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رهبر معظم انقالب در پيامي به افتتاحيه دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي تاكيد كردند

اقتصاد مقاوم و فرهنگ اسالمي، دو اولويت فوري

عباس عبدي
تحليلگر و روزنامه نگار

 پرهيز از تنش
 تاكيد بر نظارت

عمر مجلس نهم نيز به پايان رس��يد 
و از روز گذش��ته مجل��س ده��م كه 
حدود 80 درصد نمايندگانش جديد هس��تند آغاز 
به كار كرد. ش��ايد براي رس��انه ها بي��ش از هر چيز 
اين موضوع اهميت خب��ري دارد كه رييس مجلس 
چه كس��ي خواهد ش��د؟ ولي وقتي كه نيك بنگريم 
متوجه مي شويم مس��اله رييس مجلس شدن مثل 
بازي فينال نيست كه دوست داشته باشيم تيم يا فرد 
مورد نظرمان پيروز ش��ود زيرا با ب��ردن فينال، بازي 
تم��ام و جوايز و مدال ها توزيع مي ش��ود ولي رييس 
مجلس ش��دن، تازه ابتداي كار اس��ت و بايد به اين 
پرسش جواب داد كه رييس مجلس و اكثريت حامي 
او يا كليت مجلس مي خواهند چه گلي به سر كشور 
بزنند؟ فرستادن برخي افراد به مجلس، به خودي خود 
هدف نهايي نيست و مطلوبيت ندارد، بلكه رفتن آنها 
به واس��طه انجام كارهايي كه مي بايد يا مي خواهند 

انجام دهند اهميت دارد. 
صادقانه بايد گفت كه ب��ه دليل حزبي نبودن رقابت 
سياس��ي در كش��ور، هيچ يك از نمايندگان يا افراد 
همس��و در ميان آنان، واجد برنامه اي روش��ن براي 
اجراي آن در مجلس نيستند. مشكالت كشور سهل 
و ممتنع اس��ت. تا وقت��ي كه در موضع مس��ووليت 
قرار نگرفته ايم، گمان مي كنيم كه مس��ائل روشن و 
راه حل هاي آن نيز در دس��ترس است، ولي واقعيت 
اين است وقتي كه در موضع مسووليت قرار بگيريم، 
متوجه مي شويم كه نه مسائل به آن روشني كه فكر 
مي كرديم هست و نه مهم تر از آن راه حل هايي آماده 
در دس��ترس است كه بتوان آن مس��ائل را حل كرد. 
پاسخ به اين پرسش ها از عهده فرد برنمي آيد. پاسخ 
به آنها مس��تلزم همفكري جمعي و ضمنا مستمر و 
كارشناس��انه در قالب هاي حزبي اس��ت. در واقع در 
نظام هاي حزبي، افراد منتخب براي مجلس نماينده 
مردم از طريق حزب هستند و عموما درك به نسبت 
مش��تركي از مسائل كش��ور و راه حل هاي آن دارند. 
غيرممكن است كه افراد به صفت فردي بتوانند براي 
اين دو پرسش پاسخي قانع كننده داشته باشند. وقتي 
كه نمايندگان قس��م مي خورند كه »... در گفته ها و 
نوشته ها و اظهارنظرها، استقالل كشور و آزادي مردم 
و تامين مصالح آنها را مدنظر داش��ته باش��يم«، بايد 
بدانند كه تحقق اين هدف از طريق فردي و داناي كل 
بودن، انجام شدني نيست. چنان نيست كه هر كس 
بتواند در هر زمينه اي اظهارنظر كند. چنان نيست كه 
بتوان با ارايه هر طرحي و با يك نشس��ت و برخاست 
ساده يك موضوع يا مساله را حل كرد. بنابراين چاره 
كار انجام فعاليت گروهي و س��ازماني است؛ فعاليتي 
كه مبتني بر درك كلي و مش��ترك از مسائل باشد و 
سپس هر نماينده برحسب حوزه تخصصي خودش 
در تطبيق دادن مسائل آن حوزه با آن درك مشترك 

در جهت حل مسائل آن حوزه فعاليت خواهد كرد. 
مجلس در چند جهت وظايف مهمي دارد: الف- تاييد 
وزرا ب- نظارت بر عملكرد دولت ها ج - قانونگذاري. 
به نظر مي رس��د كه بايد از رفتار دو مجلس گذشته 
در بحث نظ��ارت بر دول��ت درس گرف��ت. واقعيت 
اين است كه دو مجلس گذش��ته مثل نظام معيوب 
دانش��گاهي ما عمل مي كردند. نظام دانشگاهي در 
پذيرش دانشجو س��خت مي گيرد ولي در نظارت بر 
عملكرد آموزش��ي او بي تفاوتي پيش��ه مي كند؛ در 
حالي كه نظام هاي دانش��گاهي موفق برعكس عمل 
مي كنند، در پذيرش دانشجو سخت نمي گيرند ولي 
در آموزش و امتحان بسيار سخت گير هستند؛ لذا از 
همان ابتدا دانشجوياني كه گمان مي كنند در چنين 
دانشگاهي موفق نخواهند شد، داوطلب تحصيل در 
آنجا نيز نمي شوند زيرا مي دانند در صورت كوتاهي در 
درس خواندن به سرعت اخراج خواهند شد. مجلس 
نيز باي��د در خصوص تاييد و رد اف��راد يا حتي لوايح 
دولتي حساسيت به خرج دهد ولي حساسيت اصلي 
و بيش��تر را بايد در نظارت بر افراد و وزرا و نيز اجراي 
قانون داشته باش��د. اگر مجلس به عنوان چشم هاي 
ب��از ملت عمل كند و نظارت كامل ب��ر افراد و اجراي 
سياس��ت ها و قوانين داش��ته باش��د، در اين صورت 
مي توانيم اميدوارم باش��يم كه قطار پيشرفت كشور 
روي ريل درستي قرار خواهد گرفت. نوشتن قوانيني 
كه عمال قابل اجرا نباشد يا مجريان آن را انجام ندهند 
و هيچگاه هم مورد سوال واقع نشوند، هيچ فايده اي 
ندارد، سهل اس��ت كه ضرر هم دارد و كليت قانون و 

نظارت را بي اعتبار مي كند. 
شايد سخت باشد كه بگوييم مجلس 
كنوني به طور دقيق چه كارهايي را 

بايد انجام دهد ولي به نظر مي رس��د كه شايد بتوان 
درباره دو نكته كلي در اين زمينه به توافق رسيد

تيترهاي امروز نگاه روز آرايسرنوشتسازخاكستري

عرفان خوشخو/ اعتماد

2  و 3 و 7

معماران مجلس اعتدال 
در روزافتتاح

 منتخبان  پارلمان  دهم
 در حضور چهره هاي برجسته سوگند ياد كردند

براي خرداد 96 
رقيبي برابر روحانی 

نمی بينم

سعيد حجاريان مطرح كرد

شب بيست وپنج 
 ميليارد توماني
هنر در تهران

لغومجددكنسرت
ناظريبادستور
دادستاننيشابور

نوشدارو بعد از 
مرگ يمني ها 

پنجمين حراج تهران برگزار شد

 منابع امريكايي از توقف
 فروش بمب هاي خوشه اي به 
عربستان سعودي خبر دادند

12

12

11

7

2و 5 و 6 و 16

ازكيوسكهاي
مطبوعاتي
بخواهيد

رجوع به صفحه   15

جهت سفارش آگهي  با شماره  هاي
  66429506 - 66429409    

تماس حاصل فرماييد

 بهسا گشت  66596370

در انتخابات امروز هيات رييسه مجلس دهم ، كرسي هاي مستقل نقش مهمي ايفا مي كنند
با انصراف الياس حضرتي به سود مطهري و پزشكيان، فراكسيون اميد اين دو را نامزد نواب رياست كرد

گزارش وزير كشور به پارلمان:روحاني با استقبال از تشكيل مجلس جديد :

 روزهای مالل آوری
 در مجلس گذشته داشتيم

 منتظر حل و فصل 
مساله مينو خالقی هستيم

بي��ش از 100 س��ال تجرب��ه 
دموكراس��ي خواهي ايراني ها از 
گذر تش��كيل پارلمان، از ديروزبا پارلمان دهم 
عصر جمهوري اس��المي وارد مرحل��ه تازه اي 
شد. از نخستين مجلس قانونگذاري كه وظيفه 
تحديد قدرت مطلقه را داشت تا امروز، ايراني ها 
انواع گوناگوني از مجلس فرمايشي و دنباله رو تا 
مجالس مقتدر و آزاديخواه را تجربه كرده اند، اما 
ناكامي ها و نامال يمات اين مسير 110 ساله سبب 
نشده فعاال ن سياسي آرمان ايجاد يك مجلس 

مقتدر و سرنوشت ساز را كنار بگذارند. 
ره��روان »دموكراس��ي پارلمان��ي« در پ��ي 
تجربه هاي تاريخي و فكري شكل گيري و رشد 
و ش��كوفايي انديشه پارلمانتاريس��م در ايران، 
دريافته ان��د آرزوي تبلور اراده مل��ت در چهره 
مجلس با موان��ع و چالش هاي پي��دا و پنهاني 
روب��ه رو اس��ت و اراده هاي اس��توار و هوش��يار 

مي طلبد تا تجربه نيمه تمام دموكراسي طلبي از 
رهگذر پارلمان را به منزل مقصود رساند. مجلس 
مقننه يا دارالشورا پديده اي متعلق به عصر تجدد 
اس��ت و ايرانيان در اوان مشروطيت با اين نهاد 
سياسي و كاركرد هاي آن آشنا شدند. نخستين 
زمزمه هاي انديشه پارلمانتاريسم از سوي فرنگ 
رفته هايي طرح ش��د كه براي تحصيل، سفر يا 
ماموريت هاي سياسي به خارج از ايران رفته، با 
مشاهده نظام هاي پارلماني غرب و مقايسه آنها 
با نظام حاكم در ايران به فكر انتقال انديشه هاي 
جديد سياسي و الگوهاي نوين كشورداري افتاده 
و به معرفي اين نظام پرداختند. نوشته هايي چون 
س��فرنامه هاي ميرزا صالح شيرازي، ابوالحسن 
ايلچي، مصطفي افشار يا مكاتبات ميرزا حسين 
خان مشيرالدوله با همين هدف نگاشته شده اند. 
تبيين دموكراسي پارلماني در ايران آنچنان رونق 
گرفت كه طباطبايي مدافع ش��ريعت اسال مي، 
آخوندزاده ضدمذهب، آقاخان سوسياليست و 
ميرزا ملكم خان هزار چه��ره، همگي به دفاع از 
دموكراسي و مش��روطه پارلماني پرداختند. اما 
در اين رهگذر نهاد پارلمان خيلي زودتر از موعد 
و پيش از رش��د و بلوغ ال زم براي تولد پا به دايره 
هستي گذاش��ت. اين تولد زودهنگام نتيجه اي 
جز ناپايداري و كم دوامي اين نهاد در پي نداشت. 

از همين رو از همان زمان نسبت به ماهيت اين 
نهاد و وجه مش��روعيتش جدال ها و مناقشات 
نظري و عمل��ي فراواني در خص��وص جايگاه و 
اعتبار مجل��س قانونگذاري ب��روز و ظهور پيدا 
كرد؛ چرا كه هر يك از اقش��ار و نخبگان جامعه 
كوش��يدند بر مبناي رويكرد سياس��ي و فكري 
خويش به تبيين و تصحيح مباني پارلمانتاريسم 
مبادرت ورزند. علماي اسال م سعي در هماهنگ 
ساختن نظام پارلماني با مباني اسال مي داشته و 
سوسياليست ها از سوسيال دموكراسي سخن 
گفتند و روشنفكران از سكوال ريزه كردن نظام 
سياسي و تش��كيل مجلس س��نا. عال وه بر آن 
دخالت هاي مكرر خارجيان مهم ترين مانع رشد 
و شكوفايي پارلمان در ايران بود. از همين رو است 
كه بيست و چهار مجلس قبل از انقال ب 57، پندها 
و نكته هاي بس��يار دارد؛ فهم موانع اصال حات و 
توسعه در اين يكصد و اندي سال بدون تامل در 
ظرايف كار مجالس امري قريب به محال است. 

2-  پس از انقال ب اسالمي، پارلمان با اين انديشه 
بنيانگذار جمهوري اس��ال مي شكل گرفت كه 
»مجل��س، عصاره فضايل ملت اس��ت.« اكنون 
مجلس مرز س��ي س��الگي را در عص��ر انقال ب 
اسال مي پشت سر گذاشته است. جوان، جدي و 
سرزنده است، هرچند كه محبوب و مطلوب همه 

جناح ها نيست. به واقع تنها سنت ها و نظام هاي 
دولتي نيست كه حاصل تصويب ها و طرح هاي 
مجالس گذشته است بلكه در اين تامل مي توان 
زوايايي از نفوذ گرايش ها و انديشه ها و نحله هاي 
مهم جامعه ب��ر اين كانون ق��درت )مجلس( را 
دريافت. ش��ايد شنيدني ترين قصه 9 دور تاريخ 
مجالس پس از انقال ب اس��ال مي، اسباب كشي 
جناح هاي قدرت باشد. خانه ملت در اين مدت 
كانون آم��د و رفت گروه ها و نحله هاي حكومت 
بوده اس��ت. مجلس اول به دليل نش��ان دادن 
ظرفيت باال ي تكثر گروه ها، بسان الگويي بي بديل 
بر تارك تاريخ پارلماني ايران مي درخشد. پس از 
اين، مجالس ايران به مدتي طوال ني )چهار دوره( 
بين دو جناح از روحانيت سنتي دست به دست 
شده است. چنان كه مجلس دوم آغاز رقابتي بين 
جناح هاي درون حاكميت بود، مجلس سوم را 
چپ گرايان ب��ه رهبري مجم��ع روحانيون در 
دست گرفتند و مجلس چهارم با به كارگيري ابزار 
نظارت استصوابي و حذف چپ گرايان در اختيار 
راست گرايان قرار گرفت. اكثريت مجلس پنجم 
هم در غياب طيف چپ، در اختيار محافظه كاران 
ماند. اما مجلس شش��م به روي دومين نسل از 
نيروهاي انق��ال ب آغوش گش��ود و در طريقي 
متفاوت از نس��ل اول نماين��دگان- كه دغدغه 

نيازها و اولويت هاي حكومت را داشتند- دغدغه 
اصال ح در س��اختار قدرت و توس��عه آزادي ها و 
حقوق مردم را وجهه همت خود قرار داد. پس از 
آن نيز به دليل تحوالت سياسي و برخي مسائل و 
مشكالت پيرامون انتخابات و رفتار هاي جناح ها، 
مجلس در اختيار جناح اصولگرايان قرار داشت 
و اينك مجلس دهم كه با هيبت و هويتي  تازه، 
فصل جديدي را در دفتر پارلمانتاريس��م ايراني 

گشوده است. 
3-  با نگاهي ب��ه 9 دوره تجربه پارلماني، اكنون 
اين پرسش مطرح مي شود كه در مجلس دهم 
كدامين روش و نگرش ذهن و رفتار وكال ي آن 
حاكم خواهد شد و وارثان دهم خوان خانه ملت 
كدامين طريق -تجربه 24 مجلس قبل از انقال ب 

و 9 مجلس پس از آن- را برخواهند گزيد؟ 
مجل��س دهم اين��ك در عصر اعتدال ش��كل 
گرفته اس��ت. با رويك��رد متفاوت م��ردم در 
اسفند 1394و انتخاب چهره هاي اعتدال گرا 
و اصالح طلب براس��اس فهرست هاي مشهور 
به امي��د به ويژه در تهران و ش��هرهاي بزرگ، 

»فردگرايي«، ج��اي خويش 
را ب��ه »جمع گراي��ي« داده و 

سياس��ت هاي منفرِد طبعا منفعل، در س��ايه 
»عقالنيت جمعي« قرار گرفت. 

نگاه

 آغاز پارلمان دهم
 در عصر اعتدال

جواد دليري 
سردبير

ادامه درصفحه
07

ادامه درصفحه
06

همراه با گفتار هايی  درباره 
اولويت مجلس دهم از:

  احمد پورنجاتي
  فاطمه راكعي

  حميدرضا جاليي پور
  علي صوفي

  داريوش مهرجويي
  ناصر ايماني

  آذر منصوري
  غالمرضا ظريفيان
  جالل جاللي زاده
  بايزيد مردوخي

  حسين راغفر
  مهدي تقوي

  هادي حق شناس
  محمد خوش چهره 

و ...
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