
دبیرشورایسیاستگذاری: حسن اختری  سردبیر:محمد صفري  مديرمسئول: محمد پيرعلي  صاحبامتیاز: علي  يوسف پور 
عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی  ترجمه: حسين ارجلو  سايت:سيد مهدی لنکرانی  زيستبوم:محسن رجبی  معیشت:سارا علياری  ديپلماسی:هدی دهقان بذرافشان  فراديد:قاسم غفوری  رويکرد:مائده شيرپور 

شاپا: 3947 - 2008 كدپستي: 1438634871  نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6  نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابك، پالك 16  چاپ: كارگر 66817316  سازمانآگهيها: 88006969 

 د  وشنبه  3 تیر 1398  شماره 5053 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره: مطابق با تبصره ماده 5 و  ماده 11 قانون انتشار و دسترسی رونم���اي�ی
آزاد به اطالعات، شهروندان ذی حق هستند به تمامی 
اطالع��ات و اس��ناد موج��د حق و تکليف دسترس��ی 
پيداكنند. بر طبق ماده 2 قانون مدنی قوانين 15 روز 
پس از انتش��ار در سراسر كش��ور الزم االجراست مگر 
آنکه در خ��ود قانون ترتيب خاصی ب��رای موقع اجرا 
مقرر شده باش��د. جمله معروف »جهل به قانون رافع 
مس��ئوليت نيس��ت« به ظاهر القاءكننده اين موضوع 
اس��ت كه پس از انتشار قوانين طی 15 روز همه ملت 
ايران نسبت به قوانين مورد نياز خود آگاه شده يا می 
شوند يا بايد بش��وند! آگاهی مردم برای تطبيق رفتار 
خود با قانون، شرط اساسی حاكميت قانون و برقراری 
امنيت حقوق و تکاليف در جامعه است. در اين نوشتار 
به تحليل و بررس��ی ضرورت آگاه سازی شهروندان از 
قواني��ن می پردازيم كه هم اين��ك از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد:
مقدمه

در ادبي��ات اجتماع��ی، واژگان تركيب��ی قانون 
پذيری، قانون گريزی و قانون س��تيزی دارای تعريف 
و تحليل اس��ت. صرف نظر از مبان��ی نظری موجود 
توج��ه به اين موضوع دارای اهميت اس��ت كه اصوال 
قان��ون پذيری در جامعه، صرفا ب��ا تدوين و تصويب 
قان��ون صورت نمی گيرد. پذيرش و راهکارهای عمل 
به قانون توس��ط ش��هروندان، امر مهمی است كه در 
تقس��يم كار ملی قانونگرايی بر اساس قانون اساسی 
مورد توجه واقع نش��ده اس��ت يا مفروض واقع شده 
اس��ت يا در مورد آن س��کوت شده اس��ت. مطالعات 
ميدانی مويد اين واقعيت است كه موضوع آگاه شدن 
ش��هروندان از قوانين كشور به س��ادگی آنچه كه در 

ماده 2 قانون مدنی آمده است نيست.

تحلیل و بررسی
 در اصل 69 قانون اساس��ی اينگونه آمده است: 
»مذاك��رات مجلس ش��ورای اس��المی باي��د علنی و 
گزارش كام��ل آن از طريق راديو و روزنامه رس��می 
منتشر شود«. ضمنا ماده 2 قانون مدنی نيز بر اجرای 
قوانين پس از 15 روز از انتش��ار آن در سراسر كشور 
يا اجرای قوانين در سراس��ر كشور پس از 15 روز از 
انتش��ار تاكيد دارد. آنچه از وضع موجود تقسيم كار 
ملی  نظام قانونگرايی و بروز و تش��ديد پديده »تورم 
قانون« و ناديده گرفتن امر آگاهی و عمل به قانون و 
پيشگيری از قانون گريزی و قانون ستيزی در جامعه 
ب��ه احتمال قوی برداش��ت دوم )اج��رای قوانين در 
سراسر كشور، پس از 15 روز از انتشار( مراد قانونگذار 
بوده است. اما افس��وس و صد افسوس چنانچه برای 
مردم به عنوان صاحبان اصلی جامعه و بهره برداران 

نهايی از قوانين، جاي��گاه ويژه ای در نظر گرفته می 
ش��د يا بشود، ديگر از بروز مشکالت در زندگی مردم 
و وج��ود ميليون ها پرونده در محاكم قضايی خبری 
نبود. علت بس��ياری از تنش ه��ا در حقوق و تکاليف 
ش��هروندان با هم و با جامعه، ناآگاهی آنها از قوانين 
كش��ور اس��ت. قانون پذيری ش��هروندان در جامعه 
فرآيند پيچيده ای اس��ت كه با اطالع رس��انی )آگاه 
سازی( آغاز می شود اما با آن به پايان نمی رسد و از 
طريق آموزش های رسمی و غيررسمی )افکارسازی( 
تکميل و با تبليغات و اقدامات فرهنگی )رفتارسازی( 
به قان��ون پذيری در س��بك زندگی م��ورد نظر می 
انجامد. عدم انجام كامل اي��ن فرآيند يا انجام ناقص 
آن مثال پخش مذاكرات مجلس ش��ورای اسالمی از 
راديو يا روزنامه رس��می، دس��تيابی به اهداف قانون 
پذيری ممکن نيست كه شواهد ميدانی در جامعه نيز 
مويد اين حقيقت اس��ت. ضم��ن اينکه قانون پذيری 
محصول آگاه سازی، افکارسازی و رفتارسازی از كل 

فرآي��ن نظام قانونگرايی و ن��ه قانونگذاری در مجلس 
ش��ورای اسالمی اس��ت چرا كه نقش س��اير اعضای 
تقس��يم كار ملی در قانون پذي��ری جامعه به مراتب 
بيش��تر از نقش مجلس شورای اس��المی است. عدم 
تحقق جامع��ه پذيری قانون يا قان��ون پذيری بطور 
طبيعی نتيجه ای جز قانون گريزی و س��پس قانون 
س��تيزی ندارد كه بحث پيرامون آنها از حوصله اين 

نوشتار خارج است. 
قان��ون بما هو قانون، به مجموع��ه ای از واژگان 

وگزاره هايی كه در قالب متن، تدوين شده،  تصويب 
شده، تاييدشده، ابالغ شده، اجراشده و مورد نظارت 
قرار گرفته است اطالق می شود. قانون واقعی دارای 
منفع��ت عمومی اس��ت و در حل مش��کالت زندگی 
مردم اثرگذار اس��ت. قوانين ب��دون اجرای اثربخش، 
قان��ون نما يا ش��به قانون اند كه از زم��ره بازی های 
زبانی و زبان بازی های قانونگرايی است و چيزی جز 
انباش��ت مش��کالت در زندگی مردم به همراه ندارد. 
الش��ه بی جان و بدون تاثير گزاره ه��ا مورد احترام 
هيچ كس نيس��ت. اما اگر قوانين آنگاه قوانين باشند 
كه از مس��ير آگاه سازی، افکارس��ازی و رفتارسازی 
ش��هروندان و جامعه عبور كرده باشد، نمی توان آن 
را اج��را نکرد! چرا ك��ه تبديل به مطالب��ه اجتماعی 
شده اس��ت به عبارت ديگر قانون، خاستگاه و پايگاه 
اجتماع��ی و مردم��ی خ��ود را يافته اس��ت و جامعه 
آمادگ��ی اجرای آن را دارد يا م��ی خواهد كه قانون 
اجرا ش��ود. اينگونه اس��ت كه قانون اعتبار خود را از 
خاستگاه و پايگاه اجتماعی خود می گيرد نه از ساالد 
كلم��ات و گزاره ه��ای نامتنجانس كه نهايتا از آن به 
تورم قانون ياد ش��ده است. معيار قانون و قانونگرايی 
در جامعه، كاركرده��ای موثر قانون در تنظيم روابط 
مردم با هم و با حاكميت اس��ت. اي��ن مهم در حال 
حاضر از دسترسی و توانمندی علمی و عملی تقسيم 
كار ملی قانونگرايی در كش��ور خارج است. نکته مهم 
در اعتباريابی اجتماعی قوانين، حس مطلوبيت قانون 
نزد مردم اس��ت كه ايجاد ح��س مطلوبيت قانون در 
ش��هروندان به مراتب از تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، 
اجرا و نظارت فعلی كه توس��ط تقس��يم كار ملی بر 
اس��اس قانون اساسی انجام می ش��ود دشوارتر است 
چ��را كه با پرسش��گری و پاس��خگويی قطعی همراه 
اس��ت. ترويج فرهنگ پرسش��گری و پاس��خگويی از 
جنس ام��ر به معروف و نهی از منکر و مش��ورت در 

اداره امور جامعه اس��ت و فواي��د فراوانی را به همراه 
دارد ام��ا متاس��فانه اين فرهنگ در نزد تقس��يم كار 
ملی قانونگرايی نهادينه نشده است. آيا با درج قوانين 
در روزنامه رس��می و پخش مذاكرات مجلس شورای 
اس��المی همه مردم ايران از قوانين اطالع می يابند. 
آيا اساس��ا فرصت 15 روزه برای ام��ر اطالع يابی از 
قوانين و انطباق رفتارهای شهروندان با قوانين كافی 
اس��ت؟ به نظر ش��ما برای اطالع رس��انی قوانين در 
سراس��ر كشور و انطباق رفتار مردم با آن چقدر وقت 
الزم است؟ آيا اساسا در 15 روز چيزی از اطالع يابی 
و رفتارسازی در يك كشور پهناور بوجود می آيد؟ به 
نظر شما مراد قانونگذار از اين جمله چيست؟ آيا اين 
جمله وظيفه تقس��يم كار ملی را دوچندان نمی كند 
كه موظف باش��د امر اطالع رس��انی را تا رفتارسازی 

ادامه دهد؟
مراحلسهگانهقانونپذيری

1- اطالع رسانی )آگاه سازی(
- ارائه اطالعات مربوط به قوانين از طريق رسانه 
های گروهی، ش��بکه های اجتماعی، رس��انه ملی با 
هدف حض��ور قانون در نظام حساس��يت ه��ا، نظام 

تمايالت و نظام انگيزش های شهروندان
غيررس��می  و  رس��می  ه��ای  آم��وزش   -2

)افکارسازی(
- آگاه س��ازی ك��ودكان، نوجوان��ان و جوان��ان 
پيرامون قان��ون از طريق آموزش و پ��رورش، مراكز 

آموزش عالی و آموزش های اجتماعی
3- تبليغات و فرهنگ سازی )رفتارسازی(

- انج��ام فعاليت ه��ای تبليغات��ی و فرهنگی از 
طريق فضاسازی های محيطی، رسانه های گروهی و 

برنامه های فرهنگی و هنری
- انجام رفتارسازی عمومی از طريق ارائه الگوهای 

موثر اجتماعی و رصد بازخوردهای ميدانی آن

نتیجه گیری
حج��م فراوان پرونده های قضايی موجود در قوه 
قضاييه، نشانگر اين موضوع است كه تشکيل بسياری 
از پرونده های قضايی ناش��ی از ب��ی اطالعی يك يا 
دو طرف دعوا از قانون بوده اس��ت. تعداد بسيار زياد 
قوانين در كش��ور و بی توجهی متوليان و مس��ئوالن 
امر اطالع رسانی، آموزش های رسمی و غيررسمی و 
تبليغات و فرهنگ سازی به ماموريت های ذاتی خود 
پيرامون قوانين موجب ش��ده است كه سطح آگاهی 
ه��ای عمومی در مورد قوانين، بس��يار اندك تخمين 
زده می ش��ود. ب��ا توجه به فعاليت های آموزش��ی و 
تبليغی انجام ش��ده در چهار دهه گذش��ته، چنانچه 
آث��ار و نتاي��ج قانون پذيری در جامعه نمايان ش��ود، 
جای تعجب دارد! البته ناگفته نماند كه قانونگذار نيز 
به اين مهم توجه كافی نداش��ته است كه فقط مدت 
15 روز از انتش��ار قانون را مالك الزم االجرا ش��دن 
قانون می داند. اساس��ا 15 روز برای فرآيند دش��وار 

قانون پذيری زمانی بس��يار كوتاه اس��ت. برای اثبات 
اين امر چاره ای جز پرسش��گری از تقسيم كار ملی 
در قانونگرايی نيست تا هر يك نسبت خود را با افکار 

و رفتارهای مردم تعيين نمايند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- ميزان آش��نايی مردم با س��اختار تش��کيالتی 

مجمع تشخيص مصلحت نظام چقدر است؟
- م��ردم تا چ��ه حد با اه��داف و وظايف مجمع 

تشخيص مصلحت آشنا هستند؟
- م��ردم از چه طريقی از نقط��ه نظرات اعضای 

مجمع تشخيص مصلحت آگاه می شوند؟

- راه ه��ای ارتب��اط م��ردم با مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام چيست؟

- گ��زارش عملکرد مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام پيرامون آش��نا س��اختن مردم ب��ا وظايف خود 

چيست؟

پرسشگری از دولت
- ميزان آش��نايی مردم با س��اختار تش��کيالتی 

دولت چقدر است؟
- مردم تا چه حد با اهداف و وظايف دولت آشنا 

هستند؟
- م��ردم از چه طريقی از نقط��ه نظرات اعضای 

دولت آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با دولت چيست؟

- گزارش عملکرد دولت پيرامون آش��نا ساختن 
مردم با وظايف خود چيست؟

پرسشگری از مجلس شورای سالمی
- ميزان آش��نايی مردم با س��اختار تش��کيالتی 

مجلس شورای سالمی چقدر است؟
- مردم ت��ا چه حد با اه��داف و وظايف مجلس 

شورای سالمی آشنا هستند؟
- م��ردم از چه طريقی از نقط��ه نظرات مجلس 

شورای سالمی آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با مجلس شورای سالمی 

چيست؟
- گ��زارش عملک��رد مجلس ش��ورای س��المی 
پيرامون آشنا ساختن مردم با وظايف خود چيست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- ميزان آش��نايی مردم با س��اختار تش��کيالتی 

شورای محترم نگهبان چقدر است؟
- مردم ت��ا چه حد با اهداف و وظايف ش��ورای 

محترم نگهبان آشنا هستند؟
- م��ردم از چه طريقی از نقطه نظرات ش��ورای 

محترم نگهبان آگاه می شوند؟
- راه های ارتباط مردم با شورای محترم نگهبان 

چيست؟
- گزارش عملکرد شورای محترم نگهبان پيرامون 

آشنا ساختن مردم با وظايف خود چيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- ميزان آش��نايی مردم با ساختار تشکيالتی قوه 
قضايي��ه )در بخش نظارت بر اج��رای قوانين( چقدر 

است؟
- مردم تا چه حد با اهداف و وظايف قوه قضاييه 

)در بخش نظارت بر اجرای قوانين( آشنا هستند؟
- مردم از چه طريقی از نقطه نظرات قوه قضاييه 
)در بخش نظارت بر اجرای قوانين( آگاه می شوند؟

- راه های ارتباط مردم با قوه قضاييه )در بخش 
نظارت بر اجرای قوانين( چيست؟

- گزارش عملکرد قوه قضاييه )در بخش نظارت 
ب��ر اجرای قوانين( پيرامون آش��نا س��اختن مردم با 

وظايف خود چيست؟

روزنامهسیاستروزدر»چالشقانون«ازشاهکارهایقانونگذاریايران)9(رونمايیمیكند:

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست!!

قوانین بدون اجرای اثربخش، 
قانون نما یا شبه قانون اند 
که از زمره بازی های زبانی 

و زبان بازی های قانونگرایی 
است و چیزی جز انباشت 
مشکالت در زندگی مردم 
به همراه ندارد. الشه بی 
جان و بدون تاثیر گزاره 

ها مورد احترام هیچ کس 
نیست. اما اگر قوانین آنگاه 
قوانین باشند که از مسیر 
آگاه سازی، افکارسازی و 
رفتارسازی شهروندان و 

جامعه عبور کرده باشد، نمی 
توان آن را اجرا نکرد! 

تعداد بسیار زیاد قوانین در 
کشور و بی توجهی متولیان 

و مسئوالن امر اطالع 
رسانی، آموزش های رسمی 

و غیررسمی و تبلیغات و 
فرهنگ سازی به ماموریت 

های ذاتی خود پیرامون 
قوانین موجب شده است که 
سطح آگاهی های عمومی 

در مورد قوانین، بسیار اندک 
تخمین زده می شود
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نمایی  جلوه  اشاره:  گ���و گفتو
مشکالت اقتصادی در 
کشور این روزها به گونه ای است که بسیاری 
معتقدند که تنها راه برون رفت از این مشکالت، 
بازگشت به قانون و اجرای آن از سوی مسئولین 
و مردم است. اگرچه این شرطی الزم است اما 
کافی نیست. چرا که همه می دانیم که با رعایت 
اما  شود.  می  حل  مشکالت  از  بسیاری  قانون 
علیرغم این مسئله همان گونه که رهبر انقالب 
مصوبات  تعداد  تنها  فرمودند  تاکید  اسالمی، 
برای این رسیدن به این مقصود کافی نیست 
بلکه باید تأثیر قوانین در پیشرفت ایران و رفع 
بخش  در  شود.  اندازه گیری  مردم،  مشکالت 
سوم گفتگو با ابوذر نماینده سابق شهرستان های 
الهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی 
ایران و مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور بر این مسئله تاکید شده است که یکی 
از مشکالت موجود در نظام قانونگذاری کشور 
عملکرد سلیقه ای و حزبی است. وی تاکید دارد 
که منافع ملی نباید فدای منافع منطقه ای شود. 

آنچه در پی می آید حاصل این گفتگو است:
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ندارند؟
از ديدگاه قانونگذاری كاس��تی، خال و نبود، كسر و كمبود 
و يا موازی كاری فراوان وجود دارد. در حقيقت اينگونه تحليل 
م��ی كنيم ك��ه چون يك قانون با قانون ديگر موازی اس��ت به 
نتيجه نمی رس��د و نتايج آن را خنثی می كند يا اينکه قانون 
جام��ع نيس��ت و بايد جامعيت آن را اضافه ك��رد. اينکه بگويم 
اص��ال قانون نداريم را نمی پذيري��م اما تا حدی با موازی بودن 
قواني��ن موافقم. معتق��دم كه قوانين همواره جامع نيس��تند و 
قانون های بش��ری هميش��ه مطابق درك، فه��م و نياز جامعه 
تدوين می ش��وند. نکته مهم ديگر اين اس��ت كه فارق از كسر، 
موازی بودن و جامعيت نداش��تن قانون، رويکرد های جديدی 
در مجل��س وجود دارد كه قابل دفاع اس��ت. اگ��ر در رابطه با 
آينده راهبردی قوانينی داش��ته باش��يم كه حداقل پيش بينی 
20 س��ال آينده راه داش��ته باش��د و بتوان در اين زمينه آنها 
را دنب��ال كرد، جای اميدواری اس��ت. البته يکی از مش��کالت 
قانون گذاری در ايران تغيير س��ريع قوانينی اس��ت كه موجب 
بی ثباتی و نوس��ان می ش��ود و نمی دانيد كه وضعيت ش��ما 
در دو س��ال آينده چگونه اس��ت. پول و زندگ��ی و عمر مردم 
را تحت تاثير قرار می دهيد برای اينکه راهبردهای ش��ما يك 
دهه ای يا دو دهه ای يا چند دهه ای نيس��ت. الزم نيس��ت ما 
مرتب��ا قانون عوض كنيم، حت��ی اصالحات نيز بايد در مواردی 
باش��د كه ديده نشده اس��ت. يکی از مشکالت در قانون سليقه 
ها هس��تند، نمايندگان نبايد س��ليقه گرا و سليقه مدار باشند 
و تغييرات به خاطر حل مس��ئله بايد اعمال ش��ود نه به خاطر 
نظر ش��خصی افراد، احزاب، مجلس قبلی يا ساير مالحظات. به 
خاط��ردارم در مجلس هفتم برای تغيي��ر ماده 3 قانون تثبيت 
قيمت كه مجلس ششم تصويب شده بود، دچار مشکل شدند. 
درآن زمان اعالم شد كه اعمال اين قانون برای كشور مشکل زا 
خواهد بود همانگونه كه درحال حاضر كش��ور با مشکل مواجه 
شده است. مس��ئولين می گويند كه 933 هزار ميليارد تومان 
ياران��ه پنهان داريم كه تحت عناوين مختلف پرداخت از جمله 
45 هزار ميليارد تومان برای هدفمندی يارانه ها تعريف ش��ده 

اس��ت. اما در نتيجه اين تصميم گيری غل��ط نه در عمل و نه 
كارآيی رضايت نداريم مرتبا مش��کالت كشور افزايش می يابد. 
اگر حساب كنيم از اين مبلغ می توان به هر ايرانی 10 ميليون 
درسال پرداخت كرد كه برای هر فرد می توان آن را در بورس 
و بانك تعريف و س��رمايه گذاری كرد. به اين ترتيب قيمت ها 
را واقع��ی كرد جلوی قاچاق را گرفت تا دولت بتواند بازار را در 
كنترل خود بگيرد. اين ش��رايط خيلی بهتر از وضعی است كه 
اينك شاهد آن هستيم. حتی نيازی نيست كه اينکه پول نقدا 
در اختيار مردم گذاش��ته شود، اگر سرمايه گذاری انجام دهيم 
و يا آن را به خدمتی تبديل كنيم، سود آن به مردم بيشتر می 
رسد. يعنی به جای اينکه به مردم پول پمپاژ كنيم و نقدينگی 
را باال ببريم به عنوان مثال مش��کل درمان، رفاه يا مس��کن را 

ح��ل كنيم. دولت در حال حاضرهر س��ال حقوق ها را افزايش 
می دهد، اين به آن معناس��ت كه 5 سال بعد حقوق ها 2 برابر 
می ش��ود. آيا با درآمد كنونی 400 ه��زار ميليارد تومان پيش 
بينی شده ، اين امر امکان پذير است؟ اين درحالی است كه بنا 
داريم، 1/5ميليون بشکه نفت بفرشيم. اما اگر اين اتفاق نيافتد 
چه خواهد ش��د؟ حاال فکر كنيد كال نفت را از اقتصاد كش��ور 
حذف كنيم، چه اتفاقی می افتد؟ دراين شرايط بايد راه عوض 
ش��ود و نماينده ريس��ك كند. يعنی بگويد دولت بايد ظرف 6 
ماه اين 933 هزار ميليارد تومان را به چگونه به نفع مردم وارد 
مدار ديگری كند. قيمت ها را آزاد كند اما منافع آن ماهانه به 

شکل خدمتی و دريافتی به مردم برگشت داده شود. 
چراايناتفاقنمیافتد؟

متاس��فانه در كش��ور و در باره مجلس با خسارت و آفاتی 
روب��رو هس��تيم. يکی از اين آفات اين اس��ت كه ب��ه قول امام 
علی )ع(، نمايندگان بيش از اينکه به اس��الم راستين و اصالح 
بالد، به خودش��ان فکر می كنند و قدرت ريس��ك ندارند. اكثر 
نمايندگان با نگاه به انتخابات آتی تصميم می گيرند و هميشه 
نگران هس��تند ك��ه آيا مردم با توجه به رويک��ردی كه آنها در 

پيش گرفته اند به آنها رای می دهند يا خير. 
بنابراينمیش�ودنتیجهگرفتعمدهتصمیماتبارويکرد

سیاسیاست؟
بل��ه عمده تصميم��ات در مجلس به جای آنک��ه به منافع 
عمومی توجه شود به منافع خصوصی می انجامد و منافع منطقه 
ای جايگزين منافع ملی می شود. متاسفانه همه اين تصميمات 
در رابطه با انتخابات گرفته می شود. معموال افراد در مجلس به 
دنبال وجه شخصی خود هستند و كار به نفع كالن جامعه ندارند. 
بنابراين بخش عمده ای از هزينه هايی كه پرداخت كرده ايم قائم 
به شخص نماينده بوده است. بايد معيارهای نمايندگی مجلس 
تغيير كند البته نه به ش��کلی كه در حال حاضر انجام می شود. 
به عنوان مثال ش��رط فوق ليس��انس شرط كانديداتوری تعيين 
ش��ده، اين در حالی است كه اين شرط كافی نيست، بسياری از 
كارآفرينان و صنعت گران كشور مدرك ليسانس يا ديپلم دارند، 
اما عملکرد آنان موفق بوده اس��ت. مدرك بدون تجربه در نظام 
تصميم گيری نمی تواند عملکرد مناس��بی را داشته باشد، آنهم 
مدركی كه دريافت آن بسادگی صورت می گيرد. بنابراين بخش 
عم��ده ای از هزينه های فعلی به نظام انتخابات بر می گردد كه 

بايد تغيير كند. مجلس جديد به اين موضوع ورود كرده و دولت 
ه��م اليحه ای در اين باره داده اس��ت. اگر بخواهيم اين موضوع 
تغيير كن��د بايد اصل توانمندی و پاس��خگويی و ده ها موضوع 
ديگر مس��ئله حل شود. به عنوان مثال اگر فردی در شهرستانی 
كانديد می شود، بايستی حداقل 100 نفر از افراد خبره شهر وی 
را به لحاظ اجتماعی، كارايی، دانش، پاك دس��تی و غيره تاييد 
كنند. در نهايت آفت اصلی نمايندگی، حفظ خود است كه باعث 

می شود كه حق را نگويد. 

میدانیمكهپساز4دههقانونگذاریمشکالتمتعددی
درآنوج�وددارد.آياايننظامقانونگذاریقدرتتحقق

حقوقمردمرادارد؟
در اين زمينه س��ه تحليل وج��ود دارد، يکی از اين تحليل 
ه��ا به دي��دگاه نمايندگان بر می گردد. نماين��دگان می دانند 
80 ال��ی90 درص��د نمايندگان موجود رای نم��ی آورند. چون 
كارآمدی نداش��ته و از ديدگاه مردم موفق نيس��تند. از ديدگاه 
حل مس��اله، مسائل نه تنها در حال كاهش نيست و در تصاعد 
اس��ت. نمايندگان ادوار م��ی گويند كه مجلس قبلی از مجلس 
فعلی بهتر بوده اس��ت. افراد شايس��ته وارد مجلس نمی شوند. 
برخ��ی هم به دليل وجود فيلتره��ا و حب و بغض های محلی 
اجازه ورود به مجلس را ندارند. البته نقش ش��ورای نگهبان در 
اين زمينه قانونی اس��ت اما در ديدگاه محلی 70 تا 90 درصد 
مداخ��الت انتخابی و جناحی اس��ت. بنابراين تا نظام انتخابات 
اين است خروجی بهتری نمی توان داشت زيرا مشخص نيست 
كه افراد شايسته تر به مجلس ورود كنند. بايد در اين مورد هر 
تصميمی كه گرفته می ش��ود با صالحديد و برای حفظ نظام، 

طبق قانون اساسی باشد و به حفظ عدالت بيانجامد. 

دربخشسومازگفتگوباابوذرنديمیعنوانشد:
نظامقانونگذاریكشورقربانیمنافعحزبیومنطقهایاست

یکلماتور قانونگرایی آگاهانه و مسئوالنه! کار
اش��اره: در اين بخش به ارائه برخی لطاطف  و ظراي��ف ادبی با موضوه قانونگرايی آگاهانه تلخن�����د

می پردازيم كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
- مجم��ع تش��خيص مصلحت اع��الم كرد: بح��ث پيرامون 
مس��ئوليت مدنی آثار و نتايج تشخيص مصلحت در شرايط فعلی 

كشور به مصلحت نيست!
- همايش »مس��ئوليت مدن��ی قانونگذار« در راس��تای تعيين 
مس��ئوليت های ناشی از تصويب چشم انداز بيست ساله و سياست 
های كلی نظام به همت مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!

- س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كش��ور ب��ه نمايندگی ار 
دولت در بيانيه ای اعالم كرد: اين سازمان در حال تهيه فهرست 
تهيه و تنظيم كنندگان برنامه های ناكارآمد برنامه های توس��عه 

پنج ساله اول تا شش��م كشور برای بازخواست داليل ناكارآمدی 
برنامه های توسعه است!!

- دول��ت ط��ی بخش��نامه ای اعالم كرد: از اي��ن پس صدور 
بخش��نامه های حاوی سياس��ت ها و اقدامات اش��تباه، مشمول 

جريمه نقدی برای مقام صادركننده می شود!
- مسابقه ملی شهروند »قانونمدار« )مسابقه حفظ قوانين كشور(، 

از سوی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار شد!

- ط��رح مس��ئليت مدنی قانونگذار از س��وی هيات رييس��ه 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد!

- مصوب��ه »الزام دولت به جبران خس��ارات ناش��ی از صدور 
بخشنامه های نادرس��ت از سوی دستگاه های اجرايی« به تاييد 

شورای محترم نگهبان رسيد!
- نامه استفساريه س��ه قوه مبنی بر تفسير مسئوليت مدنی 
در نظان قانونگرايی در دس��تور كار ش��ورای محترم نگهبان قرار 

گرفت!
- س��امانه »تشخيص بخشنامه ها و آيين نامه های نادرست 
و تخمين خس��ارات وارده ناش��ی از آنها« در معاونت انفورماتيك 

سازمان بازرسی كل كشور راه اندازی شد!
- معاونت بازرس��ی آموزشی سازمان بازرس��ی كل كشور از 
دوره های آموزش ضمن خدمت كاركنان با عنوان »آيين نگارش 

فارسی معيار« بازديد كرد.

عمده تصمیمات در مجلس به جای 
آنکه به منافع عمومی توجه شود به 
منافع خصوصی می انجامد و منافع 
منطقه ای جایگزین منافع ملی می 
شود. متاسفانه همه این تصمیمات 

در رابطه با انتخابات گرفته می شود. 
معموال افراد در مجلس به دنبال وجه 

شخصی خود هستند و کار به نفع کالن 
جامعه ندارند


