
معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبری را اعالم كرد كه همه 
منتظر آن بودند. او گفت: »پیش نویس الیحه برگزاری همه پرسی 
درباره صالحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده 
شده و به زودی تحویل هیأت وزیران می شود. این الیحه نهایتا 
چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می كند. براساس روندی 
كه لوایح در دولت و مجلس طی می كنند منطقا رسیدگی به این 

موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.« 
چنین الیحه ای از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست از حیث 
بار  سه  فقط  انقالب  از  پس  است.  همه پرسی  به  مراجعه 
همه پرسی شده است. اولین بار در 12 فروردین  سال 1358 
درباره اصل نظام و دومین و سومین بار نیز درباره تأیید قانون 
اساسی و اصالحیه آن بود كه در  سال 1358 و 1368 انجام شد. در 
این سه مورد لزوما باید همه پرسی می شد ولی انتظار می رفت 
كه همه پرسی به عنوان یك شیوه مهم بازتاب دهنده خواست 
انقالب  از  پس  دوران  طول  در  قانون گذاری  در  ازجمله  ملت 
مغفول نماند. برای نمونه اصل 44 قانون اساسی به گونه ای 
است كه بخش مهمی از اقتصاد را دولتی تعریف می كرد ولی 
هنگامی كه جامعه و حكومت به این نتیجه رسیدند كه این اصل 
باید تعدیل و اصالح شود، به جای تغییر آن قانونی را تصویب 
كردند كه در عمل مغایر با این اصل بود؛ در حالی كه منطق حكم 
می كرد كه اصالح آن اصل را به رفراندوم بگذارند كه متأسفانه این 

كار را نكردند.
كاركرد  و  مفهوم  اساسی  قانون  تدوین كنندگان  نظر  از 
همه پرسی كامال روشن بود. اصل ششم چنین مقرر می دارد 
كه »در جمهوری اسالمی ایران امور كشور باید به اتكای آرای 
از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری،  عمومی اداره شود، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها 
یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین 
می گردد.« این اصل هیچ قیدی ندارد و اتكای اداره امور كشور بر 

همه پرسی آشكار است. در اصل 59 نیز به قانون گذاری مستقیم 
مهم  بسیار  مسائل  »در  است:  شده  اشاره  مردم  سوی  از 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه 
مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت 
گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم 

مجموع نمایندگان مجلس برسد.«
 مطابق قانون اساسی فرمان انجام آن به عهده مقام معظم 
رهبری و اجرای آن نیز به عهده رئیس جمهوری است. بنابراین از 
حیث مراجعه به همه پرسی برای اداره امور كشور اقدام مهم و رو 
مردم  و  است  شده  انجام  جمهوریت  تحكیم  در  جلویی  به 
احساس خواهند كرد كه نظر خودشان مالك اعتبار قرار گرفته 
است.  ولی از جهت دیگر نیز این اقدام مبارك است. همان طور 
صالحیت  تأیید  بر  استصوابی  نظارت  از  فهم  می دانیم  كه 
نامزدهای نمایندگی یكی از موضوعات مورد اختالف میان دو 
جناح اصلی كشور بوده است؛ این امر بویژه از انتخابات مجلس 
چهارم یعنی ۳۰  سال پیش آغاز شد و جدالی بی پایان را رقم زد و در 
انتخابات اخیر به مرحله تند و بحرانی خود رسیده است. بنابراین 
آقای رئیس جمهوری برای رفع این مشكل دستور دادند كه نظر 
مردم پرسیده شود و مراجعه به آرای عمومی مردم در دستور كار 
دولت قرار گیرد. این اقدام در شرایط كنونی می تواند به طرح بحثی 
مهم در چگونگی رابطه مردم و حكومت منجر شود. حكومتی كه 
برآمده از انقالب و خواست مردم است، به  طور طبیعی بقایش 
نیز بر همین بنا خواهد بود. ولی باید توجه كنیم كه به احتمال 
فراوان كسانی كه هیچ عالقه ای به كسب نظر مردم و احترام به 
خواست آنان ندارند، به مخالفت با این ایده و طرح خواهند 
یا  كسانی موافق  بدانیم چه  آنكه  برای  راه  پرداخت. بهترین 
مخالف حاكمیت مردم هستند، موافقت یا مخالفت آنان با ایده 
همه پرسی در موضوع مهمی چون نظارت استصوابی است كه 

در عمل دایره انتخاب را برای مردم محدود می كند. 

گــزارش »شــهروند« از خدمــات حمایتی بیمارســتان محک 
بــه مناســبت روز جهانی ســرطان کودکان

جســتوجوی در
آرامش مرهــمو

جایگاهقالیباف
میدانرقابتاصولگرایان در
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 آموزش قرن ۲۱، گرفتار سنت های قرن بیستمیهمه پرسی؛ پایه جمهوریت

یادداشت

حل  »غیرقابل«  مسأله  یا  »مانع«  آنچه 

 دکترای علوم
ارتباطات اجتماعی

محسوب می شود، می تواند به نداشتن مریم پاپی
مهارت هایی ازجمله تفكر انتقادی  و حل 
آنچه »قابلیت« یا   مسأله مربوط باشد و 
»مهارت« می نامیم بر مفاهیم بسیاری داللت دارد. مدرسه بخشی از وظیفه  آموزش 
این مهارت ها را به عهده دارد. اما اینكه چطور این مهارت ها البه الی سطور كتاب های 
درسی گنجانده شود  مسأله ای است كه سیستم های آموزشی را به خود مشغول 
كرده است.  سیستم های آموزشی بسیاری در سراسر جهان دانش و شخصیت 
دانش آموزان را به عنوان دو دغدغه اصلی خود در نظر  می گیرند. براین اساس، ارزش 
قابلیت ها و مهارت های دانش آموزان از برنامه های درسی كم اهمیت تر نیست. 
ارتباط در همه  انتقادی، خالقیت و برقراری  كاربردی همچون تفكر   قابلیت های 
دیگری  توانایی های  معموال  محسوب  می شود.  ارزش  آموزشی  سیستم های 
همچون سواد دیجیتال، عادت های ذهنی، توانایی حل مسأله و انطباق پذیری هم  در 
این حوزه قرار می گیرد.   در قرن بیستم سیستم های آموزش جهانی توسعه یافت كه 
سعی می كرد براساس تغییرات اجتماعی، اقتصادی و  سیاسی و همچنین تحوالت 
فناوری، بهترین ساختار دانش و مهارت را مورد بازنگری قرار دهد. مدارس در مقابل 
این  پرسش قرار داشتند كه چه چیزی را درس بدهند؛ باید علوم آكادمیک را تدریس 

كنند یا به مهارت های عملی و اهداف  وسیع تری بیندیشند. 
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نبرد  برفی  2 هزار  و 800  امدادگر 

شش  روز فعالیت شبانه روزی هالل احمری ها  برای کمک به مردم گرفتار در برف
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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 

جنابحجتاالسالموالمسلمینسیدمحموددعایی

انـــــــا هلل و انـــــــا الــــــیــــه راجـــــعـــــون

مدیرمسئول محترم روزنامه اطالعات
آن  بــرای  کــرده،  عــرض  تســلیت  را  ارجمندتــان  بــرادر  درگذشــت  مصیبــت 
مرحــوم، رحمــت و مغفــرت و بــرای بازمانــدگان، صبــر و شــکیبایی از خداونــد 

بــرزگ خواســتاریم.
روزنامه شهروند

مبارکباد مادر والدتحضرتفاطمهالزهرا)س(وروز

احکاماجتماعی
بهمجازاتفوتبالیاضافهشد
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افزایشتابآوریجامعه
باارتقایتوانمندیزنان
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گمنامی مرگدر
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کمتر کسی قبل از مرگ، اسماعیل صف
شیشه گران را می شناخت

گزارش »شهروند« از پیامدهای 
حاشیه نشینی در مشهد 

کوچههاییکه
شاهنامهمیرسند بهآخر
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شهروند


