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بیش از یکصد و ده سال از آغاز قانونگذاری 
در ای��ران می گ��ذرد. بر اس��اس آمارهای 
رس��می اعالم ش��ده، بیش از س��یزده هزار 
قانون در ایران وجود دارد. در سامانه قوانین 
و مق��ررات مرک��ز پژوه��ش ه��ای مجلس 
ش��ورای اس��المی بیش از پنجاه و سه هزار 

رکورد قانون ثبت شده است. 
از قدی��م االیام هم گفته اند و می گویند که 
کش��ور را با قانون اداره می کنند! با سابقه 
بس طوالنی که در قانونگذاری کشور وجود 
دارد، توق��ع این اس��ت که قوانی��ن کارآمد 
تاکنون از بروز و تشدید مشکالت متعدد در 
زندگی مردم جلوگیری کرده باش��د! بدون 
تردید باید به دنبال حل مش��کالت زندگی 

مردم در فرآیند قانونگذاری بود. 
ناهماهنگی در نظام قانونگرایی موجب شده 
اس��ت که تقس��یم کار ملی بر اساس قانون 
اساس��ی نتواند ب��ه نحو شایس��ته در حل 
مش��کالت زندگی مردم موفق عمل نماید. 
آنچه که در این میان موجب تأمل و نگرانی 
اس��ت، تداوم قانونگذاری به روش ناکارآمد 
گذش��ته اس��ت. تقس��یم کار ملی در نظام 
قانونگرایی شامل مراحل تدوین )الیحه در 
دولت و طرح در مجلس ش��ورای اسالمی(، 
تصویب )در مجلس شورای اسالمی(، تایید 
و تفسیر )در شورای محترم نگهبان(، ابالغ 
و اجرا )در دولت( و نظارت )در قوه قضاییه 
و مجلس ش��ورای اس��المی( اس��ت. تعدد 
مراکز قانونگذاری شامل شوراها، هیات ها، 
مجامع، وزارتخانه ها، اس��تانداری ها و... از 
یکسو و تعدد قوانین شامل مصوبات، آیین 
نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها، آراء، 
بخشنامه ها، نامه ها و دس��تورات اداری و... 
از س��وی دیگ��ر، ب��ر پیچیدگی های کالف 

سردرگم نظام قانونگرایی می افزاید. 
با این وصف مشکالت زندگی مردم وابسته 
به اجرای هزاران قانون و مصوبه اس��ت که 
کارآمدی آنها تا امروز اثبات نش��ده اس��ت! 
ظاهراً قانونگذاری و مشکالت زندگی مردم، 
هر یک به راه خ��ود می روند! طی بیش از 
صد و ده س��ال قانونگذاری ناکارآمد، منابع 
ملی ایران، مصرف شده است و هنوز زندگی 
مردم با مشکالت مزمن فراوانی روبروست. 
پاس��خگوی حقوق از دس��ت رفت��ه مردم 
ایران در اثر قانونگذاری ناکارآمد کیس��ت؟ 
ب��ا کوچکترین تخلف و بزه مردم از س��وی 
مراج��ع ذیصالح برخورد قضایی می ش��ود 
اما ش��اید تخلف نظام قانونگرایی مس��موع 

هم نباشد! 
انق��الب اس��المی با ش��عار تحق��ق عدالت 
اجتماع��ی، امی��د را در دل مس��تضعفان و 
محروم��ان زن��ده ک��رد و به هم��گان برای 
زندگ��ی ب��ا آرامش و آس��ایش در س��ایه 
جمهوری اس��المی ای��ران نوی��د داد. ایثار 
ایثارگران و جانفش��انی ش��هدا و جانبازان 
ه��م هدیه خالصانه مردم به نظام بود. زمان 
آن فرا رس��یده اس��ت که طومار ناتوانی ها 
و نادانی ه��ا از کش��ور برچیده ش��ود. نظام 
قانونگرای��ی در س��طح مختلف بر اس��اس 
قانون اساس��ی باید مس��ئولیت اجتماعی و 
مدنی وظای��ف خود را بپذی��رد. اکنون که 
پس از چهار دهه قانونگذاری بعد از پیروزی 
ش��کوهمند انقالب اس��المی، زندگی مردم 
هنوز با مش��کالت جدی روبروست، باید به 
شیوه های جاری قانونگذاری با دیده تردید 
نگریست. ادامه حیات قانونگذاری به روش 
مرس��وم به نفع مردم ایران نیست زیرا تمام 
توان علمی و عملی این روش، جایی اس��ت 
ک��ه در حال حاضر وض��ع زندگی مردم در 
آن قرار دارد. مس��ئولیت مدنی و اجتماعی 
اف��راد، گروه ها، جریانات سیاس��ی که طی 
چهل سال گذشته، تقس��یم کار ملی نظام 
قانونگرایی کشور را بین خود دست به دست 
نموده اند در قبال مش��کالت متعدد زندگی 
امروز مردم ایران چیس��ت؟ بدون هر گونه 
س��یاه نمایی و بداندیشی، باید اذعان نمود 
که تا تراز زندگی مردم بر اساس آموزه های 
دی��ن و ق��رآن و آرمان های ام��ام راحل و 
منویات مق��ام معظم رهبری فاصله فراوانی 
وجود دارد. قطعاً قصور و تقصیر تقسیم کار 
ملی در بروز و تش��دید مشکالت در زندگی 
مردم، عامدانه نبوده است و در حسن نیت 

ادامه صفحه 2

سیاست روز ادعای موفقیت 95 درصدی درواگذاری ها  را بررسی میکند؛

روحانی: 

دل سرد کردن مردم در انتخابات با 
مشی امام فاصله دارد
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یادداشت

خ���ب���ر

سرمقاله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

دکتر علی خندق آبادی
 دکتری مطالعات امنیت ملی و عضو شورای 

راهبری مجمع جهانی صلح اسالمی 

نشس��ت هم اندیش��ی، تحلیلی  بر نقش ش��هید س��پهبد قاسم 
س��لیمانی در توس��عه عدالت ،امنیت و صلح منطقه ای و جهانی 
ب��ه همت مجمع جهانی صلح اس��المی در تاری��خ 20 بهمن ماه 
1398 برگ��زار می گردد. در همی��ن چارچوب دکتر علی خندق 
آبادی در یادداش��تی  با عنوان س��ردار مقاومت، س��ردار صلح و 
عدالت، جایزه جهانی صلح و عدالت به ارزیابی ابعاد جایگاه سردار 
ش��هید سلیمانی در تحقق صلح و عدالت پرداخته است . در این 

یادداشت آمده است: 
عمده زمان عمر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در جبهه های 
جهاد و مقاومت و مبارزه با اش��غالگران و تکفیری های خونخوار 
گذش��ت، اما علیرغم میل آمریکا، سردار ما، سردار صلح و عدالت 
ب��ود. حضور فرمانده بزرگ مقاومت در هر کش��وری، بر اس��اس 
خواس��ت مسئولین آن کش��ور بوده و نقش هدایت و مستشاری 

را به همراه یاران خویش ایفا کرده اس��ت. س��ردار ما در گمنامی 
جهاد کرد و بدنبال پس��ت و مق��ام نبود. ویژگی اصلی او خدمت 
به مظلومین و مستضعفین و طرد ظالمان و متجاوزین بود. نامه 
معروف او به صاحب خانه ای که به اجبار در منزل وی استراحت 
ک��رده و نمازی خوان��ده بود، حاکی از بزرگ��ی و عظمت روح او 
می باشد. در برقراری صلح و عدالت گریزی از مبارزه نیست. این 
رکن رکین اعتقادی باورمندان به برقراری صلح و عدالت اس��ت. 
چنین ویژگی در نتیجه وجود عدالت طلبی در تفکر صلح طلبان 
اس��ت. سیره سردار شهید حاج قاسم س��لیمانی و دیگر مبارزان 
جبهه حق، پای��ه گذار اصالت چنین تفکری اس��ت. صلح بدون 
عدالت، یک نمایش سخیف از انساندوستی انسان هایی است که 
یا با پز صلح طلبی بدنبال مطامع خویش هستند و یا ضعیفان و 
مرعوب هایی می باشد که می خواهند وجدان درد خود را تسکین 

دهن��د. صلح بدون عدالت چهره مش��وه و دلقک گونه آن کمال 
انسانی است که با تحقق آن، مردم جهان سعادتمند می شوند. 

ای کاش مس��ئولین امر بر اساس ویژگی های اخالقی شهید حاج 
قاسم، الگویی از انسان صلح طلب عدالت مدار طراحی می کردند 
و س��االنه، جایزه صلح واقعی، نه جایزه صلح مضحک نوبل، را به 
انس��ان تالش گ��ر در راه صلح و عدالت تقدی��م می کردند. هیچ 
پدی��ده ای مانند تالش برای برقراری عدالت در جلب س��تایش و 
احترام انسان ها موثر نیس��ت، لذا شکوه بزرگداشت شهید حاج 
قاسم، رای مثبت جهان به قهرمان صلح و عدالت است. چه آنها 
که او را از نزدیک می ش��ناختند و چه آنها که نامی از او ش��نیده 
بودند، آنگاه که از سیره او مطلع شدند، سر تعظیم در برابر بزرگی 
روح بلند او خم کردند. چنین اس��ت انسان دست پرورده تعالیم 
اس��الم و اهل بیت رس��ول علیهم صلوات اهلل. معرفی آنان که در 

مسیر تحقق صلح و عدالت جهاد کرده اند، بعنوان جایزه جهانی 
شهید سلیمانی، جش��نواره ترویج بزرگمردان این عرصه مقدس 
اس��ت.  رسالت ما که پس از شهادت او مانده ایم، تالش بی وقفه 
برای استمرار امتداد وجودی حاج قاسم است. انسان های بزرگ، 
الگو و حجت خداوند برای دیگران می باش��ند. نش��ر نظریه های 
اخالقی ب��دون ارائه الگوی تحقق یافته موفق، راه را برای توجیه 
عدم موفقیت ها هموار می س��ازد. اما اگر سیره بزرگمردان عرصه 
عدالت و صلح طلبی مطالعه شده و چگونگی فتح قله های بزرگی 
و فضیلت توس��ط ایش��ان را تبدیل به برنام��ه ای عملی نمائیم، 
آنگاه می توانیم دنیا را به سمت و سوی تکرار حماسه حاج قاسم، 
متمایل کنیم. چنین امری زمینه ساز آمادگی مستضعفین برای 
اس��تقبال از منجی بزرگ روح��ی و ارواح العالمین لتراب مقدمه 

الفداء می کند. 

فرهاد دژپسند با اعالم اینکه پزشکان برای نصب کارت خوان تا پایان بهمن 
م��اه مهلت دارند، گفت: بعضی ها انتقاد می کنند ک��ه چرا از عایدی دارایی 

نجومی مالیات اخذ نمی کنیم، چون قانون نداریم.
وزیراقتصاد در برنامه پارک شهر رادیوتهران درپاسخ به اینکه گفته می شود 
درآمد اصلی دولت در بودجه 99 از مالیات است گفت: در بودجه 99  قسمت 
اصلی منابع اصلی دولت  بر روی مالیات است، آرزوی چند دهه تحلیل گران 
اقتصادی اس��ت. وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا بخش قالب توجه  هزینه 
های دولت از درآمدهای مالیاتی تأمین می ش��ود افزود: متأسفانه یک عقب 
ماندگی نسبت به دنیا داریم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران 
بسیار پایین است. این نسبت بر اساس برنامه ششم باید به 10درصد برسد و 
در حال حاضر 6درصد است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر امکان 
فروش باالی نفت نیست گفت: تأمین درآمد از هزینه مالیاتی را باید به فال 
نیک بگیریم. باید از مالیات تأمین مالی کنیم.  آنچه مس��لم است این است 
که باید تالش کنیم عدالت مالیاتی دچار خدشه نشود. یعنی همان طور که 
اشاره درستی داشتیم، وقتی در دورترین  نقاط کشور معلمی حقوق 3میلیونی 
دریافت می کند، زمانی که حقوقش به 3 میلیون و 500 برس��د، باید فاصله 

بین 3میلیون تومان و 3میلیون و 500 هزار تومان را مالیات پرداخت کند.
دژپسند افزود: از سوی دیگر باید به این توجه داشت که آن دسته از افرادی 
که در کالن ش��هرها مشغول کار هستند و حقوق های آنچنانی دریافت می 
کنند، نیز باید مالیات پرداخت کنند.  تالش های زیادی کردیم و توانس��ته 
ایم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم و توانس��تیم بخشی از جای خالی نفت را 
پر کنیم.  برای اینکه بتوانیم به دانه درشت ها برسیم از روش های مختلفی 
استفاده کردیم، به دنبال اصالح قانون مالیات مستقیم هستیم، پیش نویس 
الیحه را به دولت ارسال کردیم و در حال بررسی هستیم. در این الیحه پایه 
های مالیاتی را  افزایش دادیم. وی ادامه داد: این الیحه در دولت در دس��ت 
بررسی اس��ت امیدواریم به زودی در دولت نهایی و به مجلس برود. از سوی 
دیگر نیز س��عی کردیم مالیات را مجهز به فناوری نوین کنیم و تأکید کنیم 
ب��ر جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای اعم��ال مالیات و عدالت مالیاتی. در 

دو زمین��ه اقدامات الزم را انج��ام داده ایم.  امیدواری��م در آینده ای نزدیک 
به س��هم قابل توجهی از مالیات از تولید ناخالص داخلی برس��یم که انشااهلل 
وابس��تگی دولت به بودجه نفت کم ش��ود. وزیر اقتصاد بیان کرد:  پزش��کان 
جامعه فرهیخته و علمی کشور هستند. برای اینکه این مشکل را رفع کنیم، 
جلساتی را با معاونت نظام پزشکی گذاشتیم، خوشبختانه منتهی به امضای 
تفاهم نامه بین رئیس سازمان مالیاتی و رئیس نظام پزشکی شد. در آنجا مقرر 
شد تا آخر بهمن ماه تمام الزامات مورد نیاز وصول مالیات از جامعه پزشکان 
فراهم ش��ود.  در صورتی که عزیزی از جامعه پزش��کان تن به این امرقانونی 
ندهد درآمد آنها مشمول جریمه می شود. تفاهم نامه 10 روز قبل امضا شده 
اس��ت و تا آخر بهمن قرار اس��ت کارت خوان پزشکان وصل شود. وی درباره 
کس��ر مالیات از تراکنش های باال گفت: موضوع به این ش��کل نیست که هر 
کس تراکنش دارد، مالیات کسر شود.  این اصولی نیست و غیر عادالنه است. 
متناس��ب با تراکنش ها از آنها اطالعات می خواهیم، اگر درآمدی داش��ت و 

مشمول مالیات شود آن وقت اعمال مالیات می شود.
 وزیر امور اقتصاد دارایی رئیس مقابله با پولشویی است. تمام مواردی که مقابله 
با پول شویی است در این شورای عالی که متشکل از نمایندگان سه قوه است 
بررس��ی می شود. در این شورا س��ه نفر از نمایندگان مجلس هستند، وزیر 
اطالعات، تعدادی از وزرا در این شورا حضور دارند، دبیرخانه در وزارت اقتصاد 
اس��ت. همچنین مرکز اطالعات مالی به وزارت اقتصاد وابسته است. دژپسند 
افزود:کارمزد تراکنش مالی بین بانکی هنوز در دستور کار نیست. ممکن است 
فعاالن صنایع بانکی عالقه مند باشند. اما هنوز خبر خاصی در این باره نیست. 
یکی از روش های مرسوم در دنیا برای تأمین مالی دولت ، استفاده از فروش 
اوراق قرضه است. عددی که داریم نسبت به بسیاری از کشورها قابل مقایسه 
نیس��ت. ما اوراق را می فروش��یم و خریدار می خرد و س��ود دارد. تا به حال 
نداش��ته ایم اوراق دولتی که به سررسید رسیده ، حتی با یک ساعت تأخیر 
نقد شده باشد. اینکه هر نفر هنگام تولد بدهکار است اشتباه است. این روشی 
است که در همه دنیا استفاده می شود. همه باید در این شرایط در یک جبهه 

باشند تا از تحریم های دشمن به خوبی عبور و مقاومت کنیم.

حجت االس��الم قم��ی در نامه ای به وزیر ارش��اد 
درباره اتفاقات اخیر جش��نواره ش��عر فجر گفت: 
اتفاقات تلخ پیش آمده ب��ار دیگر ضرورت تحول 
در ساختارها و سیاست های سلسله جشنواره های 

فجر را یادآور ساخت.
حجت االسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات 
اس��المی پیرامون اتفاقات اخیر در جشنواره شعر 
فجر نکاتی را به وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

بیان کرد.
اتفاق��ات تل��خ پی��ش آم��ده، پیرام��ون یک��ی از 
گزینش های جش��نواره ی ش��عر فجر، ب��ار دیگر 
ض��رورت تح��ول در س��اختارها و سیاس��ت های 

سلسله جشنواره های فجر را یادآور ساخت.
اینجان��ب ضم��ن تش��کر از پیگی��ری و اص��الح 
جنابعال��ی در خص��وص م��ورد اخیر، پیش��نهاد 
می کنم کمیته ای از افراد صاحب تخصص انقالبی 
در این باره تش��کیل شود تا با خروجی ساختاری 
و سیاستی این جمع و استفاده از تجربه های تلخ 
و شیرین گذشته، جشنواره های بهمن نشان قریب 
به چهل س��اله مان، عالوه بر اسم، به رسم "فجر" 

نیز متعهد شوند.
س��ازمان تبلیغات اس��المی آمادگی دارد در این 
مسیر، همراه، حامی و در صورت لزوم، کمک کار 

جنابعالی باشد. مهر

پیام رهبر معظم انقالب به تش��کل های دانشجویی 
منتشر و توس��ط رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانش��گاه ها در مراسم سی امین سالگرد 
تاس��یس اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان قرائت 
ش��د. بنابراین گزارش پیام رهب��ر معظم انقالب در 
مراس��م گرامیداشت س��ی امین س��الگرد تاسیس 
اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان در دانشگاه علوم 
و تحقیقات توسط حجت االسالم رستمی رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها قرائت 

شد. در بخشی از پیام رهبر معظم انقالب که توسط 
حجت االسالم رستمی قرائت شد، آمده است: » اوال 
س��الم من را آنان برسانید، ثانیا بگوئید امروز بیشتر 
از همیش��ه کش��ور به عنصر مومن حزب اللهی نیاز 

دارد. هرچه می توانند روی مبانی پافشاری کنند.«
مراس��م گرامیداشت س��ی امین س��الگرد تاسیس 
اتحادی��ه جامع��ه اس��المی دانش��جویان عصر روز 
یکش��نبه ) 13 بهمن ماه 1398 ( در دانش��گاه آزاد 

اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

مسئولیت مدنی قانونگرایی!؟
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پیام رهبر انقالب به تشکل های دانشجوی:
امروز کشور بیش از همیشه به عنصر مومِن حزب اللهی نیاز دارد

رئیس سازمان تبلیغات خطاب به وزیر ارشاد مطرح کرد
ضرورت تحول در ساختارها و سیاست های جشنواره های فجر

وزیر اقتصاد: 
از عایدی دارایی نجومی مالیات نمی گیریم چون قانون نداریم

الزام پزشکان به نصب کارت خوان تا پایان بهمن

مکتب 
سلیمانی 

شاخص
 انتخاب

صفحه 3

سردار سلیمانی الگویی ناب برای رای دادن به 
کسانی که به نمایندگی یا ریاست جمهوری 

انتخابشان میکنیم


