
اشاره: مقاله »مروری بر چالشهای نظام قانون گذاری ایران« تالیف آقای 
سید بهزاد پورسید است که در صفحه سیاسی سایت جامعه خبری تحلیلی 

الف منتشر شده است. صاحب امتیاز این سایت آقای احمد توکلی و مدیر 
مسئول آن آقای بیژن مقدم است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله 
»مروری بر چالشهای نظام قانون گذاری ایران« می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
1. نگارن�ده در مقدم�ه مقاله با اش�اره به گزارش عملکرد منتش�ر ش�ده 
معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی در سال 1393 اینگونه آورده است: 
متاس��فانه نظام تقنین در کش��ور ما دارای چالش��های جدی است و متاسفانه 
مش��کل قانونگذاری ریشه در مسائلی دارد که با تغییر ساختار مجلس و ایجاد 
ساختاری چون سایر قوا به عنوان معاونت برای مجلس مشکالت آن حل نمی 
شود. مجلس نیازمند به ساختاری مشورتی-پژوهشی برای ارائه خدمات مشاوره 
ای مجل��س و نماین��دگان و البته به نحو اثر گذار بر محتوای تقنین اس��ت و 
ساختاری اداری برای پشتیبانی امر نمایندگی و همچنین ساختاری نظام مند 
برای اعمال نظارت. این مقال فرصتی است برای بررسی چالشهای نظام تقنین 
در ای��ران البته با اتکای اطالعاتی که معاونت تقنین از خدمات خود ارائه داده 
اس��ت. البته بدیهی اس��ت نظام تقنین یعنی قانونگذاری موضوعی است که به 
فعالیت نمایندگان، کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی مجلس باز میگردد و 

ساختارهای اداری مجلس در این نظام نقش اساسی ایفاء نمی نمایند. 
2. در ادامه به مبحث چالش�های نظام تقنین در ایران اینگونه می پردازد: 
موضوع چالش��های نظام تقنی��ن در ایران بازتابی دارد ک��ه در موارد زیر قابل 
مش��اهده اس��ت و در واقع این موارد فاکتهایی هس��تند که ادعای ما را ثابت 
میکنند. این فاکتها موضوعاتی تازه و نو نیس��تند و س��الیان طوالنی است که 
بر این موارد تاکید میش��ود و نزد حقوقدانان و البته خود نمایندگان محترم و 
همچنین قوه مجریه و دس��تگاههای اجرایی و قوه قضائیه کامال شناخته شده 

است: 
- وض�ع قوانین متعدد )افزایش حجم قانونگ�ذاری(: به وضوح باید بر این 
نکته تاکید نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن ولی 
هم مجلس و هم دولت به مش��کل تولید قوانین و مقررات مبتالیند. افزایش 
حجم قوانین را به راحتی میتوان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره 

رویت نمود که همه ستاله بر حجم فیزیکی آن افزوده میشود. 
- اصالح�ات مک�رر قوانین و استفس�اریه ها: این اصالحات نش��ان دهنده 
عدم دقت در حین وضع قوانین اس��ت. این موضوع خصوصا زمانی حساسیت 
بیش��تری می یابد که در برخی م��وارد فاصله تصویب تا اصالح قانون به چند 

ماه هم نمیرسد. 
- کاهش چشمگیر قوانین جامع: نظام تقنین ما بطور جدی بدنبال تصویب 
قوانی��ن جزئی و موردی اس��ت تا قانون جامع و البت��ه این جزئی نگری باعث 
میش��ود تا قانون در بخش��ی اصالح ش��ود و البته بعضا این اصالح در بخش 
دیگری خود ایجاد مش��کل کند. فقدان هماهنگی بین این اصالحات و ایجاد 
مش��کالت اجرایی تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین اس��ت. ضمن اینکه 
معم��وال این اصالحات جزئی ب��دون هماهنگی قبلی با دس��تگاههای اجرای 
صورت میگیرد یعنی ای بسا این اصال مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای 

دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید. 
- تعارض در نظام نقنین: تعدد قوانین مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع 
و منظوم��ه ای که این موضوع در داخل آن قرار میگیرد س��بب میش��ود که 
مصوبات متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث میش��ود و 
وجود قوانین متعارض بطور جدی دس��تگاههای مجری قانون را دچار مشکل 

خواهد کرد. 
- فقدان ضمانت اجرای مناس�ب ب�رای قوانین: بسیاری از مصوبات مجلس 
دارای ساز و کار اجرایی مشخص و یا ضمانت اجرا نمیباشد و به همین دلیل 
از بس��یاری از احکام قانونی میتوان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان 
اجرا نیافته است. عدم اجرای قوانین باعث میشود که هدف تقنین عمال تامین 

نشود. 
- بروز نبودن قوانین: بسیاری زا قوانین ما مطابق شرایط روز و نیازهای امروز 
اجتماعی بروز نشده است. بروز نبودن قوانین عمال باعث فقدان کارآیی و عدم 
ثمر بخش��ی قوانین خواهد ش��د. این موضوع حتی در موارد س��اده ای چون 
جرایم نقدی مندرج در قوانین هم قابل مش��اهده است. مواردی چون جرایم 
۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ریالی تخلف از قوانین که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانین را 

نزد عموم فراهم میسازد. 
- مش�کالت اجرایی قوانین: تغییر ش��رایط اجرایی کشور، تغییر سازمانها و 
ساختارهای اداری و اصالح فرآیندها و تعارض قوانین و فقدان دستورالعملهای 
اجرایی و یا عدم تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین و... . سبب میشود که 
در برخی از موارد عمال مصوبات مجلس و قوانین موجود کشور امکان اجرایی 

نیابد و این موضوع یعنی فقدان اثر بخشی و کارآمدی قوانین. 
3. سپس درباره چالشهای نظام تقنین به موارد زیر اشاره نموده است: 

- غلبه طرحها بر لوایح: بر اس��اس آمار اعالم از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه 
گزارش ۴۴۴ طرح و الیحه به مجلس واصل شده که از این تعداد ۳۰۵ مورد 
ط��رح نمایندگان و ۱۲۴ مورد الیحه اس��ت و تعداد مصوبات مجلی ۹۸ مورد 
اس��ت که از این تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد الیحه اس��ت و همچنین ۷۶ 
قانون مصوب به دولت ابالغ شده که ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد الیحه است. 
اگر چه بر اس��اس اصل ۷۴ قانون اساس��ی، مجلس ش��ورای اسالمی از طریق 
الیحه وطرح قانونی و همچنین بر اس��اس اصل ۱۰۲ قانون اساس��ی از طریق 
طرحهای شورای عالی استانها قانونگذاری می نماید ولی بدون تردید اصل در 

نظام قانونگذاری اقدام بر اساس الیحه است. 

این موضوع بدین دلیل است که دولت 
نیازهای عمومی کش��ور را با اتکای بر 
اطالعات واصله از دستگاههای اجرایی و 
همچنین مبتنی بر مطالعات کارشناسی 
بر اس��اس اطالعات موج��ود در دولت 
بهتر از نمایندگان تش��خیص میدهد. 
این موضوع خصوصا زمانی اهمیت می 
یای��د که قانونگ��ذاری مبتنی بر نفع و 
مصالح عمومی باش��د نه منطقه گرایی 
و بخشی نگری که اطالعات و نهادهای 
موجود در دولت خود میتواند دس��ت 
یاب��ی به نفع عموم��ی را بهتر تضمین 
نماید. لذا تقدیم ۳۰۵ طرح از س��وی 
نمایندگان در مقابل ۱۲۴ الیحه حسن 
محسوب نمیشود بلکه این بیانگر وجود 
مشکل در نظام قانونگذاری است. باید 
ب��ر این نکته تاکید نمائیم که موفقیت 

مجلس در گروی تصویب بموقع قوانین مورد نیاز و اثر گذار در رفع مشکالت 
کشور است، صرف تصویب قانون نمیتواند گزارش عملکرد مجلس باشد و وضع 
قانون و حجم آن هر چه بیشتر باشد نکته مثبتی در عملکرد مجلس نخواهد 
بود. قانونگذاری مبتنی بر طرح فاقد جامع نگری و کار کارشناس��ی قابل اتکاء 
و توجه به نفع عمومی فارغ از منافع منطقه ای و بخش��ی اس��ت. کارشناسان 
دولت و دس��تگاههای اجرایی با اتکای بر تج��ارب اجرایی و اطالعات کمی و 
کیفی قطعا نظرات متقن تری را در مقابل با توان کارشناسی مجلس در اختیار 
دارند. س��ابقه تقنین در سالیان اخیر و خصوصا در سالهای ریاست جمهوری 
سابق که استفاده از بخش عمده ای از بدنه کارشناسی دولت در حوزه تقنین 
با چالش روبرو گردید و مجلس فقط اتکای بر بدنه کارشناس��ی خود داش��ت 
نشان داد که عدم توجه به بدنه کارشناسی دولت یعنی از دست دادن تجاربی 
موفق که ارزش آنها در حوزه تقنین برای درک بهتر مشکالت اجرایی خصوصا 
حتی در اجرای قوانین توان بهتری را برای تصمیم گیری در اختیار دولت قرار 
میدهد و بر این اساس تقدیم طرح باید حالتی استثنایی در تقنین باشد و نه 
اص��ل و آنهم به نحوی که تعداد طرحها قریب ۳ برابر لوایح دولت باش��د. این 
موضوع زمانی چالش جدی تری را ایجاد میکند که در یابیم یکی از مشکالت 
در پیش��نهادات نمایندگان توجه به منافع بخشی و منطقه ای است که سبب 
خواهد شد قوانین مصوب مجلس جامع نگری نداشته و نفع عمومی در معنای 
کل��ی اش را تامین نکند. مجلس باید تقنین مبتن��ی بر طرح را جز در موارد 
خاص و ضروری که وضع قانونی را ایجاب نماید از دستور خارج کند و تقنین 
مبتنی بر الیحه اصل باشد. قانونگذاری مبتنی بر الیحه میتواند نظام تقنین را 
بر جای خود بنشاند و حشو وزوائد را از این نظام بزداید. این اصل میتواند نظام 
تقنین را از فربه شدن غیر متعارف برهاند و تقنین را به عنوان ابزار حکومت و 

فرمانی برای اداره جامعه در جای خود به ابزاری کارآمد تبدیل کند. 
- مش�کل ناش�ی از فوریت در تصویب قانون: موضوع تقنین جز در موارد 
استثنایی که برای رفع مشکلی در کشور قانونی وضع شود با فوریت سازگاری 
ندارد. رس��یدگی فوری در مجلس امکان بررسی دقیق را سلب خواهد کرد و 
منجر به عدم توجه جدی به ابعاد مختلف قانونگذاری خواهد ش��د. بر اساس 
آمار ارائه شده طرحها و لوایح یک فوریت و دو فوریتی در این دوره مجلس تا 
کنون ۸۸ مورد بوده اس��ت که نش��ان دهنده آنست که قریب ۲۰ از طرحها و 
لوایح بصورت فوریتی رسیدگی میشود. البته توجه به این آمار مبین اینست که: 

اوال - بیش��تر فوریتها در طرحهاس��ت یعنی ۸۱ مورد که حدود ۲۶ از تعداد 
طرحهاس��ت و این بدین معنی اس��ت که نمایندگان هم با تقدیم طرح و هم 

تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی روبرو میسازند. 
ثانیا - آمار طرحها و لوایح فوریتی در دوره پنجم ۲۰ مورد، شش��م ۴۴ مورد، 
هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا کنون ۸۸ مورد است که نشان دهنده رویکرد 
نمایندگان در رسیدگی فوریتی است. اگرچه باید اذعان نمود که تحلیل دالیل 
فوریت باید بر اس��اس ش��رایط کش��ور و مشکالت ناش��ی از آن صورت گیرد 
ولی بدلیل عدم دسترس��ی به این اطالعات با ات��کای بر همین آمار خام باید 
گفت این مش��کل در تقنین باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. مجلس و 
کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان باید فرصت کافی برای بررسی و تصویب 
قوانین در اختیار داش��ته باشند. این موضوع خصوصا در نظام قانونگذاری که 
بیشترین ورودی آن مبتنی بر طرحهای نمایندگان است اهمیت بیشتری می 
یابد. جالب اینست که دولت که بیشترین اطالع را نسبت به مسایل کشور دارد 
و باید برای فوریت رس��یدگی از مجلس درخواس��ت کند تعداد لوایح فوریتی 
فقط ۷ مورد اس��ت که نشان دهنده سهم بس��یار پائین رسیدگی فوریتی در 

لوایح دولت است. 
- لزوم رسیدگی تخصصی به طرحها و لوایح: موفقیت تقنین به نحو عمده 
ای در گروی انجام دقیق رس��یدگی های تخصصی در مجلس اس��ت و بخش 
عمده ای از این رس��یدگی از طریق بررس��ی طرحها و لوایح در کمیسیونهای 

تخصصی مجلس صورت می پذیرد.
 اگر به این موضوع مهم توجه کنیم که 
بخس عمده ای از قانونگذاری در کشور 
و البته در جه��ان در حوزه موضوعات 
بین رشته ای است آنگاه لزوم همکاری 
دس��تگاههای مختلف دولتی و اجرایی 
و کمیسیونهای تخصصی مجلس بهتر 
آشکار میشود. بر اساس آمار ارائه شده 
۴۴۴ ط��رح و الیحه ب��ه ۱۳۰۶ مورد 
کمیس��یون فرعی توزیع ش��ده است 
یعن��ی تقریبا هر ط��رح و الیحه بطور 
متوسط بین حدود ۳ کمیسیون توزیع 
شده اس��ت. با توجه به تععد طرحها و 
لوایح و موضوعات متنوع در دستور کار 
مجل��س احتماال توزیع طرحها و لوایح 
بین کمیسیونهای تخصصی باید به نحو 

مناسب تری صورت پذیرد.
از س��وی دیگر جلسات صحن علنی مجلس ۱۹۷ جلسه با حدود ۸۰۵ ساعت 
ذکر ش��ده است که البته بخشی از این س��اعات در ایندوره به رای اعتماد به 
دولت جدید باز میگردد که باید از تقنین خارج شود و آنگاه اگر این جلسات 
به ۹۸ مصوبه مجلس و حدود ۶۹ طرح و الیحه رد ش��ده یا از دس��تور خارج 
شده توزیع شود نشان دهنده آنست که باید برنامه ریزی برای موضوع تقنین 
به نحو دقیق تری صورت گیرد. تعداد جلسات کمیسیونهای مجلس نیز ۱۷۳۲ 
جلسه و حدود ۴۰۲۹ ساعت بوده است که اگر به ۱۳۰۶ طرح و الیحه ارجاعی 
توج��ه کنیم یعنی برای هر طرح و الیحه ارجاعی بطور متوس��ط حدود ۳/ ۱ 
جلسه و قریب ۳ ساعت اختصاص می یابد که بنظر میرسد این تعداد جلسه 
برای کمیسونها رقم قابل توجهی نیست و دقت در امر تقنین اقتضای فرآیند 
مناسب تر و دقیق تر در کمیسیونهای تخصصی است. نکته دیگر رسیدگی بر 
اس��اس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب توسط کمیسیونهای تخصصی مجلس 
اس��ت که با تصویب مجلس ش��ورای اس��المی به عنوان قانون آزمایشی اجرا 
خواهد شد. بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی در کمیسونهای تخصصی باید به موارد 
ضروری اختصاص یابد. متاس��فانه روند رسیدگی به طرحها و لوایح بر اساس 
اصل ۸۵ نیز چون فرایند رس��یدگی فوریتی در مجلس رو به رشد است و در 
طی ادوار مختلف مجلس افزایش یافته و در مجلس نهم نیز تا کنون ۴ مورد 
بر اس��اس این اصل صورت گرفته که احتماال این تعداد تا پایان دوره افزایش 
خواهد یافت. این تعداد بیش از مجلس پنجم و شش��م و معادل کل مجلس 
هفتم اس��ت. برای کس��انی که به فرآیند رسیدگی داخل کمیسیونها آشنایی 
کامل دارند چالشهای ناشی از رسیدگی بر اساس اصل ۸۵ بخوبی روشن است 
و بنظر میرسد مجلس باید برای این موضوع چاره ای بیندیشد و این اصل را 
به همان موارد ضروری اختصاص دهد. خوشبختانه رویکرد شورای نگهبان در 
عدم پذیرش اس��تناد به این اصل در مصوبات مجلس در خصوص قانون امور 
گمرکی و تجارت بشارتی بود که شاید با مداقه شورای نگهبان این فرآیند به 
موارد فقط ضروری اختصاص یابد تا امکان رسیدگی دقیق تر به قوانین مصوب 
در فرایند عادی رس��یدگی در مجلس فراهم شود. موضوع دیگر حجم طرحها 
و لوایح در دس��تور کمیسیونهای تخصصی است. توجه به آمار طرحها و لوایح 

باقی مانده در کمیسیونها نظیر: 
- کمیسیون اجتماعی 33 طرح و 9 الیحه 

- برنامه و بودجه 2۷ طرح و 2 الیحه 
- شوراها 12 طرح 

- قضائی و حقوقی 21 طرح و 1۵ الیحه 
- فرهنگی 1۰ طرح و 2 الیحه 

- کشاورزی 1۴ طرح و 2 الیحه 
نشان دهنده حجم باالی دستوراتی است که در نوبت رسیدگی قرار دارد و اگر 
فرض کنیم که تقنین میتواند راهی برای بهبود شرایط و رفع مشکالت باشد 
آنگاه لزوم برنامه ریزی برای تسریع در این فرآیندها به خوبی آشکار میشود. 

- افزایش پیش�نهادات نمایندگان مجلس: اگر چ��ه نمایندگان محترم در 
حین رسیدگی به طرحها و لوایح و البته طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس 
مجازند تا پیش��نهادات خود را طرح کنند ولی افزایش رو افزون پیشنهادات و 
البت��ه در مواردی رای آوردن آنها و متعاق��ب آن اصالح طرحها و لوایح بعضا 
میتواند ب��ه ناهماهنگی داخل��ی مصوبات و یا بعضا نقض غ��رض نمایندگان 
پیش��نهاد دهنده طرح ی��ا دولت در مقام ارائه کننده الیح��ه بیانجامد. تعداد 
پیشنهادات نمایندگان در این دوره تا کنون ۸۹۰۰ مورد بوده که فقط ۵۳۴۵ 
مرد آن به الیحه بودجه اختصاص دارد که با حذف س��هم بودجه یعنی برای 
هر طرح و الیحه بطور متوس��ط ۸ پیش��نهاد از س��وی نمایندگان ارائه شده 
اس��ت. در این ب��اره باید توجه نمود که علیرغم ا فزای��ش قریب ۱۳ درصدی 
پیش��نهادات در الیحه بودجه تعداد جلسات کمیس��ونهای تخصصی از ۱۰۴ 
به ۹۶ و س��اعات رسیدگی کمس��یونهای تخصصی از ۴۵۸ ساعت به ۵/ ۲۳۶ 

س��اعت تقلیل یافته اس��ت. این موضوع بدین معنی است که علیرغم افزایش 
پیشنهادات سهم کمیسیونهای تخصصی در فرایند رسیدگی به الیحه بودجه 

کاهش یافته است. 
بس��یار بدیهی اس��ت که الزم است این پیش��نهادات حداقل در زمان مناسب 
در کمیس��یونهای تخصصی بررسی و اعالم نظر شود واال کمیسیون تلفیق به 
تنهایی نمیتواند بار این رسیدگی سنگین را مورد پذیرش قرار دهد. در ضمن 
افزایش پیش��نهادات بودجه ای میتواند به افزایش سهم های بخشی و منطقه 
ای در قانون بودجه منتخی ش��ود که البته به لحاظ کارشناس��ی به هیچ وجه 
قابل دفاع نمی باش��د. البته بر اساس آمار منتش��ره ساالنه حدود ۲۰۸ حکم 
قانونی جدید و تکراری در لوایح بودجه ۹۰، ۹۱ و ۹۲ وجود داش��ته که موید 
اینست که مجلس برای ساز و کار رسیدگی به الیحه بودجه باید تدبیر دیگری 

بیندیشد. 
- فقدان س�از و کار بررس�ی انطباق مصوبات با اس�ناد باال دستی: در این 
گ��زارش اگ��ر چه نکته مثبتی وجود دارد که در معاونت قوانین س��از و کاری 
برای بررس��ی عدم مغایرت با قانون اساس��ی و سیاس��تهای کلی نظام و سند 
چش��م انداز و قانون برنامه وج��ود دارد ولی به لحاظ اینک��ه آمار و اطالعات 
مشخصی در این باره ارائه نشده نمیتواند مورد قضاوت قرار گیرد. در هر حال 
اگرچه بر طبق قانون اساسی ساز و کار کنترل عدم مغایرت مصوبات با قانون 
اساسی ش��ورای نگهبان قرار داده ش��ده و در خصوص سیاستهای کلی نظام 
هم بر اس��اس آئین نامه نظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، این مجمع اقدام و به ش��ورای نگهبان اعالم میکند ولی نهایتا 
ساز و کار جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص وجود ندارد 
و نظام تقنینی کشور برای کنترل هم گرایی در استای تحقق اسناد باالدستی 

چاره ای جدی بیندیشد. 
البت��ه در کنار این موضوع مهم، کار ب��ا اهمیت تنقیح قوانین و مقررات نباید 
فراموش ش��ود که با وضع قانونی در این باره مجلس ش��ورای اسالمی دارای 
وظیفه خطیری در این حوزه گردیده اس��ت و هر روزی که بر این ۱۰۸ س��ال 
سابقه قانونگذاری در کشور افزوده شود بر دشواری کار افزوده میشود و البته 
این کار آنقدر مهم و خطیر اس��ت که الزاما بر اس��اس تجارب سایر کشورهای 
موفق در این حوزه چون فرانس��ه باید در یابیم که آزمون وخطا میتواند فقط 
ب��ر دش��واری کار بیافزاید. تالش معاونت قوانین در ای��ن حوزه در خور تقدیر 
اس��ت و البته بر اس��اس اطالعات ارائه شده، قضاوت چندان مشخصی در این 
باره نمیتوان داش��ت و احتماال باید فعال صبر نمود تا نتایج مش��خص تری در 

این باره حاصل شود. 
نقد و بررسی مقاله:

ضمن عرض ارادت و احترام به نگارنده محترم، تذکر چند نکته پیرامون این مقاله 
ضروری به نظر می رسد:

- پرداختن به چالش های قانونگذاری در ایران در هر س��طحی کار پس��ندیده و 
مطلوبی اس��ت که می تواند زمینه های اجتماعی تحول در قانونگذاری سنتی را 
فراهم نماید. صرف نظر از تاریخ انتشار مقاله، روش بررسی چالش های قانونگذاری 
طبق آنچه که نگارنده محترم به آن پرداخته است مورد نظر این نوشتار در معرفی، 

نقد و بررسی است.
- جهت گیری نگارنده محترم در بررسی چالش های قانونگذاری، منبعث از گزارش 
عملکرد منتشر شده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی است و خود 
به ارائه الگویی برای نقد و بررسی چالش ها نپرداخته است. به عبارت دیگر گزارش 
معاون��ت قوانین و مقاله نگارنده محترم ه��ر دو از نبود الگویی برای کار خود رنج 

می برند.
- پرداختن به امور کلی در بررسی های آسیب شناسانه معموال مشکلی را از پدیده 
مورد بحث حل نمی کند زیرا معیاری برای سنجش صحت و کذب نظرات وجود 

ندارد. 
- برای ارزیابی پدیده های اجتماعی می توان به سه دسته عوامل درونی، شرایط 
بیرونی و موضوعات ارتباطی اش��اره و آنها را م��ورد ارزیابی قرار داد و برای بهبود 

وضعیت هر یک پیشنهادات اصالحی را مطرح ساخت.
- در نب��ود م��دل ها و الگوه��ای ارزیابی پدیده های اجتماع��ی از جمله قانون و 
قانونگذاری کشور شاید نتوان عنوان نظام را به آن اطالق نمود و در بهترین شرایط 
می توان با عنوان خرده ساختارهای غیرارگانیک و به هم ناپیوسته از آنها یاد کرد.

- در وضع موجود به دلیل غیرنظام مند بون قانون و قانونگذاری سنتی در ایران 
تقریبا تمامی موضوعات دچار آسیب اند یا خود عین آسیب. 

- با عبور از بحث های روشی و نظری که در امر خطیر تحول در قانونگذاری سنتی 
برای برپایی نظام قانونگرایی نوین بسیار مهم است، شاید بهترین راه برای ارزیابی 
قانون و قانونگذاری کشور در وضع موجود،  ارزیابی عملکرد آن در جامعه یا ارزیابی 

کارآمدی آن است. 
- پیش بینی کارآمدی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی همانند اثربخشی مقاله 
نگارنده محترم، کار دش��واری نیست چرا که رهرو با نشانی نادرست هیچ گاه به 

منزل نمی رسد. 
- ارائ��ه راهکارهای کلی و موردی نیز در تغییرات گس��ترده در پدیده های مهم 
اجتماعی تقریبا دارای آثار چشمگیری نیست. از این روست که این دست مقاالت 
آس��یب شناسانه موردی با سطح کاربری محدود معموال مورد استفاده قرار نمی 
گیرند. - ضمن تشکر از نگارنده باید اذعان کرد که هر یک از آسیب های مطرح 
شده در مقاله خود معلول آسیبی دیگرند. شاید بحث پیرامون آسیب های اصلی 

بتواند مشکل قانونگذاری سنتی را حل نماید.
- آس��یب های ارائه شده در مقاله تقریبا خرده آسیب های بخش های گوناگون 
قانونگذاری سنتی را مطرح ساخته است اما نتوانسته است مجموعه آسیب ها را 
در الگویی خاص مدیریت نماید و برای آن الگوی اصالحی منسجمی ارائه نماید.

- سیاس��ت روز برای تداوم بحث مروری بر چالش��های نظام قانون گذاری ایران 
توس��ط آقایان سید بهزاد پورسید، احمد توکلی و بیژن مقدم اعالم آمادگی 

می نماید.

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( : 
بنیاد برکت در مناطق محروم حضور پیدا می کند

مدیرعامل بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام )ره( گفت:بنیاد 
برکت در مناطق محروم کش��ور حضور پیدا می کند و تمامی ریس��ک های 

آن را می پذیرد.
دکتر سیدامیرحس��ین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان 
حض��رت امام )ره( در مراس��م بهره برداری از کارخان��ه کربن بارد تهران با 
قابلیت تبدیل س��االنه ۴۰ هزار تن دی اکس��ید کربن پاالیش��گاه تهران به 
کرب��ن صنعتی و خوراکی و تبدیل آن به اولین پاالیش��گاه س��بز کش��ور 
اظهار داش��ت:اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و محرومیت زدایی از مهم ترین 
برنامه های س��تاد اجرایی فرمان امام است و در این زمینه در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و اشتغالزایی مدل های دانش محور و صنعتی محور برای ما مهم 
اس��ت که از جمله به ش��رکت »کربن بارد« می توان اشاره کرد.وی افزود: 

ساالنه ۱۸هزارتن گازوئیل مصرف می شد که با توانمندی دانشمندان جوان 
داخلی، گازهای منتشر شده و آالینده ناشی از احتراق سوخت های فسیلی 
برای تبدیل به CO۲ استفاده می شود. او یادآور شد: در شرکت های بنیاد 
برکت ۴۵ میلیون دالر صادرات داشته ایم، که این شرکت ها به کمک بنیاد 
برک��ت فعالیت های خود را در مناطق محروم آغاز کرده اند.وی گفت: بنیاد 
برکت در مناطق محروم کش��ور حضور پیدا می کند و تمامی ریس��ک های 
آن را می پذی��رد، او ادام��ه داد: در ۳۴۵ بنگاه با مش��ارکت بنیاد برکت در 
سراس��ر کشور سرمایه گذاری ش��ده و در این ارتباط ۲۲۸هزار شغل ایجاد 
ش��ده است. او ادامه داد: در مدل اجتماع محور نیز ۲۲هزار طرح در مدت 
۱۵ماه اجرا شده است که ۶۰هزار شغل نیز ایجاد کرده است. وی در مورد 
تولید محصوالت کشاورزی و دامی اظهار داشت: ۸۵۱۹تن گوشت قرمز از 
محل پرورش دام های سبک و ۳۸۰۰ تن پرورش دام سنگین و در مجموع 
۱۲هزار و ۳۱۹ تن تولید گوش��ت قرمز داشته ایم و در منطقه راور کرمان 
۲۶۳۸۸ مترمربع قالی با حمایت های بنیاد برکت در این منطقه تولید و از 

صنعت فرش بافی حمایت شده است.

 پنج شنبه  28 آذر 1398  شماره 5197 

اذان ظهر: 12:02 اذان مغرب: 17:13 اذان صبح فردا: 5:38  طلوع آفتاب فردا: 7:09
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امام هادی )ع(: 

 به راستی که حرام، افزایش نمی  یابد و اگر افزایش یابد، برکتی ندارد و اگر 
انفاق شود، پاداشی ندارد و اگر بماند، توشه  ای به سوی آتش خواهد بود.
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چالشقانون

 
 حمله موشکي رژیم بعثي عراق به شهر قهرمان  پرور دزفول )۱۳۶۱ ش(   ترور صادق 
گنجي رایزن فرهنگي ایران در الهور توسط عوامل استکبار جهاني )۱۳۶۹ ش(  عضویت 

ایران در شوراي اقتصادي سازمان ملل )۱۹۶۵م(   
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