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اش�اره:درواقعنمیشودگفتدركاريکلماتورسوژه
چيست؟س�وژهجزوخطهاشدهاست.حالتیاست
ديدنی،نهگفتنیوبااينحالخودنوشتههایبسياری
داردكهگفتنیهستند،نهديدنی.كاريکلماتوريست
درطراحیكمترينخطودرنوشتنكمترينكلمهرابه
كارمیگيردوبيشترينحرفرامیزندوازآنجايیكه
ايجازازشروطاصلیكاريکلماتوراست،شايدنوشته
هايیكهبهوس�يلهتركيباتوصفیواضافیمتعددو
اس�تفادهازقيودزمانیومکانیوحالتو...بهاطناب
م�یگرايندازدايرهش�مولكاريکلماتور-بهمعنای
واقعیكلمه-خارجش�وند.يکیازمؤلفههایاصلی
كاريکلماتورطنزاستوهمينمؤلفهاستكهكلمات
قصاروحکمترااساس�اازكاريکلماتورجدامیكند.
يکیازرويههاینادرس�تیكهطیچنددههگذشته
درقانونگذاریبهسبکايرانیروااجيافتهاست،سوء
استفادهازابزارقانونگذاریمادهواحدهاست.استفاده
بجاازاينامکانقانونیمیتواندبهبالندگیقانونگذاری
ايرانكمکنمايداماظاهرااينگونهنيس�ت!ش�ايدبا
استمدادازطنزوظريفهگويیبتوانبررنجرويههای
نادرستدرقانونگذاریكشوردردلمرهمیكوچک

نهاد.ايننوش�تاربهارائ�هكاريکلماتورهایمربوطبه
م�ادهواحدهوغيرواحدهمیپ�ردازدكههماكنوناز

نظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

مجمعتشخيصمصلحتنظام
- كتاب »ماده های همه فن حريف با نام واحد!« از سوی 

مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد!
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم كرد: تصويب 
ه��ر م��اده واحده حاوی تبص��ره های ف��راوان به مصالح 

قانونگذاری كشور نيست!
- اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام از نحوه برخورد با 

سوء استفاده از ماده واحده اظهار بی اطالعی كردند!
- دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام از كاربرد نابجای 

ماده واحده در قانونگذاری كشور انتقاد كرد.
- همايش ملی »آسيب شناسی ماده واحده« با مشاركت 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و دانش��کده حقوق در 

دانشگاه تهران برگزار می شود!
دولت

- دولت اليحه »ماده های ربع واحده!« را با موضوع كنترل 

گرانی تقديم مجلس شورای اسالمی كرد!
- دولت طی بخش��نامه اعالم كرد: از اين پس ماده واحده 
ای كه حاوی تبصره باشد برای تصويب به مجلس شورای 

اسالمی ارسال نمی شود!
- فيلم س��ينمايی »خان��واده واحده« ب��ا بازيگری »ماده 
واحده« به همراه »نر واحده« توس��ط سازمان سينمايی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در بهترين سينماهای 

كشور اكران می شود!
- كتاب »چيس��تی و چرايی سوء استفاده از ماده واحده« 
از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری 

منتشر شد.
- دوره آموزش��ی »اس��تفاده بهينه از ماده واحده« برای 
معاونت های حقوق��ی و امور مجلس وزارتخانه ها برگزار 

شد!
مجلسشورایاسالمی

- همايش »بررس��ی ماده های متکثره در قالب واحده!« 
به مناسبت 113 سالگی قانونگذاری در ايران در مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد؟
- نمايشگاه »مواد واحده و ماده غيرواحده!« از سوی مركز 

پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در محل دائمی 
نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد!

- طرح »ماده نيم واحده« مجلس ش��ورای اسالمی برای 
ريش��ه كنی بيکاری در كشور آماده طرح در صحن علنی 

است!
- طی طرحی در مجلس ش��ورای اس��المی، دولت ملزم 
می ش��ود طرح پنج ساله هفتم را در قالب ماده واحده به 

مجلس شورای اسالمی تقديم كند!
- دوره بازآموزی »آشنايی با ماده واحده« برای نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی توس��ط مركز پژوهش ها برگزار 

می شود!
شوراینگهبان

- روابط عمومی ش��ورای نگهبان از تصويب »تبصره های 
فراوان بدون ماده واحده!« خبر داد!

- سخنگوی شورای نگهبان از مصوبات حاوی »ماده واحده 
با موضوع��ات محتوايی غيرواحده!« در مجلس ش��ورای 

اسالمی انتقاد كرد!
- مصوبه »ماده ابرواحده« برای حل مشك طالق در كشور 

از سوی شورای نگهبان تاييد شد!

- ماده واحده »چگونگی استفاده بهينه از ماده واحده در 
قانونگذاری كشور در شورای نگهبان مغاير با شرع و قانون 

اساسی تشخيص داده شد!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان از سوء اس��تفاده مبتکران 

قانونگذاری از ماده واحده انتقاد كرد!
قوهقضاييه

- سازمان بازرسی كل كشور از اجرايی نشدن »ماده واحده 
فراتر از قانون« خبر داد!

- س��ازمان بازرسی كل كش��ور از افتتاح سامانه نظارتی 
كنترل حسن اجرای تبصره های مواد واحده قانونی خبر 

داد!
- هماي��ش »چگونگی نظارت بر ماده واح��ده نابجا« در 
معاونت نظارت س��ازمان بازرسی كل كش��ور برگزار می 

شود!
- سازمان بازرسی كل كشور طی صدور بيانيه از مبتکران 
قانونگذاری خواست تا در اس��تفاده از امکان قانونگذاری 

»ماده واحده« با دقت بيشتری عمل نمايند!
- سازمان بازرس��ی كل كشور از تدوين الگوی نظارت بر 

حسن اجرای ماده واحده در كشور خبر داد!

کاریکلماتور ماده واحده و غیرواحده!!

اشاره:مشکالتمتعددزندگیرابيشازگذشتهبرای
مردمدش�وارنمودهاس�ت.ازآنجاكهكشورباقانون
ادارهمیش�ودبهنظرمیرسدبايدريشهمشکالت
وگرفت�اریهایم�ردمرادرقان�ون،قانونگذاریو
قانونگ�ذارانجس�تجوك�رد.درگفتگوب�افوالدگر
نمايندهمردماصفهاندرمجلسش�ورایاسالمیاز
جنب�ههایگوناگونبهبحثوبررس�یپيراموناين
موضوعپرداختهش�دهاس�تكهبخ�شپايانیاين

گفتگودرادامهآمدهاست.

مش�روحمذاكراتمجلسدرم�وردهمهبرنامههای
توس�عهمصوبوج�وددارد،س�والايناس�تچرا
مجلسبرنامهایرامصوبكردهاس�تكه30درصد
اهدافآنمحققش�دهاس�ت؟جالبآنجاس�تكه
ش�وراینگهبانهمبرنامهایراتصويبمیكندكه
30درصدآنمحققمیشود.ايننشانمیدهدكه
مجلستوانكارشناسیوپيشبينیتحققبرنامهرا

ندارد.داليلاينامرچيست؟
البت��ه مجلس در برخی از كارهايی كه با توان كارشناس��ی 
ورود كرده اس��ت به پاسخ رسيده اس��ت. اما بايد دو راه را 
م��د نظر قرار دهيم، اولين باي��د توان و عملکرد نمايندگان 
مجلس را تقويت كرد. يك س��ر اي��ن بحث به انتخابات باز 
می شود، در انتخابات آتی مردم بايد در انتخاب نمايندگان 
دق��ت كنند، بخش ديگر هم س��اختار اس��ت، بايد مجلس 

ساختار خود را بررسی كند.

باايننظركهكشوربهتحولدرقانونگذارینياز
داردموافقهستيد؟

البته، تحول در قانون گذاری الزم است. ما در اين گفتگو به 
اصالح س��اختار رسيديم. اما بخش ديگر اين تحول به سير 
قانونگ��ذاری بر می گردد. با اينکه مجل��س قبل از انقالب 
فرمايشی بود، اما قوانينی داريم كه به قبل از انقالب بر می گردد. 

قبل از انقالب بسياری از انتخابات به شکل تشريفاتی انجام 
می ش��د، اما برخی از قوانين مانند قوانين تجارت يا مدنی 
بسيار مستحکم بوده است. بنابراين مشخص است در همان 
مجلس تش��ريفاتی نيز يك عده افراد مسلط و با داده های 
ق��وی فعاليت می كردند. در حال حاضر خال بزرگ مجلس 
چنين چيزی به لحاظ محتوی اس��ت. مجلس فعلی كشور 
زايي��ده انقالب اس��ت و انتخابات مجلس آزاد و به ش��کل 
مردم��ی اس��ت، اما عده ای كه بنش��ينند و با ذهن فعال و 
آماده، دور از وابس��تگی هايی كه اكنون نمايندگان را گير 
می اندازد، با مطالع��ه به قانون گذاری بپردازند، چندان به 
چشم نمی خورد. الزم است كه نمايندگان در مورد مسائل 
مطرح ش��ده در مجلس مطالعه داشته باش��ند و تا بتوانند 
مجلس مس��تحکم تری را داشته باشند. همچنين استفاده 
از ظرفي��ت های مركز پژوهش های مجلس و اس��تفاده از 

كارشناسان حقوقی قوی و خبره راه حل ديگری است.

وضعي�تكنون�یكاركارشناس�یدرمجلس
شورایاسالمیراچگونهارزيابیمیكنيد؟

تحلي��ل من اين اس��ت كه در حال حاضر متوس��ط 
مجلس نسبت به گذشته ضعيف تر شده است، افراد 
خوب، دلس��وز و معتقدی وارد ش��دند، اما به لحاظ 
كارشناس��ی وارد نيس��تند. در حال حاضر بسياری از 

نمايندگان فوق ليس��انس دارند و در سطح علمی 
بااليی هستند، اما متوسط مجلس ضعيف 

تر شده اس��ت. بنابراين بايد همگان 
در انتخابات مجلس آينده ش��ركت 

كنند. 

قانونگ�ذاری س�اختار آي�ا 
كش�ورمحتاجتغيي�روتحول

اساسیاست؟
موضوع ديگر س��اختار اس��ت. در 

مورد ساختار يك عده ورود می كنند و می گويند انتخابات 
را به ش��کل اس��تانی انجام دهيم. معقت��دم بايد به مرحله 
ای برويم كه اين موض��وع در اختيار مقام معظم رهبری و 
اصالح قانون اساس��ی حل شود. بس��ياری معتقدند كه می 
توان مجلس كشور را به شيوه دو پارلمانی تغيير داد. بيش 
از 90 درص��د مجالس دنيا دو پارلمانی هس��تند و اين امر 
موجب می ش��ود كه ما هر روز قانونگذاری نکنيم. در حال 
حاض��ر تورم قانون داري��م. همچنين رابطه مجلس و دولت 
هم اصالح می ش��ود. در حال حاض��ر ما در حال طرح اين 
مسئله هستيم كه به ش��يوه نخست وزير فعاليت كنيم. نه 
اينکه وقتی می خواهيم س��وال كنيم يکسال منتظر بمانيم 
تا رئيس جمهور به مجلس بيايد. اگر نخس��ت وزير باشد به 

راحتی به مجلس می آيد و می رود. 

آياقبولداريددرچهاردههوده
اصولگرايان بين دوره،مجلس
واص�الحطلب�اندس�تبه
دستشدهاس�تدرحالی
كهمطالعاتنشانمیدهد
ك�هنهاص�الحطلبانونه
اصولگرايانبرنامهایبرای

قانونگذاریكشورنداشتهوندارند؟
همانطور كه گفتم يا بايد احزاب قوی داش��ته باش��يم و يا 

احزاب برنامه داشته باشند. 
منظورشماايناستكهماجناحهایمختلفداريم

اماحزبنداريم؟
جن��اح ها و طيف ها هم كاركرد اوليه خود را ندارند، طيف 
اصولگرا دو تا س��ه دوره، طيف اصالح طلب دو تا سه دوره 
مجلس را در دس��ت می گيرن��د، اما همان طيف اصول گرا 
يا اصالح طلب در يك مس��ئله مهم اقتصادی دو نظر كاماًل 

متض��اد دارن��د. اين نش��ان می دهد 
هم��ان طيف اصالح طل��ب يا اصولگرا 
در مس��ائل اقتصادی كالن نتوانس��ته 
اند به يك نتيجه درست و كارشناسی 
برس��ند و برنامه ای داشته باشند. در 
بح��ث ه��ای فرهنگی هم ب��ه همين 

شکل است.

ناكارآم�دی موض�وع ش�ما  
جناحهایسنتیسياسیراتاييد

میفرماييد؟
بله اگر همين طيف های سياسی روی 
مس��ائل مختلف كشور اندكی كار می 

كردند خال احزاب پر می شد.
به نظر می رس��د اصولگرايان 
و اص��الح طلبان به ش��کل 
سينوس��ی در دوره ه��ای 
مختلف جابجا می ش��وند. 
ب��ا  جابجاي��ی  اي��ن  آي��ا 

كارآمدی در قانونگذاری همراه است؟
بله اين 30 نفری كه به اس��م ليس��ت اميد 
آمده اند، چه خروجی برای مردم داشتد؟ 
خروج��ی هر دو در م��وارد مختلف يکی 

اس��ت. اين فرق ن��دارد كه انتخابات اس��تانی ش��ود يا نه، 
بايد روی اين مس��ئله كار كرد. اين دوره مجلس به اصالح 
ساختار قانون اساسی وصال نمی دهد اما اين مسئله در هر 
شرايطی بايد به عنوان يك مطالبه مطرح شود. بايد بگويم 
هرك��س می خواهد به مجلس بيايد چه به ش��کل فردی و 
چه به شکل گروهی بايد از دانش و آگاهی كافی برخوردار 
باشد. فوق ليس��انس داشتن برای اين مسئله كافی نيست. 
س��ابقه اجرايی را كنار گذاش��ته ايم كه اين درست نيست. 
هر كس كه وارد مجلس می ش��ود، بايد برنامه داشته باشد 
و به هنگام رای گيری شعار ندهد بلکه 

برنامه ارائه كند. 
برنامهش�مادرمجلسش�ورای

اسالمیچيست؟
من تالش ك��رده ام ك��ه در اين چند 
دوره ای ك��ه در مجل��س حضور دارم 
روی ي��ك مس��ير يعن��ی توليد پيش 
ب��روم و راهه��ای جلوگي��ری از موانع 
توليد و كس��ب و كار را مورد بررس��ی 
قرار داده ام. سعی كرده ام در مسيری 
گام بردارم كه حاصل داش��ته باش��د و 
تا كنون گزارش های نظارتی خوبی از 

اين روش بدست آمده است. 
شما در نظر داشته باشيد چرا می رويم 
و كميس��يون های ويژه تاس��يس می 
كنيم؟ برای اينکه كميسيون های عادی 
به نتيجه نمی رس��د و جواب نمی دهد. 
اين درحالی اس��ت كه كميسيون ويژه 
كميس��يون بين بخشی اس��ت و همه 
كميس��يون ها بايد پای كار بيايند. گاهی اوقات نيز مجبور 
می شويم كميس��يون ويژه تش��کيل دهيم و بعد يکسری 
كميس��يون های ديگر ب��ه آن وارد كنيم ت��ا انگيزه كار را 

افزايش دهيم. 

ش��ركت مش��اركتی بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( با خريد 20 هزار تن از محصوالت 
باغ��داران و كش��اورزان گيالن��ی، از آن ها حمايت 

می كند.
بر اس��اس اين گزارش، ش��ركت كشت و گلدشت 
افش��ره به عنوان يکی از ش��ركت های مش��اركتی 

بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام، س��االنه 15 
هزار تن مركبات از باغداران و 5 هزار تن گوجه فرنگی 

از كشاورزان استان گيالن خريداری می كند. فعاليت های اين 
ش��ركت مشاركتی بنياد بركت همچنين باعث ايجاد 100 شغل 
مستقيم و 400 فرصت شغلی فصلی در شهرستان كم تر توسعه 

يافته رودسر در استان گيالن شده است.
توليدات اين ش��ركت شامل كنس��انتره پرتقال، پرك )ساكس( 
پرتقال و نارنگی و رب گوجه فرنگی است كه در توليد آب ميوه 

مورد استفاده قرار می گيرند.
بني��اد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام از س��ال 1396 اقدام به 
مش��اركت و س��رمايه گذاری 267 ميلي��ارد ريال��ی در ش��ركت 
كش��ت و گلدش��ت افش��ره به عنوان يك واحد صنعتی فعال در 
شهرس��تان رودسر اس��تان گيالن كرده اس��ت. فعاليت های اين 
ش��ركت، امکان ايجاد 495 شغل مستقيم و غيرمستقيم را برای 

اهالی اين شهرستان فراهم آورده است. گفتنی است، 
م��دل اش��تغال زايی بنگاه محور يک��ی از روش های 
بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام برای ايجاد 
اش��تغال در مناط��ق محروم اس��ت ك��ه در اين 
م��دل، اش��تغال زايی و محروميت زدايی از طريق 
مش��اركت و توانمندس��ازی بنگاه ه��ای اقتصادی 

دنبال می شود.
همچني��ن از آن جايی ك��ه بنياد بركت س��تاد اجرايی 
فرم��ان امام ب��ه هيچ عنوان تصدی گ��ری را دنبال نمی كند، 
مديريت اجرای مدل اش��تغال زايی بنگاه محور نيز به مانند ساير 
مدل های اش��تغال زايی، با خود مردم و فعاالن اقتصادی است و 
به همين دليل، بنياد بركت از مجموع 345 شركتی كه با آن ها 
مشاركت داش��ته، از 235 شركت خارج شده و سهام خود را به 

بخش خصوصی واگذار كرده است.
س��تاد اجرايی فرمان امام از طريق بنياد بركت يك هزار و 173 
طرح ش��امل 46 طرح توانمندسازی اقتصادی و يك هزار و 127 
پروژه عمرانی، زيربنايی، فرهنگی، حوزه سالمت و ساير خدمات 
را ب��ا حجم س��رمايه گذاری يك هزار و 504 ميلي��ارد ريالی در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته استان گيالن به بهره برداری 

رسانده يا در دست اقدام دارد.

اصولگرایان و اصالح طلبان برنامه ای برای تحول در قانونگذاری ندارند!
در بخش پایانی گفتگو با فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس  مطرح شد: 

جناح ها و طیف ها هم کارکرد 
اولی���ه خ���ود را ندارن���د، طی���ف 
دوره،  س���ه  ت���ا  دو  اصولگ���را 
طی���ف اصالح طلب دو تا س���ه 
دوره مجل���س را در دس���ت می 
گیرن���د، اما همان طیف اصول 
گ���را ی���ا اص���الح طل���ب در یک 
مسئله مهم اقتصادی دو نظر 
کامالً متضاد دارند. این نشان 
م���ی دهد همان طی���ف اصالح 
طل���ب ی���ا اصولگرا در مس���ائل 
نتوانس���ته  کالن  اقتص���ادی 
ان���د ب���ه ی���ک نتیجه درس���ت و 
کارشناسی برسند و برنامه ای 

داشته باشند. 

خ��ب��ر

حمایت بنیاد برکت از باغداران و کشاورزان گیالنی

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه


