
وضعی��ت قانونگ��ذاری در ای��ران بوی��ژه در چند 
دهه گذش��ته به گونه ای اس��ت که با گذر زمان 
امکان دسترس��ی و آگاهی یافتن از قوانین معتبر 
مش��کل و دشوارتر شده اس��ت. مشکالت موجود 
در قانونگذاری ش��امل موارد زیر است: عدم امکان 

دسترسی مردم و مجریان به همه قوانین...

آقای روحانی! مجالی برای 
شعار و وعده نیست؛ باید 

پاسخگو باشید

آقای رئیس جمهور 
چرا هر بار تهدید 

می کنید؟!

معمای آگاهی از 
قوانین معتبر!؟

آقایرئیسجمهورچراهربارتهدیدمیکنید؟!

سخنان روز گذشته آقای روحانی در جمع مردم یزد آیا خریدار و طرفداری خواهد داشت؟
آقای رئیس جمهور در سفر به استان یزد و در جمع مردم این شهر سخنانی را مطرح کرد که بار دیگر 
نش��ان از عدم ش��فافیت در آن داش��ت، چرا که او در لفافه به افراد و ارگان هایی اشاره کرد که تخلف و 
فس��اد مالی دارند و از قوه قضاییه درخواس��ت برخورد با آنها را داش��ت و انتقاد کرد که چرا قوه قضاییه 

تنها به برخی از پرونده ها رسیدگی می کند.
این س��خنان در حالی مطرح می ش��ود که قوه قضاییه از زمان روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی یک 
تحرک فعال و کارآمد را برای مبارزه با مفاس��د و فس��اد آغاز کرده و در این راه حتی از حمایت افکار 
عمومی نیز برخوردار اس��ت. اعتماد تضعیف ش��ده مردم به خاطر عدم مبارزه با دانه درشت های فساد، 
پس از اقدامات قوه قضاییه در دوره آقای رئیس��ی تا اندازه زیادی بازآفرینی ش��ده و امید آن را دارند تا 
این راه ادامه داشته باشد. مردم اکنون این پرسش در ذهنشان نقش بسته که چرا آقای روحانی رئیس 
جمهور نس��بت به عملکرد قوه قضاییه ناخرسند است و آن را آشکارا مطرح می کند؟ چرا آقای روحانی 

در طول 6 سال از عمر دولت خود،  با فساد درون قوه ای مبارزه نکرده است؟
قطعاً در فضایی که یک قوه از قوای س��ه گانه کش��ور، عملکرد مطلوب و مردم پسند دارد و عزم خود را 
برای مبارزه با فساد از هر نوع و با هر فردی بدون در نظر داشتن گرایش های سیاسی جزم کرده، برخی 
با صدای بلند فریاد مخالفت سر می دهند و اینگونه برخوردهای قانونی و قضایی با مفسدان و متخلفان 
اقتصادی را بی تاثیر می دانند و به تعبیر آقای روحانی »چند نفر را به دادگاه بردند و تبلیغ و سر و صدا 

کردند، پرونده دانه درشت ها کجاست؟« اثبات عملکرد درست آن قوه است.
موض��وع اختصاص بی��ش از 18 میلیارد دالر ارز ب��ا نرخ 4200 تومانی در فروردین ماه س��ال 1397، 
مدتی اس��ت که در جامعه مطرح اس��ت و هنوز برای آن پاس��خ ش��فاف و منطقی داده نشده، بسیاری 
کارشناسان این اقدام دولت را یک تصمیم اشتباه دانستند و از همان ابتدا با این روند مخالفت کردند، 
حتی نمایندگان مجلس نیز با این تصمیم مخالف بودند اما با وجود مخالفت های بس��یار، دولت تصمیم 

غیرکارشناسی خود را اجرا کرد، حتی آقای روحانی چندی پیش گفت که مخالف این تصمیم بوده اما 
تصمیم جمعی بوده و با آن مخالفت نکرده است.

آقای روحانی از این بابت به خاطر مطرح کردن موضوع 18 میلیارد دالر ناخرس��ند اس��ت که در فضای 
رس��انه ای و کارشناسی بیان ش��ده این مبلغ بزرگ حیف و میل شده است. بیش از یکسال از ماجرای 
دالر 4200 تومانی می گذرد، اما تاکنون یک نفر از دولت پیدا نش��ده که وارد مس��اله شود و درباره آن 

توضیحات الزم و کافی را به افکار عمومی بدهد.
قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد و برخی از متخلفان و مفس��دان را بازداش��ت کرد که برخی از آنها 
محاکمه ش��دند و به مجازات رس��یدند و برخی دیگر هنوز مراحل تحقیقات را س��پری می کنند، آقای 
احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی در زمان آقای ولی اهلل سیف یکی از آن افرادی است که 
اکنون در بازداشت است. قطعا او ناگفته هایی دارد که در بازجویی ها و بازرسی های خود تاکنون آنها را 

گفته و پرده از بسیاری ابهامات برداشته است.
عراقچ��ی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های کش��ور گفته بود ک��ه مجری تصمیمات بانک مرکزی و 
دولت بود و هیچ تصمیمی را خودسرانه اجرا نکرده است. البته چنین سخنی، نافی قصور او نخواهد بود. 
موض��وع 18 میلی��ارد دالر و ادامه اختصاص دالر 4200 تومانی پ��س از آن تاکنون، با توجه به این که 
شرایط اقتصادی هیچ تاثیر مثبتی از آن به خود ندیده، نشان از اشتباه و تخلفی است که در این تصمیم 
گیری و ادامه آن دارد. بس��یاری از آنهایی ک��ه دالر 4200 تومانی دریافت کردند یا اجناس و کاالهای 
اساسی وارد نکردند بلکه اقدام به واردات کاالهای غیرضروری و لوکس کردند یا این که بخش زیادی از 
آن را احتکار کردند تا در زمان گرانی ارز به فروش برسانند یا اقدام به واردات کنند تا با سوداگری خود، 
سود بیشتری به جیب بزنند. آیا اختصاص دالر 4200 تومانی برای واردات موز، مربا، سنگ پا و بسیاری 

کاالها و اقالم دیگر در شرایط جنگ اقتصادی یک اقدام منطقی و کارشناسانه بوده است؟!
اکنون با توجه به س��خنان آقای روحانی درب��اره دالر 4200 تومانی و اختصاص 18 میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساسی! و طرح مسائل دیگر مالی از سوی رئیس جمهور، به نظر می رسد، قوه قضاییه 
که با قدرت وارد عمل شده و در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است، به این موضوع بیشتر ورود کند 
و در جایگاه مدعی العمول برای دفاع از بیت المال، مساله اختصاص بیش از 18 میلیارد دالر را به طور 
ویژه رس��یدگی کند و البته، موارد دیگری که آقای روحانی مطرح کرد نیز پیگیری کند. قوه قضاییه با 
عملکرد خود در زمان آیت اهلل رئیس��ی نشان داده اس��ت که مسیر درستی در پیش گرفته و کارآمدی 
خود را با وجود همه فش��ارها و کارش��کنی ها نشان داده و همین مس��ئله باعث شده تا عصبانیت ها دو 
چندان ش��ود. توجه به دس��ت نوشته های مردم یزد هنگام س��خنرانی آقای روحانی در این شهر، نشان 

می دهد که فضای افکار عمومی نسبت به عملکرد دولت چگونه است.
آقای روحانی یکبار برای همیشه تکلیف خود و مردم را روشن کند و تهدید افشاگری خود را عملی کند 

و به همه حاشیه سازی ها و دوقطبی سازی ها پایان دهد و آنچه را که نمی گوید بگوید.

مسلماناندرپاریستظاهراتکردند

اعتراضبهافزایشاسالمهراسیدرفرانسه 

همزمان با عدم رویکرد دولتمردان فرانس��ه به مقابله با تش��دید اسالم ستیزی گروهی از مسلمانان مقیم 
پایتخت فرانس��ه قصد دارند در اعتراض به افزایش اس��الم هراس��ی در پاریس تظاهرات برگزار کردند. به 
گزارش »خبرگزاری فرانس��ه« گروه موس��وم به »مبارزه علیه اس��الم هراس��ی« در فرانسه و سایر فعاالن 
خواس��تار این ش��ده اند که اعتراض ها علیه موج نفرت از مس��لمانان در فرانسه شدت یابد. این راهپیمایی 
در پاسخ به افزایش تبعیض علیه مسلمانان در فرانسه با شعار »متوقف کردن اسالم هراسی« برگزار شد. 
تظاهرات ابتکاری در اعتراض به اس��الم هراس��ی در تاریخ یکم نوامبر )آبان( پس از حمله به مسجدی در 
»باجون« در جنوب غربی فرانسه توسط یک فعال جناح راست آغاز شد. این حمله منجر به دو مصدومیت 
جدی شد. طبق گزارش ها، فرد مهاجم چندین تیر به سوی مسجد شلیک کرد و یک خودرو نیز در این 
تیراندازی آتش گرفت.پلیس در پیام توئیتری اعالم کرد که فرد مهاجم دس��تگیر ش��ده است. گزارش ها 
حاکی از آن است که مهاجم مردی حدود 60 ساله بوده که مجهز به سالح بوده و ساعت 3:15 بعدازظهر 
به وقت محلی این حمله را انجام داد. فرد مهاجم همچنین تالش داش��ت تا یک وس��یله آتش زا را نیز به 

داخل مسجد پرتاب کند.
 بررس��ی  جدید موسسه افکار سنجی عمومی فرانسه )IFOP( نشان می دهد که 42 درصد از مسلمانان 
در فرانسه حداقل یک بار در زندگی خود تبعیض مذهبی را تجربه کرده اند.در بخشی از این بررسی آمده 
اس��ت  که 60 درصد خانم ها  با روس��ری در معرض تبعیض و  37 درصد  نیز قربانی آزار و اذیت کالمی 

و توهین قرار گرفته اند.   این در حالی اس��ت که »ژولین اودول« عضو مجمع ملی فرانس��ه، رهبر حزب 
سیاس��ی راستگرا در این کش��ور 11 اکتبر )مهر( از یک زن مسلمان خواست که هنگام همراهی پسرش 
در مس��یر مدرس��ه، کشف حجاب کند. در فرانس��ه بیش از 10 میلیون مس��لمان وجود دارد که بیش از 
6میلی��ون نفر از آن ها الجزایری تبار، بیش از 5.3 میلیون نفر مغربی تبار، 800 هزار نفر ترک تبار و 800 
هزار نفر نیز تونس��ی تبار هس��تند.   اسالم از نظر تاریخ حضور در فرانسه سومین دینی است که پا گرفته 
اس��ت. نمایندگان مجلس سنای فرانسه اخیرا الیحه ای را به تصویب رساندند که مادران دارای حجاب را 
از همراهی فرزندانش��ان در برخی فعالیت  های بیرونی مدارس منع می کند. این الیحه توسط گروهی از 
نمایندگان حزب راست گرای جمهوری خواهان که اکثریت را در سنا در اختیار دارند ارائه شد و با 163 

رای موافق در مقابل 114 رای مخالف و 40 رای ممتنع به تصویب رسید.
 براساس این قانون ، مادران دانش آموزان در مدارس دولتی فرانسه تنها در صورتی می توانند فرزندان خود 
را در فعالیت های جانبی خارج از موسس��ات آموزشی همراهی کنند که هیچ گونه نشانه مذهبی از جمله 
پوشش حجاب به همراه نداشته باشند. آخرین قانونی که در خصوص حجاب در این کشور به تصویب رسید 
به س��ال 2010 میالدی و دوره ریاس��ت جمهوری "نیکال سارکوزی" باز می گردد که بر اساس آن داشتن 
پوش��ش کامل برای زنان ممنوع اعالم ش��د. کشور فرانسه که از آن به عنوان مهد آزادی نام برده می شود، 
کشوری است که ظاهرا محجبه بودن در آنجا جرم است. مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند، طعم 
محدودیت  ها و اعمال فش��ار مذهبی بر اقلیت  های مسلمان را چش��یده اند. در فرانسه اهانت به مقدسات 
اس��المی در رس��انه ها آزاد می باشد اما در همین کشور کس��ی حق ندارد درباره افسانه هولوکاست حتی 
صحبت و تحقیق نماید چه رسد به نقد آن. این دوگانگی رفتاری به خوبی واهی بودن ادعاهای بشر دوستی 

فرانسه را نشان داده و ماهیت ضد اسالمی سران این کشور را بیش از پیش بر همگان آشکار می سازد. 
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بررس��ی های گذشته نگر موید این حقیقت است که 
با وجود تورم قانون و قانونگذاری در کشور، مشکالت 
معیش��تی و اجتماعی بیش از گذش��ته زندگی را بر 
مردم دشوار نموده است. بروز و تداوم مشکالت، دلیل 
واضحی بر  ناکارآمدی قوانین است. عملکرد نامطلوب 
قوانین، ناش��ی از تلقی نادرست تقسیم کار ملی نظام 
قانونگرای��ی بر اس��اس قانون اساس��ی از پدیده های 
اجتماعی است. تحلیل پیچیدگی جامعه و پدیده های 
اجتماعی به درک فرآیندهای غیرخطی، شبکه ای و 
سیال مربوط اس��ت که بتواند عوامل درونی، شرایط 
بیرون��ی و موضوع��ات ارتباطی پدیده ه��ا را در یک 
بسته قانونی تحلیل و تعیین تکلیف نماید. گزاره های 
خطی و جزءنگر موجود در قانونگذاری فعلی کش��ور 
قادر نیس��ت که نسبت اجزاء و روابط اصلی پدیده ها 
را مالحظه نماید. ازاین رو با س��طحی نگری و س��اده 
اندیشی به تدوین، تصویب، تایید و اجرای گزاره های 
قانون می پردازد. دس��تاورد روش ناقص قانونگذاری، 
این اس��ت که قانون تصویب و اجرا شده قادر نیست 
که کنت��رل تغییرات را در پدیده مورد نظر در اختیار 
بگی��رد. معم��وال پدیده ها ب��ه دالیل نامعل��وم برای 
قانونگذاران کشور، از کنترل خارج شده و بدون توجه 
به هشدارهای قانون و قانونگذاران راه خود را می رود. 
محدودیت قوه شناخت انسان در شناسایی و تعریف 
پدیده ها، موجب گردی��ده همواره بخش کوچکی از 
پدیده های اجتماعی در قانونگذاری دیده شود. بخش 
های نادیده با قدرت فراوانی که دارند، سرنوشت پدیده 
ه��ا را بر اس��اس ویژگی های درونی ش��ان پیش می 
برن��د که معموال در قوانی��ن محدودنگر از آنها غفلت 
شده اس��ت. مکانیسم های روانی جامعه نیز به قانون 
و قانونگ��ذاری ناکارآم��د، واکن��ش نش��ان می دهد. 
حساسیت زدایی، تمایل زدایی و انگیزه زدایی نسبت 
به قانون، واکنش طبیعی جامعه به قانون و قانونگذاری 
غیرکارآمد اس��ت. مشکل قانون و قانونگرایی را موالنا 
در مثنوی معنوی در قالب حکایت »فیل در تاریکی« 
به زیبایی بیان نموده اس��ت. با لمس پای فیل، عقل 
جزءنگر به ستون و با لمس خرطوم فیل، عقل سطحی 
نگر به ناودان و با لمس دم فیل، عقل س��اده انگار به 
ریسمان و با لمس پشت فیل به تخت و با لمس شکم 
فی��ل، عقل خطی به دیوار حک��م می کند که از نظر 
ماهیتی با فیل ب��ه عنوان یک موجود زنده و حیوانی 
با جثه بزرگ، تفاوت های اساسی دارد. تکیه بر عقل 
جزءنگر، سطحی نگر، ساده انگار و خطی، دستاوردی 
جز خطای راهبردی در تش��خیص ندارد. با توجه به 
اینک��ه با لمس یک نقطه از بدن فیل نمی توان آن را 
تشخیص داد، چگونه می توان با لمس همان نقطه از 
بدن فیل به رفتار اجتماعی، تولید مثل، کالبدشناسی، 
ژنتیک و بیماری شناس��ی فیل ها پ��ی برد؟ قطعا با 
حس المسه نمی توان از تاریخ زندگی فیل ها در کره 

زمین بویژه در عصر یخبندان آگاهی یافت. 
ش��ناخت تک حس��ی آنهم بصورت محدود و جزیی، 
جز گمراهی در شناسایی پدیده ها، دستاوردی ندارد. 
قان��ون و قانونگذاری ب��رای اداره امور جامعه، بیش از 
هر امر دیگر به ش��ناخت جامع و کامل وابسته است. 
تدوی��ن، تصویب، تایی��د، اجرا و نظارت ب��ر قانون با 
اس��تفاده از داده های ناقص و نادرس��ت، نمی تواند و 
نباید بتواند که مشکالت روزافزون در زندگی مردم را 
برطرف نماید. شناخت ناکامل و محدود از پدیده های 
جامعه موجب می شود که تعیین نسبت پدیده ها با 
هم و با جامعه به درستی انجام نشود و نهایتا تصویب 
رابطه ای خاص به عنوان هنجار پذیرفته شده یا قانون 
با واقعیت آن در جامعه تفاوت های اساس��ی داش��ته 
باش��د. تحلیل غلط پدیده ها به ارائه راهکارهای غلط 
منجر می ش��ود و نمی تواند در حل مشکالت زندگی 
مردم بصورت موثر عمل نماید. موالنا در حکایت خود 
برای شناخت دقیق فیل و پرهیز از اختالف در میان 
لمس کنندگان بدن فیل استفاده از شمع را پیشنهاد 
می دهد. شمع است که به شناخت چندحسی کمک 
می کند. ش��ناخت پدیده های اجتماعی و انتزاعی به 
سادگی شناخت فیل نیست و محتاج شمع عقالنیت 
مجموعه گرا و پیچیده نگر اس��ت. ب��ا وجود بیش از 
صد و ده سال قدمت قانونگذاری، بیش از سیزده هزار 
قانون، مراک��ز و مراجع متعدد و متکثر قانونگذاری و 
انواع و اقسام متن قانون، تشدید مشکالت در زندگی 
مردم هیچ دلیلی جز ضعف و نقص در عقالنیت حاکم 
بر تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور ندارد. ریشه یابی 
و حل مش��کالت زندگی م��ردم، پیچیده تر از منطق 
حاکم بر تقس��یم کار ملی قانونگذاری کش��ور است. 
قانونگذاری مبتن��ی بر عقل جزءنگر، س��طحی نگر، 
ساده انگار و خطی دارای توانایی علمی و عملی بسیار 
محدودی اس��ت و در برخ��ورد با پدیده های پیچیده 
اجتماعی، دارای ابتکار عمل نیس��ت. اینگونه به نظر 
می رسد که به موازات افزایش تعداد قوانین در کشور، 
بر حجم و سطح مشکالت زندگی مردم نیز افزوده می 
شود. تحول در حوزه خردورزی قانون و قانونگذاری در 

کشور اجتناب ناپذیر است.

جهل روشی
 قانونگذاری سنتی!؟

مسلماناندرپاریستظاهراتکردند

اعتراض به افزایش اسالم 
هراسی در فرانسه
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سرمقاله

وحانی  عصبانیت ر
برای چیست؟
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نگرانیزلزلهزدگانازسرمایزودرس

وآغازبارشهادرآذربایجانشرقی

زلزل��ه زدگان میان��ه از س��رمای زودرس و آغ��از 
بارش ها در آذربایجان ش��رقی ابراز نگرانی کردند و 
مشکالت بهداشتی تا ناهماهنگی مدیریتی و کندی 
آواربرداری را جزو دغدغه های خود دانستند. یکی 
از زلزل��ه زدگان ب��ا تقدیر از تالش ه��ای امدادی، 
تاکید می کند: رسیدگی می ش��ود ولی با توجه به 
سرمای هوا، سرعت عمل برای آواربرداری و اسکان 
موقت کانکسی با سرعت کمتری پیش می رود. وی 
می افزاید: در شب های سرد منطقه والور دادند ولی 
نفت ندادند و برخی ناهماهنگی های اینچنینی وجود 
دارد ک��ه نگرانی های��ی را در پی دارد. یکی دیگر از 
زلزله زدگان، مشکالت بهداشتی، اسکان چادری در 
س��رما را مورد اشاره قرار می دهد و یادآور می شود: 
در روزهای آینده اگ��ر باران در منطقه ببارد، همه 
در زیر ِگل و الی با چالش جدی مواجه می ش��وند. 
دیگری نگران باران و سرما است و می گوید: مشکل 
اساسی ما عدم مدیریت و ناهماهنگی است که در 
همس��ایگی ما 13 گاو و گوسفند در زیر آوار مانده 
و هنوز بیرون نیامده که ممکن اس��ت مش��کالت 

بهداشتی برای ما به وجود بیاورد.
یک��ی از نیروه��ای مردمی خودجوش ه��م که از 
س��اعات اول در ورنکش و روستاهای اطراف حضور 
یافته اس��ت، می گوید: آواربرداری ش��روع ش��ده و 
همه نیروهای امدادی از افس��ر ارتش تا سربازش، 
از سردار سپاه تا بسیجی اش و از خادمیاران رضوی 
تا نیروهای مردمی همه پای کار بودند و وضعیت را 

که امروز مشاهده می کنید، فراهم کردند.

حجتاالسالمدعایی:

اظهاراتروحانیدریزدقطعاًجزء

اشتباهاتاوست

مدیرمس��ؤول مؤسس��ه اطالع��ات درب��اره هجمه 
رئیس جمهور به دس��تگاه قضا گفت: رئیس جمهور 
نباید مرتکب اش��تباه ش��ود و نباید سد راه کسانی 
ش��ود که در حال حاضر با ق��درت و قوت خدمات 
ارزش��مندی را ارائه می دهند. حجت االسالم سید 
محمود دعایی مدیر مسئول موسسه اطالعات، در 
پاس��خ به س��والی درباره اظهارات رئیس جمهور و 
تالش وی برای ایجاد فضای دوقطبی  و هجمه وی 
به دس��تگاه قضا گفت: رئیس جمهور نباید مرتکب 
اشتباه شود و نباید سد راه کسانی شود که در حال 
حاضر با قدرت و قوت خدمات ارزش��مندی را ارائه 
می دهند. وی در همین زمینه گفت: این صحبت ها 

قطعاً از اشتباهات آقای روحانی است.
مدیر مسئول موسسه اطالعات خاطرنشان کرد: اگر 
خدای نکرده آقای روحان��ی مطالبی را بیان کرده 
که تعریضی به قوه قضاییه و آیت اهلل رئیسی است، 

قطعا این مورد از اشتباهات وی است.
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