
توان کارشناسی مجلس شورای اسالمی ضعیف است
یا اجرای کامل 
برجام یا هیچ 

این مسیر  
مسدود است 

مقاومت، فشار حداکثری 
را به التماس حداکثری 
دشمن تبدیل می کند
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دکتر محمدرضا 
درباره ی ممانعت از رفتن ظریف به ناری ابیانه

عیادت تخت روانچی

امیر حاتمی در همایش پیشکسوتان 
جهاد و مقاومت:

آیا توافق هسته ای قابل 
تغییر است؟
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ظریف:
آمریکا آغازگر هر جنگی باشد 

قادر به پایان آن نخواهد بود
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سرمقاله

گرانی، بیکاری، اعتیاد، طالق، فقر، حاشیه نشینی، 
افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت 
مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رش��وه، 
فس��اد اداری و اقتص��ادی، واردات بی رویه، مصرف 
گرایی، قاچاق کاال، معضالت فرهنگی، آسیب های 
اجتماعی و... زندگی را بیش از گذش��ته برای مردم 
دشوار نموده است. قانونگذاران نیز اعالم نموده اند 
که سال هاس��ت که کشور به بیماری تورم قانون و 

قانونگذاری مبتالست. 
تش��دید همزمان مش��کالت زندگی م��ردم و تورم 
قانون نش��انه بارز ناکارآمدی قوانین اس��ت. امکان 
ت��داوم وضع موج��ود این دو گانه آس��یب زا وجود 
ندارد و باید با هر دو با یک تحلیل هماهنگ مبارزه 
کرد. همزمان با س��ال 1398 که صد و سیزده سال 
از آغ��از قانونگ��ذاری در ایران می گ��ذرد پایانی بر 
این آغ��از خواهد ب��ود. دوران قانونگذاری ش��امل 
بکارگیری روش های قانونگذاری قش��ری، سطحی، 
جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده ناپیوسته، مقطعی، 
غیرمرتب��ط باهم، تجزی��ه گرا، تفکیک��ی، قطعیت 
گرا، بخش��ی، تک الیه، غیرفع��ال، نقطه ای، خطی 
محدودنگر و سلیقه ای اس��ت که دستاورد دوگانه 

فوق، محصول مستقیم آن است. 
نظام قانونگرایی شامل بکارگیری روش های عمیق، 
کل نگر، س��یال، فعال، پیوسته، پویا، به هم مرتبط، 
ترکیب��ی، جریانی، غیرخط��ی، چندمتغیره، جامع، 
مجموع��ه گ��را، چندبع��دی، ش��بکه ای، تکاملی، 
چندالیه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، 
پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی، فرابخشی 
و اجتماع��ی در فرآیند قانونگذاری اس��ت. گذار از 
قانونگذاری س��نتی به »نظام قانونگرایی نوین« در 
واقع نوعی نوآوری در خردورزی قانونگرایی اس��ت 
که می توان با اس��تفاده از آن افق درخش��ان حل 
مش��کالت زندگ��ی م��ردم را پیش چش��م همگان 
مجسم نمود. نظام قانونگرایی با عبور از افراد، جناح 
ه��ا، روش ها و محتوای س��نتی، می کوش��د که با 
تمام توان علمی و عملی به حل مش��کالت زندگی 
مردم بپ��ردازد. در نظام قانونگرای��ی نوین، از تورم 
قانون و قانونگذاری خبری نیست و قانون گریزی و 
قانون س��تیزی به حداقل ممکن می رسد. گفتمان 
قانون، بصورت غالب در جامعه حضور دارد و پیروی 
از قان��ون به عنوان هنج��ار و ارزش اجتماعی مورد 
احترام همگان اس��ت. ظرفیت های جامعه پذیری 
قوانی��ن افزایش می یابد. پس��اقانونگذاری، مس��یر 
تحولی تقس��یم کار ملی در حوزه قانونگرایی است. 
از ویژگ��ی های بارز نظ��ام قانونگرایی نوین، نتیجه 
گرایی آن در حل مش��کالت زندگی مردم اس��ت و 
دوران کارآمدی قوانین در اداره امور کش��ور است. 
در نظام قانونگرایی نوین، تقسیم کار ملی بر اساس 
قانون اساس��ی، نس��بت به مجموع��ه عملکرد خود 
پاسخگوست و مسئولیت مدنی اقدامات خود را می 
پذیرد. در نظ��ام قانونگرایی نوین، برای قانونگذاری 
از داده های درست اس��تفاده می شود و چیزی به 
عنوان تغییرات مک��رر قوانین به روش فعلی وجود 
ندارد و از خی��ل عظیم اصالح، الحاق، ابطال، الغاء، 
حذف، متمم، نس��خ نوعی یا ضمنی قوانین خبری 
نیس��ت. در نظ��ام قانونگرایی نوی��ن، تدوین پیش 
نوی��س قانون )الیحه و طرح( ب��ا تحلیل دقیق نیاز 
جامعه و بصورت روش��مند و با استفاده از اطالعات 

قابل اطمینان انجام می شود. 
در نظ��ام قانونگرایی نوین، نمایندگان مردم توانایی 
علم��ی و عملی جامع در تحلیل مش��کالت زندگی 
مردم را دارند و براحتی می توانند کنترل تغییرات 
مثب��ت جامعه را در دس��ت بگیرن��د. در این نظام، 
تنقیح مصوبات بصورت اتوماسیون و قبل از تصویب 
انج��ام می ش��ود. در نظام قانونگرای��ی نوین، تایید 
مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی از طریق الگوی 
جام��ع مغایرت س��نجی مصوبات با ش��رع و قانون 
اساس��ی انجام می شود و مصوباتی که علیرغم عدم 
مغایرت جزییات آنها با ش��رع و قانون اساس��ی در 
صحنه عمل اجتماعی به تش��دید مشکالت زندگی 
مردم منجر می ش��وند مورد تایید قرار نمی گیرند. 
ضمنا در این نظام مالک تایید صالحیت نامزدهای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، ریاست جمهوری 
و خب��رگان داش��تن برنامه راس��تی آزمایی ش��ده 
برای حل مش��کالت زندگی مردم اس��ت. در نظام 
قانونگرایی نوین، مش��کالت زندگی مردم با اجرای 
کارآمد قوانین به عنوان بهترین و جامع ترین نقشه 

راه بر طرف می شود. 

عبور از قانونگذاری 
سنتی!؟

ادامه صفحه 2

در بخش اول گفتگو با حجت االسالم احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح شد
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محسن رضایی :
آمریکا با پرداخت ۱۵۰ میلیارد دالر 
خسارت می تواند به برجام بازگردد
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جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران گفت: یمنی ها از نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران به خصوص دوران هشت س��اله دفاع مقدس الگو گرفتند که می توانند در مقابل دشمنان 
قس��م خورده ایستادگی و مقاومت کنند و همین امر باعث شده در برابر عربستان مقابله به مثل 
کنند. سردار محمد کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران در حاشیه ششمین 
یادواره ش��هدای شهرستان پردیس که در مس��جد جامع اهل بیت )ع( شهر بومهن برگزار شد 
در خصوص نقش سپاه و بسیج در مقابله با تهدیدات فضای مجازی، اظهار کرد: در هر زمینه، 
رش��ته و تخصصی نیروهای بس��یج حضور دارند و در این رابطه هم کارهای بسیار خوبی مانند 

تشکیل گردان هزارنفری بسیج سایبری انجام شده است.
وی گفت: اقدامات مهم و در حد نیازی که با برنامه کالن نظام هم خوانی داش��ته باش��د انجام 
می پذی��رد و در اصل بس��یجیان این هماهنگی و تس��لط بر این موض��وع در نقش خود را ایفا 
می کنند. س��ردار کوثری افزود: بس��یج همان گون��ه که در دفاع مقدس نقش بس��یار خوب و 
اثرگذاری باالیی را داش��ته در این حوزه نیز می تواند نقش آفرینی بسیار ویژه ای داشته باشد تا 
توطئه های دش��منان در این رابطه خنثی شود. جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران 
ادامه داد: با این اخالص و صداقتی که در بین جوانان بس��یجی بخصوص بسیجیان متخصص 
وجود دارد که به س��رعت وارد این حوزه شده اند و هم اکنون در فضای مجازی اثرگذاری باالیی 
دارند. وی اضافه کرد: به همین دالیل فرمانده س��ازمان بس��یج در این رابطه اقدامات مؤثری 
انجام و فرماندهان گردان های سایبری با کمک بسیجیان و تشکیالت زیرمجموعه این اقدامات 

را انجام  و ادامه خواهد داشت تا اثرات مثبت آن را مشاهده کنیم.
جانش��ین فرمانده قرارگاه سپاه ثاراهلل سپاه پاسداران در خصوص هجمه های سیاسی دشمنان 
نظام و انقالب و همچنین تهمت هایی که در خصوص یمن توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به ایران نسبت داده شده، بیان کرد: آن ها به دلیل اینکه اطالعی از ملت ها، کشورها و قدرت و 

اثرگذاری ملت ها ندارند این سخنان را می گویند.
کوثری تصریح کرد: آن اطالعی از این قدرت ها ندارند و با توجه به این بی اطالعی مجبور شدند 
به دروغ پردازی متوسل شوند. وی ضمن بیان اینکه درک کم این کشور از قدرت ملت ها باعث 
ش��ده این اتفاق و دروغ پردازی ها ادامه یابد، گفت: عربس��تان و حامیانشان اقدامات مردم یمن 
را به ایران ارتباط می دهند و نمی دانند ملت ها در این عصر از نظام مقدس جمهوری اس��المی 
ایران و به خصوص دوران هشت ساله دفاع مقدس الگو گرفتند که می توانند در مقابل دشمنان 

قسم خورده ایستادگی و مقاومت کنند و پس ازآن به پیشرفت های خود ادامه دهند.
جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران ادامه داد: اینجاست که می بینیم جبهه مقاومت 
اص��ل قرارگرفت��ه و هر ملت و کش��وری آن را برای خود الگو قرار داده و برای پیش��رفت خود 
استفاده می کند. وی اضافه کرد: با اتکا به این الگو یمنی ها به موشک ها، پهپادها، انواع و اقسام 

تجهیزات نظامی دسترسی پیدا کردند و همین امر باعث شده مقابله به مثل کنند.
کوثری تصریح کرد: چگونه زمانی که عربس��تان س��عودی که این همه تجهیزات، س��الح های 
کش��تارجمعی، تجهیزات نظامی و... را از آمریکا و کش��ورهای مختلف گرفته است و این گونه 
فرزندان و جوانان بی پناه یمنی را قتل عام می کند کس��ی پیدا نمی ش��ود که س��خنی بگوید و 
حقوق بشر در این رابطه خفه خون گرفته بود و زمانی که یمنی ها یک مورد از حمالت را جواب 
می دهد این گونه جنجال می کنند. جانش��ین فرمانده قرارگاه ثاراهلل س��پاه پاسداران افزود: این 
س��خن را باید به عربستان گفت که شما نروید و جنایت و بمباران نکنید تا در مقابل یمنی ها 
نی��ز حمله ای انجام ندهند و به اصطالح هر های یک ه��وی و هر ضربه یک بازخوردی خواهد 

داشت.  فارس

برای دریافت ارز اربعین نیاز به ثبت  نام در سنا نیست
متقاضیان دریافت ارز اربعین به نرخ بازار ثانویه صرفاً با در دست داشتن کارت ملی و گذرنامه 
می توانن��د به صرافی بانک های منتخب مراجعه و ارز خود را تا س��قف 1۰۰ یورو یا معادل آن 

دریافت کنند. کوروش پرویزیان رییس کانون بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی 
درباره نحوه تامین ارز برای زائرین اربعین، اظهار داش��ت: زائران باید برای دریافت ارز اربعین 
م��دارک  مورد نظر مانند گذرنامه و کارت ملی به ش��عب و یا صرافی ها ارائه کنند، ش��عب و 
صرافی ه��ا عملیات داخلی را انج��ام می دهند. به گفته وی، بر اس��اس برنامه ریزی ها به زوار 

اربعین 1۰۰ یورو یا معادل آن پرداخت می شود. ایبنا

یمنی ها از دفاع مقدس الگو گرفتند و در برابر 
عربستان مقابله به مثل کردند

خ���ب���ر
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پایان دوران عربده کشی عربستان 

عملیات »نصر من هللا« مرحله جدیدی از توان عملیات زمینی یمنی ها را به نمایش گذاشت
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سردار کوثری:


