ارزیابی کلی از نجلس یازدهم
یکی اس سئَاالت هطزح در فضبی درٍى کطَر هؼطَف ثِ ػولکزد هجلس یبسدّن است .هجلسی کِ در اثتذای
راُ قزار دارد ٍ کوتز اس پٌج هبُ اس افتتبح آى هی گذردٌَّ ،س در ضزایطی قزار ًذارد کِ ثتَاى ارسیبثی دقیقی اس
آى ارائِ داد .اهب جْت گیزی ّبی کلی کِ در ایي هذت اس هجلس دیذُ ضذُ ٍ ًَع تزکیت هجلس هی تَاًذ تب
حذی ثِ هب کوک کٌذ تب قضبٍت صحیحی داضتِ ثبضین.
قضبٍت کلی ٍ ارسیبثی ضکلی ٍ کلی اس هجلس یبسدّن ّوبى است کِ رّجز هؼظن اًقالة در تَصیف ایي
هجلس هَرد تبکیذ قزار دادًذ .ایطبى هجلس یبسدّن را اس قَیتزیي ٍ اًقالثیتزیي هجبلس پس اس اًقالة
خَاًذًذ ٍ افشٍدًذ :حضَر «جَاًبى پُزاًگیشُ ،پُزایوبى ،پُزتَاى ،تحصیلکزدُ ٍ کبرآهذ» در کٌبر ضوبری اس
هذیزاى اًقالثی ٍ دارای سَاثق اجزائیً ٍ ،یش ضوبری اس پیطکسَتبى دارای سَاثق ًوبیٌذگی ،هجلس یبسدّن را ثِ
هجلسی ثسیبر خَة ٍ اهیذثخص تجذیل کزدُ است.
ایي تَصیف رّجز هؼظن اًقالة اس هجلسی است کِ در اثتذای راُ قزار گزفتِ است .ثِ طَر طجیؼی ایي ٍضؼیت
حبکن ثز هجلس فزصت ّبی قبثل تَجْی را ثزای پیگیزی هسبئل کلی کطَر ّوَار هی سبسد .در ػیي حبل کن
تَجْی ٍ یب غفلت اس ثزخی تَصیِ ّبی رّجزی ٍ جبثجب کزدى اهَر اصلی ٍ فزػی هی تَاًذ هجلس را اس هسیز
اصلی کِ ّوبًب کَضص ثزای ریل گذاری صحیح ثزای حزکت کطَر است ثبس ثوبًذ.
درثبرُ ػولکزد حذٍد پٌج هبِّ هجلس هی تَاى یک ارسیبثی کلی داضت ٍ آى ًیش ایي است کِ هجلس اس جْت
رٍیکزد ٍ جْت گیزی کالى ثز هسبئل اصلی ٍ فَری کطَر هتوزکش ضذُ است ٍ ،ایي ثسیبر اهیذٍار کٌٌذُ
است .ارائِ ثزخی طزح ّبی خبظ ٍ رٍیکزد تحَل گزایبًِ در اًجبم ٍظبیف اس قجیل «اصالح سبختبر
ثَدجِریشی»ًَ« ،سبسی ًظبم هبلیبتی»« ،حوبیت اس قطزّبی ضؼیف»« ،رفغ هَاًغ جْص تَلیذ» ٍ «تحَل در حَسُ
تجبرت خبرجی» اس جولِ هحَرّبی ثستِتحَلی ٍ رٍیکزد هجلس یبسدّن ثزای اقتصبد است.
دیگز سَ ظَْر ٍ ثزٍس ثزخی اقذاهبت درٍى هجلس ٍ صبدر ضذى ثزخی اس رفتبرّب اس سَی ثزخی اس ًوبیٌذگبى
هجلس ایي ًگزاًی را ایجبد هی کٌذ کِ اگز حسبسیت السم پذیذ ًیبیذ ٍهزاقجت ّب ٍ ًظبرت ّبی هَرد ًیبس
صَرت ًگیزد ّیچ تضویٌی ًیست کِ هجلس را اس رسبلت اصلی خَد ثبسثذارد ٍ دچبر هطکل ثذکبرکزدی
ًوبیذ ٍ ًْبیتب غلیِ حبضیِ ثز هتي را ثَجَد آٍرد .هجلس ثبیذ یک ّستِ فکزی ٍ راّجزدی داضتِ ثبضذ ٍ هسبئل
هْن را ثِ صَرت راّجزدی ثِ پیص ثجزد .هجلس اًقالثی یبسدّن ثبیذ هجلس پیطتبس در حزکت اس ًگبُ ثخطی ٍ
هٌطقِ ای ثِ رٍیکزدّبی کالى ٍ هلی ثبضذّ .ز چٌذ تَجِ ٍ توزکش ثِ هَضَػبت کالى ثِ هؼٌبی ًبدیذُ گزفتي
هسبئل هٌبطق گًَبگَى کطَر ًیست .کوب ایٌکِ حل یک هسئلِ هبًٌذ تَرم یب ارسش پَل هلی اثز آى ثِ ّوِ هزدم
ایزاى ثز هی گزدد.

