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اص��وال قانون روال رس��میت یافته طرح ریزی 
امکانات گذش��ته جامعه در زم��ان حال برای 
آینده اس��ت. فرآیندی اس��ت که طی آن همه 
تجارب گذش��ته جامعه برای آبادانی فردای آن 

بسیج می شود. 
هر قانون با تحلیل نیازهای گذش��ته نگر آغاز 
می شود و پس از بررسی و تدوین، پیش نویس 
اولیه طرح ریزی بر امکانات موجود برای تامین 
اهداف در آینده ای محتمل را تشکیل می دهد.  
پیش نویس تدوین شده در قالب الیحه یا طرح 
در ق��وه مقننه مورد بحث و بررس��ی قرار می 
گیرد. تحلیل نیاز قانون، بررسی امکانات موجود 
و نوع طرح ریزی بر آن و راستی آزمایی تحقق 
اهداف در آینده محتمل کاری است که در قوه 
مقننه انجام می شود. در شورای نگهبان مجددا 
تحلی��ل نیاز قانون، بررس��ی امکانات موجود و 
نوع طرح ریزی بر آن و راس��تی آزمایی تحقق 
اهداف در آین��ده محتمل از نظر عدم مغایرت 
با ش��رع و قانون اساس��ی مورد بحث و بررسی 
قرار می گیرد. تایید ش��ورای نگهبان به منزله 
عدم مغایرت تحلیل نیاز قانون، بررسی امکانات 
موجود و نوع طرح ریزی بر آن و راستی آزمایی 
تحقق اهداف در آینده محتمل است که مندرج 
در متن قانون اس��ت. مت��ن قانون، طرح ریزی 
امکانات گذش��ته و حال ب��رای آینده در قالب 
گزاره های زبانی اس��ت که هنوز محقق نشده 

است و بناست توسط دولت اجرا شود. 
هی��چ قانونی در زم��ان تدوین پی��ش نویس، 
تصویب و تایید و ابالغ، اجرا نشده است. اهداف 
هیچ قانونی قبل از اجرا محقق نش��ده اس��ت. 
به عب��ارت دیگر گزاره های من��درج در قانون 
هنوز لباس حقیقت به تن نکرده اند. از این رو 
سخنی غیرواقعی یا غیر حقیقی اند که می توان 
آن را س��خن کذب )نه به معنای اخالقی آن( 
اما شیرین نامید چرا که همگان عالقمندند که 
به حقیقت بپیوندد. پیوند قانون با حقیقت در 
اجرا و صحنه عمل اجتماعی محقق می شود. با 
تحقق اهداف از پیش تعیین شده در قانون است 
که مشکلی از زندگی مردم بر طرف می شود. در 
بس��یاری از موارد، قوانین قادر با تأمین اهداف 
خود نیستند. ناکارآمدی قانون ناشی از خطای 
محاسباتی در شناسایی و طرح ریزی امکانات 
گذشته و حال برای آینده یا گزاره بندی زبانی 
آنهاس��ت. شناسایی امکانات گذشته و حال در 
قانون، وابس��ته به در اختیار داش��تن داده های 
بروز و صحیح است. الگوی طرح ریزی امکانات 
ب��رای تحقق آینده محتمل نیز از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اس��ت. بنابراین قوانین ناکارآمد یا 
مبتنی بر داده های نادرس��ت ان��د یا از الگوی 
غیرصحیح در طرح ریزی اس��تفاده کرده اند یا 
در گزاره بندی های زبانی دچار مشکل هستند. 
ناکارآمدی موجب می ش��ود که دروغ ش��یرین 
من��درج در متن قان��ون در قالب دروغین باقی 
بمان��د و نهایتا با حقیقت تل��خ ناکامی مواجه 
می ش��وند. بازبینی قان��ون از نظر بروز خطای 
محاسباتی در شناسایی و طرح ریزی امکانات 
گذشته و حال برای آینده یا گزاره بندی زبانی 
می تواند به آس��یب شناسی ناکارآمدی قوانین 
کمک نماید که معم��وال در حوزه قانونگذاری 
از این دست اقدامات کمتر مشاهده شده است. 
تشدید مشکالت زندگی شامل گرانی، بیکاری، 
اعتیاد، طالق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن 
ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، 
کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد 
اداری و اقتص��ادی، واردات ب��ی رویه، مصرف 
گرایی، قاچاق کاال، معضالت فرهنگی، آسیب 
های اجتماعی و... به معنای ناکارآمدی صدها 
قانون در کشور است که کام مردم را با حقیقت 
قانونگ��ذاری ناکارآمد، تلخ نم��ود. بازی زبانی 
قانون و قانونگرایی، دروغ شیرینی است که باید 
باشد. دستاورد هیچ قانونی در زمان تصویب و 
تایید، آماده نیست. پس در گذر زمان است که 
وضع موج��ود امکانات از طری��ق فرآیند طرح 
ریزی شده در قالب امری تدریجی و مرحله ای 

به وضع مطلوب منتهی می شود. 
در قوانین ناکارآمد معموال زنجیره اتصال وضع 
موجود به وضع مطلوب از طریق دوران گذار به 
دالیل نامعلوم قطع می ش��ود و اهداف از پیش 
تعیین ش��ده قبل از تحقق، نابود می ش��ود. در 
تقس��یم کار ملی قانونگرایی الگویی پیش��ینی 
ب��رای بررس��ی امکان��ات موجود و ن��وع طرح 
ریزی بر آن و راس��تی آزمایی تحقق اهداف در 
آینده محتم��ل وجود ندارد. تمامی روش های
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خ���ب���ر

سرمقاله

بررسی روند اصالحات ساختاری بودجه در جلسه 
شورای اقتصادی سران قوا

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

آنروزه��ا ضرب المثلی در بین مردم این کالن ش��هر تاریخی رایج بود 
تا بتواند پاس��خگوی فشارهای روحی روانی آن ها باشد زیرا می دیدند 
بعضی از کس��به موفق که کف اتاق هایش��ان چند قطعه فرش درجه  
یک نائین و اصفهان روی هم پهن  ش��ده اما نم پس نمی دهند و برای 
پسرانشان تنها دختر از کاسب هم  قطار خود می گیرند و پسر را غالم 

کاسبی دیگر می کنند تا به قول خودشان مال دنیا روی هم بغلتد! 
این بده و بس��تان های کاس��بانه اگرچه به  ظاهر حساب شده بود اما 
در باط��ن روز به  روز جامعه را فقیرتر می کرد تا هزار فامیل همچنان 
بتوانند دورهم بچرخند و از تهیدس��تان خبر نداشته باشند و تنها اگر 
نذر و نذوراتی داش��تند کاس��ه ای از آن را به  سوی مستمندان ساچق 

نمایند! 
انقالب اس��المی که ریش��ه آن به خرداد 42 بر می گشت پس از 15 
س��ال در سایه تحمل کردن طی سال 5۷ توانست این تابو را بشکند 
تا ایدئولوژی اس��المی را بر پایه تس��اوی اس��توار س��ازد که الحق در 
س��ال های اولیه نیز توانس��ت تا حدودی در امر تخریب سد این هزار 

فامیل موفق باشد اما مرور زمان، ایثارگران را به مسلخ شهادت، جانبازی 
و آزادگی کش��اند تا گروه مع��دودی که همان روزه��ای پرتالش دفاع 
مقدس و س��ازندگی را نیز در حاش��یه و زیر پناهگاه های امن گذرانده 

بودند سر از تخم بیرون آورده و سهم خواهی کنند! 
آن ها اگر چه به پشتوانه توانایی های مالی پدران خود از گذشته و یا سوء 
استفاده در مس��ائل کمبودهای دوران جنگ و سهمیه بندی ها توانسته 
بودن��د دوران جوان��ی را از دف��اع مقدس فاکتور بگیرن��د و به تحصیل 
در خ��ارج از کش��ور بپردازند اما چون رنج نکش��یده بودن��د قدر آن را 
نمی دانستند بنابراین به  سوی رانت خواری و سهم طلبی رفته و باالخره 
خودشان را با لطایف الحیلی با عنوان رانت در پست و مقامی جای دادند 
تا امروز بتوانند بار دیگر به بده بستان های کاسبانه که میراثی است شوم 

از حکومت شاهنشاهی مشغول شوند! 
آنچه پس از پایان جنگ نابرابر یکی از نیازهای ضروری جامعه به حساب 
می آمد ایجاد فضای شاد بر اساس قوانین اسالمی برای همه و بخصوص 
کسانی بود که رنج و آالم این ستیز نابرابر را لمس کرده بودند اما هیچ  
یک از ارگان های دولتی متولی این پروسه نتوانستند شادی ها را وسعت 
بخش��ند تا فرزندان محروم که گروهی از آن ها را کودکان کار تش��کیل 
می دهند از آن بهره  مند شده و اوقاتی محدود را فارغ از تمامی مشکالت 
در اینگونه محیط ها سپری نمایند و در این میان وظیفه ارگانی شهرداری 
را می توان پر اهمیت تر دانست و البته اگر طی این سال ها مراسمی تحت 
عنوان شادی آفرینی برگزارشده تنها به قشری خاص اختصاص یافته که 
آلبوم عکس ها و فیلم های موجود در آرشیو مراکز فرهنگی این دستگاه 
دراین باره ش��هادت می دهد زیرا تمامی آن ها حاکی از آن است که این 
کودکان و نوجوانان را نمی توان از قشر نیازمند و کودکان کار فرض نمود 

زیرا هرکدام همان چهره هایی هس��تند که در مراسم های قبلی با سنین 
پایین تر حضور داشته و امروز نیز در معیت اولیاء خود که به نحوی با این 
مراکز ارتباط تنگاتنگ دارند عازم مراسم و جشن ها شده اند تا بازهم بدعت 
به  جامانده »بده و بستان های کاسبانه« زنده بماند! و در این میان متولی این 
بخش فرهنگی در شهرداری کالن شهر اصفهان در گفتگویی با خبرگزاری 
خودشان می گویند: در حال حاضر تعدادی از خیریه های اصفهان در منطقه 
قصر قند، فنوج و نیک شهر مستقر هستند و امداد رسانی خوبی از طرف 
آن ها انجام شده است و از قول شهردار نیز وعده داده اند که یکی از شهرهای 
این استان به  صورت پایلوت با عنوان »شهر هم پیوند در بلوچستان« مورد 
حمایت شهرداری اصفهان قرارگرفته و مدلی برای توسعه پایدار و افزایش 
میزان سطح تاب آوری زیستگاه های انسانی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی با 

همکاری خیریه ها اجرا شود! 
بد نیست به رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان متذکر 
شد که پروژه صنایع دستی زنان و مردان در استان سیستان و بلوچستان 
زیرمجموعه کاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع  دستی است 
که این روزها وزیر آن فعاالنه در صدد پیاده کردن طرح هایی در این  باره و 
در منطقه است و توسعه پایدار را هم می توان از وظائف سازمان شهرداری ها 
و دهداری های کش��ور قلمداد نمود و بودجه آن را جذب کرده که بخش 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اگر چراغی دارد به منزل 
رواتر اس��ت تا به مسجد! و هم اکنون کالن شهر اصفهان دراین باره علیرغم 
حمل لقب »اس��تان برخوردار« اما مسیر رکود مطلق را سپری می کند و 
نیازمند آن اس��ت تا ش��هرداری تمام توانایی فوق برنامه خود را به مناطق 
محروم در ش��مال و شرق کالن شهر س��پرده که حتماً بهتر می دانند در 

بیغوله های حواشی شهر کمبودهای بخش فرهنگی بیداد می کند!

کدخدایی:
مالک بررسی صالحیت ها 

عدم شرکت در نماز 
جماعت نیست

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گف��ت: نه 
اظه��ارات افراد در مجل��س و نه دیدار با 
فالن فرد و نه ش��رکت و عدم شرکت در 
نم��از جماعت، هیچکدام مالک بررس��ی 
صالحیت ها نیست؛ لطفا فرافکنی نشود. 
عباس��علی کدخدایی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر در پاس��خ به شبهه افکنی 
برخی درباره بررسی صالحیت ها نوشت: 
نه اظهارات اف��راد در مجلس و نه دیدار 
با فالن فرد و نه ش��رکت و عدم ش��رکت 
در نماز جماعت، هیچکدام مالک بررسی 
صالحیت ها نیست. لطفاً فرافکنی نشود.

وی افزود: مالک بررسی ها، بندهای مقرر 
در قانون انتخابات است.

از سوی روحانی؛
قانون»شفافیت و 

نظارت بر تأمین مالی 
فعالیت های انتخاباتی« 

ابالغ شد
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور اع��الم کرد: 
قانون ش��فافیت و نظارت ب��ر تأمین مالی 
فعالیت های انتخاباتی توسط رئیس جمهور 
به وزارت کش��ور ابالغ ش��ده است. جمال 
ع��رف در رابطه با اینکه وزارت کش��ور در 
جهت اجرای قانون »شفافیت و نظارت بر 
تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی« که با 
قید دو فوریت در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب رسیده، در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس ش��ورای اسالمی چه اقدامی 
انجام داده اس��ت؟ گفت: این قانون توسط 
رئیس جمهور به وزارت کش��ور ابالغ شده 
است. وی عنوان کرد: ما هم قانون شفافیت 
و نظ��ارت بر تأمی��ن مال��ی فعالیت های 
انتخاباتی را به اس��تان ها و ستاد انتخابات 
سراسر کشور ابالغ کردیم تا بخشی از این 
قان��ون را که می توان، در این دوره اجرایی 
کرد صورت گیرد. ای��ن اقدام عمدتاً ناظر 
بر این اس��ت که خود نامزدها حس��ابی را 
ب��از کنن��د و آن را ب��ه فرمانداری های ما 
اعالم کنند و این ش��ماره در سامانه جامع 

انتخابات ثبت خواهد شد.
عرف در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه 
هنوز نامزدهای انتخابات نهایی نش��دند و 
تبلیغاتشان شروع نشده اجرای این قانون 

منوط به آغاز روند انتخابات است. مهر

روند اصالحات س��اختاری بودجه در جلس��ه ش��ورای هماهنگی س��ران قوا مورد 
بررسی قرار گرفت.

چهل و شش��مین جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، با حضور سران قوا، 
معاون اول رئیس جمهور، وزرای ذی ربط، دادس��تان کل کش��ور و معاون اول قوه  
قضائیه برگزار ش��د، در بخشی از این جلسه روند اصالحات ساختاری بودجه مورد 
بررس��ی قرار گرفت. همچنین، در ادامه جلسه درباره چگونگی هماهنگی بین قوا 
برای انجام بهینه امر نظارت به نحوی که موجب افزایش کارآمدی و سرعت جریان 
امور دستگاه های اجرایی شود، تصمیم گیری و مقرر شد در ظرف سه ماه آتی طرح 

پیشنهادی تهیه و به تصویب شورای عالی رسانده شود.
همچنی��ن در این جلس��ه گزارش��ی از رون��د واگذاری های بنگاه ه��ای متعلق به 
صندوق های بازنشس��تگی و تأمین اجتماعی و مش��کالت اجرایی آن توسط وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جلسه ارائه شد.
اعضای ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی بر ادامه روند واگذاری ها با رعایت کامل 
منافع ذی نفعان و به کارگیری بهینه س��رمایه ها و منابع موجود در جهت اهداف و 

مأموریت های این صندوق ها تأکید کردند.
در ابتدای این جلس��ه اعضا ضمن تبریک دهه مبارک فجر به ملت ایران خواستار 
حض��ور همه آحاد مل��ت و ایرانیان در مراس��م راهپیمای��ی روز 22 بهمن ماه به 
عنوان نماد وحدت و انس��جام ملی و مشارکت عمومی در مقابله با جنگ تحمیلی 

اقتصادی از سوی دولت آمریکا شدند. پایگاه اطالع  رسانی ریاست جمهوری

نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��المی گفت: خودکفایی و 
تحقق ش��عار هایی که جزو منویات مق��ام معظم رهبری در 
حوزه اقتصادی اس��ت و همچنین بحث قوی شدن در عرصه 
اجتماعی، ایجاد اش��تغال و تسهیل ش��رایط ازدواج و نظارت 
بر دس��تگاه های فرهنگی از اولویت های مطرح برای مجلس 
یازدهم اس��ت. الهام امین زاده با اش��اره به معیار های نماینده 
منتخ��ب مردم برای انتخابات پی��ش رو  گفت: انقالبی بودن، 
تعهد، والیت مداری، تخصص و کارآمدی از جمله معیار هایی 

است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
 وی ارائ��ه همه ابع��اد تحصصی و تحصیلی و س��وابق کاری 
کاندید اها را ی��ک گام مثبت برای معرفی کاندیداها به مردم 
دانس��ت و تصریح کرد: صرفا معرفی اس��م و چهره نمی تواند 
دلیل آگاهانه انتخاب مردم باشد، لذا مؤلفه های اعالم شده باید 

تخصصی تر باشد تا انتخاب برای مردم آسان تر باشد.
 امین زاده تاکی��د کرد: مجلس یازدهم اگر به دور از هرگونه 
فضای سیاس��ی و گمراه کننده و بر مبنای خردورزی باشد، 
قطعا با حضور مردم در اس��فند ماه می تواند مجلسی نوین را 
رقم بزند. نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: خودکفایی و تحقق ش��عار هایی ک��ه جزو منویات مقام 
معظم رهبری  در حوزه اقتصادی است همچنین بحث قوی 

ش��دن در عرصه اجتماعی، ایجاد اش��تغال و تسهیل شرایط 
ازدواج و نظارت بر دستگاه های فرهنگی از اولویت های مطرح 

برای مجلس یازدهم است.
امین زاده همچنین گفت: مجلس 14 نقش نظارتی دارد، که 
مجالس اخیر متاسفانه نتوانستند نقش خود را به درستی ایفا 
کنن��د، لذا نقش نظارت��ی در بخش فرهنگی حتما باید فعال 
باش��د و توجه به دیپلماس��ی پارلمانی باید در قاره های دیگر 
مدنظر باشد و به گونه ای سامان داده شود که اقتصاد بین الملل 
کشور نیز تقویت شود. نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
ب��ا بیان اینکه توجه ب��ه رای و نظر مردم از ویژگی های مفید 
ش��ورای ائتالف نیرو های انقالب است و گفت: تکیه و استناد 
به رای افراد مختلف در سطح جامعه، اقشار مختلف و صنوف، 
افرادی که رزومه و گذش��ته کاری دارند از ویژگی های خوب 

سازوکار جدیدی شورای ائتالف نیرو های انقالب بود.
امین زاده با تاکید بر اینکه کشور درحال حاضر به یک مجلس 
مقتدر نیاز دارد، تصریح کرد: افراد انتخاب شده در بین 15۹ 
نفر و گزینش ۹۰ نفر از بین آنها، تالش ش��ده تخصص ها مد 
نظر باشد تا کارآمدی مورد توجه باشد و ۳۰ نفر انتخابی تهران 
در کمیس��یون های تخصصی ایفای نقش کنند تا مجلسی با 

قدرت شکل بگیرد.  میزان

صفحه 2

تا جنگ نشود و تهدید دشمن 
تمام شود

بده و بستان های کاسبانه!

خ���ب���ر

دروغ شیرین قانونگرایی!؟
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نظارت، تحقق شعارهای حوزه اقتصادی و تسهیل ازدواج؛ 
اولویت های مجلس یازدهم

باید قوی شویم 
رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش:


