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اوج ناکارآمدی در 
قوانین مزاحم!؟
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روزنامه سیاست روز در »چالش 
قانون« از شاهکارهای قانونگذاری 

ایران )37( رونمایی می کند:

سیاست روز شاخص های اثر گذار 
در رشد صنعتی را بررسی می کند

روحانی در نشست خبری مشترک 
با شیخ تمیم:  
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سردار سالمی:
هیچ وقت این قدر شرمنده 
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بند چهار ماده بیس��ت و هش��تمم آرزوست! 
محتوای بند چهار ماده بیست و هشت قانون 
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی شامل ابراز 
وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت 
مطلقه فقیه است که داوطلبان نمایندگی مردم 
باید آن را دارا باشند. اصوال وفاداری را چگونه 
می توان اب��راز یا اثبات کرد؟ ابراز وفاداری در 
دل، زبان و عمل قابلیت ارائه دارد و نمی توان 
این سه بخش را از هم تفکیک کرد. البته که 
وف��اداری با دل، زبان و رفتار بصورت تلفیقی، 
بهترین و کام��ل ترین نوع وفاداری تلقی می 
ش��ود. تفکیک الیه های دل، زبان و عمل در 
اب��راز وفاداری به نق��ص و ضعف در آن منجر 
می شود. ریش��ه دارای ابراز وفاداری در دل و 
عینیت بابی آن در عمل و رفتار و واگویه زبانی 
آن می تواند مس��یر منطقی اثبات وفاداری را 
فراهم نماید. تشخیص و تعیین ابراز وفاداری 
در دل و زبان، کار دش��واری اس��ت اما اندازه 
گی��ری آن در عم��ل و کارآم��دی از طری��ق 
شاخص های از پیش تعیین شده قابل انجام 
اس��ت. مش��کالت متعددی همچون گرانی، 
بیکاری، فقر، طالق، اعتیاد، حاش��یه نشینی، 
مش��کل خرید و اجاره مس��کن، افزایش سن 
ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات 
ب��ی رویه، قاچاق کاال، خشکس��الی، ترافیک، 
مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی 
اداری، پارت��ی بازی، فس��اد اداری، افت بهره 
وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخالقی، عدم 
تامین رفاه عموم��ی، احتکار، تجمل گرایی و 
زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی 
گری، ک��ودکان کار و خیابان، بی خانمانی و 
کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه 
کاری، بافت فرس��وده شهری و روستایی، بی 
کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختالف 
طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده 
ریزگرده��ا، نابودی جنگل ه��ا، بیابان زایی و 
فرسایش خاک، سیالب های فصلی، نارضایتی 
های صنفی و ش��غلی، خرافه گرایی، کمبود 
سرانه مطالعه و س��ایر آسیب های اجتماعی 
زندگی را بیش از پیش برای مردم شریف ایران 
دشوار کرده است. مطالعه گذشته نگر موید این 
حقیقت است که پیرامون هر یک از مشکالت 
موجود در زندگی مردم ده ها و ش��اید صدها 
قانون و مقرره در کش��ور وج��ود دارد که اگر 
از کارآمدی الزم برخوردار بودند نمی بایست 
تاکنون اثری از مشکالت در زندگی مردم باقی 
می ماند. تداوم و تشدید مشکالت در زندگی 
مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانونگذاری سنتی 
در حل مش��کالت جامعه است. در این روزها 
کشور شاهد طی شدن مراحل تایید صالحیت 
داوطلبان نمایندگی مجلس ش��ورای اسالمی 
توسط دستگاه های نظارتی استانی و کشوری 
است. پیروان ناکارآمدی در عرصه قانونگذاری 
که تاکنون و طی چهار دهه گذشته، مجلس 
شورای اسالمی بین آنان دست به دست شده 
اس��ت برای بار دیگر به صحن��ه آمده اند که 
ناکارآمدی ناتمام خود را تمام کنند. گویی باور 
ندارند که مش��کالت موجود در زندگی مردم، 
محصول همه دانای��ی و توانایی آنان و جناح 
های سیاسی مورد نظر آنان است. چگونه می 
توان جماعت ناکارآم��دان را از زمره وفاداران 
به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه 
فقیه دانست. مگر نه این است که اوج وفاداری 
در عمل و رفتار است. وفاداری به مثابه تالش 
برای کارآمدس��ازی قانون اساسی، وفاداری به 
مثابه اثب��ات کارآمدی نظام مبتنی بر والیت 
فقیه و وفاداری به مثابه حل مشکالت زندگی 
مردم است. ناکارآمد جلوه دادن قانون اساسی 
و اصل مترقی والیت فقیه در اداره امور جامعه 
با تداوم و تش��دید مش��کالت زندگی مردم از 
آداب و رسوم ابراز وفاداری به آن نیست. نمی 
توان با ناکارآمدسازی چیزی به آن وفادار بود. 
ناکارآمدان موسوم به وفاداران بار بار یازدهم از 
راه رسیدند! جای تعجب و تامل اینکه با جدیت 
کامل خود را برای تصاحب کرسی های مجلس 
شورای اسالمی محق می دانند و مدعی ارائه 
نسخه ش��فابخش برای حل مشکالت زندگی 
مردم اند. پروژه قدیمی حیدریون و نعمتیون 
دیگر ج��واب نمی دهد. مطالب��ات اجتماعی 
بیش از پیش روی هم انباش��ته شده است و 
تاکنون هزینه های اجتماعی ناکارآمدی جناح 
های مرسوم سیاسی از سوی قانون اساسی و 
مقام والیت فقیه پرداخت شده است! اما زمان 
آن فرا رسیده است که فرزندان اسالم و انقالب، 
حماسه ای عظیم در قانونگذاری کشور بپا کنند 
و همچون دوران دفاع مقدس از همه چیز خود 
بگذرند تا پرچم کارآمدی نظام اسالمی را با حل 

مشکالت زندگی مردم بر افرازند.

وفاداری به ناکارآمدی!؟

کدخدایی: 
عمده دالیل رد صالحیت ها اقتصادی و 
سوء استفاده از موقعیت شغلی است 
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خ���ب���ر

سرمقاله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:

علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی آمریکا و 
رفقای آن است

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و 
هیأت همراه تأکید کردند: شرایط کنونی منطقه بیش از پیش نیازمند تقویت ارتباطات کشورهای منطقه 
و تأثیر نپذیرفتن از القائات بیگانگان اس��ت. رهبر انقالب اس��المی گفتند: جمهوری اسالمی ایران بارها 
اعالم کرده و آقای رئیس جمهور هم صراحتاً گفته است، ایران آماده همکاری های نزدیکتر با کشورهای 
منطقه است. حضرت آیت اهلل خامنه ای شرایط کنونی منطقه را نامناسب دانستند و افزودند: علت این 
وضعیت، فس��ادانگیزی امریکا و رفقای او اس��ت و تنها راه مقابله با آن هم تکیه بر همکاری های درون 
منطقه ای اس��ت. ایشان با اشاره به روابط سیاسی خوب ایران و قطر خاطرنشان کردند: روابط اقتصادی 
دو کشور در سطح روابط سیاسی نیست و باید همکاری های ایران و قطر در زمینه های مشترک بیش 
از پیش گسترش یابد. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: البته برخی ها بخصوص آنهایی که از آن سر 
دنیا به این منطقه آمده اند، تمایل به گس��ترش همکاری های کشورهای منطقه ندارند ولی این موضوع 
ربطی به آنها ندارد و کشورها و ملتهای منطقه، دیگر چنین تحکم ها و دخالت هایی را قبول نمی کنند. 
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در 
سخنانی با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقالب اسالمی شرایط منطقه را دشوار خواند و 
گفت: ما با صحبتهای جنابعالی درخصوص لزوم افزایش همکاریهای منطقه ای کاماًل موافقیم و معتقدیم 
باید گفتگوهای جامع میان کشورهای منطقه برگزار شود. امیرقطر همچنین با اشاره به مذاکرات خود در 
تهران افزود: قرار بر این شد که کمیسیون مشترک دو کشور، حدود سه ماه دیگر در ایران برگزار شود و 

امیدواریم روابط اقتصادی ایران و قطر به سطح روابط سیاسی برسد.
وی همچنین از کمکها و حمایتها و مواضع جمهوری اس��المی ایران در ش��رایط تحریم قطر، تش��کر و 

قدردانی کرد.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دریابان شمخانی:

طوالنی شدن اعالم دلیل سقوط هواپیما به خاطر 
ضرورت بررسی بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه طوالنی شدن اعالم دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی به خاطر 
ضرورت بررسی بود، گفت: هیچ قصدی برای کتمان حادثه نبود.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهارداشت: ابعاد تأسف از حادثه جانگداز سقوط هواپیمای 
اوکراینی را س��ردار س��رافراز حاجی زاده از زبان مجموعه حاکمیت و با بیان این عبارت که »ای کاش 
م��ا مرده بودیم و ش��اهد این رخداد غم بار نبودیم«، عنوان ک��رد. وی با بیان اینکه همه ایرانیان در این 
س��وگ جانگداز داغدار ش��دند و در حالی که هنوز جامه مشکی عزای سردار شهید قاسم سلیمانی را بر 
تن داشتند، مجدداً سوگوار این عزیزان شدند، گفت: یاد و نام فرهیختگان علمی جانباخته در این سانحه 
که پرورش یافتگان دانش��گاه های جمهوری اس��المی ایران بودند، همواره جاوید خواهد ماند. وی افزود: 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران خود را داغدار اصلی این س��وگ ملی می دانند. در این حادثه 
حزن و تأسف و دل شکستگی مجموعه فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران که ۴۱ سال در میدان های 
مختلف دفاع از امنیت و آس��ایش مردم جانفش��انی کرده اند، کم سابقه است. طوالنی شدن اعالم دلیل 
سقوط هواپیمای اکراینی به دلیل ضرورت بررسی همه فرضیه ها از جمله »اقدامات احتمالی دشمن در 
جمینگ«، »هک سیستمها«، »موضوع نفوذ« و عوامل مرتبط دیگر بوده است. شمخانی خاطرنشان کرد: 
از اولین س��اعات سقوط هواپیما، جمهوری اسالمی ایران با دعوت و پذیرش مجموعه کشورهای ذیربط 
خارجی ش��رایط بررسی کارشناسی سانحه بدون هیچ محدودیتی را فراهم کرد که این خود نشانه ای از 
حسن نیت ما در پیگیری دقیق و اعالم صادقانه نتیجه بررسی ها بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه 
داد: از همان ابتدا هیچ قصدی برای کتمان دالیل این حادثه وجود نداشت، به ویژه آنکه با توجه به ماهیت 
و شاخص های فنی آشکارساز، اساساً امکان کتمان غیرممکن است. توجه به این نکته ضروری است که 
اثبات هر یک از عوامل تأثیرگذار بر شلیک موشک، می توانست نحوه اطالع رسانی و واکنش کشور به این 

wرخداد را در شرایط کاماًل متفاوتی قرار دهد.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی w w . s i a s a t r o o z . c o m
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برای عنصر نامطلوب انگلیس در ایران یک مطالبه عمومی مطرح است

صفحه 5

علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی 
آمریکا و رفقای آن است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:

صفحه 1


