رستمی:

همزمان با برگزاری انتخابات مطرح شد

اخبار ضدونقیض از مرگ رئیس جمهور

میخواهند از فضای پرشور دانشگاهها فتنه

فراری تونس

و آشوب درو کنند
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شیطنت واشنگتن برای مقصر جلوه دادن ایران در حمله پهپادی انصارهللا به آرامکو

خیال پردازیآمریکا برای توجیه
شکست سعودی

سرمقاله

تا نو قانونگرایی!؟
دکتر محمدرضا
ناری ابیانه
گرانی ،بیکاری ،اعتیاد ،طالق ،فقر ،حاش��یه نش��ینی،
افزایش سن ازدواج جوانان ،مشکل مسکن ،مهاجرت
مغزها ،کاغذبازیهای ادارای ،پارتی بازی ،رشوه ،فساد
اداری و اقتص��ادی ،واردات بیروی��ه ،مصرف گرایی،
قاچاق کاال ،معضالت فرهنگی ،آسیب های اجتماعی
و ...زندگ��ی را بی��ش از گذش��ته برای مردم دش��وار
نموده اس��ت .قانونگذاران نیز اعالم نموده اند که سال
هاست که کشور به بیماری تورم قانون و قانونگذاری
مبتالست .تش��دید همزمان مشکالت زندگی مردم و
تورم قانون نشانه بارز ناکارآمدی قوانین است.
امکان تداوم وضع موجود این دو گانه آسیب زا وجود
ندارد و باید با ه��ر دو با یک تحلیل هماهنگ مبارزه
کرد .همزمان با س��ال  1398که صد و س��یزده سال
از آغ��از قانونگذاری در ای��ران می گذرد پایانی بر این
آغاز خواهد بود .دوران قانونگذاری ش��امل بکارگیری
روشهای قانونگذاری قشری ،سطحی ،جزئی ،ایستا،
تک متغیره ،ساده ناپیوس��ته ،مقطعی ،غیر مرتبط با
ه��م ،تجزیه گرا ،تفکیکی ،قطعیت گرا ،بخش��ی ،تک
الیه ،غیر فعال ،نقطهای ،خطی محدودنگر و سلیقهای
اس��ت که دستاورد دوگانه فوق ،محصول مستقیم آن
اس��ت .نظام قانونگرایی ش��امل بکارگیری روش های
عمیق ،کل نگر ،س��یال ،فعال ،پیوس��ته ،پویا ،به هم
مرتب��ط ،ترکیبی ،جریانی ،غیرخط��ی ،چند متغیره،
جام��ع ،مجموعهگرا ،چند بعدی ،ش��بکهای ،تکاملی،
چندالیهای ،سیس��تماتیک ،ارگانیک ،سلسله مراتبی،
پیچیده ،آش��وبناک ،فراگیر ،کامل ،انسانی ،فرابخشی
و اجتماعی در فرآیند قانونگذاری است.
گذار از قانونگذاری سنتی به «نظام قانونگرایی نوین»
در واقع نوعی نوآوری در خردورزی قانونگرایی است

No.5120

صفحه 5

پهپادآمریکاییرایکنیروی
ش بهاختیار ساقط کرد
آت 
صفحه 2

Vol.19

عملیات آرامکو قدرت اطالعاتی و نظامی
یمنیها را به رخ متجاوزان کشید

ستون فقرات
اقتصادی سعودی
سیبل مقاومت یمن
صفحه 6

روزنامه سیاست روز در «چالش قانون»
از شاهکارهای قانونگذاری ایران ()21
رونمایی می کند:

نسخ نوعی یا
بالی خانمانسوز
قانونگذاری!!؟؟

صفحه 8

رئیس دانشگاه سروش در گفتگو
با سیاست روز:

باید به جوانان در
عرصه سیاست
خارجی میدان داد
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