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چالشقانون

اشاره:ايجادوگسترشهرگفتماناجتماعیباپرسشگری
آغ�ازمیش�ود.پاس�خگويیدرس�تبهصح�تودقت
پرسش�گریوابستهاس�ت.نوش�تارحاضربخشپايانی
مجموع�هكاملیاز750پرس�شمطرحش�دهدرصفحه
»چالشقانون«روزنامهسياس�تروزاس�تكهدرس�ال
1398پيرامونعملکردتقسيمكارملیقانونگذاریكشور
برطبققانوناساسیجمهوریاسالمیايرانمطرحشده
استكههماكنونبهمنظوريادآوریوجمعبندیازنظر

خوانندگانگرامیمیگذرد:
تداوم پرسشگری از  مجلس شورای اسالمی

- دليل تصوي��ب عجوالنه قوانين و بروز خطاهای قانونگذاری 
مانند نسخ بدون قيد تاريخ چيست؟

- س��ازوكار نامگ��ذاری و عن��وان بندی مصوب��ات در مجلس 
چيست؟

- آيا برای نامگذاری و عنوان بندی طرح ها در تدوين توسط 
نمايندگان مجلس قانون خاصی وجود دارد؟

- آيا معاونت قانونگ��ذاری مجلس بر نحوه نامگذاری و عنوان 
بندی پيش نويس مصوبات نظارت دارد؟

- آيا نمايندگان مجلس نس��بت ب��ه نامگذاری و عنوان بندی 
مصوبات از آگاهی الزم و كافی برخوردارند؟

- عل��ل و آثار بی نظمی فراوان در نامگ��ذاری و عنوان بندی 
مصوب��ات مجلس و ناديده گرفته ش��دن زبان فارس��ی معيار 

چيست؟
 - داليل تصويب اصالحيه غلط در مجلس چيست؟

- چرا اصالحيه غلط توس��ط مجلس برای اجرا به دولت ابالغ 
می شود؟

- داليل عطف بما س��بق شدن نابجای اجرای اصالحيه بدون 
ذكر ترتيبات آن در قانون چيست؟

- عوامل بی دقت��ی در درج تاريخ تصويب قوانين و اصالحيه 
های آنها در مجلس چيست؟

- برای عدم نظ��ارت بر نگارش قانون در مجلس چه تدابيری 
انديشيده شده است؟

- آيا نمايندگان مردم هنگام تصويب يك مصوبه از همه قوانين 
موجود پيرامون آن اطالع كافی دارند؟

- آيا در مجلس حاصل 113 س��ال قانونگذاری بصورت طبقه 
بندی شده و مرتب وجود دارد؟

- آيا بی نظمی ش��ديد در الحاقيه، تمدي��د، الغاء، توقف اجرا، 
حذف، ابطال، ارجاع و تغيير مکرر قوانين پيرامون يك موضوع 

خاص امر قانونگذاری را با مشکل مواجه نساخته است؟

- آيا نمايندگان مردم از كالف سردرگم 113 سال قانونگذاری 
تنقيح نشده سر در می آورند؟

- ب��رای رديابی قوانين تصويب ش��ده و دارای اعتبار پيرامون 
مشکالت زندگی مردم چه بايد كرد؟

- دلي��ل تصويب اين همه ماده واحده حاوی تبصره فراوان در 
ادوار مختلف مجلس چيست؟ 

- آيا نمايندگان مردم در دوره های ده گانه مجلس نسبت به 
ماده واحده و ويژگی های آن آگاهی الزم و كافی را دارند؟

- چ��را مجلس به دولت ها اجزه می دهند كه با اس��تفاده از 
تصويب ماده واحده، تشريفات قانونی فرآيند قانونگذاری را دور 

بزنند؟
- آيا تصويب موضوعات بس��يار مه��م در قالب ماده واحده، به 

افت شان قانون و قانونگذاری منتهی نمی شود؟
- آيا تدوين طرح توس��ط نمايندگان مجل��س در قالب ماده 
واحده بر اس��اس ويژگی های استاندارد ماده واحده انجام می 

شود؟
- جايگاه تبصره در مجموعه مصوبات مجلس چيست؟

- داليل استفاده افراطی مجلس از تبصره چيست؟
- داليل تصويب تبصره های بزرگتر از ماده واحده در مصوبات 

مجلس چيست؟
- دالي��ل تصويب تبصره های طالي��ی در گريزگاه ماده های 

واحده توسط مجلس چيست؟
- چرا تبصره های نابجا و نامربوط در البالی مصوبات مجلس 

تصويب می شود؟
- عل��ل و انگيزه های تصويب جم��الت، موضوعات و قوانين 

تکراری در مجلس چيست؟ 
- آيا مجلس در مصوبات تکراری از مصوبات قبلی خود اطالع 

ندارد؟
- مجلس برای جلوگيری از طرح و تصويب لوايح تکراری چه 

تدبيری دارد؟
- ارائه طرح های تکراری توسط نمايندگان مردم چه تاثيری 

بر روند قانونگذاری داشته است؟
- برنامه مجلس برای پاك سازی قوانين تکراری چيست؟

- داليل بروز پديده ناگوار تورم قانون و قانونگذاری در مجلس 
چيست؟

- نقش مجلس در بروز يا تش��ديد ت��ورم قانون و قانونگذاری 
چيست؟

- كميسيون های تخصصی مجلس چه نقشی بر كاهش تورم 
قانون و قانونگذاری دارند؟

- نق��ش مركز پژوهش های مجل��س در كاهش تورم قانون و 

قانونگذاری چيست؟
- چرا با وجود آگاهی از تورم قانون و قانونگذاری، اين روند در 

مجلس همچون گذشته در حال اجراست؟
- چ��را مجلس در مصوبات مرب��وط به اصالح قوانين به موارد 

ارجاعی آن توجه نمی كند؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس پيرامون بالتکليفی قوانين 

ارجاعی چيست؟
- آي��ا روش ارجاع قوانين به يکديگر می تواند به اثربخش��ی 

قوانين در روش فعلی كمك نمايد؟
- چ��را مجلس در تصويب لوايح و طرح های مربوط به اصالح 

قوانين به موارد ارجاعی آن توجه نمی كند؟
- آي��ا می توان از ارجاع قوانين ب��ه يکديگر در تنقيح قوانين 

كشور استفاده كرد؟
- داليل تصويب قوانين مزاحم در مجلس چيست؟

- آيا مجلس تواناي��ی الزم برای اندازه گيری ميزان مزاحمت 
مصوبات مراجع قانونگذاری كشور بر يکديگر را دارد؟

- نس��بت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات مصوب در 
مجلس برای تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله و سياست 

های كلی نظام در مجلس چگونه انجام می شود؟
- داليل تدوين طرح حاوی بندهای مزاحم برای اجرای قوانين 

ديگر در مجلس چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس پيرام��ون قوانين مزاحم 

چيست؟
- آيا تصويب قانون با دامنه محدودتر و نه با استثنائات فراوان 

در مجلس امکان پذير نيست؟
- داليل تهيه طرح ها و تصويب مصوبات با انبوهی از استثنائات 

در مجلس چيست؟
- ميزان اثربخشی مصوبه مجلس كه دامنه شموليت آن دارای 

استثنائات فراوان است چقدر است؟
- آيا مصوبات حاوی استثنائات فراوان به جامعيت قانون لطمه 

وارد نمی سازد؟
- آيا اس��تثنا كردن اقليتی از شمولين قانون برای اكثريت از 

مصاديق بی عدالتی نيست؟
- آي��ا نماين��دگان مجلس پيرام��ون زبان فارس��ی معيار در 

قانونگذاری آگاه الزم و كافی را دارند؟
- چرا مجلس اراده جدی برای اس��تفاده از زبان فارسی معيار 

در قانونگذاری را ندارد؟
- آيا مجلس با فارس��ی سازی پاك سازی قوانين و مقررات از 

واژگان نامانوس، دشوار و بيگانه موافق است؟
- چ��را معاونت قانونوگ��ذاری مجلس اق��دام موثری پيرامون 
بکارگيری اصول زبان فارسی معيار در قانونگذاری انجام نداده 

است؟
- آيا نمايندگان مجلس نس��بت به اهميت پاس��داری از زبان 

فارسی در قانونگذاری كشور واقف هستند؟
- آيين درس��ت نويسی واژگان در طرح ها و مصوبات مجلس 

چگونه اجرا می شود؟
- مبنای يکپارچگی و همس��انی در رس��م الخ��ط واژگان در 

مصوبات مجلس چيست؟
- داليل بی س��امانی ن��گارش واژگان در قانونگ��ذاری از آغاز 

تاكنون چيست؟
- چرا ب��ی سروس��امان نويس��ی واژگان در مصوبات مجلس 

بصورت روش جاری درآمده است؟
- علل كاربرد تركيب های نادرس��ت، س��نگين، دل آش��وب، 

دشوار، زشت و ناهنجار در مصوبات مجلس چيست؟
- آي��ا اص��الح مک��رر قوانين به دلي��ل جامع نب��ودن الگوی 

قانونگذاری است؟
- خيل فراوان الحاقيه و متمم در قوانين نشانه چيست؟

- مصوبات مجلس دارای چه سطحی از جامع نگری است؟
- وجود ده ها يا صدها قانون در يك موضوع خاص نشانه جامع 

نگری است يا محدودنگری؟
- مجلس چگونه بر قوانين محدودنگر نظارت جامع نگر دارد؟

- عل��ل واگذاری تدوين و تصوي��ب آيين نامه های اجرايی به 
دستگاه های اجرايی چيست؟

- آي��ا مجلس از وجود دانايی و توانايی الزم برای تدوين آيين 
نامه های اجرايی در دستگاه های اجرايی اطمينان دارد؟

- آي��ا واگ��ذاری تدوين و تصويب آيين نامه ه��ای اجرايی به 
دس��تگاه های اجرايی، محدودكننده عملکرد تقنينی مجلس 

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

برای تحقق اهداف قوانين چگونه اعمال می شود؟
- نحوه نظارت مجلس بر عملکرد تقنينی دستگاه های اجرايی 

چگونه است؟
- آي��ا اص��الح مک��رر قوانين به دلي��ل جامع نب��ودن الگوی 

قانونگذاری است؟
- خيل فراوان الحاقيه و متمم در قوانين نشانه چيست؟

- مصوبات مجلس دارای چه سطحی از جامع نگری است؟
- وجود ده ها يا صدها قانون در يك موضوع خاص نشانه جامع 

نگری است يا محدودنگری؟
- مجلس چگونه بر قوانين محدودنگر نظارت جامع نگر دارد؟

جمعبندیونتيجهگيریازپرسشگری
در س��ال 1398 روزنامه سياس��ت روز در صفحه هشت خود 
با عنوان »چالش قانون« به پرسش��گری از تقس��يم كار ملی 
قانونگذاری بر طبق قانون اساس��ی پرداخت. پرسش��گری از 
تقسيم كار ملی قانونگذاری شامل مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، دولت، مجلس ش��ورای اس��المی، شورای نگهبان و قوه 
قضاييه انجام ش��د. برای هر يك از اعضای تقس��يم كار ملی 
قانونگذاری 150 پرس��ش و مجموعا 750 پرسش مربوط به 
زمينه های موضوعی مرتبط با قانون و قانونگذاری در كش��ور 
مطرح گرديد. پرس��ش های مطرح شده پيرامون وظايف هر 
يك از اعضای تقسيم كار ملی قانونگذاری، عالوه بر انتشار در 

رزنامه سياست روز در سايت اين روزنامه بصورت مرتب انتشار 
يافت. از سوی مركز مطالعات راهبردی سياست روز، در قالب 
15-10 نامه، پرس��ش های مطرح ش��ده برای باالترين مقام 
مس��ئول در تقس��يم كار ملی قانونگذاری ارسال شد كه متن 
رسيدهای مکتوب آن در روزنامه محفوظ است. رونوشت كليه 
مکاتبات انجام ش��ده برای دفتر مقام معظم رهبری و معاونت 
مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
ارسال شد. پيگيری های مکرر مويد اين حقيقت بود كه نامه 
های ارس��الی از س��وی »چالش قانون« به اعضای تقسيم كار 
ملی قانونگذاری، معموال از سوی دفاتر باالترين مقام مسئول 
به معاونت ها يا مراكز تابعه آنها ارجاع شده است. عليرغم انجام 
پيگيری های چندين و چندباره، تاكنون پاس��خی به پرسش 
های مطروحه از س��وی اعضای تقس��يم كار ملی قانونگذاری 
بصورت تخصصی ارائه نگرديده اس��ت. به نظر می رس��د عدم 
پاسخگويی اعضای تقس��يم كار ملی قانونگذاری در كشور به 
رويه ای عادی درآمده است. گويی كه دستگاه متولی قانون و 
قانونگذاری در برابر امانتی كه قانون اساسی نزد آنان به وديعت 
گذارده است قائل به پاسخگويی نيستند و شان خود را باالتر 
از آن می دانند كه الزم باش��د به رسانه های گروهی گزارش 
عملکرد خود را ارائه كنند. تقسيم كار ملی قانونگذاری هر يك 
دارای انواع و اقسام مراكز، پژوهشکده، دانشگاه، دانشکده و ... 
تحقيقاتی و پژوهش��ی اند كه ساالنه بودجه های كالنی را به 
خود اختصاص می دهند. بسيار بجاست كه اين دست دستگاه 
ه��ای به اصطالح تحقيقاتی در بايد عل��ل ناكارآمدی قانون و 
قانونگذاری بويژه در زمينه مش��کالت متعدد در زندگی مردم 
به شفاف سازی عملکرد خود بپردازند و خود را برای هر گونه 
پرسشگری، آماده پاسخگويی كنند. بررسی آثار منتشره شده 
از سوی تقسيم كار ملی قانونگذاری )در نشريات، سايت ها و 
مصاحبه روسا و اعضا( مويد اين واقعيت است كه پاسخگويی 
به پرسش های مطرح ش��ده در »چالش قانون« برای نهادها 
و دس��تگاه های مسئول، با دش��واری های فراوانی روبروست. 
از اي��ن رو به نظر می رس��د بخش مهم��ی از بی توجهی آنها 
به امر خطير پاس��خگويی، به ناتوانی ي��ا كم توانی نظری آنها 
در مواجهه با آس��يب های قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی 
مربوط می شود. »چالش قانون« برای ثبت در حافظه تاريخی 
اين مرزوبوم در سال 1398 به پرسشگری از تقسيم كار ملی 
قانون و قانونگذاری پرداخت كه شايد در نوع خود بی نظير يا 
كم نظير باشد. قطعا آيندگان پيرامون عملکرد »چالش قانون« 
در سياس��ت روز و عملکرد تقس��يم كار مل��ی قانونگذاری به 
درستی قضاوت خواهند كرد و برای پرسش های مطرح شده 
در آن پاسخ مناسبی خواهند يافت يا خواهند ساخت. عليرغم 
بی توجهی تقسيم كار ملی در پاسخگويی مناسب و بهنگام به 
پرسشگری »چالش قانون«، فرهنگ پرسش و پرسشگری به 
عنوان رسالت تاريخی رسانه های گروهی با شدت بيشتر ادامه 

خواهد يافت كه ضرورتی اجتناب ناپذير است.

امامعلی)ع(: آدم بدبين، هميشه بيمار است.
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روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« عملکرد سال 1398 خود را در حوزه قانون و قانونگذاری 
جمع بندی می کند )7(:

تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری
دكترمحمدرضاناریابيانه
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد


