
سرمقاله

به سوی چالش قانون

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

بر اس��اس اع��ام وزارت کش��ور انتخابات دوره 
یازدهم مجلس ش��ورای اس��امی و می��ان دوره ای 
مجلس خبرگان در 1398/12/2 برگزار می ش��ود. 
برگزاری انتخابات در جمهوری اسامی ایران، مصداق 
بارز مردم ساالری دینی در عصر حاضر است و نشانه 
پش��توانه مردمی نظام اس��امی است. حضور مداوم 
مردم در برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات امسال، 
پاس��خی قاطع به یاوه گوی��ان غربی و ایادی داخلی 
آنهاست. بدون تردید اداره امور جامعه از طریق قانون 
و قانونگرایی انجام می شود. تعیین حدود اختیارات 
و تکالی��ف آح��اد جامعه از طریق قان��ون انجام می 
ش��ود. نظامات اجتماعی بر م��دار قانون حرکت می 
کن��د و جایگاه هر پدی��ده در جامعه با قانون تعیین 
می شود. ایفای نقش حاکمیت و ارائه خدمات قوای 
سه گانه به مردم نیز از طریق قانون انجام می شود. 
مطالعات گذشته نگر در عملکرد چهار دهه ای اداره 
امور کش��ور، مؤید این حقیقت است که علت العلل 
بروز مشکات متعدد در زندگی مردم، وجود ضعف و 

کاستی در نظام قانونگرایی است. 
نظام قانونگرایی جامعه عبارت از مراحل تدوین، 
تصوی��ب، تایید، اباغ، اجرا، نظارت و تفس��یر قانون 
اس��ت. خروجی نظام قانونگرایی کشور شامل قانون 
اساسی، چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی 
نظام، برنامه های توسعه پنج ساله، برنامه های ساالنه، 
مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و 

نامه های حاوی دستورات اداری است. 
از ای��ن رو در آغ��از دهه پنج��م انقاب، تحول 
اساس��ی در این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
برای حل مشکات متعدد موجود در زندگی مردم، 
نیازمند عزم ملی و جهادی عظیم در سلسله مراتب 
تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی در سه قوه مجریه، 
مقننه و قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی هستیم. 

نظام قانونگرایی ریشه در قانون اساسی جمهوری 
اس��امی ایران دارد و مشتمل بر شبکه در هم تنیده 
ای از وظایف و اختیارات قانونی اس��ت که در صورت 
همگامی، هماهنگی و هم افزایی می تواند به پیشرفت و 
تعالی جامعه بینجامد. ساختار نظام قانونگرایی در ایران 
شامل مراکز متعددی است که اهم آن مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسامی، شورای 
نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات 

کشور و سایر شوراها و نهادهای تقنینی است. 
زمان آن فرا رس��یده اس��ت ک��ه نظامات اصلی 
اداره جامع��ه م��ورد مطالعه دقیق ق��رار بگیرد و در 
قالب گفتمان اجتماعی مؤثر، پرسشگری مشفقانه و 
پاسخگویی س��ازنده، مقدمات ایجاد تحول در نظام 
قانونگرایی کش��ور فراهم گردد. ای��ن مهم تقریبا از 
س��وی مسئوالن کشور طی چهار دهه گذشته مورد 

بی توجهی قرار گرفته است. 
جابجایی قدرت در قوای سه گانه بین دو جناح 
اصول گرا و اصاح طلب و منافع حزبی و گروهی آنها، 
مانع از درک حقیقت نظام قانونگرایی توسط متولیان 
اداره کشور شده است. روزنامه سیاست روز با پشتوانه 
و خاستگاه اصول گرایی خود، خواستار تحول اساسی 
در نظام قانونگرایی است و از طریق »چالش قانون« 
ب��ه دور از هر گونه تعصب حزبی و جناحی به نقد و 
بررسی منصفانه و نه تخریب عملکرد تقسیم کار ملی 
در نظام قانونگرایی ش��امل مراحل تدوین، تصویب، 

تایید، اباغ، اجرا، نظارت و تفسیر می پردازد. 
اهمیت حفظ نظام مقدس جمهوری اس��امی 
ایران و ارائه خدمات بی منت به مردم شریف ایران، 
باالتر از هر گونه مصلحت سنجی حزبی و گروهی و 
بازی های مرس��وم سیاسی اس��ت. از این رو عبور از 
اصوگرایان و اصاح طلبان به معنای جناح مرس��وم 
سیاس��ی که مش��کات روزاف��زون در زندگی مردم 
محصول عملکرد آنان اس��ت ب��رای »چالش قانون« 

امری غیرقابل بازگشت محسوب می شود. 
برای نی��ل به چنین هدف بزرگی، اس��تفاده از 
همه ظرفیت های گفتمان سازی جامعه بسیار مهم 
است که امیدواریم با همکاری اندیشمندان، نخبگان 
و فرهیختگان و همچنین س��ایر رسانه های گروهی 
دلس��وز، آغازگر جریان اجتماعی فراگیری شود که 
محصول آن با ایجاد تحول در نظام قانونگرایی، حل 

مشکات زندگی مردم باشد. 
امیدواریم که همزمانی انتش��ار »چالش قانون« 
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسامی در سال 
1398، نویدبخش برگزاری انتخابات پرشور و داشتن 
مجلس شورای اسامی و قوانین کارآمدتر است که 
با نقش آفرینی نوین سایر اعضای تقسیم کار ملی در 
قانونگرایی می تواند افق روشن حل مشکات زندگی 

مردم را پیش چشمان ما مجسم سازد. انشاءاهلل
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قانون »اقدام متقابل در برابر آمریکا« به دولت ابالغ شد؛

عزمسهقوهبرایمقابلهبهمثلبایانکیها

حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی 
منتفی شد
  ابالغ تصمیم جدید
به بانک مرکزی

ب��ا وج��ود تغیی��رات جدید در 
سیاس��تهای اقتصادی دول��ت برنامه 
ح��ذف کام��ل ارز ۴2۰۰تومانی در 

کوتاه مدت منتفی شد.
طی سال 97 بیش از ۴۰ میلیارد 
دالر انواع کاال وارد کش��ور شده است، 
ک��ه حدود 13 میلیارد دالر آن متعلق 
به کاالهای اساس��ی بوده که ارز آنها با 
نرخ ۴2۰۰ تومان تأمین ش��د. بعد از 
اعتراض برخی گروهها به تخصیص این 
ارز، در سامانه نیما بازار ثانویه تشکیل 
شد و از نیمه مرداد ماه سال 97 عمًا 
تخصی��ص ارز با نرخ ۴2۰۰تومانی  به 

کاالهای گروه 2 و 3 متوقف شد.
نش��ان می دهد طی  بررس��ی ها 
س��ال 97 بی��ش از 13 میلیارد دالر 
ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��ه واردات 
کاالهای مختلف تخصیص داده شده 
و همچنی��ن 27 میلیارد دالر نیز ارز 
بانکی ب��رای واردات انواع کاال تأمین 
شده است. ظاهراً از 27 میلیارد دالر 
مورد اش��اره حدود 9میلیارد دالر به 
واردات مواد اولیه تولید و 13 میلیارد 
دالر نیز به واردات کاالهای اساس��ی 

تعلق گرفته است.
ابت��دای  از  و  در ح��ال حاض��ر 
سال98 سیاستهای دولت در خصوص 
پرداخت ارز ۴2۰۰تومانی با تغییراتی 
همراه شده است، شنیده ها حاکی از 
آن است که در گام اول تخصیص ارز 
دولتی ب��ه ۴ قلم کاال متوقف ش��ده 
اس��ت، بنابراین به خاف گمانه زنی ها 
سیاس��ت تزری��ق ارز دولت��ی به طور 

کامل کنار گذاشته نشده است.
مقرر شده وزارتخانه های مسئول 
به گون��ه ای برنامه ری��زی کنن��د ک��ه 
قیمت مصرف کننده کاالهایی که ارز 
۴2۰۰تومانی آنها حذف شده از قیمت 
در ب��ازار آزاد کمتر ش��ود. ظاهراً این 
تصمیم جدید دولت به بانک مرکزی 

هم اباغ شده است. تسنیم

جنب استانبول

8Vol.18  No.5008  MON.Apr 29.2019 صفحه  قيمت: 1500 توماند            و شنبه 9 اردیبهشت 1398  23 شعبان 1440  سال نوزدهم  شماره 5008 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

خرازی:

 تکنولوژی هوافضا
از نان شب واجب تر است

3

الریجانی:

  برخی در منطقه
حرف حساب نمی فهمند

2

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

جناب آقای محسن علیرضایی
ضایعه درگذش��ت پدر مهرب��ان و مومنتان را از صمیم قلب 
تس��لیت عرض می کنم. خداوند متعال روح پاکش را با موالیش 
علی)ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
سیرنگ احمدزاده

 بررسی ابعاد مصاحبه ظریف
با رسانه تندروی فاکس نیوز 

پاسخ به افزایش 
فشارهای ظالمانه 
آمریکا علیه ایران 

صفحه 5

آمریکا و انگلیس
از جنگ افروزی سعودی و امارات تقدیر کردند

حمایت از کشتار یمن 
برای مشتی دالر

از این هفته هر دوشنبه با شمائیم:

چالش قانون

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی:

با قاچاق و عوامل ناامن کننده فضای مجازی 
برخورد جدی کنید

صفحه 2

تفاوت سبک زندگی والدین با فرزندان عاملی برای گرایش 
به تک زیستی

 باال رفتن سن ازدواج
در تنهازیستی تاثیرگذار است

تنهازیستی، جدا ش��دن و مستقل شدن جوانان مجرد از والدین 
خود با علت های مختلفی رو به رو است. یکی از روانشناسان اجتماعی 
معتقد اس��ت که این پدیده پتانس��یل تبدیل شدن به یک معضل را 
دارد و اینک��ه بعضی از جوانان به این ن��وع زندگی روی می آورند به 

خاطر تفاوت سبک زندگی جوانان با والدینشان است.
علیرض��ا ش��ریفی ی��زدی، روانش��ناس اجتماعی درب��اره پدیده 
تنهازیس��تی بیان کرد: آمار و اطاعات نشان می دهد که پدیده تنها 
زندگی کردن جوانان رو به رش��د اس��ت اما اینک��ه میزانش در حد و 
اندازه ای است که به عنوان یک معضل اجتماعی بخواهیم به آن نگاه 
کنیم خیر هنوز من اعتقاد ندارم که این مسئله به عنوان یک معضل 
اجتماعی مطرح باش��د ولی به عنوان یک زنگ خطر برای سال های 
بعد که می تواند به یک معضل تبدیل ش��ود محس��وب می شود و در 
خود به صورت بالقوه این توانمندی و پتانس��یل را دارد که سال های 
بعد به یک مشکل اجتماعی تبدیل شود. وی ضمن بیان اینکه عوامل 
متعددی س��بب گرایش افراد به تک زیس��تی می شود گفت: یکی از 
این دالیل باال رفتن س��ن ازدواج است. قبا معدل سنی فرزندانی که 
در خانه پدر و مادر بودند کم بود و معموال قبل از 2۰ س��الگی افراد 
مس��تقل می ش��دند ولی متاس��فانه اکنون به دلیل اینکه معدل سن 
ازدواج از دهه دوم زندگی به دهه سوم و در حال حاضر به اوایل دهه 
چهارم برای مردان و اواخر دهه س��وم برای زنان افزایش یافته اس��ت 

کم کم احساس مستقل زندگی کردن به افراد دست می دهد.
این روانش��ناس اجتماعی ادامه داد: دلیل دوم امکانات است. قبا 
افراد از آبش��خور اقتصادی والدینشان استفاده می کردند اما استقال 
مال��ی پیدا کردن جوانان امروز می تواند زمینه ای برای تنهازیس��تی 
باشد. دلیل دیگر تفاوت سبک زندگی والدین با فرزندان است. سبک، 

نگاه و ش��یوه زندگی نس��ل جوان و نحوه گذراندن اوقات فراغت آنها 
کاما متفاوت با والدین اس��ت و طبیعت��ا برای اینکه راحت تر زندگی 
کنند به تنها زیس��تی گرایش و عاقه پیدا می کنند. دلیل دیگر این 
مس��ئله نیز متاسفانه نحوه برخورد والدین است. بسیاری از والدین ما 
نمی خواهند بپذیرند که فرزندانشان بزرگ شده اند و برخوردی که با 
فرزند 1۰، 1۵ ساله دارند را با یک مرد یا زن 3۰ ساله انجام می دهند. 
این برخوردها باعث می شود که افراد از محیط خانواده گریزان شوند و 
به سمت استقال بروند. البته اثرات دنیای مدرن را نیز نباید فراموش 
کنیم. رس��انه ها و امثال آن سبک جدید زندگی را برای افراد آماده و 

معرفی کرده است. مدرنیته به شدت در این جریان موثر است.
ش��ریفی خاطرنشان کرد: تنهازیستی بیش��تر یک سبک زندگی 
غربی اس��ت. در مغرب زمین فرزندان خیلی زود از خانواده ها جدا و 
مس��تقل می شوند و برخی هایشان با همساالن خودشان زندگی می 
کنند، چون در آنجا تحرک اجتماعی باال اس��ت و اینگونه نیس��ت که 

یک نفر 2۰ سال در مکانی باقی بماند.
او معتقد است: آنچه که اکنون از تنهازیستی وجود دارد یک کپی 
برداری ناقص از اتفاقی اس��ت که در غرب رخ می دهد. جامعه ما یک 
جامعه جمع گرا است اما جوامع غربی عمدتا فردگرا هستند. در ایران 
منظومه عاطفی قوم و خویش��ی خیلی معنی دارد اما در غرب چندان 
معنایی ندارد. این سبک جدید زندگی که نسل جدید دارد تجربه می 
کند آرام آرام آنها را به س��مت سبک زندگی و طرز تفکر غرب گرایانه 
می برد. این ش��یوه از زندگی هم برگرفت��ه و گرته برداری از فرهنگ 

غرب است و هم به نوعی نیاز امروز جامعه از دیِد جوان است.
این روانش��ناس یادآور شد: تنهازیس��تی در کان شهرها بیشتر 
اتفاق می افتد. مطالعات نش��ان می دهد که پس��ران بیش از دختران 
هم امکانات و هم تمایل دارند که به تنهایی زندگی کنند. از نظر گروه 
سنی نیز معموال برای پسرها از 2۵ سالگی شروع می شود و در 3۰ تا 

۴۰ سالگی این مسئله بیشتر برایشان دغدغه می شود.
وی درباره معایب و تهدیدات تنهازیس��تی نیز به خبرنگار ش��فقنا 
توضیح داد: یکی از این معایب احساس اتمیزه شدن فرد در جامعه است؛ 
یعنی احس��اس عدم تعلق در جامعه داشتن. وقتی احساس عدم تعلق 
باشد احساس عدم مشارکت، پایین آمدن اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز 

پدید می آید. اما  از نظر روانی ش��اید در ابتدا برای فرد این نوع زندگی 
خوب باش��د چون س��بک زندگی انتخابی دارد اما بعد از گذشت مدتی 

ممکن است دچار افسردگی و اضطراب ناشی از تنهایی شود.
ش��ریفی درباره کاهش دادن پدیده تک زیستی نیز گفت: به طور 
طبیعی این نوع سبک زندگی نباید به حال خود رها شود تا هر طور 
که می خواهد پیش برود چون بی برنامه گی محس��وب می شود اما 
اینکه بخواهیم با سیاس��ت گذاری از طرف س��طوح باال مداخله کنیم 

کار اشتباهی است، ولی مهندسی و برنامه ریزی کار درستی است.
وی تصریح کرد: اولین گامی که باید برداشته شود این است که به 
والدین آموزش دهیم تا با افزایش سن فرزندانشان شیوه برخوردشان 
ب��ا آنها را متفاوت کنند. یعنی به جای اینکه آنها را س��رزنش و امر و 
نهی کنند اجازه دهند که فرزندان زندگی شان را کنند. دومین گام، 
آموزش فرزندان از کودکی است. باید در نظام آموزشی به نحوی آنها 
را جلو ببریم که پایبندی شان به خانواده، جمع زیستی و تعلق خاطر 
ب��ه جمع، خانواده و اجتماع را در آنه��ا افزایش دهیم تا بتواند کمک 

کند که این پدیده کم تر شود.
ای��ن روانش��ناس همچنین بیان ک��رد: تنهازیس��تی هم یک امر 
طبیع��ی و نیاز امروز بخش��ی از جامعه اس��ت. اگر م��ا فرزندانمان را 
درست تربیت کرده باشیم تنهازیستی باعث آسیب های شدید به آنها 
نخواهد ش��د، اگر آسیب وارد می شود به خاطر این است که تعلیم و 
تربیت ما در خانواده و آموزش و پرورش اشکال داشته است. اما ضمن 
اینکه این نوع از زندگی حق طبیعی افراد است و طبق قانون، عقل و 
ُعرف نمی شود جلوی آن را گرفت اگر برنامه ریزی سریع و صحیحی 

داشته باشیم می توانیم این پدیده را به شدت کاهش دهیم.
او در پایان گفت: بهتر این اس��ت ک��ه فرزندان تا زمانی که ازدواج 
نکردند و البته با رعایت احترام گذاشتن به حقوق فردی شان در کانون 
گرم خانواده والدینی شان باشند. این بهترین شیوه برای فرهنگ ماست 
ولی اگر کسی به هر دلیلی هم تنهازیستی را انتخاب می کند به عنوان 
ی��ک حق برایش مطرح اس��ت و بحث مذموم بودن ی��ا مطلوب بودن 
مطرح نیست بلکه به عنوان یک نیاز اجتماعی قشری از جامعه است و 
البته شامل همه نمی شود چون اکثریت جامعه ما هنوز در این داستان 

نیستند و تنهازیستی مسئله شان نیست.  شفقنا

رئی��س قوه قضاییه گف��ت: اگر در برخی مواق��ع برخوردهایی با 
ناهنجاری های اجتماعی دیده می شود برای دفاع از حقوق مردم الزم 
اس��ت. حال این برخورده��ا می تواند از جانب هر ک��دام از نهادهای 

جمهوری اسامی باشد
حجت االس��ام والمس��لمین س��ید ابراهیم رئیس��ی در همایش 
فرماندهان و رؤس��ای ناجا که در س��تاد فرماندهی ناجا برگزار ش��د 
اظه��ار کرد:توفیقی اس��ت که در جمع فرماندهان ناج��ا قرار گرفتم، 
همان نشس��ت هایی از این دست برای نگاه به آنچه در گذشته انجام 
ش��ده، بسیار ضرورت دارد. همچنین برای تبیین کارها و فعالیت های 
س��ال جاری، این نشست ها بسیار ارزشمند اس��ت. وی افزود: به سه 
دلیل عرض می کنم که این نشست ها ارزشمند است. یک برای ایجاد 
نظم و امنیت در جامعه، دو برای ایجاد آس��ایش فردی و اجتماعی و 

سه به منظور حفاظت و صیانت از ارزشهای جامعه.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به نقش نی��روی انتظامی در جامعه 
اظهار داش��ت: نقش نیروی انتظامی در نظم و امنیت بسیار ارزشمند 

است و خدماتی که در جامعه انجام می دهد، مثال زدنی است.
رئیس��ی خاطرنشان کرد: اگر در جامعه اسامی بخواهیم نوعی از 
ناامنی هایی که جامعه را تهدید می کند را بش��ماریم و آسیب شناسی 

کنیم باید در راستای شناسایی جرم قدم برداریم.
وی با اش��اره به ل��زوم جرم شناس��ی در مأموریت ه��ای نیروی 
انتظام��ی تصریح کرد: جرم شناس��ی و فعالیت در این زمینه نیازمند 
یک کار آکادمیک و دانش��گاهی اس��ت. این حوزه بسیار زمینه کار و 
پژوهش را برای دانش��مندان ایجاد کرده اس��ت و حتماً می توان نگاه 

پژوهش��گرانه و نگاه علوم اجتماعی برای علل وقوع جرم و مش��کات 
ناشی از این مهم داشت.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: امروز جامعه اس��امی ما از ناحیه 
دش��منان تهدید می ش��ود ک��ه به گس��تردگی تمام نظام اس��ت. به 
گس��تردگی تمام داشته ها است. اگر دیروز تهدید در یک حوزه خاص 

بود امروزه تهدید در تمام حوزه ها، نمایان می شود.
رئیس��ی ادامه داد: رصد کردن این تهدیدها نیاز به یک دیده بان 
تیزبین دارد تا بتوانند اوالً در حوزه پیشگیری، ثانیاً در حوزه برخورد 
و اقدام و ثالثاً نیازمند یک کنشگر در عرصه های امنیتی است در این 
حوزه از هر گونه انفعال باید پرهیز کنیم. این کنش��گر باید هر س��ه 

ویژگی را داشته باشد.
وی با اش��اره به هدف دش��منان از ایجاد نارضایت��ی در جامعه، 
خاطرنش��ان کرد: دش��من به دنبال این اس��ت ک��ه در جامعه ایجاد 
نارضایت��ی کن��د. امنی��ت جامعه را م��ورد تهدید قرار ده��د. امنیت 
اقتص��ادی را م��ورد تهدید قرار ده��د. وضعیت اجتماع��ی را به یک 
وضعیت اجتماعی نامطلوب تبدیل کند ولی هم شما به عنوان نیروی 
انتظامی و هم دیگر مس��ئوالن این نظام، بیدارتر و آماده تر از گذشته 

برای مقابله با این توطئه های کثیف هستید.

رئیس قوه قضاییه گفت: آنکه دارد به زمینه های مختلف اجتماعی 
لطمه می زند و با فضای گس��ترده رسانه ای که دارد به مراتب ایران را 

تهدید می کند می خواهد جامعه اسامی ایران را دچار مشکل کند.
رئیس��ی خاطرنش��ان کرد: جامعه ای که مردمش تصمیم گرفته 
اند دین و آموزه های دینی در جامعه آنها رواج داش��ته باش��د فقه و 
آموزه ه��ای دین��ی، حکومت را اداره کند و یا حکوم��ت بر پایه فقه و 
آموزه های دینی باشد و در نهایت مردم تصمیم گرفتند در این کشور، 
حکوم��ت ولی فقیه حکومت کند. ولی فقیهی که می خواهد جامعه را 

به سمت یک جامعه اسامی سوق دهد.
وی با اش��اره ب��ه تاریخچه کینه ورزی دش��من از ابتدای انقاب 
تاکنون، یادآور ش��د: نظامی که بر پایه دین برپا ش��ده است از همان 
ابتدای انقاب اس��امی مورد هجمه و کینه ورزی دشمن قرار گرفته 
و دش��من تمام سعی و تاش��ش را گذاشته است تا این جامعه شکل 
نگیرد. در دهه اول انقاب برای عدم توس��عه تاش کرد، در دهه دوم 
انقاب تاش کرد مردم را از این حکومت ناامید کند، در دهه س��وم 
تاش کرد توس��عه در این جامعه عملی نشود و در دهه چهارم برای 
پیشرفت همه جانبه تاش کرد ولی با تمامی توطئه ها و ابزارهایی که 

در دست داشت موفق نشد.
رئیس ق��وه قضاییه تصریح ک��رد: نگاه به این ش��رایط و جایگاه 
ایران و حکومت جمهوری اس��امی برای ما مسئولیت آور است. برای 
دفاع از اخاق، امنیت و غیره و همچنین مهمتر از همه برای دفاع از 
مردم همگی ما نباید ش��ب و روز داش��ته باشیم. چرا که باید در برابر 

هجمه های دشمن ایستادگی کنیم.  مهر

رئیس قوه قضاییه:
 برخورد با ناهنجاری های اجتماعی

برای دفاع از حقوق مردم الزم است


