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7
نوشتار

13
گزارش

شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزشی ممتد در محدوده 1.448.260 
واحد در حال نوسان است. با توجه به واکنشی که طال و سکه در محدوده های 
حمایتی از خود نشان داده اند، بعید به نظر می رسد که بازیگران بازارهای مالی 
برای سرمایه گذاری، بورس و اوراق بهادار را برگزینند و از طرفی بازار ارزهای 

20
گفتگو

به گزارش خبرنگار نشریه حزب اراده ملت ایران-حمید سپهری- با افزایش 
جمعیت و گستردگی جغرافیایی و پیچیده شدن امور، مردم ساالری از شکل 
کالسیک خود تغییر و به مدل دموکراسی نمایندگی یا غیرمستقیم دست پیدا کرد.
انتخابات به عنوان مهم ترین نمود مردم ساالری

28
معرفی و پیشنهاد

داستان این فیلم در آلمان شرقی در سال های آخر دوران استیالی حزب 
کمونیست رخ می دهد. اشتازی پلیس مخفی امنیت کامالً جدی در حال کنترل 
هنرمندان و نویسندگان است. وزیر فرهنگ و هنر طی مأموریتی که به مقامات 
اشتازی می دهد از آنان می خواهد گئورگ درایمن؛ نمایشنامه نویس برجسته را 

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

35
اخبار حزبی

در جلسه هفته گذشته دفتر سیاسی حزب ابتدا بررسی عملکرد دولت 
ابراهیم رئیسی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 
بحث و تبادل نظر گذاشته شد که خالصه ای از این بحث را در همین 
شماره می توانید مطالعه نمایید.

حوزه تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
حوزه ای بزرگ و تا حدودی نامتجانس است. از همین رو هنوز بعد از چندین 
سال نتوانسته سروشکل مناسبی به خود بگیرد و کماکان از یک ناهماهنگی 
درونی رنج می برد. تفاوت های زیاد و بنیادین بین این سه بخش وجود دارد 
اما نخ تسبیحی آن ها را به هم وصل کرده است. فرض بر این است که میراث 

17
اندیشه

در این دوران تقریباً روز یا ساعتی نیست که خبری با محور برخورد با زنان و 
دختران، پیرامون پوشش و حجاب در شهرهای مختلف کشور منتشر نشود. در 
اغلب فضاهای عمومی و اجتماعی شاهد ابراز نارضایتی گروه های مختلف اجتماعی 
نسبت به این برخوردهای خارج از عرف هستیم. فارغ از تمامی بحث های سیاسی، 

25
رویدادهای ایران

سیل و رانش زمین در دو هفته اخیر جان دستکم »۹0 نفر« را گرفته 
است و هم زمان امدادگران همچنان به دنبال مفقودان هستند. هواشناسی 
به طور مکرر، در خصوص وقوع سیل در جنوب و شرق کشور هشدار سطح 
قرمز را طی چند روز تمدید کرد. سازمان امدادونجات نیز طی این مدت در 
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به جای مقدمه

ضمن عرض تسلیت به مناسبت تاسوعا 
و عاشورای حسینی و درود بر روان پاک 
بزرگ آزادمرد تاریخ، شماره 44 نشریه اراده 

ملت را به شما عزیزان ارائه می نماییم.
در این شماره مقاالت و یادداشت های 
تجارت،  و  دیپلماسی  مورد  در  متنوعی 
سیل، بازارهای مالی، حجاب، انتخابات و 

خوزستان داریم.
اما سرمقاله این شماره به بحث افزوده 
سالم،  زیستی  محیط  داشتن  حق  شدن 
ایمن، پایدار و پاک به مجموعه حقوق بشر 
می پردازد. در ادامه ارزیابی عملکرد دولت 
نیز نگاهی داریم به حوزه میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی.
بر  پیشنهاد عالوه  و  در بخش معرفی 
به  را  شما  و عکس  فیلم  کتاب،  معرفی 
زیست محیطی  ینفوگراف  ا یک  دیدن 
دعوت می کنیم؛ و سپس طبق روال مرسوم 
منتخبی از اخبار حزب، ایران و جهان را به 

شما عرضه می داریم.
در بخش گفتگو دو مصاحبه با فتحعلی 
حسینی و حشمت اهلل فالحت پیشه داریم 
که به بحث انتخابات، احزاب و موازنه قوا 
آخرین  در  نهایتًا  در کشور می پردازند.و 
بخش نشریه )صفحه آخر( داستان واره ای 

را تقدیم می کنیم.

حق بر محیط زیست و باقی داستان 
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 سخن سردبیر

                        دیپلماسی
 و

                                  تجارت            
برای فهم برخی امور انسانی، اجتماعی و طبیعی الزم نیست تخصص، 
هوش باال یا ویژگی خاصی داشته باشیم. به این دلیل ساده که بیشتر 
امور انسانی و اجتماعی در جوامع معاصر برخالف قرون پیشین مبتنی 
بر تعاریف علمی )تولیدات خرد( تبیین و درک می شوند. ازاین رو، چیستی 
و کارکرد امور اقتصادی، آموزشی و تربیتی، راه سازی یا ساختمان سازی، 
حقوقی، صنعتی، فرهنگی، دفاع ملی و ... بنا بر تعاریف علمی تبیین و 
درک می شوند. به عنوان مثال، درک علمی و خرد بنیاد به ما می گوید که 
وظیفه نیروی انتظامی در همه جوامع و ساختارهای سیاسی کالن در جهان 
معاصر و انسان محور، صیانت از »جان و مال« شهروندان در مقابل دزدان، 
قانون شکنان، سوداگران بی اخالق، تخریب کنندگان منافع و امنیت ملی 
و ... می باشد. اگر بپذیریم که امور انسانی و اجتماعی مبتنی بر تعاریف و 
تبیین های علمی، فهم می شوند، آنگاه باید گفته شود که سازوکار پرتنش و 

پرهزینِه اعمال شده در روابط خارجه غیرعلمی و غیرکاربردی است.
به منظور حصول درکی شفاف و کاربردی از روابط خارجه، نکاتی بسیار 

کلی پیرامون مفهوم دیپلماسی ارائه می شود.
روابط بین الملل یک تعریف بیش ندارد. اینکه »کشورهای گوناگون برای 
تهیه و تأمین برخی نیازها )منافع( با دیگر کشورها رابطه برقرار می کنند«. به 
عبارتی، داشتن روابط خارجه بدون تنش و سودمند یک گزینه و اختیار نیست، 
بلکه یک ضرورت و اجبار می باشد؛ بنابراین، »عرصه روابط بین الملل، عرصه 
دادوستد منافع می باشد«. در قرون پیش از عصر روشنگری رایج ترین روش 
و امکان تحقق منافع )نیازهای ملی(، »جنگ« بود. به تعبیری تحقق منافع 
از طریق جنگ به معنی منافع صفر یا صدی می باشد. بدین معنی که کشور 
پیروز همه منافع خود را محقق و کشور شکست خورده هیچ منفعتی به دست 
نمی آورد؛ اما با توسعه علوم انسانی و اجتماعی در عصر روشنگری، سازوکار 
دیپلماسی به عنوان روش تحقق منافع )ملی( جایگزین سازوکار جنگ شد. 
به بیانی بسیار کلی، دیپلماسی همان سازوکار عرضه و تقاضا در امور تجاری 
است. به عبارتی، دیپلماسی روش تحقق منافع )ملی( از طریق دادوستد 
بجای چنگ، می باشد. برجسته ترین تفاوت میان تجارت و دیپلماسی این 

است که در عالم تجارت، »نیاز« تنظیم کننده سازوکار عرضه و تقاضا 
می باشد؛ اما در عرصه دیپلماسی، »قدرت ملی« تنظیم کننده سازوکار عرضه 
و تقاضا می باشد. به عبارتی، در عرصه دیپلماسی امتیازاتی که داده و گرفته 

می شود تابع اقتدار ملی یک کشور می باشد.
روال و ساختار معمول در مذاکرات روابط بین الملل بدین گونه است 
که طرفین مذاکره خواسته هایی از یکدیگر دارند و به ضرورت برای تحقق 
خواسته های خود باید هزینه هایی بپردازند. به بیانی مذاکرات در روابط 
بین الملل همانند روابط تجاری، توسط منطق و سازوکار سود و زیان مدیریت 

می شود.
اگر تشبیه دیپلماسی و تجارت کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه، روابط 
بین الملل را باید عرصه تجارت )و نه نظامی( تلقی کنیم. ازاین رو، کاربردی، 
سودمند و ضروری خواهد بود تا متولیان و دست اندرکاران راهبر روابط 
خارجه در جهان بینی و درک خود از عرصه روابط خارجه، رقبای تجاری را 
جایگزین دشمنان سیاسی کنند. به عبارتی، کشورهای دیگر رقیب تجاری 

و نه دشمنان قسم خوردن تلقی شوند.
اصلی ترین چالش مدیریت روابط خارجه این واقعیت غیرکاربردی و 
پرهزینه می باشد که برخی متولیان و متصدیان راهبرد روابط خارجه، اقتدار 
را صرفًا قدرت نظامی و سخت تلقی کی کنند. حال آنکه واقعیت امر در 
جهان توسعه یافته معاصر این است که توان نظامی و سخت تنها یکی از 
مؤلفه های قدرت )ملی( می باشد. اینکه آموزش وپرورش پویا و انسان محور، 
آموزش عالی )دانشگاه های( پویا و مولد دانش کاربردی در عرصه های 
گوناگون، قابل دسترس بودن بهداشت و درمان همگانی، صنایع پیشرفته، 
حاکمیت قانون بجای حاکمیت افراد، »پایبند اخالقی صاحب منصبان« و 
... مؤلفه های دیگر قدرت می باشند. اگر استدالل فوق پیرامون چیستی 
دیپلماسی، کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه باید گفته شود تنش زدایی، 
سودمند کردن و قابل پیش بینی کردن روابط خارجه تابع بازگشت دیپلماسی 
به ذات و خاستگاه علمی خود، یعنی »مذاکره بر سر منافع ملی« و نه هیچ 

هدف دیگری )منافع جناحی(، می باشد.
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 سرمقاله

محیط زیست سالم حق مسلم ماست
هفته گذشته و بعد از سال ها و حتی دهه ها فعالیت فعالین محیط زیستی و 
حقوق بشری نهایتاً حق داشتن یک محیط زیست سالم و پایدار به مجموعه 
حقوق بنیادین بشر اضافه شد. هفتم مردادماه در یک رأی گیری تاریخی در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد اکثریت کشورهای جهان به قطع نامه پیشنهادی 
رأی دادند که در آن داشتن محیط زیستی سالم، تمیز، بدون آلودگی، امن و پایدار 
به عنوان یکی از حقوق انسانی به موازات سایر حقوق انسانی ثبت گردید. در این 
قطعنامه از دولت ها خواسته شد که برای تحقق این امر ظرفیت سازی نمایند 
و سازمان ملل و شورای حقوق بشر آن نیز موظف شدند که دراین باره حداکثر 

تالش خود را نمایند و بر این اساس گزارش های دوره ای خود را ارائه نمایند.
از زمان صدور اعالمیه استکهلم در سال 1۹72 )نیم قرن پیش( بحث این حق 
در دنیا مطرح شده بود و در اکثریت اسناد تخصصی محیط زیستی بر آن تأکید 
می گردید؛ اما سال قبل و به پیشنهاد چند کشور قطعنامه ای در شورای حقوق بشر 
سازمان ملل مطرح شد که این موضوع فراتر از یک بحث زیست محیطی صرف 
نگریسته شود و به حقوق بشر افزوده گردد. به دنبال رأی آوردن این قطعنامه در 
شورای حقوق بشر هفته گذشته موضوع در مجمع عمومی نیز به رأی گذاشته 
شد و خوشبختانه با اکثریت بسیار باالئی و بدون هیچ رأی مخالفی مورد تائید 

این مجمع نیز قرار گرفت.
طبیعی است که این گام بلندی در راستای تحقق آرزوهای بشر مدرن می باشد 
اما فقط بخشی از مسیر طوالنی رسیدن به آن چیزی است که انسان ها در آرزوی 
آن هستند. شرکت های عظیم و سودجوی چندملیتی، دولت های با خصلت 
استعمارگری، دولت های توتالی تر و مخربین محیط زیست از این داستان حس 
خوبی ندارند و مطمئناً چونان گذشته تمام تالش خود را می کنند تا این قطع نامه 
و موارد مشابه آن به ثمر نرسند یا کندتر عملیاتی شوند. این قطعنامه مطابق با سایر 
مصوباتی ازاین دست الزام آور نیست اما مطمئناً ابزار فشار خوبی برای جلوگیری از 

تخریب دنیا توسط سودجویان است.
این قطعنامه تسهیل گر فرایندی است که در آن مردم و نهادهای مردمی 
می توانند از دولت ها یا شرکت ها برای تخریب محیط زیست و زیر پا گذاشتن حق 
بنیادی انسان شکایت کنند. از طرفی ابزاری را نیز در اختیار شورای حقوق بشر قرار 

می دهد تا از آن طریق بتواند دولت های مخرب محیط زیست را به عنوان ناقض 
حقوق بشر معرفی نماید که بدیهی است تأثیرات پنهان و آشکار خود را دارد.

دولت ایران از معدود حکومت هایی بوده است که در کنار 7 کشور دیگر به این 
قطعنامه رأی ممتنع داده است. این رأی گرچه تأسف بار است ولی قابل پیش بینی 

بود. حکومت ایران به دالیل چندی با این گونه قطع نامه ها مشکل دارد.
اول اینکه اضافه شدن هر حقی بر حقوق انسان ها وظیفه ای را بر گردن 
دولت ها قرار می دهد. دولت ایران در همین وضعیت نیز بعضی از این حقوق را 
قبول ندارد و مایل نیست در قبالشان متعهد باشد؛ اگر هم برحقی صحه می گذارد 
معموال توان انجام مسئولیت های متناسب با آن را ندارد و ناگزیر از زیر بار انجام 
تعهدات اش خودداری می کند. لذا ترجیح اصلی اش این است که حق جدیدی 

به مجموعه حقوق انسانی اضافه نشود.
دوم اینکه قطع نامه هایی این چنینی گرچه الزام آور نیستند، اما ابزاری نظارتی 
را در اختیار نهادهای بین المللی برای فشار بر کشورها فراهم می کند. حکومت 
ایران در اکثر مواقع، موافق نظارت های بین المللی نیست و تالش می کند که 

خارج از نظارت قرار داشته باشد.
سوم اینکه شرایط فعلی ایران به گونه ای است که برای کاهش اثر تحریم ها 
و سو مدیریت ها، ما ناگزیر از فشار بر عرصه ای طبیعی و محیط زیست هستیم و 

لذا چنین قطع نامه هایی می توانند ما را به دردسر بی اندازند.
و نهایتاً اینکه فّناوری قدیمی و بهره وری پائین در ایران مانع از این می شود که 
ما بتوانیم حق دسترسی به محیط زیست پاک و سالم و ایمن را برای شهروندانمان 

فراهم کنیم.
توضیحات آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر سیاسی بودن 
این قطع نامه، عدم توجه به پیشنهاد های ایران، بی توجهی به نقش کشورهای 
استعمارگر نیز مشکل چندانی را حل نمی کند و نافی نگاه حکومت به این گونه 

قطع نامه ها نیست.
امیدواریم که تالش های مردم ایران در راستای تحقق حقوقشان در این 
روزها که یادآور امضا فرمان مشروطیت و جنبش بیداری ایرانیان است روزی 

به طور کامل به ثمر نشیند.
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نوشتار

هفته نامه
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ابراهیم رئیسی در خردادماه سال 1400 پیروز انتخابات شد و فرایند تشکیل 
دولت را آغاز کرد. این فرایند تا انتهای مردادماه همان سال طول کشید و عماًل از 
شهریورماه سال 1400، وزرا و رؤسای جدید مستقرشده و برنامه های پیشنهادی 
و ادعایی خویش را شروع کردند. بر آنیم تا در سلسله مقاالتی به بررسی عملکرد 

یک ساله برخی از زیرمجموعه های دولت سیزدهم بپردازیم.
برای بررسی عملکرد یک وزارتخانه یا دستگاه، یکی از روش های کالسیک 
این است که برنامه ی مشخص وزیر یا مسئول مربوطه را در بدو ورود به آن حوزه 
و همچنین میزان تحقق آن را بررسی کنیم. با توجه به اینکه وزرا یا استانداران یا 
سایر روسای سازمان ها معمواًل در هنگام تصدی مسئولیت، برنامه ای را به صورت 
مکتوب ارائه می نمایند، بررسی و تحقق برنامه ی ایشان، روش نسبتًا ساده و 
مستندی محسوب می شود، هرچند که این نحوه ی ارزیابی در ادوار مختلف 
چندان کارآمد نبوده است. چراکه معمواًل ما با فقدان برنامه های جامع و علمی و 
کارآمدی مواجه بودیم که متناسب با مشکالت و موانع پیش رو و با قصد کاهش 
و رفع آن ها طراحی و تدوین شده باشد. برنامه های نه چندان فنی و کارآمِد متعارف 
نیز، فقط در اوان ورود به ساختار و برای جلسات تشریفاتی کسب رأی اعتماد 
یا گرفتن کرسی های ارائه شده است و پس از تصدی مسئولیت مذکور، نه تنها 
متولیان و ارائه دهندگان آن، برنامه را به فراموشی می سپارند بلکه سازمان های 
نظارتی و سیاست گذار نیز توجهی به میزان تحقق این برنامه ها ندارند. درعین حال 
همان طور که اشاره شد، این برنامه ها نیز فاقد بنیان های علمی و کاربردی یک 

برنامه کارآمد هستند و معمواًل از تعدادی جمالت شعاری و کلیشه ای شکل گرفته 
و از کلی گویی رنج می برند )مشابه برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت ابراهیم رئیسی که عمر آن ها به چند ماه هم نرسید(. در بسیاری از موارد 
نیز متولی دستگاه مربوطه، پس از استقرار، برنامه اولیه را در کشوی میز نهاده و 
بر اساس شرایط روز یا فشارهای بیرونی، به برنامه ای روزانه و مقطعی و موردی 
و یا حتی ناگهانی روی آورده است )مشابه این اقدام را در دولت اول حسن روحانی 
در بخش بهداشت و درمان شاهد هستیم که در برنامه پیشنهادی وزیر بهداشت 
و درمان کوچک ترین اشاره ای به طرح تحول سالمت نشده بود اما 6 ماه پس 
از استقرار، به ناگهان ابَرطرحی تحت نام طرح تحول سالمت اجرایی می گردد(. 
برخی مواقع نیز، هم برنامه مشخص و هم عزم اجرا وجود دارد ولی مجموعه 
شرایط داخلی و خارجی مانع از کامیابی دستگاه مربوطه می گردد )مشابه پروژه 

برجام در وزارت امور خارجه که نهایتًا در دو دولت حسن روحانی ناکام ماند(.
ازاین رو در این سلسله مقاالت ما ترجیح دادیم که به شیوه دیگری، به احصای 
چالش های اساسی هر حوزه بپردازیم و سپس مناسبات تحقق برنامه ی دستگاه 
مربوطه را با این چالش ها- در طی یک سال نخست تصدی گری- به رصد و 
سنجش بنشینیم. با این روش، گرچه در احصای چالش های اساسی اختالف 
نظراتی وجود دارد و در شناسایی تمام آن ها صددرصد کامیاب نخواهیم بود 
اما نمایی کلی از وضعیت کنونی ترسیم می شود و از افتادن به دام برنامه های 

شعاری پرهیز می گردد.

نگاهی به عملکرد دولت در آستانه یک سالگی استقرار )3(
بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

برنامه ریزی برای رسیدن به گذشته
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حوزه تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
حوزه ای بزرگ و تا حدودی نامتجانس است. از همین رو هنوز بعد از 
چندین سال نتوانسته سروشکل مناسبی به خود بگیرد و کماکان از 
یک ناهماهنگی درونی رنج می برد. تفاوت های زیاد و بنیادین بین این 
سه بخش وجود دارد اما نخ تسبیحی آن ها را به هم وصل کرده است. 
فرض بر این است که میراث فرهنگی ایران، گردشگران را به بازدید از 
مناطق مختلف جلب می نماید و بعد در مراکز توریستی ما صنایع دستی 

را به این گردشگران ارائه می نماییم.
ارتقا جایگاه این سه بخش از سازمان خیلی مفید فایده واقع نشده است 
و کماکان با مشکالتی نظیر قانون گذاری در این بخش ها، ناهماهنگی 
نیروی انسانی، تفاوت گروه های هدف و فرایندها روبرو هستیم. وزیر 
پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه، خود را در قد و قامت ریاست 
جمهوری می دید گرچه عملکرد درخشانی در سایر بخش ها نداشت و 
نهایتًا راهی خیابان پاستور هم نشد. ولی انتظار می رفت که به علت نوع 
ارتباطات فرا بخشی که ایشان دارند بتواند در این وزارتخانه بی دروپیکر 
مؤثر باشد؛ اما برنامه کوتاه و فاقد بخش عملیاتی ایشان، نشان داد که 
گرچه می دانند مشکالت اصلی این وزارتخانه در کجاست اما ترجیح 
داده اند که از کنار تمام مشکالت بگذرند و حتی نزدیکشان هم نشوند.

وی هدف اصلی برنامه خود را ترویج گردشگری خانوادگی-داخلی 
اعالم نموده اند. هدفی که قباًل محقق شده است. ایرانیان در چند دهه 
اخیر و با اصالح زیرساخت های جاده ای و ریلی در زمان محمدرضا 
پهلوی، سفر کردن را بخشی از زندگی خود قراردادند و به دالیل 
مشخصی ترجیح دادند این سفرها را به صورت خانوادگی انجام دهند. 
سفر زیارتی به قم و مشهد، سفر فرهنگی به اصفهان و شیراز و سفر 
تفریحی به سواحل شمال از دیرباز رواج بسیاری داشته است. در 
سال های اخیر مکان های توریستی بسیاری به این ترکیب افزوده شده 
است و اگر برای ایرانیان مجال و پولی باشد حتمًا سفری دست جمعی 
و خانوادگی را در برنامه زندگی خود قرار می دهند. پس این بخش از 
برنامه ایشان بال موضوع است، می ماند ایجاد مجال و بودجه که آن را 

هم به سادگی از کنارش گذشته اند.
در برنامه ایشان چند هدف دیگر نیز گنجانده شده که نشان می دهد 
نویسندگان برنامه، چالش های پایه موجود نظیر فقدان قوانین به روز 
در این بخش را می شناسند ولی برای عملیاتی کردن آن ها راه حلی 

ارائه نداده اند.
در این حوزه و در هر قسمت یک چالش بنیادین وجود دارد که 
به طورکلی ماهیت این وزارتخانه را زیر سؤال می برد. مشابه بحث 
احزاب و سمن ها که ماهیتًا با اهداف کالن حاکمیت در تعارض است 
و از باب شر الزم و ناگزیر، به آن ها بهایی داده می شود. چالش اصلی 
در بحث گردشگری مسائل فرهنگی و اجتماعی مترتب بر ذات پدیده 
گردشگری است که دولت محترم در این باب راهی نیندیشیده است. 
چالش دوم بحث میراث فرهنگی است که دولت حاضر با بخش وسیعی 
از آن تناقض و حتی دشمنی دارد و ترجیحش بر آن بود که این 
میراث را نمی داشت؛ و در بحث صنایع دستی چالش اصلی این است 

که صنایع دستی بومی ما در تعارض باسیاست های وارداتی بخش های 
پنهان دولت است. این چالش ها نه تنها در این دولت بلکه در کلیت 
حاکمیت نیز راه حل های مقبول و عملیاتی ندارند. ازاین رو حتی در 
دولت های اصالح طلب نیز نتوانسته ایم در این بخش پیشرفت مناسبی 

را شاهد باشیم.
جدا از این سه چالش بنیادی می توان فهرستی از چالش های جدید 
و قدیم این بخش را به صورتی که در ذیل آمده است دسته بندی نمود. 
انتظار  طبیعی است که این چالش ها یک شبه به وجود نیامده اند و 
بیهوده ای است که سریع و در یک دوره کوتاه چندساله برطرف گردند.

نبود  شاخص ها،  و  استانداردها  فقدان  قوانین،  بودن  قدیمی    .1
منشورهای کالن

2.  چندپارگی و چندبخشی بودن مجموعه
3.  مشکالت در ارتباطات جهانی، بازاریابی و صادرات

4.  بخش خصوصی ضعیف و کمبود سرمایه گذاری
5.  نیروی انسانی غیرمتخصص و ناکارآمد

6.  چالش های مرتبط با موزه ها، قاچاق و مشکالت نگهداری اشیاء 
تاریخی

7.  وجود صنایع دستی تقلبی و بی کیفیت و خارجی
8.  توان پائین آموزشی و پژوهشی

۹.  وجود رقبای قدرتمند جهانی و منطقه ای با مزیت نسبی باالتر
10.  فرهنگ عمومی ضعیف در ارتباط با این حوزه

11.  زیرساخت های ناکافی و ضعیف
12.  عدم وجود بانک اطالعاتی کارآمد و به روز

13.  نگاه امنیتی به میراث معنوی و مادی و حوزه گردشگری و نگرانی 
از عوارض فرهنگی

14.  حضور و نقش پررنگ دولت در این بخش
15.  آمارهای غیردقیق، کاذب و ناکارآمد

16.  فضای ناامن برای گردشگران خارجی
17.  بحث حریم های تاریخی و تعارضات ملکی

18.  مشکالت متعدد در حوزه تولید و فروش صنایع دستی ازجمله فرش
1۹.  تخریب سایت های باستان شناسی و دزدی آثار باستانی

با فروکش کردن نسبی پاندمی کرونا و واکسیناسیون عمومی موج 
سفرهای داخلی و خارجی مجدداً آغاز شد و ما شاهد رونق نسبی این 
بخش بودیم، گرچه هنوز با شرایط پیش از کرونا فاصله داریم. کاهش 
درآمد خانوارهای ایرانی باعث شده است که سفر در اولویت های پایین 
سبد هزینه های خانوارها قرار گیرد. البته هزینه باالی سفرهای خارجی 
باعث شده است که طیفی از ایرانیان که قباًل مقاصد خارج از کشور را 
برای سفر انتخاب می کردند تمایل بیشتری به ایران گردی پیدا کنند 
و ناخواسته به گردشگری داخلی سود برسانند. گرچه هنوز تراز ایران 
در این بخش منفی است به این معنی که بیشتر گردشگر به خارج 
می فرستیم تا گردشگر جذب نماییم و میزان هزینه ای که گردشگران ما 
در خارج از کشور می کنند بسیار بیشتر از هزینه ای است که گردشگران 

خارجی در ایران می نمایند.
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در یک سال اخیر در دو بخش زیرساختی قوانین و اطالعات و آمار 
کار چندان مؤثری صورت نگرفته است. البته زمان هم برای اصالح این 
ساختارها کافی نبوده است لذا منتظر می مانیم تا ببینیم در سال های 

آینده در این قسمت وزیر مربوطه چه اقداماتی را انجام می دهد.
در بحث گردشگری خارجی و صادرات صنایع دستی تقریبًا هیچ 
اقدامی در شرایط فعلی نمی تواند صورت گیرد و کماکان به علت 
تحریم های موجود و محدودیت های فرهنگی و امنیتی نه گردشگر 
صادرات  می گیرد.  خریدی صورت  نه  و  می آید  ایران  به  متمولی 

صنایع دستی نیز در محاق است.
در بحث های داخلی نیز کمبود بودجه و سوء مدیریت مانع از این شده 
است که بعضی فرایندهای ضروری در این بخش مثل حفاظت بیشتر 
از میراث فرهنگی، گسترش و بهسازی موزه ها، کار روی سایت های 
باستان شناسی، استخدام نیروی متخصص، تسهیل تولید صنایع دستی، 

گسترش زیرساخت های اقامتی و ارتباطی رخ دهد.
سرمایه گذاری های کالن کشورهای همسایه و عدم محدودیت های 
فرهنگی آن ها خصوصًا همسایگانی نظیر امارات متحده عربی، قطر، 

کشورهای حوزه قفقاز و ترکیه نیز بخش زیادی از توریست ها را به 
سمت آن ها کشانده است و اخیراً مشاهده می شود که حتی هنرمندان 
ایرانی نیز با مهاجرت به سایر کشورها در حال انتقال صنایع دستی بومی 
ما به آن ها می باشند. در این زمینه نیز به دالیل مختلف دولت نتوانسته 

است کاری انجام دهد.
کاهش بودجه های پژوهشی و آموزشی نیز مانع از اجرای پروژه های 
بزرگ و کیفی در این حوزه شده است و کاهش همکاری های بین المللی 

نیز صدماتی را به این بخش وارد کرده است.
بودجه کلی این وزارتخانه برای سال 1401 کمی بیش از 2000 
میلیارد تومان پیش بینی شده است که حتی در صورت تحقق، اصاًل برای 

این طیف وسیع از مسئولیت های محوله کافی نیست.
درنهایت می بینیم که هنوز کارنامه مثبت و مؤثری در این بخش 
از سوی دولت ابراهیم رئیسی و عزت اهلل ضرغامی دیده نشده است و 
دستاوردهای موجود نیز ناشی از پایان یافتن شرایط بحرانی ناشی از 
کرونا است. گرچه نباید از نقش مؤثر دولت در واکسیناسیون عمومی 

که اثرات آن در این بخش بسیار محسوس است غافل شد.
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سیل ها

 می آیند و می روند و ما هنوز نظاره می کنیم

10 تیرماه سال 1333 نخستین سیل بزرگ در تاریخ معاصر تهران ثبت 
شد بیش از یک ماه بارندگی مداوم در آن زمان به وقوع یکی از مخرب ترین 
سیل های ایران منجر شد که تخریب بسیاری از روستاهای منطقه را به همراه 
داشت؛ و تخمین زده می شود بیش از 2150 نفر در این سیل جان  باختند. مردادماه 
همان سال بازهم به علت بارندگی چندروزه فرحزاد و امام زاده داوود تهران گرفتار 
سیلی وحشتناک و مخرب با تعداد زیادی کشته شد، در خرداد سال بعد نیز سیل 

در کن به تخریب اراضی کشاورزی و کشته شدن 3 نفر منجر شد.
سال 1341 نیز پس از چندین روز بارندگی دوباره تهران با سیل مخرب 
دیگری مواجه شد که خانه های زیادی را در مسیر خود تخریب کرد و باعث 

خسارت های فراوان شد.
4 مرداد 1366 در گرمای تابستانی، رگبار و تگرگ شدیدی بارید و در کمتر 
از دو ساعت 28 میلی متر بارش ثبت شد. بارشی که باعث شد سیالب عظیمی 
از رودخانه گالب دره با صدها تن گل والی و سنگ مسیر رودخانه گالب دره 
و رودخانه دربند را طی کند و به سرعت به میدان تجریش برسد و با عبور از 
تجریش تا خیابان میرداماد ادامه بیابد، سیلی که با نزدیک به 300 کشته یکی 

از سیل های فاجعه بار کشور گردید.
سال 13۹4 تهران بازهم شاهد سیلی دیگر بود، این بار نیز در گرمای تابستانی 
28 تیرماه به یک باره هوا دگرگون شد و باراندگی و طغیان رودخانه های کرج، 

کن و جاجرود باعث کشته شدن نزدیک به بیست تن گردید.
ساعت 1:30 دقیقه بامداد 6 مرداد 1401 بارش شدید و ناگهانی باران باعث 
جاری شدن حجم زیادی آب و گل والی به سوی پایین دست رودخانه امامزاده 

داوود تهران شد و باعث مرگ 22 نفر شد.
فروردین ماه سال 13۹8، براثر بارندگی های شدید در نقاط مختلف کشور، 
شهرهای زیادی دچار سیل گرفتگی شدند و خسارت های زیادی به بار آمد، در 
شیراز بارش 15 دقیقه ای بارانی شدید باعث کشته شدن 23 نفر در مجاورت 
دروازه قرآن شد، بارندگی تا 300 میلی متر در گلستان باعث به زیرآب رفتن 
شهرهای آق کال، گمیشان، بندر ترکمن، گنبدکاووس و ... شد، روستاهای 
حاشیه رودخانه کرخه نیز چند روز  به زیر آب رفتند. استان های لرستان، تهران، 
یزد، البرز، کرمانشاه، ایالم و ... هم گرفتار سیل شدند، پس ازاین سیل مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی دالیل وقوع سیل در ایران را در مقاله ای 

منتشر کرد؛ که در زیر خالصه ای از آن را مرور می کنیم.
توجه نکردن به ظرفیت های مهم تاالب های کشور

توجه نکردن به ظرفیت مهم ترین تاالب های کشور به عنوان کاهنده شدت 
سیالب و پذیرنده سرریز آب رودخانه ها و روان آب های سطحی در کشور 
)تاالب های هورالعظیم، شادگان، بام دژ، بختگان و...( در سالیان گذشته عالوه 
بر تأثیر بر تشدید سیالب ها منجر به کاهش پهنه آبی تاالب ها و افزایش سطح 

در معرض فرسایش و گسیل ریز گردها شده است.
تغییر کاربری بستر و حریم منابع مهم آبی

تغییر کاربری بستر و حریم منابع مهم آبی موجب شکنندگی بافت خاک 
و ناپایداری بافت خاک شده و هم موجب کاهش قدرت و توان پذیری مازاد 
آب های ناشی از بارش به دلیل وجود موانع فیزیکی و مستحدثات سرراهی شده 
است. ازجمله مصادیق این امر، احداث جاده های متعدد توسط وزارت نفت و 

علی صابری 
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نیروهای نظامی در تاالب هور العظیم است که یکپارچگی تاالب را از بین برده و 
امکان رهاسازی آب را در تاالب دچار مشکل کرده است. همچنین تغییرات زیاد 
در ورودی رودخانه کرخه به تاالب هورالعظیم باعث مسدود شدن این ورودی ها 

و پس زدن آب به شهرها و مزارع کشاورزی شد.
از دیگر مصادیق این امر استقرار سکوهای نفتی در داخل تاالب هورالعظیم 
بدون توجه به اینکه محدوده تاالب باید به صورت طبیعی حاوی آب باشد. در 
این رابطه بارها با وزارت نفت و نیرو مکاتبه و پیگیری شده است و لکن نتیجه ای 
حاصل نشد. احداث رستوران و سازه های متعدد تفریحی به همراه ویال سازی در 
حاشیه کارون و دز در شهرهای دزفول و اهواز و ساحل سازی بدون مطالعه موجب 
عرض کم رودخانه و دست اندازی گسترده به بستر و حریم این رودخانه ها شده 
که منجر به خسارت به سایرین و همچنین تخریب و حتی از بین رفتن ساکنان 
این ساخت وسازهای غیرقانونی شده است. احداث پرورش ماهی و کشاورزی 
در بستر رودخانه ها یا حریم مستقیم آن ها از دیگر مصادیقی است که منجر به 

افزایش خسارت های اقتصادی و اجتماعی شده است.
تغییر ریخت شناسی و شرایط پوشش گیاهی

تغییر ریخت شاسی و شرایط پوشش گیاهی با افزایش غیرمنطقی پهنه های 
تخصیصی به کشاورزی و دامداری متمرکز و به ویژه در مناطق اداری خاک های 
سبک ناپایدار و در شیب های زیاد که عالوه بر کاهش ظرفیت خاک ها در جذب، 
به دام اندازی و نفوذ طبیعی آب به سفره های آب زیرزمینی، از یک سو موجب 
کاهش زمان آب دوی )حرکت آب در سطح زمین( و درنتیجه کاهش زمان 
موردنیاز برای تجمیع آب ها در پایین دست و خط القعرها شده است. از مصادیق 
این امر چرای بی رویه دام و کنترل نکردن بهره برداری از مراتع و اجرا نکردن 
طرح های تجمیع عشایر است که آسیب شدید به پوشش گیاهی مناطق جنگلی 

حوضه زاگرس و جلگه ای وارد کرده است.
از دیگر مصادیق این امر جنگل های دز و کرخه است که یکی از بزرگ ترین 
اکوسیستم های طبیعی جنگلی است که سال ها به دلیل خشک سالی و احداث 
سد کرخه و توسعه کشاورزی حقابه آن ها قطع شده و موجب خشک شدن بخشی 

از این جنگل ها شده است
 انجام ندادن عملیات آبخیزداری در حوضه های باالدست

انجام ندادن عملیات آبخیزداری در حوضه های باالدست مهم ترین سدهای 

کشور، به رغم تأکید تمام مطالعات فنی و مهندسی و منابع طبیعی بر آبخیزداری 
گسترده و حفاظت منابع آب وخاک در باالدست سدها، عدم توفیق در انجام 
آبخیزداری در حوضه های باالدست موجب افزایش رسوب گذاری مسیرهای 
آب گذری شده و عالوه بر کاهش ظرفیت مفید سدهای مهم کشور با انباشت 
رسوبات در مخازن سدها و نیز کاهش عمق مفید مسیرهای آب گذری، ظرفیت 
منابع و سازه های آبی برای انتقال مازاد آب های ناشی از روان آب ها و درنتیجه 

افزایش شدت سیالب ها شده است.
همچنین از دیگر عوامل می توان به انجام ندادن عملیات آبخوان داری 
و توجه تک محوری به سدسازی در سنوات گذشته و فراموش کردن توان 
سرزمینی در پذیرش، مستحیل کردن و کاهش سرعت حرکت روان آب ها از 
طریق آبخوان داری، توجه نکردن کافی به روش های منطبق با توان طبیعی از 
قبیل تغذیه مصنوعی، بی توجهی به الگوی منطقی پراکنش و کاربری صنعتی- 
کشاورزی- خدماتی در حوضه های مهم آبریز کشوری، کاربری نامناسب اراضی 
و توجه به برخی شرایط ویژه اقلیمی- جغرافیایی در کشور و توجه نکردن به 
یکپارچگی منابع تاالبی و به ویژه دست اندازی در ریخت شناسی تاالب ها از قبیل 
قسمت بندی کردن تاالب هورالعظیم در خوزستان که در عمل بخشی از عرصه 
تاالب در شرایط خشکی موجب بروز و تشدید ریز گردها شده است، اشاره کرد.

پیشنهاد ها و راهکارها
همچنین در بخشی از این گزارش به پیشنهاد ها و راهکارهایی برای کنترل 
سیل در کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد که از آن جمله برنامه ریزی الزم برای 
تدوین درس آموخته ها و بازنگری در برنامه های کنترل سیالب بود. در این 
راستا انجام مطالعات یکپارچه مدیریت سیالب در همه حوضه های آبریز کشور 
از ضروریات شناخته شد. از طرفی معمواًل بعد از بحران تمام تمرکز به سمت 
اقدامات انجام نشده برای کنترل سیل می رود. این در حالی است که بحران سیل 

گذشت و این اقدامات بلندمدت هستند و در کوتاه مدت جواب نمی دهد.
همچنین به نقل از این گزارش، صیانت از جنگل ها، مراتع و آبخیزها و 
همچنین حریم رودخانه باید به عنوان یک اقدام مستمر در دستور کار وزارت نیرو 
و دیگر دستگاه های مسئول قرار گیرد؛ و اصالح سامانه تأمین آب شرب شهری 
و روستایی در شرایط افزایش رقوم و سیالبی شدن منابع آب های سطحی در 

شهرهای متکی به آب سطحی الزامی است.
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گزارش

هفته نامه
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بازار، تشنه برجام

شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزشی ممتد در محدوده 1.448.260 
واحد در حال نوسان است. با توجه به واکنشی که طال و سکه در محدوده های 
حمایتی از خود نشان داده اند، بعید به نظر می رسد که بازیگران بازارهای مالی 
برای سرمایه گذاری، بورس و اوراق بهادار را برگزینند و از طرفی بازار ارزهای 
دیجیتال هم با افت رمز ارز بیت کویین روزهای تاریکی را تجربه می کنند.

قصه ناتمام احیای برجام
آینده قیمت دالر امریکا، خوشبختانه یا متأسفانه به آینده مذاکرات احیای 
برجام گره خورده است و با دیده ها و شنیده های فعلی برگشت طرفین به 

توافق سال 2015 کمی دور از ذهن است.
اما اگر شرایط کنونی ادامه یابد آینده دالر امریکا به دست بانک مرکزی 
و بازیگران ارزی هدایت می شود که در این صورت پیش بینی آن کمی 

مشکل می شود.
آخرین سناریویی که می توان برای مذاکرات متصور شد، حذف کامل 

برجام است و با شرایط کنونی، احتمال این چنین اتفاقی بعید نیست.
در این صورت قیمت دالر امریکا با افزایش بی سابقه ای ممکن است 
بیش از 40 هزار تومان را نیز تجربه کند که باعث افزایش قیمت طال و 

سکه نیز می شود.

رضا علی آبادی

طال
قیمت طال پس از رسیدن به محدوده 1.51۹.000 شروع به روند اصالحی 
کرد و در محدوده 1.330.000 متوقف شد و در سه مرتبه تالش ناموفق بر کف 
حمایتی مشخص شده واکنش نشان داد و درصورتی که هیچ پالس مثبتی برای 

اقتصاد ایران صادر نشود، امیدی برای کاهش قیمت وجود ندارد

سکه
بازار سکه نیز با تشابهی همیشگی نسبت به طال به نظر می رسد که اصالح خود 
را که از محدوده 16.500.000 شروع کرده بود در محدوده 14.800.000 به پایان 

رسانده است و قصد کاهش قیمت ندارد.
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کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران در تاریخ 
26 شهریور 13۹۹ نشستی با موضوع “بررسی طرح نظام انتخابات 
تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا” با حضور آقای 
دکتر مهدی مختاری، مدرس دانشگاه تهران، آقای دکتر محمدرضا 
شمسا، پژوهشگر و آقای دکتر جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در 

مجلس شورای اسالمی و طراح طرح تشکیل داد.
سخنران اولیه دکتر قادری، در ابتدا با توجه به نوع نظام انتخاباتی 
حاکم بر جمهوری اسالمی ایران) نظام انتخابات اکثریتی( به ایرادات 
موجود در این نوع از نظام انتخاباتی اشاره نمود و اظهار داشت که 
عدم توجه به تنوع سیاسی، قومی و قبیله ای، حاکمیت اقلیت منسجم 

بر اکثریت غیرمنسجم، نادیده گرفته شدن رقابت های درون جریانی، 
انفصال و جدایی نمایندگان از یک جریان سیاسی پس از انتخابات، 
عدم پذیرش مسئولیت و پاسخگویی جناح پیروز در قبال عملکرد 
نمایندگان منتخب و فقدان یک نظام حزبی را به عنوان مشکالت 
این نوع از نظام انتخاباتی مطرح نمودند. وی راهکار غلبه بر مشکالت 
مطرح شده را حرکت به سمت نظام انتخاباتی تناسبی ذکر کرد زیرا در 
نظام انتخابات تناسبی عالوه بر توجه به گروه ها و اقلیت های مختلف، 
شرایطی فراهم می گردد تا نمایندگان کارآمد و شایسته مجدداً انتخاب 
شوند. در این نوع از نظام انتخاباتی اگرچه سهم جناح های مختلف 
از قدرت در دوره های مختلف متغیر است، اما هیچ جناحی حذف نمی 
شود که این امر به کنترل قدرت و جلوگیری از فساد کمک فراوانی 

می کند.
از مواردی که مورد بررسی  افزود در مجلس هشتم یکی  وی 
قرار گرفت، استانی شدن حوزه انتخابات بود که با مخالفت شورای 
نگهبان مواجه شد. زیرا در صورتی که نظام انتخابات اکثریتی در 
سطح استان اجرا می شد، این امر می توانست به حذف کامل یک 
انتخابات  نظام  در   . شود  منجر  سیاسی  یا  مذهبی  قومی،  جریان 
تناسبی این فرصت فراهم میشود تا افراد مستقل هم مشارکت کنند و 
حتی بتوانند ائتالف هایی بر پایه ی تخصص، مذهب یا قومیت ایجاد 
نمایند. در مجموع اصالح نظام انتخاباتی می تواند زمینه شکل گیری 
احزاب پاسخگو را فراهم نماید، با عدالت اجتماعی سازگارتر باشد، 
به رقابت های درون جریانی کمک کند، شرایط همکاری و تعامل 
جریان های مختلف را ایجاد نماید و با ایجاد شرایط مناسب برای 
حضور افراد متخصص، فرایند قانون گذاری را فرایندی تخصصی 

نماید.
در ادامه، دکتر مختاری به ارائه دیدگاه های خود پیرامون نظام 
انتخابات تناسبی پرداخت. وی نخست نظام های انتخاباتی را به دو 
دسته اکثریتی و تناسبی تقسیم کرد و گفت در سه دهه اخیر ترکیبی 

از این دو با هم پدیدار شده است.
وی ادامه داد: مهمترین هدفی که در نظام انتخاباتی اکثریتی دنبال 
می شود، این است که با یک روش ساده یک حکومت کارآمد برای 
مدت زمان مشخص به اداره امور بپردازد و برای این منظور، الزم به 
کسب همه آراء نیست. بهترین نمونه در این مدل کشور انگلستان 

بررسی طرح نظام انتخابات تناسبی
 در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا

تهیه: فاطمه قدم 
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است. البته به دلیل وجود نظام دو حزبی در این کشور، حزبی که دارای 
اکثریت نسبی است، اکثریت مطلق را نیز دارد. مهمترین امتیاز این نوع 
از نظام ثبات دولت و مهمترین عیب آن بی عدالتی است. این بی عدالتی 
را میتوان در خصوص انتخابات ایران نیز مشاهده نمود. برای نمونه در 
انتخابات مجلس در شهر تهران این بی عدالتی مشاهده می شود و برخی 

از جریان ها می توانند با اقلیت آرا قدرت را در اختیار بگیرند. 
این مدرس دانشگاه افزود در نظام تناسبی بر عدالت تأکید می شود و 
در واقع برای جبران بی عدالتی های موجود در نظام انتخابات اکثریتی 
ابداع شده است. در اینگونه از نظام های انتخاباتی، تالش می شود تا بین 
میزان آراء یک حزب سیاسی و سهم آن حزب از کرسی های پارلمان 
یا شورا، تناسب دقیقی ایجاد شود. مهمترین مزیت این نظام عدالت 
و مهمترین ایراد آن بی ثباتی است. در مجموع امروزه تمایل به این 

نظام بیشتر شده است.
وی تاکید کرد در رابطه با انتخابات شوراها عمدتًا نظام انتخاباتی 
اکثریتی مورد پذیرش قرار گرفته است و نظام انتخاباتی تناسبی کمتر 
استفاده شده است. یکی از امتیازات نظام انتخاباتی اکثریتی البته به 
شرط کوچک بودن حوزه، شناخت فردی نسبت به کاندیدای مورد نظر 
است. یعنی به سبب کوچک بودن حوزه، کاندیدای محلی عمدتًا به 
جای توجه به مسائل حزبی و کلی تر بر مسائل محلی متمرکز می شود 
که این امر امتیازی برای انتخابات محلی محسوب می شود. به همین 
دلیل مدل تناسبی در زمینه انتخابات شوراها با استقبال کمتری همراه 
بوده است. در ادامه، دکتر مختاری دالیل عدم موافقت خود با این 
طرح را نبودن فرمول تناسبی در آن و سخن از ائتالف به جای ایجاد 
احزاب برشمرد. وی یادآور شد در انتخابات محلی مسئله ارتباط چهره 
به چهره و شناخت فردی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین 
پیچیدگی های نظام تناسبی عامل دیگری در جهت استفاده کمتر از 

آن در خصوص انتخابات شوراها محسوب می شود.
مختاری افزود استفاده از نظام تناسبی به صورت واقعی در ایران به 
ویژه در زمینه انتخابات پارلمانی، بسیار سودمند است. زیرا نخستین 
اثر مثبت استفاده از آن، استقرار نظام حزبی در کشور خواهد بود. البته 
نظام تناسبی در مورد انتخابات شوراها نیز می تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد و با توجه به اینکه در زمینه انتخابات پارلمانی تاکنون تحقق 
پیدا نکرده است، می تواند به صورت آزمایشی در مورد شوراها اجرا 
گردد. وی تأکید کرد که فرمول انتخاباتی در طرح پیشنهادی به نظام 
تناسبی منتهی نمی شود و در این طرح فرمول تناسبی وجود ندارد. به 
عالوه در نظام تناسبی، وجود حزب ضرورت دارد. حال آنکه در این 

طرح به ائتالف و نه احزاب اشاره شده است.
در ادامه، دکتر شمسا نخست به اهمیت فراوان شوراها اشاره نمود 
و آنها را دریچه ای برای تحقق توسعه در عصر حاضر دانست. وی 
اظهار داشت در حال حاضر ما دارای نظام اداری متمرکز هستیم و 
شوراها به عنوان راهی برای خروج از این وضعیت محسوب می شوند. 
نظام انتخاباتی سازوکاری است که آرای مردم را به کرسی تبدیل 
می کند و دارای چند عنصر فرمول انتخاباتی، حوزه بندی انتخاباتی، 
ساختار برگه رأی، و حد نصاب می باشد. وی تصریح کرد در مورد 
نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر نوعی به هم 
ریختگی وجود دارد. نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شورای 
شهر با هم متفاوت است. ایراد اصلی نظام اکثریت نسبی، موضوع 
تناسب است. یعنی میان آرا و کرسی ها تناسب وجود ندارد و هرچه 

حوزه بزرگتر می شود عدم تناسب موجود نیز افزایش می یابد. از دیگر 
مشکالت مطرح شده، بزرگ بودن حوزه های انتخاباتی است. از نظر 
ایشان، مسأله مشارکت در قدرت و وجود حدی از بی ثباتی نیز یکی 
دیگر از مشکالت موجود می باشد. وی در رابطه با حکومت های محلی 
به پنج شاخص ثبات، همکاری ارکان حکومت محلی، نظارت، تناسب 
و ارتباط با محله اشاره و تاکید کرد که الزم است در نظام انتخاباتی به 
همه این موارد توجه شود. این پژوهشگر علوم سیاسی ضمن موافقت 
با بحث نظام انتخابات تناسبی در شوراهای شهر، بر این امر نیز تاکید 
نمود که گزینش نظام انتخاباتی می بایست با در نظر گرفتن فرهنگ 
سیاسی کشور صورت پذیرد و البته فرهنگ سیاسی ایران تا حدی شبیه 
به الگوی اکثریت جمعی است. به عالوه در خصوص نظام انتخاباتی 
تناسبی، باید به مواردی همچون تعامل احزاب مخالف در زمینه گزینش 
شهردار و نظارت نیز توجه شود. در مجموع در زمینه نظام انتخابات 
شورای شهر الزم است تا هم عناصر آن مورد توجه قرار گیرد و هم 
روابط بین ارکان مختلف قدرت همچون شورای شهر و شهردار در 

نظر گرفته شود.
در ادامه، دکتر قادری در پاسخ به انتقادات و مباحث مطرح شده 
اظهار داشت: در ایران مقاومت هایی برای ایجاد حزب وجود دارد و به 
همین دلیل حزب وجود ندارد. از طرف دیگر این باور در شورای نگهبان 
وجود دارد که گزینش شهردار باید از سوی دولت و نه شورای شهر 
صورت پذیرد و از این رو اصالحات جدید ممکن است با مخالفت های 
شورای نگهبان همراه باشد. در نبود احزاب، تجزیه حوزه تهران به 21 
حوزه نه تنها مشکالت را کاهش نمی دهد، بلکه باعث ایجاد مسائل 
جدیدی می شود. چرا که در این وضعیت حزبی وجود ندارد تا افراد دارای 
شایستگی و تخصص را معرفی کند و در قبال آنها پاسخگو باشد. در 
حقیقت نظام تناسبی در چنین وضعیتی می تواند سودمند باشد. زیرا 
در این فضا افراد صالح و ریشه دار از این جریان ها انتخاب می شوند و 
هر نامزد می تواند صرفًا در داخل یک لیست قرار بگیرد و به آن پایبند 
باشد که این امر باعث افزایش ثبات می شود. سپس این نماینده مجلس 
توضیحاتی پیرامون مدل های نظام های انتخاباتی مورد نظر خود ارائه 
داد. از این منظر، مدل نخست نظام تناسبی استانی-شهرستانی است 
که در آن دقیقا حوزه های فرعی شهرستانی حفظ می شود، ولی در 
حقیقت برای وزن هر حزب و جریان، در کل استان سهمی تعیین 
180 حوزه تک نماینده ای کنار گذاشته  می شود. در مدل دوم نیز 
می شود و حوزه هایی که بیش از دو نماینده دارند تناسبی می شوند. در 
بحث انتخابات مجلس می توان به این شکل حرکت کرد. البته در بحث 
شوراها با توجه به عدم وجود حوزه های تک نماینده ای و حوزه های 
چند نماینده ای این اتفاق می تواند کمک کند که هم ثبات سیاسی 
ایجاد شود و هم از تلون سیاسی نامزدها جلوگیری شود. در انتخابات 
ریاست جمهوری نیز می توان از یک مدل تناسبی سود جست. البته با 
توجه به اینکه در ایران حزب وجود ندارد، شناخت خود فرد از اهمیت 

برخوردار است.
در بخش دوم نشست، دکتر مختاری درباره امکان اصالح طرح 
پیشنهادی اظهار داشت بهترین ویژگی که می تواند از درون نظام 
تناسبی بیرون آید، تقویت احزاب است. این موضوع یک امتیاز برای 
نظام تناسبی محسوب می شود که در مورد انتخابات شوراها این امتیاز 
بیشتر است. زیرا در مورد شوراها حساسیت کمتری وجود دارد و به 
نیز تقویت  نبودن نظارت استصوابی شورای نگهبان، احزاب  سبب 
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می شوند. همچنین تصویب فرمول انتخابات تناسبی در مورد شوراها 
حساسیت کمتری را ایجاد می کند. درصورت فقدان امتیازات یاد شده، 
نظام اکثریتی به سبب سادگی درخصوص شوراها مناسب تر است. وی 
ایراد طرح را تناسبی نبودن الگوی مطرح شده ذکر کرد که باعث تقویت 
احزاب نمی گردد. عالوه بر این، طرح ارائه شده باعث تقویت ائتالف 
های محلی می شود که این امر خود می تواند باعث افزایش اختالفات 
قومی و قبیله ای شود. وی افزود نکته دیگری که در مورد نظام تناسبی 
و اکثریتی نباید نادیده گرفت، توجه به مدل حوزه بندی است. به این 
ترتیب این احتمال وجود دارد که با اصالح وضعیت حوزه ها، نیازی به 
تغییر به نظام تناسبی نباشد. در همین راستا، الزم است تا کمیسیون 
های دائمی به منظور مرزبندی حوزه ها تشکیل شود. از سوی دیگر 
تصمیم گیری در مورد قوه مجریه محلی به اندازه تصمیم گیری در مورد 
شوراهای محلی از اهمیت برخوردار است، زیرا در شماری از کشورها 
گزینش شهردار از طریق انتخابات انجام می شود. در خاتمه، این استاد 
دانشگاه تصریح کرد هر فرمول انتخاب شده می بایست برای کل کشور 
مورد استفاده قرار بگیرد. البته استفاده از فرمول ترکیبی برای مجلس 

شورای اسالمی می تواند سودمند باشد.
در ادامه، دکتر شمسا درباره امکان افزودن موضوع ترکیبی کردن 
انتخابات به طرح فعلی اظهار داشت اگرچه الگوی تناسبی را برای 
شهرداری ها و شوراهای شهر قابل پیاده سازی می داند، اما باید اصل 
را بر الگوی اکثریتی قرار داد. البته اگر قرار بر واگذاری اختیارات جامعه 

شهری باشد، الزم است تا تعداد نمایندگان شورا افزایش یابد. وی افزود 
از آنجایی که در الگوی تناسبی قرار است تا مشکالت ناشی از الگوی 
اکثریت رفع گردد، باید به حد نصاب کم بسنده کرد. وی تصریح کرد 
طرح ارائه شده را می توان اصالح نمود به شرط آن که با ادبیات الگوی 
تناسبی نوشته شود. وی مهمترین مسأله را انتخاب شهردار دانست و 
تأکید کرد در الگویی که در خصوص مدیریت شهری تهیه می شود، 
نخست باید اقتدار شهردار در آن در نظر گرفته شود و در عین حال الزم 
است تا وضعیت به گونه ای باشد تا شهرداری و شورای شهر با یکدیگر 
تعامل و همکاری داشته باشند. همچنین در این طرح باید به مسأله 
نظارت توجه شود و الزم است هر حوزه یک نماینده داشته باشد. در 
مجموع، عدم نگارش طرح با ادبیات تناسبی و نبودن فرمول تناسبی 

ایرادات طرح است که الزم است اصالح شود.
پس از آن، دکتر قادری در نکات پایانی خود اظهار داشت: توجه به 
نظام تناسبی در شوراها می تواند به عنوان سکوی پرشی برای مجلس 
شورای اسالمی محسوب شود. در انتخابات شوراها مشکل نظارت 
استصوابی وجود ندارد و در صورتی که انتخابات بر اساس نظام تناسبی 
انجام شود، امکان حذف رقبا کاهش می یابد. وی تصریح کرد اصالح 
حوزه ی انتخابیه تک نماینده ای بدون داشتن حزب مشکالت را بیشتر 
می کند و انتخاب شهردار به وسیله ی مردم بدون نظام حزبی فاجعه را 
بیشتر می کند. البته ممکن است الگوی ترکیبی بتواند در شهرهای بزرگ 
اجرا شود. در مجموع نظام تناسبی میتواند به ایجاد ثبات کمک نماید.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
17

شامره 44

18 مرداد ماه سال 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

اندیشه 

هفته نامه



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

18

شامره44

18 مرداد ماه سال 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

در این دوران تقریباً روز یا ساعتی نیست که خبری با محور برخورد با 
زنان و دختران، پیرامون پوشش و حجاب در شهرهای مختلف کشور منتشر 
نشود. در اغلب فضاهای عمومی و اجتماعی شاهد ابراز نارضایتی گروه های 
مختلف اجتماعی نسبت به این برخوردهای خارج از عرف هستیم. فارغ از 
تمامی بحث های سیاسی، عقیدتی، ایدئولوژیک، انسانی و اخالقی در نقد این 
جریان، مایلم که یک پرسش جامعه شناختی را در این یادداشت مطرح کنم و 
آن این است که آیا اساساً بدحجابی یک مسئله اجتماعی است یا خیر. مسلمًا 
پاسخ به این پرسش می تواند ابعاد مختلف این موضوع و پیامدهایی که برای 
جامعه به همراه دارد را بیشتر روشن کند. بنا به تعریف، مسئله اجتماعی هر 
وضعیت یا رفتاری است که تبعاتی منفی برای شمار قابل توجهی از مردم به 
همراه دارد و آن ها خواهان تغییر این وضعیت هستند. بنا بر همین تعریف و با 
مراجعه به عقل سلیم می توانیم به پرسش مطروحه پاسخ منفی بدهیم اما باید 
توجه داشته باشیم که عقل سلیم نمی تواند در مقام یک منبع موثق عمل کند 
و با احساسات و عواطف، آمیخته شده است. الجرم برای پاسخ به این پرسش 
باید به داده ها و اطالعات موثق موجود رجوع کنیم و بر اساس این داده ها به 

پرسش فوق پاسخ دهیم.

 بر این اساس، می  توان به سه پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان 
)موج دوم، 1381 و سوم، 13۹4( و پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی 
و اخالقی جامعه ایران )13۹5( مراجعه کرد. یکی از شاخص های بسیار مهمی 
که در این سه پیمایش در بازه های زمانی مختلفی مطرح شده است، تعیین 
اولویت مشکالت کشور توسط نمونه آماری این پیمایش هاست. بر اساس 
یافته های موج اول پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان »مقابله با تورم 
و گرانی« )35/1 درصد( مهم ترین مسئله کشور در سال های منتهی به انجام 
پیمایش بوده است. »حفظ نظم و قانون در کشور« )2۹/5 درصد( و »حفظ 
ارزش های دینی« )21/6( درصد در جایگاه دوم و سوم قرارگرفته اند. بر اساس 
یافته های این پیمایش می توان گفت که در ابتدای دهة 1380 همچنان موضوع 
بی ثباتی اقتصادی از منظر مردم مهم ترین موضوع کشور است و مسائل دینی 
که می توان حجاب را یکی از ارکان آن دانست ذهن چیزی حدود یک پنجم 
مردم را مشغول کرده است. علی رغم اینکه موج دوم پیمایش ملی ارزش ها و 
نگرش های ایرانیان مسئله  حجاب را به صورت مستقیم سنجش نکرده است 
اما می توان از طریق گویة »حفظ ارزش های دینی« به اهمیت آن در خالل 
این سال ها پی برد. سومین موج پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان 
که نتایج آن در سال 13۹4 منتشر شد، داده های دقیق تری را در این خصوص 
نمایش می دهد. این پیمایش نیز همانند موج دوم پرسشی را در خصوص 
مهم ترین مسائل کشور مطرح کرده که نسبت به موج قبلی از دقت بیشتری 

برخوردار است. بر اساس یافته های این موج، »بیکاری و مسائل شغلی« 
)42/6 درصد( مهم ترین مسئله  از منظر نمونه موردمطالعه است. »گرانی و 
تورم« )14/3 درصد(، »فقر و کمبود امکانات« )12/4 درصد(، »مسائل و 
مشکالت اقتصادی« )۹/4 درصد( و »بی عدالتی و تبعیض« )2/7 درصد( در 
رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. »بدحجابی« با 0/۹ درصد در رتبه پانزدهم 
قرارگرفته است. نتایج این پیمایش به خوبی نشان می دهد که مردم بیش از 
هر موضوع دیگری به مسائل اقتصادی به عنوان مهم ترین دغدغه و اولویت 
می اندیشند و مسئله ای مانند »بدحجابی« یا کیفیت حجاب اهمیت بسیار 
ناچیزی برای آن ها دارد. برای تدقیق داده های این پیمایش، می توان نتایج آن 
را با پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ایران مقایسه 
کرد که داده های آن در سال 13۹5 منتشرشده است و از حیث دقت نمونه گیری، 
ابزارهای سنجش، پایایی و اعتبار از منظر کارشناسان و متخصصان این حوزه، 
جزء موفق ترین نمونه هاست. بر اساس یافته های این پیمایش، »مشکالت 
اقتصادی« )36/1 درصد( و »بیکاری« )32 درصد( مهم ترین مسائل از منظر 
جامعه ایرانی هستند. »عملکرد دولتی-اداری« )8/3 درصد(، »تبعیض و 
نابرابری« )3/۹ درصد(، »روابط خارجی« )3/4 درصد( و »فقر و نبود امکانات 
رفاهی« )3/1 درصد( در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. »مسائل فرهنگی« که 
احتمااًل دربرگیرنده ی موضوعی مثل »بدحجابی« نیز هست با 2/1 درصد در 
رتبه هفتم قرارگرفته است. درواقع مجموعه داده ها و نتایج این سه پیمایش 
نشان می دهد که موضوع »بدحجابی« اساساً در دوره کنونی جزء موضوعاتی 
نبوده است که مردم ضرورت تغییر یا برخورد با آن را حس کرده باشند. حتی در 
ابتدای دهه 1380 نیز دغدغه مردم به صورت کلی »حفظ ارزش های دینی« 
بوده که می تواند دربرگیرنده موضوعات مختلفی باشد که حجاب صرفاً یکی 

از آن هاست.
آنچه داده های معتبر اجتماعی نشان می دهند حاکی از بی اهمیت بودن 
موضوع »بدحجابی« برای جامعه ایرانی است. همان طور که مالحظه کردیم، 
در اواسط دهه 13۹0، کمتر از 1 درصد جامعه نسبت به موضوع »بدحجابی« 
حساسیت داشته  اند که در مقابل مسائلی مانند تورم، بیکاری، نابسامانی اقتصادی، 
بی عدالتی اجتماعی و سایر موضوعات از بی اهمیتی آن حکایت دارد. پیش تر 
گفته شد که مسئله اجتماعی وضعیت یا رفتاری است که شمار قابل توجهی از 
مردم تأثیر منفی آن را احساس می کنند و تغییر آن وضعیت یا رفتار را می طلبند. 
بنابراین تعریف، آنچه امروز تحت عنوان »بدحجابی« در محافل مختلف از آن 
یاد می شود به هیچ عنوان یک مسئله اجتماعی نیست. بیان این گزاره طبعاً بر 
سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود و پرسش های 
بیشتری را پیش خواهد کشید. اگر »بدحجابی« یک مسئله اجتماعی نیست 
پس آیا صرف هزینه برای آن موجه است؟ آیا تشکیل سازمان ها و گروه هایی 
باهدف مقابله با موضوعی تحت عنوان »بدحجابی« ریشه عقالنی دارد؟ 
بهتر نیست که هزینه های صرف شده برای این موضوع در مسائلی جاری 
شود که جامعه آن ها را در اولویت می داند؟ آیا اساساً مقابله کنندگان با موضوع 
»بدحجابی« از افکار و عقاید جامعه ایرانی مطلع هستند؟ این ها پرسش هایی 
هستند که می توان مطرح کرد و البته ده ها پرسش دیگر نیز در این زمینه 
می توان پیش کشید و انتظار داشت که نهادهای مجری مبارزه با »بدحجابی« 

به آن ها پاسخ دهند.

آیا بدحجابی یک مسئله اجتماعی است؟
تهیه:علیرضا اسکندری نژاد
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چند سالی است استان خوزستان به علت دخالت های انسانی در محیط زیست، تغییر اقلیم، 
انتقال بین حوزه ی آب و تدوین سیاست های اشتباه در وزارت نیرو با بحران های خشک سالی، 
ریز گردها با منشأ داخلی و خارجی، کم آبی، خشک شدن تاالب ها و محدودیت کشت در 
کشاورزی مواجه شده است و این باعث شده، عالوه بر اینکه آب شرب در خوزستان کیفیت 
الزم را نداشته باشد و شهروندان خوزستانی آب شرب خود را با صرف هزینه های زیاد )خرید 
دستگاه تصفیه آب خانگی یا خرید آب تصفیه شده( تهیه کنند، بلکه کشاورزی، صنعت و 

امنیت در خوزستان را به خطر انداخته است.
درصورتی که با برابر با قانون توزیع عادالنه آب، آب پشت سدها متعلق به مردم و 
محیط زیست است ولی وزارت نیرو با ساخت سدهای بیشمار و تجمیع آب در پشت سدها این 
مالکیت قانونی را به نفع خود تصرف کرده، متأسفانه تفکر وزارت نیرو سدسازی است چون 
اعتبارت و بودجه ها را در آن می بیند؛ و در ادامه این سیاست غلط، دولت ها با بارگذاری های 
روزافزون بر آن، مصوبه توزیع عادالنه آب را به مصوبه حفاظت و صیانت از منابع آبی تبدیل 
کرده و اقدام به فروش آب می کند. درصورتی که برابر قانون، وزارت نیرو فقط حق فروش 

آب های استحصالی را دارد نه آبی که مالکیت آن در اختیار کشاورز و محیط زیست است.
یکی دیگر از سیاست های اشتباه وزارت نیرو بعد از ساخت سدهای بیشمار، انتقال 
بین حوزه ای آب از سرشاخه های کارون و برداشت از حقابه محیط زیست و انتقال آن به 
فالت مرکزی است که باعث ایجاد کانون های گرد غبار در داخل کشور شده. درواقع آب 
به جای طی کردن و ورد به رودخانه ها، به محلی رفته که وزیران متولدشده اند. به عنوان مثال، 
توان حوزه آبریز زاینده رود یک و نیم میلیارد مترمکعب است ولی وزارت نیرو 2 و نیم میلیارد 
مترمکعب تخصیص داده یعنی توسعه کشاورزی و صنایع در استان های کویری و در پشت 
آن وزیران، نماینده های مجلس یا سیاسیون هستند. باید پرسید وقتی که سواحل جنوب و 
شمال وجود دارد تمرکز صنایع آب بر و انتقال آب به فالت مرکزی یعنی چه؟ متأسفانه وزارت 
نیرو برخالف آمایش سرزمینی عمل می کند و این یعنی تعارض منافع در محیط زیست که 

باعث از بین رفتن محیط زیست در کشور شده است.
بر اساس قانون توزیع عادالنه آب وزارت نیرو موظف به جبران خسارت کشاورزان، 

محیط زیست و تاالب ها است ولی در سایه کم کاری مسئولین استان به خصوص نمایندگان 
مجلس تاکنون فقط شاهد بهره برداری یا احداث تونل های عظیم برای انتقال آب از 
سرشاخه های کارون بودیم. با توجه به وضعیت کنونی منابع آب و مدیریت آن، نمی توان 
چشم انداز مناسبی برای خوزستان متصور کرد و در سال های آتی با توجه به تشدید تغییر 
اقلیم در کنار تداوم خشک سالی این شرایط بدتر می شود و این یعنی بیکاری و نارضایتی مردم 
خوزستان، مردمی که دین خود را به کشور و اسالم داده. در آخر کالم باید گفت، تصمیم گیری 
برای مدیریت علمی و کارآمد منابع آب به خصوص، صنایع آب بر و کشاورزی به اندازه کافی 
در کشور به تعویق افتاده است و باید در این خصوص با مطالعات و تصمیمات علمی عاجل، 

تأخیر به وجود آمده را جبران کرد تا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.
سد ُگتَوند باال، یکی از بزرگ ترین سدهای ایران بر روی رودخانه کارون است. هرچند 
وقت شاهد گوشه ی از تخلفات و سکوت مدیران وزارت نیرو برای ماندن بر کرسی مدیریت، 
هستیم. یکی از مهم ترین چالش های ایجادشده پیرامون این سد، بحث وجود گنبدها و 
رگه های نمکی در اطراف محل آبگیری سد است؛ که پس از آبگیری سد به زیر آب رفته و 

منجر به افزایش شوری آب در پایین دست این سد شده است.
پاره ای از کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاددارند که نزدیکی معدن نمک 
به محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده و وجود این معدن در 
فاصله 5 کیلومتری سد باعث شده است که پس از آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این 
معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن تا صدها میلیون تن برآورد شده است به کلی به زیر 

آب دریاچه فرورفته و این امر شوری آب رودخانه کارون را افزایش دهد.
 اکنون به صراحت عنوان می کنند که این سد باعث افزایش 20 درصدی شوری آب 
کارون شده است. از طرف دیگر، به زیر آب رفتن مقدار زیادی از زمین های مرغوب و برخی 
از آثار باستانی و تخریب صدها اصله درخت از دیگر حاشیه های پیرامون آبگیری این سد بوده. 
در پایتخت، مالک یک ساختمان به خاطر خشک کردن چند درخت جریمه چندمیلیاردی 
می شود. ولی وقتی که صحبت از خوزستان و تخلفات مدیران در پروژه های کالن می شویم 

برخی کر و الل می شوند.

خوزستان در آتش سو مدیریت
علی مجدم
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به گزارش خبرنگار نشریه حزب اراده ملت ایران-حمید سپهری- با افزایش 
جمعیت و گستردگی جغرافیایی و پیچیده شدن امور، مردم ساالری از شکل 
کالسیک خود تغییر و به مدل دموکراسی نمایندگی یا غیرمستقیم دست پیدا کرد.

انتخابات به عنوان مهم ترین نمود مردم ساالری نقش مهمی در انتقال قدرت 
سیاسی دارد و به عنوان مجرایی براي بیان خواسته های مردم از نظام سیاسی و 

شیوه اي براي کنترل و نظارت بر اعمال و تصمیمات کارگزاران حکومتی است.
انتخابات از یکسو پایه های اجتماعی قدرت سیاسی و اخالق اجتماعی و 
شهروندي را نشان می دهد و از سوي دیگر، مالک خوبی براي ارزیابی توزیع 

قدرت در جامعه است
فتحعلی حسینی، عضو حزب اراده ملت ایران با اشاره به نقش شوراها و مجلس در 
مقوله مهم مردم ساالری یا حق تعیین سرنوشت به عنوان اصلی بنیادی که همواره 
مورد تأکید قرارگرفته است، عنوان کرد: در این محتوا به اجمال اهمیت پیگیری 
مجلس و آخرین وضعیت تحقق مقوله استانی شدن انتخابات مجلس شوراي 
اسالمی و اصالح نظام انتخابات تناسبی استانی- شهرستانی را موردبررسی قرار 

می دهیم.
وی با اشاره به تأکید بنیان گذار انقالب اسالمی مبنی بر اینکه مجلس باید در 
رأس امور باشد، گفت: متأسفانه اکنون این گونه نیست که به دالیل مختلفی ازجمله 
اعمال نفوذ برخی در انتخاب نمایندگان و تأثیرات حاکمیت در انتخاب نمایندگان 

و ... بوده است.
وی بابیان اینکه راهکارهای مختلفی برای برون رفت از وضع موجود پیشنهاد 
می شود، گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی هر 10 سال بایستی 20 نفر به تعداد 

نمایندگان افزوده شود که این مهم از سال 1378 اتفاق نیفتاده است:
با وقوع این عمل قطعاً تنوع و تکثر ایده ها در مجلس تأثیرگذار خواهد بود و تأثیر 
بیشتر شهرستان های کوچک در اتفاقات ملی را نیز شاهد خواهیم بود. این فرماندار 
سابق با اشاره به اینکه صرف زمان ارزشمند نمایندگان در حوزه های انتخابیه، برای 
موضوعاتی که در وظایف آن ها نیامده است، آسیبی مهم تلقی می شود، عنوان 

نمود: این نحوه پیگیری توسط نماینده ها باعث شده است که اعتبار بودجه ها و 
در نظرگیری اولویت ها مسیر درستی را نپیماید. اگر نماینده ها استانی شوند طرح ها 
و برنامه هایی که محقق خواهند شد کالن بوده، اعتبار و کارایی بودجه را افزایش 

می دهد و شاهد رشد و توسعه عمومی و همه جانبه هستیم.
حسینی با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مورد پیگیری مجلس است، گفت: 
زمانی که نماینده ای استانی انتخاب می شود باید یک شهرستان را به عنوان حوزه 
انتخابیه خود برگزیند و در آن دارای حداقل دارای 25 درصد آرا باشد تا بتواند از آرای 
استانی هم بهره مند شوند. این فرایند باعث انتخاب فردی به عنوان نماینده خواهد 
شد که نگاهی کالن نگر و ویژگی های الزم برای حضور در عرصه ملی را داراست 

و قادر است زمینه ساز رشد همه جانبه مأموریت ها و اهداف مدنظر باشد.
اخیراً مجموعه وزارت کشور به دنبال تقدیم الیحه جامع انتخابات و تقسیمات 
کشوری به مجلس است که اگر این اتفاقات در سال جاری روی دهد و تنوع های 
الزم برای حضور همه اقشار شکل گیرد با استقبال مواجه خواهد شد. وی با ارجاع 
به پژوهش هایی که درزمینه استانی شدن انتخابات و اصالح نظام انتخابات تناسبی 
استانی- شهرستانی مجلس انجام شده است، گفت: مطـابق تقسـیمات کشـوري 
دوره مشـروطیت، انتخابـات ادوار اول و دوم مجلـس شوراي ملی با منطق برگزاري 

استانِی انتخابات )ایالتی و والیتی( مطابق بوده انـد.
 در انتخابات مجلس سناي مشروطیت، قلمرو جغرافیایی کشور به سیزده حوزه 
انتخابیـه )شبه استانی( متشکل از تهران و سایر استان و شهرستان ها با مرکزیـت 
دوازده شـهر تقسیم بندی شده بود و انتخاب کنندگان براي تعیین یک یا دو سناتوِر 

سـهمیه حـوزه انتخابیه )جز تهران با 15 سناتور( در انتخابات شرکت می کردند.
موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس چه می گویند؟

انتخابـات مجلـس با حوزه های انتخابیـه اسـتانی انجام شد. انتخابات مجلس 
خبرگان رهبري نیز به شیوه استانی است. استانی شدن انتخابات مجلس شوراي 
اسالمی در شوراي بازنگري قانون اساسی سال 1368 مطرح گردید اما به نتیجه 

نرسـید.
موضـوع برگـزاري اسـتانی انتخابـات مجلس بارها توجه نمایندگان مجلس 
شـوراي اسـالمی را نیـز جلـب کـرده اسـت. موافقان و مخالفان استانی شدن 
انتخابات مجلس استدالل های خویش را روي اثرات احتمالی اجراي آن متمرکز 

می کنند.
• موافقـان برگـزاري اسـتانی انتخابـات مجلـس پرداختن بهتر نمایندگان به 
وظایف ملی، تقویت نقش شـوراهاي محلـی، گسـترش فرهنگ و اندیشـه حزبـی 
و کـاهش درگیری های قـومی و قبیلـه اي را از مزایـاي استانی شدن انتخابات 

مجلس می دانند.
• مخالفان برگزاري اسـتانی انتخابـات مجلـس کاهش مشارکت مردم در 
انتخابات، افزایش شکاف و تنش هاي اجتماعی، بـی پاسـخ ماندن خواسته هاي 
مردم و افزایش هزینه هاي انتخابـات را از معایـب اسـتانی شـدن انتخابات مجلس 
می دانند. نظام انتخاباتی مجلس باید به گونه ای تعیـین شـود کـه حداکثر مزایا و 

در گفتگو با فتحعلی حسینی عنوان شد:

موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس چه می گویند؟
اصالح نظام انتخاباتی تناسبی استانی/ شهرستانی مجلس ضروری است.
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حداقل معایب استانی شدن انتخابات را جمع کند.
 لذا نظام انتخاباتی تلفیقی قابل پیشنهاد است. به گونه ای که حوزه های انتخابیه 
تک کرسی بـراي انتخـاب اشخاص و حوزه هاي انتخابیه استانی بـراي انتخـاب 
فهرست ها ایجـاد شـوند. بـا برگزاري انتخابات یک مرحله اي، انتخاب نمایندگان 
در حوزه های انتخابیه تک کرسی را می توان با نظام اکثریت نسبی اجرا کرد و توزیع 
کرسـی هـا بـین فهرسـت هـاي رقیـب در حوزه های انتخابیه استانی را می توان 

با نظام تناسبی اجرا کرد.
هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل مختلف حداکثر 20 نماینده مجلس می تواند 

اضافه شود
وی با اشاره به اهمیت تناسب گستره جغرافیایی و جمعیت هر حوزه با تعداد 
نمایندگان، افزود: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ 2 اسفند 
13۹8 برای تعیین 2۹0 کرسی دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی و هم زمان 

با نخستین انتخابات میان دوره ای دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
حسینی عنوان کرد: قبل از بازنگري طبق اصل شصت و چهارم تعداد نمایندگان 
مجلس 270 نفر بود و افزایش تعداد نمایندگان به نسبت افزایش جمعیت حوزه های 
انتخابیه پیش بینی شده بود. به این صورت که پس از هر 10 سال در صورت زیادشدن 
جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه، به نسبت هر 150 هزار نفر یک نماینده اضافه 
می شد. در بازنگري قانون اساسی ضمن بدون تغییر ماندن تعداد نمایندگان 
من جمله نمایندگان اقلیت های دینی، اصل شصت و چهارم در خصوص افزایش 
تعداد نمایندگان اصالح شد و مقرر گردید، از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجري 
شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و 

نظایر آن ها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود.
شورای نگهبان طرح های مصوب مجلس در انتخابات استانی را تاکنون رد 

کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تمام طرح هاي مصوب مجلـس، برگـزاري استانِی انتخابات 
مجلس شوراي اسالمی را همراه با اجراي نظام انتخابـاتی اکثریتـی پیش بینی 
می کردند اما با ایرادات مربوط به مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی در شوراي 

نگهبان مواجه شدند.
وی با اشاره به آخرین اخباری که در این زمینه منتشرشده است، گفت: جمعی از 
نمایندگان اخیراً طرح »اصالح نظام انتخابات تناسبی استانی_شهرستانی مجلس 
شورای اسالمی« را تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده اند که این هیئت 

طرح مذکور را به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع داده است.
برای  شوراها  کمیسیون  در  کمیته  یک  است  ذکر  به  الزم 
است.  برگزار کرده  را  تاکنون چند جلسه  و  تشکیل  این طرح  بررسی 

استانی شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمی 
از چه سخن می گوید؟

این عضو حاما با اشاره به محتوای منتشرشده در استانی شدن انتخابات و تغییرات 
مرتبط، عنوان کرد: به گفته جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و طراح این طرح، 
تالش خواهد شد تا پیش از برگزاری انتخابات سال 1402 مجلس، طرح مذکور در 

مجلس مصوب و پس از تائید شورای نگهبان انتخابات با قانون جدید برگزار شود.
وی تصریح کرد: متن طرح »اصالح نظام انتخابات تناسبی استانی_شهرستانی 

مجلس شورای اسالمی« به شرح زیر است:
• مقدمه:

ایرادهای جدی وارده به نظام انتخاباتی اکثریتی یک و یا چند شهرستانی، سال ها 
است که ذهن مجالس مختلف را به خود مشغول کرده است. اقدام مجلس در ادوار 
مختلف برای استقرار نظام انتخاباتی اکثریتی استانی و صدور مصوبه های مختلف و 
نیز رد این مصوبات توسط شورای نگهبان، نشان دهنده این است که نظام اکثریتی 
استانی هم نظام مقبول و مناسبی برای جایگزینی نظام انتخاباتی فعلی نیست. ضمن 
اینکه انتخاب نظام تناسبی استانی رایج در بسیاری از کشورها نیز به علت وجود 

حوزه های فرعی شهرستانی در کشور ما امکان پذیرش و اجرا ندارد.
برای رها شدن از اشکاالت متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از 

مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسی های حوزه های فرعی شهرستانی، 
طرحی تحت عنوان »نظام انتخاباتی تناسبی استانی_ شهرستانی )اصلی_فرعی(« 

تدوین شده که متن آن به شرح زیر است:
• متن طرح:

ماده واحده: یک ماده به عنوان ماده مکرر به شرح زیر به ماده واحده قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی اضافه می گردد.

ماده واحده مکرر _ نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی از نوع تناسبی استانی- 
شهرستانی )اصلی - فرعی( است که نمایندگان هر حوزه فرعی بر اساس ترتیبات 

ذیل انتخاب می شوند
1. هر نامزد می تواند به صورت مستقل و یا صرفاً به عنوان عضو یک لیست در 
انتخابات شرکت کند. در صورت عضویت نامزدهای غیرمستقل در بیش از یک 

لیست، آراء آن ها قرائت نخواهد شد.
2. هر رأی دهنده در هر حوزه انتخابیه فرعی، می تواند با رعایت تعداد کرسی های 
آن حوزه و سایر حوزه های انتخابیه فرعی، به نامزدهای موردنظر خود در تمام و یا 

برخی از حوزه های فرعی رأی دهد.
3. در برگ  رأی هایی که صرفاً نام لیست موردنظر رأی دهنده درج شده است، برای 
هرکدام از اعضای لیست یک رأی منظور خواهد شد. در برگه هایی که هم زمان نام 
یک لیست و نام برخی نامزدها درج شده است، آراء رأی دهنده صرفاً به حساب اعضای 

آن لیست منظور خواهد شد.
4. نامزدهایی می توانند در رقابت های انتخاباتی هر حوزه شرکت کنند که یا 
متولد آن حوزه انتخابیه باشند و یا 5 سال سابقه اشتغال در آن حوزه انتخابیه را داشته 
باشند. )اشتغال صرفاً بر مبنای لیست بیمه صندوق های بازنشستگی مالک عمل 

قرار می گیرد(
5. نامزد و یا نامزدهایی که حداقل پانزده )15( درصد آرای صحیح مأخوذه از حوزه 
انتخابیه فرعی خود را کسب کرده باشند در رقابت های حوزه اصلی )استانی( برای 
انتخاب نماینده آن حوزه فرعی شرکت داده خواهند شد. درصورتی که هیچ کدام از 
نامزدها در این حوزه فرعی واجد این شرط نباشند، برای تعیین وزن نامزدها و ورود 

آن ها به مرحله بعد این شرط نادیده گرفته می شود.
6. درصورتی که رأی استانی یک و یا چند نامزد مستقل در هر حوزه انتخابیه فرعی 
بیشتر از نامزدهای معرفی شده توسط لیست ها در آن حوزه فرعی باشد، آن فرد و یا 

افراد به عنوان نماینده آن حوزه فرعی انتخاب می شوند.
7. سهم نمایندگان مستقل از کل کرسی های حوزه استانی، حداکثر معادل سهم 

آن ها از کل آراء استان تعیین می شود
8. کل کرسی های استان، پس از کسر کرسی های اشغال شده توسط نمایندگان 

مستقل، بین لیست ها تقسیم می شود.
۹. لیست هایی که سهم آراء آن ها از کل آراء استان )حوزه اصلی( کمتر از 5 درصد 
باشد، لیست واجد شرایط در تعیین سهم منظور نشده و در تعیین سهم آراء لیست ها 
دخالت داده نمی شوند و با نامزدهای آن ها شبیه نامزدهای مستقل برخورد می شود.

10. سهم هر لیست استانی پس از کسر نمایندگان مستقل از کل کرسی های 
استان، از تقسیم سهم آراء آن لیست بر مجموع سهم آراء کل لیست های واجد شرایط 

در آن استان تعیین می شود.
11. در تقسیم کرسی ها بین لیست ها در حوزه های فرعی، ابتدا کرسی ها بین 
حوزه های چند نماینده ای )با اولویت حوزه های با تعداد کرسی کمتر یعنی ابتدا 
دو، سپس چهار کرسی و الی آخر( تقسیم شده. سپس کرسی های باقی مانده بین 

حوزه های تک نماینده ای تقسیم می شود.
12. سهم هر لیست در هر حوزه فرعی چند نماینده ای پس از کسر کرسی های 
اشغال شده توسط نمایندگان مستقل در آن حوزه از تقسیم سهم آراء لیست بر مجموع 

سهم آراء لیست ها در آن حوزه فرعی تعیین می شود.
13. همه نامزدها بر اساس نسبت رأی آن ها بر رأی رقیب اولویت بندی شده و 
برای انتخاب شدن اولویت با افرادی است که این نسبت برای آن ها بیشتر باشد. 
افراد حاضر در هر لیست نیز بر اساس نسبت رأی خود بر رقیب در حوزه  های مختلف 
فرعی اولویت بندی می شوند. در انتخاب نمایندگان هر لیست و پر کردن سهمیه آن 
لیست در حوزه های فرعی تک نماینده ای، اولویت به نامزدی داده می شود که نسبت 

رأی او بر رقیب از سایر حوزه های فرعی در آن لیست بیشتر باشد.
14. انتخابات تک مرحله ای است و لذا کلیه قوانین مرتبط با دور دوم انتخابات 

مجلس و مغایر با این ماده لغو می گردد.
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سیمای واقعی یکپارچه سازی قدرت

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با اراده ملت;
یکدستی قوا باعث شده فضای نظارت، پاسخگویی و شفافیت که از ویژگی های حکمرانی خوب است دچار تعلیق شود.

اراده ملت/پیام فیض: سالروز حکم تنفیذ ریاست جمهوری حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی با نقدهای تندی علیه دولت همراه شده است. نقد جریان 
اصالح طلب از ناکارآمدی های موجود امری متداول و مرسوم است اما نقدهایی 

که هواداران دیروز ابراهیم رئیسی به دولت وی وارد می کنند، نشان دهنده 
عمق مشکالت موجود و ناکارآمدی دستگاه اجرایی کشور می باشد. تناقض 
رویکرد نمایندگان مجلس در یک سالگی عمر دولت گواه این مدعاست که 
دولت علیرغم کاهش موانع به دلیل یکدستی قوا، موفق عمل نکرده است. 
در ارتباط با این موضوع اراده ملت گفتگویی با دکتر حشمت اهلل فالحت پیشه 
استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت 

ملی مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید:
جناب آقای فالحت پیشه به نظر شما چرا حامیان دیروز رئیسی در اولین 

سالگرد حکم تنفیذ وی به منتقدانش تبدیل شده اند؟
پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400 برخی نمایندگان مجلس در 
کمیسیون های مختلف جلساتی تشکیل می دادند و رقبای رئیسی را قسم 
می دادند که در این انتخابات شرکت نکنند. در حقیقت با این کار به دنبال 
محدودسازی فضای رقابت در انتخابات بودند. در نظام ایران به دلیل اینکه 
حزب وجود ندارد افراد پاسخگوی رفتار و شعارهای سیاسی خود نیستند و 
متأسفانه مردم تاوان این رویکرد را پرداخت می کنند. دو جریان سیاسی در 

کشور بیش از همه به حزب ظلم کردند.
حزب، چارچوبی نهادی و سیاسی دارد که به راحتی تغییر نمی کند. نحوه 
هزینه کرد های آن در ایامی مانند انتخابات شفاف است و طبعاً این رویکرد 

باعث جلوگیری از تصمیم گیری های خلق الساعه می شود.
این نکته قابل تأمل وجود دارد که چرا در کشور حزب شکل نگرفته است؟ 
علت این است که مسئولین در دوره های مختلف مزه عدم پاسخگویی را 

چشیده اند و رفتار مسئوالنه نداشته اند.
جریان های سیاسی هرگاه به دور مجلس یا دولتی جمع می شوند و پس از 
مدتی که ایام ماه عسل آن مجلس و دولت تمام می شود و روزهای پاسخگویی 
نسبت به عملکرد فرامی رسد مسئوالن از زیر بار این مسئولیت فرار می کنند.

هر فردی که مسئولیتی دارد به فراخور آن باید پاسخگو باشد. به طور مثال 
نماینده مجلس عالوه بر قانون گذاری یک وظیفه نظارتی نسبت به دولت 

دارد که باید پاسخگوی آن نیز باشد.
امروز مجلس و دولت یکدست هستند. آفت یکپارچگی قدرت در سامان 
مدیریت یکپارچه نهادی به ضرر تمامیت کشور است. به همین دلیل مجلسی 
که باید نظارت و مؤاخذه کند به وظیفه خود عمل نمی کند. اینکه بعضًا 
نطق های انتقادی از سوی نمایندگان شنیده می شود مشکلی را حل نمی کند. 

نطق ها و سخنرانی ها چیزی از مسئولیت سیاستمداران نمی کاهند.
نمایندگان مجلس بدانند که عالوه بر قانون گذاری پنج ابزار نظارتی دارند 
که شامل تذکر، سؤال، تفحص، استیضاح و اعمال ماده 234 می باشد. هیچ 
قانونی بدون نظر مجلس نمی تواند تصویب شود. مهم ترین قانون نیز قانون 

بودجه است.
در الیحه بودجه سال جاری علیرغم اینکه مجلس سؤاالت و ابهامات 
فراوانی در بحث تخصیص یارانه ها داشت اما دولت، قانون تغییر یارانه ها یا 

میزان گرانی های یک سال اخیر در طول تاریخ بعد از انقالب 

بی سابقه است.

بخش عمده مشکالت این است که کشور نظامی حزبی ندارد.

دو جریان سیاسی در کشور بیش از همه به تحزب ظلم کردند.

عرصه سیاست داخلی در ایران به عرصه میان مایگان تبدیل 

شده است.

در ایران به دلیل فقدان نظام حزبی، افراد پاسخگوی رفتار و 

شعارهای سیاسی خود نیستند.

این مجلس است که مسئولیت نظام مدیریت پاسخگو را دارد.

نمایندگان مجلس به جای شروع زودهنگام رقابت های انتخاباتی 

در قالب نظام قانون گذاری و نظارتی خودشان عمل کنند.
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همان حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد.
مجلس به جای سخنرانی باید در قالب نظارتی خود عمل کند. در نظام 
یارانه ها شاهد بودیم که بیش از 500 هزار میلیارد تومان را دولت تحت عنوان 
بازگشت یارانه به جیب مردم حذف کرد. اصل شعار خوب بود اما نتیجه آن 

گرانی و تورم شد.
موارد متعددی وجود دارد که در طول یک سال اخیر می توانست مورد ارزیابی 
قرار گیرد. وعده هایی که وزرا درزمینه تأمین مسکن، رفع فیلترینگ، حوزه های 
بهداشت و مقابله با حوادث طبیعی دادند همگی مواردی هستند که در قالب 
ماده 234 و استیضاح می توانند مورد پیگیری قرار گیرند و متأسفانه از این حوزه 
تخطی آشکار صورت گرفته است. میزان گرانی های یک سال اخیر در طول 

تاریخ بعد از انقالب بی سابقه است.
مجلس در دو حوزه تعلل کرد  اول از اختیار قانون گذاری خود استفاده نکرد؛ 
مثاًل مجلس در بحث حذف ارز ترجیحی به یک قانون غیر شفاف رأی داد. 
دومین کم کاری درزمینه نظارتی است. چرا مجلس از دولت سؤال نمی پرسد 

که این 500 هزار میلیارد تومان کجا و چگونه هزینه شده است؟
امروز مهم ترین مسئله سیاسی در کشور پرونده برجام است. در این حوزه 
سؤاالت جدی برای مردم وجود دارد. ازجمله اینکه در طول یک سال گذشته 
در سیاست خارجی چرا منافع ملی کشور تحت الشعاع منافع برخی کشورها مانند 
روسیه قرارگرفته است؟ چرا مجلس به وظیفه نظارتی خود در این مورد عمل 
نمی کند؟ چرا درزمانی که ایران می توانست باالترین درآمد نفتی تاریخ به نسبت 
مقطع زمانی را داشته باشد و بهترین فرصت برای احیای بازارهای ازدست رفته را 
داشت، از بین رفت؟ مجلس سؤال نمی کند که چرا تیم مذاکره کننده هسته ای 
به ناپختگی و ناخودآگاهی منافع کشور را تسلیم منافع دیگر کشورها می کند؟

در دنیای تحریمی ها روزانه صدها هزار میلیارد تومان نفت ایران تخفیف 
می خورد تا به فروش برسد، چرا مجلس یک آمار دقیق از دولت نمی خواهد 
که مردم بدانند در ازای یک سیاست خارجی غلط چه هزینه ای از جیب آن ها 

پرداخت می شود؟
مجلس مسئولیت نظام مدیریت پاسخگو را دارد. وزرا و رئیس جمهور موظف 
هستند اهداف قانون برنامه را محقق کنند. در صورت عدم تحقق، مجلس 

موظف است مسئولین اجرایی را در هر سطحی مؤاخذه کند.
بنابراین در شرایط یکدستی قوا در کشور فضای نظارت، پاسخگویی و 
شفافیت که از ویژگی های حکمرانی خوب است دچار نوعی تعلیق شده است. 
حال برای اینکه برخی نمایندگان مجلس سرنوشت آرای خودشان را از سرنوشت 
عملکرد دولت خارج کنند به سخنرانی های احساسی روی می آورند. سخنرانی 
نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه نمک بر زخم مردم می پاشد. کسانی که امروز 
انتقادهایی را مطرح می کنند امضایشان بر پای نامه دعوت از رئیس جمهور 
کماکان باقی است. برخی از همین نمایندگان فضایی تخریبی علیه کاندیدای 

رقیب شکل می دادند و درنتیجه فضای انتخابات غیررقابتی می شد.
متأسفانه تنها چیزی که درباره آن صحبت نمی شود حقوق کمی و قابل ارزیابی 
مردم است. شعار دادن به نفع مردم، کار راحتی است و همه سیاستمداران این 
سابقه را دارند؛ اما این شعارها هیچ گاه به واقعیت تبدیل نشده است. نمایندگان 
مجلس به جای شروع زودهنگام رقابت های انتخاباتی حداقل در قالب نظام 

قانون گذاری و نظارتی خودشان، عمل کنند تا مقداری از مشکالت مردم کاسته 
شود. اگر مشکالت مردم تعدیل شود طبیعتاً بخش عمده ای از این نمایندگان و 
دولت، مجدد انتخاب خواهند شد؛ اما اگر مشکالت کاهش پیدا نکند مردم کاری 

به جناح بندی ها ندارند بلکه همه را مسئول شرایط موجود می دانند.
مسئول و مقصر ناکارآمدی های موجود مجلس کیست؟ شما چند درصد 

هیئت رئیسه و رئیس مجلس را مقصر می دانید؟
در نظام های مدیریت سیاسی دنیای امروز که سابقه موفقی هم دارند از یک 
مدل حزب محور استفاده می کنند. احزاب آن کشورها در میان نخبگان جامعه 
جستجو می کنند و صاحبان افکار بکر را در حوزه های مدیریت سیاسی پیداکرده 
و کار را به دست آن نخبگان می سپارند؛ اما در کشور ما به دلیل اینکه حزبی 
وجود ندارد این خأل به گونه ای دیگر پر می شود. افرادی را پیدا می کنند که در 
قالب »سامان نوچگی« بتوانند عمل کنند؛ بنابراین هیچ وقت نه مجلس و نه 

دولت نمایندگی سطح واقعی ملت ایران را دارا نمی شوند.
می توان نتیجه گیری کرد که بخش عمده مشکالت این است که ما نظام 
حزبی نداریم. در دنیا احزاب عالوه بر انتخابات و مسئولیت پاسخگویی برای 
شعارهای انتخاباتی وظایف انضباطی افرادی که به مجلس راه داده اند را به 
دوش می کشند. حتی حضور غیاب را هم احزاب انجام می دهند. امروز می بینیم 
که بوریس جانسون را حزب خود او برکنار کرد؛ اما در ایران متأسفانه این خأل 
وجود دارد و افراد به میزان فرصت طلبی سیاسی منصب دریافت می کنند. 
کسانی هم که مستقل هستند و شعارهایی در راستای منافع ملت می دهند در 
روند تخریب و ارعاب قرار می گیرند؛ بنابراین عرصه سیاست داخلی در ایران 
به عرصه فعاالن میان مایه تبدیل شده است و جای نخبگان سیاسی روزبه روز 

در حال تنگ تر شدن است.

یکپارچگی قدرت در سامان مدیریت یکپارچه 

نهادی، آفت تمامیت کشور است.

نطق ها و سخنرانی ها از مسئولیت سیاستمداران 

نمی کاهد بلکه می افزاید.
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رویدادهای ایران و جهان

هفته نامه
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سیل دست کم جان 90 نفر را در کشور گرفت.

سیل و رانش زمین در دو هفته اخیر جان دستکم »۹0 نفر« را گرفته است و 
هم زمان امدادگران همچنان به دنبال مفقودان هستند. هواشناسی به طور مکرر، 
در خصوص وقوع سیل در جنوب و شرق کشور هشدار سطح قرمز را طی چند 
روز تمدید کرد. سازمان امدادونجات نیز طی این مدت در آماده باش قرار داشت. 
از اوایل مرداد تاکنون دستکم 6۹ نفر بر اثر سیل جان باختند. جمعیت هالل احمر 
می گوید »45 نفر« دیگر هم مفقود می باشند. باران های موسمی و سیل آسا در 
روزهای آخر تیرماه نیز جان 22 تن را در شهر استهبان استان فارس گرفت. رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور گفت تغییرات اقلیمی نیز در حوادث اخیر نقش 
داشته اند. بنا بر گزارش ها، آمار مفقودان در مازندران بیش از دیگر نقاط است. 
استان تهران نیز بیشترین شمار جان باخته ها را ثبت کرده است. جواد ساداتی نژاد، 
وزیر کشاورزی، گفته است که در فاز نخست بیش از »6 هزار میلیارد تومان« 
خسارت سیل در حوزه های مختلف کشاورزی برآورد شده است. بنا بر اعالم 
سازمان مدیریت بحران گزارش های اولیه حاکی است، دستکم 20 هزار واحد 
مسکونی در سیل های اخیر دچار آسیب شده اند و از این تعداد 13 هزار واحد هم 
نیازمند تعمیر می باشند. هفت هزار واحد نیز نیازمند بازسازی کامل هستند. مهدی 
ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: بالغ بر شش 
هزار نفر نیز به صورت اضطراری اسکان داده شده اند که بیشترین اسکان های 

اضطراری در استان سیستان و بلوچستان و اصفهان انجام شده است.

انتقاد از مسئوالن و حاشیه بازدیدها

همچون بحران های گذشته، انتقادهایی هم به عملکرد مسئوالن مطرح شده 
است. حضور هم زمان تعدادی از مقامات در مناطق سیل زده، آن هم با پوششی 
نامناسب در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شده است و منتقدان آن ها را 
به گرفتن »ژست های رو به دوربین« متهم کرده اند و این رفتار را »تبلیغاتی، 
عوام فریبانه و ریاکارانه« دانستند. درمجموع 24 استان در جریان بارش های اخیر 

درگیر سیل و آب گرفتگی بودند.

 اگر می گذاشتند در اسفند 99 به برجام برگردیم، دولت را 
در شرایط دیگری تحویل می دادیم.

صبح روز 12 مرداد، حسن روحانی در جمعی از وزرا و معاونان سابق 
رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم، در سالروز تنفیذ حکم 
ریاست جمهوری خود با تسلیت ایام شهادت امام حسین )ع(، گفت: اینکه 
می گویند فشار خارجی مهم نیست، بلکه مدیریت داخلی اشکال دارد، حرف 
کاماًل درستی است اما تفسیر وارونه می کنند. تصمیمات ما ایراداتی داشته که 
امروز گرفتار این مشکالت شدیم. اگر تصمیمات درستی در داخل می گرفتیم، از 
خارج نمی توانستند این چنین به ما فشار بیاورند. ما سال 13۹7 تحت فشار ترامپ 
قرار گرفتیم. ترامپ مشکالت فراوانی ایجاد کرد؛ اما چه کسی به ترامپ چراغ 
سبز نشان داد؟ چه کسانی باعث شدند که ترامپ به خودش چرات بدهد و به این 
نتیجه برسد که اگر فشار حداکثری به ما وارد کند، در همان سال ۹7 انقالب ما 
سرنگون می شود. ترامپ که نمی خواست ما صرفاً تحریم شویم. اطرافیان ترامپ 
به صراحت اعالم کردند مردم و مسئوالن در 22 بهمن جشن پیروزی انقالب 
را نخواهند دید. هدف آن ها سرنگونی نظام و انقالب بود. همه برنامه ریزی ها 
بر این مبنا بود. توطئه بیرونی بود اما عالمت داخلی هم دادند. اردیبهشت ۹7 
حاصل دی ۹6 بود. پس مشکل از داخل است تا بیرون. وی افزود: در دولت دوم 
اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و روند ادامه داشت، ما علیرغم بالیای طبیعی 
مانند سیل و زلزله و همه گیری کرونا، می توانستیم به رشد اقتصادی برسیم و 
تورم تک رقمی را ادامه می دادیم. اگر می گذاشتند در اسفند ۹۹ به برجام برگردیم، 
دولت را در شرایط دیگری تحویل می دادیم. او گفت: ما تصمیم گرفتیم برای 
خرید 200 میلیون دز واکسن خارجی قرارداد ببندیم. خیلی ها مخالف بودند و 
می گفتند ما در داخل واکسن تولید می کنیم و به زودی 50 میلیون دز تحویل 
می دهیم. ما حتی پیشاپیش از آن ها هم خرید و هم تشویقشان کردیم. 60 
میلیون دز واکسن از روسیه خریداری کردیم که چند میلیون دز بیشتر به ما 

ایران و  جهان در هفته ای که گذشت  
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تحویل ندادند. 50 میلیون دز واکسن از تولیدکنندگان داخلی خریدیم که در دوره 
ما چند میلیون دز بیشتر نتوانستند تحویل دهند. از چین و هند، اروپا و کو واکس 
واکسن خریدیم. شرایط به گونه ای شد که حداقل حدود 110 میلیون دز واکسن، 
عالوه بر واکسن داخلی، خریداری کردیم. ضمن اینکه اگر طرح تحول سالمت 

نبود ما در کرونا زمین گیر می شدیم.

در  طالبان  فرهنگ  بوی  محالتی:  سروش  آیت اهلل 
برخوردهایی که با زنان و دختران می شود به مشام می رسد.

 

 آیت اهلل سروش محالتی در آخرین گفتار، از سلسله گفتارهای خود با موضوع 
»جامعه منکر زده«، حذف تصویر از برخی سنگ قبرهای زنان در بهشت زهرا را 
مطابق با موازین شرع ندانست و گفت: برخوردهای خارج از موازین شرع سبب 
گسترش فساد در جامعه می شود. بنا بر گزارش دیده بان ایران؛ این استاد دروس 
خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر بخواهیم منکر را بر اساس اهمیت انتخاب 
و بر اساس آن جامعه را مورد ارزیابی قرار دهیم کافی است که به نهج البالغه 
مراجعه کرده و شاخصه های الزم را برای ارزیابی منکرات اجتماعی استخراج کنیم. 
هرکسی که با منطق این کتاب آشنا باشد می داند که ریشه اصلی مفاسد اخالقی، 
اجتماعی و دینی »فقر« است. لذا حضرت به فرزند خود فرمودند: »فقر اختالفات 
را در جامعه زیاد و درگیری ایجاد کرده و عقل و خرد را خاموش و دین را نابود 
می کند«. سروش محالتی گفت: حضرت امیر )ع( بااینکه خودشان صاحب قدرت 
و حکومت است، شجاعانه وضع جامعه را ازنظر اقتصادی نقد کرده و به ریشه یابی 
مسائل می پردازند و می فرمایند: »اْضِرْب بَِطْرِفَک َحْیُث ِشْئَت ِمَن الَنّاِس، َفَهْل 
َل نِْعَمَه اهلَلّ کفرا«. منکراتی که امروز در نزد  ُتْبِصُر إاَِلّ َفِقیراً ُیَکابُِد َفْقراً، أَْو َغنِّیاً بََدّ
برخی از متدینان اهمیت پیداکرده، در کالم حضرت امیر علیه السالم دیده نمی شود. 
وی به حساسیت های ایجادشده بر پوشش زنان در جامعه امروز ایران اشاره کرد 
و گفت: لباس نشان دهنده نوع فرهنگ انسان است. کمی ها و کاستی هایی در 
این حوزه وجود دارد و در چند دهه اخیر این ضعف ها گسترش پیداکرده و جامعه 
ما ازاین جهت دچار مشکل است و مسیری را طی می کند که برای هیچ کسی 
خوشایند و قابل دفاع نیست؛ اما در کنار این منکر، منکر دیگری وجود دارد و آن، 
نوع مواجهه با منکر اول است؛ یعنی بخشی از نهی از منکر های امروز، مصداق 
منکر است. این استاد دروس خارج حوزه علمیه تصریح کرد: در جامعه ما دو نوع 
نگرانی وجود دارد، عده ای نسبت به منکر اول نگرانی دارند وعده ای نگران منکر 
دوم هستند. گروهی از دسته اول، منکر دوم را نمی بینند و گروهی از آنانی که 
منکر دوم را می بینند نسبت به منکر اول اغماض می کنند. ما معتقدیم هر دو منکر 
هست و نباید نسبت به آن ها چشم پوشی داشت؛ اما روبرویی با منکر اگر دارای 
حد و حدودی نباشد و در قالبی که شرع گفته اتفاق نیفتد، با وضع خطرناکی روبرو 
می شویم. نگرانی در برابر پوشش، غیرقابل انکار است اما نگرانی دیگر این است 
که کسانی برای اصالح امور قدم به میدان بگذارند که با شیوه های خود نتوانند 
مشکلی را حل کنند، بلکه فشار ها و تهدید ها افزایش پیدا کند و با نسلی که هرروز 
فاصله اش با موازین دینی بیشتر می شود روبرو شویم. آقای سروش محالتی گفت: 
در چند هفته گذشته که برخورد با بدحجابی شدت پیدا کرد، مسئوالن بهشت زهرا 
اعالم کردند ما هم به میدان آمدیم و با کسانی که عکس بدحجاب را نصب 

می کنند برخورد می کنیم. اعالم کردند که ۹7 سنگ قبر را با هماهنگی خانواده ها 
اصالح کرده ایم. وی تصریح کرد: نباید به اسم نهی از منکر از ضوابط شرع خارج 
شد. چه کسی گفته عکسی که روی سنگ قبر کشیده می شود باید محجبه باشد؟ 
کدام فقیهی چنین فتوایی داده است؟ آیت اهلل اراکی می فرمودند در عکس اگر 
مفسده ای نباشد، رعایت حجاب الزم نیست. نامحرم، شخص است. اگر از این 
نظر نیز بگذریم، نشان دادن صورت فرد روی سنگ قبر چه حرمتی دارد؟ با عنوان 
مبارزه با فساد اخالقی، چه کارهایی را دنبال می کنیم؟ مقرراتی را که مبنای دینی 
ندارد اجرا می کنیم و از طرفی افرادی این مقررات را دور می زنند و افرادی خارج 
از ضوابط سنگ را دوباره نصب می کنند. هرکجا که حرکت غیرمنطقی کردیم، 
راه های فساد را باز می کنیم. این استاد دروس خارج حوزه علمیه گفت: برخورد 
طالبان با دختران افغانستان در دانشگاه، جامعه، مدرسه، ادارات و کوچه و خیابان را 
همه دیده ایم. گاهی این فرهنگ در ایران نیز استشمام می شود. عده ای در اوایل 
انقالب درصدد تفکیک دختران از پسران در دانشگاه بودند و حضرت امام این 
موضوع را جمع کرد. امروز برای اینکه قدرت اقدام عملی کنیم نداریم باید استدالل 
و منطق خود را بگوییم و توضیح دهیم که آنچه اتفاق می افتد دین نیست و به نام 

دین است و اگر هم دین باشد، دین طالبان و خوارج است.

سقوط یک جنگنده سوخو در شیراز

بنا بر خبر اولیه، این اتفاق حوالی ساعت ۹ صبح چهارشنبه 12 مرداد 1401 رخ 
داد. بر اساس این گزارش، خلبان و کمک خلبان در زمان وقوع این مشکل، خود 
را به خارج از هواپیما پرتاب )اجکت - پرتاب با صندلی خلبان( کردند که در این 
حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. دراین ارتباط روابط عمومی نیروی 
هوافضای سپاه در اطالعیه ای از وقوع حادثه برای یک فروند هواپیمای سوخو 22 
این نیرو به دلیل نقص فنی در پایگاه هوایی شیراز خبر داد. بر اساس این اطالعیه 
این هواپیما هنگام برخاستن در پایگاه هوایی شیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان 
ناگزیر به استفاده از سامانه صندلی پران )اجکت( شدند. در این سانحه خلبانان با 

عکس العمل بهنگام خویش، در سالمت کامل هستند.
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معرفی فیلم

ایمان به انسانیت

شناسنامه:
نام فیلم: زندگی دیگران
The lives of others
ژانر: درام
محصول کشور: آلمان
سال انتشار: 2006
مدت زمان: 137 دقیقه
زبان ها: آلمانی، انگلیسی
نویسنده و کارگردان: فلورین هنکل ون دونر سمارک

داستان این فیلم در آلمان شرقی در سال های آخر دوران استیالی حزب 
کمونیست رخ می دهد. اشتازی پلیس مخفی امنیت کامالً جدی در حال کنترل 
هنرمندان و نویسندگان است. وزیر فرهنگ و هنر طی مأموریتی که به مقامات اشتازی 
می دهد از آنان می خواهد گئورگ درایمن؛ نمایشنامه نویس برجسته را تحت نظر بگیرند. 
ویسلر بازجوی ارشد و خبره اشتازی مأمور این پرونده است او با شنود مداوم در جریان 
زندگی درایمن قرار می گیرد که در این میان شخصیت صادق و صمیمی نویسنده او را 
تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین در ادامه کار متوجه می شود که وزیر با استفاده از 
موقعیت سیاسی خودخواسته نامتعارفی از کریستا همسر درایمن دارد. درواقع وزیر قصد 
گرفتار کردن و حذف نویسنده را دارد تا بتواند به خواسته های شیطانی خود برسد.

بعد از تخریب دیوار برلین و بعدازاینکه رژیم کمونیستی آلمان شرقی متالشی 
می شود درایمن خبردار می شود که برخالف تصورش تحت کنترل و شنود بوده و کسی 
که او را از دام اشتازی نجات داده است، ویسلر بوده است. اینجاست که کتابی با عنوان 
»سرودی برای انسان نیک« را می نویسد و آن را به این مأمور تقدیم می کند. فیلم 
بااحساسی از ایمان به انسانیت خاتمه می یابد.

دونر سمارک نویسنده و کارگردان فیلم با موفقیت توانسته است ترس ریشه دار 
مردم آلمان شرقی را از پلیس امنیت و مشکالتی که هنرمندان و نویسندگان آن کشور با 
آن مواجه هستند، به تصویر بکشد. داستان های مشابه »زندگی دیگران« در جوامعی 
امکان دارد که حکومت جستجو در زندگی خصوصی شهروندان را حق خود می داند و 
این اجازه را به خود می دهد که آن ها را ازنظر نگرش و سبک زندگی طبقه بندی کند. در 
چنین شرایطی قدرت سیاسی حاکم بر جامعه می تواند زمینه فساد را فراهم آورد و کسانی 
که در رأس قدرت هستند از نفوذ خود برای ارعاب شهروندان و وادار ساختن آن ها به 
تسلیم و اطاعت سوءاستفاده کنند. درواقع فیلم در پی آن است تا پلیدی سیستمی را به 
تصویر بکشد که به بهانه مردم، از آن ها علیه خودشان جاسوسی می کند و البته در این راه 
موفق عمل کرده است.

در پایان امیدوار هستیم با دیدن این فیلم وجهه های دیگری از انسانیت را تجربه 
کنید.

تهیه: راضیه گمار
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پیشنهاد کتاب

چهره خشن جنگ
شناسنامه:

معرفی کتاب جنگ چهره ی زنانه ندارد
نویسنده: سوتالنا الکساندرونا الکسیویچ

ترجمه: عبدالمجید احمدی
انتشارات: چشمه

تعداد صفحات: 364 صفحه

کتاب جنگ چهره ی زنانه ندارد در چند سال اخیر به یکی از مشهورترین کتاب های 
جهان با موضوع جنگ تبدیل شده است. این رمان درباره زنان روسی  است که در جنگ 

جهانی دوم در جبهه حضور داشتند و با آلمان ها جنگیدند.
سوتالنا الکسیویچ )1۹48( اولین نویسنده ی تاریخ است که به خاطرِ نوشته هایش در 

ژانر مستند نگاری جایزه ی ادبی نوبل را در سال 2015 از آن خود کرد.
کتاب جنگ چهره ی زنانه ندارد روایتی از خاطرات زنانی است که در ارتش اتحاد 

جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم جنگیدند و حاال بعد از سال ها از کابوس ها، تنهایی و 
هراس هاشان می گویند. نویسنده چند صد نفر از این زنان را می یابد و با تمامشان حرف 

می زند. از هر قشری هستند؛ پرستار، تک تیرانداز، خلبان، رخت  شور، پارتیزان، بی سیم چی 
و… و همین چندصدایی بودن است که این کتاب را از سایر آثار جنگی متمایز می کند. در 
این کتاب حتی آشپز و رخت شوی ساده هم توانسته اند نظرشان را درباره جنگ بیان کنند. 
هرکس صدای خود را دارد و با آن سخن می گوید و این چندصدایی بودن، سطر به سطر 

کتاب را قابل باور می کند. آن ها شاعر و فیلسوف و سیاست مدار نیستند و ساده و رک حرف 
خود را می زنند و حرفشان به دل می نشیند و خوب درک می شود زیرا جنگ برای همه 

ملت های جهان موضوعی آشنا است.
در روایت های مردانه جنگ عمدتاً از آمار و ارقام و قهرمانی ها و پیروزی ها صحبت 

می شود اما این کتاب از جنسی دیگر است. این کتاب روایت زنانی است که از خانواده های 
خود گذشته اند، بچه هایشان را قربانی کرده اند، اسیر و شکنجه شده اند و بعد از جنگ نیز دیگر 

زندگی عادی محروم شده اند. هیچ کس حاضر به ازدواج با آن ها نبوده، از جامعه طرد می شدند. 
این کتاب درباره ی زنانی است که اگرچه در هنگام جنگیدن بهترین بوده اند اما احساسات 

آن ها با این جنگ هم مسیر نبوده است.
در بخشی از متن کتاب می خوانیم در مرکز همه ی این خاطرات این حس وجود دارد: 

غیرقابل تحمل است مردن، هیچ کس دلش نمی خواهد بمیرد. غیرقابل تحمل تر از آن 
کشتن انسان هاست؛ زیرا زن زندگی می بخشد. مدت زیادی انسان جدیدی را در بطنش 
حمل می کند. از او مراقبت می کند و به دنیایش می آورد. من فهمیدم که کشتن برای زنان 

دشوارتر است.
اگرچه این کتاب به زیبایی حقیقت تلخ جنگ را توصیف می کند. بااین وجود کتاب 

جنگ چهره ی زنانه ندارد سراسر تلخی نیست، درست است که در بحبوحه جنگ جهانی 
دوم اتفاق می افتد ولی مگر ممکن است جنس زن جایی حضورداشته باشد و خبری از 

زیبایی، عشق و فداکاری نباشد؟
در قسمتی از پشت جلد کتاب جنگ چهره ی زنانه ندارد آمده است:

کتاب گاه شامل چنان لحظاتی می شود که فراتر از خوانده ها و شنیده های مرسوم است 
درباره ی جنگ. بی پرده و عریان است و ناگهان مادری را به ما نشان می دهد که برای عبور از 
خط بازرسی آلمان ها بچه اش را نمک اندود می کند تا تب کند و سربازان بهراسند از تیفوس و 

او بتواند در قنداق بچه ی گریان با پوست ملتهب سرخ شده دارو ببرد برای پارتیزان ها… و 
این کتاب چنین آدم هایی است…

تهیه : علیرضا مالمیر 
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یک دولت ِهفتادساله در تبعید!
 مناقشه چین و تایوان بر سر چیست؟

یک – وارث قانونی امپراتوری
دو دولت بر کره زمین نام ِجمهوری چین و پرچمی سرخ رنگ را زیبنده خود 
می دانند: دولت اول جمهوری خلق چین است و دولت دوم جمهوری چین/

تایوان/چین ملی/چین تایپه نامیده می شود. دولت ِ »حزب ناسیونالیست چین« 
که در جزیره »تایوان« به پایتختی شهر »تایپه« مستقر است و نوزدهمین 
اقتصاد بزرگ دنیاست خود را »جمهوری چین« می خواند؛ و دولِت »حزب 
کمونیست چین« که در سرزمین اصلی چین به پایتختی پکن قرار دارد و دومین 
قطب اقتصادی دنیاست خود را »جمهوری خلق چین« می نامد. در این نوشتار 
برای پرهیز از این تشابه ِنام ها، دولت مستقر در جزیره را تایوان و دولت ِبزرگ تر 
را چین می نامیم. تا سال 1۹47، تایوان کشوری بزرگ و وارث امپراتوری چین 
بود که سرزمین اصلی چین، جزایر تایوان و مغولستان را کنترل می کرد. درسال 
1۹4۹ پس از انقالب ِمائو، سرزمین اصلی چین صاحب حکومتی جداگانه شد و 
حزب ناسیونالیست چین از پکن به جزیره تایوان رانده شد و دولت در تبعید خود را 
تشکیل داد. جمهوری تایوان در پی قیام سال 1۹11 تشکیل شد. قیامی که به دو 
هزار سال حکومت امپراتوری در چین پایان داد. این شورش از نارضایتی مردم در 
مورد وضعیت کنترل یک ریل راه آهن آغاز و سپس بدل به یک شورش گسترده 

شد و در پی کودتای گروهی از نظامیان به تأسیس یک جمهوری منجر شد.
تایوان در جنگ جهانی دوم به اشغال ژاپن درآمد. در سال 1۹47 پس از 
پایان جنگ، مجمع الجزایر تایوان از ژاپن باز پس گرفته و قانون اساسی جدیدی 

تصویب شد. پس از شکست تایوان در جنگ داخلی چین و با آغاز انقالب 
کمونیستی، در سال 1۹4۹ حزب ناسیونالیست چین حاکمیت ِسرزمین اصلی 
این کشور را از دست داد و در پایتخت موقت خود -تایپه- در جزیره تایوان مستقر 
شد و پرچم قرمز با نشان ِخورشید را پرچم خود اعالم کرد. دولت کمونیستی 
نیز در پکن مستقر شد و پرچم سرخ رنگ با پنج ستاره را نماد خود اعالم کرد. 
تایوان خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان می داند. 
متقاباًل چین نیز تایوان را دولتی غیرقانونی و بخشی از خاک خود می خواند که 
هرازگاهی شاهد اوج گیری این تنش  هستیم. دولت چین تاکنون دست کم شش 
بار قطعنامه ی استقالل تایوان و عضویت آن در سازمان ملل را در شورای امنیت 

وتو کرده است.
دو- حق وتو در شورای امنیت

تایوان تا سال 1۹71 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و از 
حق وتو برخوردار بود؛ اما در این سال از این سازمان اخراج شد و حق رأی این 
کشور به دولت جمهوری خلق چین واگذار شد. این تصمیم به دوره ریاست 
جمهوری ریچارد نیکسون در امریکا برمی گردد. نیکسون تالش کرد تا با توجه 
به رقابت بین چین و شوروی، با بازگرداندن »جمهوری خلق چین« به جامعه 
بین المللی، به آن کشور قدرت بدهد و موازنه جدیدی را در نظام بین الملل ایجاد 
کند. یکی از این تالش ها جابه جایی حق وتو از تایوان به چین بود. این کار با 

رأی گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد.

تهیه: سیدمهدی تروهید
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معرفی چهره

کریستف باالی استاد ادبیات فارسی درگذشت

ادبیات ایران با نویسندگانی چون محمود دولت آبادی باید به نوبل می رسید.

ادبیات و زبان فارسی در فرانسه،  باالیی، استاد  کریستف 
محقق درزمینه ادبیات معاصر ایران و مترجم آثار ادبی فارسی 
به فرانسوی در 11 مرداد 1401 در سن 73 سالگی درگذشت.

دولت آبادی،  محمود  پیرزاد،  زویا  از  کتاب هایی  وی 
هوشنگ  و  رؤیایی  یداهلل  وفی،  فریبا  پور،  پارسی  شهرنوش 
از سال  بود. همچنین  فرانسوی ترجمه کرده  به  را  گلشیری 
1۹۹8 تا 2002 مدیر انجمن ایران شناسی فرانسه بوده است

ه  ت ا ک و س ت ان  ا د ه ای  س رچ ش م ه  کتاب  سه  یشان  ا
ایرانی  آگاهی  بحران  و  فارسی  رمان  پیدایش  ف ارس ی، 
است. نوشته  فرانسه  زبان  به  فارسی  ادبیات  مورد  در  را 

بخشی از گفتگوی وی با رادیو بین المللی فرانسه:
کریستف باالیی که بر ادبیات داستانی پس از انقالب ایران اشراف دارد، تأکید 
می کند که انقالب ایران نه تنها موجب پدید آمدن نسل جدیدی از نویسندگان 
شد، بلکه بر نویسندگانی که پیش از انقالب مطرح بودند نیز تأثیر گذاشت.

کریستف باالیی عالوه بر تأکید بر حضور جدی زنان ایرانی در ادبیات پس 
از انقالب، به تبعید و همچنین نسل جدیدی از نویسندگان مهاجر ایرانی که به 
زبان خارجی می نویسند، نیز اشاره می کند و می گوید که این ها از پدیده های 
دوران پس از انقالب است. کریستف باالیی همچنین معتقد است که ادبیات 
فارسی قله های خود را از دست نداده و از ادبیات دیگر کشورها چیزی کم ندارد.

باالیی در پاسخ به اینکه سانسور چه تأثیری بر ادبیات پس از انقالب ایران 
گذاشته، می گوید که اساساً »سانسور بر زنده بودن یک زبان تأثیر ندارد«. او با تأکید 
بر اینکه »از سانسور دفاع نمی کند«، بااین حال اضافه می کند که شاید در دوران 
سانسور، مقاومت نویسندگان بیشتر شود. این مترجم آثار ادبیات فارسی می گوید 
خیلی از نویسندگان ایرانی، در دوران سانسور جمهوری اسالمی قوی تر شده اند.
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یک عکس و چند نکته

نیم نگاهی به مشکالت پیک های موتوری

باالتر از خطر  
در این شماره نشریه نگاهی داریم به مشکالت و چالش هایی که پیک های موتوری با آنها روبرو هستند. در سالهای اخیر شغل 

جدیدی به مجموعه شغلها اضافه شده است که بعلت عدم نیاز به تحصیالت مورد استقابل مردان جوان زیادی قرار گرفته است. این شغا 
فقط نیاز به یک موتور و توان راندن آن دارد. اما علی رغم ظاهر ساده این شغل، این جوانان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکنند. 

اهم مشکالت پیک های موتوری رستوران ها را میتوان بصورت زیر خالصه کرد:  

.خطرات ناشی از تردد با موتور در خیابان ها و کوچه های شلوغ و پرترافیک
. هزینه های باالی قطعات و تعمیر و نگهداری موتور.

. مشکالت متعدد در وضعیت بیمه و بازنشستگی
. کاهش توان جسمی در ادامه سالم و کم خطر کار در سنین باال.

.برخوردهای گاه نامهربان و پرتوقع برخی مشتریان.
. مسئولیت آسیب یا کاهش کیفیت سفارش مشتری.

. افزایش نیاز به تردد در شرایط وخامت و بدی آب وهوا.
. پورسانت های باالی برخی شرکت ها در خصوص پیک های شرکتی.

. درآمدی که تنها برای گذران هزینه های جاری کفایت می کند.
مشاغل دور از نظر

تهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایران



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

34

شامره44

18 مرداد ماه سال 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

اینو گراف  ببینید

نگاهی متفاوت
 به چالش های محیط زیستی ایران

کشور ایران از معدود کشورهای 
جهان با تنوع اقلیمی و اکوسیستمی 
می باشد که متأسفانه همانند اکثر 
ذخایر  درحال توسعه  کشورهای 
دستخوش  آن  طبیعی  و  زیستی 

تغییراتی جبران ناپذیر شده است.
عامل اصلی آلودگی و تخریب 
محیط زیست فعالیت های انسانی 
معضالت  به  منجر  که  می باشد 
محیط زیستی شده و هرروزه نیز به 
اثرات زیان بار آن افزوده می شود. 
آلودگی های محیط زیست، تغییرات 
از  بسیاری  و  آب  کمبود  اقلیم، 
حوادث طبیعی در توسعه سیاسی و 
اقتصادی تأثیرگذار بوده و می تواند 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر 
جامعه نیز اثر بگذارد. تغییرات و 
کشور  در  محیط زیست  تخریب 
قرار  اولویت  در  و  توجه  نیازمند 
باید  دولت  برنامه های  گرفتن 
باشد چراکه مسائل محیط زیست 
ملی  منیت  ا مسئله  با  گاهی 
گره خورده است. تدوین و اجرای 
سیاست گذاری های محیط زیستی 
نیازمند همکاری و تعامل دولت 
طرح  یک  به صورت  حاکمیت  و 

فراگیر ملی است.
بحران کمبود آب و خشک سالی 
و فرسایش خاک، مصرف انرژی، 
رفتن  بین  از  و  هوا  آلودگی 
معضالت  ازجمله  زیستی  تنوع 
می باشد.  کشور  محیط زیستی 
توسط  که  زیر  اینفوگراف  در 
آب  کیفیت  تحقیقات  مرکز 
پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 
تهیه شده  ایران  پزشکی  علوم 
چالش های  مهم ترین  به  است 
محیط زیستی ایران پرداخته است.

تهیه: مهشید قاسمی
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اخبار حزبی

هفته نامه
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در جلسه هفته گذشته دفتر سیاسی حزب ابتدا بررسی 
عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در حوزه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد 
که خالصه ای از این بحث را در همین شماره می توانید 
مطالعه نمایید.

در بخش دوم به بررسی محتوایی شعارهای اعتراضی 
طبقه متوسط در دهه اخیر پرداخته شد و نحوه تغییر و 
جهت گیری این شعارها به عنوان یک شاخص عینی 
موردبحث قرار گرفت.

و نهایتاً در بخش سوم این جلسه گزارشی از مقدمات 
برگزاری همایشی تحت عنوان زنان و تحزب ارائه گردید. 
در سال 13۹8 قرار بود که حزب اراده ملت ایران متولی 
برگزاری همایشی با این عنوان گردد که به دالیلی به تأخیر 
افتاد؛ و اینک مجدداً قرار شده است بعد از انجام بررسی های 
الزم حزب در این راستا اقدام نماید.

طبق گزارش واحد انتشارات حزب دو کتاب »روند دیپلماسی نفتی ایران« و »نقش شورا در توسعه سیاسی« برای ارسال به چاپ خانه 
آماده شده اند. این دو کتاب بعد از طی مراحل قانونی و فنی آماده انتشار شده اند و احتمااًل تا پایان تابستان به عالقه مندان حوزه سیاسی ارائه 

خواهند شد.
کتاب دیپلماسی نفتی تألیف خدیجه رمضانی مقدم و علیرضا سلطانی است و کتاب شوراها توسط شهرام آقایاری، بهرام سرمست و داریوش 

قنبری تألیف شده است.

بررسی محتوایی شعارهای اعتراضی طبقه متوسط در دفتر سیاسی 

دو کتاب جدید انتشارات حزب راهی چاپخانه شدند
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تصویب تغییرات اساسنامه حزب هنوز منتظر 
برگزاری جلسه کمیسیون ماده ده احزاب است. 
در آخرین کنگره حزب دو تغییر مهم در اساسنامه 
حزب به تصویب کنگره رسید.

اول اینکه سمت ریاست شورای مرکزی حزب 
از سمت دبیر کلی منفک گردد و دوم اینکه تعداد 
بازرسان حزب به 5 نفر افزایش یابد.

علی رغم گذشت بیش از یک سال از کنگره دهم 
حزب اراده ملت ایران، هنوز کمیسیون ماده ده 
احزاب در مورد دو تغییر اساسنامه حزب نظر خود را 
اعالم نکرده است.

تغییرات اساسنامه حزب منتظر نظر کمیسیون ماده ده احزاب

حضور فعاالنه زنان حزب در همایش جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

باخبر شدیم که قرار است چند مقاله از جانب 
زنان فعال حزب برای همایشی که به همت 
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با عنوان 
»احزاب، زنان و نسل های حقوق بشر؛ ظرفیت ها 
و چالش ها« در آذرماه امسال برگزار می گردد، 
ارسال شود.

طبق پوستر منتشرشده این همایش تا تاریخ 
15 شهریور می توان چکیده مقاالت را برای 
دبیرخانه این همایش ارسال نمود.

این همایش در چهار محور: نقش احزاب در 
احترام به نسل های حقوق بشر؛ احزاب زنان و 
تحقق نسل های حقوق بشر؛ احزاب، دولت ها و 
حقوق بشر زنان؛ مطالعه تطبیقی پیرامون احزاب 
و حقوق بشر زنان برگزار می گردد و دبیر علمی 
آن خانم شهین دخت موالوردی می باشند.
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ناله پیرزن مازنی که 
دیگر زمینی نداشت

و تراژدِی ایرانی که دیگر 
برای همه ایرانیان نیست

        »تیم برتون« اگر آنی ست که خودش را در آثارش به ما 
معرفی می کند، به احتمال زیاد از دستکاری داستانش از ما نخواهد 

رنجید. کدام داستان؟
داستان پدر و مادری که در جزیره به خاطر بچه های جور و 
واجورشان شهره عام و خاص بودند و کلکسیونی از بچه های 

نوع  در  که  رنگ ووارنگ 
خودش بینظیر بود. پسرکان 
و دخترکانی شگفت انگیز و 
شبیه  یکی   ، خیره کننده
شبیه  یکی   ، نه ا و هند
گیالس، دخترکی با گیسوان 
با  پسرکی  و  بید  درخت 
دختری  گنجشگ،  بالهای 
ی  پسر و  کی  صد قا
مارچوبه ای. خانه شان فرش 
ترمه های  ز  ا بود  شده 
 ، ب لعا و  نگ  شر خو
دیوارهایش کاشی هایی از 
شیشه های  و  نور  جنس 
با  که  کوچکی  نگی  ر
هنرمندی، پنجره ی اتاقها را 
بودند.  کرده  نقاشی  گویی 
می خواستید  اگر  خالصه 

دفتر دنیا را ورقی بزنید، یک بعدازظهر به صرف چایی، در خانه 
ساحلی آقا و خانم ایرانا کار شما را راه می اندخت. بین اینهمه 
اعضای پر نقش ونگار، یک پسرک کوچولوی صدفی هم بود. پسر 
سپیدچهره  و الغراندامی که کله ای شبیه صدف دریایی داشت و 

چشمان نقره ای رنگش روی لبه کفه می درخشید.
اما راستش االن دنباِل شرِح شکل و شمایل اعضای این 
خانواده و اشعار زندگی شان نیستیم. قصه ی ما، روایِت غریِب یک 
آلرژی فصلی است که گریبان والدین را گرفت و دست آخر هم 
به ماجرای تلخی انجامید. نشانه های آلرژی، هر شب و هنگام 

خواب، بسراغ مامان و پاپا می آمد. خارش بدن، ورم چشمها، درد 
عجیب و غریبی که حتی نمیشد نقطه ی دقیق اش را روی بدن 
نشان داد. این بدحالی، طوری پیش رفت که باالخره تمام شبها، 
از ترفندهای طبیبان،  از آن ها ربود. هیچ کدام  خواب آرام را 
توصیه های اقوام یا معجون همسایه های دلسوز هم بکار خانواده ی 
ایرانا نیامد. تا اینکه یکشب والدین، هر دو باهم در عمیِق یک 
بیقراری شبانه، کابوسی غریب را دیدند. دیدند که بلعیدِن یک 
صدف دریایی، تمام درد و رنجشان را مثل آبی بر آتش، پایان داده. 
بیدردی و آرامش عمیِق بعد از جویدن صدف، در این کابوس 
پلشت، به قدری دلچسب و وسوسه کننده بود که تا پلک از این 
آشفته خواب گشودند، بدون یک لحظه درنگ، شبح وار به سمت 
اتاق پسرک صدفی به راه افتادند. با قدمهایی که انگار جادو شده 

بود و چشمانی که دیگر نور را نمی دید.
موجها با رنگ غیرگونی، 
خودشان را به صخره های کنار 
خانه میکوبیدند و شاخه های 
نه  با بی تا  ، ر چنا ن  ختا ر د
خزان  چون  را  برگهاشان 
ناگهانی پاییز، به زمین ریختند. 
سارهای جزیره خود را به دریا 
سپردند و فرشته ماهی ها یکی 
پس از دیگری خسته و بیجان 
از  ستاره ها  آمدند.  آب  روی 
بال  و  یستادند  ا درخشش 
ن  ا خو ز ا و آ ی  کها جیر جیر
خشکید. آنشب اما در میان این 
حیرت آور،  و  سیاه  غوغای 
ضعیف،  ناله  یک  جز  آدمها 

چیزی ندیدند و نشنیدند.
لباس خواب  فردا صبح، 
راه راه پسرک، با بوی مالیمی 
از دریا، رها شده روی تخت پیدا شد؛ و هرگز کسی پسرک صدفی 

را در جزیره ندید.
والدین پسرک حاال شبها بدون خارش و درد، به خواب می روند 
اما مدتی ست که سرفه های خشن و از پی هم ریه هایشان را 
می خراشد. این سرفه های خشک و متوالی، کم کم آن ها را کالفه 
و عصبی کرده است. طوریکه شبها برای تَر کردن گلوشان باید 
چند بار رختخواب را ترک کنند و از جلوی اتاق پسرک صدفی 
بگذرند که زمزمه ی لرزانی از پشت در قفل شده اش در گوش شان 

می پیچد. زمزمه می گوید: »خانه، دوستت داشتم«!

صفحه آخر
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برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 
به آدرس پایین ایمیل

  Hgolami1367@gmail.com
و یا

به شــماره زیرازطریق واتساپ ارسال نمائید  
۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵
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