
اقتدار کار بزرگی انج��ام دادید
ایرانی

اصالح نابجای قوانین 
قطعی در قانون 
آزمایشی!!؟؟ 

لبه تیز کارت سوخت 
زیر گلوی قاچاقچیان 

سرمایه ملی
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سرمقاله

قوانین آزمایشی در نظام قانونگرایی دارای جایگاه ویژه 
ای است و به صحت و دقت قانونگذاری کمک شایانی 

می کند. 
بررس��ی همه جوانب و ابعاد یک قان��ون، نیازمند کار 
علمی و کارشناسی دقیق است که بدون شواهد عینی 

و تجربی دارای کارآمدی حداکثری نیست. 
ه��ر قانون برای اثبات کارآمدی خ��ود به طی نمودن 
دوران انکوباتوری یا آزمایشی است. این دوران موقت، 
مقدمه ای اطمین��ان بخش برای دوران دائمی قوانین 
است. در مورد قوانین نامطلوب، از هدر رفت سرمایه و 
انرژی جامعه جلوگیری می کند و پس از اتمام دوران 
آزمایشی آن را بصورت خود به خود حذف می نماید. 

فرآیند بقاء دائمی یا حذف، سرنوشت اتخاذ تصمیم 
در قوانین آزمایش��ی است. اما آیا همه روابط قوانین 
آزمایش��ی در دوران حیات ش��ان، قابل تش��خیص 
اس��ت؟ پاسخ به این س��وال منفی اس��ت. استفاده 
نادرست از قوانین آزمایشی موجب می شود تا نکات 
مثب��ت و موثر آنها از بین برود و آنها را به مش��کلی 
برای قانونگذاری کشور تبدیل نماید. نادیده گرفتن 
وجه آزمایشی این دست قوانین باعث شده است که 
فراتر از بازه زمان��ی و مکانی متصور برای آن، مورد 

استفاده قرار گیرد. 
اصالح چندین قانون دایمی در قانون آزمایش��ی پنج 
س��اله نمونه ب��ارز این روش عجیب اس��ت. آیا قوانین 
آزمایش��ی مقید به زمان و یا م��کان محدود توانایی و 
اعتبار الزم برای پذیرش و اعمال اصالحیه های متعدد 
برای قوانین دایم��ی را دارد؟ در این روش مدت زمان 
اصالحیه های انجام شده )پنج سال یا بیشتر( تعیین 

تکلیف نشده است.

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

ادامه صفحه 2

قانونگذاری 
آزمایشی نابجا!؟

خ���ب���ر

وقتی معادله آمریکا برای مصادره مجدد نفتکش 
گریس1بر باد می رود

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از 
شاهکارهای قانونگذاری ایران )17( رونمایی 

می کند: 

طی ۸ سال ۱۰۰ میلیارد دالر صرفه جویی شد؛
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پیام شفاهی فرمانده کل قوا به پاسداران پس از انهدام پهپاد آمریکا و توقیف نفتکش انگلیس
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فرمانده کل سپاه:
آمریکا تمام قدرت خود را به میدان 

آورده است

دبیر کمیس��یون اصل 90 مجلس گفت: ذرت های وارد ش��ده به کشور آلوده به 
ویروس آلفاتوکس��ین اس��ت و مقرر شد تا این ذرت ها تا یک ماه آینده به کشور 
دیگری که استانداردهایش ضعیف از کشور ایران است فروخته و گزارش آن به 

کمیسیون اصل 90 ارائه شود.
محمد رضا امیرحس��نخانی نماینده مردم طبس در مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در جلسه روز یکشنبه 
کمیس��یون موض��وع واردات ذرت های آلوده به میزان 140 ه��زار تن با حضور 

مقاماتی از سازمان استاندارد، گمرک و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: طبق گزارش های ارائه ش��ده از سوی دستگاه های مدعو، 20 هزار تن 
از این میزان در س��ال 92 و 120 هزار تن دیگر آن در س��ال 95 به کشور وارد 

شده است که همه این ذرت ها آلوده به آفت و کپک آلفاتوکسین است.
دبیر کمیس��یون اصل 90 مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: تصمیم بر این 

شد تا طی یک ماه آینده این ذرت ها به کشور دیگری که استانداردهای آنها در 
خصوص این آفت ضعیف تر از جمهوری اس��المی ایران است، فروخته و گزارش 

آن به کمیسیون اصل 90 ارائه شود.
امیرحس��نخانی خاطرنشان کرد: مش��کل دیگری که وجود دارد این است که به 
دلیل اینکه این ذرت ها مدت زیادی در گمرک باقی مانده، توسط وزارت اقتصاد 
جزو اموال تملیکی محس��وب و به مزایده گذاش��ته شده و فردی این ذرت ها را 
خریده اس��ت و این ذرت ها جزو اموال ش��خصی محسوب می شود و این مسئله 

خود کار را کمی پیچیده تر می کند.
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان گفت: در نهایت بنا بر این شد تا اجازه 
ترخیص این ذرت ها به ش��خص خریدار داده شود، البته وی اجازه ندارد ذرت ها 
را حتی به قصد عبور از خاک ایران و انتقال به کشورهای خاورمیانه وارد کشور 
کند و فقط اجازه دارد از طریق س��واحل جنوبی و توس��ط کشتی این ذرت ها را 

از کشور خارج کند.  فارس

بررسی وضعیت ذرت های آلوده در کمیسیون اصل 90 مجلس

کشمیر
 در محاصره 

ارتش هند
وضعیت فوق العاده در شبه قاره همچنان قربانی می گیرد 

صفحه 6

روابط عمومی قوه قضاییه در پی برخی حواشی مربوط به بازداشت یکی از مدیران 
سابق دستگاه قضایی، اطالعیه ای صادر کرد.

متن این اطالعیه به شرح زیر است:
اخیرا برخی از رسانه های معاند با هدف سیاه نمایی و تخریب نهادهای حاکمیتی 
و با س��وء اس��تفاده از اقدام قانونی قوه قضاییه در تعقیب کیفری یکی از مدیران 

ستادی سابق این قوه و دستگیری جمعی از مرتبطین وی، با انتشار اخبار سراسر 
کذب، ادعاهایی در مورد دس��تگیری، بازداش��ت و ممنوع الخروجی افراد مختلف 
در قوه قضاییه را مطرح نموده اند که اخبار مذکور خالف واقع و عاری از حقیقت 
است. بدیهی است اخبار رسمی و قابل اعتماد در مورد روند قضایی این پرونده و 

سایر پرونده های مهم از طریق سخنگوی دستگاه قضایی اعالم خواهد شد.

اطالعیه قوه قضاییه درباره بازداشت یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی

عید غدیر عید بیعت با والیت مبارک باد


