
خطاهای محاسباتی در قانونگرایی 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

جری��ان قانونگرایی در تقس��یم کار ملی شامل 
تدوین، تصویب، تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��یر 
دارای خطای محاسباتی قاب��ل اعتناست که میزان 
ب��االی انحراف از معیار آنها در عرص��ه عمل و اداره 
ام��ور جامعه )وجود و تداوم مش��کالت روزافزون در 
زندگی مردم و تغییرات مکرر قوانین( قابل مالحظه 
و تحلیل اس��ت. سال های سال اس��ت که با وجود 
تصویب و اجرای قوانین متعدد، مشکالتی همچون، 
فق��ر، بیکاری، اعتیاد، گرانی، حاشیه نشینی، طالق، 
مهاج��رت مغزه��ا، افزایش س��ن ازدواج، مس��کن، 
قاچ��اق کاال و ... گریبان جامعه ایران را گرفته است. 
بر حس��ن نیت و دلس��وزی دست اندرکاران تقسیم 
کار ملی در ح��وزه قانونگرایی تردیدی وجود ندارد. 
خیل عظیم اصالحیه، الحاقیه، متمم، تغییر، حذف 
و ابطال قوانین نیز برای کاهش آثار زیانبار خطاهای 
محاسباتی یاد شده بوج��ود آمده اند که در میان و 
بلندمدت خود به عن��وان آفتی بر خرمن منابع این 
مرز و بوم دارای آثار زیانبار فراوانی بوده و هستند. در 
تحلیل وضعیت موجود، پرسش اساسی این است که 
خطاهای محاسباتی در مراحل گوناگون قانونگرایی 
ناشی از چیست؟ چرا نمی توان از بروز این خطاهای 
محاسباتی پیشگیری نم��ود؟ خطاهای یاد شده در 
محاسبات کدامی��ک از مراحل قانونگرایی دارای اثر 
تداخلی منفی است؟ ماهیت این خطاها چیس��ت؟ 
این خطاها هر چه که هس��ت مربوط به جمع آوری 
و طبقه بن��دی داده های مورد نیاز برای قانونگرایی 
است. معموال برای تدوین یک قانون، تحلیل نیاز به 
قانون ضروری است. تحلیل نیاز در دنیای پیچیده و 
شبکه ای امروز، کار بس��یار دشواری است. تشخیص 
نیاز برای جامعه انسانی، سیال و پویا که موضوعات 
آن همچون کالفی پیچ در پیچ است، مستلزم وجود 
قوه و قدرت شناختی است که با تفکر ساده اندیش 
و جزءنگ��ر تفاوت های اساسی دارد. وجود بی شمار 
متغیرهای مس��تقل، تابع، جزیی و ضمنی در پدیده 
های اجتماعی و تاثیر و تاثر متقابل آنها بر هم موجب 
م��ی شود که با شیوه های سنتی قانونگذاری خطی 
و ت��ک متغیره، نت��وان به دیدگ��اه جامع در تحلیل 
متغیرها دست یافت. نادرست��ی داده ها، یافته ها و 
اطالع��ات پیرامون پدیده ها، امری عمدی و از روی 
نیت سوء مدی��ران و کارشناسان تقس��یم کار ملی 
در قانونگرایی نیس��ت بلکه ناش��ی از مشکل روشی 
آنها در مدیریت داده ه��ای مورد نیاز است. بررسی 
ه��ای میدان��ی نشانگر این موضوع اس��ت که شیوه 
ه��ای سنتی و سلیقه ای موجود و رایج در تقس��یم 
ک��ار ملی قانونگرایی در کش��ور، قادر به جمع آوری 
داده های ناب و دقی��ق پیرامون پدیده های جامعه 
نیس��ت. این خطا در هر مرحله از تقس��یم کار ملی 
در قانونگرایی بص��ورت یک زنجیره معیوب افزایش 
می یابد تا جای��ی که در انتهای زنجیره قانونگرایی، 
در هنگ��ام اجرا بصورت نشانی غلط عمل می نماید. 
نشانی غل��ط موجب می شود که قوانین هیچگاه به 
اهداف از پیش تعیی��ن شده خود دست نمی یابند. 
بعالوه اینکه با طی نمودن مس��یر مبتنی بر نشانی 
غلط، عوارض زیانباری گریبان جامعه را می گیرد که 
خود معضلی افزون بر معضل اصلی پدیده است. چرا 
به اذهان مجمع تشخیص مصلحت نظام، چشم اندار 
بیست ساله و سیاست های کلی نظام محقق نشده 
است؟! چرا اهداف برنامه های توسعه پنج ساله اول 
تا ششم طی چهار دهه گذشته تحقق نیافته است؟! 
چرا برنامه های ساالنه کشور در چهل سال گذشته 
نتوانس��ته است مشکالت عدیده زندگی مردم را بر 
طرف نماید؟! چرا دولت در تدوین برنامه های توسعه 
و ساالنه از داده ه��ای دقیق و قابل اعتماد استفاده 
نم��ی کند؟! چرا مجلس شورای اسالمی در تصویب 
لوایح و طرح ها نمی تواند خطاهای محاسباتی مزاحم 
در مرحله تدوین را شناسایی و بر طرف نماید؟! چرا 
شورای محترم نگهبان نمی تواند ضعف های موجود 
در مصوب��ات مجلس را شناسایی و اصالح نماید؟! و 
در نهای��ت چرا دستگاه ه��ای نظارتی کشور قادر به 
تشخیص خطاه��ای محاسباتی موجود در قوانین از 
طریق نظارت بر حس��ن اجرای آنها نیستند؟! پاسخ 
دادن به این چراها و چراهای فراوان دیگر به سادگی 
میسر نیست! خطاهای محاسباتی در دل قوانین جا 
خوش کرده و بصورت پنهان مسیر رشد و پیشرفت 
جامع��ه را به انحراف می کشاند! برای شناسایی این 
خطاهای محاسباتی، بازمهندسی مراحل قانونگرایی 
اجتن��اب ناپذیر است! کنکاش همه درونداشت های 
سنتی و رایج برای برون رف��ت از تغییرات فراوان و 
مک��رر قوانین ضروری است! باید همه داده های ریز 
و درشت حوزه قانونگرایی را دوباره مورد مطالعه قرار 
داد. باید به تحول روش اندیشه از شیوه های خطی 
ب��ه شیوه های غیرخطی و پیچی��ده در جمع آوری 
و طبقه بندی داده ها اندیشید. مس��لما شیوه های 
سنت��ی قانونگرایی ک��ه دارای خطاهای محاسباتی 
متعددند نمی توانند ب��رای حل مشکل ارائه طریق 
نمایند. برای این تغییر نگرش دیگر به شستن چشم 
ها ه��م نمی توان امیدوار ب��ود! باید چشم، صورت، 
دست ها، پاها و همه بدن را هم شس��ت! باید غسل 

تحول کرد!!
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ادامه در صفحه 6
صفحه 7

ترامپ عقب نشینی کرد؛

باخت در میدان نظامی و گردنکشی اقتصادی!

عقب نشینی سعودی همزمان با ترامپ از داعیه جنگ با ایران
پادشاه عربستان با ژست ام القری کشورهای منطقه را به جلسه مشورتی با موضوع 
کاهش تنش ه��ای جاری در منطقه دعوت کرده اس��ت در حالی که فرزندش ولیعهد 
عربس��تان خ��ودش آتش بیار اصلی معرکه است و به آن اعت��راف کرده است. حاال چرا 

ناگهان سعودی ها به فکر کاهش تنش افتاده اند؟
هفته گذشته دو نفتکش سعودی در میان نفتکش هایی بودند که در ساحل فجیره 
امارات هدف حمله قرار گرفتند. گزارش این حادثه را به شورای امنیت فرستاده اند اما 
از هم اکنون گفته اند نمی خواهند از ایران انتقام بگیرند! این سخنان تلویحاً متهم کردن 
ای��ران به دست داشتن در حادث��ه هفته گذشته است و در عین ح��ال توجیه ورود به 

جنگ. اما از زاویه ای دیگر نیز قابل بررسی است.
ترامپ در سال ۲۰۱۲ میالدی اوباما را متهم کرده بود که می خواهد با آغاز جنگ با 
ای��ران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رأی بخرد. مقامات دولت ترامپ دائماً پس از 
خروج از برجام تأکید می کردند که همه گزینه ها روی میز است حتی اگر آمریکا احساس 
کند منافعش تهدید شده؛ جمله ای که به آغاز جنگ اشاره دارد و مثاًل از زبان برایان هوک 
مس��ئول میز ای��ران در وزارت خارجه در اواخر ۲۰۱۸ می��الدی شنیده شد. اما ده روزی 
هس��ت که می گویند نمی خواهند با ایران بجنگن��د و آغازگر جنگ نخواهند بود. ترامپ 
چهارشنبه ۱۵ مه در دیدار با دستیارانش گفت نمی خواهد تنش با ایران به جنگ تبدیل 

شود و فردایش نیز که از سوی خبرنگاران سؤال پیچ شد گفت »امیدوارم جنگ نشود«.
ب��ه نظر می رس��د این تغییر رویه پس از آن کلید خورد ک��ه سه ضربه ناگهانی بر 

آنها وارد شد:
۱- محمدجواد ظریف برای مصاحبه با فاکس نیوز و ارسال پیامی به رئیس جمهور 
آمریک��ا عازم آن کشور ش��د و با صدای رسا اعالم کرد »گروه ب��ی« )نتانیاهو، بولتون 
و بن سلم��ان( می خواهن��د ترامپ را برخالف وعده های انتخابات��ی اش و علی رغم میل 

خودش وارد یک جنِگ دیگر در خاورمیانه کنند تا قربانی منافع آنها شود.
۲- پ��س از آن نیز دولت ای��ران اعالم کرد با استناد به مف��اد برجام و با توجه به 

کاهش تعهدات طرف های غربی برخی تعهداتش را تعلیق خواهد کرد.
۳- سپس حمله ناشناس در ساحل فجیره معادالت امنیتی آنها را به هم ریخت.

بناب��ر این ابتکار عمل ب��ه دست ایران افتاد و موجب شد آنه��ا برای دفاع از خود 
صراحتاً مجبور به اعالِم این مطلب شوند که »خواهان جنگ با ایران نیس��تند«. این را 
بولت��ون در توییتی که پیرامون حرکت ناو آبراهام لینکلن به خلیج فارس منتشر کرد، 

مطرح کرد. حاال نوبت عربستان است و پس از آن اسرائیل.
عادل الجبیر دو روز پس از آنکه ترامپ رسماً گفت ترجیح می دهد با ایران نجنگد، 

در یک مصاحبه اعالم کرد ریاض هم چنین تمایلی ندارد.
سعودی ه��ا که می بینند آمریکا می خواهد هزینه سیاسی و مالی جنگ را بر دوش 
آنه��ا بگذارد، برای اینکه به هزینه تراشی علیه کشورهای عربی متهم نشوند، می گویند 
خواهان جنگ با ایران نیس��تند و احتماالً برای همین جلسه مشورتی تشکیل داده اند 
که بگویند نمی خواهند هزین��ه چنین جنگی را بپردازند. اما اسرائیلی ها پرروتر از این 

حرف ها هستند که به زودی عقب نشینی کنند.
ع��ادل الجبیر مش��اور پادشاه در ام��ور خارجی به رسانه ها گفته است عربس��تان 
نمی خواهد با ایران وارد جنگ شود اما اگر حمله ای از سوی ایران رخ دهد با تمام قوا 
پاس��خ خواهد داد. او می گوید »ما صلح و ثبات را می خواهیم« اما »نمی توانیم بیش از 

این سیاست های خصمانه ایران علیه پادشاهی را تحمل کنیم«.
آیا راهبرد دول متخاصم با ایران تغییر کرده است یا این صرفاً یک عقب نشینی موقت 
برای توجیه جنگ است؟ در حالت دوم، ممکن است آنها خود را خواهان صلح نشان بدهند 
اما همزمان از طریقی دیگر یک حمله صوری علیه نیروهای آمریکایی در عراق یا آب های 

جنوبی ایران صورت دهند و آن را به گردن ایران بیاندازند تا مجوز جنگ را بگیرند.
واشینگتن پس��ت احتمال می دهد شکس��ت راهبرد بولتون در ونزوئ��ال که اوج آن 
کودتای ناکام نظامی در ۳۰ آوریل بود، یکی از دالیل اقناع ترامپ به متوقف کردن راهبرد 
بولت��ون در قبال ایران باشد. از آنجا که دو تن از مهمترین مدافعان جنگ با ایران یعنی 
بولت��ون و مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از برنامه ریزان اصلی راهبرد آمریکا در قبال 
ونزوئال هستند، این گمانه نیز بیراه نیست. به هرحال دلیل آن هر چه باشد، عقب نشینی 
همزم��ان سعودی ها با ترامپ پ��س از داعیه های تکرارِی گزینه ه��ای روی میز نشان از 
هماهنگی های فوری میان دو کشور دارد. در این میان اسرائیلی ها که بازیگر اصلی پشت 

صحنه هستند، با ریاکاری به دنبال اهداف خود هستند.  مشرق  نیوز

گزارش یک
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فالحت پیشه:

 عربستان به دنبال فرافکنی
و جو سازی علیه ایران است

3

امیر نصیرزاده:

آماده رویارویی با هرگونه 
ماجراجویی دشمن هستیم

3

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
آگهى تجدید مزایده عمومى شماره 98/2  (مرحله دوم)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

بهاران  بوستان  از  قسمتى  دارد  نظر  در  کاشان  سبز شهردارى  فضاى  و  پارکها  سازمان 
بر  به متقاضیان واجد شرایط  ، به صورت اجاره  بازى  به وسایل  را جهت نصب و تجهیز 
اساس اسناد و مدارك مزایده و شرح خدمات قرارداد واگذار نماید.جهت دریافت اسناد 
حداکثر تا تاریخ 98/3/6 به سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نمایید. ضمنا 
مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/3/8 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/3/9 

مى باشد.
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

دوم
ت 
نوب سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى تجدید مزایده عمومى شماره 98/1  (مرحله دوم)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

دو  واگذارى  به  نسبت  دارد  نظر  در  کاشان  شهردارى  سبز  فضاى  و  پارکها  سازمان 
مزایده  طریق  از  سلمان  فروشگاه  روبروى   ، کبیر  امیر  خیابان  در  واقع  زمین  قطعه 
عمومى به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 
98/03/6 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/3/8 و بازگشایى پاکات در 

مورخ 98/3/9 مى باشد.
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز 
تلفن: 55450503

دوم
ت 
نوب

همکار گرانقدر جناب آقای دکتر ناری ایبانه
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر همسر گرامیتان را تسلیت و تعزیت 
عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت 

واسعه و برای و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. شما
روزنامه سیاست روز

رئیس قوه قضاییه: 

 افزایش اعتماد مردم
 به نظام موجب

اقتدار ملی خواهد شد
صفحه 2

طراحی واشنگتن برای برهم زدن ثبات عراق برمال شد 

 رو شدن دست آمریکا
در منطقه سبز

گ�روه فرادید  آمریکا که ب��ا حمایت از  ویژه تروریس��م و ناامن سازی عراق نتوانسته این گ�زارش 
کش��ور را مانن��د برخی دیگ��ر از کشورهای عربی ب��ه زیر سلطه 
درآورد این روزه��ا به دنبال بهانه جویی هایی جدیدی است تا در 
کن��ار ادام��ه حضور نظام��ی در این کش��ور، سیاس��ت  داخلی و 

خارجی بغداد را نیز در چارچوب اهداف خود هدایت نماید. 
رویک��ردی که البته با مخالف��ت و موضع گیری دولتمردان و 
شخصیت های سیاسی عراق مواجه شد چنانکه سناریوی تکراری 
ناام��ن نش��ان دادن منطقه سبز بغداد توسط وابس��تگان آمریکا،  

این بار نیز ناکام ماند. 

چرا قیمت دالر ارزان شد؟

قدرتنمایی
بانکمرکزی
تالشآمریکارا
خنثیکرد


