به بهانه اعتماد به جوانان باید توزیع موادمخدر را هم آزاد بگذاریم؟!

به بهانه خاموشی علیرضا سلیمانی
قهرمان کشتی کشور

کنایهآیتاهلل
صفحه 2

آیاملیگرایی،اتحادیهرا
ازدرونفرومیپاشد؟
11

جک
پیامجواد را گرفت

خداحافظ
کهنهسوار

2

صفحه 10
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تيترهايروز
ثبت تغییر اطالعات خانوار در فرمانداریها
و مراکز پلیس 10+دیروز آغاز شد

سرگردانی
یارانهای

عدم پاسخگویی مناسب ،ایجاد ابهامات فراوان
و اختالل در سامانه رفاهی از مشکالت متقاضیان
یارانه نقدی در روز اول بود

اقتصاد و فرهنگبا عزمملی و مدیریتجهادی
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گزارش
دادستان

يادداشت روز

تشریح آخرین جزئیات پیگیری پروندههای مهم مفاسد اقتصادی در مجلس

پایانیبرگزافههایپوپولیستی

تثبیت نظامسازی
محمد منتظرالمهدی

تاجری که از وزارت صنعت رانت 650میلیون یورویی دریافت کرده
هزار میلیارد تومان هم به سیستم بانکی کشور بدهکار است

صفحه 3

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد

«قرار نیست به خاطر کارآفرینی برای چند نفر،
دهها نفر را با ساخت خودروی ناایمن به گورستان
بفرستیم» .به گزارش «وطن امروز» سردار احمدرضا
رادان در جمع خبرنگاران اظهار داشت :خواستههای
مردم درباره برخورد با تخلفات رانندگی به حق است
و پلیس باید بنا به خواست مردم با  6درصد راننده
متخلف که قوانین را رعایت نمیکنند ،برخورد کند.
وی ادامه داد :سال  93نیز دست همکاری...
صفحه 4

 3سال حبس برای مبارک!11/
وضعیت جسمانی شهاب حسینی خوب است9/
دستگیری سازندگان کلیپ مبتذل در 4ساعت4/
کادوی عجیب پادشاه بحرین به پاپ 11/
لباسهایی که تقلبی از آب درآمد10/

نگاه

پارادوکس تحمل سیاسی
حسین بابازاده مقدم

اش��خاصی که ظرفی��ت روحی
اندکی دارند بنابر عللی فورا نقش
خود و جریان متبوعش��ان را در
رخدادهایی مهم که ممکن است
رسانهایش��دن ابعاد پشت پرده
آن دردسرساز شود ،برمال میکنند تا هم روحیهای
بخش��یده باش��ند به بدنه ه��واداران و هم از حس
نگهداری این راز در سینهشان رهایی پیدا کنند.
حمید جالییپور یک��ی از چهرههای رادیکال
مش��ارکتی جریان موس��وم ب��ه اصالحطلبان که
در روزهای فعالیت س��نگین و ش��بهدولتی جبهه
مشارکت در س��الهای دولت خاتمی به سخنران
اعزامی ثابت این گروه سیاسی منحل بدل شده بود،
اخیرا با انتشار یادداشتی از برکناری فرماندار بروجرد
استقبال کرده اس��ت و رئیسجمهور را تشویق به
ادامه این روند میکند.
گویی همین دیروز بود که دوم خردادیها برای
س��رکوب یک گروه  50یا  60نفری از منتقدانشان
برای مقابله با بچههای مومن در پارک الله  2کامیون
ک زن
چاقوکش حرفهای آوردند و هفتهای یکبار ی 
سقطجنین میشد تا القا کنند منتقدانشان به زنان
باردار هم رحم نمیکنند و کسانی که میآیند برای
سوالکردن در واقع موجودات بدوی هستند.
اما آقای جالییپور و امثال او باید مدنظر داشته
باشند کسی که در س��طح یک سخنران سیاسی
تحمل انتقاد چند جوان در یک همایش را ندارد و
مدعی است باید این روند یعنی فشار بر استانداریها
و فرمانداریها برای ادامه فعالیتهای تازه آغاز شده
اصالحطلبان افراطی ادامه پی��دا کند در واقع روح
توس��عهنیافتگی فرهنگی و سیاسی جریان خود را
به نمایش میگذارد .جریان خشونتطلب و عمیقا
تبلیغاتچی با غوغاس��االری و ژس��تهای شیک
علمی و دانشگاهی به سرکوب مخالفان و منتقدانش
روی آورده و همین افراد اگر روزی قدرت کش��تن
مخالفانش��ان را هم داشته باشند قطعا از آن دریغ
نخواهند کرد.
امثال وی در دانشکدههای سیاسی و اجتماعی
نخس��تینبار خیلی خ��وب ایدهه��ای ماکیاولی را
خواندهاند و به لویاتان هابز میاندیشند ،ایدهای که
دایر است بر نتیجه نهایی دیکتاتوری اکثریت ،همان
دیکتاتوری که سروش گاهی برای شورش علیه آن
در دولت احمدینژاد قلم میزد و مردم را محکوم و
متهم به نادانی میکرد.
وارثان اندیشه غرب وحشی که خود را میراثدار
تم��دن م��درن میدانن��د ،تحملپذیری خ��ود را
هی��چگاه به اندازه معقول تربیت نک��رده و همواره
با خش��ونتهای جنونآمیز کالمی و نوشتاری به
کوچکترین انتقادها حمله بردهاند.
ادامه در صفحه 12

عكسLeader. ir :

برخورد قاطع
با خودروسازان

گروه سیاس�ی :صبح دیروز حجتاالسالم و المسلمین
غالمحسین محس��نیاژهای ،دادس��تان کل کشور در
صحن علنی مجلس برای ارائه گ��زارش درباره مبارزه
با فس��اد حاضر ش��د .ناگفتههایی از روند رسیدگی به
پرونده فساد  3000میلیاردی و همچنین بدهی کالن
تاجری که وزارت صنعت قرارداد رانت  3000میلیاردی
اخیر را با وی امضا کرده بود ،موضوعات سخنان دیروز
اژهای را تشکیل میداد .دادستان کل کشور در بخشی
از اظهارات خود با اش��اره به رانت  650میلیون یورویی
وزارت صنعت دولت یازدهم به یک تاجر که پرونده وی
اکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است
از بدهی  1000میلیاردی وی به سیستم بانکی کشور
در عی��ن اختصاص چنین رانتی به وی خبر داد .اژهای
در اینباره گفت :گفته میش��ود چ��را با عوامل اصلی
برخورد نش��د؟ من درخواس��ت میکنم این موضوع را
تفسیر کنیم .ما به این قائل هستیم که فساد وجود دارد
ولی ممکن اس��ت در قانون تعریف نشده باشد و قانون
نداشته باشد .یک موردی را اخیرا نمایندهای به عنوان
رانت مبلغ کذا مطرح کرده اس��ت حاال این موضوع از

این حیث بس��یار کار خوبی اس��ت و تا آخر باید دنبال
شود .همین فردی که رانت به او داده شده بیش از هزار
میلیارد تومان معوقات بانکی داشته است اما به او رانت
داده شده است! سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری
از سخنان دیروز خود در صحن علنی مجلس با اشاره به
پرونده فساد  3000میلیاردی و اقدامات صورت گرفته
در اینباره گفت :از یک طرف س��رافکنده هس��تیم که
چرا چنین فسادی اتفاق افتاده است اما همه ما از این
جهت سربلندیم که همه خسارتهای وارده به بانک را
تأمین کنیم و مازاد بر آن داریم .محس��نیاژهای اظهار
داشت :من نمیتوانم بگویم همه اقدامات صورت گرفته
صرفا اقدام قوهقضائیه بوده اس��ت بلکه مجلس و بقیه
دستگاهها نیز به آن کمک کردهاند و این جزو افتخارات
نظام اس��ت .ما چرا باید اینها را نادی��ده بگیریم؟ وی
گف��ت :تقریبا اگر نگویم هر روز بلکه یک روز یا دو روز
در میان گزارش را به رئیس قوهقضائیه ارائه میکردیم
و وی میگفت اینجا را حساسیت بیشتر داشته باشید و
این قسمت را دنبال کنید.

فرمانده کلقوا در مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری دانشگاه امام حسین(ع):

چنددولتمستکبر
«جامعهجهانی»نیستند

ادامه در صفحه 2

محمدباقر قالیباف :از فرهنگ و مدیریت جهادی فاصله گرفتیم

وادادگی و انفعال
بهنام عقالنیت

سیاست یک :چندی پیش یکی از دستیاران
ارشد رئیسجمهور طی سخنانی که
رنگ و بوی وادادگی سیاسی و انحراف عقیدتی داشت
به صورت مطلق مدعی شد در حال حاضر اصالحطلبان
و حکوم��ت جدید بنیاس��رائیل از منظ��ر مطالبات
اصالحطلبی به یک نزدیکی دست یافتهاند! وی دراین
رابطه گفته است« :امروزحکومت بنیاسرائیل هم در
نسل جدید به آنچه نسل جوان ایران درباره همزیستی
و اصالحطلبی میگوید ،نزدیک شده است».
دو :وی در متن س��خنان ناموجه خوی��ش ،تعمدا از
تبیین این موضوع راهبردی که درعصر حاضر از نظر
ش��کلی و ماهوی در کجا حکومت بنیاس��رائیل دائر
اس��ت ،امتناع کرده یا هیچ تعریف روش��نی از مفهوم
همزیس��تی و اصالحطلبی نسل جدید ایرانی با نسل
جدید حکومت بنیاس��رائیل ارائه نداده است .بدیهی
اس��ت در حال حاضر جز رژیم غاصب صهیونیستی
که اتفاقا از منظر حقوق بینالملل و موازین جهانی ذاتا
فاقد یک مشروعیت حکومتی است ،نمیتوان مصداق
حکومتی دیگری برای قوم بنیاسرائیل بیان داشت .در
واقع بهطور تصریحی از سخنان نامبرده این برداشت
تحلیلی به دست میآید که وی اعتقاد دارد ،مختصات
فکری جریان اصالحطلبی در ایران اشتراکات مبنایی با
نسل کنونی اسرائیل دارد .این اشتراکات مبنایی عمال
توانسته است زمینه رسیدن متقابل دو طرف به یک
فهم مشترک از همزیس��تی و اصالحطلبی را فراهم
کن��د .به هر حال تطهیر سیاس��تگذاران کنونی رژیم
مجعول صهیونیس��تی از جنایات وخبائث ضدانسانی
روی دیگر این سخنان جهتدار است.

صفحه 2

امروز جمع کثيري از مردم دنيا به ملت ايران اعتماد دارند و اين ملت را ستايش ميکنند
امروز جبهه استکبار بشدت عصباني است و ما در پاسخ به آنها همان جمله معروف
شهيد بهشتي را تکرار ميکنيم که از عصبانيت بميريد
صفحه 2

نزدیکی اصالحطلبان با حکومت بنیاسرائیل
سیروس محمودیان

س�ه :واضح اس��ت قائل ش��دن اش��تراکات
فکری -عملی میان حکومت بنیاسرائیل –
شما بخوانید دولت غاصب صهیونیستی  -با
جریان سیاس��ی مدعی اصالحات ،توهینی
آش��کار نس��بت به آن جریان است .با وجود
انتقادات اساس��ی و ایرادات بنیادین��ی که بر مبانی
تس��امح و تس��اهلی اصالحطلبان داخل کشور وارد
است اما انصافا «همخوان» دانستن مطالبات جریان
اصالحطلبی ایران با مطالبات نسل کنونی اسرائیل
ظلمی مضاعف به جریان مزبور اس��ت.نژادپرستی،
غارت منابع ملل محروم آفریقایی -آس��یایی ،غصب
سرزمین کشورهای اسالمی ،ترویج تروریسم دولتی،
توسعه سالحهای کشتار جمعی ،کوچاندن اجباری
س��اکنان اصلی سرزمین فلس��طین ،ایجاد ناامنی و
ش��رارت در کش��ورهای حوزه بالکان و ...و در نهایت
قتلعام سازمانیافته زنان و کودکان بیگناه مسلمان
در کش��ورهای مختلف اسالمی تنها بخش کوچکی
از تلقی نس��ل کنونی اسرائیل از مفهوم همزیستی و
اصالحطلبی است .لذا فارغ از تبعات حقوقی – کیفری
چنین اظهارات نسنجیدهای از سوی یک مقام دولتی،
باید گفت ضرورت دارد سران مدعی اعتدال و تدبیر
و همچنی��ن بدنه میانی جریان اصالح��ات با اعالم
انزجارعلن��ی از این نوع س��خنان غیرعقالیی ،عمال
در محض��ر مل��ت ای��ران از اتهام اش��تراک فکری

وهمخوان��ی نظ��ری ب��ا نظام ضد بش��ری
صهیونیستیبرائتبجویند.
چه�ار :ظاهرا تجارب حاصله از اتفاقاتی مانند
قضیه مک فارلین در امیدواری این جریان به
نتیجهبخش بودن این فضاسازیهای مشکوک
موثر بوده است .مبتنی بر یک نگاه تحلیلی و مالحظه
اسناد ،حضور یک رابط صهیونیستی در ماجرای مک
فارلین که با هوشیاری حضرت امام(ره) به یک رسوایی
بینالمللی برای دشمنان ایران مبدل شد ،گویای آن
اس��ت که در حال حاضر دشمن صهیونیستی تالش
دارد بهواس��طه برخی اشخاص سادهاندیش نسبت به
بازسازی وجاهت از دسترفته خویش نزد ملت ایران
همت گمارد.
پنج :واکاوی دش��منیهای جامع ،پایدار و غیرانسانی
رژیم صهیونیستی در مواجهه با حقطلبیهای ملت
ایران و همچنین بازبینی مجموعه تهدیدات روزافزون
رژیم صهیونیستی علیه ایران در یک سال اخیر مؤید
آن است که دشمنی کینهتوزانه با ملت ایران ،اولین و
آخرین استراتژی رژیم صهیونیستی در دوامبخشیدن به
حیات نامشروع خویش است .رژیم صهیونیستی نفسا
تامین و تضمین امنیت خویش را در ساقط کردن ملت
ایران جستوجو میکند .مالحظه نقش اساسی رژیم
صهیونیستی در سنگاندازی در مسیر رشد و اعتالی
علمی و ش��کوفایی اقتصادی ایران یا صحنهگردانی

تحریم ملت ای��ران و همچنین بازخوانی نقش اصلی
آن رژیم تروریس��ت در ترور دانشمندان ایرانی بهطور
قطع نشان میدهد ،خصومت تنها حکومت نامشروع
بنیاسرائیل با ملت ایران پایانناپذیر است.
ش�ش :بیش��ک اس�لام دین محبت و دوستی است
و مل��ت ای��ران بهواس��طه یک پیش��ینه درخش��ان
تاریخ��ی  -دین��ی احترام به س��ایر مل��ل را همواره
س��رلوحه امور قرار داده اس��ت اما درعی��ن حال الزم
به ذکر اس��ت ملت ایران مبتنی بر قاعده نفیس��بیل
که استیالی دش��منان بر جامعه اسالمی را مطرود و
مذموم میش��مارد و در چارچوب اصل تولی و تبری،
نمیتواند با دشمنان جهان اسالم دست دوستی بدهد.
مسبوق به سابقه ضدانسانی رژیم صهیونیستی هیچ
ایرانیمسلمانغیرتمندینمیتواندکمترینهمخوانی
با نس��ل قدیم یا جدید صهیونیس��تها در نزد خود
احساس کند .طبعا چنین تصورات باطلی برگرفته از
اذهان مخدوش غیرانقالبی است.
هفت :به هر شکل این سخنان مسالهساز در حالی از
سوی منسوبان به دولت روحانی در مجامع عمومی و
خصوصی ایراد میشود که صهیونیسم بینالملل بشدت
از نقشآفرینی س��ازنده ایران در تحوالت اخیرمنطقه
نگران ش��ده و عمال تالش دارد ب��ه هر طریق ممکن
و با توس��ل به انواع حربههای اقتص��ادی – فرهنگی
زیرس��اختهای ایران را نش��انه رفته و اقتدار داخلی و
بینالمللی ملت ای��ران را مخدوش کند .الزاما تطهیر
نسل کنونی رژیم صهیونیستی که اتفاقا نقش مهمی در
اجراییشدنسیاستهایغیرانسانیرژیمصهیونیستی
دارد از سوی مقامات دولتی ،پذیرفتنی نیست.

تهدید جدید «ویکیلیکس» برای آمریکا
گروه بینالملل :گروه افش��اگر ویکیلیکس اعالم کرد
بهرغم تهدیدها قصد دارد نام کشوری را که مورد حمله
گسترده عملیاتهای جاسوسی آمریکا قرار داشته است،
افشا کند .به گزارش راشاتودی ،ویکیلیکس گفته است
که این اقدام را با وجود هشدارها مبنی بر اینکه تالش
آنها میتواند موجب افزایش خشونت و مرگ شود ،انجام
خواهد داد .روز دوش��نبه روزنامهنگارانی در اینترسپت
گزارش��ی را با اس��تناد به اطالعات افشا شده از سوی
ادوارد اسنودن ،کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا
منتشر کردند که طبق آن ،دو کشوری که از سوی این
آژانس هدف عملیات جاسوسی قرار گرفتهاند ،اطالعات
مکالمات آنها به حجم انبوهی جاسوس��ی شده است.

سالم وطن

با این حال در این گزارش تنها نام کش��ور باهاما ذکر
شده است .ویکیلیکس همواره اینترسپت را به سانسور
اطالعات متهم کرده و گفته است چنانچه آنها هویت
دیگر کشور جاسوسی شده را اعالم نکنند ،مقال ه اصلی
را منتشر خواهد کرد .ویکیلیکس در پیامی در توییتر
اعالم کرد :اقدامات ش��رکت اینترسپت (فرست لوک
مدیا) را که همانند واشنگتن پست اطالعات را سانسور
میکند ،محکوم میکنیم .آنها حق مردم یک کش��ور
را ب��رای اینکه بدانند هدف جاسوس��ی قرار گرفتهاند،
نادیده میگیرند .هیچ کدام از این رسانهها حق ندارند
درباره نقض حقوق مردم یک کش��ور تصمیم بگیرند،
بلکه باید اطالعرسانی کنند.
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دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

حاج حمید نمازی ،سربازی گمنام از خیل یاران عاشورایی امام خمینی
و امام خامنهای و سردار جبهه فرهنگی انقالب اسالمی بعد از یک عمر مجاهدت و ترویج
ارزشهای فرهنگ اسالم ناب محمدی(ص) آتش عشق در جانش افتاد و سرانجام در عشق به
سامان افتاد و روی در نقاب خاک کشید.
(ره)

مراسم تشییع
زمان :پنجشنبه93/3/1
ساعت 8:30
مکان :میدان شهدا
چهارراه آبسردار
خیابان زرینخامه
کوچه قائن

مجلسختم
زمان :جمعه 93/3/2
از ساعت  18تا 19:30
مکان :دروازه شمیران
مسجد فخرآباد

برخ�لاف آنچ��ه ای��ن روزه��ا از مع��دود
تریبونهای وابس��ته به جریان منکوب در غرب
ش��نیده میش��ود ،حرکت کلی نظام به سمت
دروازههای تمدن غرب نیس��ت! ما دوران طلوع
و رونمای��ی از ی��ک نظ��ام متخاصم با س��بک
س��رمایهداری در جهان را با موفقیت پشت سر
گذاشتیم .از س��ر و صدای زیاد به راه افتاده در
جه��ان به جهت وقوع یک انقالب ضدآمریکایی
در ای��ران بگیرید تا هیاهو بر س��ر ماجرای فتح
النهجاسوسی و هشت سال مقاومت جانانه ملت
ای��ران در جنگ تحمیلی! همه ای��ن مانورهای
جهانی در فض��ای بینالملل را مدیون مدیریت
بینظی��ر امام خمینی(ره) هس��تیم که با پیش
بردن یک جنگ اطالعاتی– عملیاتی -رسانهای
بینظیر به بیرقیبی دو نظام ظالمانه کمونیسم
و س��رمایهداری در جهان پایان دادند .اکنون از
ش��رق تا غرب همه آنها که بای��د بدانند از این
حقیقت مطلع هس��تند که جمهوری اس�لامی
ایران برای آینده جهان همچون سرنوشت ملت
خ��ود برنامههای گوناگون��ی دارد .برخی از این
برنامهها تاکنون اجرایی ش��ده و بسیاری نیز در
صف انتظار است.
دوره زعامت امام خامنهای را حقیقتا میتوان
عص��ر نظامس��ازی انق�لاب اس�لامی در منظر
جهانیان خواند .در این دوره بود که با تمس��ک
به شعارهای دوران سخت مبارزه با دست خالی،
ش��عار «ما میتوانیم» را باور کردیم و تا به آنجا
پیش رفتیم که سرعت پیشرفتمان با این همه
کارش��کنی داخلی و خارجی ،قابل مقایس��ه با
همترازان گذشته و حتی پیشکسوتان جهاناولی
نیست.
خط��ر تثبیت جمه��وری اس�لامی در دوره
نظامسازی از خود وقوع انقالب اسالمی نیز بیشتر
است چرا که وقتی کشور ثروتمندی چون ایران
با تکیه بر نیروی بومی و توان درونی مسیرهای
ابداعی پیشرفت را بسان قانونی امتحان پسداده
به ثبت جهانی برس��اند ،دیگر ضربه زدن به آن
به واسطه تحریم و تهدید امکانپذیر نخواهد بود.
حجیم ش��دن قطر کمربند امنیتی کشوری که
مرحله نظامسازی را به پایان میبرد ،تازه اولین
مزیت ثبتجهانی قدرت آن است.
مزایای دیگ��ری همچون ابراز عالقه س��ایر
کش��ورها به حضور در سایهسار امنیت سیاسی،
اقتص��ادی و فرهنگی بلوک جدید ،حلقه آزادی
عم��ل را برای تخریبکنن��دگان چنین حریف
ق��دری تنگتر خواه��د کرد .با ای��ن مقدمه به
پیش��واز مفهوم «نظامس��ازی» در عصر جدید
حیات جمهوری اسالمی ایران میرویم.
 -1اولین مرحله بدون شک وضع قوانین مترقی
در حوزههای مختلف است .وقتی چراغ قانون در
اولین طبقه حاکمیت روش��ن شود دیگر بسیار
کمتر از وضعیت فعلی شاهد بروز و ظهور سالیق
گوناگ��ون در فضای مدیریتی کش��ور خواهیم
بود .دایره ایجاد تغییرات حزبی– س��لیقهای به
واس��طه روی کار آمدن مدی��ران اجرایی جدید
کوچ��ک خواهد ش��د و مثل ام��روز بحثهای
مقدماتی ریش��های بر سر اصول الیتغیر نظام را
از تریبونهای ملی شاهد نخواهیم بود.
اگ��ر امروز گروهی اندک و حل در سیس��تم
س��رمایهداری ،به خود اجازه میدهند سیاست
خارجی کش��وری که نظام آن برآمده از اصول و
ارزشهای اسالمی است را با انگ «ایدئولوژیک»
م��ورد حمله قرار دهند یعنی هنوز کلیات وضع
قوانین در این حوزه به اکمال نرسیده است .مثال
دیگر بروز مناقش��ات بیهوده فرهنگی در فضای
عمومی کش��ور است که پایه و اساس اغلب آنها
«انگیزههای حقیر حزبی و گروهی» است.
 -2مرحل��ه دوم تثبی��ت نظامنامهه��ای تهیه
شده توس��ط قانونگذار با رفعاشکاالت بروزیافته
در مرحل��ه اجراس��ت .مثال ب��زرگ این بخش
سیاستهای ابالغی طرح ملی اقتصاد مقاومتی
است .این نمیشود که از یک طرف نظامنامهای
قانونی به تصویب مراجع قانونگذار کشور برسد و
سپس در مرحله اجرا به طور عمدی با مقاومت
مقامات اجرایی کشور روبهرو شود.
هرقدر دیرکرد در اجرای جزء به جزء قوانین
داش��ته باش��یم ،دیرتر به مرحل��ه تثبیت ورود
خواهیم یافت .دلبس��تگی به اجرای نسخههای
اقتص��ادی دیکتهش��ده توس��ط س��ازمانها و
نهادهای وابس��ته به نظام سرمایهداری همچون
بانک جهانی و  WTOس��رعت حل مشکالت
پیرامون��ی بروزیافته ب��ه دنبال اجرای نس��خه
اول نظامنامههای تبیین ش��ده توس��ط عقال و
قانونگذاران نظام را به تاخیر خواهد انداخت.
 -3مرحله سوم بازنگری کلی در دورههای زمانی
اس��ت .بهترین قوانین تثبیت شده در یک نظام
پویا در دورههای زمانی متنوع به علت تغییرات
شکلی و ماهوی نظام ملی یا بینالمللی نیازمند
بازنگری خواهند بود.
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