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پيامبراكرم)ص(:

به يقين خداوند با خشم فاطمه به خشم می آيد و با خشنودی او خشنود می شود.
وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


   والدت حضرت فاطمه  ی زهرا )س( روز زن و هفته  ی بزرگداشت 

مقام مادر  درگذشت سيد علي نصر بنيانگذار تئاتر ايران )1340 ش(   
رحلت عالم مجاهد و فقيه بزرگوار آيت ا... سيد عباس ُمهري )1366 ش(

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°10 °0
مشهد 

°13 °-1
قم 

°16 °3
زنجان

°0 °-12
رشت

°4 °1

دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:هرنوعادبیدربدوپيدايشچهارچوبو
قوانينمش�خصینداردوپسازگذش�تزمانو
پديدآمدننمونههايیچنداس�تكهمیتوانبا
بررس�ینمونههایاصيلبهاستخراجقوانينآن
پرداخت.اماپسازگذش�تس�اله�اوآفرينش
كاريکلماتورهایبس�يار،وباتوجهبهوجوهمميز
كاريکلمات�ورازديگ�رنثرهایايج�ازی،عالوهبر
ايج�از،میت�واننزديکیوجهنوش�تاریزبانبه
وج�هدي�داری-تصوي�ری-گرافيک�ی،نزديک
ك�ردنذهنيتبهعينيت،وطن�زراازمؤلفههای
اصلیكاريکلماتوردانست.آييننامههاینانوشته
حکاي�تغريب�یدرقانونگ�ذاریاي�راناس�ت.
واگذاریغيرمنطقیقانونگذاریبهدس�تگاههای
اجرايیكهمعموالهميشهانجامكارتوسطآنهابا
اماواگرودش�واریهايیهمراهاست.ايننوشتار
بهارائهلطايفوظراي�فادبیپيرامونآييننامه
هاینانوش�تهدرقانونگذاریبهسبکايرانیمی

پردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

مجمعتشخيصمصلحتنظام
- دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام از عدم تدوين و 

تصويب اسناد الزم التصويب انتقاد كرد! 
- يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام از دستگاه 
های اجرايی خواس��ت ت��ا در ارائه آيين نامه های اجرايی 

مرتبط با خود اقدام عاجل انجام دهند!
- رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم كرد: تاخير 
ارائه اس��ناد الزم التصويب به مجلس ش��ورای اسالمی به 

مصلحت كشور نيست!
- دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام اجرای قوانين 
دارای آيين نامه نانوش��ته و تصويب نش��ده را غيرقانونی 

خواند.
- كتاب »سرگذش��ت آيين نامه های نانوش��ته« از سوی 

انتشارات مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد!
دولت

- دولت طی ابالغ بخش��نامه ای از دس��تگاه های اجرايی 
خواست تا از حداكثر زمان برای تاخير در تدوين آيين نامه 

های قانون استفاده نمايند!

- همايش بين المللی »چيس��تی اس��ناد الزم التصويب 
نانوش��ته« از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 

برگزار شد.
- دوره های آموزشی »اصول آيين نامه نويسی« در برنامه 

های آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت قرار گرفت!
- س��خنگوی دولت اعالم كرد: تا زمان تدوين و تصويب 
آيين نامه های اجرايی، متن پايه قانون مورد استفاده قرار 

می گيرد!
- معاون حقوقی رييس جمهور گف��ت: اداره امور مربوط 
به آيين نامه های نانوش��ته تا زمان تصويب آن بر اساس 

صالحديد دستگاه های اجرايی انجام می شود!
مجلسشورایاسالمی

- مجلس به تحقيق و تفح��ص پيرامون داليل تاخير در 
تدوين آيين نامه های نانوشته توسط دولت رای داد!

- يکی از نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی از ضعف 
ضمان��ت اجرايی تعهدات دول��ت در ارائه آيين نامه های 

اجرايی مرتبط با قوانين خبر داد!
- طرح اس��تيضاح فالن وزير به دليل عدم ارائه آيين نامه 

های اجرايی مورد تعهد در مجلس شورای اسالمی كليد 
خورد!

- رييس مجلس ش��ورای اسالمی از تاخير دولت در ارائه 
آيين نامه های اجرايی انتقاد كرد!

- معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی از تشديد پيگيری 
ها برای تدوين اسناد الزم التصويب خبر داد!

شوراینگهبان
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد: مغايرت اجرای 
قوانين بدون تصويب اسناد الزم التصويب با قانون اساسی 

و شرع مغاير محل بحث و بررسی است!
- مجمع مش��ورتی حقوقی شورای نگهبان با ارسال نامه 
ای از عدم تدوين آيين نامه های مرتبط با قوانين توسط 

دستگاه های اجرايی ابراز نگرانی كرد!
- اصالح برخی قوانين كه آيين نامه های اجرايی آن ارائه 

نشده است در شورای نگهبان تاييد نشد!
- سخنگوی شورای نگهبان از عدم پيگيری جدی مجلس 
شورای اسالمی پيرامون آيين نامه های نانوشته انتقاد كرد!

- پژوهشکده ش��ورای نگهبان برگزار می كند: همايش 

ملی مقابله با آيين نامه های نانوشته با مشاركت دستگاه 
های اجرايی!
قوهقضاييه

- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی كل كشور 
پيرامون اسناد الزم التصويب دستگاه های اجرايی برنامه 

ششم توسعه منتشر شد!
- سازمان بازرسی كل كشور اعالم كرد: موضوع آيين نامه 
های اجرايی نانوش��ته در دستور كار نظارت های موردی 

اين سازمان قرار گرفت!
- معاونت حسن اجرای قوانين سازمان بازرسی كل كشور از 

دشواری نظارت بر قوانين فاقد آيين نامه اجرايی خبر داد!
- س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور با صدور بخشنامه ای از 
تمامی دس��تگاه های اجرايی خواستار اعالم داليل تاخير 

تدوين اسناد الزم التصويب شد!
- بر اساس اعالم سازمان بازرسی كل كشور حسن اجرای 
قوانين دارای آيين نامه های نانوشته ممکن نيست كليه 
اقدامات بر اس��اس تفسيرهای س��ليقه ای مغاير قانون 

است! 

کاریکلماتور آیین نامه های نانوشته!!

شرح ماجرا
بر اس��اس گزارش معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي، از 
وضعي��ت قوانين مصوب اجالس��يه اول دوره دهم )از ابتداي 
دوره تا خرداد 1396(، از ميان 61 قانون منتش��ر ش��ده، 11 
فق��ره قانون، نيازمن��د تصويب 111 مورد آئين نامه و س��اير 
مقررات الزم التصويب )مانند اساس��نامه، بخش��نامه، برنامه 
يا طرح اجرايي( بوده اس��ت ك��ه از اين ميان تنها چهار آيين 
نامه اجرايي به تصويب رسيده است و 10 قانون به شرح زير، 
ب��ه علت عدم تصويب تمام يا بخش��ي از مقررات و آيين نامه 
اجرايي آنها، اجرايي نش��ده يا به ص��ورت ناقص در حال اجرا 

هستند:
1. قان��ون اصالح م��وادي از قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي )مهلت تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن به پايان 

رسيده است(،
2. قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران 
)مهلت تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن به پايان رس��يده 

است(،
3. قانون اصالح مواد 3، 6 و 24 قانون اجراي سياس��ت هاي 
كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي )مهلت تهيه و تصويب 

آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است(،
4. قانون انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك 
جمهوري اس��المي ايران )مهلت تهيه و تصويب دو آيين نامه 

اجرايي آن به پايان رسيده است(،
5. قان��ون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياس��ي )مهلت 

تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است(،
6. قانون تأس��يس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي 
غيردولتي )مهلت تهيه و تصويب شش آيين نامه اجرايي آن 

به پايان رسيده است(،
7. قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه كشور )مهلت تهيه و 
تصويب يازده مقرره آن به پايان رسيده است و مهلت تهيه و 

تصويب هفده مقرره هنوز فرا نرسيده است(،
8. قانون بودجه سال 1396 كل كشور )مهلت تهيه و تصويب 

هفت آيين نامه اجرايي آن به پايان رسيده است(،
9. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )1400-1396( )مهلت تهيه 
و تصويب سي و يك مقرره آن به پايان رسيده است و مهلت 
تهيه و تصويب بيست و هشت مقرره هنوز فرا نرسيده است(،
10. قانون حفاظت، احياء و مديريت تاالب هاي كشور )مهلت 

تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن فرا نرسيده است(. 

بررسی و تحلیل
- خودمحدودكنندگی مجلس شورای اسالمی:

در ي��ا ارزياب��ی كلی اينگونه به نظر می رس��د ك��ه واگذاری 
قانونگذاری به دس��تگاه های اجرايی از ساحت قانونگذاری در 
حال محدودسازی قدرت قانونگذاری مجلس شورای اسالمی 
است و در درازمدت می تواند جريان قانونگذاری را تحت تاثير 
خود قرار دهد. وجود امکانات و اعتبارات كش��ور در دس��تگاه 
ه��ای اجرايی می تواند ق��درت البيگری آنه��ا را در افزايش 
ت��وان قانونگذاری افزايش دهد كه اين مهم با اصل تفکيك و 

استقالل قوا مغايرت دارد.
- عدم نظارت بر واگذاری اختيار قانونگذاری:

واگذاری قانونگذاری به دس��تگاه ه��ای اجرايی صرف نظر از 
تاخيره��ای موج��ود از نظر نظارت پذيری نيز دچار مش��کل 
است. در برخی موارد آيين نامه های اجرايی ناقض قانون بلکه 
قانون اساسی و شرع مقدس هستند و می تواند از يك طرف 
موجب نارضايتی مردم و تضييع حقوق آنان ش��ود و از طرف 

ديگر باعث ضايع شدن حقوق بيت المال شود. 
- كوتاهی در وظايف قانونگذاری:

به نظر می رس��د ك��ه واگذاری قانونگذاری به دس��تگاه های 
اجرايی نوعی كوتاهی از س��وی مجلس ش��ورای اس��المی و 
نمايندگان مردم در تدوين و تصويب قوانين قدرتمند اس��ت. 
ش��ايد عافيت طلب��ی و راحت طلبی قانونگ��ذاران برای عدم 
تحمل مشقت قانونگذاری كامل موجب شده است كه بخش 

مهمی از قانونگذاری به دستگاه های اجرايی واگذار شود.
- دادن شان قانونگذاری به مجری قانون:

واگ��ذاری قانونگذاری به دس��تگاه های اجرايی دادن ش��ان 
قانونگ��ذاری به مجريان قانون اس��ت كه از جهت نداش��تن 
صالحيت علمی و عملی در اين زمينه ممکن است مشکالتی 
را برای اجرای هر چه بهتر قانون فراهم نمايند. اصوال دستگاه 
ه��ای اجرايی متخصص امور اجرايی خود هس��تند و از فنون 

قانونگذاری بهره كمی دارند.

- زمينه سازی دورزدن قانون در آيين نامه های اجرايی:
بدون ترديد واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرايی زمينه 
های دور زدن قانون را در آنها تقويت می كند. معموال دستگاه 
های اجرايی مايلند كه از ش��يوه های س��اده ت��ر و راحت تر 
برای اجرای قانون استفاده نمايند كه لزوما بهترين راه نيستند. 
بنابراين مجلس شورای اسالمی نبايد وظيفه ذاتی خود را به 

دستگاه های اجرايی آنهم با اما و اگرهای بسيار بسپارد.
- تداوم تاخير در ارائه اسناد الزم التصويب:

در چند دوره اخير مجلس شورای اسالمی آيين نامه ها نانوشته 
توس��ط دس��تگاه های اجرايی دارای روندی صعودی است. بر 
خ��الف انتظار كه بروز تاخير موج��ب كاهش واگذاری اختيار 
قانونگذاری به دستگاه های اجرايی شود متاسفانه سير واگذاری 

اختيار قانونگذاری به مجريان قانون نيز افزايش يافته است.
- عدم وجود ضمانت اجرايی برای تدوين و تصويب آيين نامه 

های اجرايی:
واگذاری قانونگذاری به دس��تگاه های اجرايی توسط مجلس 
ش��ورای اس��المی معموال با ب��دون ضمانت اجراي��ی قوی يا 
ضمانت اجرايی ضعيف انجام شده است كه اين موضوع خود 

به گسترش دامنه آيين نامه های نانوشته منتهی می شود. 
- كندی دس��تگاه های اجرايی ب��رای تدوين آيين نامه ها در 

زمان مقرر:
اساسا دستگاه های اجرايی به علت ناآشنايی با قانونگذاری در 
تدوين اس��ناد الزم التصويب دارای كندی در اجرا هس��تند و 
معموال ديرتر از موعد مقرر اسناد مورد نياز را تهيه و ارائه می 
كنند. سس��تی در عملکرد تقنينی بدون ضمانت اجرا موجب 

گذر زمان بر قانون فاقد آيين نامه اجرايی می شود.
- بی نيازی دس��تگاه های اجرايی به تصويب آيين نامه های 

اجرايی:
در برخی از موارد دستگاه های اجرايی برای تدوين و تصويب 
اس��ناد الزم التصويب، احس��اس نياز نمی كنن��د و قانون را 
بصورت ناقص و بر اساس سليقه خود اجرا می كنند و شايد از 

اين عمل خالف قانون خود راضی هم باشند.
- عدم پيگيری دولت برای تدوين آيين نامه اجرايی توس��ط 

دستگاه های اجرايی:
اينگونه به نظر می رسد كه دولت نيز در پيگيری تدوين آيين 
نامه های نانوشته دارای اراده جدی نيست كه اين رفتار دولت 

دستگاه های اجرايی را از انجام كار باز می دارد.
- نبود رويه واحد برای تدوين اسناد الزم التصويب:

يکی از مش��کالت جدی در تدوين اس��ناد الزم التصويب در 
دس��تگاه های اجرايی، نبود رويه ه��ای هماهنگ و يکپارچه 
اس��ت. ممکن است اين موضوع يکی از داليل ايجاد تاخير در 

تدوين اسناد الزم التصويب باشد.
- زمان بر بودن تدوين اسناد الزم التصويب:

بط��ور طبيعی روند تدوين اس��ناد الزم التصويب دارای زمان 
بندی طوالنی است كه اگر با تاخير هم همراه شود زمان كافی 
برای اجرای قانون از دس��ت می رود. س��ير مراحل تدوين و 
تاييد و تصويب در دستگاه های اجرايی دارای پروسه طوالنی 
اس��ت كه خودبخود موجب از دست رفتن زمان مفيد اجرای 

قانون می شود.
- عدم ارائه اس��ناد الزم التصوي��ب با وجود اتمام زمان اجرای 

قانون اصلی:
در برخ��ی ار موارد با اتم��ام دوره زمانی اجرای قانون هنوز از 
آيين نامه اجرايی آن خبری نيس��ت. احتماال دستگاه اجرايی 
به اين باور رس��يده است كه تاخير فراوان در ارائه اسناد الزم 
التصويب ديگر به پايان زمان اجرای قانون نمی رس��د پس ار 

آغاز تدوين يا تداوم تدوين منصرف می شود.
- اجرای قوانين ناقص بدون تصويب آيين نامه اجرايی:

اجرای قانون بدون آيين نامه اجرايی، اجرای ناقص آن اس��تو 
به عبارت ديگر قوانين با تاريخ مصرف گذشته اجرا می شوند 
و دارای الگوی اجرايی بنام آيين نامه اجرايی نيستند. اجرای 
اين دس��ت قوانين معموال پرهزينه و دارای نقص فراوان است 
كه می تواند اجرای قانون را به سوی ناكارآمدب متمايل نمايد. 

ناگفته نماند ك��ه معموال تاخير تدوين و ارائه آيين نامه های 
اجرايی توسط دس��تگاه های اجرايی از ديد نهادهای نظارتی 

دور می ماند.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- آيا اجرای قوانين بدون آيين نامه اجرايی به مصالح كشور است؟
- وجود آيين نامه های نانوشته فراوان در راستای تحقق چشم 

انداز بيست ساله است؟
- سياست های كلی آيين نامه های نانوشته در دستگاه های 

اجرايی چيست؟
- آيا آيين نامه های اجرايی نانوشته در مسير اجرای سياست 

های كلی نظام ايجاد مشکل می نمايد؟
- نظر اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظام پيرامون خيل 

فراوان آيين نامه های اجرايی نانوشته چيست؟
پرسشگری از دولت

- داليل تاخير در تدوين اسناد الزم التصويب در دستگاه های 
اجرايی چيست؟

- چ��را دولت در خصوص ارائه اس��ناد الزم التصويب توس��ط 
دستگاه های اجرايی پيگيری های الزم را انجام نمی دهد؟

- دول��ت چگونه قوانين فاقد آيين نامه اجرايی مصوب را اجرا 
می كند؟

- دالي��ل تدوين آيين نامه های اجراي��ی فراقانون يا مغاير با 
قانون در دولت چيست؟

- آيا دس��تگاه های اجرايی تواناي��ی الزم و كافی برای تدوين 
آيين نامه های اجرايی مرتبط با قوانين را دارند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- عل��ل واگذاری تدوي��ن و تصويب آيين نامه های اجرايی به 

دستگاه های اجرايی چيست؟
- آيا مجلس ش��ورای اس��المی از وجود دانايی و توانايی الزم 
برای تدوين آيين نامه های اجرايی در دس��تگاه های اجرايی 

اطمينان دارد؟
- آي��ا واگ��ذاری تدوين و تصويب آيين نام��ه های اجرايی به 
دستگاه های اجرايی، محدودكننده عملکرد تقنينی مجلس 

شورای اسالمی نيست؟
- نظ��ارت بر كيفيت تدوين و تصويب آيين نامه های اجرايی 

برای تحقق اهداف قوانين چگونه اعمال می شود؟
- نحوه نظارت مجلس ش��ورای اس��المی بر عملکرد تقنينی 

دستگاه های اجرايی چگونه است؟
پرسشگری از شورای نگهبان

- واكنش ش��ورای نگهبان ب��ه تدوين و تصوي��ب آيين نامه 
های مغاير با قانون اساس��ی و ش��رع در دستگاه های اجرايی 

چيست؟
- آي��ا وجود تع��داد زياد آيين نامه نانوش��ته با ضايع كردن و 
ب��ه هدر دادن منابع و منافع عمومی، مغاير با قانون اساس��ی 

و شرع نيست؟
- آيا ش��ورای نگهبان بر واگذاری قانونگذاری به دستگاه های 

اجرايی كشور نظارت دارد؟
- مغايرت س��نجی آيي��ن نامه های اجرايی با ش��رع و قانون 

اساسی در دستگاه های اجرايی چگونه صورت می گيرد؟
- نظر شورای نگهبان پيرامون اجرای آيين نامه های فراقانونی 

در دستگاه های اجرايی چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور پيرامون اسناد 
الزم التصويب دستگاه های اجرايی برنامه ششم توسعه چيست؟

- بررسی حسن اجرای قوانين فاقد آيين نامه اجرايی مصوب 
چگونه صورت می گيرد؟

- آيا س��ازمان بازرسی كل كشور پيرامون اسناد الزم التصويب 
پيگيری های الزم را از دستگاه های اجرايی انجام داده است؟

- سازمان بازرسی كل كشور چگونه از اجرای سليقه ای قوانين 
فاقد آيين نامه های اجرايی جلوگيری می كند؟

- شاخصه های ارزيابی آيين نامه های اجرايی تراز در دستگاه 
های اجرايی چيست؟

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای 
قانونگذاری ایران رونمایی می کند:

کشور در انتظار 111 
آیین نامه نانوشته!؟
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