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یادداشت1-

مجرم گردانی
خوب یا بد
امیر محمود حریرچی

جامعه شناس

چندی پیش شــاهد بودیم که نیروی انتظامی
تعدادی از اراذل و اوباش ســطح شــهر را برای
عبرت آموزی دیگر اشرار در سطح شهر چرخاند.
همانطــور که از نام نیــروی انتظامی بر میآید
وظیفهاش ایجاد نظم و امنیت در سطح جامعه
است که خوشبختانه این اتفاق رخ داده است اما
اقدامش در مورد گرداندن اراذل و اوباش در سطح
شهر که به نیت ایجاد شرمساری در اراذل و اوباش
بود چنــدان جالب نبود و به نظرم این رفتار به
هیچ عنوان تاثیری در کاهش جرم از سوی چنین
افرادی نخواهد داشت چرا که باز شرایطی به وجود
میآید که این افراد به رفتار ناپسند شان در جامعه
ادامه دهند مثال فقر یا تســهیل مال نامشروع.
اما این اقــدام نیروی انتظامی در شــبکه های
اجتماعی به بحث گذاشته شد و بسیاری موافق
ایــن عمــل بودند و البتــه نه به ایــن صورت.
چرا که نیــروی انتظامی درحالی که مجرمان را
می چرخاند با بعضی از آنها رفتار خشونت آمیز
داشت که این خود تکرار چرخه خشونت است.
عــدهای دیگر هم این موضــوع را مطرح کردند
که کسانی که مورد خفت گیری توسط اراذل و
اوباش قرار گرفتهاند از نظر روحی آسیب دیده اند
و به آنها به نوعی زور گفته شده و آزار دیده اند از
همین رو با مجرم گردانی توسط پلیس روحشان
به آرامش رسیده است  .اساساً هم نیروی انتظامی
به دلیل تســکین آالم این عده از شهروندان که
تجربه زورگیری توســط افراد شرور را داشتهاند
دست به این اقدام زده است.
ادامه در صفحه11

یادداشت2 -

شورای شهر تهران و
نیز موانعی برسر راه شهرداری و شورای شهر ایجاد
میشود که طبیعتا شورا را از پیگیری خواستههای
نقش سوزن بان ها!
کالن یا اصالحاتی اساسی باز خواهد داشت .ایجاد
محمدصادق جوادی حصار
تحول بنیادین در مســیر اداره شهر تهران نیازمند
فعال سیاسی اصالحطلب
تغییراتی ماهیتی است اما اینکه شورای شهر چقدر
ظرفیت و اختیار دارد که چنین تغییراتی را به وجود
درحالی که در سال پایانی شوراهای شهر قرار داریم،
بیــاورد درحالی که انتصابهای ردههای میانی نیز
عملکرد این نهاد انتخابی به ویژه در پایتخت مورد
نیازمنــد تاییدیههای ویژه اســت ،خود امری مهم
ارزیابیهای مختلفی در ابعاد سیاســی یا مدیریت
است .واقعیت این است که جریانهایی در شهرداری
شــهری قرار گرفته و انتقادهایــی نیز به عملکرد
ســالها اســت که حضوری پرنفوذ دارند و اجازه
این دوره از شــورا مطرح شده اســت .درباره اینکه
نمیدهند که خواستههای اعضای شورای شهر از یک
چرا اصالحطلبــان به رغم پیروزی صد درصدی در
سطحی بیشتر در موضوعات مدیریت پایتخت نفوذ
انتخابات شورای شهر تهران نتوانستهاند انتظارات را
کند .این نوشتار با بررسی ریشه اصلی چالشهای
آن طور که باید و شاید برآورده کنند دالیل مختلفی
شــورای شــهر تهران به دنبال
را باید ذیل یک عامل اصلی مورد
در واقع بــا توجه به
توجیه برخی ناکارآمدیهای این
توجه قرار داد .در واقع در مسیر
اینکه اصالحطلبان نیز
دوره از شورا نیست اما به هرحال
حرکت نهادهایی چون شــورای
در عمل در حوزههایی
جریانی وجــود دارد که مجدانه
شهر یا حتی مجلس ترمزهایی
که قدرت را در اختیار
تالش میکند تا اثبات کند میان
وجود دارد که رویت نمیشــود
گرفتهاند با موانع بسیار
اصالحطلبانواصولگرایان تفاوتی
اما در نتیجه اثرگذار اســت .این
و ریــل گذاریهای
وجود نــدارد .در واقع با توجه به
موانع در واقع تنها به بخشهای
اینکه اصالحطلبان نیز در عمل
سوزن بانهای خاص
کالن مربوط نیست بلکه ردپای
در حوزههایی که قــدرت را در
مواجه میشوند برآیند
آن را در زیربخشهــای جزئی
اختیار گرفتهاند با موانع بسیار و
شهرداری از نهادهای فرهنگی تا
کار آنهــا تفاوتــی با
ریل گذاریهای سوزن بانهای خاص
آموزشی و خدماتی میتوان دید.
اصولگرایاننمیکند
مواجه میشوند برآیند کار آنها
به عبارت بهتر ســوزن بانهایی
تفاوتی با اصولگرایان نمیکند تا به رغم انگیزه ابتدایی
در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
که اصالحطلبان داشتهاند عملکرد آنها در چشم مردم
و فرهنگــی حضور دارند که مســیر را آنها تعیین
متفاوت از آنچه اصولگرایان برجای گذاشتهاند نباشد.
میکننــد .بنابراین صرف اینکــه اصالحطلبان به
در این زمینه شــهرداری تهران و شورای شهر نیز
شورای شهر و شهرداری تهران رسیدهاند به معنی
نمیتوانند هر روز برسر هر مسئلهای با سایر نهادها به
این نیست که سیاستگذاری نیز به آنها واگذار شده
مجادله بپردازند! آخرین مورد آن برسر مدیریت کرونا
است .ســاده انگارانه است که تصور کنیم حال که
در پایتخت بــوده که صدایی متفاوت را از مدیریت
 21نفر اصالحطلب وارد شورای شهر تهران شدهاند
شهری شــنیدیم اما در واقع مجالی به آنها در این
این اجازه را خواهند داشت که امور سیاستگذاری و
زمینه داده نشد و تالشها بر این مدار بود که شورا از
اجرایی در پایتخت را به طور کامل در اختیار بگیرند!
نهادهایباالدستیتبعیتکند.
در واقع شاهد هستیم حتی در موضوعات کم اهمیت

یادداشت4-

یادداشت3 -

مقصر وضعيت فعلی
کشور کيست؟
حسين طاهريفرد

مجتبي ذوالنوري رئيس کميسيون امنيت مجلس
در حســاب توئيتري خود مدعي شــده اســت؛
«اکثريت مردم خواســتار عزل و مجازات روحاني
هستند» .اين که چرا بايد چنين سخناني با اين
سوژه و مضمون در اين زمان منتشر شود و اين امر
چه کمکي به حل مشکالت کنوني کشور ميکند
جاي بحث فراوان دارد و موضوع اين مقاله نيست.
هدف اين يادداشت پاسخ به اين سوال است« :آيا
واقعا حسن روحاني با سياســتهاي نادرست و
اشتباه خود مسبب تمامي مشکالت حال و حاضر
کشور است؟»
حســن روحاني در آخرين ســال دوران رياست
جمهورياش به ســر ميبرد کمتر از ده ماه ديگر
دولــت دوازدهم با همه فراز و فــرودش به پايان
خواهد رســيد .حســن روحاني در انتخاباتهاي
ســالهاي  ۹۲و  ۹۶توانســت به لطف حمايت
همهجانبه اصالح طلبان و بدنه اجتماعي آنان راي
بخش بزرگي از معترضان به وضع موجود را کسب
کند.
حســن روحانــي در انتخابات  ۹۲بــا وعده حل
موضوعاتي همچون پرونده هستهاي ،مهار تورم،
حل مشــکل بيکاري ،رشــد اقتصادي و کاهش
تنشهاي سياسي توانست رقباي اصولگراي خود
را شکست داده و راهي پاستور شود .دولت يازدهم
عليرغم موفقيتهاي چشمگير در حوزه سياست
خارجي خصوصاً در مذاكرات هستهاي ،در سياست
داخلي و مســائل فرهنگي ناکام ماند .از يک سو
ناتواني روحاني در تحکيم دموکراسي و حاکميت
قانون و از ســوي ديگر مشكالت اقتصادي و عدم
خروج از بحران باعث ناخوشــنودي و ناکارآمدي
دولت يازدهم در بخشي از افکار عمومي شد.
روحاني در ســال  96و پس از فتح دوباره پاستور
بهرغم همه زمينههاي مســاعد بــراي انتخاب
کابينــهاي در راســتاي تحقــق وعدههــاي
انتخاباتياش ،کابينهاي را به مجلس معرفي کرد
که نه تنها کابينــه ايدهآلي نبود بلکه با انتظارات
رايدهندگانش فاصله بسيار داشت؛ فاصلهاي که
اميدهاي بخشي از حامياناش را به سرخوردگي
و بهت تبديل کرد .غيبت غيــر قابل قبول زنان
در ميان وزيــران کابينه دوازدهم ،در کنار ناديده
گرفتن اهل سنت و جوانان موجب انتقاد بسياري
از حاميان و رأيدهندگان روحانی شد.
بهرغم تاکيد بر آزاديهاي اجتماعي ،حقوق زنان،
حقوق اقليتها و گســترش آزاديهاي سياسي،
تناقض آشــکار بين وعدههاي روحاني در فضاي
انتخاباتي و عملکردش باعث شد تا دولت دوازدهم
بــا چالشهايي جدي در حوزه سياســت داخلي
روبرو گردد.
در دولت دوازدهم ،تيم اقتصادي روحاني نتوانست

انتظــارات اقتصــادي مردم را تأميــن کند و در
دستيابي به دســتاوردهاي اقتصادي قابل توجه
ناموفق بــود .خروج آمريکا از برجام و تحريمهاي
ســنگين دولت ترامپ از يکســو و سياستهاي
غلــط اقتصادي دولت در کنــار مديريت ضعيف
و نظارتگريــز از ســوي ديگر اقتصاد ناســالم
کشور را بشــدت تحت تاثير قرارداد و باعث تورم
افسارگسيخته و سقوط بيسابقه ارزش پول ملي
شــد .روحاني در دوره رياســت جمهورياش در
حوزه مسايل سياست خارجي و روابط بينالملل
بدليل کارشکنيهاي دلواپسان و تندروهاي داخلي
از يک طرف و فشار بيسابقه دولت آمريكا از طرف
ديگر عمال موفقيتي بدست نياورد.
اگرچــه شــاخصهاي عملکــرد در حوزههاي
اقتصادي ،اجتماعي و سياســي نشان از ناکامي
دولت روحانــي در تحقق وعدههايــش دارد اما
آيا همه مشــکالت فعلی کشور متأثر از عملکرد
نادرست دولت روحانی و تحريمهاست يا عواملي
چون معضالت ســاختاري ،ســنگ اندازيها و
کارشــکنيها نيز در به وجود آمدن اين شــرايط
دخيل ميباشند؟
اينروزها فرصتطلبــان و تندروها به گونهاي به
دولت روحاني ميتازند که گويي تمام مشــکالت
کشور بخاطر عملکرد نادرســت دولت دوازدهم
ايجاد شده است و آنان و همفکرانشان سهمي در
ايجاد مشکالت کنوني ندارند!
بدون ترديد بخشي از مشکالت سياسي ،فرهنگي
و اقتصادي حال و حاضر کشور به خاطر تصميمات
و سياستهاي نادرست و مسالهدار دولت روحاني
ميباشــد اما بخش مهمتر بــه تالش هدفمند و
برنامهريزي شــده مخالفان دولــت و تندروهای
داخلی بر میگردد.
مسلما هدف از نقد و انتقاد دلسوزانه ،بهبود شرايط
کنوني است .اما واقعيت غير قابل انکار اينست که
شــرايط نامطلوب اقتصادي ،اجتماعي و سياسي
فعلي کشــور محصول تصميمات دولت دوازدهم
«بــه تنهايي» نيســت و عوامل ديگــري نيز در
شکل گيري شرايط موجود تاثيرگذار است.
مخالفــان دولت فراموش کردهاند که بخشــي از
مشکالت کنوني بخاطر تصميمات و سياستهاي
نادرســت و مســالهدار «ديگران» است و دولت
روحانــي بايد براي آنها راه حلــي منطقي بيابد!
تندروها و دلواپســان عليرغم اينکــه ميدانند
اختيار همه تصميمات كشــور بــر عهده دولت
نيســت ،اما نابخردانه برای تخريب دولت تالش
میکنند.
بیگمان روحاني و دولتش جاي نقد بسياری دارد.
اما ســوال اساسي اين روزهاي مردم اين است که
«چرا اقتدارگرايان و اصولگرايان افراطي از نقش و
مسئوليتخوددرايجادچنينشرايطيفرارميکنند؟
چرا محافظهکاران عملکرد گذشــته ي خود را
نقادي نميکنند و مسئوليت خطاهاي خود را در
ايجاد شرايط فعلي نمي پذيرند؟»
ادامه در صفحه11

گپی با نمایندگان
مجلس
فتح اله دهقان
دانش آموخته جغرافیای سیاسی

مجلس در راس امور است
«امام خمینی قدس سره»
پارلمان به مفهوم ودر شــاکله امروزی نهادو
پدیده دنیــای جدید و نیــاز دنیای پیچیده
و مدرن اســت.از دالیل اهمیــت آن انتخاب
نمایندگان توسط عامه مردم است.در هر حال
مجلس به دالیل گوناگون جایگاه مهم و رفیعی
در جهــان دارد.تا جائی که یکی از ارکان مهم
دموکراسی در دنیای کنونی است.
در نظام جمهوری اسالمی نیز مجلس از اهمیت
خاصی برخوردار بوده و از جمله اختیارات این
نهاد عالوه بر قانون گذاری ،نظارت بر حســن
اجرای قوانین و امورات کشور است.
نماینــدگان مجلــس از اقصی نقاط کشــور
برخاسته و همه شهرهاو شهرستانها ی کشور
در مجلس دارای نماینده هستند.
به این جهت و با توجه به ارتباط مداوم بامردم
حوزههای انتخابیه در جریان مشکالت مردم
هستند.
نمایندگان مجلس براســاس قانون و وظیفه
نمایندگی موظفند نســبت به حل مشکالت
مردم اهتمام ورزند.
در حــال حاضر با توجه به فشــار اقتصادی و
این که گرانی و تورم بیسابقه مردم را عاصی
نموده،همچنین ویروس کرونا نیز مشــکالت
مضاعفی برای مردم ایجاد نموده است.
در وضعیت فعلی میطلبد نمایندگان برای حل
مشکل گرانی و تورم چارهای بیندیشند.
نماینــدگان مجلس در کمپینهای انتخاباتی
شــعارعدالت و حــل مشــکالت اقتصادی و
معیشتی را به کرات تکرار میکردند.
حال که توسط مردم به عنوان نماینده انتخاب
شدهاند موقع عمل است.حق این است ،به شعارها
و وعدههای خود پایبند باشند.در این راستا انتظار
این است از جایگاه و ظرفیت نهاد پارلمان جهت
حل مشــکالت مردم به خوبی اســتفاده شود.
مجلس برای کنترل گرانی و تورم در دو جهت
قانونگذاری و نظارت باید فعال باشد.
اگر خالو ضعف قانونی هست ترمیم شود.دیگر این
که قوانین متناسب با شرایط موجود وضع گردد.
در خصوص سیاســتهای داخلی و خارجی
وبرای اصالح سیاستهای کنونی و متناسب
با شرایط فعلی اقدام نماید.
از بعد نظارتی نیــز مجلس کانونهای قدرت
موثر در شــرایط موجود کشــوررا که شامل
نهادهــای حاکمیتی و عمومی اســت ،بدقت
مورد نظارت قرار دهد.
ادامه در صفحه11

