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امامعلی)ص(:

بدترين مردم كسی است كه خطای ديگران را نبخشد و عيب را نپوشاند.
وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 رحلت عالم، فقيه و اديب بزرگوار، آيت ا... مال محمد جواد صافي گلپايگاني )1337 ش( 
 پيام امام خميني )ره( مبني بر ادامه مبارزه و اعتصابات تا پيروزي نهايي )1357ش(  

روحانيون خواستار آزادی همافران زندانی شدند)1357ش(   
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اشاره: تاكنون موضوع آسيب شناسی قانونگذاری در ايران از سوی پژوهشگران 
و نويسندگان بسياری مورد توجه قرار گرفته است و هر يك به تناسب تخصص 
و تجرب��ه خود به اين موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در اين دس��ت 
پژوهش های آس��يب شناسانه، قابليت استناد يا اصوال مستندسازی ديدگاه ها 
و نظرات به ش��واهد عينی و واقعيت های متقن اس��ت. انتشار گزارش »آسيب 
شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« )ويرايش اول( از سوی مركز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی اين سوال را به ذهن متبادر می كند كه 
پس از 113 سال سابقه قانونگذاری وجود خيل عظيم آسيب های ريز و درشت 
در حوزه قانونگذاری، نش��انه چيست؟ قانونگذاری كش��ور با اين همه آسيب و 
مش��کالتی كه دارد، چگونه می تواند به حل معضالت ساير بخش های جامعه 
بويژه حل مش��کالت متعدد و روزافزون زندگی مردم بپ��ردازد؟ چرا كه قبل از 
هر كاری خود نيازمند تغيير و تحول است! نظر به اينکه بيان آسيب ها دردی 
را از جامعه درمان نمی كند روزنامه سياس��ت روز بر طبق رس��الت رس��انه ای 
خود گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی را مبنای پرسشگری از 
تقسيم كار ملی در حوزه قانونگرايی كشور قرار داده است تا به ريشه يابی علل 
و آثار آسيب ها بپردازد. اميد است كه پاسخگويی بهنگام دستگاه ها و نهادهای 
مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پيش رو 

كمك بسزايی نمايد. 
1. آسيب هاي مرتبط با كليت نظام قانونگذاري 

1-1. آسيب هاي ناشي از تعدد مراجع قانونگذاري و عدم تعيين حدود صالحيت 
آنها 

1-1-1. عدم تفکيك صالحيت مجلس و شوراهاي محلي 
2-1-1. عدم تفکيك صالحيت مجلس و شوراهاي عالي 

3-1-1. نبود سازوكار نظارت بر مصوبات مراجع موازي قانونگذاري 
2-1. عدم تبيين قانوني جايگاه نهادهاي پژوهشي در فرايند تقنين 

3-1. نبود نظام تنقيح قوانين 
1-3-1. پراكندگي قوانين و وجود احکام يك موضوع در قوانين متعدد 

2-3-1. مشخص نشدن وضعيت قوانين سابق در قوانين جديد 
3-3-1. وجود احکام تکراري در قوانين 

4-1. آسيب هاي مرتبط با ويژگي و شرايط نمايندگان 
1-4-1. فقدان آشنايي كافي برخي نمايندگان با نظامات قانونگذاري 

2-4-1. فقدان آشنايي كافي برخي نمايندگان با اقتضائات اجرايي 
3-4-1. عدم رعايت تناسب تحصيالت و تخصص نمايندگان در برخي موارد با 

نيازهاي تخصصي كميسيون هاي مجلس
4-4-1. اش��تغال برخي نمايندگان به امور محل��ي حوزه انتخابيه و عدم توجه 

كافي به مصالح ملي 
5-4-1. فقدان ش��فافيت كافي در عملکرد نمايندگان در فرايند تقنين و عدم 

اطالع رساني كافي و عمومي در اين باره

2. آسيب هاي مربوط به مرحله پيش از آغاز فرايند قانونگذاري 
1-2. عدم تعيين ضوابط تبليغات انتخاباتي و نحوه تأمين مالي آن و عدم نظارت 

صحيح و كامل بر اين موارد 
2-2. ضع��ف در تعيين جرائم انتخابات��ي و عدم اجراي صحيح و كامل ضمانت 

اجراهاي پيش بيني شده در قانون 
3-2. نبود معيار كافي براي تشخيص تخصص و صالحيت داوطلبان نمايندگي 

مجلس 
4-2. عدم وجود زمان و امکانات كافي براي شوراي نگهبان جهت احراز صالحيت 

ها 
5-2. فقدان تخصص و اشراف كافي برخي نمايندگان در زمينه هاي فقهي و حقوقي 

3. آسيب هاي مربوط به فرايند تصويب قانون 
1-3. آسيب هاي مشترك در همه مراحل تصويب قانون

1-1-3. عدم رعايت كامل بايسته هاي قانون نويسي 
2-1-3. درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 

3-1-3. تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن 
4-1-3. فقدان توجه كافي به اسناد باالدستي )قانون اساسي، سياست هاي كلي 

نظام، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...( 
5-1-3. ع��دم حضور مؤثر و كارآمد برخ��ي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از 

كميسيون ها، صحن علني مجلس و... 
6-1-3. عدم شفافيت اطالع رساني از طرح ها و لوايح به جامعه ذينفعان 

7-1-3. اس��تفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي 
ضوابط آنها

8-1-3. ضعف نظام آماري قابل اعتماد و اتکا و عدم دسترسي مناسب به منابع 
آماري موجود 

2-3. آسيب هاي موجود در مرحله تهيه پيش نويس )اعم از طرح ها و لوايح(
1-2-3. فقدان نظام كارآمد مسئله شناسي و اولويت سنجي 

2-2-3. ضع��ف رويکرد انطباق قوانين با موازين ش��رع و عدم انبعاث قوانين از 
آنها 

3-2-3. افراط در تقنين در موضوعات مختلف )به عنوان عامل تورم قوانين( 
4-2-3. عدم سنجش تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع 

5-2-3. يکسان انگاري وضعيت تمام نقاط كشور و تمام مصاديق 
6-2-3. ضع��ف قانونگذاري در راس��تاي اجراي برخي اصول قانون اساس��ي و 

سياست هاي كلي نظام 
7-2-3. ضعف كارشناسي پيش نويس ها 

1-7-2-3. عدم كسب نظر ذينفعان يا جامعه هدف 

2-7-2-3. نبود س��ند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، 
امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... 

3-7-2-3. استفاده نشدن صحيح از ظرفيت نخبگان )مانند مركز پژوهش هاي 
مجلس( و بررس��ي جامع نکردن موضوع طرح يا اليحه توس��ط كارشناس��ان و 

متخصصان
8-2-3. عدم اس��تفاده صحيح از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در 

قانونگذاري 
9-2-3. ضعف تعامل سازنده با نهادهاي مرتبط توسط مرجع تهيه كننده پيش 

نويس ها 
10-2-3. عدم توجه به مرزهاي تقنين و اجرا و قضا در تهيه پيش نويس ها 

11-2-3. تركيب موضوعات متعدد در پيش نويس واحد 
12-2-3. عدم ذكر ضمانت اجراي كافي و مناسب براي قوانين 

13-2-3. قوانين موقت و ذكر احکام دائمي در آنها 
3-3. آسيب هاي موجود در مرحله بررسي در كميسيون 

1-3-3. عدم حضور منظم و مشاركت فعال برخي نمايندگان در كميسيون 
2-3-3. روشن نبودن آيين بررسي كميسيون ها در آيين نامه داخلي 
3-3-3. ضعف در فرايند تقسيم تخصصي نمايندگان در كميسيون ها 

4-3-3. تشکيل جلسات كميسيون ها خارج از مجلس شوراي اسالمي 
5-3-3. نبود نظارت بر نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در كميسيون ها 

4-3. آسيب هاي موجود در مرحله بررسي در صحن علني 
1-4-3. امکان بررس��ي پيش��نهاد جديد نمايندگان در صحن بدون بررسي در 

كميسيون 
2-4-3. نبود نظارت بر نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در صحن مجلس

5-3. آسيب هاي موجود در فرايندهاي نظارت در تقنين
1-5-3. نبود نظام نظارتي دقيق جهت نظارت بر عملکرد نمايندگان 

2-5-3. نبود سازوكار نظارتي كافي بر عملکرد كميسيون ها 
6-3. آسيب هاي مرتبط با ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام 

1-6-3. نبود فرايند مشخص جهت بازبررسي و اصالح مصوبات مجمع 
2-6-3. عدم وجود حدنصاب جهت ارجاع موضوع به مجمع
3-6-3. عدم رأي گيري به مصلحت بودن ارجاع به مجمع 

4. آسيب هاي مربوط به مرحله پس از اتمام فرايند قانونگذاري
1-4. آسيب هاي مربوط به مرحله ابالغ و اطالع رساني قوانين 
1-1-4. سردرگمي مخاطبان به نبود سامانه به روز و منقح قوانين 

2-1-4. عدم تفهيم قانون به مخاطبان 
2-4. آسيب هاي موجود در مرحله نظارت بر اجراي قانون 

1-2-4. نبود ضمانت اجراي عدم نگارش آيين نامه اجرايي 
2-2-4. عدم نظارت جامع و مستمر بر اجراي صحيح قانون 

1-2-2-4. ضعف در استفاده مناسب از ابزارهاي نظارتي مجلس و ضعف عملکرد 
نيروهاي نظارتي

2-2-2-4. نبود سيستم به روز نظارت مستمر 
3-4. آسيب هاي مربوط به پايش قوانين

1-3-4. عدم پايش مستمر آثار اجرا و ميزان كارآمدي و اثربخشي قوانين 
2-3-4. نبود معيار ارزيابي آثار مختلف قوانين 

3-3-4. عدم اصالح بموقع ايرادهاي قوانين 
4-3-4. عدم به روز رساني بموقع قوانين 

پس از گذشت چهار دهه از پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي، نظام قانونگذاري 
نيازمند بازنگري و بررسي نقاط قوت و ضعف است، تا ضمن تقويت ظرفيت هاي 
موجود، آس��يب هايي كه منجر به كاهش بازدهي و ضعف اين نظام مي ش��ود 
شناسايي و تا حد ممکن رفع گردند. نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي در بستر 
قانون اساسي بنا ش��د و توسط قوانين اجرايي همچون قانون انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي و قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي سامان گرفت. 
بر اين اساس منشأ بخشي از آسيب هاي موجود مي تواند در نظام قانونگذاري 
پيش بيني شده در قانون اساسي باشد كه با وجود بنايي وزين و اصولي مترقي، 
كه به پشتوانه منابع اصيل اسالمي حاصل شده است، مانند تمامي مصوبات بشر، 
نيازمند آن است كه در طول زمان بازبررسي شود و از حيث امکان هاي اجرايي 
در بستر نظام، بيش از پيش تقويت شود و نيز برخي ديگر از آسيب ها ممکن 

است به سازوكار اجرايي اين ساختار در قوانين عادي باز مي گردد.
 اگرچه به منظور دستيابي هر چه بهتر به آرمان هاي انقالب اسالمي در تحقق 
نظامي اسالمي، مبتني بر قسط و عدل اسالمي، اصالح نظام قانونگذاري در كنار 
س��اير نظامات حاكميتي در جمهوري اسالمي، ضرورتي انکارناپذير است، با اين 
وجود، تا فراهم ش��دن شرايط و انجام بازنگري هاي مورد نياز در قانون اساسي، 
بخش قابل توجهي از آسيب ها را مي توان در نظام موجود و با اصالح قوانين ذيربط 
مصوب مجلس مرتفع و به پويايي و بهره وري نظام تقنين در جمهوري اسالمي 
كمك كرد. اساس��ي ترين ضرورت براي تحقق يك مجلس كارآمد، متخصص و 
متعهد به آرمان هاي انقالب، حضور نمايندگاني متعهد، متخصص و انقالبي است. 
اصالح برخي آسيب ها در قانون انتخابات و پيش بيني سازوكارهايي كارشناسي 
ش��ده و عادالنه، از جمله اقدامات عاجلي اس��ت كه مي تواند به افزايش كارآيي 
مجلس كمك كند. بخش ديگر آسيب هاي اساسي نظام قانونگذاري متوجه مسير 
پيش بيني شده در قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي است كه به 
منظور اجرايي شدن اصول مندرج در قانون اساسي در خصوص مجلس و نحوه 
قانونگذاري به تصويب رسيده است. اين قانون بايد به سمت تخصصي تر شدن 
فرايند قانونگذاري و شفاف تر شدن عملکرد نمايندگان در اين مسير حركت كند، 
به نحوي كه هيچ طرح يا اليحه اي بدون انجام مطالعات همه جانبه در خصوص 
موضوع، و بررسي تمامي جوانب امر، اعم از فقهي، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، 

سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و... در دستور كار قرار نگيرد.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى اجراى طرح هادى روستایى
نوبت دوم 98/11/15
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