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امامعلی)ع(:

عقل راهنمايی می كند و نجات می دهد و نادانی گمراه می كند 
و نابود می گرداند.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 انتشار خبر بازگشت حضرت امام به ايران )1357 ش(  شهادت عالم مجاهد آيت ا... 

سيد محمد باقر صدر توسط دژخيمان بعث عراق)1400ق(   كشف اشعه ايكس توسط  
ويلهلم رونتگن دانشمند معروف آلماني )1896م(   
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اش��اره: طنز را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد توجه 
قرار داد كه گوناگوني آنها ناشي از تفاوت در منشأ تقسيم 
بندي هاست عواملي چون سادگي و مفهومي بودن طنز، 
عيني و غيرانتزاعي ب��ودن، افزايش ظرفيت نقدپذيري و 
ترجمه حكم و پند و اندرزها، بيان غيرمستقيم را مي توان 
از جمله رموز جاذبه، توانمندي و قدرت طنز دانست. طنز و 
مطايبه و نقد آن، رشته اي نوپژوهش در ايران به شمار مي 
آيد و با توجه به معاني غالبا متفاوت طنز و نيز عرصه هاي 
متفاوت كاربرد آن و دشواري تعريف طنز، متأسفانه تاكنون 
براي زبان طنز در ادب فارسي دسته بندي دقيق، علمي 
و جامعي ارائه نش��ده است. قانون و قانونگذاری وابسته به 

جامعيت و شموليت صد در صدی آن است. ورود هر گونه 
خدش��ه به جامعيت قانون به كاركرد اجتماعی آن لطمه 
می زند. اين نوشتار به ارائه لطايف و ظرايف ادبی پيرامون 
قانون برای استثنائات در قانونگذاری به سبك ايرانی می 

پردازد كه از نظر خوانندگان می گذرد:
- افرادی كه طی ده سال گذشته از دماغ فيل افتاده اند از 

شمول اين قانون معاف اند!
- كسانی كه توسط دستگاه های مسئول اثبات شود كه 
خون شان از بقيه مردم رنگين تر است مشمول استفاده از 

اين قانون می شوند!
- آقازاده ها و منسوبين به آنها بطور كلی از هر گونه قانون 

تعهد آور مستثنی هستند!
- آشنايان با مسئوالن با استفاده از ضابطه قديمی پارتی 

بازی می توانند از امتيازات اين قانون بهره مند شوند!
- با هر گونه رانت و رانت خواری در اين قانون مگر با اذن 

مديران مربوطه به شدت برخورد می شود!
- دارن��دگان ژن خوب ب��رای تصويب قوانين مورد نياز به 

فراكسيون های مجلس شورای اسالمی تماس بگيرند!
- گرايش��ات حزب��ی و جناح بازی های سياس��ی بجز در 

مرحله اجرای قوانين ممنوع است!
- اج��رای قوانين محلی جز برای منافع قومی و قبيله ای 

امكان پذير نيست!

- اجرای بسياری از قوانين مهم به دليل ناسازگاری آنها با 
سليقه فالن مسئول برای پنج سال به تعويق افتاد!

- سودرس��انی تصويب و اجرای قوانين از دست اندكاران 
تصويب و اجرا آغاز می شود؟

- الب��ی ها و رايزنی ها در كس��ب مجوزه��ای الزم برای 
فعاليت های اقتصادی از لوازم اجتناب ناپذير موفقيت به 

سبك ايرانتی است!
- گريزگاه قانون محل استفاده حداكثری از ما بهتران در 

تبعيت از قانون است!
- اجرای قانون برای ماش��ين سواران خارجی شاسی بلند 
ممنوع است چرا كه قانون برای پرايدسواران مسافركش 

تحرير شده است!
- حيات خلوت قانون محل شكل گيری گفتمان استثنائات 

قانون است!
- خريداران معافيت به اقتصاد كشور كمك می كنند و می 

توانند از اجرای قانون فرا كنند!
- ايستادگان در صف الباقی مردم اند كه ته مانده از قوانين 
با رعايت كامل نوبت اگر رسيد به آنها داده می شود و بايد 

نسبت به دريافت آن رسيد محضری ارائه نمايند!
- دس��تگاه های نظارتی نيز برای جبران همه نابرابری ها 
بر نحوه وقف روغن ريخته برای امام زاده نظارت مس��تمر 

دارند!

کاریکلماتور قانون برای استثنائات!!

اشاره:قوانيندارایاستثنائاتفراوانيکیازچالش
هایقانونگذاریس�نتیبهس�بکايرانیاس�تكه
قانونگذارنمیتواندويژگیهایعامبودنوجامعيت
رابرایقانونموردنظرخودتاميننمايدكهسرنوشت
گفتمانیمناسبیهمنخواهدداشت.دربرخیموارد
قوانين�یوجوددارندكهفهرس�تطوالن�یازموارد
عدماجرایقانوندرموردآنهابيش�ترازاصلقانون
جل�بتوجهمیكن�دوگوياكهقانونبرایاس�تثناء
كردنآنهانوشتهشدهاستنهبرایمخاطباناصلی.
ايننوش�تاربهبحثوبررسیپيرامونقوانيندارای
اس�تثنائاتفراوانمیپردازدك�هازنظرخوانندگان

خواهدگذشت:

شرح ماجرا
م�اده)52(قانونمالي�اتبرارزشافزودهضمننس�خ
ضمنیدوقانونمغايربااينقانونمواردزيرراازشمول

اينقانونمستثنیكردهاست:
- قانون برنامه چهارم توسعه

- قانون ماليات های مستقيم و اصالحيه های آن
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی

- قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادی
- قانون تردد وسايل نقليه خارجی

- قان��ون عوارض آزادراه ها و عوارض عبور كاالهای خارجی 
از قلمرو جمهوری اسالمی ايران

- قان��ون نحوه تامين هزينه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 
و اتاق تعاون و اصالحيه های آن

-م�واد)63(و)87(قان�ونوصولبرخ�یازدرآمدهای
دولت

تحليلوبررسی
-قبحاستثنایاكثر:

اصوال گزاره های قانونی در شموليت مطلق اند و استثنائات 
را برنمی تابند. بويژه اگر اس��تثنائات در قوانين شامل موارد 
متعددی باش��د به گونه ای كه ب��ه اصالت قانون لطمه وارد 
س��ازد. در اينگونه موارد قانون نامي��دن گزاره های مملو از 
اس��تثنا محلی از اعراب ندارد و نزد جامعه و ذينفعان ارزش 
قانون و قانونگذاری دچار نقصان می ش��ود. مخاطبان قانون 
معم��وال پذيرای قوانين دارای اس��تثنائات ف��راوان نبوده و 
نيستند. تلقی آنان از اين دست قوانين گسترش قانونگرايی 
نيس��ت بلكه گس��ترش بی قانونی از طريق قوانين مصوب 

است.
-مخدوشكردنعامبودنقانون:

يك��ی از ويژگی های مهم قانون، عام بودن آن اس��ت كه به 
معنای شموليت آن بر تمامی مصاديق مورد انتظار است. عام 
بودن قوانين نشانه فراگيری آن بر همه حوزه تحت پوشش 
اس��ت به نحوی كه موارد خارج از ش��موليت وجود نداشته 
باش��د. عام بودن قوانين ناظر به ديدگاه كامل قانونگذار در 
هنگام قانونگذاری است. قانون غيرعام ضعيف است و ضعف 
آن مرتبط با روشی است كه قانون با آن صورت بندی شده 
است. به عبارت ديگر متن قانون توانايی جمع كردن جميع 
جهات محتوايی خود را ندارد و مجبور اس��ت دامنه شمول 
خ��ود را تكه تك��ه و پاره پاره نمايد تا ب��ه اهداف مورد نظر 

خود برس��د. گزينش جامعه ه��دف قانون بدون ترديد با اما 
و اگرهای ف��راوان در جامعه همراه خواهد بود كه در موارد 
مش��ابه قانونگذار از عهده روشنگری آن برنيامده و موضوع 

سر از خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم درآورده است.
-كاهشقدرتقانونباوجوداستثنائات:

قانون بدون اس��تثناء قانون اس��ت و با ورود استنائات از كم 
ت��ا زياد از ق��درت قانون در اجرا می كاه��د و موجب تنزل 
ارزش اجتماعی آن می شود. قانون دارای استثنائات فراوان 
پيش��اپيش بر اجرا نشدن نش��دن خود همگان را آگاه می 
سازد و حساسيت های مخاطبان خود را بر استثنائات برمی 
انگيزد. قدرت قانون از طريق پمپاژ سراس��ری آن به جامعه 
تامين می ش��ود اما زمانی كه بجای پمپاژ سراسری با قطره 
چكان به اعمال قدرت قانون پرداخته ش��ود از تاثيرگذاری 

قانون جز نام و نشانی باقی نخواهد ماند.
-عدمجامعيتقانون:

جامعيت قانون حكايت از حضور تمامی مشمولين قانون در 
دايره تحت كنترل آن اس��ت. قانون جامع می تواند بر همه 
آنچه كه بايد عملكرد مطلوب داش��ته باش��د. اجرای قوانين 
دارای اس��تثنائات فراوان از اين جهت كه در گام نخس��ت، 
قانون جامعيت خود را نقض می كند با دشواری های همراه 
اس��ت كه بايد برای بر طرف نمودن آن فكری كرد. قانونی 
كه قبل از اجرا دارای اس��تثنائات فراوان باشد در حين اجرا 
توانايی پيش��برد اهداف خود را در گفتمان اجتماعی رقيب 

)استثنائات( ندارد.
-بیثباتیقانوندرمصاديق:

ه��ر گونه تغيي��ر در مصاديق تحت پوش��ش قانون با تنش 
همراه اس��ت و نيازمند مصزف انرژی ب��رای بازيابی تعادل 
مجدد اس��ت. قوانين دارای اس��تثنائات فراوان در بدو امر با 
بی تعادلی نس��بی وارد زمينه اجرا می شوند. بنابراين برای 
ارائه حداكثر توان اجرايی خود در گام اول بايد تعادل نهايی 
خود را بازيابی كند و سپس به اجرای عملكرد خود بپردازد 
كه اين حالت عملكرد قانون را با تاخير قابل مالحظه مواجه 
می سازد. اجرای قانون از نظر محيط عمل به ثبات نيازمند 
است و ش��ايد همگان ظلم علی الس��ويه را بپذيرند اما زير 
بار عدل گزينش��ی نروند. قوانين دارای اس��تثنائات فراوان 
مص��داق بارز بی ثباتی مورد انتظار از قانون اس��ت كه نمی 
تواند ثبات روش��ی م��ورد نياز برای پياده س��ازی قانون در 

جامعه هدف خود را به درستی تعريف نمايد.
-افزايشابهاموپيچيدگیقانوندرمقاماجرا:

ب��دون ترديد اجرای قوانين دارای اس��تثنائات فراوان بدون 
حرف و حديث و عوارض جانبی نخواهد بود. رقبای موجود 
در استثنائات قانونی جو روانی جامعه را هنگام اجرای قانون 
ب��ر هم خواهند زد و اجازه نخواهن��د داد كه قانون بر مدار 
صحيح خود به نقش آفرينی بپردازد و بتواند به ارائه حداكثر 
عملكرد خود دست يابد. همگان در برخورد با قوانين دارای 
اس��تثنائات فراوان از هم پيرامون داليل استثنائات خواهند 
پرس��يد و چون معموال توضيحات كاف��ی در اين باره ارائه 
نمی كنند ابهام ايجاد شده به ناچار به خرده فرهنگ مزاحم 

تبديل خواهد شد.
-خردهفرهنگمخربناكارآمدی:

اج��رای قواني��ن دارای اس��تثنائات فراوان قطع��ا با حضور 
خرده فرهنگ ه��ای مخرب و مزاحم همراه اند كه بر طبل 
ناكارآمدی و بی عدالتی و نابرابری می كوبند. اس��تثناپذير 
ب��ودن قانون از نقاط ضعف آن اس��ت كه در مقام اجرا و نه 
تدوين و تصويب مشكالت مخصوص به خود را توليد خواهد 
كرد كه باي��د با درايت آنها را تحت كنت��رل درآورد. توليد 
خرده فرهنگ های مخرب در مورد قوانين دارای استثنائات 
فراوان در ابتدای امر موضوع مهمی نيس��ت لكن رفته رفته 
فض��ای قانونم��داری جامعه را بر اس��اس اص��ول گفتمانی 
تن��گ و تنگ تر می نمايد و با جذب انرژی از س��اير منابع 
اجتماعی جاي��گاه خود را به چالش ه��ای اجتماعی ارتقاء 
می دهد. نقش اطالع رس��انی اثربخش قانون و قانونگذاری 
برای پيش��گيری از تش��كيل خرده فرهن��گ های مخرب و 
چال��ش های گفتمانی پيرامون قانو، قانونگذار و قانونگذاری 
اس��ت كه معموال تاكنون به نحو شايسته انجام نشده است. 
انتش��ار قوانين در روزنامه رسمی اصال پاسخگويی اين نياز 

مهم اجتماعی نيست.
-ايجادرانتوشرايطخاصبرایبرخیقوانين:

برخ��ی از قوانين و مقررات در زمانی به تصويب می رس��ند 
كه برخی معافيت ها و رانت ها خواس��ته يا ناخواسته برای 
برخی ذينفعان بوجود می آيد كه موجب دلخوش��ی آنها و 
نگرانی رقبای آنها می شود كه در زمان اجرا با مظلوم نمايی 
و اش��كال تراشی، مانع اجرای صحيح قانون می شوند و اين 
چيزی نيس��ت جز عوارض خرده فرهنگ مخرب ناش��ی از 

اجرای قوانين دارای استثنائات فراوان.
-ضعفقانونگذاری:

قواني��ن دارای اس��تثنائات فراوان نش��انه وج��ود ضعف در 
قانونگذاری سنتی است كه نمی تواند قانون مورد نظر خود 
را در قالبی بدون اس��تثنائات فراوان ص��ورت بندی نمايد. 
اش��اره ضعف قانونگذاری، ناكارآمدی قانونگذاران را در خود 
مس��تتر دارد كه نمی تواند از امكانات موجود الگوی بسازد 
كه بدون اس��تثنائات فراوان قان��ون را اجرا نمايد يا حداقل 
برای اس��تثنائات صورت بندی جديدی از قانون ارائه نمايد 

كه خروجی آن قوانين دارای استثنائات فراوان نباشد.
- زير سوال بردن دليل تصويب قانون:

قوانين دارای اس��تثنائات ف��راوان خود نقض غرض تصويب 
قانون اس��ت و داليل آن را با تكش��يك مواجه می س��ازد. 
همگان با مالحظه فهرس��ت بلندباالی استثنائات قانون به 
بقيه گزاره های قانونی به ديده ترديد خواهند نگريست كه 
خوش��ا به حال مستثنی ش��دگان! اينگونه است كه قوانين 
دارای استثنائات فراوان معموال دارای سرنوشت مطلوبی از 

نظر اجرا در جامعه ندارند.
-القایوجودنيازحوزهمحدودیازجامعهبهقانون:

اعالم نياز قوانين دارای استثنائات فراوان از كجا تامين می 
ش��ود؟ چه نيازی ب��ه قوانينی كه دارای اس��تثنائات فراوان 
اس��ت وجود دارد؟ بخض اندك جامعه نياز به قوانين دارای 

اس��تثنائات فراوان ندارند و اين امكان وجود داش��ت كه با 
قانون خاص گروه محدود متقاضی نياز آنها را برطرف نمود. 
شايسته نيست كه امكانات قانونگذاری سنتی را برای قانونی 

با تعداد انگشت شمار ذينفعان بكار گرفت.
-قانونیبرایمخاطباناندکبجایبرایهمه:

قانون برای همه جامعه اس��ت و همگان از مواهب آن بهره 
مند ش��وند. قانون همگانی دارای مخاطب و ذينفع خاص و 
محدود نيس��ت و نمی توان در قالب يك قانون سراس��ری 
منافع عده ای محدود و معدود را تضمين نمود. معدودگرايی 
در قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی دارای س��ابقه ای 
طوالنی است كه نش��انگر عمق ضعف در روش قانونگذاری 
س��نتی است. هيچ گاه همگان از اين دست قوانين احساس 
س��ود نخواهند كرد بلكه احساس بی عدالتی ناشی از آن بر 

تبعيت پذيری مردم از قوانين اثر منفی دارد.
-تقدماستثنائاتبراصلقانون!

اينگون��ه به نظر می رس��د كه در قوانين دارای اس��تثنائات 
فراوان، تقدم اس��تثنائات بر اص��ل قانون وجود دارد و دليل 
تصويب قانون استثنائات است نه بقيه. اين دست قوانين جز 
در موارد محدود در بس��ياری از موارد الزم االجرا نيس��تند. 
شای بتوان اين قوانين را اس��تثناء¬محور ناميد كه فلسفه 
وجودی آنها متكی بر موارد خاص اس��ت. در اين موارد از از 
اجرای قوانين اس��تثنا حفاظت می ش��ود و مقدم بر اجرای 
قانون تازه اس��ت. قانونگذار بيش از آنكه مراقب ش��رايط و 
احوال مخاطبان اصلی قانون باشد نگران حال استثناشدگان 

است كه مبادا به آنها در اجرای قانون بد بگذرد!
-كماهميتبودنقانونجديدنسبتبهقوانينقبلی:

قوانين دارای استثنائات فراوان در مقايسه با قوانين مشابه از 
اهميت كمتری برخوردارند كه به دليل ضعف گفتمانی اين 
دست قوانين در گفتمان قانونگذاری و ابرگفتمان اجتماعی 
است. پيشاپيش می توان پيش بينی نمود كه قوانين دارای 
اس��تثنائات فراوان از استقبال مناس��بی برخوردار نخواهند 
ب��ود و در مقام اجرا با مش��كالت متع��ددی همراه خواهند 
بود. مردم به وضوح مشاهده می كنند كه قانون و قانونگذار 
ب��ه عده ای اجازه داده اس��ت كه قان��ون را اجرا نكنند و به 
عده ای اجازه داده اس��ت كه آن را تا نيمه اجرا كنند قطعا 
از تبعي��ت نخواهند كرد. تجويز اس��تثناء در قانون به منزله 

تزريق ناكارآمدی در آن است.
هر گونه بحث و بررس��ی در باره قوانين دارای اس��تثنائات 
فراوان بدون پرسش��گری از تقسيم كار ملی در قانونگذاری 
س��نتی دارای اثربخش��ی مطل��وب نخواه��د ب��ود. البته با 
پاسخگويی مناسب و بموقع آنها می توان به شكل گيری و 

گسترش گفتمان اجتماعی تحول قانونگذاری اميد داشت.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آيا چش��م انداز بيس��ت ساله و سياس��ت های كلی نظام 

استثناء پذير است؟
- آيا مصلحت انديش��ی خود از مصاديق تصميم گيری های 

استثنايی نيست؟

- آيا مصلحت انديشی موافق با استثنائات فراوان است؟
- آيا مصلحت انديش��ی هميش��ه موافق قاعده كلی قانون و 

قانونگذاری است؟

پرسشگری از دولت
- دس��تگاه های اجرايی در اجرای قوانين دارای استثنائات 

فراوان چه مشكالتی دارند؟
- آيا اجرای قوانين دارای اس��تثنائات فراوان توس��ط دولت 

می توانند چشم انداز بيست ساله را محقق نمايند؟
- اج��رای قواني��ن دارای اس��تثنائات ف��راوان و معافيت ها 
گوناگون در دولت چگونه می تواند سياست های كلی نظام 

را محقق نمايد؟
- ب��ه نظر دولت رابطه عدالت گس��تری اجتماعی با اجرای 

قوانين دارای استثنائات فراوان چيست؟
- دول��ت برای پيش��گيری از ايج��اد رانت ه��ای مرتبط با 

استثنائات قوانين چه برنامه ای دارد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- آي��ا تصويب قان��ون با دامنه محدودتر و نه با اس��تثنائات 

فراوان در مجلس شورای اسالمی امكان پذير نيست؟
- دالي��ل تهي��ه طرح ه��ا و تصويب مصوبات ب��ا انبوهی از 

استثنائات در مجلس شورای اسالمی چيست؟
- ميزان اثربخشی مصوبه مجلس شورای اسالمی كه دامنه 

شموليت آن دارای استثنائات فراوان است چقدر است؟
- آيا مصوبات حاوی اس��تثنائات ف��راوان به جامعيت قانون 

لطمه وارد نمی سازد؟
- آيا استثنا كردن اقليتی از شمولين قانون برای اكثريت از 

مصاديق بی عدالتی نيست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- دالي��ل تاييد قوانين دارای انبوهی از اس��تثنائات توس��ط 

شورای نگهبان چيست؟
- وج��ود انواع و اقس��ام معافيت و ران��ت در برخی مصوبات 
مجلس شورای اسالمی با روح حاكم بر قانون اساسی و شرع 

مغايرت ندارد؟
- نظر ش��ورای نگهبان برای محدود نم��ودن دامنه تصويب 

قوانين )قوانين بدون استثناء( چيست؟
- دالي��ل تايي��د معافي��ت های اس��تثنايی برخ��ی قوانين 

نابودكننده منافع عمومی توسط شورای نگهبان چيست؟
- آيا الگوی مغايرت س��نجی ش��ورای نگهبان قادر به اندازه 
گيری احساس بی عدالتی توسط مردم در برخورد با قوانين 

دارای استثنائات فراوان است؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملكرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور پيرامون 

قوانين دارای استثنائات فراوان در سال 1397 چيست؟
- نظ��ارت س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور بر قواني��ن دارای 

استثنائات فراوان چگونه انجام می شود؟
- بازت��اب های اجتماعی قوانين دارای اس��تثنائات فراوان از 

نظر سازمان بارسی كل كشور چيست؟
- نحوه نظارت س��ازمان بازرسی كل كشور بر قوانين حاوی 

انواع و اقسام رانت و معافيت طاليی چگونه است؟
- عملك��رد دس��تگاه های اجراي��ی در م��ورد قوانين دارای 

استثنائات فراوان چگونه ارزيابی می شود؟

آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى مناقصه گران 
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جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
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روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )38( رونمایی می کند:

قانون، قانونگذار و قانونگذاری در خدمت استثنائات!!؟


