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مقدمه
با اعالم نتایج مرحل��ه دوم انتخابات دهمین 
دوره مجلس ش��وراي اس��المي و مشخص 
ش��دن ترکیب نهایي مجل��س، گمانه       زني ها 
در خص��وص آرایش سیاس��ي ای��ن نهاد و 
جهت گیري هاي احتمالي آن، جاي خود را 
به تحلیل هاي سیاس��ي پیرامون اولویت هاي 
کاري مجلس، ش��یوه عملک��رد آن و نحوه 
تعاملش با سایر قوا داده است.گرچه با تغییر 
و تح��ول در نهادهاي سیاس��ي یک جامعه، 
پرداخت��ن به نقش این نهادها درس��امان یابي 
ام��ور، امري رای��ج و البته ضروري اس��ت، 
ام��ا چالش هاي پایا و س��تروني ک��ه جامعه 
ایران با آنها روبه روس��ت، بایستگي این امر 
را افزون ت��ر مي س��ازد. ش��رایط منطقه اي و 
اوضاع نه چندان مناس��ب اقتصادي و زیست 
محیط��ي کش��ور اهمی��ت مجل��س دهم را 

پررنگ س��اخته و نقش تاریخي آن را بارزتر نموده است. از این رو 
بررس��ي معضالت جامعه، گزینش اولویت ه��ا و ارائه راهکارهاي 
مناسب براي فائق آمدن بر این معضالت، در دستور کار نمایندگان 
منتخب، تحلیل گران سیاسي و اقتصادي و سایر نهادهاي مرتبط قرار 

گرفته است.
لزوم اولویت بندي مس��ائل جامعه و فراخواني مجلس به مقابله 
با آنها به ویژه از آ ن روس��ت که نهادهاي قانون گذار و ناظر نقش 
به س��زایي در مواجهه با چالش هاي پی��ش روي یک جامعه دارند؛ 
نگاهي به شیوه کارکرد پارلمان درایران در ادوار تاریخي گذشته 
)از انقالب مش��روطه به این س��و( گواه این امر مي باش��د؛ چنانکه 
نمونه ه��اي فراواني ه��م درخصوص نقش س��ازنده پارلمان ها در 
بزنگاه ه��اي تاریخ��ي و هم کارک��رد مخرب و اسف بارش��ان در 
پ��اره اي از مقاطع دیگر را در گذش��ته هاي دور و نزدیک مي توان 
به عنوان ش��اهد در نظر آورد. همین شواهد تاریخي معیاري است 
که عملکرد مجالس بر پای��ه آنها مورد داوري قرار گرفته و نقش 
نماین��دگان و فراکس��یون هاي ادوار گوناگون ای��ن نهاد واکاوي 

مي شود. 

اولويت هاي راهبردي و 
جهت گيري هاي بايسته مجلس دهم

خردادماه س�ال جاري موعد آغاز به  کار دهمین دوره مجلس ش�وراي اسالمي است. مواجهه جامعه 
ایران با مشکالت متعدد اقتصادي و اجتماعي ازیک سو و شرایط بحراني منطقه خاورمیانه از سوي 
دیگر، اهمیت ویژه اي به این دوره بخشیده و ناظران سیاسي و اجتماعي را در انتظار واکنش سازنده 
مجلس نشانده است. آشکار است که چاره جویي در قبال مشکالت جامعه، نیازمند شناسایي دقیق آنها، 
اولویت بندي صحیح و برگزیدن شیوه مناسب کنش سیاسي و اجتماعي است. با چنین چشم اندازی 
اس�ت که نوش�تار حاضر به موضوع اولویت های راهبردي و جهت گیري هاي بایس�ته مجلس دهم 

پرداخته است.

تحلیل

:اشاره

دکتر عليرضا رحيمي*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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اولويت هاي راهبردي مجلس دهم
نگاهی به روندهای کنونی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور نشان 
می دهدک��ه مهم ترین چالش ه��ای حال حاضر جامعه در س��ه حوزه 
اقتصاد، محیط زیس��ت و حقوق شهروندی قابل تقسیم بندی هستند. 
ل��ذا اولویت های راهب��ردي مجلس دهم باید با توج��ه به اصلی ترین 
مش��کالت این عرصه ها مورد شناسایي قرار گیرد. در حوزه سیاست 
خارجي نیز نحوه تعامل با جامعه بین المللي در شرایط پسابرجام، رصد 
اوضاع منطق��ه و اتخاذ راهکارهاي مناس��ب در قبال آن موضوعیت 

راهبردي دارند.

1. اقتصاد
تقریب��ا تمامي ناظران و دس��ت اندرکاران سیاس��ي و پارلماني بر این 
ام��ر اتفاق نظر دارند ک��ه در حال حاضر مس��ائل اقتصادي در صدر 
مش��کالت جامعه قرار گرفته اس��ت. این مسائل سه موضوع اصلي را 
شامل مي ش��وند که عبارتند از: مشکالت معیش��تي اقشار اجتماعي، 
بیکاري و رکود اقتصادي. اگرچه مسائل مربوط به این سه موضوع با 
یکدیگر همپوشاني داشته و داراي تأثیر و تأثر متقابل مي باشند ولي به 
لحاظ دقت در مباحث و تأکید بر راهکارها وسیاست هاي معطوف به 
حل مشکالت هریک از آنها، این تفکیک ضروري به نظر مي رسد.

در حوزه معیش��تي، تورم و هزینه باالي مسکن )به ویژه در شهرهاي 
بزرگ( مشکالت اصلي هستند. جدول شماره یک، درصد تورم در 
ده سال گذشته را نش��ان می دهد؛ همانطور که مشاهده می شود نرخ 
تورم در این دوره به مانند اکثر س��ال های پ��س از انقالب دو رقمی 
بوده و پس از یک رش��د ش��دید بین س��ال های 1385 تا 1387 ش. 
)11/9 تا 25/4 درصد( در س��ال 1388 دچار افت ش��ده ولی مجددا 
رش��د بسیار شدید دیگری را بین س��ال های 1390 تا 1392 )21/5 تا 
34/7 درصد( تجربه کرده است. اگرچه از سال 1393 به این سو رشد 
تورم روندي کاهنده داش��ته، اما همچنان از نرخ رش��د قابل توجهی 
برخوردار بوده اس��ت؛ ضمن آنکه رشد این نرخ در سال های قبل از 
چنان شدتی برخوردار بوده که حتی این روند کاهنده نیز آسیب های 
جدی بر وضعیت معیش��تی اقش��ار اجتماع��ی وارد می کند.این امر با 
دق��ت در جدول ش��ماره 2 که درصد تغییر متوس��ط هزینه و درآمد 
)پولی و غیر پولی( خانوارش��هری نسبت به سال قبل را نشان می دهد 
بیشتر ملموس خواهد ش��د. همانطور که این جدول نشان می دهد از 

س��ال 1387 به بعد درصد تغییر تورم همواره 
)به جز س��ال1390( از درصد تغییر متوس��ط 
درآمد خالص خانوار ش��هری بیشتر بوده که 
به معنای رشد بیشتر قیمت ها نسبت به درآمد 
خانواره��ا و در نتیجه فقیرتر ش��دن اقش��ار 
ش��هری اس��ت. ضمن آنکه برپایه اطالعات 
حاصل از همین جدول، درصد تغییر متوسط 
درآمد خالص خانوار ش��هری از سال 1388 
به به بعد به جز در سال 1392 از درصد تغییر 
متوسط هزینه کمتر بوده است که از جنبه ای 
دیگر گسترش فقر اقشار شهری در سال های 
اخیر را نشان می دهد. تمامی این موارد بیانگر 
این موضوع هستند که رسیدگی به وضعیت 
معیش��ت مردم، کنترل تورم و بهبود اوضاع 
اقتصادی باید یکی از مهم ترین دغدغه های 

مجلس دهم باشد.

جدول شماره يك: شاخص کل بهاي کاالها و 

خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران )شاخص 

تورم( )100=1390(

نرخ تورم سال
)درصد(

نرخ تورم سال
)درصد(

138511/9139021/5

138618/4139130/5

138725/4139234/7

138810/8139315/6

138912/4139411/9

منبع: پایگاه اطالع رساني بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران

اولويت هاي راهبردي و 
جهت گيري هاي بايسته مجلس دهم
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اجاره  و  هزینه ه��ای گ��زاف خری��د 
مس��کن یک��ی دیگر از مش��کالت اصلی 
جامعه به ویژه در بین نس��ل جوان اس��ت 
ک��ه بخش مهمی از مش��کالت معیش��تی 
م��ردم را ب��ه خ��ود اختص��اص می دهد. 
نتایج بررس��ی های بانک مرکزی در سال 
1393 نش��ان می دهد ک��ه 33/4 درصد از 
کل هزین��ه ناخالص ی��ک خانوار)حدود 
109902 ه��زار ری��ال( مربوط ب��ه گروه 
هزین��ه مس��کن، آب، برق، گاز و س��ایر 
س��وخت ها بوده)1( که نشانگر اهمیت این 

فاکتور در هزینه های خانوار می باش��د؛ با وجود این، رشد شدید 
این پارامتر )هزینه مس��کن، آب، برق، گاز و س��ایر سوخت ها(، 
امنی��ت اقتص��ادی خانواده ها را ب��ا مخاطره روبرو کرده اس��ت. 
همان گونه که جدول ش��ماره 3 نش��ان می دهد، در دوره ده ساله 
بین سال های 1384 تا 1393 ش. درصد تغییر هزینه مسکن، آب، 
برق، گاز و س��ایر س��وخت ها - به جز افت ش��گفت انگیزی که 
بین س��ال های 1387 تا 1389ش. داش��ته، در مابقی سال های این 
دوره از رش��د بسیار باالیی برخوردار بوده است که تنها در سال 
1393ش. تا حدودی تعدیل گردیده اس��ت )البته با توجه به رقم 
باالی 13/2 درصد(. این امر بیانگر فش��ار نامتعادلی است که در 

این زمینه به اقش��ار ش��هری وارد می ش��ود.
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قیمت باالی مس��کن در ش��هرهای بزرگ، خرید مسکن را به 
رؤیایی تقریبا دس��ت نیافتنی بدل کرده اس��ت. اگر متوسط قیمت 
یک آپارتم��ان 60 متری در پایتخت را 360 میلیون تومان ) برپایه 
قیمت ی��ک آپارتمان در یک منطقه متوس��ط ش��هری در تهران( 
ب��رآورد کنیم و متوس��ط درآم��د پولی یک خانوار ش��هری را بر 
اس��اس داده های بانک مرکزی در س��ال 1393 حدود 20 میلیون 
تومان در نظر بگیریم، آنگاه یک خانوار ش��هری برای خرید یک 
آپارتم��ان در ته��ران باید 18 س��ال درآمد خود را ذخی��ره نمایند 
ب��دون اینکه هیچ هزینه دیگری )از خورد و خوراک و پوش��اک 
گرفته تا هزینه انرژی و غیره( داشته باشد. حتی اگر درآمد سالیانه 
36 میلی��ون توم��ان )که معیار وزارت اقتص��اد و دارایی برای عدم 
پرداخت یارانه بوده اس��ت( را در نظر بگیریم، بازهم یک خانوار 
ش��هری باید بدون اینکه هیچ هزینه دیگری داش��ته باشد، 10 سال 
از درآمد خود را پس انداز کند تا قادر به خرید یک س��رپناه باشد. 
در این میان باید رش��د بس��یار باالی  قیمت س��الیانه مس��کن را نیز 
در نظر آورد که به رغم رکود چندس��ال گذش��ته در بخش مسکن 
اتفاق می افتد. جدول ش��ماره 4 درصد تغییر س��االنه شاخص بهاي 
مس��کن در مناطق ش��هري ایران بر پایه قیمت های س��ال 1390 را 
نشان می دهد. داده های این جدول، غیر از اینکه بازگوکننده رشد 
غیرمنطقی بهای مس��کن هس��تند، نش��ان می دهد که تا سال 1388 

رش��د این شاخص از رشد تورم بیشتر بوده 
اس��ت و کاهش رشد ش��اخص مذکور از 
س��ال 1389به بعد نس��بت به رش��د تورم، 
احتماالً با رک��ود موجود در این بخش در 
ارتباط بوده اس��ت. موارد یادش��ده بیانگر 
لزوم تالش مجلس برای حل مشکالت این 
عرصه و اولویت رس��یدگی به مش��کالت  
البت��ه آنچه که  بخ��ش مس��کن می باش��د. 
مجل��س در خص��وص این مس��ئله باید در 
نظر داشته باشد، بهره گیری از راهکارهای 
منطقی، کارشناسی ش��ده و عادالنه اس��ت؛ 
زی��را بنا ب��ر نظر کارشناس��ان ای��ن حوزه، 
راهکارهای گذش��ته مانند مس��کن مهر )به 
دلی��ل تورم زا بودن، ع��دم توجه به کیفیت 
و زیرس��اخت ها( و راهکارهای کنونی )به 
دلیل هزینه باالی بازپرداخت ها(، راهگش��ا 

نبوده ان��د.
میزان باالی بیکاری یک مس��ئله عمده 
اجتماعی در کش��ور ماست که مقابله با آن 
باید از دیگر اولویت های مجلس دهم باشد. 

اولويت هاي راهبردي و 
جهت گيري هاي بايسته مجلس دهم
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بر اس��اس گزارش بانک مرکزی در س��ال 
1393، 23/7 درصد خانوارهای شهری فاقد 
فرد ش��اغل بوده اند که رقم بسیار قابل توجه 
و ناامیدکنن��ده ای اس��ت. همچنی��ن بر پایه 
گ��زارش مرکز آم��ار ایران، ن��رخ بیکاری 
در کش��ور حدود11درصداس��ت و از میان 
جمعیت شاغل نیز 9/8 درصد داراي اشتغال 

ناقص هستند؛ این در حالی اس��ت که مطابق نظر خبرگان اقتصادی 
هنگامی ک��ه نرخ بیکاری به ای��ن حد )و حتی ب��ه مراتب کمتر از 
آن( می رسد، به یک مش��کل درجه اول سیاسی و اجتماعی تبدیل 
می شود. این مسئله از یک جنبه دیگر نیز در جامعه ما بحران زاست، 
ب��ه این دلیل که بخ��ش مهمی از افراد بیکار را قش��ر تحصیل کرده 
تش��کیل می دهد. حاص��ل بیکاری؛ تش��ویش روان��ی، اضطراب، 
ناامیدی، س��رخوردگی سیاس��ی و اجتماعی اس��ت که می تواند به 

ل
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انواع بزه کاری ها و ناهنجاری های اجتماعی و سیاس��ی منتهی شود. 
از ای��ن رو بحران بیکاری یک معضل دس��ته  اول راهبردی و امنیتی 
است که مقابله با آن باید دغدغه اصلی و روزمره نمایندگان مجلس 

باشد.
ایجاد رونق اقتصادی و گسترش تولید و سرمایه گذاری از دیگر 
محورهای اصلی اس��ت که نیازمند تالش مضاعف قوه قانونگذاری 
است. گذشته از مشکالت ساختاری که همواره گریبان اقتصاد رانتی 
مبتنی بر درآمدهای نفتی ایران را فش��رده، اقتصاد ایران در سال های 
گذش��ته از اوض��اع مس��اعدی برخوردار نبوده اس��ت. رش��د منفی 
اقتصادی در این س��ال ها حکایت از کوچک تر ش��دن هرچه بیش��تر 
اقتصاد ایران داش��ته و آس��یب جدی به کسب و کار و رفاه اقتصادی 
وارد آورده اس��ت. دقیقاً از همین زاویه بوده اس��ت که هردو جریان 
اصول گرا و اصالح طل��ب در جریان مبارزات انتخاباتی ش��عارهایی 
مبتنی بر »رونق اقتصادی« و »رفع مشکالت معیشتی« برگزیده بودند. 
با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور، تحقق وعده های داده ش��ده نه 
تنها یک ضرورت سیاسی، که یک الزام اقتصادی و راهبردی است. 
رک��ود اقتصادی، درصد بس��یار ب��االی ظرفیت های خال��ی تولیدی 
وعقب ماندگی ش��دید از اهداف سند چش��م اندازتوسعه کشور، در 
اولوی��ت قرار گرفتن موض��وع رونق اقتص��ادی را ایجاب می کند و 
تدوین برنامه شش��م توس��عه که از اولی��ن خروجی های مجلس دهم 
خواهد بود،  بیانگر عزم و توانایی این مجلس در این زمینه به ش��مار 

می آید. 

فساد اقتصادی و قاچاق کاال
دستیابی به رونق اقتصادی، کاهش مشکالت معیشتی جامعه و مقابله 
با بحران بیکاری، نیازمند بسترس��ازی مناس��ب اس��ت ک��ه مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی و قاچاق کاال دو محور اساس��ی آن می باش��ند. در 
جامعه ای که با مفاس��د ریز و درش��ت اقتصادی عجین باشد، امکان 
دس��تیابی به اقتصادی پوی��ا و بالنده با تردید مواجه اس��ت. مواردی 
از فس��اد اقتصادی، اختالس، ارتش��اء و پرداخت های غیرقانونی که 
اخبار آن در سطح جامعه انتشار یافته، بیانگر فقدان عزم و اراده الزم 
برای نظارت سیس��تماتیک، نهادینه و مؤثر بر فرایندهای اقتصادی و 
سیاسی اس��ت که قابلیت بهره برداری های فسادآمیز را دارند. مفاسد 
اقتص��ادی مانعی اس��توار در برابر کارکرد صحیح سیس��تم اقتصادی 
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هستند و از این طریق امنیت اقتصادی جامعه 
را با تهدی��د روبرو می کنند. وجود مفاس��د 
اقتص��ادی و گس��ترش آنها آرام��ش روانی 
جامعه را دستخوش تشویش و بدبینی ساخته 
و احساس نارضایتی نسبت به سیستم سیاسی 
را در فضای اجتماعی منتش��ر می کند. عدم 
برخورد با ریش��ه های این پدیده نیز زمینه را 
برای گس��ترش و ساختارمند شدن آن فراهم 
و سوء اس��تفاده کنندگان را برای مبادرت به 
انواع روش های فس��ادآمیز تش��ویق خواهد 
کرد. لذا جلوگیری از تکرار، نشر و بازتولید 
این دس��ت آس��یب ها، چاره جوی��ی مؤثر و 
همه جانب��ه نهادهای قانونگ��ذار و پی گیری 
آنه��ا در قب��ال پرونده های موج��ود در این 
ارتب��اط را طلب می کند. فس��اد در سیس��تم 
بانکی و انحرافات ساختاری موجود در این 
سیس��تم که از عوامل  رکود تولید و حرکت 
منابع بانکی به سمت درآمدهای غیرتولیدی 
است از موانع اصلی شکل گیری یک اقتصاد 
سالم و کارآمد است که اصالح آن نیز باید 
در صدر فهرس��ت کاری مجلس دهم جای 

داشته باشد.
از دیگر مس��ائل اولویت دار دیگر فرایند 
سیس��تماتیک قاچ��اق کاال و فق��دان نظارت 
مؤثر و فراگیر بر آن است. این امر عرصه های 
متع��ددی چون کاال، ان��رژی، دارو و غیره را 
دربرمی گیرد و به تهدیدی نهادینه علیه تولید 
و اشتغال بدل شده است. نمودهای این پدیده 
چن��ان عیان  اس��ت که که تمامی مس��ئوالن 
مرتبط با این امر، نمایندگان مجلس و نخبگان 
اقتصادی از گستردگی آن، آثار زیانبارش و 
نارسایی های موجود برای برخورد با آن سخن 
می گویند، اما اقدامات صورت گرفته چندان 
مؤث��ر نبودند. شناس��ایی گروه ه��ای پرنفوذ 
دست اندرکار، مبارزه سیستمیک و ساختاری 
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با فس��اد، نظارت فراگیرتر بر مبادی گمرکی، 
برچیدن مب��ادی ورودی غیرمج��از، کاهش 
تعداد مبادی گمرکی به میزان متعارف و قابل 
نظ��ارت و برخورد قاطع ب��ا متخلفان اداری، 
ازجمل��ه اقدامات مؤث��ر برای مب��ارزه با این 
جریان هس��تند. مجلس ده��م باید عزم، اراده 
و توانایی خویش برای پالودن اقتصاد کش��ور 
از ای��ن تهدید بدخیم را ب��ا رویکردی علمی 
و تصویب قوانین قابل اج��را و بهره گیری از 
اختی��ارات خود دراین زمینه ب��ه منصه ظهور 

برساند.

2. محيط زيست
تهدی��دات زیس��ت محیطی ک��ه خصلت��ی 
راهب��ردی دارن��د س��ه موض��وع اصلی را 
دربرمی گیرن��د: اول، کمب��ود مناب��ع آبی؛ 
دوم، آلودگی هوا و س��وم، تخریب محیط 
زیست. متوسط باران سالیانه ایران بین 250 
ت��ا 300 میلي متر برآورد ش��ده که کمتر از 
یک سوم میزان بارش س��الیانه زمین )975 
میلي متر( اس��ت. ضمن آنکه بیش��تر بارش 
س��الیانه در ای��ران مخت��ص ب��ه نواحي پر 
ب��ارش حاش��یه دریاي مازندران اس��ت که 
تنه��ا بخش کوچکي )ح��دود 5 درصد( از 
مس��احت کش��ور را تش��کیل مي دهد. اگر 
نواحي بارش��ي ای��ران را به 4 بخش بس��یار 
کم بارش )با متوس��ط بارش س��الیانه کمتر 
از 200 میلي مت��ر(، ک��م بارش )با متوس��ط 
بارش س��الیانه بین 200 ت��ا 400 میلي متر(، 
نیمه پر بارش )با متوس��ط سالیانه بین 400 تا 
1000 میلي متر( و پر بارش )با متوسط بارش 
سالیانه بیش از 1200 میلي متر( تقسیم بندي 
کنیم، بیش از نیمي از مس��احت ایران )55 
درصد( در بخش بسیار کم بارش و حدود 
28/4 درص��د در بخ��ش ک��م ب��ارش قرار 

مي گیرن��د. در نتیجه در حدود 83/5 درصد از کل مس��احت 
ایران شامل نواحي بسیار کم باران و کم باران مي شود. نواحي 
نیمه پر بارش نیز رقمي معادل 16 درصد مس��احت کل کشور 
را در برمي گیرد که این نواحي نیز میزان بارندگي س��الیانه اي 
کمت��ر از 600 میلي متر )یعني کمتر از دو س��وم معدل بارش 
در س��طح جهاني( را دارا هستند. تنها کرانه هاي غربي دریاي 
خزر -که 7 دهم درصد مساحت ایران را شامل مي شوند- از 

میانگین بارندگي باال برخوردارند.
 باید توجه داش��ت ک��ه از همین میزان ان��دک آبي که از 
طریق باران نصیب ایران مي ش��ود، بخش قابل توجهي از آن از 
طریق تبخیر از دسترس خارج شده و یا بواسطه جاري شدن در 
س��طح زمین از مرزهاي کشور خارج مي گردند. اگر مساحت 
ایران )1648000 کیلومتر مربع( را بر حسب میلیمتر در میانگین 
بارش س��الیانه آن )250 میلیمتر( ضرب نمائیم، عدد به دس��ت 
آمده حجم مقدار باران سالیانه ایران را نشان مي دهد که رقمي 
در حدود 412 میلیارد متر مکعب مي باش��د. از این حجم باران 
س��الیانه حدود 70 درصد ی��ا 295 میلیارد متر مکعب آن تبخیر 
مي شود، حدود 8 درصد آن به الیه هاي زیر زمین نفوذ مي کند 
و 22 درصد مابقي بر روي زمین جاري مي شود. از آب هاي در 
دس��ترس )آب هاي نفوذ کرده به الیه هاي زیرزمین و آب هاي 
ج��اري( نیز مقادیر بس��یاري به واس��طه هدر رفت��ن آبها، عدم 
استفاده بهینه از آب و خروج از طریق مرزها، هدر مي رود. این 
موارد بیانگر وضعیت نامناس��ب منابع آبی در کشور هستند که 
ل��زوم برنامه ریزی برای مدیریت وجلوگیری از هدر رفت آب 

در کشور را نشان می دهند.
ب��ا توجه ب��ه وضعیت آبی کش��ور، دو ه��دف عمده باید 
مورد توجه قانون گ��ذاران قرار گیرد؛ اول، جلوگیری از هدر 
رف��ت آب های موج��ود و دوم، مدیریت مص��رف منابع آبی 
در دس��ترس؛ به وی��ژه مدیریت منابع آب��ی مصرفی در بخش 
کش��اورزی که حدود 80 درصد از مصرف آب کش��ور را به 
خود اختصاص می دهد. در این زمینه لزوم توجه به نقطه نظرات 
کارشناس��ان ای��ن عرصه که توج��ه به منابع باالدس��تی آب و 
احیای منابع زیرزمینی را شامل می شود )به عبارت دیگر تغییر 
استراتژی از تمرکز بر منابع سطحی به سمت منابع زیرزمینی(، 

ضروری است.
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    آلودگی هوا چندس��الی است که به عنوان یک معضل اساسی 
در کش��ور بروز کرده و به تدریج در حال تبدیل شدن به یک تهدید 
مزمن در قبال سالمت جامعه و امنیت فیزیکی مردم است. این معضل 
هم آلودگی ناش��ی از اس��تفاده از سوخت های فس��یلی در شهرهای 
بزرگ و هم موضوع ریزگردها را دربرمی گیرد. در س��ال های اخیر 
می��زان ذرات معلق موجود در هوا در پایتخت و برخی از ش��هرهای 
بزرگ کش��ور بارها از حد مجاز گذر کرد و ب��ه تعطیلی مدارس و 
حتی ادارات دولتی انجامی��د. هجوم ریزگردهای معلق در هوا نیز به 
ویژه در مناطق غربی کشور )البته این موضوع در مناطق شرقی کشور 
نیز مش��کالت بسیاری را سبب ساز شده به طوری که اخیرا شهر زابل 
به عنوان یکی از آلوده ترین ش��هرهای جهان معرفی شد(، مشکالت 
تنفس��ی جدی برای مردم ایجاد کرد و حتی منابع آبی مورد مصرف 
آنها را آلوده س��اخت. وضعیت در حال حاض��ر به گونه ای بوده که 
به ویژه در فصل زمس��تان، تنفس ش��هروندان در شهرهای بزرگ به 
موهبت طبیعت )باد و باران( وابس��ته اس��ت و مس��ئوالن نتوانسته اند 
چ��اره ای در برابر این تهدید بس��یار جدی بیابن��د؛ به گونه ای که هم 
اکنون خطر بیماری های تنفس��ی )سرطان ریه( به شدت شهروندان را 
تهدید می کند و حتی بر اس��اس برخی گزارش ها خطر تخلیه برخی 
از مناطق شرقی کشور از سکنه وجود دارد، که خود می تواند تبعات 

امنیتی گسترده ای را درپی داشته باشد.
تخریب محیط زیس��ت ک��ه نمود بارز آنه��ا تخریب جنگل های 
شمال، تغییر کاربری زمین های کشاورزی، تخریب جنگل های بلوط 
زاگرس و نابودی دریاچه ها و تاالب های بس��یار گرانبهاست، مشکل 
اولویت دار و ی��ا به عبارت بهتر »اضطراری« دیگری اس��ت که عزم 
جزم بهارستان نشینان را طلب می کند. وقوع سیالب های خسارت بار، 
طوفان های نمک و هجوم ریزگرده��ا از پی آمدهای تخریب محیط 
زیست است که حیات و آینده تمامی ساکنان این سرزمین را تهدید 

می کند.

3. حقوق شهروندي
حقوق ش��هروندي، تدوی��ن قوانین قابل اجرا در ای��ن زمینه و تالش 
براي حس��ن اج��راي این قوانی��ن از جمله موارد محوري اس��ت که 
در دوره هاي گذش��ته مجلس به طور بایس��ته مورد توجه قرار نگرفته 
)به رغ��م تصوی��ب طرح احت��رام ب��ه آزادي هاي مش��روع و حقوق 
ش��هروندي در سال هاي گذش��ته(، و این انتظار از مجلس دهم را به 

وجود آورده است که تالش هاي بیشتري را 
در ای��ن خصوص به اجرا گ��ذارد.             در فصل 
س��وم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، 
حق��وق م��ردم و آزادي ه��اي اجتماعي در 
قالب حق��وق و آزادي هاي ف��ردي، آزادي 
اندیش��ه و بیان، امنیت قضایي ش��هروندان، 
حقوق و آزادي هاي مدني، برابري افراد در 
برابر قانون، برخورداري از حقوق مس��اوي 
فارغ از ن��ژاد، زبان و رنگ، آزادي مذهب، 
آزادي مطبوعات، آزادي تشکیل اجتماعات 
و راهپیمای��ي، اص��ل برائ��ت، علن��ي بودن 
محاکمات، حق داش��تن وکیل، برخورداري 
ازآموزش و پرورش رای��گان، برخورداري 
ازتأمی��ن اجتماعي و غیره، مص��رح و مورد 
تأکی��د ق��رار گرفته اند. اما کارشناس��ان این 
عرصه برچند نقیصه اساسي در این خصوص 
تأکی��د مي کنندکه مس��کوت ماندن اجراي 
پاره اي از حقوق مصرح در قانون اساس��ي؛ 
سکوت قانون اساسي در برخي از حوزه هاي 
حقوقي؛ عدم تدوین قوانین عادي متناس��ب 
در برخ��ي حوزه ها؛  عدم اج��راي قوانین و 
یا فقدان قابلیت اجراي آنها و فقدان حس��ن 
نظارت ب��ر اجراي قوانی��ن؛ از این جمله اند. 
پرداخت��ن ب��ه ای��ن م��وارد از ضرورت هاي 
کاري مجل��س ده��م اس��ت. اگر ش��ریعت 
اسالم و مردم س��االري را دوپایه اصلي نظام 
جمهوري اسالمي بدانیم، ضرورت پرداختن 
به مس��ئله حقوق ش��هروندي بی��ش از پیش 
آش��کار مي ش��ود؛ چراکه  توج��ه به حقوق 
شهروندي اصل اساسي نظام هاي مردم ساالر 
اس��ت و در شریعت اس��الم نیز حقوق مردم 
)حق الناس( یک موضوع محوري به ش��مار 
م��ي رود. بنابرای��ن جمه��وري اس��المي که 
داعیه دار ارائه الگ��وي نوین حکومتي برپایه 

اولويت هاي راهبردي و 
جهت گيري هاي بايسته مجلس دهم



13

مردم س��االري دیني است باید توجه اکید به 
مقتضیات این امر داش��ته باشد. نقش مجلس 
به عنوان قوه قانونگذار در این عرصه بر کسي 
پوش��یده نیس��ت، به ویژه با توجه به تدوین 
منشور حقوق ش��هروندي توسط دولت که 
مي تواند به عنوان گام اولیه در این خصوص 
تلقي ش��ود و مجلس با رفع کاستي هاي این 
منشور )مانند دقت نظر بر کاستي هاي قانوني 
موجود، لحاظ قابلیت هاي اجرایي، توجه به 
خواس��ته هاي حقوقي زنان، توجه به حقوق 
معلوالن، افزودن بر ش��جاعت این منشور و 
م��وارد دیگري که مورد توجه کارشناس��ان 
حقوقي بوده اس��ت(  و اف��زودن بر غناي آن 
گام��ي بلن��د در تداوم این ت��الش برخواهد 

داشت.

4. سياست خارجي
تالش براي برقراري ثبات و امنیت در منطقه 
و تعامل ب��ا جامعه بین الملل��ي، موضوعات 
محوري سیاست خارجي هستند. با دستیابي 
به توافق هسته اي فرصت تاریخي و مناسبي 
براي تعامل هرچه بهتر ب��ا جامعه بین المللي 
و بهره گیري از ش��رایط ب��ه منظور پیش برد 
اهداف سیاس��ت خارجي کش��ور در سطح 
منطق��ه و جه��ان فراهم آمده اس��ت. توافق 
هسته ای به افزایش پرستیژ بین المللي کشور 
انجامیده و زاویه دید نامناسب جامعه جهاني 
به ای��ران را که محصول تبلیغات دش��منانه  
برخي کش��ورهاي قدرتمند ب��ود، تغییرداده 
اس��ت. ای��ن موضوع مج��ال مناس��بي براي 
تصحیح برخي روندهاي نامناس��ب گذشته، 
افرایش روابط سیاس��ي با کشورها و جذب 
س��رمایه خارج��ي و تکنولوژي ه��اي نوین 
ایجاد کرده اس��ت.  از همین طریق است که 

قابلیت تأثیرگذاري سیاس��ي ایران در س��طح منطق��ه افزایش یافته و 
اهداف  کش��ور در جه��ت ایجاد ثبات و امنیت در منطقه، پتانس��یل 
تحقق بیشتري پیدا کرده است. مجلس و کمیسیون سیاست خارجي 
و امنی��ت ملي باید مواض��ع راهبردي خود در قبال این دس��تاوردها 
را تدوی��ن کرده و نقش بایس��ته خ��ود را براي بهره ب��رداري هرچه 
بیش��تر از آنها ایفا کند. همچنین مجلس ب��ا رصد تحوالت منطقه و 
مواضع جمهوري اس��المي، رویکردهاي مناس��ب را شناسایي، مانع 
سیاستگذاري هاي نامناسب در این زمینه گردد و به این وسیله ایجاد 
ثبات و امنیت در منطقه را سرلوحه اقدامات خود در عرصه سیاست 

خارجي قرار دهد.

نکات�ی درخص�وص جهت گيری ه�ا و نقاط ق�وت مجلس 
دهم

نهای��ی ش��دن توافق هس��ته ای، برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا و تمایل 
کش��ورهای صنعتی به همکاری اقتصادی  با ایران، مسیر همواری را 
برای مجلس ب��ه منظور پیش برد اولویت ه��ای کاری فراهم کرده و  
پیروزی نسبی نیروهای سیاس��ی هم سو با دولت در انتخابات مجلس 
نیز زمینه سیاس��ی این امر را ایجاد نموده اس��ت. هم اکنون  در حدود  
120 کرس��ی مجلس، یعنی در حدود 40 درصد کرسی ها در اختیار 
نمایندگان فهرس��ت امید )فهرست مورد پشتیبانی دولت( قرار گرفته 
که البته قابلیت تبدیل ش��دن به  اکثریت مجلس با همکاری برخی از 
نمایندگان مستقل و همراهی نمایندگان اقلیت را دارد )از کرسی های 
باقی مانده مجلس در حدود 80 تا 90 کرس��ی به اصول گرایان، 70 تا 
80 کرس��ی به منتخبان مس��تقل و فهرست صدای ملت و 5 کرسی به 
اقلیت های مذهبی اختصاص یافته است(. این ترکیب نوید همکاری 
و همگرای��ی دولت و مجلس برای حل مش��کالت جامع��ه، به ویژه 
مش��کالت اقتصادی را  ب��ه دور از برخورده��ای جناحی و با درک 
متقاب��ل مجلس و دول��ت از منافع ملی، می ده��د. جوانی نمایندگان 
حاض��ر در مجلس دهم نیز مزیدی بر عل��ت خواهد بود تا تحرک و 
چابکی مجلس را در رفع کاستی ها، تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت 
به سمت اهداف سند چشم انداز )که هم اکنون در فاصله بعیدی با آن 

به سر می بریم(، به مدد خود آورد.
 به این ترتیب همگرایی بیش��تر میان دول��ت و مجلس، جوانی و 
چابکی مجلس و فضای مس��اعد بین المللی از جمله نقاط قوتی است 
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ک��ه مجلس ده��م می تواند با بهره گی��ری از آنها به رفع مش��کالت 
جامع��ه اقدام کند. مجلس و دولت باید از ظرفیت های یکدیگر برای 
خ��روج از رکود، مقابله با بحران بیکاری، حل مش��کالت معیش��تی 
و زیس��ت محیطی بهره بگیرن��د. با توجه به ش��رایط بحرانی منطقه و 
ش��رایط نابس��امان اقتصادی در داخل، کنش متقابل دولت و مجلس 
کش��ور باید برپایه پرهیز از رویکرده��ای تقابل گرایانه -که پیامدی 
ج��ز تضعیف کارکردهای هردو قوه قانونگذاری و اجرایی ندارد- و 
تالش برای گام برداش��تن به س��وی نوعی »تفاهم ملی« که بنیان آن 
منافع کش��ور و مصالح جامعه باشد، ش��کل بگیرد. در این راستا باید 
بر این امر اش��اره داش��ت که یک جریان سیاس��ی به تنهایی توانایی 
مقابله با مشکالت موجود را نخواهد داشت و حل این مشکالت باید 
دس��تور کار همه جریان های سیاسی باش��د و این مهم نیازمند تفاهم 
و همگرای��ی میان آنهاس��ت. تأکی��د مقام معظم رهب��ری بر موضوع 
»هم دلی و هم زبانی« نیز در همین راس��تا قابل تعبیر اس��ت. البته ذکر 
این نکته ضروری است که تفاهم و همگرایی به معنای عدم استقالل 
ق��وای حکومتی از یکدیگر نخواهد بود و مجلس با حفظ اس��تقالل 
خ��ود، وظیفه محوری خود یعنی نظارت بر اقدامات دولت را به نحو 
نیکو به انجام برس��اند و از انحرافات احتمالی و تخطی از تکالیف و 

رفتارهای قانونی جلوگیری نماید.

نتيجه                       گيري

عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سیاس��ي و زیست محیطي کشور با 
چالش هاي راهبردي عدیده اي مواجه است که اولویت هاي کاري 
مجلس دهم باید بر اس��اس آنها تنظیم ش��ود. در عرصه اقتصادي، 
رس��یدگي به وضعیت معیشتي مردم، مقابله با معضل بیکاري، ایجاد 
رون��ق اقتص��ادي و مبارزه با مفاس��د اقتص��ادي اولویت هاي اصلي 
هس��تند. موارد راهبردي حوزه محیط زیست شامل چاره اندیشي در 
خصوص کمبود منابع آبي، آلودگي هواي شهرهاي بزرگ، هجوم 
ریزگرده��ا و تخریب منابع زیس��ت محیطي )جنگل ه��ا، تاالب ها، 
دریاچه ها و غیره(                              مي ش��وند. حقوق ش��هروندي مهم ترین اولویت 
ح��وزه اجتماعي اس��ت و ایجاد ثب��ات و امنی��ت در منطقه و بهبود 
تعامل با جامعه بین المللي، الزامات محوري سیاست خارجي است. 
در پرتو این اولویت هاي راهبردي اس��ت که مواردي چون اصالح 
نظ��ام بانکي، طرح بیمه فراگیر مردم، تالش براي جذب س��رمایه و 

تکنولوژي هاي نوین  و توجه به امرآموزش 
و پژوهش برجسته و الزامي مي شوند.

نهایی ش��دن توافق هس��ته ای، برداشته 
ش��دن تحریم ها و تمایل کشورهای صنعتی 
ب��ه هم��کاری اقتص��ادی ب��ا ایران، مس��یر 
هم��واری را برای مجلس به منظور پیش برد 
اولویت های کاری فراهم کرده و  پیروزی 
نسبی نیروهای سیاس��ی هم سو با دولت در 
انتخابات مجلس نیز زمینه سیاسی این امر را 
ایجاد نموده اس��ت. لذا انتظار این است که 
مجلس و دولت در فضایي مبتني بر تفاهم و 
همگرایي و با سرلوحه قراردادن منافع ملي 
)و البته حفظ اس��تقالل نهادي هر دو قوه(، 
از رویکرده��اي تقابل گرایانه بپرهیزند و با 
ارائه لوایح کارگشا و تصویب قوانیین مؤثر 
و قابل اجرا در رفع کاستي هاي موجود گام 

بردارند.




