
چالش ها و فرصت های گردشگری ایرانچشم اندازهای گذار به دموکراسی

دادستان کل کشور:
بخشی از مشکالت اقتصادی کشور به عوامل خارجی باز می گردد

دموکراســی و شــرح ســیر تاریخی تحقق آن 
و ادبیــات مفهومــی گذار به دموکراســی یکی از 
جذاب ترین مفاهیــم و موضوعات حائز اهمیت در 
سپهر سیاسی و اجتماعی دوران کنونی را به خود 
اختصاص داده اســت. این موضوع که دموکراسی 
چگونه و طی چه فرآیندی مســیر رشد و پیروزی 
خود را هموار می ســازد و اساســاً چــه نیروهایی 
تســهیل گر مســیر نیل به موفقیت دموکراســی 
هســتند از جذابیت بیشــماری در میان صاحبان 
اندیشــه و حامیان مکاتب آزادی خــواه برخوردار 
است. دموکراســی بعنوان بدیلی ارزشمند در برابر 
اراده نظام هــای اقتدارگرا و تمامیت طلب، همواره 
یکی از اولویت هــای بحث و اظهار نظر را در میان 

صاحبان اندیشه به خود اختصاص داده است.
در بیان ادبیات مفهومی مربوط به دموکراســی 
باید اذعان نمود که چهار چشــم انــداز نظری بر 
تحلیل زمینه های گذار به دموکراســی غالب بوده 

است. 
نخســتین چشــم انداز، نظریه های »نوسازی 
اجتماعی و توسعه اقتصادی« است که الگوی کلی 
آن ســه مرحله را در فرآیند گذار به دموکراســی 
مدنظر دارد: یکی تحول در محیط مادی، اقتصادی 
و اجتماعی، دوم دگرگونی در ارزش های فرهنگی 
و سوم، دگرگونی در نظام سیاسی به طور تدریجی. 
در این دیدگاه پیدایش دموکراســی فرآیندی کاًل 
اجتناب ناپذیر و خود به خودی و در نتیجه گذار از 

جامعه سنتی به مدرن تلقی می شود.
دومین چشــم انداز نظری حاکم بر حوزه گذار 
به دموکراســی نظریــه »انقالب خشــونت بار و 
ضرورت تخریب ســاختارهای اجتماعی و سیاسی 
خودکامگی« اســت. براساس این نگرش، تا زمانی 
که دشــمنان جامعه بــاز و آزاد از طریق انقالب 
ریشه کن نشوند، امکان گذار به دموکراسی در کار 
نخواهد بود. طبقات ماقبل سرمایه داری، دشمنان 
مردم ســاالری به شمار می روند. از این چشم انداز، 
فرآیند گذار به دموکراســی با پیدایش دولت رفاه 
گســتر و با مبارزات عدالت خواهانِه طبقات کارگر 

پیوند دارد.
سومین چشم انداز مسلط، نظریه »نقش نخبگان 
در گذار به دموکراســی« اســت که براساس آن با 
پیدایش بحــران در رژیم هــای خودکامه و ظهور 
اپوزیســیون، چند گزینه تاریخی متصور اســت: 
یکی سرکوب اپوزیســیون و تحکیم خودکامگی؛ 

دوم مصالحه اپوزیسیون و جذب و حل آنها در 
رژیم؛ ســوم، انقالب و غلبه کامل اپوزیسیون؛ 
چهارم، گذار به دموکراسی به واسطه مصالحه 
میان »کبوترها« در درون رژیم و میانه روها در 
درون اپوزیسیون بر ضد »بازها« در داخل نظام 
و تندروها در داخل اپوزیسیون، و انزوا و اضمحالل 
گروه های رادیکال و تندرو. در این چشــم انداز بر 
مفاهیمی چون فقدان پیش شــرط های اقتصادی، 
عــدم قطعیت و عدم تعّین جبری و تاریخی، نقش 
تعامالت گروه ها و تصمیــم گیری ها، تاثیر تفرقه 
درونی رژیم ها و نقش مهندســی سیاســی نظام 

تاکید می شود.
چهارمین چشــم انداز نظــری، فرآیند گذار به 
دموکراســی را در متن فرآینــد بزرگ تر »جهانی 
شدن« قرار می دهد و نقش نظام بین المللی، در آن 
فرآیند را بررسی می کند. از این چشم انداز برخی 
عوامل مانند جنگ سرد و منافع قدرت های بزرگ، 
وابســتگی اقتصادی در ســطح جهانی و موقعیت 
پیرامونی کشورها از گذار به دموکراسی جلوگیری 
کــرده اســت؛ ولی از ســوی دیگــر، فرآیندهای 
جهانی شدن، اشــاعه فرهنگی، نقش سازمان های 
بین المللی و ســازمان های غیردولتی و نیز برنامه 
یا سیاســت ترویج دموکراسی در چارچوب منافع 
نظام های سیاسی به گسترش دموکراسی انتخاباتی 

و حداقلی یاری رسانده است.
بطور کلی می توان گفت که نوســازی، توسعه 
اقتصــادی، تحرک اجتماعی، انقالب و اصطالحات 
سیاســی و گاه هم تعامالت بین المللی فشارهایی 
برای گذار به دموکراســی ایجــاد می کند و زمینه 
الزم برای این »فرآیند طبیعی« را فراهم می سازند. 
لیکن مســئله اصلی موانعی اســت که در اشکال 
گوناگون بر ســر راه این فرآینــد پدید می آیند و 
نقش اصلی نیروهای اجتماعی در زدودن این موانع 

آشکار می شود.
چرا دموکراســی به وجود می آید و چه چیزی 
باعــث دوام آن می شــود؟ پیرامــون این موضوع 

چندین رهیافت قابل تصور است.
 رهیافــت اول: ایجاد یــک رژیم دموکراتیک با 
ثبــات، با نوع فرهنگ آن کشــور مرتبط اســت. 
تاثیرگذارتریــن این مطالعــات، حکایت از ارتباط 
میــان فرهنــگ مدنــی و اشــکال دموکراتیک 
دارند. تاکید بر نقش فرهنــگ در تبیین پایداری 

دموکراسی از سایر رهیافت ها موفق تر بود.
 رهیافت دوم: رابطه گذار به دموکراسی با توسعه 
اقتصادی. این رهیافت با مقاله تاثیرگذار »مارتین 
لیپست« در سال ۱۹۵۹ به وجود آمد و یافته اصلی 
آن، یعنی وجود رابطه مثبت بین توسعه اقتصادی 

و دموکراسی، در بســیاری از تجزیه و تحلیل های 
بعدی تایید شــد. به گفته »لیپست«، بر هر میزان 
ملتی ثروتمندتر باشد از شانس باالتری برای حفظ 
دموکراسی برخوردار اســت. یافته های »لیپست« 
نشــان می دهد که کشورهای دارای حاکمیت های 
دموکراتیک در مقایسه با نظام های غیردموکراتیک، 

از توسعه اقتصادی بیشتری برخوردارند.
»وحدت ملــی« در مدل »دانکورت روســتو« 
در جهت گذار به دموکراســی پیش شرط اساسی 
و تعیین کننده اســت. این بدان معناســت که در 
میان شهروندان یک دموکراسی قانونی، این اجماع 
وجــود دارد که همه آنها به یک جامعه سیاســی 
تعلق دارند. فاز اول »مرحله مقدماتی« اســت که 
مشخصه آن »نزاع سیاسی طوالنی و بی ثمر« بین 
نیروهای قدرتمند عموماً طبقاتی بر سر ارزش های 
مورد حمایت آنهاســت. نتیجه این نزاع، تکثر در 
حیات سیاسی است. در فاز دوم یا »مرحله تصمیم 
گیری«، رهبران این گروه ها وجود تنوع دیدگاه ها 
را می پذیرند و برای نهادینه کردن ابعاد اصلی ساز 
و کارهای دموکراتیک تالش می کنند این تنوع را 

سازمان دهی و هدایت کنند. 
در این فرآینــد احتمال دارد که گروه کوچکی 
از رهبران ســاز مخالف بزنند؛ اما سرانجام در فاز 
ســوم یا مرحله »خوگرفتن«، رهبران سیاســی از 
حل و فصــل موفقیت آمیز برخی مســائل درس 
می گیرنــد و از این رهگذر بــه قوانین و رویه های 
جدید به سیاست مدارانی که تازه به ساختار جدید 
پا گذاشته اند و به توده های مردم که بوسیله احزاب 
کارآمد سیاســی با این ســاختار پیوند خورده اند 

اعتماد می کنند.
 این مدل که وقوع این مراحل را دارای ترتیب 
زمانــی می دانــد از دو نظر حائز اهمیت اســت: 
یکی اینکه باعث تفکر بیشــتر در مورد خاســتگاه 
رژیم های دموکراتیک می شــود و دیگری اینکه بر 

نقش کلیدی نخبگان تاکید می کند.
نتیجه آنکه دموکراســی بعنوان یک بدیل قابل 
اتکاء در زمانه کنونی در بســتری از تاریخ پر فراز 
و نشیب و سیاســت ورزی های نخبگان اندیشه و 
قدرت قرار گرفته که هرچه از عمر آن سپری شده، 
به شــکلی پخته تر و کامل تــر خود را پیش روی 
حاکمیت ها قرار داده است. قطعا در زمانه کنونی، 
این مدِل حکمرانی عــاری از عیب و ایراد نبوده و 
همچنان حاوی باگ های معرفتی چندی اســت؛ 
اما نباید فراموش کــرد که در برابر فجایع ویرانگر 
مدل هــای حکمرانــی اقتدارگــرا، حاکمیت های 
دموکرات از اقبال به مراتب بیشتری در نزد جوامع 

بشری برخوردار هستند.

در روزهای گذشته لوان جاگاریان، سفیر روسیه 
در تهران در گفت وگو با روزنامه »ایزوســتیا« چاپ 
مسکو، رعایت پوشش اسالمی و ممنوعیت مشروبات 
الکلی در ایران را از موانع سفر روس ها به ایران اعالم 
کرد. در مقابل سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور 
خارجه در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت: 
» جاذبه های اصلی گردشگری ایران عزیز ما زیارت، 
فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن اســت؛ مزیت هایی که 
منحصــر به فرد بوده و دیگران ندارند. گردشــگری 
ســالمت مزیت دیگری اســت که می تواند ایران را 
قطب پزشکی منطقه نماید«. در نگاه اول شاید این 
نکته به نظر می رســد که شهروندان روس به سبب 
جنگ اوکراین و تحریم گسترده از سوی غرب دیگر 
به سهولت گذشــته به بازارها و ظرفیتها اقتصادی، 
تجــاری و گردشــگری دنیــا دسترســی ندارند و 
محدویت ها افزایش یافته است و به دنبال گزینه هایی 
همسو با خود باشند و اظهارات سفیر روسیه نیز در 
این راستا است. مشکالت و تنگناهای جنگ اوکراین 
موجب شــده مقامات روس اخیرا رویکرد متفاوتی 
نسبت به ایران داشته باشند. در واقع اقتدار گذشته 
روســی اجازه اعالم نیاز به آنــان نمی دهد ولی در 
عمل و غیر مســتقیم تقاضای همکاری و حمایت 
در حوزه های مختلف دارند. فراتر از اختالف دیدگاه 
مسئولین دو کشور درخصوص موضوع گردشگری 
باید در سطوحی باالتر حوزه گردشگری و توریسم را 
مورد توجه قرار داد و از ظرفیتها و پتانسیل موجود 
در ایران نهایت بهره برداری را به عمل آورد تا محور 
اصلی رشــد و توسعه گردد. بیان چند نکته در این 

خصوص حائز اهمیت است. 
توریسم یک صنعت پولســاز در دنیاست. اغلب 
کشــورهایی که جاذبه های طبیعی و تاریخی دارند 

بخش عمده ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی را 
به این حوزه اختصاص داده اند و حتی کشــورهایی 
کــه دارای ذخایر طبیعی و صاحــب انرژی در دنیا 
هســتند از این صنعت پولساز غافل نبوده و تالش 
دارند با ســرمایه گذاری در این حوزه بخشی از بازار 
گردشــگری دنیا را به خود اختصاص دهند. طبق 
گزارش نهادهــای جهانی گردشــگری به صورت 
میانگین از هر ۱2 نفر یک نفر در حوزه گردشگري 

و توریسم اشتغال دارد.
 کشور ایران جاذبه  های طبیعی و تاریخی زیبا و 
دیدنی بیشماری دارد. دارای اقلیم چهار فصل است 
و یکی از بهترین مناطق برای گردشــگری در دنیا 
است. براساس آمارهاي سازمان جهاني گردشگري 
ایران رتبه دهم جاذبه هاي باستاني و تاریخي جهان 
و رتبــه پنجم جاذبه هاي طبیعي دنیا را داراســت 
اما با وجود این مزیت ها از میان ۱۵0 کشــور عضو 
سازمان جهاني توریسم در رتبه هفتاد و پنجم قرار 
دارد. متاســفانه در چهار دهه اخیر به سبب عقاید 
ایدئولوژیکی نگاه مثبت و افق گشایی در این حوزه 
وجود نداشته و گردشگری در ایران محدود و مغفول 

مانده است. 
یکی از موانع گردشــگری در ایران نگاه و تهدید 
امنیتي اســت. جمهوری اسالمی به سبب دشمنان 
گســترده ای که در منطقه و جهان دارد همیشــه 
تحت تهدید تبلیغات پروژه ایران هراسی بوده است 
و صنعت گردشگری به شــدت از این بابت متضرر 
شده است. شوربختانه عدم فهم حوزه گردشگری و 
صنعت توریسم توسط برخی از مسئولین و اظهارات 
متوهمانــه و معرفی دولــت ایران بعنــوان دولت 
گروگانگیر ناخواسته همسویی با ایران هراسان شکل 
گرفته اســت. متاسفانه ذهنیت گذشته جهانیان از 
مردم ایران بعنوان مردمانی خونگرم و مهمان دوست 
با موضع گیری هایی ناصوابی که درآمدزایی ملی را 
در گروگانگیری از شهروندان خارجی تعریف می کند 
خدشه دار کرده است و چنین شیوه ناشیانه ای قطعا 

به کاهش بیشترگردشگر و هراس از ورود گردشگران 
به ایران منجر میشود. مسئولین سیاسی و گردشگری 
نیز نســبت به چنین اظهارنظرهایی واکنش نشان 
نداده و ســکوت اختیار می کنند وعمدا فرصت های 
اقتصادي، فرهنگي و دیپلماتیک گردشگری از بین 
می رود یا توسط همسایگان ما جذب می شود. نگاه 
مردم و مسئولین به گردشگری باید نگاهی بازاری 
و اقتصادی و پرهیز از منفعت طلبي هاي مقطعي و 
زودگذر شخصي باشد. مســئله دیگر اختالف نظر 
در ارزشــهای میزبــان و میهمان اســت که باید با 
برنامه ریزی و سیاســتگذاری درست حل و فصل 
شود. قطعا شرایط گردشــگران خارجی که عقاید 
غیر اســالمی دارند با رویکردهاي سنتي و مذهبي 
جامعه ســازگار نیست ولی به سبب تکریم مهمانی 
که با ورود خود به کشور اسالمی به جامعه و دولت 
منفعت می رسانند باید از رافت اسالمی و به گونه ای 
محترمانه برخورد شــود. چنین مسئله ای چندان 
پیچیده نبوده و با تجربه کشورهای اسالمی می تواند 
رفع گردد. چالشــهایی همچون مشکل عدم اتصال 
به شــبکه اقتصادي جهاني تبــادالت ارزي به ویژه 
کارت هاي اعتباري، نبود زیرساخت های گردشگری، 
کمبود هتل ها و اقامتگاه هاي اســتاندارد در نواحی 
مختلف کشور، یا فقدان کیفیت در کنار هزینه هاي 
باال و خدمات نامناســب، گردشگران را با نارضایتي 
مواجه مي کند. نکته دیگر تربیت نیروهای متخصص 
در حوزه توریســم و بهره گیری از فناوری های نوین 
و افزایش پهنای باند و افزایش الکترونیکی شــدن 

فعالیت های گردشگری است. 
جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در 
بین کشــورها تبدیل شده اســت. گردشگری فقط 
در اماکن زیارتی خالصه نمی شــود و باید از تنوع و 
جذابیت گوناگونی برخوردار باشد. زیرا این صنعت نه  
تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش 
دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و 

در عین حال ایجاد کننده مشاغل جدید است.

دادستان کل کشــور گفت: بخشی از مشکالت 
اقتصادی کشور به عوامل خارجی از جمله تحریم ها 

و افزایش قیمت جهانی کاالها بازمی گردد.
به گزارش ایســنا، مرکز رســانه قــوه قضائیه 
اعالم کــرد: »مدیریت ارز« و »کنتــرل بازار« دو 
عرصه مهمــی بود که حجت االسالم والمســلمین 
محســنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه  
در راســتای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت 
معیشــتی مردم بر روی آن ها تاکید کرد و با اشاره 
به  مصوبات جلســه اخیر شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا مبنی بر افزایــش اختیارات 
ســازمان تعزیرات برای مقابله با گران فروشــی و 
احتکار، گفت: دســتگاه قضایی با تمــام توان در 
موضوعــات »مدیریــت ارز« و »کنتــرل بازار« و 
همچنین »مقابله با گرانفروشی و احتکار« به دولت 
کمک خواهد کرد تا از ناحیه ســودجویان گزند و 

آســیبی به معیشت و ســفره مردم وارد نشود. در 
همین راســتا، حجت االسالم والمسلمین منتظری 
ظهــر دیــروز در جمع خبرنــگاران با اشــاره به 
دستورات رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: محتکران 
و ســنگ اندازان در بازار بدانند که با انجام چنین 
اقداماتــی مرتکب جرم خواهند شــد و دســتگاه 
قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت 

اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 
دادســتان کل کشــور بیــان کرد: بخشــی از 
مشــکالت اقتصادی کشــور به عوامل خارجی از 
جملــه تحریم ها و افزایش قیمــت جهانی کاالها 
بازمی گــردد. وی بــا بیان اینکه حل مشــکالت 
اقتصادی مســتلزم تعامــل، هماهنگی و همکاری 
بین قوای ســه گانه و مردم اســت، گفت: دستگاه 
قضایی براســاس وظایف ذاتی خود با عواملی که 
باعث بروز مشــکالت اقتصادی در کشور می شوند 

و اقدام به احتکار، قاچاق و گران فروشی  می کنند، 
برخورد خواهد کرد. دادســتان کل کشور تصریح 
کرد: برخــورد با محتکران و اخاللگــران در نظام 
اقتصادی کشــور به صورت ویژه در دستور کار قوه 

قضائیه قرار دارد.
وی افزود: در حوزه اقتصاد، رسیدگی به برخی 
امــور جزو وظایف ذاتــی قوه قضائیه نیســت اما 
دســتگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با دولت 
در اصالح ساختار اقتصادی کشور، اقدامات الزم را 
انجام می دهد.  حجت االسالم و المسلمین منتظری 
با تاکید بر مشــارکت همگانی در حل مشــکالت 
اقتصادی، اظهار کرد: هیچگاه وضعیت معیشــت 
مردم از دید مســئوالن پنهان نبوده و به مشکالت 
واقف هســتیم، لذا باید با مشارکت همگانی تالش 

کنیم تا این مسائل حل و فصل شوند.
ادامه در صفحه 2

یادداشتسرمقاله

خبر

به مسائل معیشتی، بیمه
 بازنشستگی و درمان معلمان 

توجه ویژه شود
صفحه2

سرمایه های کشور بجای پروژه های 
زیرساختی صرف توزیع 

پیاز و سیب زمینی می شود
صفحه10
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صفحه9

صفحه3

علی اکبر مختاریمحمد آخوندپور امیری

مورا و باقری در تهران دیدار کردند

تالش برای خروج مذاکرات وین از تعلیق
الجزیره: مذاکرات وین به 90 درصد تفاهم شفاهی رسیده  است

درهای نمایشگاه کتاب تهران به روی مردم باز شد


دم خروس تکذیبیه های گرانی بنزین از روزنامه دولت بیرون زد!

دولت به دنبال کاهش یارانه بنزین 
صفحه10

صفحه5

صفحه4

صفحه11

تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط دولت هم مانع از رشد قیمت نشد

افزایش 300 درصدی اجاره
 در برخی از مناطق تهران

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور تشریح کرد

جزئیات »فرانشیز« خدمات پزشکی 
در 1401 

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور ضمن تشریح جزئیات کامل تعرفه های خدمات تشخیصی 
و درمانی در ســال ۱۴0۱، گفت: جهت حفاظت مالی از مردم هم راستا با قانون بودجه سال ۱۴0۱، فرانشیز 

بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴00 هیچ افزایشی ندارد و ...

»شیرین ابوعاقله« با شلیک ارتش صهیونیستی کشته شد

خبرنگارکشی توسط اسرائیل


