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چالشقانون

اشاره:
روزنامه سياس��ت روز از ابتدای س��ال 1398 نسبت به 
گفتمان س��ازی اجتماعی پيرامون قانون و قانونگذاری 
را به بهانه برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی 
در دس��تور كار خ��ود ق��رار داد. عليرغم وج��ود فراز و 
نشيب فراوان در قيمت كاغذ و ساير مشکالت اجرايی و 
مطبوعاتی اين مهم تا پايان سال ادامه يافت و ركوردی 
مه��م را در حوزه رس��انه های گروه��ی از خود بر جای 
گذاش��ت. در رس��انه های گروهی چن��د هفته مانده به 
برگزاری انتخاب��ات، پرونده هايی با اي��ن موضوع برای 
ارتقای ش��ور و حال انتخاباتی مردم و افزايش مشاركت 
آنها باز ش��ده و مطالبی پيرامون قانونگذاری و برگزاری 
انتخابات ارائه می شود كه معموال موقتی بوده و از نظر 
علمی و تجربی نيز از س��طح بااليی برخوردار نيست. از 
اين نظر »چالش قانون« دارای ابتکارات و نوآوری های 
متعددی است كه بايد از سوی منتقدان و صاحبنظران 
م��ورد قضاوت قرار گيرد. اين نوش��تار ب��ه ارائه گزارش 
صفحه »چالش قانون« در سالی كه گذشت می پردازد 

كه هم اكنون از نظر خوانندگان می گذرد:

امامصادق)ع(: چهل شب بر بنده مومن نگذرد مگر اينکه واقعه ای برايش رخ دهد 
و او را غمگين سازد و به واسطه آن ، متذكر گردد.

گزارش کار سال 1398
از ابتدای ارديبهش��ت ماه سال 1398 روزنامه سياست روز در صفحه هشت 
خود با عنوان »چالش قانون« به به بحث پيرامون تقسيم كار ملی قانونگذاری 
بر طبق قانون اساس��ی پرداخت. هدف از انتش��ار »چالش قانون« بررس��ی و 
نقد عملکرد تقس��يم كار ملی در قانونگذاری س��نتی بر طبق قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ايران و تعيين نسبت مشکالت زندگی مردم با آن است. در 
صفحه »چالش قانون« مباحث مربوط به وظايف تقسيم كار ملی قانونگذاری 
شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسالمی، شورای 

نگهبان و قوه قضاييه بشرح زير مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

الف( نگارش سرمقاله 
بص��ورت هفتگی و بنا بر اقتضائات مباحث مطرح ش��ده در صفحه »چالش 
قانون«، موضوعاتی مهم مرتبط با قانون و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی 
در قالب س��رمقاله از نظر خوانندگان گذش��ت كه مجموعه آنها می تواند به 
غنای گفتمان اجتماعی قانون و قانونگذاری در كشور بيفزايد. اساسی ترين 
موضوعات و مشکالت قانونگذاری سنتی و راهکارهای تحول آن در سرمقاله 
های هفتگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در اين بخش 45 سرمقاله در 

صفحه يك روزنامه تقديم خوانندگان گرامی شد.

ب( بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی سند چگونگی قانونگذاری در اين 
نهاد اس��ت كه به نظر می رسد بسياری از جنبه های ناكارآمدی قوانين به 
ش��کلی و ظاهری بودن اين قانون بازگش��ت می كن��د. بخش های مختلف 
آيي��ن نام��ه داخلی و تغييرات مک��رر و متعدد جهت تنوي��ر افکار عمومی، 
اطالع رسانی شد و مطابق الگوی سلسله مراتبی آن موضوعات مرتبط مورد 
پرسش��گری قرار گرفت. قس��مت های زيادی از اين آيين نامه به تشريفات 
قانونگذاری می پردازد و اساسا نسبت به ماهيت قانون و قانونگذاری و نحوه 
راس��تی آزمايی كارآمدی قوانين اش��اره ای ندارد. در اين بخش آيين نامه 
داخلی مجلس ش��ورای اس��المی در بيش از 17 صفحه از »چالش قانون« 

مورد كنکاش و پرسشگری قرار گرفت. 

پ( بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی 
يکی از وظايف مهم قوه مقننه، نظارت بر حسن اجرای قوانين است. تقريبا 
مجلس ش��ورای اس��المی جز موارد اندك بر حسن اجرای قوانين در كشور 
نظارت موثر ندارد. ابزارهای تظارتی متعدد در مجلس ش��ورای اس��المی به 
درس��تی مورد اس��تفاده قرار نگرفته اند و اساسا بصورت ناكارآمد بر قوانين 
ناكارآمد نظارت ش��ده است. در اين بخش صرف نظر از نظارت عام مجلس 
ش��ورای اس��المی بر حس��ن اجرای همه قوانين، به بررس��ی نقش نظارتی 

مجلس شورای اسالمی در اموری پرداخته شده است كه حضور نمايندگان 
مجلس به عنوان عضو ناظر در متن قانون تصريح شده است. در اين بخش 
بيش از 20مورد نظارت صريح مجلس ش��ورای اس��المی بر حس��ن اجرای 

قوانين مورد بررسی، تحليل و پرسشگری قرار گرفت.

ت( رونمایی از شاهکارهای قانونگذاری سنتی 
در جري��ان بي��ش از 110 س��ال قانونگذاری ايران م��واردی وجود دارد كه 
عاليم و نش��انه های بارز وجود بيماری و ناكارآمدی در قانون و قانونگذاری 
اس��ت كه در اين بخش از آنها به عنوان ش��اهکارهای قانونگذاری سنتی به 
س��بك ايرانی ياد ش��ده و ريش��ه ها و علل و آثار آن مورد بحث و بررس��ی 
دقيق قرار گرفته اس��ت. كاس��تی ها، آسيب ها و اش��تباهات ريز و درشت 
ش��کلی و محتوايی در قانونگذاری سنتی خود مشکلی افزون بر ناكارآمدی 
قوانين شده است كه بايد برای آن تدبيری جداگانه انديشيد. در اين بخش 
بيش از 50مورد از مشکالت جدی قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی مورد 
بررسی قرار گرفت و پيرامون آنها از تقسيم كار ملی قانونگذاری پرسشگری 

انجام شد.

ث( بررس����ی آس����یب های قانون و قانونگذاری 
»آسيب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« )ويرايش اول( 
موضوع گزارش رس��می شماره 16080 اس��ت كه در سال 1397/07/07 
توس��ط مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی منتشر شده است. اين 
پژوهش به س��فارش معاونت پژوهش های سياس��ی-حقوقی و توسط دفتر 
مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام شده است. گروه تهيه و تدوين 
كنندگان گزارش ش��امل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، سيد 
مجتبي حس��يني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي 
بهادري جهرمي اس��ت. گروه همکاران تهيه و تدوين گزارش شامل آقايان 
علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حس��ن وكيليان، حس��ين 
عبداللهي، حس��ن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشکبوس است. ناظران 
علم��ي گزارش نيز آقايان جليل محبي و احمد حکيم جوادي اس��ت. برای 
پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آس��يب شناسی قانونگذاری كشور، 
عينا از متن گزارش رس��می ياد شده در آسيب های مختلف استفاده شده 
است كه هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای و سوء برداشت 
سياس��ی و جناحی را از بين ببرد. نق��ل عين مطالب گزارش مركز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی در توضيح آسيب های حوزه قانونگذاری، ارائه 
مطالب غيرقابل انکاری اس��ت كه توسط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه 
و تدوي��ن كنندگان، همکاران و ناظ��ران علمي( مورد اعتماد مركز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اسالمی تهيه و منتشر شده است. مركز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی، مركزی اس��ت كه قانونا در س��اختار تشکيالتی 
مجلس شورای اسالمی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی 
متقن با قابليت اس��تنادی باال محسوب می شود. اعالم رسمی آسيب های 
حوزه تقنين از س��وی مركز پذيرش های مجلس ش��ورای اس��المی، دليل 
پذي��رش آنهاس��ت و كار را بر محقق��ان اين حوزه در امر اثبات آس��يب ها 
آس��ان نموده اس��ت و نيازی به نق��ل مطالب اثباتی از مناب��ع علمی معتبر 
ش��امل كتاب ه��ا و مقاالت در نش��ريات دارای رتبه علمی و پژوهش��ی يا 
انج��ام پژوهش های ميدانی و عمليات آماری برای اثبات يا رد فرضيه های 
پژوهش نيست. با استفاده از اين پژوهش به بحث و تحليل پيرامون آسيب 
شناس��ی قانونگذاری كشور پرداخته ش��د. در اين بخش 68 مورد از آسيب 
ه��ای قانونگ��ذاری مربوط به مراحل قبل، حين و بع��د از قانونگذاری مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

ج( موضوعات محتوایی 
در اي��ن بخش مطالب محتوايی مرتبط ب��ا ماهيت و اهداف قانون و ويژگی 
های ذاتی و عرضی قانون و قانونگذاری و بررسی تطبيقی آن با قانونگذاری 
سنتی به سبك ايرانی ارائه گرديد و موضوع ناكارآمدی قانون و قانونگذاری 
بصورت محتوايی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتنی است كه مستندات 
پايه در مباحث محتوايی از گزارش��ات منتشره از سوی مركز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی اقتباس شده اس��ت كه محلی برای مناقشه نظری 
و اخت��الف ديدگاه باقی نماند. به عبارت ديگر محتوای قانونگذاری س��نتی 
به س��بك ايرانی تامين كننده مباحث بنياری مطرح شده از سوی خود هم 
نيس��ت. در اين بخش بيش از 20 صفحه مطالب محتوای مرتبط با قانون و 

قانونگذاری ارائه شد.

چ( معرفی و نقد آثار 
انديش��مندان و نخبگان حوزه قانون و قانونگ��ذاری، تالش های فراوانی در 
اين حوزه انجام داده اند. در بس��ياری از آثار منتش��ره نسبت به ناكارآمدی 
قانونگذاری س��نتی مطالب جدی و مهمی ذكر ش��ده اس��ت. برخی از مهم 

ترين آثار اعم از كتب و مقاالت در اين بخش معرفی و مورد نقد و بررس��ی 
قرار گرفت و نسبت آنها با مشکالت زندگی مردم و آسيب های قانونگذاری 
تعيين گرديد. در اين بخش طی 17 صفحه كتب و مقاالت ارزنده پيرامون 
قانون و قانونگذاری مورد معرفی، نقد و بررسی قرار گرفت. كمك به بازنشر 
آثار مکتوب حوزه قانون و قانونگذاری و نقد و بررس��ی آنها، گام موثری در 

راستای ترويج گفتمان قانون در كشور است. 

ح( انجام پرسشگری از تقسیم کار ملی 
برای هر يك از اعضای تقسيم كار ملی قانونگذاری 150 پرسش و مجموعا 
750 پرس��ش مربوط به زمينه های موضوعی مرتبط با قانون و قانونگذاری 
در كش��ور مطرح گرديد. ضمنا پرسش های مطرح ش��ده پيرامون وظايف 
هر يك از اعضای تقس��يم كار ملی قانونگذاری، عالوه بر انتش��ار در رزنامه 
سياست روز در سايت اين روزنامه بصورت مرتب انتشار يافت. از سوی مركز 
مطالعات راهبردی سياست روز، در قالب 15-10 نامه، پرسش های مطرح 
ش��ده برای باالترين مقام مسئول در تقسيم كار ملی قانونگذاری ارسال شد 
كه متن رس��يدهای مکتوب آن در روزنامه محفوظ اس��ت. رونوش��ت كليه 
مکاتبات انجام ش��ده برای دفتر مقام معظم رهب��ری و معاونت مطبوعاتی 
و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی ارسال شد. پيگيری های 
مکرر مويد اين حقيقت بود كه نامه های ارس��الی از سوی »چالش قانون« 
به اعضای تقسيم كار ملی قانونگذاری، معموال از سوی دفاتر باالترين مقام 
مس��ئول به معاونت ها يا مراكز تابعه آنها ارجاع ش��ده است. عليرغم انجام 
پيگيری های چندين و چندباره، تاكنون پاس��خی به پرسش های مطروحه 
از سوی اعضای تقسيم كار ملی قانونگذاری بصورت تخصصی ارائه نگرديده 

است.

خ( ارائه تلخند یا کاریکلماتورها
ش��ايد با زبان طن��ز آنهم طنزی تلخ ب��ا عنوان تلخند بت��وان ناكامی های 
قانونگذاری س��نتی را در تداوم و تش��ديد مشکالت زندگی مردم بيان كرد. 
بعالوه اينکه با استفاده از لطايف و ظرايف ادبی موجود در زبان فارسی می 
توان به گسترش گفتمان اجتماعی قانون و قانونگذاری در كشور كمك كرد. 
نزديك ش��دن به موضوع مهم قانون و قانونگذاری با زبان طنز كار دشواری 
است كه بصورت تخصصی كمتر بدان پرداخته شده است. كاريکلماتورهای 
قانونگذاری س��نتی مشتمل با آسيب شناسی، برنامه اصالحی و راهکارهای 

اجرايی پيشنهادی با زيان طنز ارائه شد.

د( ارائه سایر مطالب مرتبط با قانونگذاری
در برخ��ی از صفحات »چالش قانون« مطالب محتواي��ی مرتبط با گفتمان 
س��ازی اجتماعی پيرامون قانون و قانونگذاری شامل آيات، روايات، سخنان 
امام راحل و رهبری، سخنان بزرگان علم و هنر، ضرب المثل و ... ارائه شد.

عدم پاسخگویی تقسیم کار ملی قانونگذاری
به نظر می رس��د عدم پاسخگويی اعضای تقس��يم كار ملی قانونگذاری در 
كش��ور به رويه ای عادی درآمده اس��ت. گويی كه دس��تگاه متولی قانون و 
قانونگ��ذاری در برابر امانتی كه قانون اساس��ی نزد آن��ان به وديعت گذارده 
اس��ت قائل به پاسخگويی نيستند و ش��ان خود را باالتر از آن می دانند كه 
الزم باشد به رسانه های گروهی گزارش عملکرد خود را ارائه كنند. پيگيری 
های مکرر تلفنی، ارسال نامه های پيرو چندباره و مراجعه حضوری تاكنون 
منجر به پاس��خگويی تقس��يم كار ملی قانونگذاری نشده است. بررسی آثار 
منتش��ره شده از سوی تقس��يم كار ملی قانونگذاری )در نشريات، سايت ها 
و مصاحبه روس��ا و اعضا( مويد اين واقعيت است كه پاسخگويی به پرسش 
های مطرح شده در »چالش قانون« برای نهادها و دستگاه های مسئول، با 
دش��واری های فراوانی روبروست. از اين رو به نظر می رسد بخش مهمی از 
بی توجهی آنها به امر خطير پاس��خگويی، به ناتوانی يا كم توانی نظری آنها 
در مواجهه با آس��يب های قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی مربوط است. 
تقسيم كار ملی قانونگذاری هر يك دارای انواع و اقسام مراكز، پژوهشکده، 
دانش��گاه، دانش��کده و ... تحقيقاتی و پژوهش��ی اند كه ساالنه بودجه های 
كالنی را به خود اختصاص می دهند. بسيار بجاست كه اين دست دستگاه 
های به اصطالح تحقيقاتی بايد پيرامون علل ناكارآمدی قانون و قانونگذاری 
بويژه در زمينه مش��کالت متعدد در زندگی مردم به شفاف سازی عملکرد 

خود بپردازند. 

همگامی قانونگذاری س����نتی با تداوم و تش����دید مش����کالت 
زندگی مردم 

- مش��کالت متعددی همچون گرانی، بيکاری، اعتياد، طالق، افزايش س��ن 
ازدواج، مش��کل مس��کن، فقر، حاش��يه نش��ينی، مدرك گرايی، مهاجرت 
مغزه��ا، رش��وه، واردات بی روي��ه، تجمل گرايی، مصرف گرايی، احس��اس 
بی عدالت��ی، پارتی بازی، كاغذبازی اداری، فس��اد اداری و اقتصادی، رانت 
خ��واری، بدحجابی، اس��راف، قاچاق، آلودگی هوا، ترافي��ك، نابودی جنگل 
ها، ريزگردها، س��يل، زلزله، بارش برف، بيماری كرونا و س��اير آسيب های 
فرهنگی و اجتماعی، زندگی مردم را بيش از پيش دشوار نموده است. شايد 
بتوان به جرات ادعا كرد كه پيرامون بسياری از مشکالت موجود در كشور، 
ده ها و يا صدها قانون وجود دارد كه محصول عملکرد اعضای تقس��يم كار 
ملی قانونگذاری اس��ت. بدون ترديد تداوم و تش��ديد مش��کالت در زندگی 
مردم، نش��انه آش��کار ناكارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری است. حل 
مش��کالت زندگی مردم، مهم ترين شاخصه برای راس��تی آزمايی عملکرد 
تقس��يم كار ملی قانونگذاری است و كارآمدی قانونگذاری تنها عاملی است 

كه می تواند سرمايه اجتماعی تقسيم كار ملی را ارتقاء دهد.
- تداوم و تش��ديد مشکالت در زندگی مردم نشانه آشکار ناكارآمدی اسناد 
فرادس��ت كشور در حل مشکالت اس��ت. بازبينی عملکرد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در تدوين اسناد فرادست همچون سند چشم انداز و سياست 

های كلی نظام ضروری است.
- تداوم و تش��ديد مشکالت در زندگی مردم نشانه آشکار ناكارآمدی دولت 
در تدوين لوايح و نحوه اجرايی قوانين مرتبط با حل مشکالت است. آسيب 
شناس��ی عملکرد دولت ها در تدوين و لوايح برنامه های توس��عه پنج ساله 
و س��االنه و لوايح عادی از يکس��و و در اجرای قوانين از س��وی ديگر بسيار 

مهم است.
- تداوم و تشديد مشکالت در زندگی مردم نشانه آشکار ناكارآمدی عملکرد 
تقنينی و نظارتی مجلس شورای اسالمی در حل مشکالت است. مهندسی 
مجدد عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی در تدوين طرح ها، تصويب لوايح 
و طرح ها و نهايتا نظارت بر حس��ن اج��رای قوانين از درجه اهميت بااليی 
برخوردار اس��ت. بايد دانست كه مجلس شورای اس��المی به عنوان عصاره 
فضاي��ل ملت، آنگاه می تواند در راس امور باش��د كه بتواند مردم س��االری 

دينی را دس��ت مايه حل مشکالت زندگی مردم كند. با ناكارآمدی قانون و 
قانونگذاری نمی توان انتظار داشت كه راس امور جايی برای مجلس شورای 

اسالمی و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی داشته باشد.
- تداوم و تشديد مش��کالت در زندگی مردم نشانه آشکار ناكارآمدی تاييد 
و تفس��ير ش��ورای نگهبان پيرامون قوانين مرتبط با حل مش��کالت است. 
بسياری يا ش��ايد تمامی قوانين ناكارآمد، تاييديه شورای نگهبان را با خود 
دارند. عملکرد ش��ورای نگهبان در تاييد مصوبات مجلس شورای اسالمی و 

تفسير اصول قانون اساسی قابل نقد و بررسی موشکافانه است.
- تداوم و تشديد مشکالت در زندگی مردم نشانه آشکار ناكارآمدی نظارت 
بر حس��ن اجرای قوانين مرتبط با حل مشکالت است. عملکرد نظارتی قوه 
قضاييه بر حس��ن اجرای قوانين در كش��ور بطور اساس��ی نيازمند تغييرات 

جدی و ماهوی است كه بايد بدان پرداخت.
- تداوم و تش��ديد مش��کالت متعدد در زندگی مردم و ناكارآمدی عملکرد 
تقس��يم كار ملی قانونگذاری، موضوعی نيس��ت كه با بی توجهی مسئوالن 
به يکباره حل ش��ود. وجود قانون آن هم به وفور دليلی بر حل مش��کالت 
زندگی مردم نيست. وجود سابقه بيش از 110 سال از قانونگذاری در كشور 
ايران و وجود هزاران قانون ريز و درش��ت تاكنون موجب نش��ده اس��ت كه 
مشکالت متعدد در زندگی مردم حل شود. از اين رو آسيب شناسی و تحول 

قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی اجتناب ناپذير است.

تداوم کار »چالش قانون«
- اينگونه به نظر می رسد كه گفتمان اجتماعی تحول در قانونگذاری سنتی 
به س��بك ايرانی با وجود تداوم و تشديد مشکالت زندگی مردم در وضعيت 
مناس��بی قرار ن��دارد تا بتواند تغييرات اساس��ی را ايجاد نمايد. گس��ترش 
گفتمان اجتماعی پرسشگری و پاسخگويی در مردم ساالری دينی اجتناب 
ناپذير است و رسانه های گروهی نيز بخوبی می دانند كه پرسشگری، آغاز 
گفتمان س��ازی پيرامون قانون و قانونگذاری در جامعه است. ديری نخواهد 
پاييد ك��ه مطالبات بحق جامعه تقس��يم كار ملی قانونگ��ذاری را پيرامون 

عملکرد خود وادار به پاسخگويی خواهد كرد.
- فريض��ه امر به مع��روف و نهی از منکر، از فرايض مهم اجتماعی اس��الم، 
فروع دين و از اصول مهم قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران اس��ت. 
س��فارش به خير و نيک��ی و پرهيز دادن از امور نادرس��ت از جمله وظايف 
مس��لمانی است كه در جامعه اسالمی به آن توجه كافی نشده است. از اين 
رو پرسش��گری از تقسيم كار ملی قانونگذاری انجام شده و همچون گذشته 

تداوم خواهد يافت.
- فرآينده��ای تحولی قبل از تحقق در عينيت جامعه بايد در در ذهنيت و 
تفکر جامعه بويژه خردمندان ش��کل بگيرد. تحول همه جانبه در هماهنگی 
نظر و عمل بوجود می آيد. تحول در قانونگذاری سنتی، مصداق بارز جنبش 
نرم افزاری و نهضت توليد علم اس��ت و تالش عموم انديشمندان و نخبگان 

حوزوی و دانشگاهی را طلب می كند.
- از بی توجهی و عدم پاس��خگويی تقسيم كار ملی به پرسشگری »چالش 
قانون« در سياست روز، نگران و ناراحت نشده و نيستيم و آن دليلی كامال 
موجه برای تداوم اقدامات گفتمانی در س��ال 1399 اس��ت. تنها دلواپسی 
»چالش قانون« تداوم و تشديد مشکالت بصورت روز افزون در زندگی مردم 

با وجود و تداوم قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی است.
- »چالش قانون« برای ثبت در حافظه تاريخی اين مرزوبوم در سال 1398 
به پرسش��گری از تقسيم كار ملی قانون و قانونگذاری پرداخت كه شايد در 
نوع خود بی نظير يا كم نظير باش��د. و البته خالی از ايراد و نقص نيس��ت 
و بدون ترديد در حافظه تاريخی كش��ور ثبت ش��ده اس��ت و مورد استفاده 
و اس��تناد و ارجاع پژوهش��گران فراوانی قرار خواه��د گرفت. قطعا آيندگان 
پيرام��ون عملکرد »چالش قانون« در سياس��ت روز و عملکرد تقس��يم كار 
ملی قانونگذاری به درستی قضاوت خواهند كرد و برای پرسش های مطرح 
ش��ده در آن پاس��خ مناس��بی خواهند يافت يا خواهند ساخت. عليرغم بی 
توجهی تقس��يم كار ملی در پاس��خگويی مناس��ب و بهنگام به پرسشگری 
»چالش قانون«، فرهنگ پرس��ش و پرسش��گری به عنوان رسالت تاريخی 
رس��انه های گروهی در س��ال آينده با شدت بيش��تر ادامه خواهد يافت كه 

ضرورتی اجتناب ناپذير است.
- اگر بودجه های چهار دهه تقس��يم كار ملی قانونگذاری س��نتی محاسبه 
ش��ود می توان هزينه ناكارآمدی قانون و قانونگ��ذاری را به ازای هر قانون 
ناكارآمد بدست آورد و فهميد كه از بيت المال و جيب مردم كه اين روزها 
اوضاع مناس��بی هم ندارد تاكنون چندهزار ميلي��ارد تومان هزينه تدوين، 
تصوي��ب، تاييد، تفس��ير، اجرا و نظارت بر خيل قوانين ناكارآمد در كش��ور 

شده است.
- بر اس��اس قوانين كشور، مسئوليت مدنی ناشی از ناكارآمدی قانونگذاری 
سنتی متوجه تقسيم كار ملی قانونگذاری نيست. اما بايد دانست در قاموس 
س��نت های الهی و پيش��گاه انبياء، اولياء و اوصياء و خيل عظيم ش��هيدان 
انقالب اس��المی و امام ش��هيدان و رنج های فراوانی كه مردم بزرگوار ايران 
در پس ناكارآمدی های قانون و قانونگذاری س��نتی متحمل ش��ده اند هر 
ذره و مثقال خير و ش��ری ناديده گرفته نمی ش��ود و در جهان باقی مورد 
مواخ��ذه قرار خواهد گرفت. زيرا بر اس��اس آنچه كه در »چالش قانون« در 
س��ال 1398 آمد قانونگذاری س��نتی نه تنها توانايی حل مشکالت زندگی 
مردم را ندارد كه خود مش��کلی افزون بر آن اس��ت و بايد برای آن تدبيری 

اساسی انديشيد.
- قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی نمی تاواند مشکالت زندگی مردم را حل 
كن��د و صرفا برآوردن نيازهای مردم را به آينده غيرمحتمل حواله می دهد. 
انتقال مطالبات حقه مردم به آينده به معنای حل آن نبوده و نيست.  جناح 
های مرسوم سياسی كه طی چهار دهه گذشته برنامه ای برای حل مشکالت 
نداشته و ندارند، تقريبا حل مشکالت زندگی مردم را غيرممکن ساخته اند.

- سياست روز تالش برای گفتمان سازی موثر پيرامون قانون و قانونگذاری 
را نمونه مهم »آتش به اختيار« در باالترين س��طح علمی كش��ور می داند 
و از عموم انديش��مندان و متفکران برای تالش در اين راس��تا دعوت بعمل 

می آورد.

تشکر و سپاس
- در پاي��ان از تالش های صميمانه همه همکاران عزيز ش��اغل در روزنامه 
سياس��ت روز در بخ��ش ه��ای مديريت )صاح��ب امتياز، مدير مس��ئول و 
س��ردبير(، تحريريه )بويژه س��ركار خانم كتايون مافی(، فنی، اداری، آگهی 
ه��ا، حراس��ت، چاپخانه، توزي��ع تهران و شهرس��تان ه��ا، نمايندگی های 
اس��تان ها و خوانندگان و همراهان گرامی سپاس��گزاری می ش��ود. ضمنا 
از زحمات مسئوالنه س��اير رسانه های گروهی شامل خبرگزاری ها، سايت 
ه��ا، مطبوعات و ش��بکه های اجتماعی در بازنش��ر مطالب »چالش قانون« 

قدردانی می شود.

تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر

ضرورت تحول در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی
روزنامه سیاست روز عملکرد صفحه »چالش قانون« در سال 1398 را جمع بندی می کند:

دكترمحمدرضاناریابيانه


