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دهمین کنگره انجمن اســالمی مهندسان ایران، روز جمعه ۲۱ مرداد برگزار 
شــد. در پایان کنگره، بیانیه ای منتشــر شــد که در آن بیانیه آسیب های جریان 
اصالحات و شــرایط نابسامان سیاسی روز تشــریح شده است. انجمن اسالمی 
مهندســان ایران در حالی دهمین کنگره خود را روز گذشته برگزار کرد که پیش 
از این دچار انشعاب شــده و در خرداد ۹۷ به فاصله دو هفته دو کنگره برگزار 
کرد و اعضا به دو دبیر کل رأی دادند. اقدامی که به نوبه خود نادر بود؛ اما حاال 
در این شــرایط خاص سیاسی و اقتصادی و یکدست شدن قدرت، این انجمن در 
پایان کنگره دهم خود بیانیه ای منتشــر کرده و به آسیب شناسی وضع موجود 

کشور پرداخته است.
در بخشــی از بیانیه دهمین کنگره انجمن اســالمی مهندسان ایران که روز 

گذشــته در کانون توحید برگزار شد، آمده است: «ایران، وطن عزیز همه ماست، 
ایــن وطن بیش از هر زمان دیگری امروز در ســایه بحران ناکارآمدی و تبعیض 
سیستماتیک، آسیب پذیرتر از گذشته در معرض تهدیدهای بی سابقه قرار گرفته 
اســت. دهمین کنگره حزب را در حالی برگزار می کنیم که به منظور افق گشایی 
بیشتر در این نشســت، اعضای جدید شورای مرکزی و دبیرکل انتخاب خواهند 
شد. انجمن مهندسان در سال های گذشته در مواجهه با ناکارآمدی های دولت 
یکدســت ، بارها در اعتراض به روند موجــود، به صراحت اعالم موضع کرده و 
کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشته و تجارب ارزنده ای اندوخته است...».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت: «ما بر این باوریم که باید با سلب 
قــدرت از  ابربنگاه های اقتصادی ، کشــور را از ناکارآمدی مزمــن رهانید. باید از 

انتخابات آزاد و معنادار دفاع کرد تا تمام مقامات انتخابی و پاســخ گو شــوند 
و قطار مدیریت کشــور در ریل  توســعه قرار گیرد و با رفــع همه تبعیض هاى 
نهادینه، رفاه عموم مردم تأمین شــود. بــه این طریق جریان اصالحات نیز قادر 

خواهد بود مسئله «نمایندگی» خود را احیا کند».
در ادامه این بیانیه آمده اســت: «  متأســفانه نبود جامعــه مدنی قدرتمند، 
توده ای شــدن جامعــه و مناسک محور شــدن انتخابــات، بهار سیاســت را به 

استهالک فرصت ها و امکانات تبدیل کرده است».
همچنین در ادامه بیانیه منتشــره نوشــته شــده اســت: «تورم مزمن باال، 
سیستم ازهم پاشیده و از هم گسیخته قیمت ها، قیمت گذاری های دستوری، فرار 
سرمایه های مادی و معنوی از کشــور، رکود و بی کاری، شکاف عمیق طبقاتی 

و... حاکی از وضع اسف بار اقتصاد امروز ماست...».
نگارنده این بیانیه در بخش دیگری از نوشتار خود آورده است:  «طبق آخرین 
نظرسنجی ایسپا میزان عدم اعتماد ملت به ملت به ۶۸٫۲ درصد رسیده است. 
این یعنی بیش از نیمــی از مردم ایران حتی به یکدیگر نیز اعتماد ندارند و این 

زنگ خطر شــاید از همه زنگ خطر های دیگر موجود در جامعه ما شــنیدنی تر 
اســت. ».  در پایان این بیانیه نیز آمده اســت: «انجمن اسالمی مهندسان ایران 
همواره در تالش بوده اســت که صادقانه با تکیه بــر وظایف قانونی و عرفی، 
به عنوان یک تشــکل صنفی-سیاســی در حوزه کاری خود نســبت به شناخت 
وضعیت موجود در حوزه سیاســت و اقتصاد و صنعت، چشم سیاسی خود را 
نسبت به قضاوت صادقانه دولت هیچ گاه نبندد تا ضمن ارائه نظرات خود برای 
اصالح وضع موجود و ســاختار های معیوب، به سوی ایرانی همسو با عدالت 
گام بــردارد. ما ضمن تأکید بر تداوم ائتالف با ســایر گروه های اصالح طلب به 
رصد و نقد عملکرد سیاســت گذاران و دولتمردان خواهیــم پرداخت. در کنار 
اکثریت جامعه می مانیم و تا ســرحد توان از حقوق ملت و منافع ملی و شعار 

ایران برای همه ایرانیان دفاع خواهیم کرد».
گفتنی است، ســید محمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات، نیز برای دهمین 
کنگره انجمن اســالمی مهندســان ایران پیامی صادر کرد که در کنگره خوانده 

شد.

به گــزارش روابط عمومی مرکز پژوهش هــا، بابک نگاهداری، 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، بــا توجه به تدوین پیش نویس 
قانون تشــکل های اجتماعی درباره اهمیت و ضرورت این موضوع 
با بیان اینکه الگوی حکمرانی در قانون اساســی کشــور بر اساس 
همکاری و مشــارکت بخش هــای مختلف دولتــی، خصوصی و 
مردمی اســت، گفــت: بخش مردمی کــه در قالب تشــکل های 
اجتماعــی، صنفــی، گروه های جهادی و هیئــات مذهبی فعالیت 
می کند، نیازمند ســازوکاری است تا این تشــکل ها مشارکت فعال، 
هدفمند و تأثیرگذار داشــته باشند. در واقع نهادمندشدن این بخش 
بدون افتادن در هزارتوی بوروکراسی های اداری می تواند زمینه این 
نوع از مشارکت را فراهم کند. وی با بیان اینکه قانون اساسی کشور 
چهار ســطح را برای مشــارکت مردمی تعیین کرده است، تصریح 
کرد: این چهار سطح عبارت اند از تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری 
و اجرا. قوانین عادی و برنامه ای کشور بیشتر سمت و سوی اجرا در 

مشــارکت مردمی را پررنگ کرده اســت، در حالی که مقدمه قانون 
اساســی و اصول سوم، هشــتم، بیست وششــم و بیست و هفتم بر 
روی تصمیم گیــری، نظارت و مطالبه گری متمرکز هســتند. تقنین 
حوزه تشــکل های اجتماعــی می تواند ابعاد کمتر توجه شــده در 
سیاســت گذاری کشــور را پررنگ کرده و نقش مردم در حکمرانی 
را ارتقــا بخشــد و درنهایت بــه کارآمدی بیشــتر حکمرانی منجر 
شــود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص فرایند تدوین 
پیش نویــس قانــون تشــکل های اجتماعی در ایــن مرکز و نقش 
تشکل ها و اندیشــمندان این حوزه در فرایند تدوین آن عنوان کرد: 
برای تدوین این پیش نویس حدود ســه هزار نفر ساعت کار انجام 
شــده اســت. بیش از صد جلسه کارشناســی با حضور ذی نفعان 
این حوزه برگزار شــده که حدود ۶۰ جلســه آن با فعاالن تشکل ها 
بوده و سایر جلسات با حضور نمایندگان مجلس، مسئوالن دولتی، 
نمایندگان قوه قضائیه، مسئوالن کمیته امداد و ... برگزار شده است. 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مهم ترین مزیت های 
پیش نویس تهیه شــده در این مرکز نسبت به شرایط موجود عنوان 
کــرد: مزیــت اول، قانونمند کردن این حوزه بر اســاس یک الگوی 
اجتماعی کارشناسی شــده اســت تا از هدررفت منابع انســانی در 
کشور جلوگیری شــود. وی دومین مزیت را بهره گیری از الگوهای 
به روز سیاست گذاری تشکل های اجتماعی در جهان دانست و نکته 
ســوم را پیش نویس تولی گری واحد تشــکل های اجتماعی اعالم 
کــرد. نگاهــداری چهارمین ویژگی پیش نویس قانون تشــکل های 
اجتماعی را درنظرگرفتن ضمانــت اجرائی برای حقوق و تکالیف 
برشــمرد و همچنیــن مزیت پنجم پیش نویس قانون تشــکل های 
اجتماعی را به ســطح بندی کردن تشــکل ها بر اســاس جغرافیای 
فعالیت و حجم تبادالت مالی مرتبط دانســت. وی ششمین مزیت 
را حذف تمدید مجوز دوســاالنه برای تشکل های اجتماعی اعالم 
کرد و درباره ســن الزم برای تأســیس تشکل گفت: حسب تصمیم 

اعضــای کمیته بررســی پیش نویس در کمیســیون امور داخلی و 
شــوراها، حداقل ســن الزم برای تأسیس تشــکل ۱۸ سال در نظر 
گرفته شد و نسخه جدید پیش نویس با درج این عدد به کمیسیون 
مذکور ارائه شــد. نگاهــداری با بیان اینکــه در پیش نویس قانون 
تشــکل ها برای تبیین نظام رتبه بندی دو اصــل مدنظر قرار گرفته 
اســت، عنوان کرد: اول اینکــه هدف از رتبه بنــدی صرفا افزایش 
کمک های مردمی برای خیریه ها نیســت، بلکه هدف از رتبه بندی، 
شفاف سازی و هدفمندسازی امتیازات و ظرفیت های دولتی مندرج 
در پیش نویس قانون اســت. وی ادعای مطرح شده مبنی  بر اینکه 

این رتبه بندی صرفا دولتی اســت یا ســلیقه ای، صحیح ندانست و 
خاطرنشــان کرد: ما در نســخه نهایی پیش نویس قانون تشکل ها 
شــاخص های دقیق کمی و کیفی را مشخص کرده ایم که قابلیت 
اعمال ســلیقه را به حداقل می رســاند. همچنیــن الگوی ارزیابی 
شاخص های کیفی چندوجهی است؛ یعنی تمامی ذی نفعان اعم 
از مردم، سایر تشکل ها، دستگاه های تخصصی و نهادهای نظارتی 
در فرایند ارزیابی شــاخص های کیفی حضور دارند. بیشــترین وزن 
شاخص ها نیز متعلق یه شاخص های کمی است و میزان مداخله 

اشخاص در ارزیابی تشکل ها بسیار کم است.

رئیس مرکز پژوهش ها به ابهامات پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی پاسخ داد

توضیحات نگاهداری 
درباره ابهامات یک پیش نویس

پس از تدوین پیش نویس قانون تشــکل های اجتماعی که با حضور صاحب نظران، کارشناسان، ذی نفعان، فعاالن و نمایندگان تشکل های اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس نهایی و 
رونمایی شــد، ایرادهات و اشکال هایی در فضای رســانه ای و فضای مجازی به این پیش نویس وارد کردند. از این رو، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در مصاحبه ای به 

همه این ابهام ها پاسخ داد.

  کنگره دهم انجمن اسالمی مهندسان برگزار شد 


