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چالشقانون
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» عملکرد سال  1398خود را در حوزه قانون و قانونگذاری جمع بندی میکند (:)6

تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره:
ایجاد و گس��ترش هر گفتمان اجتماعی با پرسش��گری
آغاز می ش��ود .پاس��خگویی درس��ت به صحت و دقت
پرسش��گری وابسته اس��ت .نوش��تار حاضر بخش دوم
مجموعه کاملی از  750پرس��ش مطرح شده در صفحه
«چالش قانون» روزنامه سیاس��ت روز است که در سال
 1398پیرام��ون عملکرد تقس��یم کار ملی قانونگذاری
کش��ور بر طبق قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران
مطرح ش��ده اس��ت که هم اکنون به منظور یادآوری و
جمع بندی از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
تداوم پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
 میزان آشنایی نخبگان و فرهیختگان جامعه (گروه های مرجع) با چشم اندازبیست ساله و سیاست های کلی نظام را چگونه ارزیابی می کنید؟
 به نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،میزان آشنایی مردم با اهدافو وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر است؟
 آیا اهداف چش��م انداز بیست ساله برابر زمان بندی تعیین شده محقق میشود؟
 ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام از میزان اجرایی شدن سیاست هایکلی نظام در کشور چیست؟
 چرا برخی از اندیش��مندان معتقدند که چش��م انداز بیست ساله و سیاستهای کلی نظام همچون یک معما قابلیت اجراشدن را ندارند؟
 آیا عدم رعایت استاندارد قواره و الگوی ماده واحده در قانونگذاری به مصالحکشور است؟
 آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به بی نظمی های شایع در تصویبماده های واحده به دستگاه های مربوطه تذکرات الزم را ارائه نموده است؟
 چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیشگیری از بی انضباطی فراوان درکاربرد ماده واحده در قانونگذاری مصوبه خاصی تصویب نمی کند؟
 رابطه سیاست های کلی نظام با قانونگذاری بی نظم و قاعده چیست؟ چرا در تهیه اسناد فرادست کشور ،الگوهای استاندارد رعایت نمی شود؟ جای��گاه تبص��ره در مجموع��ه مصوب��ات مجمع تش��خیص مصلحت نظامچیست؟
 آیا روند رو به افزایش کاربرد تبصره در قانونگذاری به مصالح کشور است؟ آیا تصویب تبصره های بزرگتر از ماده واحده به مصلحت کشور است؟ آی��ا تصویب تبصره های طالیی در گریزگاه ماده های واحده به مصالح کش��وراست؟
 آیا تصویب تبصره های نابجا و نامربوط در البالی قوانین به مصلحت کشوراست؟
 آیا وجود قوانین تکراری فراوان به مصالح کشور است؟ وجود سیاس��ت ه��ای کلی تکراری ،مش��ابه و مرتب��ط در مصوبات مجمعتشخیص مصلحت نظام نشانه چیست؟
 چگونه قوانین تکراری مصوب در کشور می تواند چشم انداز بیست ساله راسرعت بیشتری محقق سازد؟
 مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام برای جلوگیری از مصوب��ات تکراری چهتدبیری دارد؟
 دالیل وجود جمالت ،موضوعات و مصوبات تکراری در قانونگذاری به سبکایرانی چیست/
 آیا بروز و تشدید تورم قانون و قانونگذاری به مصالح کشور است؟ آیا با وضع موجود تورم قانون و قانونگذاری در راس��تای تحقق چش��م اندازبیست ساله است؟
 بروز و تش��دید تورم قانون و قانونگذاری در راس��تای تحقق سیاس��ت هایکلی نظام است؟

 آیا با وجود تورم در قانون و قانونگذاری کشور می توان به مصلحت اندیشیبرای جامعه پرداخت؟
 آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت دچار پدیده تورم شده است؟ آیا استفاده صحیح از روش ارجاع در بندها به تحقق چشم انداز بیست سالهکمک نماید؟
 آیا ارجاع سیاس��ت های کلی نظام به یکدیگر برای هم افزایی در اداره امورکشور ممکن است؟
 آیا استفاده از ارجاع قوانین به یکدیگر و عدم تصویب قوانین جدید به مصالحکشور است؟
 آی��ا ارجاع یک مصلحت به مصلحت اندیش��ی های دیگر به لحاظ روش��یممکن است؟
 روش ارجاع قوانین کش��ور به چش��م انداز بیست ساله و سیاست های کلینظام چگونه است؟
 دلیل تصویب سیاس��ت های کلی که اثر منفی بر تحقق چش انداز بیس��تساله دارند چیست؟
 نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مزاحمت برنامه های توسعه پنجساله کشور در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله چیست؟
 نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات صاره در قوای سه گانه برایتحقق اهداف چش��م انداز بیس��ت ساله و سیاس��ت های کلی نظام در مجمع
تشخیص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟
 آیا مجمع تش��خیص مصلحت نظام توانایی الزم ب��رای اندازه گیری میزانمزاحمت مصوبات مجمع بر یکدیگر را دارد؟
 آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آگاهی های الزم پیرامون مزاحمتقوانین و مصوبات کشور را بر یکدیگر دارند؟
 آیا تصویب قانون با انبوهی از استثنائات به مصالح کشور است؟ آیا چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام استثناء پذیر است؟ آیا مصلحت اندیشی خود از مصادیق تصمیم گیری های استثنایی نیست؟ آیا مصلحت اندیشی موافق با استثنائات فراوان است؟ آیا مصلحت اندیشی همیشه موافق قاعده کلی قانون و قانونگذاری است؟ آیا غفلت از بکارگیری زبان فارس��ی معیار در قانونگذاری به مصلحت کشوراست؟
 آیا در تدوین چشم انداز بیست ساله اصول زبان فارسی معیار مراعات شدهاست؟
 سیاست های کلی نظام تا چه حد معرف زبان فارسی معیار در قانونگذاریبه سبک ایرانی است؟
تداوم پرسشگری از دولت
 چرا دولت در صدور مقررات دولتی به پدیده تورم دچار شده است؟ دولت چگونه بر صدور بخش��نامه های فراوان در وزارتخانه ها و اس��تانداریها نظارت می کند؟
 ت��ورم قانون و قانونگذاری چگونه کارآمدی دس��تگاه های اجرایی را مختلنموده است؟
 تورم قانون و قانونگذاری ،بر حسن اجرای قوانین چه تاثیری دارد؟ دالیل تورم قوانین در دولت چیست؟ چ��را دولت بجای تدوین لوای��ح جدید از ارجاع موضوعات به قوانین موجوداستفاده نمی کند؟
 دولت چگونه مقررات صادره خود را به اس��ناد فرادست به جهت هماهنگیارجاع می دهد؟
 در ص��ورت تغییر قوانین ارجاع دهنده ی��ا ارجاع پذیرنده مجریان قانون دردستگاه های اجرایی چه می کنند؟
 چ��را دول��ت در تدوین لوایح مربوط به اصالح قوانین ب��ه موارد ارجاعی آنتوجه نمی کند؟
 آی��ا از ارجاع قوانین ب��ه یکدیگر به اجرای قانون در دس��تگاه های اجراییکمک می کند؟
 دالیل تدوین لوایح حاوی بندهای مزاحم برای اجرای قوانین دیگر در دولتچیست؟
 -مشکالت دستگاه های اجرایی دردولت برای اجرای قوانین مزاحم چیست؟
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 تدبیر دولت در پیش��گیری از س��وء اس��تفاده مجریان قانون و سودجویان ازقوانین مزاحم چیست؟
 نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات صاره برای تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در دولت چگونه انجام می شود؟
 آیا دولت توانایی الزم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات دستگاه هایاجرایی بر یکدیگر را دارد؟
 دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین دارای استثنائات فراوان چه مشکالتی دارند؟ آیا دس��تگاه ه��ای اجرایی توانایی الزم و کافی ب��رای تدوین آیین نامه هایاجرایی مرتبط با قوانین را دارند؟
تداوم پرسشگری از شورای نگهبان
 گزارش عملکرد پژوهش��کده شورای نگهبان پیرامون بکارگیری زبان فارسیمعیار در مصوبات شورای نگهبان چیست؟
 کنترل آیین درس��ت نویسی واژگان در مصوبات شورای نگهبان چگونه انجاممی شود؟
 یکپارچگی و همس��انی در رس��م الخط واژگان بکار رفته در مصوبات شوراینگهبان چگونه تامین می شود؟
 جای��گاه فصاحت و بالغت واژگانی در مصوبات ش��ورای نگهبان چگونه پیادهسازی می شود؟
 نظ��ر در مصوبات ش��ورای نگهبان پیرامون بی س��امانی ن��گارش واژگان درقانونگذاری سنتی از آغاز تاکنون چیست؟
 دلیل آشفته کاری های واژگانی در برخی مصوبات شورای نگهبان چیست؟ الگوی جامعیت مغایرت سنجی های مصوبات مجلس شورای اسالمی توسطشورای نگهبان چیست؟
 تفس��یرهای ارائه ش��ده از سوی ش��ورای نگهبان دارای چه سطحی از جامعنگری است؟
 آیا تایید خیل فراوان قوانین ناکارآمد در ش��ورای نگهبان به شان نظارتی آنلطمه نمی زند؟
 الگوی جامع ش��ورای نگهبان در تایید صالحیت داوطلبان مش��اغل مدیریتکالن کشور چیست؟
 ش��ورای نگهبان در تش��خیص تفکر جامع نگر در داوطلبان مشاغل مدیریتکالن کشور چگونه عمل می کند؟
 واکن��ش ش��ورای نگهبان به تدوین و تصویب آیین نام��ه های مغایر با قانوناساسی و شرع در دستگاه های اجرایی چیست؟
 آیا وجود تعداد زیاد آیین نامه نانوشته با ضایع کردن و به هدر دادن منابع ومنافع عمومی ،مغایر با قانون اساسی و شرع نیست؟
 آیا شورای نگهبان بر واگذاری قانونگذاری به دستگاه های اجرایی کشور نظارتدارد؟
 مغایرت سنجی آیین نامه های اجرایی با شرع و قانون اساسی در دستگاه هایاجرایی چگونه صورت می گیرد؟
 نظر شورای نگهبان پیرامون اجرای آیین نامه های فراقانونی در دستگاه هایاجرایی چیست؟
 الگوی جامعیت مغایرت سنجی های مصوبات مجلس شورای اسالمی توسطشورای نگهبان چیست؟
 تفس��یرهای ارائه ش��ده از سوی ش��ورای نگهبان دارای چه سطحی از جامعنگری است؟
 آیا تایید خیل فراوان قوانین ناکارآمد در ش��ورای نگهبان به شان نظارتی آنلطمه نمی زند؟
 آیا اجرای قوانین دارای اس��تثنائات فراوان توسط دولت می توانند چشم اندازبیست ساله را محقق نمایند؟
 اجرای قوانین دارای استثنائات فراوان و معافیت ها گوناگون در دولت چگونهمی تواند سیاست های کلی نظام را محقق نماید؟
 به نظر دولت رابطه عدالت گستری اجتماعی با اجرای قوانین دارای استثنائاتفراوان چیست؟
 دولت برای پیشگیری از ایجاد رانت های مرتبط با استثنائات قوانین چه برنامهای دارد؟
 -جایگاه زبان فارسی معیار در مصوبات هیات دولت کجاست؟

 اصول زبان فارس��ی معیار در مقررات تصویب شده در دولت چگونه رعایتمی شود؟
 دولت چگونه رعایت اصول زبان فارسی معیار در وزارتخانه ها و استانداریها را کنترل می کند؟
 آیا دولت با فارس��ی سازی پاک سازی قوانین و مقررات از واژگان نامانوس،دشوار و بیگانه موافق است؟
 چرا دولت تاکنون زبان فارس��ی معیار در اس��ناد دولتی را به دستگاه هایاجرایی ابالغ نکرده است؟
 دالی��ل بی س��امانی نگارش واژگان پیش نویس لوای��ح و مصوبات دولت ازآغاز تاکنون چیست؟
 آشفته کاری های واژگانی دولت در مقررات صادره نشانه چیست؟ چرا دولت برای بی سروس��امان نویس��ی واژگان در مق��ررات خود تدبیرینمی اندیشد؟
 علل کاربرد ترکیب های نادرست ،سنگین ،دل آشوب ،دشوار و ناهنجار درمقررات دولتی چیست؟
 بکارگیری واژگان به دور از فصاحت بودن عبارات در پیش نویس مصوباتو لوایح در مقررات دولتی نشانه چیست؟
 مصوبات دولت دارای چه سطحی از جامعیت است؟ الگوی جامع نگری دولت در تدوین لوایح و تصویب مصوبات چیست؟ دلیل صدور هزاران بخشنامه در وزارتخانه ها و استانداری های کشور برایاقدامات روزمره چیست؟

تداوم پرسشگری از قوه قضاییه

 نظر س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور برای آش��فته کاری ه��ای واژگانی درقانونگذاری چیست؟
 آیا س��ازمان بازرسی کل کشور پیرامون ترکیب های نادرست ،سنگین ،دلآش��وب ،دشوار ،زش��ت و ناهنجار در قوانین تذکرات الزم را به دستگاه های
مربوطه ارائه کرده است؟
 الگوی جامع نگر س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در نظارت بر حسن اجرایقوانین کشور چیست؟
 گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در نظارت بر جامعنگری عملکرد دستگاه های اجرایی چیست؟
 سازمان بازرسی کل کشور بر موارد سکوت قانون چگونه نظارت می کند؟ نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون فقدان قانون در موضوعات نوظهورجامعه چیست؟
 س��طح آینده نگری و پیش بینی پذیری عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسیکل کشور چیست؟
 گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کشور پیرامون اسناد الزمالتصویب دستگاه های اجرایی برنامه ششم توسعه چیست؟
 بررسی حسن اجرای قوانین فاقد آیین نامه اجرایی مصوب چگونه صورتمی گیرد؟
 آیا س��ازمان بازرسی کل کشور پیرامون اسناد الزم التصویب پیگیری هایالزم را از دستگاه های اجرایی انجام داده است؟
 س��ازمان بازرسی کل کش��ور چگونه از اجرای سلیقه ای قوانین فاقد آییننامه های اجرایی جلوگیری می کند؟
 ش��اخصه های ارزیابی آیین نامه های اجرایی تراز در دستگاه های اجراییچیست؟
 الگوی جامع نگر س��ازمان بازرسی کل کش��ور در نظارت بر حسن اجرایقوانین کشور چیست؟
 گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسی کل کش��ور در نظارت بر جامعنگری عملکرد دستگاه های اجرایی چیست؟
 س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور بر موارد س��کوت قانون چگونه نظارت میکند؟
 نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون فقدان قانون در موضوعات نوظهورجامعه چیست؟
 س��طح آینده نگری و پیش بینی پذیری عملکرد نظارتی سازمان بازرسیکل کشور چیست؟

