
قانون برای قانون یا برای اثربخشی؟!

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اص��وال نظامات اجتماعی بر اس��اس قانون که 
توسط دولت ها تدوین و طی فرآیند قانونگذاری به 

تصویب و تایید می رسند اداره می شوند. 
س��امانه ه��ای گس��ترده در سلس��له مراتب 
ساختارهای اجتماعی بر اساس قانون و قانونگرایی، 
دارای کارکرد هس��تند. پیچیدگ��ی دنیای معاصر 
موجب گش��ته اس��ت که حدود اختی��ارات افراد، 
س��ازمان ها و جوامع از طری��ق قوانین ملی و بین 

المللی تعیین گردد. 
بیش از 110 سال از قانونگذاری و اجرای قانون 
در ایران می گذرد. آسیب شناسی تاریخی وضعیت 
زندگی مردم در این مدت تقریبا طوالنی، مؤید این 
حقیقت اس��ت که با وجود قوانی��ن متعدد در حوزه 
های گوناگون )تا مرز تورم قانون(، مشکالت متعدد 
در زندگ��ی مردم بصورت روزافزون وجود داش��ته و 
دارد. رای آوردن تعدادی گزاره پایه و احیانا مقدس 
در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی و تایید آن 
توسط شورای محترم نگهبان، به منزله حل مشکالت 
در زندگی مردم نیست. به نظر می رسد که بسیاری 
از قوانین، از اساس نه برای اجرای اثربخش که برای 
صرفا قانونگذاری تدوین و تصویب می شوند! محصول 
قانونگذاری در سه یا چهار جلسه هفتگی در مجلس 
شورای اسالمی در دوازده ماه چهار سال نمایندگی، 
حجم وس��یعی از مصوبات را ب��ه همراه دارد که می 
بایست بسیاری از مشکالت کش��ور و زندگی مردم 
تاکنون حل ش��ده باشد. سوال اساسی این است که 
با وجود فعالیت گسترده بخش قانونگذاری و ادعای 
اجرای درست قوانین توسط دولت ها، چرا مشکالت 

متعدد کشور هنوز پابرجاست؟
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بودن در میدان نبرد را باور کنیم؛

»اعتماد مردم« 
 کارآمدترین
 گنبد آهنین

در مقابل دشمن
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قاضی پور:

 مجلس نمی تواند
مشکالت مردم را حل کند

8

رحمانی فضلی:

حتی تصور مذاکره با آمریکا 
مطلقًا منتفی است

3

آگهى مزایده عمومى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

ول
ت ا
نوب

جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد 
دو  تعداد  مورخ 97/1/27  فروش شماره 99-98-0018  کمیسیون  مجوز  اساس  بر 
دستگاه خودرو سوارى با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى و با شرایط ذیل 

به فروش برساند:

شرایط مزایده:
از  پیشنهاد قیمت  ارائه  و  مزایده  اسناد  ، دریافت  از ماشین آالت  بازدید  - مهلت 
تاریخ 98/2/16 لغایت 98/2/23 (به استثناء روزهاى تعطیل) و از ساعت 8 الى 13 

میباشد.
کل  اداره  آالت  ماشین  اداره  به  مزایده  اسناد  دریافت  و  خودروها  بازدید  - جهت 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان واقع در یاسوج – خیابان راهداران مراجعه 

شود.
- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15000000 ریال به ازاء هر خودرو میباشد.

- کلیه هزینه هاى مربوط به مزایده مشتمل بر درج آگهى روزنامه ، انتقال سند ، 
مالیات و عوارض شماره گذارى و کارشناسى خودروها برعهده برنده مزایده میباشد.
- مبلغى معادل 9 درصد مازاد بر مبلغ قیمت پیشنهادى به عنوان مالیات بر ارزش 

افزوده از برنده مزایده دریافت میگردد.
- پاکات مزایده در تاریخ 98/2/24 در ساختمان شماره 1 راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان بازگشایى خواهند شد.
- اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و پیشنهادات مخدوش و ناخوانا پذیرفته 

نخواهند شد.
حاصل  تماس   074-33330067 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت   -

فرمائید.

وضعیت خودروشماره شاسىشماره موتورنوع سوخترنگمدلتیپسیستمنوع خودروردیف

قابل شماره گذارى1248406935614224795بنزیننقره اى405GLXI8I1384پژوسوارى1

قابل شماره گذارى00693286S1412283244949بنزیننوك مدادىGTXI1383پرایدسوارى2

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

آرام و آس��وده بخ��واب، چش��مان ن��ازت را ببن��د تا نبین��ی چطور 
چشمانشان را بابت مشتی دالر روی خونت می بندند و جشن می گیرند و 
رقص شمش��یر می کنند، بخواب تا بی مهری زمانه را نظاره نکنی آنجا که 
بمب و س��رب بر سر دخترکان بی پناه را می بینند و دم نمی زند، آنجا که 
با غذاهای آلوده و فاس��د ژست حقوق بشر می گیرند، با خیالی آسوده به 
اندازه تمام روزهایی که می توانستی بدوی، بازی کنی، از پله های سرسره 
باال بروی بخواب تا شاید آهت دامنشان را بگیرد، چشمانت را به روی این 
دنیای بی رحم ببند تا بی رحمیش��ان را نبینی و یاد نگیری، همین مقدار 
که یاد گرفتی کفایتت می کند، خوب جایی چشمانت را بستی، از این دنیا 
همین قدر که بتوانی مامان و بابا بگویی و بخندی کفایتت می  کند، همین 
قدر که دیدی بس است نمی خواهد یاد بگیری، بمب چیست، نمی خواهد 
هر روز بترسی و سنگریزه جمع کنی، نمی خواهد بمانی تا مادرت هر ثانیه 

که قدم بر می  داری بترسد و با هر صدایی از جا بپرد. 
خوب موقعی رفتی و چش��مانت را روی دنیایی که ارزشش را نداشت 
بس��تی، می خواس��تی بزرگ ش��وی، قد بکش��ی، که چه؟! که نگاه ناپاک 
س��ربازان کثیف صهیونیس��تی براندازت کند؟! می خواستی قد بکشی که 
زندگی در اس��ارت غزه را ببینی و بی تفاوتی مردم دنیا دلت را بش��کند؟ 
خوب ش��د رفتی و تو هم روی این زمانه بی انصاف اش��کی نریختی و دل 

کوچکت ترک نخورد، خوب موقعی رفتی.
 نزدی��ک ماه رمضان بود و س��فره خدا پهن، خ��وب جایی می روی، 

یک راس��ت سر س��فره خدا می نش��ینی، برای تو خوب شد شکی نیست، 
حتی برای مادر و پدرت که از دیدن چهره معصومت یک ش��به پیر شدند 
هم خوب شد، چون حداقل می دانند از این به بعد در جای امنی هستی، 
اما وای به حالی مردمانی که چشمشان را روی شهادتت بستند، از امروز 
به بعد وای به آنهایی که چهره در خون غلتیده ات را دیدند و رد ش��دند 
و به رویش��ان هم نیاورند ک��ه چه جنایاتی هر روز تکرار می ش��ود، تو با 
هم بازی هایت در بهش��ت می نشینی با محمد دوره، با امل حسین با همه 
کودکانی که نشکفته پرپر شدند بازی می کنی ولی وای به حال آنانی که 

بازی بدی را با سرب و گلوله آغاز کردند و خنده  های شما را پرپر.
وای به حالی آنانی که از حقوق بشر ژستش را یافتند و از انسانیت فقط 
اسمش را بلدند، از شبی که تو در دل خاک سرد جای می گیری از شبی که 
لحدت را می گذارند، همه آنهایی که دستشان به خون تو و دوستانت آغشته 
است خواب به چشمشان حرام می شود تا عذاب الهی که به وسیله نیروهای 
مقاومت بر سرش��ان فرو می آید غافلگیرشان کند، تا طوری غافلگیر شوند 
که حتی مهلت پلک  زدن هم نداش��ته باش��ند. از همان شبی که فرشته ها 
برای بردنت از این دنیای بی رحم صف می بندند همه مسببین پرپر شدنت 
عذابشان شروع می شود، چه آنهایی که دیدند و به روی خودشان نیاورند و 

چه آنهایی که مسیری را هموار کردند که به خاک و خون بیفتی و چه...
از ام��روز که دنیا بی صبایی را تمری��ن می کند، از امروز که علی اصغر 
جدیدی را به دست شمر زمانه در خون غلتیده دیده ایم شمارش معکوس 
شروع می شود، هم برای آنهایی که باید کاری کنند و بی تفاوت نباشند و 
هم برای آنهایی که این بال را بر س��ر تو آوردند، ش��مارش معکوس شروع 
ش��ده نگران هیچ چیز نباش، حتی الزم نیست بر سر سفره میهمانی خدا 
نفرینش��ان کنی، خونت به قدری پاک و زالل است که خودش می جوشد 
و هزاران منتغم از سراس��ر دنیا را با هم آش��نا می  کند. تو بخواب تا رنگ 
بی مهری نبینی. تو چشمانت را با خیال آسوده ببند هم منتغمان کارشان 

را بلدند و هم خداوند وعده داده خون هیچ شهیدی پایمال نمی  شود.

بخوابتارنگبیِمهرینبینی...
مسکو یا واشنگتن، کدام یک برنده بازی قدرت در زمین ونزوئال؟

 توان باالی تهران در تقابل با واشنگتن
پرونده ایران را متفاوت از ونزوئال می کند

سکوت کرکننده اروپا در قبال برجام ستیزی آمریکا

آیا توافق هسته ای دوام می آورد؟
صفحه 2

فرمانده کل سپاه، فلسفه وجودی وزارت اطالعات 
و س��ازمان اطالعات س��پاه را به فلسفه وجودی دو 
چش��م انسان تشبیه کرد و گفت: وزارت اطالعات و 
س��ازمان اطالعات سپاه چشم های بینای انقالب و 

نظام اسالمی بوده و مکمل همدیگر هستند.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی 
وزیر اطالعات جمهوری اس��المی ای��ران همراه با 
معاونین این وزارتخانه با حضور در ستاد فرماندهی 
کل سپاه با سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
دیدار و انتصاب وی به فرماندهی کل سپاه با حکم 

فرماندهی معظم کل قوا را تبریک گفت.
در ای��ن دی��دار صمیمی که حجت االس��الم 
والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان اطالعات 
سپاه، سردار محمد کاظمی رئیس سازمان حفاظت 
اطالعات س��پاه و مع��اون اطالع��ات راهبردی نیز 
حضور داشتند؛ فرمانده کل سپاه با قدردانی از وزیر 
اطالع��ات و هیات همراه ، فلس��فه وجودی وزارت 
اطالعات و س��ازمان اطالعات س��پاه را به فلس��فه 
وجودی دو چشم انسان تشبیه و اظهار کرد: وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه هر دو چشم های 
بینای نظام و انقالب شکوهمند اسالمی هستند و 

در میدان ماموریت همدیگر را کامل می کنند.
وی با اش��اره به تحوالت منطقه ای و شرایط 
و وضعیت امروز صحنه نبرد و مقابله با دش��منان 
انق��الب و ملت ای��ران و ضرورت هوش��مندی و 

هوش��یاری عمیق نسبت به پیچیدگی ها، سطوح 
و اشکال آن خاطرنش��ان کرد: ما امروز در جنگ 
اطالعاتی با دش��منان ق��رار داریم و این جنگ به 
ط��ور ش��بانه روزی در جریانی ج��دی ،جهانی و 

قطعی در حال انجام است.
فرمان��ده کل س��پاه تاکی��د ک��رد در جنگ 
اطالعات��ی که هوش��مندی، ابت��کار عمل و ذهن 
خوانی از لوازم آن اس��ت باید موازنه برقرار کرد و 
خدا را شاکریم که در این عرصه جامعه اطالعاتی 

قدرتمند ما از دشمن معموالً جلوتر است.
وی با تاکید بر اینکه در این جنگ حس��اس و 
تعیین کنن��ده باید انرژی فکری، ذهن��ی و ادراکی 
دش��من را بشناس��یم،تصریح ک��رد:  ام��روز مولفه 
اطالعات پتانس��یل اقتدار را برای ملت و کشور می 
سازد و دشمن اگر اراده راسخ ما را مقابل خود ببیند 
عقب نشینی می کند ؛ این واقعیتی است که درک آن 
بایستی در کشور به ویژه نزد مسئوالن نهادینه شود.

سرلش��کر سالمی شناس��ایی نیت های شوم 
دش��من و قدرت سازی متناسب برابر آن را گزاره 
ای مهم برای جامعه اطالعاتی کش��ور دانست و با 
اشاره به وضعیت دش��منان، به ویژه امریکایی ها 
گفت: دش��منان ما امروز ظاهری مهیب و تنومند 
دارند اما دچار پوکی استخوان هستند و با عملیات 
روانی و جنگ رسانه ای همواره خود را خطرناک 
و هراس��ناک جلوه می دهند؛ ام��ا اگر جامعه ای از 

پتانسیل اقتدار برخوردار باشد این دشمنان جرات 
تعدی و تعرض به آن را نخواهند داشت.

فرمانده کل س��پاه خاطرنش��ان ک��رد: جامعه 
اطالعاتی کشور به ویژه وزارت اطالعات و سازمان 
اطالعات سپاه در صحنه انجام ماموریت های خطیر 
محوله جز به اخوت، برادری و همدلی با یکدیگر به 
چیز دیگری نمی اندیشند و با هم افزایی و همکاری 
های دقیق و موثر، توطئه ها و سناریوهای دشمن را 
خنثی و توانسته اند به یاری خداوند توانسته اند آنها 

را با شکست های خفت بار مواجه ساخته اند.
حجت االس��الم والمس��لمین عل��وی نی��ز در 
این دیدار با تبریک انتصاب سرلش��کر س��المی به 
فرماندهی کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
اظهار ک��رد:  امروز بحمداهلل  وفاق ، همدلی و هم 
افزایی مطلوبی بین مجموعه نیروهای تاثیرگذار در 
امنیت کشور حکمفرما شده است و جلسات جامعه 
اطالعاتی به طور مداوم و مستمر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همدل��ی و همراهی خوبی 
بین س��پاه و وزارت اطالعات وج��ود دارد، گفت: 
امیدواریم این همکاری و هم افزایی که در دوران 
فرماندهی سرلش��کر جعفری به خوبی برقرار بود 
بیش از پیش تداوم یابد. امیدواریم بتوانیم دست 
در دست برادران سپاه رس��الت خطیر صیانت از 
نظام و پاس��داری از انقالب اسالمی را به بهترین 

وجه ممکن به انجام رسانیم.

سرلشکر سالمی در دیدار وزیر اطالعات:
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه چشم های بینای انقالب و نظام اسالمی هستند

 ارتش صهیونیستی بار دیگر غزه را
به خاک و خون کشید

 پاسخ سخت
و خشن مقاومت 

صفحه 6


