
حاکمیتقانونبیثبات!!

دکترمحمدرضاناریابیانه

ثب��ات قوانی��ن یک��ی از ضرورت ه��ای اصل 
حاکمیت قانون در جامعه است. 

بر حسب تعریف، حاکمیت قانون عبارت است از 
محدود بودن همه فعالیت های جامعه اعم از شهروندان 
و حکومت به قواعد ثابت و از پیش اعالم شده. قوانین 
راهنمای زندگی مردم اس��ت و مسیر حرکتی آنان را 
در بخش های گوناگون جامعه معین می نماید. اصوال 
انطباق رفتار شهروندان با قوانین نیازمند زمان نسبتاً 
طوالنی و امری تدریجی اس��ت و ب��ی ثباتی قوانین 
فرصت الزم را برای شکل دهی و شکل گیری افکار و 

رفتارهای شهروندی از بین می برد. 
انجام فعالیت های اطالع رسانی و ارائه آموزش 
های الزم پیرامون قوانین مورد نیاز به شهروندان در 
قالب آموزش های رس��می و غیر رسمی از ضرورت 

های حاکمیت قانون در هر جامعه پیشرو است. 
فرهنگ س��ازی پیرام��ون قانونگرایی از طریق 
اقدامات فرهنگی، هنری و تبلیغاتی موجب تبدیل 
تمای��الت قانونگرایی به افکار و س��پس رفتارهای 
قانونمند می شود. فعالیت های سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی کش��ور در سایه حاکمیت قانون می تواند 
در مس��یر پیش��رفت حرکت نمای��د و جامعه را به 

سعادت و خوشبختی مادی و معنوی برساند. 
بدون تردید بی ثباتی قوانین ناش��ی از س��وء 
عملک��رد و س��هل ان��گاری تقس��یم کار مل��ی در 
قانونگرایی اس��ت. تغییرات مک��رر قوانین موجب 
ت��ورم قانونگ��ذاری می ش��ود که از یکس��و به کم 
اهمیت ش��دن قوانین نزد مردم و از س��وی دیگر 

باعث ناتوانی مجریان در اجرای آن می شود. 
در برنام��ه ریزی های کالن و بلند مدت جامعه، 
قوانین به دلیل تغییرات مک��رر، غیر قابل اتکا بوده 
و ظرفیت های مورد اس��تفاده قرار گرفتن خود را از 
دست می دهند. بررسی های دقیق میدانی و جامعه 
نگر موید این حقیقت است که نظام قانونگرایی ایران 
در طی 110 سال گذشته، از ثبات اندکی برخوردار 
بوده است. بی ثباتی قوانین از خیل عظیم اصالحیه 
ه��ا، الحاقیه ها، حذف ها، ابطال ها، تغییرات، متمم 
ها، الغاءها و سایر عناوین مشابه قابل تشخیص است. 
شاید بتوان ادعا کرد بسیاری از مشکالت در زندگی 
مردم ناش��ی از بی ثباتی قوانین اس��ت که انسجام 
فعالیت ه��ای اجتماع��ی را در راه اج��رای صحیح 
قوانین با مش��کل مواجه ساخته است. در بسیاری از 
م��وارد یک قانون در طول کمتر از یک س��ال تغییر 
کرده اس��ت. بی ثباتی قوانین در دو حوزه تغییرات 
مکرر قوانین و پراکندگی قانونگذاری قابل تحلیل و 
بررسی است. نظام قانونگرایی در ایران شامل تدوین، 
تصویب، تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��یر قوانین 
است که نهادها و دستگاه های خاص بر طبق قانون 
اساسی، مسئولیت بخش های مختلف آن را به عهده 
دارند. نکته بسیار مهم و قابل مالحظه این است که 
علل بی ثباتی قوانین در ایران به تمامی این مراحل 
مربوط می ش��ود. ریش��ه یابی این مهم در یافتن یا 
ساختن راه برون رفت از تنگناهای نظام قانونگرایی 
دارای اهمیت است. بنا بر این تعیین نسبت هر یک 
ار نهادها و دستگاه های مسئول در تقسیم کار ملی 
با بی ثباتی قانون، بس��یار ضروری به نظر می رسد. 
حاکمیت قانون به عنوان شیرازه اداره جامعه، هنگامی 
محقق می ش��ود که ریشه های بی ثباتی قوانین در 
جامعه، شناس��ایی و خشکانده ش��ود. متاسفانه باید 
اعتراف نمود که وضعی��ت موجود و جاری عملکرد 
تقس��یم کار ملی در نظام قانونگرایی کشور نه تنها 
ثبات آفرین نیس��ت بلکه خ��ود از علل مهم و اصلی 
بی ثباتی قانونگرایی جامعه اس��ت. ب��رای حل این 
مشکل اساس��ی در کش��ور چه باید کرد؟ تغییرات 
مکرر قوانین با رش��د خ��رده فرهنگ های مخرب و 
مزاحم در قانون پذیری مردم به ایجاد قانون گریزی 
و سپس قانون ستیزی منتهی می شود. با وجود سیر 
و فرآین��د قانونگرایی در کش��ور در مراحل گوناگون 
می بایست بر ثبات قوانین افزوده شود ولی در عمل 
اینگونه نیست. مجلس شورای اسالمی علل بی ثباتی 
لوایح را تشخیص نداده و خود، بی ثباتی را تصویب 
کرده و به آن جنبه رسمی می دهد. شورای محترم 
نگهبان نیز موید و مفس��ر بی ثباتی نهفته در لوایح 
دولت ها و مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی است. 
دول��ت ها نیز با بی ثبات��ی مجری قوانین بی ثباتند 
و دس��تگاه های نظارتی نیز، بر این بی ثباتی نظارت 
دارند. به نظر می رس��د که طی 110 س��ال گذشته 
بویژه در 40 سال قانونگرایی پس از انقالب اسالمی، 
موضوع تغییرات مکرر قوانین و بی ثباتی آن بصورت 
امر جاری و مرسوم پذیرفته شده است به نحوی که 
نجات از آن با روش های موجود ممکن به نظر نمی 
رس��د. باید به این نکته توجه کرده که افراد، جریان 
ه��ای فعال و جناح های سیاس��ی که خود از بانیان 
بوجود آمدن وضع موجود بی ثباتی قوانین در جامعه 
ان��د هرگز نمی توانند برای برون رفت از آن نس��خه 
شفابخش��ی ارائه نمایند مگر اینکه اندیشه »تحول 
در نظ��ام قانونگرایی کش��ور« به گفتم��ان غالب در 
انتخابات سال 1398 تبدیل شود و همگان، مواضع و 

توانمندی های خود را پیرامون آن اعالم نمایند.
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سیاستروزاقداماتدولتبرایرفعموانعتولیدرابررسیمیکند؛

هیاهو برای هیچ

شاهحسینی:
وضعیت امروز سینمای کشور یک تراژدی بنیان کن فرهنگی است و بس!

کارگردان سینما درپی انتصاب حسین انتظامی به ریاست سازمان سینمایی گفت: 
متأس��فانه امروز دیگری چیزی از س��ینمای کش��ور باقی نمانده اس��ت، وضعیت امروز 
سینمای کش��ور یک تراژدی بنیان کن فرهنگی است و بس! ابتذال در سینما نهادینه 
ش��ده و ما با انبوهی از فیلم های س��خیف و نازل در س��ینما روبه رو هستیم که معلوم 

نیست به چه دلیل و با کدامین پشتیبانی تولید و اکران می شوند؟
انس��یه شاه حسینی افزود: متأسفانه اندازه ابتذال در سینمای کشور آنقدر بزرگ و 
گس��ترده اس��ت که به حوزه های دیگر از جمله حوزه ادبیان هم سرایت کرده، ما حتی 
در ادبیات کودکانه هم ش��اهد نهادینه ش��دن ابتذال هس��تیم و این اتفاق بسیار تلخ، 

آزاردهنده و خطرناک است.
کارگردان فیلم س��ینمایی »شب به خیر فرمانده« ادامه داد: ما در شرایطی به سر 
می بری��م که فاجع��ه را در کنارمان می بینم، خودمان را ب��ه آب و آتش می زنیم اما به 
دلیل اهمال کاری برخی افراد رس��ما هیج کاری نمی توانیم انجام دهیم و شاهد از بین 
رفتن ته مانده های س��ینمای ش��ریف و نجیب ایران هستیم. سینمایی که قرار بوده در 
آن هیچ نوع ابتذالی وجود نداش��ته باش��د اما متأسفانه مدتی اس��ت که ابتذال در آن 

نهادینه شده است.
این س��ینماگر با بیان اینکه ۲ دس��ته از افراد سینمای ایران را به قهقرا کشیده اند 
اظهار داش��ت: ما با ناآگاهان و خائنانی در س��ینما روبه رو هس��تیم ک��ه ارزش ها را در 
هنرهفت��م ب��ه تاراج برده و ضد ارزش ها را جایگزین کرده اند و متأس��فانه گویا کس��ی 
هم پیدا نمی ش��ود تا جلوی آن ها را بگیرد. وضعیت فرهنگی و اقتصادی در کش��ورمان 
دقیقا مثل هم شده، اوضاع هر ۲ به شدت آشفته است و بنده معتقدم حضور مدیرانی 

بی تدبیر باعث این اتفاق شده است.
کارگردان فیلم س��ینمایی »زیباتر از زندگ��ی« تأکید کرد: خطرناک ترین اتفاق در 
س��ینما این اس��ت که برخی می دانند چه فاجعه ای در سینمای کشور شکل گرفته اما 
ن��ه تنها هیچ اقدامی علیه این فاجعه انجام نمی دهند بلکه بیش��تر آب در آس��یاب آن 

می ریزند تا عمق این فاجعه بیشتر و عمیق تر از قبل شود!
شاه حس��ینی با بیان اینکه داش��تن امید همیش��ه الزمه زندگی بش��ر است و من 
امیدوارم که این معضالت و مش��کالت ش��دید فرهنگی با حضور مدیرانی آگاه، انقالبی 
و متعهد برطرف گردد اظهار داش��ت: آرزوی بنده این اس��ت که ش��خص رئیس جدید 
س��ازمان س��ینمایی مانند مدیران پیش��ین عمل نکنند، عمق این فجایع را که منجر 
ب��ه انحطاط فرهنگی می ش��ود درک کنند و تدبیری ب��رای برون رفت از این بحران در 

سینماپرس سینمای کشور داشته باشند. 
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آگهى مناقصه عمومى شماره 98/1

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

اول
بت 
نو

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات روکش و لکه گیرى آسفالت معابر و کوچه هاى 
مصالح)  و  دستمزد  (شامل  مکانیزه  و  به صورت دستى  منطقه سه  سطح 
مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد 

منضم.
به  ریال)  میلیون  (دویست   200/000/000 مناقصه  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
در  نقدى  با سپرده  ماهه  اعتبار حداقل چهار  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/03/22 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/03/23 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/03/25 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

س�اراعلیاری روز گذش��ته دبیر ستاد  ک��ش تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، از خ�ط
آغاز به کار س��امانه تس��هیل به صورت آزمایش��ی در سه استان 
اصفهان، مازندران و یزد از روز11 خردادماه س��ال جاری خبر داد 

و اعالم کرد؛ در راس��تای ایجاد سهولت در حل و فصل مشکالت 
بنگاه های تولیدی در دس��تگاه های اجرایی، کارگروه های استانی 
و س��تاد تس��هیل و رفع موان��ع تولید، ای��ن س��امانه راه اندازی 

می شود.

پیشنهادرویمیزظریفبرایمعاهدهعدمتعرضباهمهکشورهایمنطقه:

فتنهافروزیهایآمریکابهزوالمیرود

اعتراضهابهنتانیاهوهمزمانباناکامیاودرتشکیلکابینهشدتگرفت

شکستدوجانبهسرکردهگروه»بی«

صفحه 5

انتصابسخنگوپساز۹ماه؛

۴ گزاره درباره انتصاب سخنگوی جدید دولت
ربیعیبهکدامیکازمشکالتمردمپاسخمیدهد؟

گروهفرادید نخست وزیر صهیونیست ها  ویژه که در کنار جان بولتون، ولیعهد س��عودی و گ�زارش
ولیعه��د ام��ارات گروه موس��وم به »بی« را تش��کیل می دهد که 
محور بحران های منطقه هس��تند، نه تنها سیاس��ت هایش برای 
پنهان س��ازی بحران اقتصادی جاری بر س��رزمین های اشغالی و 

بهره گیری از سازشکاری عربی برای کسب رای به نتیجه نرسیده 
اس��ت بلکه وی عمال در تش��کیل کابینه نیز ناکام مانده در حالی 
که همزمان هزاران نفر از س��اکنان اراضی اشغالی در اعتراض به 
وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی، تظاهرات کرده و خواستار 

سرنگونی نتانیاهو شده اند.   بلندپروازی عارف 
کار دست مطهری داد
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