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معضل ماده های 
غیرواحده!!؟؟

تهدیدهای توخالی 

نماینده ویژه سازمان ملل متحد

تنها ایران و روسیه بر دولت سوریه نفوذ دارند
نماینده ویژه س��ازمان ملل متحد در امور س��وریه گفت ایران و روس��یه تنها کش��ورهای 
دارای نفوذ بر دولت س��وریه هستند، اما این دو کشور باید برای پیشبرد توسعه اجتماعی 

و اقتصادی در سوریه با غرب هم همکاری کنند.
»گیئر پدرس��ن« نماینده ویژه س��ازمان ملل متحد در امور س��وریه با اشاره به اثرگذاری 
ایران و روس��یه در تحوالت س��وریه، از دو کش��ور خواس��ت به حل بحران سوریه کمک 
کنند. پدرسون که در رم ایتالیا در نشستی تحت عنوان »گفت وگوهای مدیترانه 2019«  
صحبت می کرد، گفت: »واقعیت این اس��ت که تنها روس��یه و ایران هس��تند که بر دولت 

دمشق نفوذ دارند.  فارس

صفحه 6

صفحه 8

روزنامه سیاست روز در »چالش 
قانون« از شاهکارهای قانونگذاری 

ایران )32( رونمایی می کند:

وزیرخارجه رژیم غاصب 
صهیونیستی: بمباران ایران 

گزینه ای محتمل است

فرانسوی ها پرچم اتحادیه اروپا را به 
آتش کشیدند

در نشست خبری تشریح شد

ثبت نام بیش از ١۶ هزار داوطلب 
در انتخابات مجلس یازدهم

2

آنها با ناکارآمدی آمدند!

ادامه صفحه 2

وزیر دفاع: 
ارزش امنیت بسیار باالتر از بهایی 
است که صرف آن می کنیم

1

خ���ب���ر

سرمقاله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

آن م��رد آمد! آن زن آمد! آنه��ا با ناکارآمدی 
آمدن��د! این روزه��ا تاریخ ایران ش��اهد تکرار 
یکی از وقایع در نوع خود کم نظیر ولی بسیار 
مه��م و تامل برانگیز بود! بیش از 16000 نفر 
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی داوطلب نمایندگی شدند. تازه واردها 
و جوانان��ی آمدن��د ک��ه جویای ن��ام اند و در 
جستجوی راهی برای خدمت که حضورشان 
برای تجربه آموزی مغتنم اس��ت. آنچه که در 
میان خی��ل عظیم ثبت نام کنندگان بیش از 
پیش مایه عبرت آموزی است، حضور جماعت 
پیروان روزمرگی و ناکارآمدی اس��ت! بررسی 
های جامعه نگر موید این حقیقت اس��ت که 
بروز و تش��دید مش��کالت متعدد در زندگی 
مردم ش��امل گران��ی، بیکاری، فق��ر، طالق، 
اعتیاد، حاش��یه نشینی، مسکن، افزایش سن 
ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات 
بی رویه، قاچ��اق کاال، ترافیک، آلودگی های 
محیط زیس��ت، مصرف گرایی، رشوه، مدرک 
گرایی بروکراس��ی، پارتی بازی و فساد اداری 
و... بص��ورت انباش��ته ش��ده در چه��ار دهه 
گذش��ته، ریش��ه در قانون و قانونگذاری دارد. 
پیرام��ون هر یک از مش��کالت زندگی مردم، 
ده ها و ش��اید صده��ا قانون وج��ود دارد که 
توانایی الزم برای حل مشکالت زندگی مردم 

را نداشته و ندارند. 
اف��رادی برای ثبت نام در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی از راه رسیدند که 
مشکالت امروز کشور دستاورد عملکرد ناکام 
و ناکارآمد مستقیم یا غیرمستقیم آنان است. 
حافظه تاریخی این کشور فراموش نمی کند 
که ناکارآمدان ناآش��نا به قانون و قانونگذاری 
با عملکرد ناش��یانه خود باری شدند مضاعف 
ب��ر دوش مردم و مش��کلی ش��دند افزون بر 
مش��کالت متعدد زندگی مردم که هم اکنون 
حل آن با دش��واری های فراوان همراه است. 
اهالی تکرار بار دیگر دیگر آمدند تا ناکارآمدی 
خ��ود را تکرار کنن��د! اصولگرای��ان و اصالح 
طلبان که مجلس ش��ورای اسالمی در چهار 
دهه گذش��ته بین آنها دس��ت به دست شده 
اس��ت بجای پاسخگویی و ارائه عذر تقصیر به 
پیشگاه ملت شریف ایران برای تداوم و تشدید 
مش��کالت در زندگی مردم ب��از هم به دنبال 
تکرار بازی دو قطبی سازی هیجانی انتخابات 
)دعوای حیدری و نعمتی( و تصاحب کرس��ی 
های قانونگذاری و تداوم عملکرد گذشته خود 
هس��تند. جای تعجب اینکه مقص��ران دیروز 
قانونگ��ذاری در حال حاضر لباس منتقدان بر 
تن کرده اند و بجای پاسخگویی به پرسشگری 
مشغولند! بسیار شایس��ته است که نهادهای 
نظارتی مانند ش��ورای نگهبان، ناکارآمدی در 
قانونگذاری در سوابق افراد را به عنوام مصداق 
بارز عدم التزام عملی آنها به وظیفه نمایندگی 
و آرم��ان های انقالب اس��المی و منافع ملی 
قلمداد کنند. بررسی گذشته نگر در عملکرد 
مجلس شورای اس��المی نشانگر این حقیقت 
تلخ است که اصولگرایان و اصالح طلبان در ده 
دوره قبل دس��تاوردی جز قانونگذاری سنتی 
و بیم��اری مزم��ن تورم قان��ون و قانونگذاری 
نداش��ته و ندارند. نشانه هایی که بر انجام کار 
تش��کیالتی آنها برای تح��ول در قانونگذاری 
کشور داللت کند وجود ندارد. بنابراین جناح 
های مرس��وم سیاسی کش��ور برنامه ای برای 
ایج��اد تحول عظی��م در قانونگذاری س��نتی 
به س��بک ایران��ی و نیل ب��ه قانونگرایی نوین 
نداشته و ندارند. پرسش اساسی این است که 
وابس��تگان به جناح های سنتی در انتخابات 
و مجلس جدید به دنبال چیس��تند؟ از تکرار 
ناکارآمدی گذشته خود چه سودی می برند؟ 
از اینکه مشکالت مردم و کشور روز به روز بر 
روی هم انباشته شود و حل مشکالت زندگی 
مردم به آینده ای غیرمحتمل حواله شود چه 
اهدافی را دنبال می کنند؟ منابع کشور اعم از 
نفت، گاز، آب و سایر منابع طبیعی رو به اتمام 
و مشکالت زندگی مردم هنوز پابرجاست! آیا 
چه��ار دهه آزمون و خطا برای تکرارکنندگان 
احساس تکلیف برای ناکارآمدی کافی نیست؟ 
آیا ده دوره چهار ساله مجلس شورای اسالمی 
فرصت مناس��بی برای حل مشکالت زندگی

وزیر دفاع:

ارزش امنیت بسیار باالتر از بهایی است که
 صرف آن می کنیم

وزیر دفاع گفت: ارزش استقرار و پایداری امنیت همه جانبه بسیار باالتر از بهایی است که صرف 
آن می کنیم چرا که همه پیشرفت ها، دستاوردها و آرامش ملت در بستر امنیت معنا پیدا می 
کند.  نشست تخصصی بررس��ی اصالحات ساختاری بودجه سال 1۳99 کشور با حضور امیر 
س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع، حجت االس��الم آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت 
دفاع، غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، معاونین وزیر 

دفاع و مدیران عامل سازمان های تابعه وزارت دفاع در سازمان صنایع دفاع برگزار شد.
وزیر دفاع در این نشست تخصصی با تقدیر از اهتمام مجلس شورای اسالمی نسبت به موضوع 
»دفاع و امنیت« و حمایت از نیروهای مس��لح گفت: وضعیت امروز ما به لحاظ نوع تهدیدات 
به گونه ای اس��ت که باید تقویت بنیه دفاعی کشور اس��تمرار و تداوم یابد. وی با بیان اینکه ما 
امروز درگیر جنگ  و تهاجم مس��تقیم در ابعاد مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  
هستیم گفت: اگر توان دفاعی نظام اسالمی به این حد از بازدارنگی فعال  و اقتدار نرسیده بود، 

بی تردید زمینه های تهدیدات نظامی  به  وجود می آمد.
امیر س��رتیپ حاتمی افزود: نیروهای مسلح با اش��راف کامل اطالعاتی و عملیاتی خود  کلیه 
تحرکات دش��منان را  لحظه به لحظه رصد و کنترل می کنند  وضروری اس��ت  متناس��ب با 
تهدیدات احتمالی، تسلیحات و تجهیزات دفاعی خود را با مدیریت بودجه و اعتبارات  دفاعی در 
وضعیت کارآمدی قرار دهیم. وی تصریح کرد: ارزش استقرار و پایداری امنیت همه جانبه بسیار 
باالتر از بهایی است که صرف آن می کنیم چرا که پیشرفت ها، دستاوردها  و آرامش و اطمینان 
خاطر یک ملت در بستر" امنیت " معنا و مفهوم می یابد.  امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد : 
با پیگیری  و تعامل فی ما بین، عالوه بر افزایش 1۵ درصد حقوق و مزایا ی کارکنان نیروهای 
مس��لح در سال 1۳99، کس��ری اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان لشکری در 
بودجه تامین و پیش بینی شده است. وزیر دفاع با اشاره به تحریم های همه جانبه دشمن در 
طول ۴ دهه عمر پر برکت نظام اس��المی، افزود : پیشرفت ها و دستاوردهای  حوزه دفاعی  و 
حفظ اقتدار و بازدارندگی دفاعی در ش��رایطی حاصل ش��ده است که با وجود همه محدودیت 
ها،   نسبت به هزینه های نظامی سایر کشورهای منطقه بسیار پائین تر بوده است.امیر سرتیپ 
حاتمی با بیان اینکه اقتدار امروز ایران اسالمی مرهون خون پاک شهدا و رزمندگانی است که 
جانانه در مقابل دشمن قسم خورده ایستادگی  کردند تا ما امروز در امنیت و آسایش زندگی 
کنیم گفت: رزمندگان دوران دفاع مقدس نیروهای مسلح عموماً بازنشسته امروز هستند و این 
درحالی اس��ت که این افراد حق ایثارگری  خود را تا کنون دریافت نکرده اند و موکداً  انتظار 

داریم این مهم  در بودجه سال 99 کشور  لحاظ شود.  روابط عمومی وزارت دفاع 
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زنگنه در راه 
مجلس و دادگاه

صفحه 2

صفحه 2

می دانیم مردم در سختی هستند و قدرت 
خریدشان کاهش یافته است

روحانی در صحن علنی مجلس: 

وزیر نفت همزمان استیضاح و محاکمه می شود

صفحه 5


