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اصوال برای ناکارآمدی به کسی جایزه نمی دهند و 
کسی را به جهت ناتوانی هایش مورد تشویق و تقدیر 

قرار نمی دهند. 
تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بر اساس قانون 
اساس��ی جمهوری اسالمی ایران حدود اختیارات و 
وظایف هر یک از دستگاه ها و نهادها را معین نموده 
اس��ت و بناست که حقوق ملت بر اساس آن تأمین 
گردد. البت��ه که مردم نیز در برابر دریافت خدمات 
حاکمیتی، وظایف��ی دارند که هیچ کس نمی تواند 
پیرامون طرفداری ملت ایران از نظام اسالمی ذره ای 
تردید داشته باشد. مطالبات به حق مردم، همچون 
امانتی در نزد حاکمیت است که باید بر مبنای قانون 

اساسی و در چارچوب قوانین کشور ادا گردد. 
حکوم��ت دینی با محوریت عدال��ت اجتماعی می 
کوشد که با تأمین نیازهای ملت، زمینه های سعادت 
و خوشبختی مادی و معنوی آنان را فراهم نماید که 
محصول ملموس آن، آرامش و آس��ایش در زندگی 
است.  وجود مشکالت متعدد و روزافزون در زندگی 
مردم، نش��انگر این حقیقت اس��ت که نح��وه اداره 
جامعه از طریق قوانین و مقررات، از س��وی تقسیم 
کار ملی به درس��تی ص��ورت نگرفته یا نمی گیرد. 
عملکرد چهار دهه ای کش��ور در حوزه قانونگذاری، 
فرص��ت کافی برای آزمون و خطاه��ای مکرر بوده 
اس��ت تا جناح های سیاسی مرس��وم بدون داشتن 
هر گونه برنامه م��دون و دقیق برای قانونگذاری و 
اداره کش��ور، همه منابع و فرصت های پیش روی 
کشور را یکی پس از دیگری از دست بدهند. جالب 
اینکه مقصرین دیروز بجای پاسخگویی هم اکنون 
ب��ر صندلی منتقدین از وضع موجود نشس��ته اند و 
ب��از در صدند که که با حی��دری و نعمتی نمودن 
انتخاب��ات پیش رو، باز ناتوانی های خود را همچون 

گذشته تکرار نمایند. 
افراد و جن��اح هایی که وضع موجود قانونگذاری و 
مش��کالت متعدد در زندگی مردم، دستاورد همه 
دانایی و توانایی آنهاس��ت مدعی اند که نسخه شفا 
بخ��ش بیماری مزمن کش��ور را در اختی��ار دارند. 
در حالی ک��ه آنان خود بخش��ی از بیماری مزمن 

قانونگذاری و اداره امور کشورند. 
اگر آنان می دانس��تند و می توانس��تند، هم اکنون 
زندگی مردم با مشکالت فراوان روبرو نبود. بنابراین 
برای برون رفت از مشکالت موجود کشور، تحول در 

قانون و قانونگذاری امری اجتناب ناپذیر است. 
تحول نه در قالب زبان بازی و تبلیغات رس��انه ای و 
نمایش های انتخاباتی بلکه به معنای واقعی کالم با 
راستی آزمایی علمی و عملی دارای روایی و پایایی 
قابل قب��ول. بدون تردید وجود مش��کالت متعدد 
مانند گرانی، بیکاری، فقر، طالق، اعتیاد، حاش��یه 
نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، 
مهاج��رت مغزه��ا، واردات بی روی��ه، قاچاق کاال، 
خشکس��الی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، 
مصرف گرایی، رش��وه، مدرک گرایی، بوروکراسی، 
پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... 
زندگی مردم را )بویژه در دوران تحریم های ظالمانه 
دش��منان علیه ملت ایران( دش��وار نموده اس��ت. 
صراحتاً اعالم می نماید که مصالح کش��ور، انقالب 
و اس��الم، هر گونه ناکارآمدی در حوزه قانونگذاری 
را بر نمی تابد. ش��رایط داخلی مملکت و رویارویی 
با استکبار جهانی اینگونه اقتضا می کند که بدون 
از دس��ت دادن فرصت ها به زمینه سازی های الزم 
برای ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اقدام شود. 
تعیین جایگاه مجلس ش��ورای اس��المی در پهنه 
اداره ام��ور جامعه چگونه تعیین می ش��ود؟ اینکه 
جایگاه ی��ک نهاد یا قوه در رأس امور باش��د یا در 
قعر آن وابسته به چیست؟ اینکه نمایندگان سابق 
و فعلی مجلس شورای اسالمی با ارائه دیدگاه های 
انتقادی نیم نگاهی عاشقانه به حوزه های انتخابیه و 
صندوق های رأی داشته باشند، دردی را از گرفتاری 
های موجود در زندگی مردم را برطرف نمی کند. 

از ش��ورای نگهبان مستدعی اس��ت که با استفاده 
از حداکث��ر اختی��ارات قانونی خود بوی��ژه نظارت 
استصوابی، کارآمدی را مالک اصلی تایید صالحیت 
داوطلبان انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی قرار 
دهد و کش��ور را در راه حل مشکالت زندگی مردم 
یاری نماید. صرف داشتن مدرک کارشناسی ارشد 
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای حل 
مشکالت زندگی مردم کافی نبوده و نیست! داشتن 
برنامه دقیق و کارآمد برای حل مش��کالت زندگی 
م��ردم توس��ط داوطلبان ورود به مجلس ش��ورای 
اس��المی می تواند نوید بخش ب��رآوردن مطالبات 

بحق جامعه باشد.

قانونگذاری؛ در رأس یا قعر!؟

یادداشت خ���ب���ر

سرمقاله

صفحه 5

پاسخ ترامپ به ظریف: نه ممنون!

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

سیلی های سخت فرهنگی 
مکمل انتقام فیزیکی 

در چهل سال گذشته تنها به پشتوانه دفاع مقدس و جبهه مقابله سرسختانه 
با استکبار جهانی و کسانی که قصد داشتند به حریم فرهنگی، آیینی، میراث 
و مرزهای جغرافیایی سرزمین تجاوز کنند توانسته ایم اجازه هیچگونه تعدی 
را ندهیم، اگرچه این جبهه ها هرگز خستگی نخواهند داشت و فرزندان این 
آب وخاک در تمام دوران ها توانسته اند قاطعانه و بدون هیچگونه تزلزلی سپر 
بالیای مستضعفان در برابر مستکبران باشند اما انصاف هم باید جایگاه خود 
را داشته و هر کس در مقام همراهی وظایف محوله را به انجام برساند. البته 
در بخش آیینی نه تنها در چهل س��ال گذش��ته بلکه در تمامی طول تاریخ 
این س��رزمین و بخصوص در 1400 سال پس از ظهور اسالم نقش پررنگی 
برای کسانی داشته که عاقالنه و عاشقانه به دفاع از تعلقات خود پرداخته و 
اجازه نداده اند دش��منان به حریم آن ها تجاوز و تعدی نمایند که شهادت ها 
و اس��ارت های فراوان و بی ش��مار دلیل بارز آن می باشد. نگاهی به گذشته و 
تورق تاریخ اسالم گویای همه این حقایق تلخ و شیرین است تا در میان آن 
نمایش��گر وقایعی در صدر آن و بخصوص جنگ هایی که پیامبر اکرم »ص« 
و نایب برحقش امام علی »ع« و در ادامه اس��تمرار بر حقانیت اسالم توسط 
ائمه و طی ده قرن گذشته به واسطه امام حی که ختم بر اطهار است به وقوع 
پیوس��ت برهان مبرهنی برای استحکام جایگاه دفاع از آیین اسالم می باشد 
تا پس ازآن نوبت به گروه هایی همچون سیاه جامگان و دیگر مجاهدان اسالم 
تا س��ال 1۳4۲ و سپس نوبت انقالب اسالمی یعنی سال 57 شود که برای 
رهایی تمامی ادیان از اس��ارت مس��تکبران ادامه یابد. امروز و در گام دوم و 
چهل ساله ثانی این تحول بزرگ، نوبت به انقالب هایی می رسد تا مکمل آنچه 
در س��ال 57 به وقوع پیوست، ش��ود که بالطبع به رشادت ها و شهادت های 
تازه نیازمند است و خوشبختانه در حضورهای میلیونی اجتماعات استقبال 
و بدرقه از ش��هدای مرشدین حرم نشان داده شده تا جهانیان بدانند انقالب 
اسالمی از حیث دفاع مقدس امروز هم پیشتاز گام دوم است که تنها نیازمند 
حمایت افزون تر در بخش فرهنگی می باش��د. دیدیم که قبل از خاکسپاری 
س��ردار شهید حاج قاسم س��لیمانی در موطن خود اولین سیلی محکم که 

شاید بتوان آن را سمبلی برای تاریخ مقابله با غرب و بخصوص آمریکا دانست 
توس��ط سپاهیان همیشه پاسدار اسالم و از ام القرای آن یعنی ایران به گوش 
س��ردمدار اس��تکبار نواخته ش��د که هنوز هم پس از چند روز گذشتن از آن 
جهان از این ضربه همچنان در َدَوران و اختالل تفکراتی باقی  مانده است. امروز 
هزاران موشک با بردی بیش از آنچه به عنوان مسطوره در پایگاه های آمریکایی 
عراق ریخته ش��د ساکن سایت های پرتاب در سراسر کشور می باشند و سپاه 
و ارتش تنها در انتظار دریافت فرمان بوده تا تمامی پایگاه های اشغالی آمریکا 
را در منطقه غرب آسیا با خاک یکسان کنند و این همان قدرتی است که از 
جانب خداوند به عنوان دستمزد تمامی فداکاری های ملت به آن ها اهداء شده 
اس��ت؛ اما به نظر می رسد مشکل اساسی  ام القرای اسالم که جهانی چشم به 
آن دوخته تا با حرکت های خود فقر و فشار را از دوش مستضعفان بردارد تنها 
دفاع فیزیکی نیست که در بطن آن قدرت بی بدیل است بلکه بعد فرهنگی را 
نیز می طلبد تا متولیان ثانیه ها را غنیمت شمرده و تمامی امکانات را دراین باره 
به س��وی ایدئولوژی دفاع مقدس در گام دوم انتق��ال دهند و درس آموز دیگر 
کشورهای مظلوم جهان و بخصوص مسلمانان همسایه باشند که دیدیم چگونه 
و برای اولین بار در تاریخ در تظاهرات میلیونی با مش��ت های گره کرده تابوی 
آمریکا را شکس��تند و مرگ را برای او فرزند حرام زاده اش یعنی اسرائیل طلب 
نمودند که نشان دهنده شکوفایی فرهنگ برای آغاز فرود آوردن سیلی ها است 
تا البی های پش��ت پرده را در آمریکا بیدار نمای��د تا بدانند خطر انحطاط در 
یک قدمی آن هاست. جاده ناهموار افکار عمومی در جهان اسالم با یک حرکت 
بزرگ که به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی انجامید حاال کامالً هموار شده 
زیرا همگان فهمیده اند جایگاه این بزرگمرد تاریخ در کجای این پازل فرهنگی 
قرار گرفته است. آنچه نیاز زیرساخت این عبور را تأمین می کند تعریف و تمجید 
از خودی هایی همچون حاج قاس��م ها است که بهترین ابزار برای زدن سیلی 
سخت در جبهه فرهنگی می باشند و این سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود 
که توانست گام اول شهادت را در چهل ساله دوم تعریف کند و دنیای امروز را 
در بهت این تداوم در انقالب باقی گذارد. او رفت درحالی که کش��ور ما هزاران 
مثل او دارد همانگونه که امام خمینی »ره« در سال 4۲ فرمودند سربازان من 
در گهواره ها هستند و باید به پدرها و مادرهایی که اینگونه فرزندان را تحویل 
جامعه می دهند تبریک گفت و از بخش هایی همچون سازمان سینمایی کشور 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست تا عزم خود را بر ساختن فیلم هایی 
در این زمینه جزم کنند و در س��ینماهای جهان اکران نمایند و اجازه ندهند 

اینهمه ابهت ها آسان به خاک سپرده شوند.

حاجی صادقی: 

مجلس انقالبی با تقویت مکتب قاسم سلیمانی 
محقق می شود

نماینده ولی فقیه در س��پاه گفت: اگر می خواهید مردم 
انتخاب درس��ت انقالبی داشته باشند نگذارید روحیه ی 

مکتب حاج قاسم سلیمانی کمرنگ شود.
حجت االس��الم عبداهلل حاج��ی صادق��ی نماینده ولی 
فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در همایش 
سراسری فرماندهان س��ازمان بسیج مستضعفین که با 
حضور فرماندهان عالیرتبه س��پاه و بس��یج در سالن 5 
آذر سازمان بسیج مستضعفین در حال برگزاری است با 
اشاره به ایام شهادت سرور زنان عالم حضرت زهرا)س( 
و فرهن��گ فاطم��ی مبن��ی بر ل��زوم عب��ادت خالصانه 
گفت:حضرت زهرا س��الم اهلل علیها فرمودند هرکسی با 

عبادت خالص رو به خدا آورد خدا بهترین مصلحت اش را برای او رقم می زند.
وی با اش��اره به جایگاه رفیع ش��هادت شهید قاسم س��لیمانی که نتیجه ی رفتار خالصانه وی بود 
تصریح کرد:حاج قاسم سلیمانی هم زندگی و هم شهادت پر برکتی داشت.این شهید با اخالصش 
کاری کرد که تا قیامت همه مدیون او باشند و شهادتش مرگ تدریجی استکبار را سرعت ببخشد 
تا آمریکا بفهمد که شهادت او از خود او خطرناک تر است.درون مایه ی اثربخشی شهید سلیمانی 

اخالص در عملش بود که مورد هدایت خاص و راهبری الهی قرار گرفت.
وی با اشاره به مولفه های تحول در سازمان بسیج مستضعفین، ابراز کرد: تحول مبنایی در بسیج 
یعنی تبیین فرهنگ بس��یجی، در واقع بسیج فرهنگ و گفتمان قرآنی است که ریشه در فرهنگ 
فاطمی و عاش��ورایی دارد. حضرت زهرا)س(به ما گفتمان فاطمی که گفتمان بس��یج است را یاد 
دادند تا با همه چیز جلوی دفن دین خدا گرفته ش��ود. فرهنگ بس��یجی یعنی قاس��م سلیمانی، 
یعنی جهاد در راه خدا. بگذارید به بس��یج تهمت بزنند و کارش��کنی کنند اما بس��یج برای دفاع از 

انقالب پیش قدم می ماند.
وی اضاف��ه ک��رد: امروز باید چند مولفه را در بس��یج تقویت کرد تا به همان اس��تاندارد مورد نظر 
رهبری تبدیل شود.بس��یج باید نس��بت به دین بصیرت داشته باش��د. از نقطه ضعف بی بصیرتی، 
دش��منان برخی صحابه را مقابل اس��الم گذاش��تند لذا باید از لغزش فکری دوری جس��ت و اگر 
بخواهیم به معنای واقعی مومن به دین باش��یم باید بصیرت خود را افزایش دهیم.بسیجی باید در 

باب احکام و وظایف شرعی به دین شناسی قوی برسد.
حجت االس��الم حاجی صادقی گفت: یکی از مهم ترین طرح های بس��یج که در راس��تای تقویت 
بصیرت دینی عمل می کند، طرح صالحین بس��یج اس��ت. باید در این طرح بس��یجیان به بصیرت 
دینی الزم برس��ند. بصیرت به دین قدرت تکلیف گرایی به انس��ان می دهد تا هرجایی به لحظه 
وظیفه خود را بشناس��د، در حقیقت بصیرت دینی به برنامه های ما جهت می دهد و به ما نسبت 

به توطئه ها مصونیت می بخشد.
حجت االسالم حاجی صادقی عنوان کرد: دومین مولفه ی بسیجی تراز انقالب؛ شجاعت و جسارت  
و عمل با بصیرت است.بسیجی آن کسی است که وقتی صراط مستقیم را شناخت دیگر به قضاوت 
ها کاری نداشته باشد.روحیه ی انقالبی بسیج بدون تعقل و منطق نیست بلکه به معنای ایستادگی 

مقتدرانه بر اصول و مبانی است.
وی اذعان کرد: بیانیه گام دوم انقالب برنامه ی چهل سال دوم بسیج است. امروز هیچ مدالی باالتر 
از س��ربازی والیت نیست. عزیزان به دستورات رهبری عنایت کنید چراکه با والیت مداری مصون 
ماندن ما از انحراف تضمین می ش��ود. تجربه می گوید اگر کس��ی با والیت نباش��د حتی اگر رئیس 

جمهور و سردار هم باشد عاقبت بخیر نمی شود.
وی ادامه داد: باید بصیرت افزایی بس��یجیان نس��بت به دش��منان افزایش یابد و نباید غفلت کرد. 
بسیجی سنگرنشین انقالب است و نسبت به توطئه ها و وظایف بصیر است . بسیجی قدرت تکلیف 
شناس��ی دارد و نس��بت ب��ه موفقیت ها و فرصت ها بصی��رت دارد. بدون مبالغ��ه باید حلقه های 

صالحین را به عنوان شبکه ی ارتقای بصیرت افزایی بسیج تقویت کنید.
  روابط عمومی بسیج
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روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

کرونا ویروسی برای 
جنگ بیولوژیک

صفحه 3

آیا آمریکا در انتشار ویروس کرونا نقش دارد؟

کوچکی نژاد:

اجازه قرائت گزارش تحقیق و تفحص از 
هدفمندی یارانه ها را نمی دهند

2

کدخدایی:

دالل گوشت و قاچاقچی سیگار باید برای 
ورود به مجلس تائید صالحیت شوند؟

3


