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جهانگیری :دانشجویان باید بتوانند با مسئوالن کشور آزادانه و منتقدانه گفتوگو کنند
معــاون اول رئیــسجمهــوری در واکنــش
به حواشــی روز دوشــنبه در دانشگاه تهران
نوشــت :بــه دانشــجو در هــر ســطحی باید
حرمــت گذاشــت و حــرف و اعتراضــش را
شــنید .پــس از برگــزاری تجمــع اعتراضی
در دانشــگاه تهــران کــه بــر مبنای گــزارش
خبرگزاریها و فیلمهایی که در شبکههای
اجتماعی منتشر شد و در واکنش به تذکرات
حراستدانشگاهدربارهحجابدانشجویان

انجــام گرفــت ،اســحاق جهانگیــری در
یادداشــتی در توئیتر نوشت :دو هفته پیش
با حضور وزرای محترم علوم و بهداشت با
جمعی از دانشجویان عزیز دومین نشست
صمیمانــه را داشــتم ،ســخنان صریــح و
انتقادیشــان را شــنیدم .به همــه مدیران،
استادان و دانشجویان توصیه میکنم که از
این ضرورت در هیچ موردی غفلت نکنند.
بــه دانشــجو در هــر ســطحی بایــد حرمت

گذاشت و حرف و اعتراضش را شنید .او در
ادامه تأکیــد کرد :هر حادثهای در دانشــگاه
بــا موضوعیــت دانشــجو رخ دهــد هــر قدر
کوچک هم باشــد ،نیازمند توجه و اهتمام
فــراوان اســت .دانشــگاه محــل گفتوگــو،
عقالنیت ،اخــاق ،التزام اجتماعی و تفکر
انتقــادی اســت و دانشــجویان اعضای این
خانوادهاند که باید بتوانند با خود ،استادان،
مدیران و با مســئوالن کشــور آزادانه و حتی

منتقدانهگفتوگوکنند.
ëëوابســتگی بودجــه کشــور بــه درآمدهای
نفتیبه30درصدرسید
«اسحاق جهانگیری» همچنین در جلسه
شــورای عالی علــوم ،تحقیقــات و فناوری
(عتــف) که به ریاســت وی برگزار شــد ،به
تحریمها و آثار آن بر بودجه کشــور اشــاره
کرد و افزود :با تالشهایی که طی سالهای
اخیــر صــورت گرفتــه ،میــزان وابســتگی

بودجه بــه درآمدهای نفتی تــا حد زیادی
کاهش یافته اســت .بــه گــزارش ایرنا ،وی
تأکید کرد :اگر زمانی بودجه دولت  80تا 90
درصد به نفت وابســته بود ،این وابستگی
امروز به  30درصد رســیده و این یعنی اگر
در بخش هزینهها در دستگاههای اجرایی
صرفهجویی شود ،منابع بیشتری میتواند
در قالــب بودجه در مســیر توســعه کشــور
مورد استفاده قرار گیرد.

ظریف در واکنش به حادثه کشتیهای اماراتی:

پیشبینی کرده بودیم عدهای بخواهند به تنش در منطقه دامن بزنند

راهکارهایی برای رفع برخی مشکالت قضایی
یادداشت پــس از گذشــت
حقوقی دورههــای گوناگون
قــوه قضائیــه ،این
قوه بــا چالشهای
گوناگونــی روبــهرو
اســت کــه البتــه
ابعاد برخی از آنها
محمدرضاویژه
استاد حقوق بســیار بزرگتــر از
دانشگاه عالمه آنچه به واقع وجود
طباطبایی دارد ،نمایانــده
شــده است .شــماری از این چالشها و
راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها در
ذیل به اختصار بررسی میشود.
 .1قوه قضائیه متکفل اموری اســت
کــه در واقــع قضایی نیســتند و ماهیت
کامالً اجرایی دارند مانند ثبت اســناد و
امالک ،پزشکی قانونی و امور زندانها.
ایــن امــر موجــب آن شــده اســت کــه
حیطه فعالیتهای قوه قضائیه بسیار
گســترش یافته اســت .به نظر میرسد
قوه قضائیــه در دوره جدید ،با توجه به
تجربه قبلی و ضرورت تمرکز بیشتر بر
امــور قضایی ،کاهــش بار امــور اجرایی
خویش را مورد بررسی قرار دهد.
 .2حــوزه اداری قوه قضائیه (بخش
ســتادی) نیــز بســیار گســترش یافته به
گونــهای کــه در عمــل حــوزه قضایی را
تحت شــعاع قرار داده اســت .به عالوه
تــورم حــوزه اداری موجــب افزایــش
فراوان منابع انسانی و فیزیکی این قوه
و الجــرم بودجــه این قوه شــده اســت.
ایــن امــر موجب آن شــده کــه در حوزه
قضایــی بــا کمبــود نیــرو مواجه شــود.
حتی در زمینه آموزشــی و پژوهشی ،به
جای همکاری و تأمیــن کادر قضایی از
دانشکدههایحقوق،مراکزاختصاصی
خود را تأســیس کــرده اســت .برخی از
معاونتهــا و بخشهــای ســتادی قوه
قضائیــه یــا غیرضــروری و بیارتباط با
امــور قضایی هســتند یا بیــش از اندازه
فربه شدهاند .پیشنهاد میشود کوچک
کردن ساختار اداری (حذف معاونتها
و بخشهــای غیرضــروری) و کاهــش
جــدی قضــات و کارمنــدان حوزههــای
اداری و انتقــال آنها به حوزه قضایی در
دستور کار قوه قرار گیرد.
 . 3در اصالحــات ســاختاری ،هدایت
دعــاوی بــه خــارج از قــوه قضائیــه در
کاهــش دعاوی نیز نقــش مهمی خواهد
داشــت .در ایــن زمینه ،نیازمنــد افزایش
شــمار نهادهــای مدنــی مرتبط بــا نظام

قضایی هســتیم که مشــارکت مردم را در
این حــوزه افزایــش خواهــد داد( .برنامه
چهارم توســعه قضایی) دو نهــاد در این
رابطه قابل توجه هســتند :شوراهای حل
اختــاف و نهــاد داوری .شــوراهای حــل
اختــاف از جمله نهادهای مؤثری بودند
که متأســفانه هنوز از کارایــی الزم در حل
و فصل دعاوی مردم برخوردار نیســتند.
از ایــن روی ،ارتقــا و گســترش شــوراهای
حــل اختــاف و افزایــش اختیــارات آن
براســاس ســطحبندی و توان تخصصی
آنهــا ،افزایش دانــش و مهــارت اعضای
شــوراهای حــل اختــاف (برنامــه دوم
توســعه قضایی و مــاده  116قانون برنامه
پنج ســاله ششــم توســعه) و در کنــار آن،
فراگیر کــردن نهاد داوری (سیاســتهای
ابالغــی  )1388نیــز بســیار مؤثــر اســت
کــه کمتــر اقدامــی را در این مورد شــاهد
هستیم (ماده  116قانون برنامه پنج ساله
ششم توســعه) .4.در زمینه پیشگیری از
جرم نیز کمتر شاهد اقدام چشمگیری
هســتیم .ایــن در حالــی اســت کــه در
سیاستهای کلی قضایی بر اهتمام به
پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری
ســایر دســتگاهها با قو ه قضائیــه در این
زمینه تأکید شده است (برنامه چهارم
توسعه قضایی).
 . 5اطالــه دادرســی در دادگاههــا
همچنان یکی از عوامل مهم نارضایتی
مــردم اســت .بــرای جلوگیــری از ایــن
امــر ،یا دعاوی و جرایم مورد رســیدگی
باید کاهــش یابد یا منابع انســانی اعم
از قضایــی و اداری افزایــش یابــد .برای
رفــع اطاله دادرســی راهکارهایی مانند
اتخــاذ رویــه مشــابه در موضوعــات
مشــابه و رســیدگی الکترونیــک،
کاهــش نوســانهای زمان دادرســی در
پروندههای مشابه (برنامه دوم توسعه
قضایــی) ،الــزام بــه ارســال اظهارنامه
پیــش از طــرح دعــوا ،الــزام بــه حضور
وکیــل در فرآینــد دادرســی ،پیشبینی
مهلت طــرح دعوا در برخــی از دعاوی
حقوقی ،ایجاد سیستم مدیریت پرونده
و فراهــم کردن مقدمات اجرایی آن در
دادسراها و دادگاهها ،افزایش دسترسی
به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی
و بهبــود کیفــی خدمــات و دسترســی
بــه آنهــا ،اصــاح توزیــع جغرافیایــی
مجتمعهای قضایی در کشور به لحاظ
دسترســی فیزیکی (سیاســتهای کلی
قضایــی ،برنامه دوم توســعه قضایی،

ایــران و دســتیابی به برجام خواســتار
تقویت گفتوگوهای راهبردی با ایران
شــد .همکاریهــا و گفتوگوهایــی که
نتایج آن در برخی حوزهها نمود عینی
یافته و در برخی دیگر چشــماندازهای
مشخص دارد.
وزیــر خارجه ایران بــا هدف تقویت
چنیــن همکاریهایــی راهی هند شــد
و بــا مســئوالن مختلــف ایــن کشــور به
گفــت وگــو نشســت .ظریــف پــس از
دیــدار همتــای هندی دربــاره موضوع
این دیدار گفت« :در این جلســه بحث

اهمیــت اجــرای برجــام و اینکــه ایران
بایــد از منافــع برجام بهرهمند شــود و
اقدامــات الزم در ایــن راســتا صــورت
بگیرد ،توســط وزیر خارجــه هند تأکید
شد و ما هم تأکید کردیم که جمهوری
اســامی ایــران در چارچــوب برجــام
اقدامات اخیر را انجام داده است.
وزیر خارجه ایران در ادامه تصریح
کــرد کــه در این دیــدار دربــاره مباحث
مربــوط بــه انــرژی ،اســتفاده از چابهار
و روابــط دوجانبــه بســیار خــوب بیــن
ایــران و هنــد صحبت شــد و همچنین

دربــاره میــزان بــاالی تجــارت بین دو
کشــور و تالش ایران و هند برای تداوم
ایــن میــزان صحبــت و گفتوگو شــد.
ظریــف همچنیــن گفت کــه در رایزنی
بــا همتای هنــدیاش دربــاره موضوع
افغانســتان و تحــوالت در این کشــور و
مبارزه با تروریسم گفتوگوهای خوبی
انجام شــد .وزیــر خارجه کشــورمان با
بیــان اینکــه ایــران بــا هند در بســیاری
از زمینههــا همــکار و هماهنگ اســت،
اظهــار داشــت :ایــن گفتوگوهــا برای
روابط دو کشور حتماً ضروری است.

«چرا باید از احزاب سیاسی حمایت کرد؟»
برنامه چهارم توسعه قضایی) پیشنهاد
میشود.
 .6ارتقــای اتقان آرا نیز از نظر کیفی
از اهــداف مهــم بــرای توســعه قضایی
به شــمار میرود .شاخصهای مؤثری
را در ایــن خصــوص از جملــه کاهــش
میزان آرای نقض شــده در دادگاههای
تجدید نظــر ،بهبود رویههــای واحد در
پروندههــای مشــابه و کاهــش پرونــده
ارجاعــی بــه دادگاههــای تجدیــد نظر،
ایجــاد ســازوکارهای الزم جهت اعمال
نظــارت دادســرای انتظامــی قضــات،
کاهــش نوســانهای آرای صــادره و
ایجاد سـازوکـارهای الزم جهـتاعمـال
نظــارت دیوانعالــی کشــور بــر آرای
دادگاهها (برنامه دوم توسعه قضایی)
میتوان نام برد.
 .7توســعه ،تکمیل و روزآمد کردن
بهرهبــرداری از فناوریهــای نویــن
خصوصــاً در زمینههــای اطالعــات،
ارتباطــات ،فرایند دادرســی و خدمات
ثبتــی (سیاســتهای کلــی قضایــی)
حــوزهای اســت کــه بــه کاهــش اطالــه
دادرســی و رضایت شهروندان از نظام
قضایــی تأثیــر فــراوان دارد .پیشــنهاد
میشــود این رونــد ،که سالهاســت در
قوه قضائیه آغاز شــده ،با شتاب بیشتر
ادامه یابد (در مورد سازمان ثبت اسناد
و امــاک – مــاده  114قانون برنامه پنج
ساله ششم توسعه).
 .8دو نهــاد دیــوان عدالــت اداری
و ســازمان بازرســی کل کشــور در قــوه
قضائیه از اهمیت بسزایی برخوردارند
و شاید مهمترین دستاوردهای انقالب
اســامی در نظام قضایی هســتند .اما،
متأسفانه رشــد این نهادها متناسب با
جایگاهشــان نیســت و همواره در سایه
دادگاههــای عمومــی قــرار گرفتهانــد.
بــا توجه بــه اهمیت مبــارزه با مفاســد
اقتصــادی و قانونگریــزی ،پیشــنهاد
میشــود صالحیتهــا و ســازوکارهای
آنها گسترش و افزایش یابد.
 .9و در نهایت ،آنچه اهمیت بسزا در
تحقق تمامی پیشــنهادهای فوق دارد
توجــه به جایگاه و وضعیت معیشــتی
قضات و کارکنان قوه قضائیه اســت که
بــدون آن ،نمیتــوان انتظــار دگرگونی
بنیادیــن در نظــام قضایــی کشــورمان
را داشــت .ارتبــاط ایــن عنصــر مهم با
میزان رضایت ارباب رجوع قوه قضائیه
اهمیت آن را دوچندان میکند.

خبــر اول اینکه،نشــریه آتالنتیــک در گزارشــی بــا
دیـــگه اشــاره بــه نقاشــی آبرنگــی معروفــی در یکی از
چه خبر کاخهــای ســلطنتی قدیمــی اصفهــان کــه جنگ
چالدران در قرن  ۱۴میالدی بین امپراطوری عثمانی و صفوی
ایــران در آن تصویر شــده ،نوشــته :ایرانیهــا در آن جنگ  ،در
مقابل دشــمنی که شــمار نیروهایــش به مراتب از آنها بیشــتر
بــود و برخــاف ایرانیهــا تســلیحات ســنگین زیادی داشــتند،
مقاومــت کردند .دولت دونالد ترامپ باید از این نبرد درســی
بیاموزد و آن ،این اســت که نگاه ایرانیها به شکســت چیســت
و چگونــه آن را هضــم میکنند .به گزارش انتخاب ،در بخشــی
از این گزارش با اشــاره به اعمال فشــارهای شدید امریکا علیه
تهــران آمده اســت :امــروزه شــواهدی برای نشــان دادن این
موضوع وجود ندارد که سیاســتهایمنطقهای ایران در حال
تغییــر هســتند یــا اینکه رهبــران ایــران تمایلی برای بازگشــت
بــهمیز مذاکره و تســلیم شــدن در مقابل خواســتههای دولت
ترامپ داشته باشــند .عالوه براین ،مشکالت اقتصادی باعث
شــروع ناآرامیهای مردمی گســتردهای نشــده اســت کهبرای
بقــای نظام خطرنــاک باشــند .آتالنتیک افــزوده :تحریمهای
اقتصــادی ،تحریم مســافرتی و بیتوجهی به حس عزتنفس
ایرانیهامیتواند به تقویت این باور در بین شــهروندان ایران
منجر شــود که امریکا درسیاســتهایش تفاوتی درمورد مردم
قائــل نمیشــود .این رویکــرد فرمولی بــرایادامه دادن حس
دشــمنی بیــن دو کشــور خواهد بــود.نویســنده پیشــنهاد کرده:
ترامــپ و مشــاورانش بهجای تالش برای تســلیم کردن ایران
بایــد از گزینههــای پرهزینــه رویارویی پیشــگیریکننــد .امریکا
بایــد از کمپین فشــار حداکثری خود عقب بنشــیند و تحریمها
را بتدریج و به صورت مشــروط لغو کند.

نمایندگان میتوانند از زندانها بازدید کنند

فارس

وزیــر امــور خارجه ایران حــوادث اخیر
منطقه را از جمله رویدادهایی دانست
که پیشتر جمهوری اسالمی وقوع آن
را پیشبینــی کرده بــود .چند روز پیش
بــود که امارات اعالم کرد چهار کشــتی
باری متعلق به کشــورهای مختلف در
حاشــیه آبهای شــرقی این کشــور در
نزدیکــی بنــدر فجیره هــدف اقدامات
خرابکارانــه قــرار گرفتهانــد .ایــن در
حالــی بود کــه خالد فالح ،وزیــر انرژی
عربســتان ســعودی نیز مدعی شد دو
نفتکش ســعودی که در حــال عبور در
دریــای عمان بودنــد ،در این عملیات
بشــدت آســیب دیدهانــد ،هــر چند به
گفته او ،این عملیات منجر به آســیب
دیــدن کســی یا پخــش شــدن نفت در
دریا نشد.
محمدجــواد ظریــف کــه روز
گذشــته به هند ســفر کرده ،بــه یکی از
موضوعــات گفتوگویش با مقامهای
دهلی پیرامــون این حادثه اشــاره کرد
و گفــت« :در مــورد مســائل منطقــه
و سیاســتهای خطرناکــی کــه افــراد
تنــدرو در داخــل حکومــت امریکا و در
منطقه تالش دارند کــه تحمیل کنند،
صحبت شــد ،نگرانیهــا از اقدامات و
خرابکاریهای مشکوکی که در منطقه
در حال رخ دادن است وجود دارد و ما
قبــاً پیشبینی کرده بودیم که عدهای
تــاش خواهنــد کرد کــه با انجــام این
گونــه اقدامات بــه تنشهــا در منطقه

دامن بزنند ».پیشتر سخنگوی وزارت
امــور خارجه ایران این رویداد را نگران
کننــده و تأســفبار خوانــده و خواهــان
روشــن شدن ابعاد دقیق آن شده بود.
عباس موســوی آن را دسیســه از سوی
بدخواهــان جهــت برهــم زدن ثبات و
امنیــت در منطقــه خوانــد و خواهــان
هوشــیاری کشورهای منطقه نسبت به
هرگونــه ماجراجویــی از ســوی عوامل
خارجی شد .بهروز نعمتی ،سخنگوی
هیأت رئیســه مجلــس نیز در حاشــیه
جلســه علنــی صبــح دیــروز مجلــس
اتفــاق اخیــر در ســواحل امــارات را
حاصل شیطنت اسرائیلیها دانست.
امــا همزمــان بــا ایــن رویــداد کــه
برخی رسانههای عربی منطقه تالش
کردند ایران را به دست داشتن در این
ماجــرا با هدف ضربــه زدن به اقتصاد
امــارات متهم کننــد ،رئیس جمهوری
امریــکا در موضعــی مدعیجویانــه
بــه ایــران هشــدار داده که اگــر مرتکب
خطایــی شــود ،متحمــل رنــج زیــادی
خواهد شــد .دونالد ترامــپ در جریان
دیــداری بــا ویکتــور اوربــان ،نخســت
وزیر مجارســتان ،در کاخ ســفید گفت:
«خواهیــم دید ایران چه میشــود .اگر
کاری کنند اشــتباه خیلی بــدی خواهد
بــود .خبرهــای کوچکــی دربــاره ایران
میشــنوم .اگــر کاری کننــد ،متحمــل
رنــج زیــادی خواهنــد شــد .خواهیــم
دیــد چه میشــود ».اگرچــه مقامهای

دولــت ترامــپ بــه صراحــت ایــران را
مســئول حــوادث اخیــر در آبهــای
منطقه ندانستهاند اما امارات از امریکا
خواســته اســت بــه تحقیقــات در ایــن
زمینه کمک کند .بندر فجیره در حدود
 ۱۴۰کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد که
محل عبور یک ســوم تجــارت جهانی
نفت از طریق دریاست.
ëëایران بــا هنــد در بســیاری از زمینهها
همکار و هماهنگ است
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور
خارجــه ایــران کــه بــه دهلــی نو ســفر
کرده اســت ،دیدار و گفتوگوی خود با
«سوشما سواراج» همتای هندی خود
را ســازنده توصیــف کرد .هنــد دومین
خریدار نفت خام ایران اســت .دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا اخیراً
معافیــت هشــت خریــدار نفــت ایران
را کــه هند هم جزو آنها بــود ،لغو کرد.
حاال ایران بعد از بازگشت تحریمهای
هســته ای امریکا میکوشــد بــرای فرار
از دام تحریمهــا بــا ایجــاد کانالهــای
اقتصــادی و شــراکت بــا کشــورهایی
چــون روســیه ،چیــن و هنــد بــه رونــد
تحمیــل شــده از ســوی دولتمــردان
امریــکا پاســخ موثــر بدهــد .دهلــی از
جمله شــرکای تجاری تهران اســت که
ســابقه درخشانی در همکاری با تهران
در دوره تحریمهــای پیشــین جامعــه
بین الملل علیه ایران دارد .این کشــور
همچنین بعد از حل موضوع هسته ای

نقاشیآبرنگاصفهان
چه پیامی برای ترامپ دارد

پیشــینه و شکلگیری
یادداشت احــزاب بــه معنــای
سیاسی جدیــد از قــرن  17در
انگلســتان آغــاز و بــا
تحــوالت صنعتــی
اروپــا و انقالبهــای
ملــی فرانســه و
امیریوسفوحدانی امریــکا در قــرن
پژوهشگر حقوق
پارلمانی  18و بــا گســترش
جمهوریخواهــی در
جهان ،پدیده تحزب وارد ادبیات سیاســی
بیشتر کشورها شده و دموکراسی ،جایگزین
برخــی حکومتهــای خودکامه و مســتبد
گردید.نخستین جوانههای حزبی در ایران
نیز با وزش نســیم آزادی و دموکراســی در
انقالب مشروطه روییدن گرفت ،از این رو،
این دوره را دوره احزاب پارلمانی در تاریخ
احزاب سیاسی ایران نامیدهاند .با روی کار
آمدن رضا شاه ،جوانههای احزاب سیاسی
خشکید و با سقوط وی در 1320و فضای باز
سیاسی به وجود آمده در دوره پهلوی دوم،
احزاب و تفکرات سیاســی با اتکا به رهبری
افــرادی خــاص ،حیاتی دوباره یافــت .اما،
دیــری نپاییــد کــه احــزاب سیاســی ،جــای
خــود را به احــزاب فرمایشــی داد.بررســی
و کالبدشــکافی حــزب نــو پــای جمهــوری
اســامی که یک ماه پس از پیروزی انقالب
اســامی ( ،)1357اعــام موجودیــت
کــرد ،حکایــت دارد ،باوجــود اینکــه حزب
جمهــوری اســامی کارکــرد حیاتــی در
تحقق اهداف نخســتین انقالب داشته ،به
ســبب ضعف در ســاماندهی و نهادمندی
و اختالفــات درونی بنیانگــذاران آن ،دچار
بیثباتی شده و با عدم حمایت حکومت از
احزاب ،در سال  ۱۳۶۶منحل گردید.
بــا وصــف تصریــح اصــل  ۲۶قانــون
اساســی و تصویب قانون فعالیت احزاب،
جمعیتهــا و ...در ســال ،۱۳۶۰مجالــی
بــرای نقش آفرینــی واقعی احــزاب ایجاد
نشــد و راهاندازی احزاب دولتی و برخاسته
از دولتهــای وقت (کارگزاران ،مشــارکت،
آبادگــران و اعتــدال و توســعه) و احــزاب
فصلــی ،جــای خــود را بــه احــزاب واقعی
داده اســت .ضعفهــای اساســی قانــون
فعالیت احزاب( ،)۱۳۶۰تحوالت سیاســی
و تالشهای فعاالن اجتماعی در دهههای
اخیــر ،گرایــش بــه ســمت نظــام حزبــی و
خطاهــای انتخاباتــی گذشــته و ...منجر به
تصویب طرح قانون نحوه فعالیت احزاب
و گروههــای سیاســی در مجلــس شــورای
اســامی شــد و در آبــان  1395بــه وزارت
کشــور ابــاغ گردید .برابر اعالم ســخنگوی

وزارت کشور ،تا پایان سال  ۱۳۹۷تعداد ۹۸
حزب از مجموع  ۲۵۰حزب ثبت شــده در
کمیســیون ماده  ۱۰احزاب که دارای پروانه
فعالیــت بودهانــد ،توانســتهاند وضعیــت
خــود را بــا شــرایط قانــون جدیــد تطبیــق
نمایند.موریــس دوورژه ،جامعــه شــناس
و حقوقــدان فرانســوی ،حــزب سیاســی را
چرخ دنــده ماشــین دموکراســی میداند.
بر همین اســاس ،هیچ جامعــهای به گواه
تاریخ نتوانســته است دموکراســی را بدون
احزاب حفظ و توســعه دهــد .اما ،تا زمانی
که بخشهــای قابل مالحظهای از جامعه
از نظــر فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
آمادگــی و انگیزه الزم جهت مشــارکت در
حیات سیاسی را به دســت نیاورده باشند،
ضرورتــی بــرای پیدایــش احــزاب وجــود
نخواهد داشــت .شاید یکی از دالیل اصلی
موانع شــکلگیری احزاب سیاسی در ایران
پس از انقالب همین نکته باشد.
امــا مزایــا و کارکردهایی کــه حمایت از
احزاب را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل
کــرده و به برخــی از آنها اشــاره میگردد ،از
قرارزیرهستند-۱:دریکنظامدموکراتیک،
احــزاب الزمــه و ضامن توســعه سیاســی و
رشد جامعه مدنی هستند -2.احزاب ،افراد
بــا اســتعداد در زمینه سیاســت و مدیریت
عمومــی را شناســایی ضمــن آمــوزش و
آنهــا را آمــاده پذیــرش مســئولیتهای
سیاســی و پســتهای مدیریتــی کالن
میکنــد -3.احــزاب در هدایــت و بســیج
عمومــی مــردم به پــای صندوقهــای رأی

و گزینــش و معرفــی نامزدهــای توانمنــد
نقش اساســی و محوری دارنــد -4.احزاب،
واســطه بیــن مــردم و حکومــت بــه مانند
پلی برای نهادینه کــردن مطالبات مردم و
انتقال آن به حکومت تلقی میشــوند-5.
تکویــن اراده ملــی و انســجام بخشــی بــه
افــکار و اندیشــههای پراکنــده و کمــک بــه
مدیریت منظــم و برنامه محور  -6کاهش
میــزان خطاهــای انتخاباتــی -7تشــکیل
ائتالفهــای سیاســی از صاحبــان قــدرت
سیاســی بــه منظــور حفــظ و تــداوم ثبــات
سیاســی حکومــت -8انتقــاد از حکومت و
جلوگیــری از انحــراف احتمالی حکومت و
نظــارت دائم بــر عملکرد آن -9بــاال بردن
ضریــب صحــت در تصمیــم گیریهــای
عمومــی و سیاســتگذاریهای راهبــردی،
شــفافیت ،پاسخگویی حکومت -10تدوین
سیاســتهای عمومــی و آموزش سیاســی
مردم و...در یک جمعبندی نهایی میتوان
گفت بررسی تجربه ســایر کشورها گواه این
مدعاســت که احزاب واقعــی میتوانند به
منزلــه نهــادی نظارتــی قوی عمل کــرده و
حاکمــان را تحــت نظــارت دائم خــود قرار
داده و از ایــن رهگــذر بــه تحقــق حاکمیت
قانون یاری رسانند .به اضافه اینکه ،احزاب
نقش مؤثری در جریان معرفی نامزدهای
سیاســی ،آمــوزش و آگاهــی بخــش بــه
مــردم ،تجمیع و انتقال مطالبات مردم به
حکومت ،تبدیل مشارکت عموم مردم به
مشارکت سیاســی فعال و در نهایت تداوم
حکومت مردمساالر ،دارند.

دســت آخــر اینکــه ،یــک عضــو فراکســیون امیــد مجلــس خبر
داد :در جلســه نماینــدگان بــا رئیــس قــوه قضائیه مطرح شــد
کــه نماینــدگان میتواننــد به بازدیــد زندانهای شهرســتانها
برونــد و از وضعیــت آن گزارش تهیــه کنند .حمیــده زرآبادی
در پاســخ به این پرســش که آیا وضعیت کارگران بازداشتی در
جلســه دیدار نمایندگان بــا رئیس قوه قضائیه مطرح شــد ،به
ایرناپالس گفت :موضوعات کلی مطرح شــد .بازداشــت افراد
و نحــوه رســیدگی بــه پروندهها بهصــورت کلی مطرح شــد .در
واقع همه موضوعاتی که مطرح شــد ،کلــی بود .همچنین قرار
شــد که نمایندگان در شهرســتانها بتواننــد از زندانها بازدید
کننــد و وضعیت آن را گزارش دهند .در تهــران نیز نمایندگان
میتواننــد این کار را انجام دهند.
زرآبــادی همچنین اضافه کرد :الیحه خشــونت علیه زنان هم
مطرح شــد که آقای رئیســی گفتند این الیحه در دست بررسی
اســت و نهایتــاً تــا ســه هفتــه دیگر ،بــه اتمــام میرســد و ارائه
خواهد شــد .به گفته وی ،آقای رئیســی برای تعامل بیشــتر از
نمایندگان دعوت کرد .گفتنی اســت عصر دوشــنبه نمایندگان
مجلس بــا رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.

کمالوندی :موضوع هسته ای ایران
به شورای امنیت برود برجام باقی نمیماند

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت که اگــر اتحادیه اروپا
موضوع هســتهای ایران را به شــورای امنیــت ببرد ،برجام
خبر از بیــن خواهد رفت و هر واکنشــی از ســوی تهران محتمل
اســت از جمله خروج از این توافق« .بهروز کمالوندی» در گفتوگو با شبکه
س تیوی با تشــریح اقدامات تقابلی ایــران در برابر بدعهدی طرفهای
پــر 
برجام افزود :ایران حداقل یک ســال صبر کرد تا ببیند که کشورهای اروپایی
چه واکنشــی را در قبال خــروج امریکا از برجام در دســتور کار قرار میدهند.
آنهــا در ایــن مــدت ،وعدههــای زیــادی دادند امــا در عمــل و درخصوص
مــواردی همچــون ســازوکار مالــی  SPVو یا اینســتکس عزم جــدی از طرف
اروپاییهــا مشــاهده نشــد .آنچــه کــه مــا به دنبــال آن هســتیم ،چیــزی جز
برداشته شدن تحریمها نیست و متأسفانه در طی این مدت ،اقدامی جدی
از سوی غربیها در این زمینه صورت نپذیرفت .کمالوندی ادامه داد :از این
رو ،فکر میکنیم که اکنون زمان آن رســیده تــا اروپاییها اقدامی انجام داده
تا نشــان دهند که خواهان تغییر این وضعیت هســتند و این پنجرهای است
کــه در برابــر اروپاییها قرار گرفته و نباید آن را یــک ضرباالجل تعبیر کرد.
مــا به طــور داوطلبانه به تعهدات خــود در برجام پایبند بودیــم ،اما آنها به
تعهــدات خود عمل نکردند .در واقــع ،ما برای مدت زمان  ۶۰روز اقداماتی
را کــه کشــورهایی اروپایــی در ایــن زمینــه انجام خواهنــد داد ،مــورد ارزیابی
قــرار خواهیــم داد و در آن زمــان تصمیم خواهیم گرفت که آیــا به پایبندی
داوطلبانــه خود به برخی از تعهدات ادامه دهیــم یا خیر .وی با بیان اینکه،
اگــر اروپاییهــا میخواهند کاری انجام دهند ،بهتر اســت قبل از دیر شــدن،
دســت بــه کار شــوند ،تأکید کرد :اگــر اتحادیه اروپا ،این مســأله را به شــورای
امنیــت ببــرد ،در واقع ایــن معاهده از بیــن خواهد رفت و فکــر نمیکنم که
دیگر ایــن معاهده پابرجا بماند .جمهوری اســامی ایــران ،قطعاً اقدامات
جــدی و محکمــی را بــرای احقــاق حق ملــت خود انجــام خواهــد داد و هر
واکنشی محتمل است .این واکنش ممکن است خروج از برجام و یا هر چیز
دیگری باشد ،بنابراین ،این مسأله باید بین سران کشورهای عضو حل شود.

