ا

شش) قابلیت به اشتراك گذارى هر آیه
یا فراز از طریق ایمیل و پیامک.ا

هفت) قابلیت گذاشتن چوب الف روى
هر کتاب به صورت جداگانه.ا

هشت) قابلیت دانلود و پخش صوت هر
سوره توسط قارى هاى گوناگون.ا

جزء و  حزب  به  سریع  دسترسى  نه) 
خاص و یا یک سوره با شماره مورد نظر
ده) دسترسى سریع به عالقه مندى ها

و یادداشت ها بصورت جداگانه
یازده) قابلیت جستجو در کل کتاب

دوازده) ختم قرآن

خودتان هاى  صحبت  از  که  همانطور 
متوجه شدم اول اینکه باید با یک فرد
مورد در  بومى  کارشناس  یک  و  بومى 
هرمزگان صحبت کنید اما به طور کلى
به نسبت  هایمان  نماینده  تعداد  ما 
یک سال  هر 10  و  است  کم  جمعیت 
با تناسب  به  ها  نماینده  تعداد  این  بار 

جمعیت کشور باید به روز رسانى شود.
نیفتاد و اتفاق  این  اما در آخرین دهه 
این نیز  هرمزگان  استان  با  رابطه  در 
نماینده تعداد  که  دارد  وجود  مشکل 
منطقه و  شهر  جمعیت  با  متناسب  ها 
نیست و کمتر مى باشد و نیاز است که
فضاى نمایندگان ما از این لحاظ هم به

روز رسانى شود.ا
دادم توضیح  را  سواالت  کلیت  من 
هر و  استان  هر  به  راجع  ولى صحبت 
و است  تر  مفصل  مقدارى  شهرستان 
رسا خیلى  متن،  قالب  در  آن  توضیح 

نیست.ا

جاى به  مندیم  عالقه  ما  از  بسیارى 
نصب چندین نرم افزار مختلف ، قرآن،
رساله و  سجادیه  صحیفه  البالغه  نهج 
مراجع را یکجا در یک نرم افزار داشتبه
افزار نرم  ما  منظور  این  براى  باشیم. 
مى پیشنهاد  شما  به  را  «گنجینه» 

کنیم.کنیم.ا
گنجینه افزار   نرم  هاى  ویژگى  گنجینهاز  افزار   نرم  هاى  ویژگى  از 

کرد: اشاره  زیر  موارد  به  توان  کرد:مى  اشاره  زیر  موارد  به  توان  مى 
از پشتیبانى  و  انتخاب  قابلیت  ازیک)  پشتیبانى  و  انتخاب  قابلیت  یک) 
پیش عنوان  به  مختلف  زبان  پیشچهار  عنوان  به  مختلف  زبان  چهار 
و فارسى  اسپانیایى،  وفرض(انگلیسى،  فارسى  اسپانیایى،  فرض(انگلیسى، 

عربى)عربى)ا
دو) پشتیبانى از فونت هاى گوناگون دردو) پشتیبانى از فونت هاى گوناگون در
سایز مورد نظر کاربر براى متن عربى وسایز مورد نظر کاربر براى متن عربى و

ترجمه به صورت جداگانه.ترجمه به صورت جداگانه.ا
هر براى  فهرست  گرفتن  نظر  در  هرسه)  براى  فهرست  گرفتن  نظر  در  سه) 
کدام از کتب بصورت جداگانه به منظور

با کتابها  محتواى  به  آسانتر  بادسترسى  کتابها  محتواى  به  آسانتر  دسترسى 
قابلیت جستجو.ا

چهار) قابلیت برگزیدن هر آیه یا فراز ازچهار) قابلیت برگزیدن هر آیه یا فراز از
کتب به عنوان عالقه مندى کاربر.کتب به عنوان عالقه مندى کاربر.ا

روى بر  گذارى  یادداشت  قابلیت  روىپنج)  بر  گذارى  یادداشت  قابلیت  پنج) 
هر آیه یا فراز از کتب.ا

شش) قابلیت به اشتراك گذارى هر آیهشش) قابلیت به اشتراك گذارى هر آیه
یا فراز از طریق ایمیل و پیامک.یا فراز از طریق ایمیل و پیامک.ا

هفت) قابلیت گذاشتن چوب الف روىهفت) قابلیت گذاشتن چوب الف روى
هر کتاب به صورت جداگانه.ا

هشت) قابلیت دانلود و پخش صوت هرهشت) قابلیت دانلود و پخش صوت هر
سوره توسط قارى هاى گوناگون.سوره توسط قارى هاى گوناگون.ا

جزء و  حزب  به  سریع  دسترسى  جزءنه)  و  حزب  به  سریع  دسترسى  نه) 
خاص و یا یک سوره با شماره مورد نظرخاص و یا یک سوره با شماره مورد نظر
ده) دسترسى سریع به عالقه مندى هاده) دسترسى سریع به عالقه مندى ها

و یادداشت ها بصورت جداگانهو یادداشت ها بصورت جداگانه
یازده) قابلیت جستجو در کل کتابیازده) قابلیت جستجو در کل کتاب

دوازده) ختم قرآن

خودتان هاى  صحبت  از  که  همانطور 
متوجه شدم اول اینکه باید با یک فرد
مورد در  بومى  کارشناس  یک  و  بومى 
هرمزگان صحبت کنید اما به طور کلى
به نسبت  هایمان  نماینده  تعداد  ما 
یک سال  هر 10  و  است  کم  جمعیت 
با تناسب  به  ها  نماینده  تعداد  این  بار 

جمعیت کشور باید به روز رسانى شود.
نیفتاد و اتفاق  این  اما در آخرین دهه 
این نیز  هرمزگان  استان  با  رابطه  در 
نماینده تعداد  که  دارد  وجود  مشکل 
منطقه و  شهر  جمعیت  با  متناسب  ها 
نیست و کمتر مى باشد و نیاز است که
فضاى نمایندگان ما از این لحاظ هم به

روز رسانى شود.ا
دادم توضیح  را  سواالت  کلیت  من 
هر و  استان  هر  به  راجع  ولى صحبت 
و است  تر  مفصل  مقدارى  شهرستان 
رسا خیلى  متن،  قالب  در  آن  توضیح 

نیست.ا
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امیرحسین باللىشوراى تعطیل فرهنگى
دانشجوى پرستارى

در اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزي 
استقرار آن  به دنبال  و   1357 بهمن 
نظام به جاي  اسالمی  جمهوري  نظام 
تحول و  تغییر  پهلوي،  ستم شاهی 
گوناگون عرصه هاي  در  را  بنیادینی 
تحول آورد، چراکه  به وجود  اجتماعی 
در نظام از طریق تحول در بنیاد ها و
ازاین یکى  می یابد.  تحقق  ها  ساختار 
مهم ترین آنها تحول در عرصه فرهنگى
انقالب عالى  شوراي  تشکیل  است. 
فرهنگى بى گمان یکى از دستاوردهاي
با که  رود  مى  شمار  به  انقالب  مهم 
هدف گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمى

در جامعه تشکیل شد.ا
تدبیر و تأکید رهبر کبیر انقالب و مقام
معظم رهبري بر استمرار وجود نهادي
و مستمر  به صورت  و  دائم  به طور  که 
فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحی
و برنامه ریزي کند، از اهمیت راهبردى
که تدبیرى  دارد.  حکایت  نهاد  این 
کارکردها از  زیادي  موجب شده حجم 
که آنچه  و  فرهنگ  و  علم  حوزه  در 
آموزش، علم،  حوزه  در  عمل  مبناي 
می گیرد، قرار  پژوهش  و  تحقیق 
انقالب عالی  شوراي  مصوبات  براساس 
هم که  ـ  موضوع  این  باشد.  فرهنگی 
آمار و ارقام مؤید آن است و هم مورد
حوزه هاي کارشناسان  و  فعاالن  تأیید 
گوناگون است ـ نشان می دهد که این
تدبیر و اندیشه از ابتدا با رهبران انقالب
بوده است و به دلیل اهمیتی که بخش
علم، تحقیق و فرهنگ داشته این نهاد
در جایگاه تصمیم سازي و تصمیم گیري

کشور پیش بینى شده است.ا
امام خمینی «ره» نوروزي  پیام  صدور 
نقطه باید   ،1359 فروردین  اول  در  را 
عطفی در تاریخ انقالب فرهنگی دانست.ا
همزمان با سقوط رژیم پهلوي، نهادهاي
مختلف یکى پس از دیگري در کشور پا
نهادهاي بر  حاکم  فرهنگ  اما  گرفتند 

فراگیري نهادهاي  خصوص  به  جامعه 
و دانشگاه ها، پرورش  و  آموزش  مانند 
مسأله ساده اي نبود که بتوان در کوتاه
بوجود آنها  در  را  الزم  تحوالت  مدت، 
به آنها  کار  ادامه  دیگر  ازطرف  آورد. 
ویژه دانشگاه ها به همان شکل سابق به
توجه با  نتیجه،  در  نبود.  صالح جامعه 
مدتى ها،  دانشگاه  بر  حاکم  فضاي  به 
شد. تعطیل  کشور  هاي  دانشگاه  تمام 
منظور به  ها  دانشگاه  تعطیلى  از  پس 
و مدارس  فرهنگى  امور  به  ساماندهى 
امام خمینى(ره) فرمان  به  ها  دانشگاه 
انقالب شوراي  ترکیب  نخستین 
فرهنگى با عنوان ستاد انقالب فرهنگى
با ستاد،  این  تشکیل  با  گرفت.  شکل 
اشخاص برخى  هاي  کارشکنى  وجود 
امام حضرت  سیاسى،  هاي  گروه  و 
این ستاد از  (ره)در 1360 خورشیدي 
بستر تر  سریع  هرچه  که  خواستند 
آورند. فراهم  را  دانشگاهها  بازگشایى 
این شورا نخست با حضور اعضایى مانند
املشى باهنر،  مداري،  شریعت  آقایان 
در و  کرد  آغاز  را  خود  کار  حبیبى  و 
روز به  روز  خود  هاي  حرکت  راستاي 
و به وجود آن حس شد  بیشتري  نیاز 
نیز کار آن گسترش یافت از این رو در
را افرادي  (ره)  امام  1369 خورشیدي 
به این شورا اضافه کردند و این ستاد به
نام شوراي عالى انقالب فرهنگى تغییر

.نام داد

عالى شوراي  وظایف  و  اهداف 
انقالب فرهنگى

با این مقدمات ستاد انقالب فرهنگى با
عنوان شوراي با  و  ترکیب جدید خود 
را خود  فعالیت  فرهنگى  انقالب  عالى 
آغاز کرد. برخى از وظایف مصوب این
شورا عبارتند از؛ تدوین اصول سیاست
در اسالمى  جمهوري  نظام  فرهنگى 
هاي برنامه  جهت  و  اهداف  تعیین 

علمى- و  پژوهشى  آموزشى،  فرهنگى، 
تدوین و  طرح  براي  مراجع  تعیین 
علمى آموزشى،  فرهنگى،  ههاي  برنام 
نامه هاي آیین  و تحقیقاتى - تصویب 
و فرهنگى، اساس مراکز علمى  و  مهم 

آموزش و پژوهشى کشور و...ا
وظایف شوراي عالى انقالب فرهنگى را
مى توان در سه حوزه سیاست گذاري،
بندي تقسیم  نظارت  و  ضوابط  تدوین 
کرد. تهیه و تدوین سیاست ها و طرح
هاي زمینه  در  کشور  راهبردي  هاي 
حوزه در  جمله  از  فرهنگى  مختلف 
رسانى، اطالع  تبلیغات،  زنان،  هاي 
ها، دانشگاه  بیسوادي،  نشر،  و  چاپ 
و پژوهشى  و  علمى  روابط  برقراري 
همکاري کشورها،  دیگر  با  فرهنگى 
فعالیت هاي دینى و و دانشگاه،  حوزه 
حوز سایر  و  فرهنگى  تهاجم  معنوي، 
ههاي فرهنگى مربوطه از جمله وظایف
سیاست گذاري این شورا محسوب مى

شود.ا

همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز
علمى و آموزشى و نیز ضوابط گزینش
از دانشجویان  و  استادان  مدیران، 
مى شمار  به  شورا  این  وظایف  جمله 
فرهنگى شرایط  تحلیل  و  بررسى  آید. 
ایران و جهان، بررسى الگوهاي توسعه

امیرحسین باللىشوراى تعطیل فرهنگى
دانشجوى پرستارى

در اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزي 
استقرار آن  به دنبال  و   1357 بهمن 
نظام به جاي  اسالمی  جمهوري  نظام 
تحول و  تغییر  پهلوي،  ستم شاهی 
گوناگون عرصه هاي  در  را  بنیادینی 
تحول آورد، چراکه  به وجود  اجتماعی 
در نظام از طریق تحول در بنیاد ها و
ازاین یکى  می یابد.  تحقق  ها  ساختار 
مهم ترین آنها تحول در عرصه فرهنگى
انقالب عالى  شوراي  تشکیل  است. 
فرهنگى بى گمان یکى از دستاوردهاي
با که  رود  مى  شمار  به  انقالب  مهم 
هدف گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمى

در جامعه تشکیل شد.ا
تدبیر و تأکید رهبر کبیر انقالب و مقام
معظم رهبري بر استمرار وجود نهادي
و مستمر  به صورت  و  دائم  به طور  که 
فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحی
و برنامه ریزي کند، از اهمیت راهبردى
که تدبیرى  دارد.  حکایت  نهاد  این 
کارکردها از  زیادي  موجب شده حجم 
که آنچه  و  فرهنگ  و  علم  حوزه  در 
آموزش، علم،  حوزه  در  عمل  مبناي 
می گیرد، قرار  پژوهش  و  تحقیق 
انقالب عالی  شوراي  مصوبات  براساس 
هم که  ـ  موضوع  این  باشد.  فرهنگی 
آمار و ارقام مؤید آن است و هم مورد
حوزه هاي کارشناسان  و  فعاالن  تأیید 
گوناگون است ـ نشان می دهد که این
تدبیر و اندیشه از ابتدا با رهبران انقالب
بوده است و به دلیل اهمیتی که بخش
علم، تحقیق و فرهنگ داشته این نهاد
در جایگاه تصمیم سازي و تصمیم گیري

کشور پیش بینى شده است.ا
امام خمینی «ره» نوروزي  پیام  صدور 
نقطه باید   ،1359 فروردین  اول  در  را 
عطفی در تاریخ انقالب فرهنگی دانست.ا
همزمان با سقوط رژیم پهلوي، نهادهاي
مختلف یکى پس از دیگري در کشور پا
نهادهاي بر  حاکم  فرهنگ  اما  گرفتند 

فراگیري نهادهاي  خصوص  به  جامعه 
و دانشگاه ها، پرورش  و  آموزش  مانند 
مسأله ساده اي نبود که بتوان در کوتاه
بوجود آنها  در  را  الزم  تحوالت  مدت، 
به آنها  کار  ادامه  دیگر  ازطرف  آورد. 
ویژه دانشگاه ها به همان شکل سابق به
توجه با  نتیجه،  در  نبود.  صالح جامعه 
مدتى ها،  دانشگاه  بر  حاکم  فضاي  به 
شد. تعطیل  کشور  هاي  دانشگاه  تمام 
منظور به  ها  دانشگاه  تعطیلى  از  پس 
و مدارس  فرهنگى  امور  به  ساماندهى 
امام خمینى(ره) فرمان  به  ها  دانشگاه 
انقالب شوراي  ترکیب  نخستین 
فرهنگى با عنوان ستاد انقالب فرهنگى
با ستاد،  این  تشکیل  با  گرفت.  شکل 
اشخاص برخى  هاي  کارشکنى  وجود 
امام حضرت  سیاسى،  هاي  گروه  و 
این ستاد از  (ره)در 1360 خورشیدي 
بستر تر  سریع  هرچه  که  خواستند 
آورند. فراهم  را  دانشگاهها  بازگشایى 
این شورا نخست با حضور اعضایى مانند
املشى باهنر،  مداري،  شریعت  آقایان 
در و  کرد  آغاز  را  خود  کار  حبیبى  و 
روز به  روز  خود  هاي  حرکت  راستاي 
و به وجود آن حس شد  بیشتري  نیاز 
نیز کار آن گسترش یافت از این رو در
را افرادي  (ره)  امام  1369 خورشیدي 
به این شورا اضافه کردند و این ستاد به
نام شوراي عالى انقالب فرهنگى تغییر

.نام داد

عالى شوراي  وظایف  و  اهداف 
انقالب فرهنگى

با این مقدمات ستاد انقالب فرهنگى با
عنوان شوراي با  و  ترکیب جدید خود 
را خود  فعالیت  فرهنگى  انقالب  عالى 
آغاز کرد. برخى از وظایف مصوب این
شورا عبارتند از؛ تدوین اصول سیاست
در اسالمى  جمهوري  نظام  فرهنگى 
هاي برنامه  جهت  و  اهداف  تعیین 

علمى- و  پژوهشى  آموزشى،  فرهنگى، 
تدوین و  طرح  براي  مراجع  تعیین 
علمى آموزشى،  فرهنگى،  ههاي  برنام 
نامه هاي آیین  و تحقیقاتى - تصویب 
و فرهنگى، اساس مراکز علمى  و  مهم 

آموزش و پژوهشى کشور و...ا
وظایف شوراي عالى انقالب فرهنگى را
مى توان در سه حوزه سیاست گذاري،
بندي تقسیم  نظارت  و  ضوابط  تدوین 
کرد. تهیه و تدوین سیاست ها و طرح
هاي زمینه  در  کشور  راهبردي  هاي 
حوزه در  جمله  از  فرهنگى  مختلف 
رسانى، اطالع  تبلیغات،  زنان،  هاي 
ها، دانشگاه  بیسوادي،  نشر،  و  چاپ 
و پژوهشى  و  علمى  روابط  برقراري 
همکاري کشورها،  دیگر  با  فرهنگى 
فعالیت هاي دینى و و دانشگاه،  حوزه 
حوز سایر  و  فرهنگى  تهاجم  معنوي، 
ههاي فرهنگى مربوطه از جمله وظایف
سیاست گذاري این شورا محسوب مى

شود.ا

همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز
علمى و آموزشى و نیز ضوابط گزینش
از دانشجویان  و  استادان  مدیران، 
مى شمار  به  شورا  این  وظایف  جمله 
فرهنگى شرایط  تحلیل  و  بررسى  آید. 
ایران و جهان، بررسى الگوهاي توسعه
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و پیامدهاي فرهنگى آن، بررسى وضع
نظارت نیز  و  آموزش کشور  و  فرهنگ 
بر اجراي مصوبات شورا از دیگر وظایف
فرهنگى انقالب  عالى  شوراي  نظارتى 

.محسوب مى شود

مشکالت شورا
با وجود همه این اهداف و ساختارهاى
وجود مشکالتى  بازهم  شورا  موجود 
دارند که مانع اثر بخشى حداکثرى شورا
بر جامعه مى شوند. خود این مشکالت
بعضا ساختارى هستند و در بسیارى از
وجود تئوریک  ابهامات  هنوز  ها  حوزه 
نهاد این شورا یک  که  در حالى  دارد؛ 
هیات فاقد یک  اما  است،  ساز  تصمیم 

اندیشه ورز است.ا

شان سیاستگذارى این شورا مورد غفلت
عالى شوراى  باید  است،  گرفته  قرار 
انقالب فرهنگى حداقل دو اقدام بنیادین
جهت رفع این معضل انجام دهد: ابتدا
«سیاست گذارى فرهنگى» انجام دهد
متاسفانه فرهنگى».  «نظارت  سپس  و 
بسیارى از اعضا نیز به جایگاه این شورا
و نقش مهم خود توجه کافى ندارند و
فرصت خالى براى وقت گذاشتن حتى
براى شرکت در جلسات این شورا را هم
ندارند زیرا به جز عضویت در این شورا،
چندین شغل و کار دیگر دارند و برخى
در فقط  شورا  هاى  کمیسیون  روساى 
همان دو ساعت مقرر جهت حضور در
جلسات، براى این شورا وقت مى گذارند.
روند بى نظمى ها در این باره تا حدى
جلسات از  بسیارى  متاسفانه  که  است 

برگزار بهانه هاى مختلف  به  این شورا 
نمى شود. با این روند طبیعى است که
نیفتد اتفاق  فرهنگى  تحولى در عرصه 
و فعالیت خاصى براى حرکت و اصالح

فرهنگ کشور انجام نشود.ا

مشکل دیگر شورا این است که ضمانت
کالن هاى  سیاست  مطالبه  براى  اجرا 
را ها  دستگاه  سایر  از  نظام  فرهنگى 
به باید  فرهنگى  انقالب  شوراى  ندارد 
کشور در  فرهنگ  اصلى  متولى  عنوان 
مطالبه و  پیگیرى  براى  اجرا  ضمانت 
از کشور  فرهنگى  کالن  هاى  سیاست 
توزیع اگر  باشد،  را داشته  نهادها  سایر 
بودجه نهاهاى فرهنگى در اختیار این
شورا این  اجراى  ضمانت  باشد،  شورا 

تامین خواهد شد.ا
از اى  گوشه  تنها  بیان  شده  مطالب 
نهاد تصمیم بر مهمترین  وارد  ایرادات 
است، فرهنگى  حوزه  در  کشور  گیر 
معضالت و  مشکالت  از  بسیارى 
انفعال به  جامعه  در  امروز  فرهنگى 
مى بر  شورا  این  زدگى  سیاست  و 
گردد. این نهاد، بیش از آن که نهادى
تأثیرگذار در عرصه فرهنگ و سیاست
باشد، کشور  علمى  و  فرهنگى  گذارى 
بیشتر تحت تأثیر سیاست هاى فکرى
و بوده  ها  دولت  بر  حاکم  فرهنگى  و 
شورا، از  بیرون  هاى  گذارى  سیاست 

و پیامدهاي فرهنگى آن، بررسى وضع
نظارت نیز  و  آموزش کشور  و  فرهنگ 
بر اجراي مصوبات شورا از دیگر وظایف
فرهنگى انقالب  عالى  شوراي  نظارتى 

.محسوب مى شود

مشکالت شورا
با وجود همه این اهداف و ساختارهاى
وجود مشکالتى  بازهم  شورا  موجود 
دارند که مانع اثر بخشى حداکثرى شورا
بر جامعه مى شوند. خود این مشکالت
بعضا ساختارى هستند و در بسیارى از
وجود تئوریک  ابهامات  هنوز  ها  حوزه 
نهاد این شورا یک  که  در حالى  دارد؛ 
هیات فاقد یک  اما  است،  ساز  تصمیم 

اندیشه ورز است.ا

«سیاست گذارى فرهنگى» انجام دهد
متاسفانه فرهنگى».  «نظارت  سپس  و 
بسیارى از اعضا نیز به جایگاه این شورا
و نقش مهم خود توجه کافى ندارند و
فرصت خالى براى وقت گذاشتن حتى
براى شرکت در جلسات این شورا را هم
ندارند زیرا به جز عضویت در این شورا،
چندین شغل و کار دیگر دارند و برخى
در فقط  شورا  هاى  کمیسیون  روساى 
همان دو ساعت مقرر جهت حضور در
جلسات، براى این شورا وقت مى گذارند.
روند بى نظمى ها در این باره تا حدى
جلسات از  بسیارى  متاسفانه  که  است 

برگزار بهانه هاى مختلف  به  این شورا 
نمى شود. با این روند طبیعى است که
نیفتد اتفاق  فرهنگى  تحولى در عرصه 
و فعالیت خاصى براى حرکت و اصالح

فرهنگ کشور انجام نشود.ا

مشکل دیگر شورا این است که ضمانت
کالن هاى  سیاست  مطالبه  براى  اجرا 
را ها  دستگاه  سایر  از  نظام  فرهنگى 
به باید  فرهنگى  انقالب  شوراى  ندارد 
کشور در  فرهنگ  اصلى  متولى  عنوان 
مطالبه و  پیگیرى  براى  اجرا  ضمانت 
از کشور  فرهنگى  کالن  هاى  سیاست 
توزیع اگر  باشد،  را داشته  نهادها  سایر 
بودجه نهاهاى فرهنگى در اختیار این
شورا این  اجراى  ضمانت  باشد،  شورا 

تامین خواهد شد.ا
از اى  گوشه  تنها  بیان  شده  مطالب 
نهاد تصمیم بر مهمترین  وارد  ایرادات 
است، فرهنگى  حوزه  در  کشور  گیر 
معضالت و  مشکالت  از  بسیارى 
انفعال به  جامعه  در  امروز  فرهنگى 
مى بر  شورا  این  زدگى  سیاست  و 
گردد. این نهاد، بیش از آن که نهادى
تأثیرگذار در عرصه فرهنگ و سیاست
باشد، کشور  علمى  و  فرهنگى  گذارى 
بیشتر تحت تأثیر سیاست هاى فکرى
و بوده  ها  دولت  بر  حاکم  فرهنگى  و 
شورا، از  بیرون  هاى  گذارى  سیاست 
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لینک دانلود نسخه الکترونیکى
عنوان با  تحکیم  نشریه 
فرهنگ»ا بر  اى  «مرثیه 

شان سیاستگذارى این شورا مورد غفلت
عالى شوراى  باید  است،  گرفته  قرار 
انقالب فرهنگى حداقل دو اقدام بنیادین
جهت رفع این معضل انجام دهد: ابتدا
«سیاست گذارى فرهنگى» انجام دهد

خود را بر این شورا تحمیل نموده و آن
را درگیر مصوبات و موضوعات فرعى و

غیر اصلى کرده است.ا

انقالب عالى  شوراى  فعلى  ضعفهاى 
آن اعضاى  خود  توسط  باید  فرهنگى 
این نیست  قرار  و  شود  فصل  و  حل 
مشکالت توسط افراد دیگر یا موجودات
مقام و همچنان که  رفع شود  ماورایى 
ترین مهم  فرمودند  هم  رهبرى  معظم 

دارایى این شورا اعضاى آن هستند.ا

لینک کلیپ برشى از سخنرانى
با ازغدى  پور  رحیم  استاد 
انقالب عالى  شوراى  موضوع 
ششمین و  سى  در  فرهنگى 
تحکیم دفتر  میاندوره  نشست 

وحدت



فاضل نظرى
شاعر



بیانات از  البالغه گزیده اى  کتاب نهج 
که دریاییست  مانند  به  و  علویست 
انسان اجتماعى  و  فردى  هاى  جنبه 
هاى حوزه  آن  امواج  و  دربرگرفته  را 
فرهنگى و  اقتصادى  سیاسى،  اخالقى، 
را براى ایجاد یک حکومت اسالمى ناب
درنوردیده است. ازجمله این موارد مهم
بحث شفافیت و پاسخ گویى درحکومت
اسالمیست؛ که درسیره علوى سارى و
روانى امنیت  ایجاد  منشا  و  جاریست 
مردم ظن  سوء  از  شدن  دور  و  جامعه 
به حاکمیت و سدى دربرابر نفوذ رسانه
اى دشمنان است. در ادامه به دومورد

از این موارد اشاره خواهد شد. ا
یک) امام على علیه السالم با توجه به
بدانید،  » فرمایند:  مى  شاخص،  این 
دارید من  عهده  بر  شما  که  حقى 
مخفى از شما  را  که چیزى  است  این 
را کارى  و  را،  جنگ  اسرار  جز  ندارم، 

بى مشورت شما نکنم، جز اجراى حکم
خدا. حقى را که از آن شماست از موعد
خود به تأخیر نیفکنم، و تا به انجامش
نرسانم از پاى ننشینم، و حق شما را به

تساوى دهم. »ا
یعنى درحکومت اسالمى حتى المقدور
اسرار ناگفتنى بین حکمرانان، سرداران
سپاه، و عامه مردم وجود ندارد، به جز
اسرار نظامى و امنیتى که فاش ساختن
آنها به زیان مردم است و منافع آنها را

تهدید مى کند. ا
این مختلف  موارد  در  آن حضرت  دو) 
گوشزد خویش  کارگزاران  به  را  نکته 
براى فرصتى  را  قدرت  که  کرد،  مى 
خود شخصى  منافع  آوردن  دست  به 
ندانند بلکه آن را امانتى الهى بشمارند
که براى آن باید در پیشگاه خداوند و

مردم پاسخگو باشند؛
امیر مؤمنان حضرت على علیه الّسالم

در نامه اى به « اشعث بن قیس » مى
توست، دست  در  که  کارى   » نویسد: 
طعمه (و فرصتى براى چپاول) نیست،

بلکه امانتى است بر گردن تو. »ا
و به کارگزارش در بصره، مى فرماید: «
ابوالعّباس! خدایت بیامرزد. در آنچه بر
زبان و دست تو جارى مى گردد، خوب
باشد یا بد، کار را به مدارا کن، که من
و تو در مسئولیت کارى که انجام مى

دهى شریکیم. »ا
شایسته حکمرانى  اینکه  پایانى  کالم 
داراى شاخصه هاى فراوانى مى باشد که
در این جا به دو مورد یعنى ”شفافیت“

و ”پاسخ گویى“ اشاره شد.ا
شهید مطهرى مى نویسد: « در منطق
و امام  البالغه،  نهج  شریف  کتاب 
و پاسبان حقوق مردم  امین،  حکمران 

مسئول (پاسخگو) در برابر آنهاست. »ا

سبحان محمودىشفافیت در نهج البالغه
داشنجوى داروسازى

بیانات از  البالغه گزیده اى  بیاناتکتاب نهج  از  البالغه گزیده اى  کتاب نهج 
که دریاییست  مانند  به  و  کهعلویست  دریاییست  مانند  به  و  علویست 
انسان اجتماعى  و  فردى  هاى  جنبه 
هاى حوزه  آن  امواج  و  دربرگرفته  را 
فرهنگى و  اقتصادى  سیاسى،  اخالقى، 
را براى ایجاد یک حکومت اسالمى ناب
درنوردیده است. ازجمله این موارد مهم
بحث شفافیت و پاسخ گویى درحکومت
اسالمیست؛ که درسیره علوى سارى و
روانى امنیت  ایجاد  منشا  و  جاریست 
مردم ظن  سوء  از  شدن  دور  و  جامعه 
به حاکمیت و سدى دربرابر نفوذ رسانه
اى دشمنان است. در ادامه به دومورد

از این موارد اشاره خواهد شد. ا
یک) امام على علیه السالم با توجه به
بدانید،  » فرمایند:  مى  شاخص،  این 
دارید من  عهده  بر  شما  که  حقى 
مخفى از شما  را  که چیزى  است  این 
را کارى  و  را،  جنگ  اسرار  جز  ندارم، 

بى مشورت شما نکنم، جز اجراى حکم
خدا. حقى را که از آن شماست از موعدخدا. حقى را که از آن شماست از موعد
خود به تأخیر نیفکنم، و تا به انجامش
نرسانم از پاى ننشینم، و حق شما را به

تساوى دهم. »ا
یعنى درحکومت اسالمى حتى المقدور
اسرار ناگفتنى بین حکمرانان، سرداران
سپاه، و عامه مردم وجود ندارد، به جز
اسرار نظامى و امنیتى که فاش ساختن
آنها به زیان مردم است و منافع آنها را

تهدید مى کند. ا
این مختلف  موارد  در  آن حضرت  دو) 
گوشزد خویش  کارگزاران  به  را  نکته 
براى فرصتى  را  قدرت  که  کرد،  مى 
خود شخصى  منافع  آوردن  دست  به 
ندانند بلکه آن را امانتى الهى بشمارند
که براى آن باید در پیشگاه خداوند و

مردم پاسخگو باشند؛
امیر مؤمنان حضرت على علیه الّسالم

در نامه اى به « اشعث بن قیس » مىدر نامه اى به « اشعث بن قیس » مى
توست، دست  در  که  کارى   » توست،نویسد:  دست  در  که  کارى   » نویسد: 
طعمه (و فرصتى براى چپاول) نیست،

بلکه امانتى است بر گردن تو. »ا
و به کارگزارش در بصره، مى فرماید: «
ابوالعّباس! خدایت بیامرزد. در آنچه بر
زبان و دست تو جارى مى گردد، خوب
باشد یا بد، کار را به مدارا کن، که من
و تو در مسئولیت کارى که انجام مى

دهى شریکیم. »ا
شایسته حکمرانى  اینکه  پایانى  کالم 
داراى شاخصه هاى فراوانى مى باشد که
در این جا به دو مورد یعنى ”شفافیت“

و ”پاسخ گویى“ اشاره شد.ا
شهید مطهرى مى نویسد: « در منطق
و امام  البالغه،  نهج  شریف  کتاب 
و پاسبان حقوق مردم  امین،  حکمران 

مسئول (پاسخگو) در برابر آنهاست. »ا

سبحان محمودىسبحان محمودىشفافیت در نهج البالغهشفافیت در نهج البالغهشفافیت در نهج البالغه
داشنجوى داروسازىداشنجوى داروسازى
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آنهایى دارم: چه  به سیاسیون کشور  نکته اى کوتاه خطاب 
[که] اصالح طلب خود را مى نامند و چه آنهایى که اصولگرا.
آنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع، خدا
بلکه فدا مى کنیم. فراموش مى کنیم،  را  ارزش ها  و  و قرآن 
عزیزان، هر رقابتى با هم مى کنید و هر جدلى  با هم دارید،

به نحوى مناظره هایتان  یا  شما  کالم  و  شما  عمل  اگر  اما 
تضعیف کننده دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبى
تفکیک را  مرزها  راه هستید؛  این  و شهداى  اسالم  مکرم 
کنید. اگر مى خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق

و بیان صریح حول اصول است.ا

آنهایى دارم: چه  به سیاسیون کشور  نکته اى کوتاه خطاب 
[که] اصالح طلب خود را مى نامند و چه آنهایى که اصولگرا.
آنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع، خداآنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع، خدا
[که] اصالح طلب خود را مى نامند و چه آنهایى که اصولگرا.
آنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع، خدا
[که] اصالح طلب خود را مى نامند و چه آنهایى که اصولگرا.

بلکه فدا مى کنیم. فراموش مى کنیم،  را  ارزش ها  و  و قرآن 
عزیزان، هر رقابتى با هم مى کنید و هر جدلى  با هم دارید،

به نحوى مناظره هایتان  یا  شما  کالم  و  شما  عمل  اگر  به نحوىاما  مناظره هایتان  یا  شما  کالم  و  شما  عمل  اگر  اما 
تضعیف کننده دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبىتضعیف کننده دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبى
تفکیک را  مرزها  راه هستید؛  این  و شهداى  اسالم  تفکیکمکرم  را  مرزها  راه هستید؛  این  و شهداى  اسالم  مکرم 
کنید. اگر مى خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافقکنید. اگر مى خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق

و بیان صریح حول اصول است.و بیان صریح حول اصول است.ا
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علیرضا فرجى
پزشکى ارومیه

علیرضا فرجى
پزشکى ارومیه
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