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دکتر سیدنظام الدین موسوی*: 
بنده ف��ارغ از عملکرد برخی 
نماین��دگان محت��رم که در 
ایفای نقش نمایندگی، کارویژه 
درس��ت و دقیقی داش��تند و 
در ابع��اد و حوزه های مختلف 
توانستند به عنوان یک نماینده مطلوب نقش آفرینی 
کنن��د، معتقدم برون داد و کلی��ت مجلس دهم یک 
مجلس ضعیف بود؛ مجلسی که نتوانست آنطور که باید 
و شاید در جایگاه وکالت مردم ایفای نقش کند و آن 
تعبیر حضرت امام را که فرمودند: »مجلس در رأس امور 
است« اجرایی کند. بخشی از دالیل این مشکل یعنی 
عدم تاثیرگذاری جدی مجلس فعلی، ساختاری است 
و مربوط به شیوه رأی آوری بخشی از نمایندگان است 
که با وعده و وعید وارد انتخابات می شوند و بعد از آنکه 
وارد مجلس شدند، از نقش آفرینی درست و مطابق قانون 
اساسی در جایگاه وکالت مردم بازمی مانند و مجبور به 
زدوبند با دستگاه های اجرایی و دولتی می شوند. اما علت 
مهم تر ناش��ی از ورود تعداد دیگری از نمایندگانی بود 
که عموما با نگاه جریانی و جناحی وارد مجلس شده و 
خود را مرید دولت می دانستند و تنها کارکرد خودشان 
در مجلس را همراهی و حمایت از دولت تعریف کرده 
بودند. البته به طور طبیعی با توجه به اینکه قوه اجرایی 
دستگاه پیش برنده کشور هست و بار اصلی مسؤولیت 
کش��ور بر عهده دس��تگاه اجرایی اس��ت، نمایندگان 

مجلس باید با دولت همراهی هایی داشته و کمک هم 
بکنند اما حقیقت امر این است که این وجه در مجلس 
دهم بیش از حالت همراهی و حمایت، به دنباله روی 
و تبعیت مجلس از دولت تبدیل ش��د. برخی عناصر 
کلیدی مجلس دهم هم در این موضوع کم تاثیر نبودند. 
عدم توج��ه به تصویب قوانی��ن و ارائه و تصویب 
طرح هایی متناسب با شرایط کشور و همچنین کاهش 
ش��دید نقش نظارتی مجلس در ابعاد مختلف، عمال 
جایگاه پارلمانی را تضعیف کرده و موجب شده ما کمتر 
شاهد تاثیرگذاری مجلس در بزنگاه های حساس کشور 
طی 4 سال گذشته باشیم. بنده فکر می کنم حتما باید 
مدل تصمیم سازی و تصمیم گیری در مجلس تغییر 
کند و چنانچه تغییر نکند، قطعا وضعیت رکود و رخوت 

فعلی ادامه خواهد یافت. 
درباره اولویت ه��ای مجلس یازدهم باید گفت در 
درجه اول، اولویت مجلس یازدهم خود مجلس است، 
یعنی شفاف سازی فرآیندهای درونی مجلس از جمله 
مدل رای دادن نمایندگان بسیار مهم و اساسی است. 
مدل روابط و تعامالت نمایندگان با بخش های اجرایی 
و قانونمند کردن این روابط و افزایش نقش نظارتی خود 
نمایندگان بر نمایندگان بسیار مهم است. به تعبیری 
تا مجلس ما مجلس شفاف و کارآمدی نباشد، قطعا 
نمی تواند دولت را به سمت شفافیت و کارآمدی هدایت 
کند. اولویت دوم مجلس باید معیش��ت مردم باشد. 
امروز مردم ما به دلیل ناکارآمدی دولت، به دلیل نبود 

برنامه از س��وی دولت و کاهلی دولت دچار مشکالت 
معیشتی فراوانی هس��تند که بخش عمده ای از این 
مشکالت نه ناشی از تحریم، بلکه ناشی از بی تدبیری، 
کاهلی و تنبلی دولت و عدم ایجاد توازن در موضوعات 
اقتصادی کشور است. مجلس باید به این 2 حوزه ورود 
داشته باشد، بویژه مجلس باید یک فکر اساسی برای 
تامین نیازهای اولیه مردم محروم و بخش های ضعیف 

جامعه داشته باشد.
بعد از این اقدامات اولیه که بیش��تر شکل مسکن 
دارد، مجلس بعدی باید به سمت اصالح زیرساخت های 
اقتص��ادی با رویکرد جراحی گونه ب��رود؛ اعم از نظام 
بانکی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی کشور و حمایت از 
صنعت و تولید داخلی، توجه به کسب وکارهای نوین 
و اشتغال آفرین. به نظرم اگر ما بتوانیم با این رویکرد 
عمل کنیم، می توانیم زیرساخت های اقتصادی کشور 
را تقوی��ت کرده و تحریم های آمریکا و غرب را بی اثر 
کنیم. االن دولت تقریبا هیچ برنامه ای برای بی اثرکردن 
تحریم ه��ای غرب ندارد و این تحریم ه��ا را به مثابه 
شمشیر داموکلس بر سر کشور نگه داشته و پذیرفته 
اس��ت؛ در حالی که راه ه��ای متنوع و متکثری برای 
بی اثرکردن تحریم ها وجود دارد. وظیفه اصلی مجلس 
آین��ده، ورود به این عرصه و ریل گذاری برای حرکت 

صحیح دولت است.
 * کاندیدای شورای ائتالف نیروهای انقالب
در انتخابات مجلس شورای اسالمی

ثمان�ه اک�وان:  در کنفران��س 
امنیت��ی مونیخ که از 14 تا 16 
فوریه / 25 تا 27 بهمن در آلمان برگزار شد، صدها تن 
از رهبران، متفکران غربی، س��ازمان های بین المللی و 
رهبران سازمان های اقتصادی گرد هم آمدند تا درباره 
بحران های اصلی و چالش های امنیتی آینده در سراسر 
جه��ان با هم به بحث و تبادل نظ��ر بپردازند. موضوع 
اصلی انتخاب شده برای کنفرانس امنیتی 2020 مونیخ 
داد، واژه »Westlessness« بود که در زبان فارس��ی 
نزدیک ترین واژه ب��رای ترجمه این کلمه »بی غربی« 
است. همان طور که تعدادی از تحلیلگران حوزه روابط 
بین الملل در نوشته های خود در طول چند روز گذشته 
نیز نشان داده اند، انتخاب این واژه از جمله اقداماتی در 
این کنفرانس بوده که در نهایت بی سلیقگی انجام  شده 
است، چرا که تقریبا در زبان های مختلف پیدا کردن واژه 
معادلی که بتواند معنای این کلمه را به  صورت کامل در 

زبان هدف توضیح دهد وجود ندارد.
واژه »Westlessness« در اص��ل ب��ه معنای در 
تصور قرار دادن دنیای بدون غرب است؛ دنیایی که به 
دلیل اختالفاتی که کشورهای غربی در موارد مختلف 
ب��ا یکدیگر پیدا کرده اند، دیگر تأثیری از غرب و بویژه 
اروپ��ا نمی پذیرد. »بی غربی« در جایی اهمیت می یابد 

که بدانیم کشورهای اروپایی و آمریکا در ترس مشترک 
از رشد چین و توسعه حوزه نفوذ و قدرت این کشور در 

دنیا نیز به سر می برند.
»فرانک والتر اش��تاین مای��ر« که تا پیش  از این به  
عنوان وزیر خارج��ه آلمان بارها در کنفرانس امنیتی 
مونیخ ش��رکت کرده بود، در کنفرانس سال 2020 به 
 عنوان رئیس جمهور آلمان در این کنفرانس حاضر شد 
و هدف اصلی از انتخاب موضوع »بی غربی« را شرح داد. 
از نظر او روی کار آمدن ترامپ به  عنوان رئیس جمهور 
ایاالت  متحده باعث ش��ده است نقش آمریکا به  عنوان 
صلح س��از و حافظ صلح در جهان به کلی از بین برود. 
از سوی دیگر اروپا نیز در سال های اخیر آنقدر به خود 
و درگیری ها و چالش های درونی خود گرفتار شده که 
دیگر زمانی برای رس��یدگی به مشکالت بیرون از این 
قاره که می تواند امروز و فردای این اتحادیه را نیز تحت 
تأثیر منفی قرار دهد، ندارد. او با این مقدمه بیان کرد 
که قراردادهای بین المللی این روزها بیشتر از هر زمان 
دیگر در معرض شکنندگی و از بین رفتن قرار دارند، به 
این ترتیب نفوذ غرب و سازمان های بین المللی زاییده 
غرب مانند سازمان ملل روزبه روز در سطح جهان کمتر 
می شود. اشتاین مایر از این منظر آمریکا را متهم اصلی 
در کاهش میزان نفوذ و ظهور غرب دنیا دانست و بیرون 

آمدن ترامپ از توافق هسته ای با ایران را زمینه ساز زیر 
سؤال رفتن نقش غرب در مسائل خاورمیانه عنوان کرد. 
او معتقد است این عقب نشینی باعث کاهش میزان نفوذ 
غرب در مسائل مربوط به شرق خواهد شد و رقابت ها 
بین قدرت های بزرگ در شرایط امروزی دوباره به عرصه 

کنش های بین المللی بازگشته است. 
ای��ن واژه البته از منظر کارب��ردی در حیطه روابط 
بین الملل نیز با اجماع جهانی از س��وی رهبران غربی 
مواج��ه نبود. برخی از آنها مانند »مارگرت وس��تگار« 
نایب رئیس اتحادیه اروپایی اعالم کرد آنها تا به  حال به 
این واژه یا این اتفاق در عرصه بین المللی فکر نکرده اند. 
وس��تگار در صحبت های خ��ود در کنفرانس امنیتی 
مونیخ بیان کرد: »آیا ما واقعا اینجا جمع شده ایم که به 
رکود شکل گرفته در درون خودمان رسمیت بدهیم و 
از تمام دنیا بخواهیم درباره این مشکل با ما همدردی و 
همفکری کنند؟ من واقعا این مسأله را درک نمی کنم«. 
او البته برخالف برخی دیگر از رهبران اروپایی معتقد 
است قوانین اروپایی، ارزش های اروپایی و اجماع اروپا در 
کل دنیا مشاهده می شود و نیازی به ایجاد یک بحران 
در این باره نیس��ت. با این  حال شواهد مختلفی وجود 
دارد که نشان می دهد نگرانی های اروپایی ها درباره دور 
افتادن شان از اتفاقات عرصه جهانی و تصمیم سازی در 

درون بلوک های منطقه ای چندان هم بی ربط نیست. 
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در این باره به مواردی 
که اخیرا اروپا از آنها دور مانده و پس زده ش��ده اشاره 
ک��رد و گفت: »آینده خاورمیانه دیگر این روزها نه در 
پایتخت های کش��ورهای اروپایی یا در ژنو و نیویورک 
مقر س��ازمان ملل، بلکه در شهرهای آستانه و سوچی 
تعیین می شود؛ شهرهایی که ایران، ترکیه و روسیه در 
آن برای آینده خاورمیانه برنامه ریزی می کنند«. او البته 
تقصیر این کار را گردن آمریکا می اندازد و معتقد است 
به دلیل اینکه ایاالت  متحده دیگر حاضر نیست به  عنوان 
پلیسی که در همه جای دنیا حضور دارد، ظاهر شده و 
به حل وفصل مسائل جهانی بپردازد، در واقع شاهد بروز 
شکاف های ژئواستراتژیک هستیم و این جای خالی را 
کشورهایی پر کرده اند که احترامی برای ارزش های غربی 
و اروپایی قائل نیستند. ماس در ادامه یادآور شد به همین 
دلیل آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ بحث »بی غربی« 
و ضرورت گفت وگوی استراتژیک سران غربی بویژه در 
مس��أله دفاعی را که مدت هاست امانوئل مکرون آن را 

مطرح کرده است در دستور کار خود قرار داد.
تردیدها درباره تأثیرگذاری غرب بر مسائل جهانی به 
 قدری عمیق شده است که زمانی که مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا با رد این نگرانی ها به کشورهای اروپایی 

اطمینان داد »ما در حال بردن هستیم«، اولین سؤالی 
که برای کش��ورهای اروپایی به وجود آمد این بود: آیا 
اصوال دیگر »ما«یی هم در عرصه جهانی و عرصه تقابل 

شرق و غرب وجود دارد؟
»یان برمر« از اساتید حوزه روابط بین الملل و بنیانگذار 
»گروه اوراسیا« نیز در این باره گفته است: »تا به  حال در 
چنین کنفرانسی شرکت نکرده بودم که اروپا و آمریکا 
درباره مسائل امنیتی شان تا بدین حد دچار اختالف و 

شکاف باشند«.
در حالی  که آمریکا در این کنفرانس بر این عقیده بوده 
است که تهدید چین بیشتر از هر زمان دیگری برای غرب 
و نفوذ غرب در دنیا جدی شده است، کشورهای اروپایی 
بر این عقیده بودند که نباید غرب را بر اساس مناطق 

جغرافیایی تعریف کرد، بلکه باید بر اس��اس ارزش ها و 
آرمان ها آن را تعریف کرد. بر این اس��اس »ایده غرب« 
و ارزش های غربی تا زمانی که افراد به  صورت فردی یا 
جمعی ارزش هایی مانند آزادی های فردی، دموکراسی 
و حاکمی��ت قانون را محترم بش��مارند، در دنیا زنده 
خواهد بود و بدین ترتیب کشورهایی که حتی از لحاظ 
جغرافیایی در غرب نیز قرار ندارند، می توانند حافظان 
غرب و ارزش های غربی باشند. اما سؤال اصلی اینجاست: 
آیا گسترش ارزش های غربی بدون حضور کشورهای 
غربی می تواند متضمن تأثیرگذاری این کشورها در عرصه 
روابط بین الملل باشد؟ این سؤالی است که تحلیلگران 
بین المللی بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ قرار اس��ت 

تحقیقات وسیع تری درباره آن انجام بدهند.

دکتر  عباس س�لیمی  نمین: 
در  انتخ��اب  ش��اخص های 
برخی  مختلف  انتخابات های 
ثاب��ت و برخی متغیر اس��ت. 
شاخص های ثابت در هر شرایط 
و دوره ای در کشور ثابت است و 
از جمله آنها می توان به »شجاعت، تعهد، صداقت، ایمان، 
سالمت روح و روان، سالمت مالی، سوابق علمی مناسب، 
تجربه عملی و کارنامه مناس��ب، مرزبندی با دشمن، 
تذهیب نفس و پایبندی به حقوق دیگران و پایبندی 
به قانون« اشاره کرد که در تمام دوره ها بدون شک ثابت 
است و مردم نیز نسبت به آن آگاهی دارند و بسیار مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است تا اگر کسانی قصد ورود 
به خانه ملت و نمایندگی مردم را داش��ته باشند، باید 
از این ش��اخص های ثابت برخوردار باشند. کسانی که 
می خواهند خود را در زمان انتخابات عرضه کنند باید 
نسبت به این شاخص ها کارنامه مناسبی داشته باشند.

در کنار این شاخص های کلی، همواره شرایط زمانی 
برخی ضرورت هایی را پیش روی جامعه و مردم که باید 
نمایندگان مجلس را انتخاب کنند، قرار می دهد. این 
شرایط عاملی است که شاخص های متغیر یک جامعه 

را برای انتخاب به وجود می آورد.
امروز در واقع در کشور، منطقه و فضای بین الملل 
با مسائلی مواجه هستیم که باید با در نظر گرفتن این 
ش��رایط انتخاب کنیم، یعن��ی در انتخاب نمایندگان 

خود برای راهیابی به مجلس ش��رایط فعلی کشور در 
عرصه های مختلف را باید لحاظ کنیم.

ممکن است شرایطی که امروز در کشور به عنوان 
مس��ائل دارای اهمیت و تاثیرگذار بر انتخاب مردم به 
وجود آمده، در آینده وجود نداش��ته باش��د و مسائل 
دیگری جایگزین آنها باشد و موجب شود ضرورت های 
دیگری در جامعه احساس شده و در راس قرار گیرد، 
بنابراین در هر ش��رایط و دوره ای باید متناسب با آن 
دوره، شاخص های متغیر جامعه را برای »انتخاب دقیق 

و مناسب« در نظر گرفت.
شاخص های متغیر همواره به وضعیتی برمی گردد 
که مردم و کشور در آن قرار گرفته اند. امروز در کشور 
ما برخی مطالبات از سوی جامعه مطرح می شود که 
به تحریم های گس��ترده بین المللی مربوط می شود؛ 
مطالباتی در حوزه معیشت، اقتصاد، داروهای تحریمی 
و اموری که در مسیر اعمال تحریم ها عامل فشار شدید 
اقتصادی بر زندگی فردی و اجتماعی مردم شده است. 
مردم در این دوره انتظار دارند مدیران متناسب با شرایط 
کنونی بر تالش و پشتکار خود بیفزایند تا کشور به سمت 

حل مشکالت موجود حرکت کند.
اگر این مس��أله از طریق انتقاد یا نصیحت ممکن 
نباش��د مردم با انتخ��اب قوی تر و لحاظ کردن برخی 
مالحظات به س��مت تحقق مطالب��ات خود حرکت 
می کنند تا با انتخاب افراد مناسب تر که اتکا به تالش 
بیشتر و کار افزون تر را در دستور کار خود قرار  می دهند، 

به مطالبات خود جامه عمل بپوشانند. این مهم در واقع 
از طریق یک مجلس قوی امکانپذیر است؛ مجلسی که 
رویکرد آن عمدتا حل مش��کالت مردم و فهم و درک 
درست از شرایط اجتماعی و زندگی فردی مردمی باشد 

که به تک تک نمایندگان رای داده اند.
باید افرادی را به مجلس گسیل کنیم که تغییراتی 
را در کارکرد مدیران جامعه ایجاد کنند. شاید این نیاز 
در آینده تغییر ک��رده و در هر دوره ای نیاز جامعه به 
گونه متفاوتی باشد. برای مثال شاید در دوره ای نیاز به 
قانون گذاری در کشور وجود داشته باشد و در دوره ای 
اصالح ساختار های قانونی؛ همانطور که در مجلس اول با 
توجه به روی کار آمدن نظامی اسالمی و نوپا نیاز جامعه 
قانون گذاری و استخراج قوانین براساس اصول حاکم بر 
یک نظام اسالمی بود. در دوره ای باید مجلس به لحاظ 
قانون گذاری تقویت  شود؛ امروز اما به نظر می رسد بیش 
از هر چیز جامعه طالب آن است که مجلس به لحاظ 
کارآمدی و کیفیت عملکرد نمایندگان و به دنبال آن 

بهبود عملکرد مدیران اجرایی تقویت شود.
امروز مردم از نماین��دگان مجلس می خواهند به 
گون��ه ای عمل کنند که راهی برای دور زدن تحریم ها 
یا بی اثر کردن آنها را پیش بگیرند. باید روز دوم اسفند 
مردم پای صندوق های رای حاضر ش��ده و جریانی را 
راهی مجلس کنند که بتواند خود الگو و شاخص در 
زمینه کارآمدی باشد. اگر چنین شود، مطالبات بحق 

جامعه پاسخ درخور خواهد گرفت.

مجلس دهم در بزنگاه های حساس بی تأثیر بود

اندیشمندان و رهبران غربی در کنفرانس امنیتی مونیخ از نگرانی های خود گفتند

ترامپ مقصر اصلی افول غرب در عرصه روابط بین الملل

کارکردهای یک مجلس قوی
یادداشت
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در شبکه های اجتماعی
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مجلسقوی
برایایرانقوی

    یک رکن قوی بودن مجلس شورای اسالمی حضور هرچه بیشتر مردم 
پای صندوق های رأی است. رکن دوم مجلس قوی کیفیت انتخاب است

  افراد با ایمان، شجاع، کارآمد، وظیفه شناس، پرانگیزه، وفادار به اسالم
 مردم، انقالب و کشور، سرسخت در مقابل دشمنان  و  دل نبسته به دنیا 

و مطامع مالی برگزیده شوند
    انتخابات مجلس بار دیگر نشان خواهد داد مردم در کنار نظام اسالمی

و پشتیبان آن هستند

Le
ad

er
 . ir

س:  
عك

 

vatan-e-emrooz     voL.12     no.2870    WeD.FeB.19, 2020     ISSn:2008-2886          1181 سال  و  105  روز گذشت     چهار شنبه       30 بهمن  1398       24  جمادی الثانی   1441          19  فوریه      2020          سال  دوازدهم             شماره 2870              8 صفحه          1000 تومان

یبیان غر
 جشنواره سی وهشتم فیلم فجر را می توان
 به خاطر نادیده گرفتن فرامرز قریبیان 
»ضدقهرمان« نامید

صفحه   8

صفحه   2


