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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران 

°۳8 °2۳

رون��م��ای��ی

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )10( رونمایی می کند:

قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور، الزم االجراست
قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم االجراست

کدامیک؟؟!!

اشاره: اين نوشتار بخش پايانی گفتگو با ابوذر نماينده سابق شهرستان های 
الهيجان و سللياهکل در مجلس شللورای اسللالمی ايران و مشاور سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشور است كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی 

می گذرد:

نقشآيیننامهداخلیمجلسش�ورایاسالمیدرموردنمايندگی
مطلوب،قانونگذاریوتقنینونظارتچیست؟

نمللی توان نقش مهم آيين نامه داخلی را انللکار نکرد. اما برای كار بزرگ 
بايد آدم بزرگ وجود داشللته باشللد. با يك آيين ناملله نمی توان نماينده 
خوب داشت. بايد نماينده توانايی داشته باشد. بعضی كاراكتر قانون گذاری 
ندارند، اين كاراكتر به سه حوزه دانش، مهارت و تجربه اتکا دارد. نمی توان 
از فردی كه هويت اجرايی ندارد، بخواهيد برای اجرا تصميم گيری درست 
داشللته باشللد. فردی كه با سياست گذاری و نظارت آشنايی ندارد و آن را 
بلد نيست چطور می تواند برای همه كشور تصميم بگيرد؟ در مورد مسائل 
مختلف نظر دهد؟ واپرس و واخواهی را مديريت كند؟ مشکالت در مجلس 
دو طرفه اسللت، از يك طرف مشللکل نحوه و كيفيللت انتخابات و تعيين 
نمايندگان منتخب و....اسللت و از يك طرف ديگر چگونگی اداره مجلس، 
مديريت جمعی و فردی مجلس و كميسيون ها و مانند آن مطرح است. 

آي�انظامفعلیقانونگذاریبرایحلمش�کالتجامعهجوابنمی
دهد؟برایتحولچهنوعگفتمانیموردنیازاست؟

بله نيازمند يك رويکرد و عملکرد جديد هستيم. دنيا در حال تغيير است 
و در سللال های آينده در نوع نظللام زندگی با دهه های پيش قابل قياس 
نخواهد بود، از اين رو بايد رفتارهای خود را متناسب با زمان تغيير دهيم. 
مکتبی بودن و دانشی بودنمان هر كدام يك تعريف مشخص دارد. من به 
عنوان عضو خانواده شهدا عرض می كنم جوانان نرفتند، شهيد شوند كه ما 
بعد از 40 سال كم بياوريم.ايران كشوری غنی با سرمايه های فراوان است. 
مجلس ايران بايد مجلس پويا و مترقی باشد كه گفتمان ها وروش ها را به 
بهترين شللکل تدوين كند. مجلس بايد رويکردی تعاملی داشد و ساير قوا 
را در مقابل خود فرض نکند. در عين حال خود را عقل كل و مطلق فرض 

نکرده و دنيا را هم در مقابل خود در نظر نگيرد. 

آياايجادتحولازديدگاهشمانیازمندقانوناست؟
بخشللی از اين ها ابرازی و برخی ديگر كاركردی اسللت، برخی قانون می 
شللود برخی ديگر به صورت قانونی نانوشللته بايد انجام شود. در مديريت 
تقنين بايد قبول كنيم كه غير از ما هم هستند و اينکه با هم هستيم. اين 
دو جمله موضوع مهمی است. وقتی اين دو تفکر وجود داشته باشد مجلس 

هم بر قوا حاكم است و هم خدمت گذار. يعنی هم از ديدگاه نظارتی امر و 
نهی می كنيم و هم به عنوان خدمتگزار مساله آنها را دريافت و كار راه می 
اندازيم. بايد در تدوين نظامات خود هم از علم استفاده شود هم از مکتب. 
در حقيقت مديريت به اين مفهوم است كه بايد مساله را تعريف، راهکارها 
را مشخص و بر اساس اين اهداف منابع را به سمت آن هدايت كنيم و بر 
اين اساس نظارت انجام شود. مساله كشوردر سه كلمه تقنين، مديريت و 

نظارت خالصه شده است. 

بهنظرشمابهلحاظمفهومیمیشودقانوناجرانشود؟
البته، هم اكنون قانون هايی زيادی وجود دارد كه اجرا نمی شللود. گاهی 
اوقات مجلس قوانين را تعطيل سللاالنه می كند. يعنی اينکه برخی قوانين 
را مسللکوت می گذارد. يعنی گاهی برخی قوانين را با قانون مسکوت می 
گذارد و گاهی ديگر آنها را به وسيله منابع مسکوت می كند. اما نمی شود 
گفت كه قانون نداريم. در حقيقت اين مثل چراغ راهنمايی اسللت كه برق 

آن را وصل نکرده باشيم. 

بررس�یهانشانمیدهدكهاسنادفرادستكشورازجملهچشم
اندازبیس�تساله،سیاستهایكلینظاموبرنامههایپنجساله
توسعهازكارآمدیالزمبرخوردارنیستند.آيااينموضوعراقبول

داريد؟
قانون مربوط به چشللم انداز سللال 1400 نوشته شللده، اما در بسياری از 
موارد آرمان گرايانه نوشته شده كه بايد واقع گرايانه نوشته شوند. در مورد 
قوانين مهم اين اسللت كه مللا در روش ها و رويکردهايمللان برای اجرای 
قانون عملکرد درستی داشته باشيم. در حوزه قانون گذاری هم بايد روش 
درسللت و علمی را پياده كرد. پس الزم اسللت كه روش عوض شود و اين 
مسللئله در حوزه های ديگر هم صادق است. در مديريت تقنينی به همراه 
مديريت اجرايی بايد روش ها متناسللب سللازی شود و ضرورت و تناسب 

دو طرفه باشد.

درنهاي�تآيافکرمیكنیدبعداز4دهه،چالشقانونگذاریمی
تواندموجبپاسخگوئیمجلسشود؟

برخللی از مسللائل اجتناب ناپذير و گريز ناپذير اسللت. اگللر مجلس نظام 
شللفافيت را پيللاده نکنللد، فضای مجللازی مجلس را مجبور مللی كند تا 
پاسللخگويی كند. در دوره جديد هيچ امنيتی و پوششللی برای هيچکس 
وجود ندارد و جسللتجوی اينترنتی مهر محرمانلله ای ندارد، بنابراين بهتر 
اسللت تا قاعده مند باشلليم و خودمان را اسللتاندارد كنيم. مسئوالن بايد 

پاسخگوی گفته ها و رفتارهای خود باشند.

كاريکلماتورزبانمعیارقانونگرايی!
اشللاره: بدون شللك ادبيات طنز در زمينه سللازی گفتمان اجتماعی پيرامون موضوعات 
مهم كشللور دارای نقش اساسی اسللت. در اين نوشتار به ارائه كاريکلماتور پيرامون زبان 

قانونگرايللی می پردازيللم كلله هللم اينللك از نظللر خواننللدگان گرامللی مللی گللذرد:
- مجمع تشللخيص مصلحت نظام مصوبه برگزاری دوره آموزش زبان و ادبيات فارسللی 

برای نمايندگان مجلس شللورای اسللالمی و وزرا را تصويب كرد!
- كودكی در متن ديکته خود اينگونه نوشللته بود: مجما طشللخيس مسلللهط نزام!

- شللعبه ويژه نهضت سللوادآموزی در هيات دولت افتتاح شللد!
- دولت از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور خواست تا درس زبان و ادبيات فارسی 

را در آموزش های ضمن خدمت كاركنان به شللکل جدی تری پيگيری نمايد!
- محلس شللورای اسالمی با استخدام دبيران بازنشسته ربان و ادبيات فارسی، اداره كل 

ويراسللتاری طرح ها و مصوبات را در معاونت قوانين و مقررات تاسلليس كرد!!

- مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی اعالم كرد: بررسی نطق های 
پيش از دسللتور نمايندگان مجلس شورای اسالمی طی چهار دهه گذشته نشان داد كه 

همه آنها دارای اغالط دسللتوری و ويراسللتاری فراوان اند!!
- سللخنگوی شورای محترم نگهبان از نمايشگاه دستاوردهای نهضت سوادآموزی كشور 

در عرصه ويراسللتاری قوانين بازديد كرد!
- سخنگوی شورای محترم نگهبان در همايش ملی »زبان فارسی معيار در قانونگذاری« 

خواسللتار تالش همگان در پاسداری از گنجينه زبان فارسی در حوزه قانونگذاری شللد!
- سللازمان بازرسی كل كشور از ويراسللتاری قوانين توسط سازمان های مردم نهاد قبل 

تصويب آنها در نهادهای تقنينی اسللتقبال كرد!
- سللازمان بازرسی كل كشور از سللردرگمی مردم در اجرای قوانين در اثر وجود اغالط 

دسللتوری و اشللتباهات ويراسللتاری خبر داد!

قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم االجراست

زبانمعیار
1. بين عبارت ها و جمله های غير مستقلی 
كه در مجموع يك جمله كامل را تشکيل 
می دهند، از اين عالمت استفاده می شود. 
مثللال: او كه مردی مدبر بللود، به عنوان 
رييس مالی شركت همورا انتخاب شد. 2. 
اگر درجمله، چند كلمه يا تركيب در كنار 
هم قرار گيرند كه از نظر دستوری دارای 
يك نقش باشند، معموال بين آنها ويرگول 
قرار می گيرد و در بيشتر موارد، دو واحد 
آخر با »واو« به هم عطف می شوند. مثال: 
در آخرين جلسلله ماهيانه مديران، مديريت های بازاريابی، مالی، فنی 
و فن آوری اطالعات حضور داشللتند. 3. بللرای پرهيز از غلط خوانی 
جمله و درك مقصود واقعی نويسنده بين دو كلمه مستقل كه احتمال 

دارد خواننده آنها را به هم اضافه كند يا با كسره اضافه بخواند، به كار 
می رود. مثال: بخشش الزم نيسللت، كارمند را اخراج كنيد. 4. در دو 
طرف عطف بيان و بدل مورد استفاده قرار می گيرد. مثال: جناب آقای 
مهندس اكبری، مدير روابط عمومی شركت، درخواست وام مشاركت 
دارنللد. 5. هرگاه چند كلمه يا عبارت يا جمله، همپايه باشللند، بين 
آنها ويرگول می گذارند: مثال: هم سللر گاو را بريدند، هم سر خمره را 
شکستند.6 . برای جدا كردن جمله يا عبارت دعايی معترضه در جمله 
مورد اسللتفاده قرار می گيرد )يا خط تيره(. مثال: پس سللپاهيان، به 

فرمان خدا، رعيت را دژهای استوارند.
7.  برای جدا سازی قسمت های مختلف نشانی، مآخذ و منابع كاربرد 
دارد. مثال: تهران، بلوار مرزداران، پالك 178، ساختمان نگين آسمان، 

طبقه 3، واحد 12آ، شركت همورا
8. در عنوان نامه اگر گيرنده يا فرستنده بيش از يك عنوان داشته باشد 

)يا از خط تيره(. مثال: مديريت محترم بازاريابی، فروش و تبليغات

دكترمحمدرضاناریابیانه
اشاره: يکی از مشکالت تقسيم كار ملی قانونگرايی بر اساس قانون 
اساسللی، بی توجهی به اهميت زبان معيار فارسی در متن قوانين 
اسللت. يکی از امور مهللم در زبان معيار فارسللی، موضوع عالمت 
گذاری بر كلمات و جمالت اسللت كه در ايجاد فهم مشترك بين 
قانونگذار و مردم كمك شايانی می كند. در اين نوشتار به اهميت 
انجام ويراستاری ادبی )مبحث عالمت گذاری( قوانين می پردازيم 

كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
بر اسللاس ماده 2 قانللون مدنی قوانين 15 روز پس از انتشللار در 
سراسر كشللور الزم االجراسللت. مطابق با اصل 15 قانون اساسی 
»زبان و خط رسللمی و مشترك مردم ايران فارسی است . اسناد و 
مکاتبات و متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد 
ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های 
گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان  فارسی آزاد 
اسللت« . معموال زبان، خط و پرچم نماد اختصاصی كشورهاسللت. 
رعايت شللان ايللران و ايرانی، به ارزش گللذاری حداكثری به نماد 
آن اسللت. پاسداری از ايرانی بودن به معنی پاسداشت زبان و خط 
فارسی است. تاكيد اصل 15 قانون اساسی بر ضرورت فارسی بودن 
زبان و خط اسللناد و مکاتبات و متون رسمی و كتب درسی دليل 
مهمی بر اهميت زبان و خط فارسی است كه بايد اصول و مهارت 
های مربوط به آن بويژه در اسللناد و متون رسللمی رعايت گردد. 
زبان و خط فارسی دارای قواعدی است كه از آن به عنوان دستور 
زبان فارسللی ياد می شود. زبان فارسی دارای انواع گوناگونی است 
كه موضوع بحث پيرامون آن در علم و رشته زبان و ادبيات فارسی 
است. برای سللهولت در نگارش قوانين و فهم مشترك در جامعه، 
داشللتن زبان معيار در كاركردهای رسمی و قانونی كشور ضروری 
اسللت. عالمت گذاری قوانين در حوزه ويراسللتاری زبان معيار در 
حوزه تقسيم كار ملی در نظام قانونگرايی بسيلر مهم است. تقريبا 
در هر سه بخش عالمت گذاری، ويراستاری و زبان معيار مشکالت 
متعدد و جدی وجود دارد. زبانی به عنوان زبان معيار در قانونگذاری 
ايران وجود ندارد. نوع واژگان، جمله بندی ها، پاراگراف بندی ها، 
عناويللن اصلی و فرعی از هيچ قاعللده و قانون خاصی پيروی نمی 

كند. زبان فارسللی با پيشللينه كهن خللود دارای توانمندی هايی 
اسللت كه می توانللد كاركردهای اجتماعی قانللون را در جامعه به 
نحو مطلوبی افزايش دهد. فهم مشللترك بيللن قانونگذار و مردم، 
مهم ترين كاركللرد زبان ارتباطی بين اين دو اسللت. يعنی مردم 
از قانون همان را بفهمند كه منظور قانونگذار اسللت. فهم درسللت 
قوانين نقش اساسی در رفتارسازی منطبق با قانون دارد. در ادبيات 
عمومللی جامعه نقل می كنند كلله روزی يك قاضی در مورد يك 
قاتل اينگونه حکم داد: »بخشش الزم نيست اعدامش كنيد!« رندی 
اديب در اين ميان از يك ويرگول استفاده كرد و معنای حکم را به 
كلی دگرگون ساخت. »بخشش، الزم نيست اعدامش كنيد!« اين 
حکم با تبرئه قاتل برابر بود. در حالی كه مراد قاضی اين تركيب از 
جمله بود: »بخشللش الزم نيست، اعدامش كنيد.« اينگونه بر می 
آيد كه عالمت گذاری در تدوين و تصويب قانون از اهميت ويژه ای 
برخوردار است و می تواند معنای قانون را بطور اساسی تغيير دهد. 
بررسللی ها و شللواهد عينی گواهی می دهند كه نظام قانونگرايی 
در هيچ مرحله و هيچ سللطحی اراده ای برای رويه سازی واحد بر 
طبق مصوبات فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی در عالمت گذاری 
قوانين نداشته و ندارد. شايد بی نظمی و آشفتگی موجود در قوانين 
از بی اهميت دانستن موضوع از سوی تقسيم كار ملی يا عدم وجود 
قوانين و آيين نامه های اجرايی در اين مورد ناشی شده باشد. شان 
واالی زبان فارسی و توانايی های فراوان آن در ارائه خدمات مرتبط 
با زبان معيار قانونگرايی، به گونه ای است كه فهم مشترك با مردم 
را به راحتی ميسللر می سازد. عدم استفاده از عالمت گذاری بويژه 
در پيچيده گويی ها، اسللتفاده از واژگان غريب و نامانوس عربی و 
جمالت بلند با قحطی فعل در آنها موجب گشللته است كه اساسا 
فهم قوانين نزد مردم با دشللواری بسلليار مواجه شللود كه تطبيق 
رفتارهای شللهروندان با قوانين فهميده نشده امکان پذير نيست. 
برداشللت شللما از تيتر يك صفحه چالش قانون چيست؟ قوانين 
15 روز پس از انتشللار در سراسر كشور، الزم االجراست. يا قوانين 
15 روز پس از انتشللار، در سراسر كشور الزم االجراست. اگر شما 
به جای قانونگذار بوديد منظورتان كداميك از اين دو برداشت بود؟ 
آيا شما هم همانند قانونگذار از امکانات عالمت گذاری زبان فارسی 

استفاده نمی كرديد؟ آيا شما هم همانند قانونگذار، شهروندان را در 
فهم و اجرای قوانين دچار سللردرگمی می كرديد؟ مجريان قانون 
در برابر اين نوع جمالت، چه خواهندكرد؟ پيش بينی می شود كه 
مجريان قانون، همچون گذشته راحت ترين راه را به عنوان بهترين 
راه برگزينند! ريشلله يابی مشللکل عالمت گذاری زبان فارسی در 
قوانين ايران، نشان می دهد كه اين مشکل از هنگام تدوين پيش 
نويس قوانين آغاز می شود. پيش نويس قوانين )لوايح( معموال در 
دولت ها و مجلس شللورای اسللالمی )طرح ها( تدوين می شود و 
بسته به موضوع قوانين، كارشناسللان در وزارتخانه های گوناگون  
يللا نمايندگان به امللر تدوين پيش نويس ها مبللادرت می ورزند. 
بررسللی های ميدانی نشللان می دهد كلله در تدوين پيش نويس 
قوانيللن موضوع آيين نگارش و بخصللوص عالمت گذاری بصورت 
جدی مورد توجه قرار نمی گيرد. اين حکايت در مجلس شللورای 
اسالمی، شورای محترم نگهبان نيز حساسيت الزم پيرامون رعايت 
عالمت گذاری صحيح در متن قوانين وجود ندارد. از اين رو قوانين 
بدون ويراسللتاری عالمت گذاری هللا جهت اجرا به دولت ها ابالغ 
می شللود. قبل از اجرای قوانين، جهللت اعالن عمومی به روزنامه 
رسمی ارسال می شود. قوانين با همان شرايط قبلی و بدون عالمت 
گذاری مناسللب به چاپ می رسد. در مقام اجرا، آيا مجريان قانون 
و مللردم در خوانش قوانيللن بدون عالمت گذاری مناسللب دچار 
مشکل نمی شوند؟ چنانچه در خواندن قوانين بين مجريان قانون 
و مردم اختالف نظر ايجاد شود چه بايد كرد؟ رديابی اين مشکل با 
پرسشللگری از تقسيم كار ملی در نظام قانونگرايی بر اساس قانون 

اساسی ميسر است.

پرسشگریازمجمعتشخیصمصلحتنظام
- آيللا رعايت اصول نللگارش و عالمت گذاری زبان فارسللی برای 

تدوين قوانين به مصلحت كشور است؟
- آيللا در زبان معيار رايج در مصوبات مجمع تشللخيص مصلحت 

نظام، مبحث عالمت گذاری واژگان و عبارات رعايت می شود؟
- آيا در مورد مصوبات ارجاعی از سوی مجلس شورای اسالمی كه 
محل اختالف با شورای محترم نگهبان است، تذكرات الزم پيرامون 

رعايت ويراستاری عالئم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟  
- آيا اعضای محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام خود به اصول 
نگارش و عالمت گذاری در زبان فارسللی آشللنايی الزم و كافی را 

دارند؟
- آيا بخش خاصی در مجمع تشخيص مصلحت نظام برای رسيدگی 

به اصول و ضوابط نگارش قوانين و مصوبات وجود دارد؟

پرسشگریازدولت
- آيا اصول نگارش و عالمت گذاری زبان فارسی برای تدوين پيش 

نويس لوايح و تصويب نامه های هيات وزيران رعايت می شود؟
- آيللا در مورد پيش نويس های ارجاعی از سللوی وزارتخانه های 
مختلف، تذكرات الزم پيرامون رعايت ويراسللتاری عالئم و نشانه 

های سجاوندی ارائه می شود؟  
- آيا اعضای محترم هيات دولت و كاركنان وزارتخانه ها و استانداری 
ها خود به اصول نگارش و عالمت گذاری در زبان فارسی آشنايی 

الزم و كافی را دارند؟
- آيللا بخش خاصی در دولت برای رسلليدگی بلله اصول و ضوابط 

نگارش قوانين و مصوبات وجود دارد؟
- آيا اصول صحيح نويسی عاليم و نشانه ها در متن آيين نامه ها، 
دسللتورالعمل ها، نظام نامه ها، بخشللنامه ها، نامه ها و دستورات 

اداری رعايت می شود؟

پرسشگریازمجلسشورایاسالمی
- آيا اصول نگارش و عالمت گذاری زبان فارسی برای تدوين طرح 

ها توسط نمايندگان مجلس شورای اسالمی رعايت می شود؟
- آيا در مورد پيش نويس های ارجاعی از سوی دولت و كميسيون 
ها، تذكرات الزم پيرامون رعايت ويراسللتاری عالئم و نشللانه های 

سجاوندی ارائه می شود؟  
- آيا نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی به اصول نگارش و 

عالمت گذاری در زبان فارسی آشنايی الزم و كافی را دارند؟
- آيا بخش خاصی در مجلس شللورای اسالمی برای رسيدگی به 

اصول و ضوابط نگارش قوانين و مصوبات وجود دارد؟

- آيا ويراسللتاری عاليم و نشللانه های متن قانون تصويب شده در 
مجلس شورای اسالمی و تاييد شده توسط شورای نگهبان، نيازمند 

طرح و تصويب مجدد آن در مجلس شورای اسالمی است؟

پرسشگریازشورایمحترمنگهبان
- آيللا اصول نگارش و عالمت گذاری زبان فارسللی مکاتبات اعالم 
عدم مغايرت يا مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با شرع و 

قانون اساسی رعايت می شود؟
- آيا در مورد مصوبات ارجاعی از سللوی مجلس شللورای اسالمی، 
تذكللرات الزم پيرامللون رعايت ويراسللتاری عالئم و نشللانه های 

سجاوندی ارائه می شود؟  
- آيللا اعضای محترم شللورای نگهبان به اصللول نگارش و عالمت 

گذاری در زبان فارسی آشنايی الزم و كافی را دارند؟
- آيللا بخللش خاصی در دبيرخانه شللورای محتللرم نگهبان برای 
رسيدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانين و مصوبات وجود دارد؟

- آيا ويراسللتاری عاليم و نشللانه های متن قانون تصويب شده در 
مجلس شورای اسالمی و تاييد شده توسط شورای نگهبان، نيازمند 

طرح و تاييد مجدد آن در شورای محترم نگهبان است؟

-پرسشگریازقوهقضايیه
- آيا كيفيت عالئم و نشللانه های سللجاوندی مربوط به قوانين در 
جريان نظارت سللازمان بازرسی كل كشور بر حسن اجرای قوانين 

لحاظ می شود؟  
- آيا بازرسان سازمان بازرسی كل كشور به اصول نگارش و عالمت 

گذاری در زبان فارسی آشنايی الزم و كافی را دارند؟
- آيا بخش خاصی در سازمان بازرسی كل كشور برای رسيدگی به 

اصول و ضوابط نگارش قوانين و مصوبات وجود دارد؟
- آيا پيرامون مشللکالت موجود در ويراستاری عاليم و نشانه های 
متن قوانين به تقسيم كار ملی در قانونگرايی تذكرات نظارتی الزم 

داده می شود؟
- آيا بر نحوه نگارش قوانين و پيشگيری از بروز مشکالت بعدی از 

سوی سازمان بازرسی كل كشور نظارتی صورت می گيرد؟
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