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طرح ه��ای عمران��ی و زيربنايی بنياد 
برکت س��تاد اجرايی فرم��ان امام در 
 استان مازندران به بهره برداری رسيد.

در جريان س��فر رييس ستاد اجرايی 
فرمان ام��ام به مازن��دران، ۸۷ طرح 
عمرانی و زيربنايی بنياد برکت شامل 
ساخت مدرسه، آبرس��انی، راه سازی، 
احداث پل و طرح هادی در سراس��ر 
اين استان به بهره برداری رسيد. برای 
راه اندازی اين تع��داد طرح عمرانی و 
زيربنايی بي��ش از ۱۳۱ ميليارد ريال 
 اعتب��ار تخصيص داده ش��ده اس��ت.

محمد مخبر در حاشيه افتتاح مدرسه 
۹ کالس��ه برکت شهيدان حجازی در ش��هر گلوگاه گفت: وضعيت کشور 
 به لحاظ امکانات تحصيلی خوب اس��ت و قابل قياس با گذش��ته نيس��ت.

ريي��س  س��تاد اجرايی فرمان امام يادآور ش��د: مش��کل اصلی سيس��تم 
آموزش��ی م��ا بح��ث حرفه آم��وزی اس��ت ک��ه اي��ن معض��ل و کمبود 
 باي��د ب��ا آم��وزش حرف��ه و مه��ارت ب��ه دانش آم��وزان مرتف��ع ش��ود.

مخبر خاطرنش��ان کرد: س��تاد اجرايی فرمان امام در کن��ار فعاليت های 

عمرانی و زيربنايی از جمله ساخت 
مدارس، تمرکز اصلی اقدامات خود 
 را بر ايجاد اش��تغال گذاش��ته است.

وی ب��ا تاکيد بر احي��ای بنگاه های 
اقتص��ادی تعطيل يا نيم��ه تعطيل 
مانده اظهار داش��ت: س��تاد اجرايی 
فرم��ان ام��ام از طري��ق راه اندازی 
و  خ��رد  اش��تغال زايی  طرح ه��ای 
خانگ��ی، ۱۱۰ ه��زار ش��غل را در 
قال��ب ۳۰ هزار طرح تا پايان س��ال 
 در مناط��ق محروم ايج��اد می کند.

اجراي��ی  س��تاد  اس��ت،  گفتن��ی 
فرم��ان ام��ام از طريق بني��اد برکت 
س��اخت ۲ ه��زار مدرس��ه را در مناط��ق محروم و روس��تايی در دس��ت 
 اقدام دارد که تاکنون دس��تور س��اخت ۱۷۰۰ مدرس��ه ابالغ شده است.

رييس ستاد اجرايی فرمان امام همچنين در ديدار با خانواده شهيد قاسم 
موجرلو، از ش��هدای غواص شهرس��تان گلوگاه، از پدر و مادر اين ش��هيد 
گرانقدر تجليل به عمل آورد. شهيد موجرلو سال ۱۳۶۵ در عمليات کربال 

۴ به درجه رفيع شهادت نائل آمده است.

اشاره: قانونگذاری دارای ترتيبات و تشريفات خاصی است 
ک��ه از آن به عنوان اصول قانونگذاری ياد می ش��ود. رعايت 
اص��ول قانونگذاری به تصويب و اجرای قوانين کارآمد و عدم 
رعايت آن به تصويب و اجرای قوانين ناتوان منجر می شود. 
برای باالبردن ظرفيت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی استفاده شده است که 
امکان هر گونه برداش��ت س��ليقه ای و تفسير شخصی را به 
حداقل برساند و ضمنا برای بررسی و تحليل نياز به استدالل 
و بح��ث های نظری فراوان نباش��د. اين نوش��تار به بحث و 
بررسی پيرامون اصول قانونگذاری می پردازد که هم اکنون 

از نظر خوانندگان می گذرد:

اصول قانونگذاری 
براي اين که مرجع صالح قانونگ�ذار بتوان�د قواع�د حق�وقي 
اي را وض���ع کن�د ک�ه تم�ام ويژگ�ي ه�اي ضروري را دارا 
ب��وده و هدف مورد نظر از قانونگذاري را تأمين کند، بايد بر 
اس��اس اصولي خاص ب��ه اين عمل اقدام کن��د. در حقيقت 
چيس��تي قانون، ويژگي ه�اي ق�انون و ه�دف و فلس�فه آن 
باي�د در ي�ك رابطه س��ازگار و همگرا ب��ا اصول قانونگذاري 
قرار گيرند تا قواعد حقوقي براس��اس مبنايي قابل قب�ول و 
از مناب��ع معتبر تولد يافت��ه و کارکردهاي مورد نظر خود را 
انجام دهند. پ�اره اي از اص�ول مهم قانونگذاري شامل موارد 

زير است:
اول( عدم تجاوز از چارچوب اختيارات، 

دوم( قانونگذاري مستقيم )عدم تفويض(، 
سوم( حفظ و تأمين منفعت عمومي، 

چهارم( رعايت اصول عقالني، 
پنجم( سازگاري با کليت نظام حقوقي، 

ششم( تقويت همگرايي اجتماعي، 
هفتم( قانونگذاري علني، 
هشتم( تقنين واقع گرا، 

نهم( وضع قانون متناسب با منابع و امکانات، 
دهم( رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي.

منبع: گزارش ش��ماره ۶۹۸۱ مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی با عنوان »آش��نايي اجمالي با کليات علم 

حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه )۲(«
شرح ماجرا

- گزاره اول: بدون ترديد وجود مشکالت متعدد مانند گرانی، 
بيکاری، فقر، طالق، اعتياد، حاش��يه نشينی، مشکل خريد و 
اجاره مسکن، افزايش س��ن ازدواج، تجمل گرايی، مهاجرت 
مغزه��ا، واردات بی رويه، قاچاق کاال، خشکس��الی، ترافيك، 
مصرف گرايی، رشوه، مدرک گرايی، کاغذبازی اداری، پارتی 
بازی، فس��اد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و 
بداخالقی، عدم تامين رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرايی و 
زندگی اشرافی، اسراف و زياده خواهی، تکدی گری، کودکان 
کار و خيابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، 
خودکش��ی، بزه کاری، بافت فرس��وده ش��هری و روستايی، 

بی کفايتی مديريت بح��ران، آلودگی هوا، اختالف طبقاتی، 
مدپرس��تی، تصادفات ج��اده ای، پدي��ده ريزگردها، نابودی 
جن��گل ها، بيابان زايی و فرس��ايش خ��اک، نارضايتی های 
صنفی و ش��غلی، خرافه گرايی، کمبود سرانه مطالعه و ساير 
آسيب های اجتماعی زندگی مردم را )بويژه در دوران تحريم 

های ظالمانه دشمنان عليه ملت ايران( دشوار نموده است.
- گ��زاره دوم: پيرام��ون هر يك از مش��کالت زندگی مردم، 
ده ه��ا و يا صدها قانون ريز و درش��ت وجود دارد که ظاهرا 
اصول قانونگ��ذاری را طی کرده ان��د و در صورت کارآمدی 
نمی بايست تاکنون از مشکالت فوق الذکر، اثری در جامعه 

باقی مانده باشد.
- گزاره سوم: تقسيم کار ملی پيرامون قانونگذاری بر اساس 
قانون اساسی شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ دولت، 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و قوه قضاييه دارای 
شان مقررات گذاری هستند و رعايت اصول قانونگذاری برای 

آنها الزامی است.
- گ��زاره چهارم: اص��ول قانونگ��ذاری چيس��ت؟ آيا اصول 
قانونگذاری در مورد قوانين و مقررات ناکارآمد رعايت ش��ده 

است؟
- گزاره پنجم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره 
چهارم، بقاء و تش��ديد مش��کالت زندگی مردم نشانه آشکار 

ناکارآمدی اصول قانونگذاری کشور است.
- گزاره ششم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره 
چه��ارم، قانونگذاری ناکارآمد به بقاء و تش��ديد مش��کالت 

زندگی مردم انجاميده است.
گزاره هفتم: ب��رای رعايت دقيق اص��ول قانونگذاری، ايجاد 

تحول در قانونگذاری کشور اجتناب ناپذير است.
بررسی و تحلیل

-ع�دمتجاوزازچارچوباختياراتبهمثابهعملکرددر
محدودهتعريفشده:

عدم تج��اوز از چارچ��وب اختيارات به معن��ای عملکرد در 
محدوده تعريف ش��ده يکی از اصول قانونگذاری است. قانون 
و قانونگ��ذاری در چارچ��وب تعريف ش��ده و مصوب قادر به 
انج��ام وظايف تقنينی خود هس��تند و در ص��ورت عدول از 
اختي��ارات قانونی موج��ب ايجاد ناهماهنگ��ی در اداره امور 
کش��ور می ش��ود. تداخل و تزاحم اختيارات نيز باعث بروز 
بی نظمی در کارها می ش��ود. در قانون و قانونگذاری سنتی 
به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه 
عدم عملکرد در محدوده تعريف شده به عنوان اصول قانون 

و قانونگذاری است.
-عدمتجاوزازچارچ�وباختياراتبهمثابهتوازنبين

اختياراتباوظايف:
ع��دم تج��اوز از چارچوب اختي��ارات به معنای ت��وازن بين 
اختيارات با وظايف يکی از اصول قانونگذاری اس��ت. قانون و 
قانونگذاری برقرار کننده توازن بين اختيارات با وظايف پديده 
های جامعه اس��ت. قانون است که می تواند روابط فيمابين 
اجزای يك پديده و چند پديده با هم تبيين کند و روابط را 
به اختيارات و وظايف پديده ها متصل کند و امور مربوط به 
پديده ها را اداره کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تش��ديد مشکالت زندگی مردم نشانه تجاوز از 
چارچوب اختي��ارات به مثابه توازن بين اختيارات با وظايف 

به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.
-قانونگذاريمستقيم)عدمتفويض(بهمثابهتمرکزدر

قانونگذاری:
قانونگ��ذاري مس��تقيم )عدم تفويض( به معن��ای تمرکز در 
قانونگ��ذاری يکی از اص��ول قانونگذاری اس��ت.در برخی از 
موارد واگذاری امر مقررات گذاری به دس��تگاه يا نهاد ديگر 
س��پرده می شود که صالحيت کامل در قانونگذاری را ندارد 
و قانون دچار افت کيفی می شود. شايسته است که تقسيم 
کار ملی بر طيق قانون اساس��ی وظايف و اختيارات خود به 
ديگ��ری واگ��ذار ننمايند. در قانون و قانونگذاری س��نتی به 
س��بك ايرانی، بروز و تشديد مش��کالت زندگی مردم نشانه 
عدم قانونگذاري مس��تقيم )عدم تفويض( به مثابه تمرکز در 

قانونگذاری به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.
-قانونگذاريمستقيم)عدمتفويض(بهمثابهمسئوليت

مدنیقانونگذار:
قانونگذاري مس��تقيم )عدم تفويض( به معنای مس��ئوليت 
مدنی قانونگ��ذار يکی از اصول قانونگذاری اس��ت. در ايران 
معموال پيرامون مس��ئوليت مدنی قانونگ��ذار کمتر صحبت 

شده است. نگاه قوانين به موضوع مسئوليت مدنی قانونگذار 
قابل مالحظه و بررس��ی اس��ت. البته با وج��ود حجم فراوان 
مش��کالت زندگی م��ردم بايد در خص��وص اهميت نقش و 
وظيفه قانونگذاری و کارآمدی آن آگاهی های الزم به جامعه 
ارائه ش��ود. در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، 
بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري 
مستقيم )عدم تفويض( به مثابه مسئوليت مدنی قانونگذار به 

عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.
-حف�ظوتأمينمنفعتعموميب�همثابهرعايتحقوق

اساسیجامعه:
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعايت حقوق اساسی 
جامعه يکی از اصول قانونگذاری اس��ت. قانون و قانونگذار با 
تمام توان می کوش��د تا حقوق اساسی جامعه را در عملکرد 
تقنين��ی خود رعايت کند و ترتيب��ات قانونی پرداخت آن در 
حس��ابداری اجتماع��ی و اقتصادی فراهم کن��د. در قانون و 
قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت 
زندگی مردم نش��انه عدم حف��ظ و تأمين منفعت عمومي به 
مثابه رعايت حقوق اساس��ی جامعه به عنوان اصول قانون و 

قانونگذاری است.
-حف�ظوتأمينمنفعتعموميبهمثابهتامينآرامشو

آسايشهمگانی:
حفظ و تأمي��ن منفعت عمومي به معن��ای تامين آرامش و 
آس��ايش همگانی يکی از اصول قانونگذاری است. روح حاکم 
بر قانون و قانونگذاری، تامين آرامش و آس��ايش برای جامعه 
است که با مش��کالت موجود در زندگی مردم محتاج تالش 
بيشتر است. اعتالی قانون و قانونگذاری چهره واقعی خود را 
در رضايت مردم در زندگی ش��ان نشان می دهد. در قانون و 
قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت 
زندگی مردم نش��انه عدم حف��ظ و تأمين منفعت عمومي به 
مثابه تامين آرامش و آسايش همگانی به عنوان اصول قانون 

و قانونگذاری است.
-رعايتاصولعقالنيبهمثابهمنطقیبودن:

رعايت اص��ول عقالني به معنای منطقی بودن يکی از اصول 
قانونگذاری اس��ت. قانون با منطقی که دارد در قانونگذاری و 
جامعه راه اجرا و پياده س��ازی خود را باز می کند و به اداره 
ام��ور جامعه می پردازد. منطق قانون و قانونگذاری با جامعه 
مواجه می ش��ود و قانون پذيری يا قان��ون گريزی احتمالی 
را در پ��ی خواهد داش��ت. در قانون و قانونگذاری س��نتی به 
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه عدم 
رعاي��ت اصول عقالني به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول 

قانون و قانونگذاری است.
-رعايتاصولعقالنيبهمثابهاثربخشیوکارآمدی:

رعاي��ت اصول عقالني به معنای اثربخش��ی و کارآمدی يکی 
از اص��ول قانونگذاری اس��ت. س��طح عقالني��ت در قانون و 
قانونگذاری با کارآمدی آن رابطه مستقيم دارد. استفاده بهينه 
از دس��تاوردهای علمی و تجرب��ی متخصصان و نخبگان می 
تواند به ارتقای سطح عقالنيت در قانون و قانونگذاری منتهی 
می شود. دوری از شيوه های سنتی و غيراجرايی قانونگذاری 
و و استفاده از ش��يوه های استاندارد به افزايش عقالنيت در 
قانونگذاری کمك می کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به 
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه عدم 
رعايت اصول عقالني به مثابه اثربخشی و کارآمدی به عنوان 

اصول قانون و قانونگذاری است.
-س�ازگاريباکليتنظامحقوقيبهمثابههماهنگیدر

قانونوقانونگذاری:
سازگاري با کليت نظام حقوقي به معنای هماهنگی در قانون 
و قانونگذاری يکی از اصول قانونگذاری اس��ت. نظام حقوقی 
کش��ور مجموعه ای از قوانين فراوان است که در موضوعات 
گوناگون بصورت متفرق و تنقيح نش��ده وج��ود دارد. تراکم 
زياد قوانين امر بررس��ی س��ازگاری و هماهنگی قوانين تازه 
تصويب ش��ده را با ساير قوانين مشکل نموده است. در قانون 
و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت 
زندگی مردم نش��انه عدم سازگاري با کليت نظام حقوقي به 
مثابه هماهنگی در قانون و قانونگذاری به عنوان اصول قانون 

و قانونگذاری است.
-س�ازگاريباکلي�تنظامحقوقيبهمثاب�هعدموجود

تعارضومزاحمتقانونی:
سازگاري با کليت نظام حقوقي به معنای عدم وجود تعارض 
و مزاحمت قانونی يکی از اصول قانونگذاری است. يکی از امور 

مهم در بررس��ی سازگاري با کليت نظام حقوقي، عدم وجود 
تعارض و مزاحمت قانونی اس��ت ک��ه در برخی از موارد بين 
قوانين جديد و قديم مالحظه می شود و اجرای هر دو قانون 
را با مشکل مواجه می سازد. در قانون و قانونگذاری سنتی به 
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه عدم 
سازگاري با کليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و 

مزاحمت قانونی به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.
-تقوي�تهمگرايياجتماعيب�همثابهافزايشتعاملها

وهمکاریها:
تقوي��ت همگراي��ي اجتماعي به معنای افزاي��ش تعامل ها و 
همکاری ها يکی از اصول قانونگذاری است. قانون بايد بتواند 
هم��ه ظرفيت های مرب��وط به خود را در قال��ب تعامل ها و 
همکاری ها بس��يج و به همگراي��ی اجتماعی تبديل نمايد و 
از اي��ن طري��ق راه را برای اجرای مفاد خ��ود هموار نمايد و 
مخاطبان خود را از ظرفيت های ايجاد شده بهره مند سازد. 
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي 
به مثابه افزايش تعامل ها و همکاری ها به عنوان اصول قانون 

و قانونگذاری است.
-تقويتهمگرايياجتماعيب�همثابهافزايشهمفکری

هاوهمدلیها:
تقوي��ت همگرايي اجتماعي به معنای افزايش همفکری ها و 
همدل��ی ها يکی از اصول قانونگذاری اس��ت. قانون همکاری 
های ايجاد شده خود را مديون همفکری ها و همدلی هاست 
ک��ه در پی تصويب و اج��رای قانون بوجود آمده اس��ت. اگر 
قانون��ی بتوان��د همدلی ها را به همفکری ه��ا و همکاری ها 
تبديل نمايد قادر اس��ت کارآمدی خود را تضمين نمايد. در 
قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي 
ب��ه مثابه افزايش همفکری ها و همدل��ی ها به عنوان اصول 

قانون و قانونگذاری است.
-قانونگ�ذاريعلنيبهمثابهش�فافيتدروضعقانونو

اطالعرسانیهمگانی:
قانونگذاري علني به مثابه معنای ش��فافيت در وضع قانون و 
اطالع رس��انی همگانی يکی از اصول قانونگذاری است. علنی 
بودن قانون و قانونگذاری می تواند ش��فافيت در وضع قانون 
و اطالع رس��انی همگانی را تامين نمايد که نقش مهمی در 
جامعه پذيری قانون داشته باشد و زمينه های قانون گريزی و 
قانون ستيزی را از بين ببرد. شفافيت در وضع قانون و اطالع 
رس��انی همگانی در جلب سرمايه های اجتماعی معطوف به 
قانون و قانونگذاری فعال اس��ت و به ارتقای جايگاه و شان و 
منزلت قانون و قانونگذاری در جامعه می انجامد. در قانون و 
قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت 
زندگی مردم نش��انه عدم قانونگذاري علني به مثابه شفافيت 
در وضع قانون و اطالع رسانی همگانی به عنوان اصول قانون 

و قانونگذاری است.
-تقنينواقعگرابهمثابههدفمندبودنقانونودقتدر

تعييناهداف:
تقني��ن واقع گرا به معنای هدفمند ب��ودن قانون و دقت در 

تعيين اهداف يکی از اصول قانونگذاری است.
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نش��انه عدم تقنين واقع گرا به مثابه 
هدفمند بودن قانون و دقت در تعيين اهداف به عنوان اصول 
قانون و قانونگذاری اس��ت. هدفمند ب��ودن قانون و دقت در 
تعيين اهداف رابطه مس��تقيم با کارآمدی و اثربخشی قانون 
دارد. قان��ون هدفمند ک��ه در تعيين اه��داف آن دقت الزم 
صورت گرفته اس��ت م��ی تواند برای اجرايی ش��دن خود از 
بهتري��ن راهکار اس��تفاده کند تا خود را ب��ه اهداف از پيش 
تعيين ش��ده خود برس��اند. بی هدفی و بدهدفی، دارای آثار 
زيانباری است که در بسياری از قوانين ناکارآمد قابل مشاهده 
است. قوانينی که در برهوت فقدان اهداف يا اهداف ناسازگار، 
س��رگردان اند و راه به جايی جز شکست و ناکامی نمی برند. 
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري علني به مثابه 
ع��دم هدفمند بودن قانون و دقت در تعيين اهداف به عنوان 

اصول قانون و قانونگذاری است.
-وضعقانونمتناسببامنابعوامکاناتبهمثابهشناخت

دقيقازموضوعقانونواجرايیبودنقانون:
وضع قانون متناس��ب با منابع و امکانات به معنای ش��ناخت 

دقي��ق از موضوع قانون و اجرايی ب��ودن قانون يکی از اصول 
قانونگذاری است. تناسب قانون و قانونگذاری با منابع و امکانات 
کشور وابستگی مس��تقيم به شناخت دقيق از موضوع قانون 
و اجرايی بودن قانون دارد. متناس��ب س��ازی قوانين با منابع 
و امکانات کش��ور کار بسيار مهمی اس��ت که در قانونگذاری 
س��نتی کمتر به آن توجه ش��ده است. بس��يارند قوانينی که 
منابع و امکانات الزم برای اجرای آنها در کش��ور وجود ندارد 
و فراوان اند منابع و امکاناتی که قانونی متناسب با آنها برای 
اجرا وجود ندارد که نتيجه هر دو بخش ناکارآمدی و معطل 
ماندن منابع و امکانات کش��ور است. در قانون و قانونگذاری 
سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم 
نش��انه عدم وضع قانون متناسب با منابع و امکانات به مثابه 
شاخت دقيق از موضوع قانون و اجرايی بودن قانون به عنوان 

اصول قانون و قانونگذاری است.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آي��ا اصل عدم تج��اوز از چارچوب اختي��ارات در مصوبات 

مجمع تشخيص مصلحت نظام رعايت شده است؟
- مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام چگونه حف��ظ و تأمين 

منفعت عمومي را در مصوبات خود انجام می دهد؟
- آيا مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام، سازگاري با 

کليت نظام حقوقي دارد؟
- آيا واقع گرايی در عملکرد تقنينی مجمع تشخيص مصلحت 

نظام قابل اثبات است؟
- آيا وضع قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام متناسب 

با منابع و امکانات کشور است؟
پرسشگری از دولت 

- آي��ا اصل عدم تجاوز از چارچ��وب اختيارات در مصوبات و 
عملکرد دولت قابل اثبات است؟

- چگونه حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبات و عملکرد 
دولت انجام می شود؟

- آيا مصوبات و عملکرد دولت سازگاري با کليت نظام حقوقي 
دارد؟

- آيا دولت در تقنين و اجرا، واقع گراست؟ 
- وضع قانون و مصوبه در دولت متناس��ب با منابع و امکانات 

کشور است؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی 

- عدم تجاوز از چارچوب اختيارات چگونه در عملکرد تقنينی 
و نظارتی مجلس شورای اسالمی اثبات می شود؟

- حفظ و تأمين منفعت عمومي در عملکرد تقنينی و نظارتی 
مجلس شورای اسالمی چگونه انجام می شود؟

- آي��ا عملکرد تقنينی و نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی 
سازگاري با کليت نظام حقوقي دارد؟

- آيا عملکرد تقنينی و نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی واقع 
گراست؟

- وضع قانون در مجلس ش��ورای اس��المی متناسب با منابع و 
امکانات کشور است؟

پرسشگری از شورای نگهبان 
- چگونه عدم تجاوز از چارچوب اختيارات در عملکرد تقنينی و 

نظارتی شورای نگهبان اثبات می شود؟
- چگون��ه حفظ و تأمين منفعت عمومي در عملکرد تقنينی و 

نظارتی شورای نگهبان انجام می شود؟
- آيا عملکرد تقنينی و نظارتی شورای نگهبان سازگاري با کليت 

نظام حقوقي دارد؟ 
- عملکرد تقنينی و نظارتی ش��ورای نگهبان دارای واقع گرايی 

الزم را دارد؟ 
- در عملکرد تقنينی و نظارتی ش��ورای نگهب��ان وضع قانون 

متناسب با منابع و امکانات کشور است؟
پرسشگری از قوه قضاییه 

- چگونه بر عدم تجاوز از چارچوب اختيارات دستگاه های اجرايی 
توسط سازمان بازرسی کل کشور نظارت می شود؟

- س��ازمان بازرسی کل کشور چگونه بر حفظ و تأمين منفعت 
عمومي توسط دستگاه های اجرايی نظارت می کند؟

- چگونه سازمان بازرسی کل کشور بر سازگاري مقررات صادره از 
سوی دستگاه های اجرايی با کليت نظام حقوقي نظارت دارد؟

- سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر تقنين و اجرای واقع گرا 
در دستگاه های اجرايی نظارت دارد؟

- آيا سازمان بازرسی کل کشور بر وضع مقررات در دستگاه های 
اجرايی متناسب با منابع و امکانات کشور نظارت دارد؟
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با صدقه و صله رحم، گناهان خود را پاک کنيد و خود را محبوب 
پروردگارتان گردانيد.
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فاصله معنادار قانونگذاری 
سنتی از اصول قانونگذاری 

استاندارد!؟

سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی از تقسیم کار ملی قانونگذاری 

پیگیری  می کند:

دکترمحمدرضاناریابيانه

خ��ب��ر
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