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چالشقانون

امامعلی)ع(: در برابر دنيايی كه گرفتاری آن، مانند خواب های 
پريشان شب می گذرد شکيبا باش.

 تداوم پرسشگری از  مجمع تشخیص مصلحت نظام
- ميزان آشنايی نخبگان و فرهيختگان جامعه )گروه های مرجع( با چشم انداز 

بيست ساله و سياست های كلی نظام را چگونه ارزيابی می كنيد؟
- به نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، ميزان آشنايی مردم با اهداف 

و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام چقدر است؟
- آيا اهداف چش��م انداز بيست ساله برابر زمان بندی تعيين شده محقق می 

شود؟
- ارزيابی مجمع تشخيص مصلحت نظام از ميزان اجرايی شدن سياست های 

كلی نظام در كشور چيست؟ 
- چرا برخی از انديش��مندان معتقدند كه چش��م انداز بيست ساله و سياست 

های كلی نظام همچون يك معما قابليت اجراشدن را ندارند؟
- آيا عدم رعايت استاندارد قواره و الگوی ماده واحده در قانونگذاری به مصالح 

كشور است؟
- آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به بی نظمی های شايع در تصويب 

ماده های واحده به دستگاه های مربوطه تذكرات الزم را ارائه نموده است؟
- چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام برای پيشگيری از بی انضباطی فراوان در 

كاربرد ماده واحده در قانونگذاری مصوبه خاصی تصويب نمی كند؟
- رابطه سياست های كلی نظام با قانونگذاری بی نظم و قاعده چيست؟

- چرا در تهيه اسناد فرادست كشور، الگوهای استاندارد رعايت نمی شود؟
- جاي��گاه تبص��ره در مجموع��ه مصوب��ات مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

چيست؟
- آيا روند رو به افزايش كاربرد تبصره در قانونگذاری به مصالح كشور است؟ 

- آيا تصويب تبصره های بزرگتر از ماده واحده به مصلحت كشور است؟
- آي��ا تصويب تبصره های طاليی در گريزگاه ماده های واحده به مصالح كش��ور 

است؟
- آيا تصويب تبصره های نابجا و نامربوط در البالی قوانين به مصلحت كشور 

است؟
- آيا وجود قوانين تکراری فراوان به مصالح كشور است؟

- وجود سياس��ت ه��ای كلی تکراری، مش��ابه و مرتب��ط در مصوبات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نشانه چيست؟

- چگونه قوانين تکراری مصوب در كشور می تواند چشم انداز بيست ساله را 
سرعت بيشتری محقق سازد؟

- مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام برای جلوگيری از مصوب��ات تکراری چه 
تدبيری دارد؟

- داليل وجود جمالت، موضوعات و مصوبات تکراری در قانونگذاری به سبك 
ايرانی چيست/ 

- آيا بروز و تشديد تورم قانون و قانونگذاری به مصالح كشور است؟
- آيا با وضع موجود تورم قانون و قانونگذاری در راس��تای تحقق چش��م انداز 

بيست ساله است؟
- بروز و تش��ديد تورم قانون و قانونگذاری در راس��تای تحقق سياس��ت های 

كلی نظام است؟

- آيا با وجود تورم در قانون و قانونگذاری كشور می توان به مصلحت انديشی 
برای جامعه پرداخت؟

- آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت دچار پديده تورم شده است؟
- آيا استفاده صحيح از روش ارجاع در بندها به تحقق چشم انداز بيست ساله 

كمك نمايد؟
- آيا ارجاع سياس��ت های كلی نظام به يکديگر برای هم افزايی در اداره امور 

كشور ممکن است؟
- آيا استفاده از ارجاع قوانين به يکديگر و عدم تصويب قوانين جديد به مصالح 

كشور است؟
- آي��ا ارجاع يك مصلحت به مصلحت انديش��ی های ديگر به لحاظ روش��ی 

ممکن است؟
- روش ارجاع قوانين كش��ور به چش��م انداز بيست ساله و سياست های كلی 

نظام چگونه است؟
- دليل تصويب سياس��ت های كلی كه اثر منفی بر تحقق چش انداز بيس��ت 

ساله دارند چيست؟
- نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون مزاحمت برنامه های توسعه پنج 

ساله كشور در راستای تحقق چشم انداز بيست ساله چيست؟
- نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات صاره در قوای سه گانه برای 
تحقق اهداف چش��م انداز بيس��ت ساله و سياس��ت های كلی نظام در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟ 
- آيا مجمع تش��خيص مصلحت نظام توانايی الزم ب��رای اندازه گيری ميزان 

مزاحمت مصوبات مجمع بر يکديگر را دارد؟
- آيا اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام آگاهی های الزم پيرامون مزاحمت 

قوانين و مصوبات كشور را بر يکديگر دارند؟
- آيا تصويب قانون با انبوهی از استثنائات به مصالح كشور است؟

- آيا چشم انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام استثناء پذير است؟
- آيا مصلحت انديشی خود از مصاديق تصميم گيری های استثنايی نيست؟

- آيا مصلحت انديشی موافق با استثنائات فراوان است؟
- آيا مصلحت انديشی هميشه موافق قاعده كلی قانون و قانونگذاری است؟

- آيا غفلت از بکارگيری زبان فارس��ی معيار در قانونگذاری به مصلحت كشور 
است؟

- آيا در تدوين چشم انداز بيست ساله اصول زبان فارسی معيار مراعات شده 
است؟

- سياست های كلی نظام تا چه حد معرف زبان فارسی معيار در قانونگذاری 
به سبك ايرانی است؟

تداوم پرسشگری از  دولت
- چرا دولت در صدور مقررات دولتی به پديده تورم دچار شده است؟

- دولت چگونه بر صدور بخش��نامه های فراوان در وزارتخانه ها و اس��تانداری 
ها نظارت می كند؟

- ت��ورم قانون و قانونگذاری چگونه كارآمدی دس��تگاه های اجرايی را مختل 
نموده است؟

- تورم قانون و قانونگذاری، بر حسن اجرای قوانين چه تاثيری دارد؟
- داليل تورم قوانين در دولت چيست؟

- چ��را دولت بجای تدوين لواي��ح جديد از ارجاع موضوعات به قوانين موجود 
استفاده نمی كند؟

- دولت چگونه مقررات صادره خود را به اس��ناد فرادست به جهت هماهنگی 
ارجاع می دهد؟

- در ص��ورت تغيير قوانين ارجاع دهنده ي��ا ارجاع پذيرنده مجريان قانون در 
دستگاه های اجرايی چه می كنند؟

- چ��را دول��ت در تدوين لوايح مربوط به اصالح قوانين ب��ه موارد ارجاعی آن 
توجه نمی كند؟

- آي��ا از ارجاع قوانين ب��ه يکديگر به اجرای قانون در دس��تگاه های اجرايی 
كمك می كند؟

- داليل تدوين لوايح حاوی بندهای مزاحم برای اجرای قوانين ديگر در دولت 
چيست؟

- مشکالت دستگاه های اجرايی دردولت برای اجرای قوانين مزاحم چيست؟

- تدبير دولت در پيش��گيری از س��وء اس��تفاده مجريان قانون و سودجويان از 
قوانين مزاحم چيست؟

- نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات صاره برای تحقق اهداف چشم 
انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام در دولت چگونه انجام می شود؟

- آيا دولت توانايی الزم برای اندازه گيری ميزان مزاحمت مصوبات دستگاه های 
اجرايی بر يکديگر را دارد؟

- دستگاه های اجرايی در اجرای قوانين دارای استثنائات فراوان چه مشکالتی دارند؟
- آيا دس��تگاه ه��ای اجرايی توانايی الزم و كافی ب��رای تدوين آيين نامه های 

اجرايی مرتبط با قوانين را دارند؟
تداوم پرسشگری از  شورای نگهبان

- گزارش عملکرد پژوهش��کده شورای نگهبان پيرامون بکارگيری زبان فارسی 
معيار در مصوبات شورای نگهبان چيست؟

- كنترل آيين درس��ت نويسی واژگان در مصوبات شورای نگهبان چگونه انجام 
می شود؟

- يکپارچگی و همس��انی در رس��م الخط واژگان بکار رفته در مصوبات شورای 
نگهبان چگونه تامين می شود؟

- جاي��گاه فصاحت و بالغت واژگانی در مصوبات ش��ورای نگهبان چگونه پياده 
سازی می شود؟

- نظ��ر در مصوبات ش��ورای نگهبان پيرامون بی س��امانی ن��گارش واژگان در 
قانونگذاری سنتی از آغاز تاكنون چيست؟

- دليل آشفته كاری های واژگانی در برخی مصوبات شورای نگهبان چيست؟
- الگوی جامعيت مغايرت سنجی های مصوبات مجلس شورای اسالمی توسط 

شورای نگهبان چيست؟
- تفس��يرهای ارائه ش��ده از سوی ش��ورای نگهبان دارای چه سطحی از جامع 

نگری است؟
- آيا تاييد خيل فراوان قوانين ناكارآمد در ش��ورای نگهبان به شان نظارتی آن 

لطمه نمی زند؟
- الگوی جامع ش��ورای نگهبان در تاييد صالحيت داوطلبان مش��اغل مديريت 

كالن كشور چيست؟
- ش��ورای نگهبان در تش��خيص تفکر جامع نگر در داوطلبان مشاغل مديريت 

كالن كشور چگونه عمل می كند؟
- واكن��ش ش��ورای نگهبان به تدوين و تصويب آيين نام��ه های مغاير با قانون 

اساسی و شرع در دستگاه های اجرايی چيست؟
- آيا وجود تعداد زياد آيين نامه نانوشته با ضايع كردن و به هدر دادن منابع و 

منافع عمومی، مغاير با قانون اساسی و شرع نيست؟
- آيا شورای نگهبان بر واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرايی كشور نظارت 

دارد؟
- مغايرت سنجی آيين نامه های اجرايی با شرع 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؟
- الگوی جامعيت مغايرت سنجی های مصوبات مجلس شورای اسالمی توسط 

شورای نگهبان چيست؟
- تفس��يرهای ارائه ش��ده از سوی ش��ورای نگهبان دارای چه سطحی از جامع 

نگری است؟
- آيا تاييد خيل فراوان قوانين ناكارآمد در ش��ورای نگهبان به شان نظارتی آن 

لطمه نمی زند؟
- آيا اجرای قوانين دارای اس��تثنائات فراوان توسط دولت می توانند چشم انداز 

بيست ساله را محقق نمايند؟
- اجرای قوانين دارای استثنائات فراوان و معافيت ها گوناگون در دولت چگونه 

می تواند سياست های كلی نظام را محقق نمايد؟
- به نظر دولت رابطه عدالت گستری اجتماعی با اجرای قوانين دارای استثنائات 

فراوان چيست؟
- دولت برای پيشگيری از ايجاد رانت های مرتبط با استثنائات قوانين چه برنامه 

ای دارد؟
- جايگاه زبان فارسی معيار در مصوبات هيات دولت كجاست؟

- اصول زبان فارس��ی معيار در مقررات تصويب شده در دولت چگونه رعايت 
می شود؟

- دولت چگونه رعايت اصول زبان فارسی معيار در وزارتخانه ها و استانداری 
ها را كنترل می كند؟

- آيا دولت با فارس��ی سازی پاك سازی قوانين و مقررات از واژگان نامانوس، 
دشوار و بيگانه موافق است؟

- چرا دولت تاكنون زبان فارس��ی معيار در اس��ناد دولتی را به دستگاه های 
اجرايی ابالغ نکرده است؟

- دالي��ل بی س��امانی نگارش واژگان پيش نويس لواي��ح و مصوبات دولت از 
آغاز تاكنون چيست؟

- آشفته كاری های واژگانی دولت در مقررات صادره نشانه چيست؟
- چرا دولت برای بی سروس��امان نويس��ی واژگان در مق��ررات خود تدبيری 

نمی انديشد؟
- علل كاربرد تركيب های نادرست، سنگين، دل آشوب، دشوار و ناهنجار در 

مقررات دولتی چيست؟
- بکارگيری واژگان به دور از فصاحت بودن عبارات در پيش نويس مصوبات 

و لوايح در مقررات دولتی نشانه چيست؟
- مصوبات دولت دارای چه سطحی از جامعيت است؟

- الگوی جامع نگری دولت در تدوين لوايح و تصويب مصوبات چيست؟
- دليل صدور هزاران بخشنامه در وزارتخانه ها و استانداری های كشور برای 

اقدامات روزمره چيست؟
تداوم پرسشگری از  قوه قضاییه

- نظر س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور برای آش��فته كاری ه��ای واژگانی در 
قانونگذاری چيست؟

- آيا س��ازمان بازرسی كل كشور پيرامون تركيب های نادرست، سنگين، دل 
آش��وب، دشوار، زش��ت و ناهنجار در قوانين تذكرات الزم را به دستگاه های 

مربوطه ارائه كرده است؟
- الگوی جامع نگر س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور در نظارت بر حسن اجرای 

قوانين كشور چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور در نظارت بر جامع 

نگری عملکرد دستگاه های اجرايی چيست؟
- سازمان بازرسی كل كشور بر موارد سکوت قانون چگونه نظارت می كند؟

- نظر سازمان بازرسی كل كشور پيرامون فقدان قانون در موضوعات نوظهور 
جامعه چيست؟

- س��طح آينده نگری و پيش بينی پذيری عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسی 
كل كشور چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی 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؟

- س��ازمان بازرسی كل كش��ور چگونه از اجرای سليقه ای قوانين فاقد آيين 
نامه های اجرايی جلوگيری می كند؟

- ش��اخصه های ارزيابی آيين نامه های اجرايی تراز در دستگاه های اجرايی 
چيست؟

- الگوی جامع نگر س��ازمان بازرسی كل كش��ور در نظارت بر حسن اجرای 
قوانين كشور چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسی كل كش��ور در نظارت بر جامع 
نگری عملکرد دستگاه های اجرايی چيست؟

- س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور بر موارد س��کوت قانون چگونه نظارت می 
كند؟

- نظر سازمان بازرسی كل كشور پيرامون فقدان قانون در موضوعات نوظهور 
جامعه چيست؟

- س��طح آينده نگری و پيش بينی پذيری عملکرد نظارتی سازمان بازرسی 
كل كشور چيست؟ 

تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری
روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« عملکرد سال 1398 خود را در حوزه قانون و قانونگذاری جمع بندی میکند )6(:

دكترمحمدرضاناریابيانه

http://iets.mporg.ir 
www.yazdmrud.ir

www.setadiran.ir 

اشاره:
ايجاد و گس��ترش هر گفتمان اجتماعی با پرسش��گری 
آغاز می ش��ود. پاس��خگويی درس��ت به صحت و دقت 
پرسش��گری وابسته اس��ت. نوش��تار حاضر بخش دوم 
مجموعه كاملی از 750 پرس��ش مطرح شده در صفحه 
»چالش قانون« روزنامه سياس��ت روز است كه در سال 
1398 پيرام��ون عملکرد تقس��يم كار ملی قانونگذاری 
كش��ور بر طبق قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ايران 
مطرح ش��ده اس��ت كه هم اكنون به منظور يادآوری و 

جمع بندی از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


