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برای مواجهه با فصل ســـرما و ســـرمای خانه ها، نیازی نیست که از شوفاژ و بخاری و 
شومینه و وسایل گرمایشی دیگر بخواهیم تا آخرین حد و توان خود انرژی مصرف 
کنند و گرما تولید کنند تا ما گرم مان شـــود ، یا ســـرما را حس نکنیم یا 
نخوریمش. باید از خودمان شروع کنیم، از خودمان، عادت هایمان، 
ســـبک  مصرف مان، انتخابمان و ســـبک  زندگی مان. ایران چهارمین 
مصرف کننده بزرگ گاز در جهان است، آن هم پس از کشورهای پرجمعیتی مانند 

امریکا، روســـیه و چین. این یعنی که ســـبک مصرف ما عیب و ایراد دارد.

ســــرمــــقــــالــــه

 جمهوری اسالمی
 و خوداصالحی
و مجلس ششم

کشمـــکش هـــــــای نـــــــــــــــازل و 
تسویه حســـاب های سیاســـی 
بـــا ارکان حاکمیـــت در دوران 
پســـادوم  خـــرداد در اواخـــر دهه 
هفتـــاد را اگـــر از دایـــره تحلیـــل 
خـــارج کنیـــم، احتمـــاالً اصـــاح 
نظام سیاســـی اجرایی کشـــور از 
پارلمانـــی بـــه ریاســـتی و اصـــاح 
بعضـــی بندهای قانون اساســـی 
در اواخـــر دهـــه 60 مهم تریـــن 
اقـــدام اصاحـــی بـــرای اصـــاح 
نظـــام سیاســـی کشـــور باشـــد. 
اصاح هندســـه نظام انتخاباتی 
ینـــدگان مجلـــس شـــورای  نما
اســـامی هـــم در ادوار گذشـــته 
همـــواره از موضوعاتـــی بوده که 
مـــورد توجـــه نماینـــدگان قـــرار 
گرفته اســـت. هرچند عموم این 
بررســـی ها در ســـال های آخـــر 
دوره نمایندگـــی صـــورت گرفتـــه 
و بعضـــاً بـــا ســـوگیری هایی هـــم 
همـــراه بوده اما تـــا االن به نتیجه 

مشـــخصی نرســـیده اســـت.
نماینـــدگان ایـــن دوره مجلـــس 
شـــورای اســـامی هم حاال دوباره 
و در ادامه ادوار گذشـــته مجلس 
در پـــی اصـــاح هندســـه نظـــام 
انتخاباتـــی مجلـــس هســـتند و 
ســـودای بهبود آن را در سر دارند. 
اینکـــه این طـــرح در عمـــل چقدر 
بـــه نتایـــج آرمانـــی طراحـــان آن 
خواهد رسید موضوع این سطور 
نیســـت و محتاج گذر زمان است 
و چکش کاری هـــای تقنینـــی و 
درنهایت هم پـــس دادن امتحان 
در عرصـــه عمل. وجه دیگر ماجرا 
امـــا مقایســـه ایـــن اقدامـــات بـــا 
تجربه هـــای پرهیاهـــو و جنجالـــی 

گذشـــته است.
مقایســـه همیـــن مـــورد خـــاص 
ســـه  هند و  م  نظـــا ح  صـــا ا
ی  تـــی مجلـــس شـــورا با نتخا ا
اســـامی بـــا بعضـــی اتفاقـــات و 
رویدادهـــای پـــر ســـر و صدایـــی 
کـــه در دوران پســـادوم  خـــرداد و 
حواشـــی مجلس ششـــم صورت 
گرفت نشـــان می دهد که مسیر 
اصاح از هر جایی ممکن اســـت 
عبـــور کنـــد امـــا حتماً بـــا هیاهو و 
جنجال و حاشـــیه آفرینی بیگانه 
اســـت. ســـیر تاریـــخ انقـــاب از 
بهمن 57 تاکنون شـــاهد روشن 
این مدعاســـت که هرجـــا هیاهو 
و جنجالـــی بـــه پا شـــده، نـــه تنها 
اصاً موضوع به نتیجه نرســـیده 
بلکـــه در ادامه مشـــخص شـــده 
جنجال آفرینـــی پیامـــد اصـــاح 
نداشته و ماهیت دیگری داشته 
اســـت. اصاحگـــران حقیقی که 
در پـــی بهبـــود وضعیت هســـتند 
با جنجال و ســـر و صـــدا میانه ای 
ندارنـــد، در آرامـــش پـــروژه را 
پیـــش بـــرده و در نهایـــت هـــم 
آحـــاد مـــردم را در آن شـــریک 
می کننـــد. مقایســـه اتفاقـــات 
اخیـــر در کشـــور بـــا بزرگ تریـــن 
حـــی  صا ا د خو یـــن  مهم تر و 
جمهـــوری اســـامی در اواخـــر 
دهـــه شـــصت نمونـــه روشـــن 
این مدعاســـت کـــه اصاحگران 
واقعـــی بـــا مدعیـــان اصاحـــات 
چـــه تفاوتـــی در ماهیـــت و نظر و 

عمـــل دارنـــد.
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تــــیــــتــــرهــــا

سفری به دوره 
کالسیک  ها همراه با 

دو نفر از معروف ترین 
نویسندگان آن

الگوی اکثریتی 
انتخابات منجر به 

رادیکالیسم سیاسی 
می شود

 دوست دارم
 موفق باشـم

 اما می ترسـم

 تالش نافرجام
یک تحریم و حقیقتی 

که عیان شد!
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تولیدات ثروت آفرین 
در انتظار کارسازی برای 

صادرات

خضریان، نماینده مردم 
تهران در گفت و گو با 

»ایران جمعه«:

درباره تـرس از موفقیت 

بذر می تواند سود 
اقتصادی بیشتری از 

نفت داشته باشد

مروری بر شانزدهمین 
جشنواره سینما حقیقت 

و حواشی آن
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سفر به جهان شعر 
و قصه  ها همراه با 
مکتب های ادبی

 »ایران جمعه«  در میزگردی  با حضور مریم اردبیلی و علی جنادله به بررسی مسائل زنان
در دولت های پس از انقاب اسامی می پردازد

زنان در قامت حّلل مسائل اجتماعی


