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صفحه 5

رئیس جمهور فرانسه بار دیگر  از خشونت پلیس علیه معترضان دفاع کرد  

سرکوب مردم تنها سیاست 
ماکرون 

ادعای دموکراس��ی و حقوق بش��ر و آزادی بیان در غرب بار دیگر رسوا شد آنجا که  در 
حالیکه ۲۴ فرانس��وی در جریان تظاهرات اعتراض��ی جنبش جلیقه زردها بر اثر اعمال 
خش��ونت آمیز نیروهای پلیس نابینا شده اند، رییس جمهوری فرانسه بار دیگر به دفاع 

از عملکرد این نیروها پرداخت.
فرانس��ه از جمله کش��ورهایی اس��ت که ادعای حمایت از حقوق بشر و دموکراسی سر 
می دهد و با این ادعا نیز دخالت هایی در امور س��ایر کش��ورها داشته و حتی بسیاری از 
لش��گر کش��ی های نظامی به آفریقا را توجیه کرده اس��ت. نهادهای حقوق بشری اروپا 
نیز با ادعای برتری بش��ر دوس��تی دخالت در امور سایر کش��ورها را حق خود می دانند. 
ای��ن رویه در فرانس��ه در اروپا در حالی جریان دارد که بررس��ی تح��والت درونی این 
قاره و البته فرانس��ه ابهامات بس��یاری در باب این ادعاها به همراه دارد. در حالی مردم 
فرانس��ه به حاکمیت نظام س��رمایه داری و مشکالت گس��ترده ای که برای آنها بویژه در 
حوزه معیش��ت به همراه داشته اعتراض دارند که امانوئل ماکرون  به مناسبت برگزاری 
چهاردهمی��ن مرحله از رقابت های دوچرخه س��واری "ت��ور دو فرانس" در جریان یک 
پی��اده روی طوالنی، در مورد خش��ونت پلیس علیه جلیقه زردها، بارها از س��وی مردم 

بازخواست شد.
وی ک��ه در ط��ول این پیاده روی در میان گردش��گران درباره خش��ونت های پلیس به 
س��ئوال کنندگان پاسخ داد که نظرخواهی ها شروع شده و )او( طرفدار آرامش عمومی 
است. مستاجر کاخ الیزه گفت که پلیس و ژاندارم در وضعیت خشونت شدید قرار گرفته 
اند. این کاماًل غیر طبیعی است. آرامش باید به کشور بازگردد. این نخستین بار نیست 
که ماکرون از اقدام های خشونت آمیز پلیس علیه معترضان فرانسوی حمایت می کند. 
اولین بار در سوم آذر سال گذشته )۲۴ نوامبر ۲۰۱۸( که فقط یک هفته از آغاز اعتراض 
های جلیقه زردها گذش��ته بود، ماکرون در پیام توئیتری نوش��ت: از عملکرد حرفه ای 
پلیس مان در جریان تظاهرات های امروز تشکر می کنم. خشونت در جمهوری فرانسه 
جایی ندارد. در آن روز بنا به اعالم وزارت کشور دهها نفر از معترضان بازداشت و تعداد 

زیادی نیز بر اثر استفاده پلیس از گاز اشک آور مجروح شدند. 
او همچنین در ۱۸ آذر ماه یعنی در پایان هفته س��وم اعتراض ها در پیامی، بار دیگر از 
عملکرد پلیس ضد ش��ورش و ژاندارم ها در سرکوب معترضان دفاع کرد که این اقدام او 
در همان زمان با واکنش طرفداران جنبش ضد نظام س��رمایه داری مواجه ش��د که در 
ش��بکه های اجتماعی خشم خود را از این پیام با "استعفا تنها راه نجات ماکرون است" 
نشان دادند. ماکرون پس از آن نیز در محافل مختلف بارها از عملکرد پلیس و نیروهای 
ژاندارم در برخورد با معترضان قدردانی کرده اس��ت. در این پیوند نشریه "ایندیپندنت" 
در تازه ترین مطلب خود در خصوص اعتراض های جلیقه زردها در فرانس��ه نوشت که 

خشونت های پلیس این کشور از کنترل خارج شده است.
خش��ونت های پلیس تنها ش��امل معترضان به سیاست های اقتصادی دولت نمی شود 
ک��ه حتی در هفت��ه های اخیر و به دنبال پیروزی های تی��م فوتبال الجزایر، طرفداران 
الجزایری این تیم که عمده جمعیت مهاجران فرانسه را تشکیل می دهند بارها از سوی 
نیروهای پلیس مورد خش��ونت قرار گرفتند. در این ارتباط ۲۸۲ نفر دس��تگیر ش��دند. 
در روز جش��ن ملی )باستیل( فرانس��ه نیز در پی اعمال خشونت پلیس علیه معترضان 
فرانس��وی، به نوشته رسانه های فرانس��وی ۱۷۵ نفر از معترضان بازداشت شدند. بنا به 
اعالم رس��انه های فرانسه در اثر اس��تفاده پلیس از فلش بال در تظاهرات، ۱۰۰ نفر به 
شدت زخمی شده اند که از میان آنها ۲۴ نفر از ناحیه یک یا دو چشم خود نابینا شده 
اند. این وضعیت در حالی بر فرانس��ه حاکم اس��ت که از یک س��و اتحادیه اروپا در برابر 
آن س��کوت کرده و از سوی دیگر در اقدامی تامل برانگیز سازمان ملل و شورای حقوق 
بش��ر اقدامی برای پایان دادن به خش��ونت گس��ترده دولت و پلیس فرانسه علیه مردم، 
ص��ورت نداده اند که خود سیاس��ی کاری و عدم صداقت رفت��اری این نهادها را بیش از 

پیش آشکار می سازد. 

اراده پیروزی برای 
پاکسازی تروریسم 

این همان قدرت 
اسالمی است که 

می خواهیم
در ادبیات دانش��گاهی و اجتماع��ی، هر گاه پیرامون 
قانون و وضعیت آن در جامعه بحث و بررسی صورت 
می گیرد ب��دون درن��گ از واژه ترکیبی قانونگذاری 
اس��تفاده می شود. با استفاده از این واژه، فرآیندهای 
اصلی مرتبط با قانونگذاری یعنی تصویب در مجلس 
شورای اس��المی و تایید و تفسیر در شورای نگهبان 

مطرح می گردد. 
بررس��ی های دقیق نش��انگر این حقیقت اس��ت که 
قانونگذاری مصطل��ح با معنای متداول، بخش میانی 
فرآین��دی چند مرحل��ه ای و پیچیده اس��ت که در 
تحلیل ها معموال مراح��ل آغازین و پایانی آن نادیده 
گرفته می ش��ود. در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران مراح��ل مرتبط با قانون و قانونگذاری ش��امل 
مرحل��ه تدوی��ن الیح��ه در دولت، تدوی��ن طرح در 
مجلس شورای اس��المی، تصویب در مجلس شورای 
اس��المی، تایید و تفسیر در ش��ورای نگهبان، اجرای 
قان��ون در دولت و نظارت بر حس��ن اجرای قانون در 
قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی انجام می شود. 
به عالوه اینکه انجام مرحله تحلیل نیاز قبل از تدوین 
و انجام مرحله تبلیغ بعد از اجرای قانون در جامعه به 

منظور قانون پذیری مردم ضروری است. 
ش��اید نتوان واژه مرکب قانونگ��ذاری را به همه این 
مراح��ل اطالق کرد. مراحل مقدماتی قبل از تصویب 
مجلس شورای اسالمی و مراحل انتهایی بعد از تایید 
شورای نگهبان در سرنوشت قانون بسیار مهم اند که 
معموال بصورت جدی مورد توج��ه قرار نمی گیرند. 
از این رو بجاس��ت که بجای استفاده از واژه ترکیبی 
قانونگذاری از واژه ترکیبی قانونگرایی اس��تفاده شود 
تا مراحل دارای گرایش به قانون در کنار قانونگذاری 
مطرح ش��ود ت��ا ذه��ن بر حس��ب عادت مرس��وم 
مس��ئولیت های مرتب��ط با قانون در ح��وزه تصویب، 

تأیید و تفسیر را معرفی نکند. 
به عب��ارت دیگ��ر برای گس��ترش مفهوم��ی قانون 
و قانونگ��ذاری ب��ه هم��ه زمینه های مرتب��ط بویژه 
عرصه های سرچش��مه و سرنوش��ت قانون، ناگزیر به 

دقت در پیوندهای قانون در جامعه هستیم. 
نادیده گرفته شدن مراحل ابتدایی و پایانی کار قانون 
در جامعه است که موجب بروز آسیب های جدی در 
اداره امور کشور شده است. پیدایش قانون به مراحل 
قبل از تصویب و سرنوش��ت قانون به مراحل پس از 
تایی��د مرتبط اس��ت. قانونی که به درس��تی موضوع 
تحلیل نیاز آن مورد بررس��ی قرار نگرفته است، نمی 
توان قانون نامید. قانونی که در مورد اجرا و تأثیر خود 
در جامعه، بی تفاوت باش��د، نبای��د قانون نامید چرا 
که قانون بد در خالل اجرای نادرس��ت یا سلیقه ای، 
جز افزودن به حجم مشکالت در زندگی مردم نتیجه 

دیگری ندارد. 
گزاره های موسوم به قانون، الشه های بدون کارآمدی 
اند که ش��بهه قانون و قانون نما نام دارند و در پدیده 
مخرب تورم قانون و قانونگذاری موجب قانون گریزی، 
قانون ستیزی، ناامنی حقوق و تکالیف جامعه و عدم 
حاکمیت قانون می ش��وند. بنابراین برای پیش��رفت 
جامعه در مسیر تعالی، ضروری است که مفهوم قانون 
در همه گرایش های مهم و تأثیرگذار مورد مالحظه 
قرار گی��رد. در نظ��ام قانونگرایی ب��ه ترتیب مجمع 
تش��خیص مصلحت، دولت، مجلس شورای اسالمی، 
شورای نگهبان، دس��تگاه های نظارتی و مردم دارای 
نق��ش بی بدیل اند و قان��ون از ابتدایی ترین مراحل 
تا پایانی ترین مراحل اثر بخش��ی مورد توجه اس��ت. 
بازتعریف مفهوم قانونگرایی به معنای جامع می تواند 
تحلیل مناسبی از چیستی، چرایی و چگونگی بروز و 
تشدید مشکالت متعدد در زندگی مردم بدست دهد 

و مسیر برون رفت از مشکالت را تعیین نماید. 
در »نظام قانونگرایی« تمام��ی جوانب و زوایای پیدا 
و پنه��ان مرتبط با قان��ون و قانونگذاری در فرآیندی 
هماهنگ بین حاکمی��ت و جامعه بصورت رابطه ای 

پویا و دو طرفه در جریان است. 
نظام قانونگرایی در قالب ابرسیستمی پیچیده می تواند 
به تحلیل پیچیدگی های مشکالت امور کشور و ارائه 

راهکارهای مؤثر برای آن بپردازد. 
ناگفته نماند که تجربه چهار دهه قانونگذاری و اجرا 
در ایران تنها بخشی از پدیده عظیم نظام قانونگرایی 
را مورد توجه قرار داده اس��ت. میراث قوانین موجود 
و قانونگ��ذاران و مجری��ان قانون ک��ه تاکنون تالش 
های فراوانی در این زمینه انجام داده اند عصاره همه 
دانایی ها و توانایی های پیش��ینیان است که در حل 
مشکالت زندگی مردم دارای قدرت محدودی است. 
ب��دون تردید با جامع نگری در این حوزه می توان به 
تحقق تحول به معنای اصیل کلمه امیدوار بود که در 
یک��ی از مهمترین برهه های تاریخ این مرز و بوم جز 
با عبور از افراد، گروه ها، جناح ها و روش های ناکارآمد 
گذشته میسر نخواهد بود.  جامعه نیازمند جوانگرایی 
و نوگرای��ی خردورزی در عرصه قانونگرایی اس��ت. از 
جوانانی که همچون پیران بیندیش��ند و عمل کنند 
کاری ساخته نیست. باید مراقب بود که جوان گرایی 
بدون تحول در اندیش��ه قانونگرایی، نش��انی غلطی 
اس��ت که حامیان وض��ع موجود ب��رای دوره بعدی 
مجلس شورای اسالمی در سال جاری به جامعه ارائه 
می کنند. جوانی به خودی خود تحول آفرین نیست 
و نیازمند تالش طاقت فرس��ایی است که از سال ها 
پیش آغاز ش��ده باشد تا امروز به بار نشسته باشد نه 

اینکه از امروز آغاز شود!

در نشست هم اندیشی سیاست روز با 
پژوهشکده شورای نگهبان مطرح شد

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه
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ضرورت جستجوی علل 
مشکالت زندگی مردم 

در نظام قانونگذاری

از قانونگذاری تا نظام 
قانونگرایی؟!

ارزیابی کارشناسان از 
درخواست عربستان سعودی 

برای تعامل دوباره با ایران

ایران و توقیف نفتکش  انگلیسی
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عملیات ارتش و حشدالشعبی برای برقراری 
امنیت وارد فازهای جدیدی شد

سرکوب مردم 
تنها  سیاست 

ماکرون 

رئیس جمهور فرانسه بار 
دیگر  از خشونت پلیس 
علیه معترضان دفاع کرد
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