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جزئیات جدید از درگیری مرزبانان با اشرار 
مسلح در مریوان

فرمانده مرزبانی کردستان با تشریح جزئیات جدید از 
درگیری مرزبانان با اشرار مسلح در مریوان گفت: افراد 

ضدانقالب  قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشتند .
س��ردار کیومرث ش��یخی اظهار داش��ت: در درگیری 
مس��لحانه مرزبانان هن��گ مرزی مریوان ب��ا معاندان 
جمهوری اس��المی ایران، یکی از مرزبانان به شهادت 

رسید.
وی اف��زود: مرزبانان هنگ مریوان حین کنترل و پایش 
ن��وار مرزی، ب��ا تعدادی افراد ناش��ناس مس��لح معاند 
ضدانقالب در نقطه صفر مرزی و حریم ممنوعه که قصد 
ورود غیرقانونی به خاک کشور را داشتند، مواجه شدند.

فرمان��ده مرزبان��ی اس��تان کردس��تان تصری��ح کرد: 
مرزبانان به محض مشاهده متجاوزان، موضع مناسب 
اتخاذ ک��رده و با حجم آتش س��نگین آنها را غافلگیر 
و موفق ش��دند تلفات س��نگینی به معاندان جمهوری 

اسالمی در مرزهای غرب کشور وارد کنند.
وی گفت: در این درگیری اس��توار یکم وظیفه "مجید 
ش��یری پز" اهل خمین به فیض ش��هادت نائل آمد و 
گروهب��ان  یکم "مس��لم غریبی ده گلی" مجروح ش��د 
که خوش��بختانه حال وی رضایت بخش اس��ت. سردار 
ش��یخی خاطرنش��ان کرد: پس از مراس��م تشییع در 
مریوان، پیکر مطهر ش��هید استواریکم وظیفه "مجید 
ش��یری پز" به زادگاهش در شهرس��تان خمین استان 
مرکزی منتقل و به خاک سپرده می شود. تسنیم

اخبار

پیشنهاد یک نماینده برای اصالح ساختار نظارت بر نمایندگان
ی��ک نماینده مجلس پیش��نهاد جدیدی برای اصالح س��اختار نظ��ارت بر رفتار 
نماین��دگان مجل��س مط��رح و عنوان ک��رد که کمیس��یونی ملی متش��کل از 

نمایندگانی از سه قوه برای این منظور تشکیل شود.
ابوالفض��ل ابوترابی  ضمن انتق��اد از عملکرد هیئت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان 
گف��ت: این هیئت تاکنون و ب��ه  خصوص در مجلس دهم نتوانس��ته آن طور که 

شایسته است، به تخلفات احتمالی نمایندگان رسیدگی کند.
وی، یکی از علل ضعف در عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را، ضعف ساختاری 
این هیئت دانس��ت و اظهار داش��ت: س��اختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طوری 

طراحی شده که نمایندگان بر خودشان نظارت می کنند و این رویه اشتباه است.
ابوترابی پیش��نهاد کرد، برای تقویت عملکرد هیئ��ت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
کمیس��یونی ملی متش��کل از نمایندگانی از سه قوه تشکیل ش��ود تا بر عملکرد و رفتار 

نمایندگان مجلس نظارت بهتری داشته باشد.  تسنیم

توضیحات ذوالنوری درباره محل اقامت صدرالساداتی ها
رئی��س کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس نوش��ت: ما رد 
صدرالس��اداتی ها را داری��م که در کجای قم و در روس��تاهای ق��م بوده و فردو 

رفته بودند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در صفحه ش��خصی خود در اینستاگرام مطلبی در خصوص اخبار منتشر 

شده درباره صدرالساداتی ها منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
هیچ دستگیری نبود و بازداشت نبودند؛ اینها مگر استوری نمی کنند خوب یعنی گوشی 

همراه آنها هست. خوب به خانواده خود تماس می گرفتند و اطالع می دادند.
وقتی موبایل در اختیار آنها است کدام بازداشتی است که موبایل در اختیار داشته باشد 
و به راحتی استوری بزند؟ ما رد آنها را داریم که در کجای قم و در روستاهای قم بودند 
و فردو رفته بودند و حتی در جاهایی در مس��یر برای قلیان،  ذغال خریدند، همه این ها 

را داریم و مشخص است.  فارس

مشکل بازار کاغذ، مداخله وزارت ارشاد است
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: مشکل اصلی گرانی کاغذ مداخله بیش 

از حد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازار کاغذ است.
سید احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به گرانی کاغذ و نبود دفتر مشق دولتی 
در ب��ازار گفت: چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه کاغذ را به 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی واگذار کرد و از زمانی که آنان در این موضوع 

دخالت کردند، به جای آنکه اوضاع کاغذ بهتر شود، بدتر شد.
وی ادام��ه داد: در واقع انتقال کارگروه کاغذ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت 
ارش��اد اش��تباه بود و اگر ای��ن کارگروه ذی��ل وزارت صمت باقی می مان��د، قطعا چنین 

مشکالتی پیش نمی آمد.
نماینده مردم فریمان در مجلس افزود: تاکید کرد: متاس��فانه ما نمی دانیم که در وزارت 
ارش��اد چه تصمیمی برای کنترل قیمت کاغذ اتخاذ می ش��ود و معموال تصمیم گیری در 

این باره صرفا تابع نظر دو سه نفر است.  خانه ملت

رئی��س قوه قضائیه گفت: امروز فضای کش��ور، فضای مقاومت 
است نه مذاکره. باید در برابر دشمن ایستادگی کرد و بر اساس 
تدبیره��ای رهبری چنین فضایی ایجاد ش��ده و با کمک های 
ایش��ان تالش ش��ده مقاومت باقی بماند تا دیروز دشمن فساد 
را در جامعه تبلیغ می کرد اما امروز فضای مبارزه با فس��اد در 
جامعه ایجاد شده است و دشمن به دنبال این بوده که فضای 

ایستادگی را کم کند.
حجت االس��الم والمسلمین رئیس��ی، در همایش فعاالن حوزه 
ام��ر به مع��روف و نهی از منک��ر گفت: جامع��ه ای که در آن 
احس��اس مس��ئولیت نباش��د و مردم درون جامعه برای انجام 
وظیفه عمومی و شرعی خود حس متقابل نداشته باشند و در 
واقع خطر پذیری و مسئولیت پذیری نسبت به بستگان و اقوام 

و خویشان نداشته باشند دچار کم کاری است.
وی ادامه داد: در جامعه ای که افراد نس��بت به دیار خودشان 

احساس مسئولیت نکنند درست نیست.
رئیس��ی گفت: همچنین اگر فردی در محیط کاری و در اداره 
خود ببیند که رش��وه گرفته می ش��ود، اما کاری نکند و حس 
مس��ئولیت نداش��ته باش��د نوعی کم کاری و در واقع بیکاری 
محسوب می ش��ود و باید همه مردم نسبت به محیطی که در 
آن زندگی می کنند و اداره و ش��هر خود احس��اس مسؤولیت 

کنند و نسبت به تخلفات آن واکنش نشان دهند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در روایات اس��المی امر به 
معروف و نهی از منکر بسیار اهمیت داشته و بر آن تأکید شده، 
گفت: اگر در جامعه حفظ مسؤولیت نسبت به این موضوع کم 
باش��د فس��اد و انواع ظلم ها گس��ترش می یابد چرا که امر به 
معروف به گفته امیرالمؤمنین )ع( چنانچه در کفه س��نگین تر 

قرار گیرد اشرار در آن جامعه وجود نخواهند داشت. 
رئیس��ی با اشاره به نامگذاری هفته اول ماه محرم به نام هفته 

ام��ر به معروف و نهی از منکر، گف��ت: این نامگذاری به برکت 
قیام امام حسین و فلسفه آن بسیار مناسب بوده است و فضای 
عاش��ورایی در جامعه ما اقتضا می کند که با فلس��فه قیام امام 
آش��نا شویم و باید کس��ی که در کس��وت امر به معروف قرار 

می گیرد از فلسفه قیام حسینی تبعیت کند.
رئیس ق��وه قضائیه ادامه داد: پند و موعظه کردن امر بس��یار 
پس��ندیده ای اس��ت البته ش��رایط خاص خ��ود را دارد که در 
روایات اصول فقهی ما به آن اش��اره ش��ده در نهی از منکر هم 
مباحثی وجود دارد که فقها به آن پرداخته اند در واقع موضوع 
امر به معروف و نهی از منکر مرتبه ای از خالفت و جانش��ینی 

خدا و رسول اوست.
رئیس��ی قضاوت را جلوه ای دیگر از خالفت خداوند دانس��ت و 
گفت: فردی که در جایگاه قضاوت قرار دارد غیر از حکم خدا، 

حکم نمی دهد و در هر مقطع و دانش��گاهی که تحصیل کرده 
باشد باز هم حکم خدا را صادر می کند.

وی تصری��ح کرد: ش��ناخت حکم و موض��وع آن برای قضاوت 
بسیار مهم است و نباید بر آن حب و بغض دخالت داده شود و 
آمر به معروف و ناهی از منکر نیز باید فقط امور خدا را معروف 

و از برخی جهات نهی کند.
رئیسی ادامه داد: آمر به آنچه خدا امر کرده جایگاه برتری دارد 
و در واقع به واس��طه امر به مع��روف کردنش در جایگاه واال و 

برتری قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: باید آمر به معروف و ناهی از منکر قدرتمندانه 
موضوع و حکم خدا را پیگیری کند تا محقق شود و با یک بار 
گفت��ن نباید به آن اکتفا کرد باید ب��رای آن و تحققش تالش 

کرد.

رئیس ق��وه قضائیه افزود: حتی در محیط ه��ای اداری کاری، 
خانوادگی، اقوام و خویش��اوندان نیز بای��د برای امر به معروف 
و تحق��ق آن تالش ک��رد، در حوز های کس��ب و کار و بازار و 
حوزه ه��ای اخالقی و اقتص��ادی باید تالش های زیادی ش��ود 
و هم��ه آنچه نبایدها در حوزه کس��ب و کار اس��ت باید لحاظ 

شود. 
وی با تأکید بر اینکه از کسانی که اعالم فساد و تخلف می کنند 
باید حمایت شوند، گفت: تمام الیه های نظام باید حامی آمر به 

معروف باشند و اگر نباشد با کل نظام سازگار نخواهد بود. 
رئیس��ی مهمترین معروف ها را در نظام اجرای عدالت دانست 
و گفت: این موضوع با نظام خودکنترلی قابل اجراس��ت و اگر 
ف��ردی در هر اداره ای می خواه��د درجه تخلف را کاهش دهد 

باید نسبت به آن مسؤولیت پذیر باشد. 
وی تأکید کرد: برای رونق تولید و ساماندهی اقتصادی می توان 
در زمینه امر به معروف و نهی از منکرها به این اشاره کرد که 
جلوگیری از مصرف بی رویه، بی توجهی به حقوق مصرف کننده، 
خری��دار، بازار بی رویه، بی توجهی ب��ه قیمت گذاری ها از جمله 

منکرهایی است که باید از آن نهی شویم.
رئیس ق��وه قضائیه ادامه داد: حس مس��ؤولیت پذیری باید در 
همه آحاد جامعه تبیین ش��ود و مردم باید نظارت همگانی در 
این موضوع داشته باشند چرا که امر به معروف و نهی از منکر 

باید موضوع همه جامعه شود.
رئیسی در مورد اختصاص شعبه ویژه برای حمایت از آمرین به 
معروف گفت: تمام دادگستری ها در این زمینه مسؤول هستند 
و تمام دس��تگا ه های قوه قضائیه وهمین طور بخش های دولتی 
در مقابل امر به معروف و حمایت از آن وظیفه دارند و باید در 
کنار آن دستگاه های اطالعاتی، نظامی و انتظامی نیز این امور 

را در اولویت کارهای خود قرار دهند.  فارس

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تنها راه رسیدن 
به دنیای مقبول، مقاومت در مقابل نظام سلطه 
اس��ت، گفت: به بیگانگان هش��دار می دهیم در 
صورت ایجاد ناامنی و تنش در منطقه، خودشان 

در ناامن ترین وضعیت قرار خواهند گرفت.
سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در جمع عزاداران 
حسینی هیئت رزمندگان اسالم شهر مقدس قم 
با اش��اره به ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان 
اباعبداهلل الحس��ین )ع(، گف��ت: قریب به ۱۴۰۰ 
س��ال از واقع��ه جانگداز عاش��ورا می گ��ذرد اما 
هنوز داغ آن تازه و پیام های روش��ن آن به روز و 

راهگشای راه انسان های حق طلب است.
وی ب��ا بی��ان اینکه معم��والً هرچ��ه از حوادث 
می گ��ذرد تصویر آن دورتر و کم رنگ تر ش��ده تا 
جایی که به فراموشی س��پرده می شود، افزود: با 
این وجود بعضی وقایع نه تنها با گذش��ت زمان 
کم رنگ تر نمی ش��وند بلکه سال به سال و روز به 
روز نقش برجسته خود در حیات بشریت را نشان 

می دهند که عاشورا از جنس این حوادث است.
امی��ر موس��وی تاکید ک��رد: اه��داف اباعبداهلل 
الحس��ین )ع( و پیام های عاشورا همچنان زنده، 
پیش چش��م م��ا، در دل و جان م��ا، کلید حل 
چالش های اساس��ی دوران ه��ا از جمله دوران 

معاصر و زمان ما و امروز ما است.
وی با تاکی��د بر بازخوانی بیانی��ات مقام معظم 
رهب��ری در گام دوم انق��الب خطاب به جوانان، 
تصریح کرد: چگونگی پاس��خ به ندای »هل من 
ناص��ر ینصرنی« در دوران حاض��ر در بیانیه گام 

دوم انقالب مشخص شده است.
فرمانده کل ارتش با اش��اره به دو پیام عاش��ورا 

مبنی ب��ر »هل من ناصر ینصرن��ی« و »هیهات 
م��ن الذله«، اذعان ک��رد: پیام عاش��ورا محدود 
ب��ه یک دوره زمانی خاص نبوده و نیس��ت بلکه 
پیام عاش��ورا همه نسل ها و همه عصرها را مورد 
خط��اب قرار می دهد. گوی��ی همین االن فرزند 
فاطمه )س( است که در آخرین ساعات عاشورا 
به شمشیر تکیه زده و طلب یاری می کند: »هل 

من ناصرا ینصرنی«.
فرمانده کل ارتش یادآور شد: رهبر معظم انقالب 
اسالمی با ابداع مفهوم راهبردی »نظام انقالبی« 
بر تفکیک ناپذیر بودن نظام اسالمی با جوشش، 
پویای��ی و انقالبی گری تأکی��د می فرمایند و با 
مخاطب ق��رار دادن جوان��ان در بیانیه گام دوم 
انقالب در واقع ن��دای »هل من ناصر ینصرنی« 

خود را متوجه جوانان این مرز و بوم کرده اند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص(، 
»ش��ناخت دقیق انقالب اس��المی برای برداشتن 
گام های استوار در آینده«،»شناخت ظرفیت های 
کشور و نظام«، »تقویت انگیزه و همت«، »اعتماد 
و اطمین��ان به ش��عار ما می توانی��م«، »پذیرش 
مسئولیت ها« و »حفظ و ارتقای روحیه امید« را  
6 مطالبه و انتظار مقام معظم رهبری -فرزند پاک 

سیدالشهدا)ع(- از جوانان عنوان کرد.
امیر موس��وی با اشاره به تقویت انگیزه و همت، 
بیان ک��رد: همت های بلن��د و انگیزه های جوان 
و انقالبی خواهند توانس��ت در پیش��رفت مادی 
و معنوی کش��ور به معنی واقع��ی جهش ایجاد 

کنن��د؛ فرمان��ده معظ��م کل قوا م��ی فرمایند 
»دهه های آینده دهه های شماس��ت و شمایید 
که بای��د کار آزموده و پرانگی��زه از انقالب خود 
حراس��ت کنید و آن را هر چه بیش��تر به آرمان 
بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی 
ب��رای طلوع خورش��ید والیت عظم��ی )ارواحنا 

فداه( است، نزدیک کنید.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با تاکید 
بر لزوم »حفظ و ارتقای روحیه امید« به هجمه 
گس��ترده فرهنگی و فکری دش��منان در مسیر 
حرکت انقالب اس��المی اش��اره کرد و گفت: در 
این عرصه بزرگترین راهبرد دشمن ناامید سازی 
ملت ایران ب��ه ویژه جوانان اس��ت. ببینید پیام 
حسین )ع( زمان چیست؟ ببینید »هل من ناصر 

ینصرنی« بر چه نکته ای تمرکز کرده است.
امیر موس��وی اضافه کرد: حسین زمان ما امروز 
نخس��تین و ریش��ه ای تری��ن جه��اد را پرورش 
امی��د و راندن ترس و ناامی��دی می دانند. تاکید 
فرمانده معظم کل قوا این اس��ت: »شما جوانان 
باید پیش��گام در شکستن این محاصره تبلیغاتی 
باش��ید، در خود و دیگران نه��ال امید به آینده 
را پ��رورش دهید. ترس و ناامی��دی را از خود و 
دیگران برانید. این نخس��تین و ریش��ه ای ترین 

جهاد شما جوانان است.«
وی ادامه داد: تعداد ۵6 ش��بکه، سایت و کانال 
در فض��ای مجازی و ش��بکه های اجتماعی فقط 
متمرکز به ناامیدکردن ارتش هس��تند اما ش��ما 

می بینی��د به م��دد فرمانده��ی و تدابیر فرمانده 
معظ��م کل ق��وا و بصی��رت جوانان ما ن��ه تنها 
ناامی��دی ب��ه آنها راه ن��دارد بلک��ه امیدوارتر از 

همیشه به پیش می روند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( 
ارتش افزود: پژواک فرمایشات فرزند اطهر پیامبر 
حضرت حس��ین بن علی )ع(، امروز چارچوب و 
اساس تدابیر سالله پاک حضرت زهرا)س( یعنی 
مق��ام معظم رهبری )مد ظله العالی( اس��ت که 
بشریت را به راه حق، حق جویان را به استقامت 
در ای��ن راه و طالیه داران را به مقاومت در برابر 
باطل راهنمایی می کند و می فرمایند که »هزینه 

سازش بسیار بیشتر از مقاومت است«.
امیر س��ر لشکر موسوی تاکید کرد: این که کسی 
گمان کند که مش��کالت اقتصادی صرفاً ناشی از 
تحریم و علت تحریم ها نیز مقاومت ضد استکباری 
و تسلیم شدن در برابر دشمن بوده و راه حل آن، 
زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه های 
گرگ اس��ت، این گناهی نابخش��ودنی محسوب 
می ش��ود. وی اضافه کرد: این رئیس جمهور فعلی 
آمریکا، لخ��ت و عریان، آخر خواس��ت آمریکا را 
بیان کرد: »گاو ش��یرده«؛ هرچ��ه گاوتر و هرچه 
ش��یرده تر، به خواس��ت آمریکا نزدیک تر. البته تا 
زمانی که شیر بدهد، شیر که تمام شد مثل یک 
تفاله دور انداخته می ش��وند.وی با تاکید بر اینکه 
مقاومت فع��ال جمهوری اس��المی ایران موجب 
شکست راهبرد فش��ار حداکثری آمریکا در قبال 

ملت ایران ش��ده است، تصریح کرد: امروز آمریکا 
به واسطه شکس��ت های پیاپی در منطقه، دچار 

سرخوردگی و سرگردانی راهبردی است.
فرمانده کل ارتش تاکید کرد: به بیگانگان هشدار 
می دهیم در صورت ایجاد ناامنی و تنش در منطقه، 
خودش��ان در ناامن تری��ن وضعیت ق��رار خواهند 
گرفت. آمادگی روحی و روان��ی آحاد رزمندگان، 
عام��ل اصل��ی و مه��م، در ایج��اد بازدارندگی در 
مقابل تهدیدات دش��منان است و این بازدارندگی 
موث��ر بیش از هر عامل دیگری مرهون فرماندهی 
حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه 

ای )مد ظله العالی( است.
وی اضاف��ه ک��رد: خواهران و ب��رادران عزیز من 
چهار س��ال پی��ش در ۲۹ فروردی��ن ۱۳۹۴ در 
همی��ن نماز جمعه قم به کس��انی ک��ه یمن را 
میدان تمرین تصور کرده بودند، هش��دار دادم و 
آن روز به اس��تناد آیه شریفه »َفإِنَّ لِلَّذیَن َظلَُموا 
َذنُوب��اً ِمْثَل َذنُ��وِب أَْصحابِِهْم َفال یَْس��َتْعِجُلوِن« 
گفتم دیر نیس��ت که به سر ش��ما آنچه خواهد 
آمد که بر سر س��تمکاران مثل شما آمد، عجله 
نکنید. دیدیم که س��یلی مظلوم چه بر س��ر این 
بدبخت ها آورده اس��ت که ب��رای پیدا کردن راه 
فرار به سرگردانی افتاده اند. امیر موسوی تصریح 
ک��رد: ما به وعده خداوند ایم��ان داریم و ذره ای 
در آن تردید نداریم. ملت ایران؛ مطمئن باش��ید 
که بر اس��اس وع��ده خداوند، جبه��ه مقاومت، 
سردمدار نظام س��لطه، آمریکای جهانخوار را، از 
اریکه تفرعن به زیر خواهد کشید و جوانان عزیز 
مطمئن باش��ید شما نیز اضمحالل محتوم رژیم 
نحس صهیونیس��تی را به چشم خواهید. قطعا و 

آن روز دیر نیست.  روابط عمومی ارتش

قانونگرایی عافیت طلبانه؟!
ادامه از صفحه اول

تبیی��ن روابط طول��ی، عرضی و م��ورب در الیه های 
گوناگ��ون قوانی��ن، کاری طاقت فرساس��ت که از هر 
نامزد انتخاب��ات دارای مدرک تحصیلی کارشناس��ی 
ارش��د بر نمی آید. با پیش��رفت جامع��ه ایران در گذر 
زمان بر عرصه های مورد نیاز قانونگذاری افزوده ش��د 
اما قانونگذاری همگام و همزمان با پیش��رفت زمان و 
زمانه، پیشرفت نکرده است. با حضور مؤلفه های فراوان 
و ش��اید بی ش��مار در اداره امور جامع��ه، قانونگذاری 
کش��ور به تدریج ق��درت تحلیل خ��ود را از جامعه از 
دس��ت داد و به وضع قانون با روش جزءنگر و س��نتی 

خود برای امور اجتماعی و پیچیده ادامه داد. 
تداوم این وضع موجب ایجاد ش��کاف ناکارآمدی بین 
جامعه و قانونگذاران شد. به نحوی که با افزایش تعداد 
قوانی��ن، بر ناکارآمدی ها و ناتوانی های قوانین افزوده 
ش��د. هم اکنون با تورم قان��ون مواجه ایم و انبوهی از 
مشکالت ریز و درش��ت در زندگی مردم. میزان عقب 
ماندگی قانونگذاران از نیازهای روزافزون جامعه دوره 
به دوره و دهه به دهه بیش��تر و بیش��تر شده است. با 
عمیق ش��دن شکاف میان قانون و جامعه، تقریبا همه 
به این باورند که از دس��ت قوانین برای حل مشکالت 

زندگی مردم، کاری ساخته نیست. 
پاس��خ قانونگذاران به این واقعیت تلخ بجای تحول و 
نوآوری، اصرار بر رفتارهای واپس��گرا و ناتوان چندین 
بار آزموده گذش��ته اس��ت. ضعف مفرط قانونگذاران و 
عدم تس��لط کافی آنه��ا بر آنچه ک��ه تاکنون تصویب 
کرده اند موجب ش��ده ک��ه قانونگ��ذاری از مصوبات 
قبلی خود نی��ز عقب بماند. قانونگ��ذاری ایران دارای 
حافظه تاریخی فعال نیس��ت و نمی داند که پیرامون 
موضوعات گوناگون اجتماعی چه قوانینی را به تصویب 
رسانده است. از این رو برای حفظ شان از دست رفته 
خود، بیش از گذش��ته به قانونگذاری شکلی، سیاسی 
و روزمرگی پرداخته است. ش��یوه های فرافکن مانند 
انواع و اقس��ام تغییرات مکرر قوانین شامل اصالحیه، 
الحاقی��ه، متمم، حذف، ابطال، ارجاع، تغییر و نس��خ، 
واکن��ش های��ی بود ک��ه قانونگ��ذاران در برخ��ورد با 
ناتوانای��ی های گذش��ته خود نش��ان دادن��د. یکی از 
ناشیانه ترین اقدامات قانونگذاران، موضوع نسخ نوعی 
یا ضمنی قوانین قبلی توسط جمالت نسخ نوعی کلی 
اس��ت. ش��کاف ناکارآمدی قانونگذاری امروز کشور با 
مشکالت زندگی مردم به حدی عمیق و گسترده شده 
اس��ت که قانونگذاران صرفا برای جبران حذف حافظه 
تاریخی خود از جمالت جورواجور نسخ نوعی استفاده 
می کنند و ب��ا تغییرات مکرر قوانین، قوانین ناکارآمد 
قبلی را وصله ای نو می اندازند تا تحول آفرین باشند. 
ولی افسوس و صد افسوس که فرصت های فراوانی از 
دس��ت رفته است. جالب اینجاست منادیان و حامیان 
ش��یوه س��نتی قانونگذاری، هنوز هم مدع��ی اند که 
نس��خه ش��فابخش گرفتاری های جامع��ه انحصارا در 

اختیار آنان است. 
تجربه چهار دهه گذشته قانونگذاری گواهی می دهد 
که جناح های سیاس��ی اصولگ��را و اصالح طلب برای 
قانونگ��ذاری هیچ برنام��ه ای نداش��ته و ندارند. امید 
است که با روشنگری عالمانه در انتخابات سال ۱۳۹8 
افرادی به مجلس ش��ورای اسالمی راه یابند که درک 
صحیحی از قان��ون و قانونگذاری در محیط پیچیده و 

اجتماعی داشته باشند.

سرمقاله

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:

سرلشکر موسوی: 

امنیت بیگانگانی که منطقه را ناامن کنند در بدترین شرایط خواهد بود

محسنی اژه ای: 
رنجمردمازخودیهایی

کهاحتکارواختالسمیکنند
بیشتراست

مع��اون اول ق��وه قضائیه گفت: امروز م��ردم از این قوه انتظار 
دارن��د با قدرت با فس��اد مبارزه کند و ب��رای تحقق این حق 
مردم تا جایی که در توان اس��ت، مبارزه همه جانبه و سریع با 

مفسدین را انجام دهیم.
غالمحس��ین محسن اژه ای در آیین تودیع و معارفه رئیس کل 
دادگس��تری ایالم اظهار داش��ت:  امروز نیازمندیم که دشمن 

شناسی را به دقت انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: باید دقت کنیم یزید و منکر امروز 
را بشناس��یم. باید توجه کرد منکری که امروز ترویج می شود 
و به ظاهر یک جلوه اس��المی دارد و در جامعه به نام اس��الم 
ناب می شود، چیست؟ اگر می خواهیم خون امام حسین)ع( و 
حض��رت زینب)س( را پاس بداریم باید ش��رایط زمان خود را 
بشناس��یم. عزاداری ها بس��یار مهم است و مقدمه ای است که 
نهضت امام حسین)ع( که همان امر به معروف و نهی از منکر 

را زنده نگه بداریم و در برابر منکر ولو از جان و آبرو بایستد.

محس��نی اژه ای افزود: امروز باید ببینیم چه کس��انی به دنبال 
خدش��ه وارد کردن به دین هس��تند و اگر در این مس��یر قدم 
برداش��تیم بدانی��م پیرو امام حس��ین)ع( هس��تیم. امروز چه 
کس��انی می خواهند اس��المیت و عزت ایران را حفظ و روز به 
روز به اقتدار آن بیافزاید و خدایی نکرده چه کس��انی خواسته 

یا ناخواسته از مسیر دیگری حرکت کنند .
وی عنوان کرد: دش��من امروز به دنب��ال تفرقه افکنی و بدبین 
کردن نس��بت به یکدیگر اس��ت که برای ای��ن منظور از هیچ 
روش��ی همچون دروغ پراکنی و ش��ایعات و حرف های ناروا در 

شبکه های مجازی دریغ نمی کنند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: می خواهند وانمود کنند که مردم از 
اعتقاداتشان خسته ش��ده اند اما قسم می خورم بیش از دهه اول 
انقالب جوان های آماده برای نظام و انقالب داریم. امروز دش��من 
نهای��ت تالش خ��ود را می کند تا اقتدار نظ��ام را تضعیف کند و 
هنگامی که نیروی ما را تضعیف کنند به خواسته خود می رسند .

وی با اش��اره به اینک��ه برخی ها بر این تصور هس��تند که اگر 
کوتاه بیاییم دش��من بر ما س��وار نمی ش��ود گفت: در صورتی 
که اگر امروز اس��تکبار از ایران اسالمی حساب می برد به خاطر 
قدرت ماست. لذا نتیجه سازش با استکبار سرنوشتی همچون 
ُمرسی را به دنبال دارد که او را با قفس، این طرف و آن طرف 
می کردن��د. لذا با این ترفندها قصد دارند ما را به س��مت خود 

بکش��انند و بعد سیاست تضعیف را دنبال می کنند و در نهایت 
خواسته و هدف پنهانی خود را اعمال می کنند.

محس��نی اژه ای به عملیات روانی دش��من گریزی زد و افزود: 
امروزه دشمن از طریق عملیات روانی شدید از طریق ماهواره 
و فضای مجازی به دنبال فش��ار بر مردم است که راه به جایی 
نب��رده و نمی برند. امروز بعد از شکس��ت های متعدد به دنبال 
مذاکره مجدد هستند که فریبی بیش نیست و دولتمردان باید 
این را دریافته باشند. باید سوال کرد نتیجه چند سال مذاکره 
و گفت  وگو و قول ها چه ش��د و مگر ق��رار نبود همه تحریم ها 
برداش��ته شود اما آیا برداشته ش��د یا بدتر از قبل شد. شرایط 

بانکی و فروش نفت نیز همین مسیر را طی کرده است.
معاون اول قوه قضائیه عدم وفای به عهد آمریکار را اثبات ش��ده 
دانست و یادآور شد: پیشنهاد ۱۵ میلیارد دالر خط اعتباری هم 
که اخیرا داده ش��ده نیز قابل بررسی است که آیا باز هم زیر قول 
خود خواهند زد یا خیر به فرض چنانچه هم این مبلغ را بدهند آیا 
ما خودمان نمی توانیم بیش از این رقم را به دست بیاوریم؟ لذا با 
استفاده و مدیریت مواردی همچون فرارهای مالیاتی در این مسیر 

گام برداشت و قوه قضائیه همه جهت به دولت کمک می کند.
وی مالک در مذاکرات را سیاس��ت های کلی نظام دانس��ت و 
تاکید کرد: در مذاکرات را سیاس��ت های کلی نظام باید مالک 
همه ق��رار گیرد تا بار دیگر فریب دش��من را نخوریم. اگر آن 

تذکرات رهبری در زمان مذاکرات اجرایی ش��د امروز ش��رایط 
بهتری داش��تیم. مبحث بعدی محس��نی اژه ای مبارزه با فساد 
توس��ط دستگاه قضا و خوشبینی مردم به این دستگاه بود که 
خاطرنشان کرد: امروز دش��من به دنبال ایجاد گرفتاری برای 
معیش��ت مردم اس��ت و برخی در داخل نیز در زمین دشمن 
بازی می کنند و برخی با نیت دش��من و یا منافع شخصی این 
مسیر را دنبال می کنند که رنج مردم از خودی هایی که احتکار 

و اختالس می کنند بیشتر است.
وی یادآور ش��د: امروز مردم از ای��ن قوه انتظار دارند با قدرت با 
فس��اد مبارزه کنند و برای تحقق این حق مردم تا جایی که در 
توان است، مبارزه همه جانبه و سریع با مفسدین را انجام دهیم. 
محس��نی اژه ای ش��رط موفقیت در مبارزه با فس��اد را مدیریت 
جهادی و انقالبی عنوان و گفت: اگر می خواستیم در این مسیر 
موفق ش��ویم باید شرایط و بس��ترهایی از قبل فراهم می شد و 
این نیازمند ورود دولت و مجلس نیز اس��ت و مبارزه با فساد نه 
فقط فس��اد اقتصادی بلکه در سایر حوزه ها نیازمند کار جهادی 
و روحیه انقالبی اس��ت. کمک رسانه ها در مبارزه با فساد پایان 
بخش س��خنان معاون اول قوه قضائیه بود که افزود: امروز مردم 
به قوه قصائیه خوشبین هستند که باید این را مغتنم بشماریم 
و نیاز است رس��انه ها و کسانی که داری تریبون هستند به ویژه 

مردم در راستای مبارزه با فساد کمک کنند.  تسنیم

وز کشور، فضای مقاومت است نه مذاکره فضای امر


