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اجرای حق و قانون 
م��ا اين كت��اب را بحق ب��ر تو نازل 
كردي��م تا به آنچه خداوند به تو آموخته 
در ميان مردم قضاوت كنی و از كس��انی 
مب��اش ك��ه از خائنان حماي��ت نمايی. 

)سوره نساء، آيه 105(
پيام ها:

- توج��ه به اجرای قان��ون به عنوان 
هدف نزول قرآن

- ضرورت كسب توانايی قضاوت بر 
اساس قرآن در ميان مردم

- اهميت تطبيق تقسيم كار ملی در قانونگرايی بر قرآن كريم
- توجه به بی قانونی به عنوان مصداق خيانت در جامعه

- لزوم حمايت قانون از مردم و نه خائنين

راهنما

چالش اصالح قوانین
دکتر محمدرضا ناری ابیانه 

پس از انتش��ار اولين ش��ماره از »صفحه چالش قانون« در هفته گذشته، 
برای تاثيرگذاری بيش��تر بر تقس��يم كار ملی در حوزه قانونگرايی، طی مکاتبه 
ای مفصل بر اساس رسالت پرسشگری رسانه های گروهی، پرسش های مطرح 
ش��ده در شماره قبل را برای تقسيم كار ملی )نامه شماره 10/03044ن تاريخ 
1398/02/10 كه در تاريخ 1398/02/14 به دبيرخانه های تقس��يم كار ملی 
تحويل ش��ده اس��ت( و رونوش��ت آنها به دفتر مقام معظم رهب��ری و معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی ارس��ال و برای انعکاس نظرات و 
ديدگاه های تخصصی آنها با عنوان پاس��خگويی، به ش��رح ذيل اعالم آمادگی 

گرديد:
 دفت��ر مقام معظ��م رهبری، ش��ورای محترم نگهبان، مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، نهاد رياس��ت جمهوری، مجلس ش��ورای اسالمی، قوه قضائيه، 

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در اين نام��ه ضمن معرفی صفحه »چالش قانون« به نقش مخرب اصالح 
مکرر قوانين در اداره امور كش��ور از نهادها و دستگاه های مسئول و مرتبط با 
حوزه های گوناگون قانون گرايی ش��امل، تدوي��ن، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفس��ير خواسته شده اس��ت كه داليل اصالح مکرر قوانين در حوزه 
تخصصی آنها چيس��ت و چگونه می توان با اين پدي��ده ناگوار در حوزه قانون 
و قانونگراي��ی مقابله كرد؟ س��واالت مطروحه در ش��ماره اول صفحه »چالش 
قانون« پيرامون نقش تقس��يم كار ملی در اصالح مکرر قوانين در اين نامه ها 
برای نهادها و دس��تگاه های مسئول در نظام  قانونگرايی كشور ارسال گرديد. 
اميدواريم كه تقس��يم كار ملی در قانونگرايی با درك شرايط حساس كشور و 
ضرورت حل مش��کالت متعدد و روزافزون در زندگی مردم، به گفتمان سازی 
درون س��ازمانی اقدام نمايند و از فراموش شدن اين دست مکاتبات در سلسله 
مرات��ب اداری پرهيز نماين��د. گو اينکه گزارش پيگيری مکاتبات انجام ش��ده 
با دقت و حساس��يت انجام ش��ده و بصورت مرتب به اطالح عموم خوانندگان 

گرامی خواهد رسيد.

یادداشت
ضرب المثل های قانونی!

اش��اره: اص��وال ضرب المثل ها، نش��انگر طرز تفکر مل��ت ها در مورد 
موضوعات گوناگون اجتماعی اس��ت. رويکرد مي��زان پايبندی به قانون و 
قانونگراي��ی در ادبيات عامه مردمان در كش��ورهای مختل��ف، خود را در 
ضرب المثل های عاميانه نش��ان می دهد كه دارای كاربرد فراوان اند. در 
اي��ن بخش تعدادی از ضرب المثل ها )زبانزد( پيرامون قانون و قانونگرايی 
مربوط به كش��ورهای مختلف جهان ارائه می ش��ود كه هم اكنون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:
- حق پيرتر از قانون است. )اسلونی(

- باور كردن قوانين الهی آس��ان اس��ت و ليکن پايندی به آن دشوار 
است. )چينی(

- هر كشوری، قوانين خاص خود را دارد. )آلمانی(
- قانون همه را می ليسد. )اسکاتلندی(

- قانون بينی مومی دارد. )اسلواكی(
- قانون مثل موم در دست می باشد. )آذربايجان(

- قانون مثل تار عنکبوت است، سوسك از آن رد می شود ولی مگس 
گرفتار می شود.  )اسلواكی(

- قانون روی ميز است و عدالت زير ميز. )استونی(
- قانون روی چرخ های طاليی حركت می كند. )مجارستانی(

- قانون مانند مالبند دليجان اس��ت، ش��ما می توانيد آن را به هر سو 
كه بخواهيد بگردانيد. )روسی(

- قان��ون پرچم اس��ت و طال بادی اس��ت كه آن را ب��ه اهتزاز در می 
آورد. )روسی(

- قانون چاه بی انتهاس��ت، هر كه گرفتارش شد كارش ساخته است. 
)چينی(

- قان��ون غالب��ا دندان خود را نش��ان م��ی دهد ول��ی گاز نمی گيرد. 
)انگليسی(

- قانون��ی ك��ه در باره ش��ير و گاو يك جور حکم كند قانون نيس��ت. 
)انگليسی(

- قانون خود را در مقابل زور جمع و جور می كند. )التينی(

زبانزد

محور عمل در قانونگرایی
امامعلی)ع(:
محورعملمنكتابخدا،روشعملی
پیامبرواجتهادخودماست.)میثمبنعلی
بنمیثمبحرانی،اختیارمصباحالسالکین،
ص94(
پیامها:
-ضرورتكارآمدیحکومتدينیدر
ادارهجامعه
-اهمیتكسبروشادارهجامعهاز

قرآنوعترت
-لزومكسبتوانايیدردرکقانونازقرآنكريم
-توجهبهسیرهپیامبر)ع(بهعنواناسوهحسنه
-ضرورتوجودتشخیصواستنباطدرامرقانونگرايی

راهنمایی

اشاره: اصالح مکرر قوانين، تقريبا به عنوان روش جاری  ي�ی نم��ا و و مرس��وم در نظام قانونگرايی به سبك ايرانی پذيرفته ر
ش��ده اس��ت. جای تعجب دارد كه برخی از قوانين، چندين بار اصالح شده 
ان��د! اين موضوع بيانگر اين حقيقت اس��ت كه تقس��يم كار ملی در وظايف 
ذاتی خود پيرامون قانونگرايی دچار مش��التی اس��ت ك��ه موجب می گردد 
قواني��ن پس از تصويب و اجرا مجددا برای چند بار اصالح ش��وند. ياد آوری 
م��ی نمايد كه تمامی اطالعات ارائه ش��ده در اين مطلب از س��امانه قوانين 
موج��ود در درگاه الکترونيك مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی 
برداشت شده است. در اين نوشتار برآنيم كه پديده اصالحيه مکرر قوانين را 
از نمايی نزديك مورد بررس��ی قرار دهيم و پرس��ش ه��ای مطرح پيرامون 
عملکرد تقس��يم كار ملی در قانونگرايی را بر اساس رسالت مطبوعاتی خود 

مطرح نماييم كه هم اينك از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
الف( پرسشگری از مجمع تشخيص مصلحت نظام

1- گزارش عملکرد نظارتی مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستای 
تحقق چش��م انداز بيس��ت ساله، سياس��ت های كلی نظام و كاهش اصالح 

مکرر قوانين چيست؟
2- از آنج��ا كه وضع موجود كش��ور محصول عملک��رد اعضای محترم 
قبلی و فعلی مجمع تش��خيص مصلحت نظام اس��ت، چگونه می توان اميد 
داشت كه اين مجمع بتواند با مصلحت انديشی مشکل اصالح مکرر قوانين 

را حل نمايد؟
3- آيا مصلحت و مصلحت س��نجی نيز مش��مول اص��الح مکرر بعدی 

می شود؟
4- چگونه می توان مصالح مربوط به يك قانون را س��نجيد كه اصالح 

مکرر بعدی برای آن متصور نباشد؟
5- آيا مصلحت انديشی خود نوعی اصالح مکرر قوانين قبلی نيست؟

ب( پرسشگری از دولت
1- آيا اجرای قوانين با اصالح مکرر در دس��تگاه های اجرايی كش��ور با 

مشکل مواجه نمی شود؟ 
2- حقوق و تکاليف مردم در اصالح مکرر قوانين چيست؟ 

3- آيا اهداف پيش بينی ش��ده در قوانين كش��ور ب��ا اصالح مکرر آنها 
قابل تحقق است؟

4- نقش نظام كارشناس��ی در تدوين لوايح غلط، ناقص، ناكامل و مازاد 
چيست؟

5- آي��ا تدوين لوايح در دولت بر اس��اس داده ه��ا، يافته ها و اطالعات 
مورد نياز انجام می ش��ود؟ - دليل اصالح مکرر قوانين ناشی از اصالح داده 

ها، يافته ها و اطالعات مرتبط با قوانين است؟

ج( پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
1- آي��ا روش تصوي��ب و نظارت بر اجرای قوانين و اصالح مکرر آنها در 

دوران پيش و پس از پيروزی انقالب اسالمی با هم تفاوتی داشته است؟ 
2- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر قوانين كشور و 

اصالح مکرر آنها طی چهار دهه گذشته چيست؟
3- چ��ه دليلی وجود دارد كه اصالح مک��رر قوانين موجب اصالح امور 

كشور شده است؟
4- ميزان اثربخشی اصالح مکرر قوانين در حل مشکالت زندگی مردم 

از سوی نمايندگان مجلس شورای اسالمی چگونه اندازه گيری می شود؟
5- نقش مجلس ش��ورای اسالمی در ارتقای سطح قوانين و پيشگيری 

از اصالح مکرر قوانين چيست؟
د( پرسشگری از شورای محترم نگهبان

1- چرا ش��ورای محترم نگهبان نمی تواند مصوب��ات محتاج اصالحيه 
های مکرر بعدی را تش��خيص دهد و آنه��ا را تاييد نکند و با اين كار ضعف 

نظام كارشناسی در دولت و مجلس شورای اسالمی را جبران نمايد؟
2- نقش ش��ورای محترم نگهبان در پيش��گيری از اصالح مکرر قوانين 

چيست؟
3- آي��ا تاييد اصالح مکرر قوانين از س��وی ش��ورای محترم نگهبان به 

معنای تاييد بی ثباتی در حوزه قانونگذاری نيست؟
4- بی ثباتی قانون در كش��ور موجب تشديد مشکالت در زندگی مردم 
شده است. آيا تاييد قوانين و اصالحيه های مکرر آنها توسط شورای محترم 

نگهبان به معنای تاييد تشديد مشکالت در زندگی مردم نيست؟
5- تفسير شورای محترم نگهبان از قانون و نقش اجتماعی اصالح مکرر 

قوانين و آثار سوء و زيانبار بی ثباتی قانون چيست؟
ه( پرسشگری از قوه قضاييه

1- برنامه س��ازمان بازرسی كل كش��ور در شناسايی نقش تغيير دولت 
ها، تغيير سليقه های سياسی و اغراض شخصی در اصالح مکرر قوانين چه 

برنامه ای دارد؟
2- س��ازمان بازرسی كل كش��ور در راستای بررس��ی ميزان اثربخشی 

اصالح مکرر قوانين در حل مشکالت زندگی مردم چه برنامه ای دارد؟
3- اش��کاالت سازمان بازرس��ی كل كش��ور در اصالح مکرر قوانين در 

بخش نظارت چيست؟
4- آيا بازرسی های پسينی )بعد از اجرا( سازمان بازرسی كل كشور برای 
نظارت بر حسن اجرای قوانين و جلوگيری از اصالح مکرر آنها، كافی است؟

5- معيارهای نظارتی س��ازمان بازرسی كل كش��ور برای جلوگيری از 
اصالح مکرر قوانين چيست؟ 

روزنامهسیاستروزرونمايیمیكند:

شاهکارهای قانونگذاری ایران )2( 
قوانیندارای4باراصالحیه:2مورد
قوانیندارای3باراصالحیه:19مورد
قوانیندارای2باراصالحیه:376مورد
قوانیندارای1باراصالحیه:5310مورد

تحلیلش�ماازوجودمش�کالتمتعدددرزندگی
مردمچیست؟

در حال حاضر در زندگی مردم مش��کالتی وجود 
دارد. مش��کالت كش��ور از دي��دگاه اش��رافی گرايانه  
برخ��ی از افراد در دولت آغاز ش��د. نظام و كش��ور و 
قوانين موجود در آن كامل هستند و مشکلی ندارند، 
ام��ا آنچه كه به وجود آورنده اين مش��کالت اس��ت، 

عملکرد نادرست برخی از افراد است.
اينافرادچهكسانیهستند؟

كس��انی ك��ه باعث ب��روز مش��کالت در زندگی 
مردم اند به پورشه س��واران معروفند. افراد ناكارآمد 
در جامع��ه هس��تند  و مش��کالتی در كش��ور وجود 
دارد اما بايد ريش��ه اين مس��ائل  را جس��تجو كنيم. 

ريش��ه اين مشکالت از يك سو از جانب امريکا، رژيم 
صهيونيستی  و عوامل منطقه ای اين كشور از جمله 
عربستان سعودی است و از سوی ديگر اقدامات عده 
ای ليبرال و  خودفروخته در كش��ور است كه ضمن 
ايجاد اقتصاد كثيف ليبرالی، مشکالت را در كشور به 

وجود آورده اند. 
نسبتقوهمقننهبامشکالتروزمرهزندگیمردم

چیست؟
اين مجلس نمی تواند كه مشکالت مردم را حل 

كند. 
چرا؟

دليل آن اين اس��ت كه خيل��ی از نمايندگان به 
شکل ليستی )در ليست و گروه( وارد مجلس شده اند 
و از بيرون تاثير پذيرفته و دستور می گيرند. وقتی در 
روز استيضاح گفته می شود از بيرون فرمان آمده كه 
نبايد به اس��تيضاح وزير رای داد و مسائل جناحی و 

سياسی بر حل مشکالت مردم ارجحيت دارد، چطور 
می توان انتظار داشت كه اين نمايندگان مشکل مردم 

و مسائل اقتصادی امروز كشور را حل كنند. 
مبنایعملدررعايتحقوقملتچیست؟

قانونی كلی كه همه بر آن قسم خورده ايم، قانون 
اساس��ی كشور اس��ت؛ اگر اين قانون را رعايت كنيم 

مردم با مشکالت فراوان مواجه نمی شوند. 

قانوناساسیراچهكسیبايدرعايتكند؟
سه قوه.

آياقوهمققنهحقوقمردمكهدرقانوناساسیبه
آناشارهشدهاست،واقعاًرعايتكردهاست؟

در قانون اساسی به موارد زيادی در مورد رعايت 
حقوق مردم اش��اره ش��ده، از جمله اينکه بر اس��اس 

اص��ل س��ی ام  قانون اساس��ی دولت موظف اس��ت 
وس��ايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا 
پايان دوره متوس��طه فراهم آورد و وسايل تحصيالت 
عالی را تا س��ر حد خودكفايی كش��ور به طور رايگان 
گسترش دهد يا در اصل 29 قانون اساسی آمده است 
برخ��ورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشس��تگی، 
بيکاری، پيری، از كار افتادگی، بی سرپرس��تی، در راه  
ماندگی، حوادث و س��وانح، نياز به خدمات بهداشتی  
درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه و غيره، 
حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانين 
از مح��ل درآمدهای عموم��ی و درآمدهای حاصل از 
مش��اركت مردم، خدمات و حمايت های مالی فوق را 
برای يك يك افراد كشور تأمين كند. بنابراين چنين 

قوانينی در كشور داريم اما اجرا نمی شود. 
دلیلاجرانشدنقوانینچیست؟

برای اينکه كارفرما و پيمانکار هر دو خود دولت 
و وزارت خانه ها هستند.

آيااينامرازدرس�تتدويننش�دنقانوننشات
نمیگیرد؟

خير، قانون درست نوش��ته و تدوين شده است، 
ام��ا وقتی دولت در برخی از موارد خودس��رانه عمل 
م��ی كند ديگر نمی توان گفت كه قانون بد نوش��ته 
ش��ده است. به عنوان مثال ش��اهد بوديم  دولت، در  
سال گذش��ته كه به نام س��ال حمايت از توليد ملی 
نامگذاری ش��ده بود، واردات را بر توليد ملی ترجيح 

داد در اين شرايط  ديگر چه می توان كرد؟
اين در حالی اس��ت كه بايد در س��الی كه رهبر 
ب��ر حمايت از تولي��د ملی تاكيد فرم��وده اند،  تمام 
ه��م و غم كش��ور بر توليد داخلی قرار گيرد. كش��ور 
به لحاظ اقتصادی می تواند موفق ش��ود، البته نقطه 

ضعف هايی داريم كه آنها س��د راهمان هستند. اول 
اينکه با صالبت باال رفته ايم يعنی سنگين شده ايم و 
نگهداری آن برايمان سخت است. بنابراين نياز داريم 
كه پايه و اساس كار را محکم بکوبيم. اما پايه محکم 
از اصول قوی نش��ات می گيرد. همچنين بايستی به 
عملکردهايم��ان اعتماد و اعتقاد داش��ته و متکی به 
توليد داخل باش��يم. اگر به اميد ديگران باش��يم كار 

جلو نمی رود. 
بررسیهانشانمیدهدكهبخشیازمشکالتدر
زندگیمردممربوطبهقانونگذاریهایغلطاست.
ازش�مامیپرس�ماينهمهاصالحیهقانونپشت
س�رهمچهمعنايیدارد؟درس�ايتمركزپژوهش
ه�ایمجلسبیشاز5ه�زارو310مورداصالحیه
قان�ونوج�ودداردمجلسچ�راقانونرادرس�ت
تصويبنمیكندكهبعدازآندوبارهنیازمنداصالح

قانونشود؟دلیلچنینوضعیتیچیست؟
در مجلس دهم ه��زاران قانون از جمله قوانينی 
ك��ه مازاد بود و تنه��ا صفحات را پر ك��رده بودند را 
ح��ذف كرديم، عالوه بر آن در حال حاضر نيز قوانين 
بس��ياری كه به نظر می رس��د وج��ود آنان ضرورتی 
ن��دارد نيز،  تحت بررس��ی قرار دارند ك��ه بايد برای 

حذف آنها تصميم بگيريم. 

نادرقاضیپورنمايندهمردمارومیهدرگفتگوبا»چالشقانون«مطرحكرد:

مجلسنمیتواندمشکالتزندگی
مردمراحلكند

به  نگاهی  اشاره:  گ���و فرایند قانونگذاری گفتو
فلسفه  که  دهد  می  نشان  ایران  در 
کیفیت  ارتقاء  بر  همواره  قانونگذاری 
قانون و  پیشنهاد راهکارهایی برای حل 
زندگی مردم  در تکاپوست. این درحالی 
از  برخی  وجود  روزها  این  که  است 
نارسائی ها در کشور حکایت از آن دارد 
الزم  توجه  امر  این  به  مدتهاست  که 
نشده است. از این رو بر آن شدیم تا به 
زاویه  از  مردم  زندگی  مشکالت  بررسی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قانونگذاری 
سلسله  موضوع  را  آن  و  بپردازدیم 
چالش   " صفحه  در  گفتگوهایی 
این رو در  از  قرار دهیم.   " قانونگذاری 
دکتر  کارشناسی  و  صریح  گفتگویی 
محمدرضا ناری ابیانه با آقای نادر قاضی 
مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده  پور 
شورای اسالمی این مسائل مورد بحث و 
بخش  در  وی  است.  گرفته  قرار  بررسی 
اول این گفتگو تاکید کرده است که نحوه 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قانونگذاری 
در حال حاضر نمی تواند مشکالت زندگی 
آید  می  پی  در  آنچه  کند.  حل  را  مردم 

حاصل این گفتگو است : 

نمای نزدیک

اش��اره: شايد با زبان ش��يرين طنز، بتوان   فضای خش��ك و بی روح انتقادناپذيری را تلخن����د
در ن��زد برخی از مس��ئوالن را به نوعی تلطي��ف نمود تا زمينه 
ه��ای اجتماعی همدلی و همفکری در مس��ير همکاری ايجاد 
نمود. زبان طنز از تخريب و ناديده گرفتن خدمات دور اس��ت 
و می كوش��د به با دلسوزی به بيان شيوای ضعف ها، تهديدها،  
آس��يب ها، خالءها و كمبودها می پردازد.  در اين نوش��تار به 
بي��ان طنزآلود اصالح مک��رر قوانين در تقس��يم كار ملی می 

پردازيم كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
الف(مجمعتشخیصمصلحتنظام

- تمامی سياس��ت های كلی نظام از س��وی دستگاه های 
اجرايی بصورت دقيق هماهنگ در حال اجراست!!

- مجمع تشخيص مصلحت اعالم كرد: اهداف كمی چشم 
انداز بيست ساله نظام تا پايان سال 1397 محقق شده است!!

- مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اكثريت قاطع مصوبه 
اصالح مکرر قوانين مجلس شورای اسالمی را تصويب كرد!!

- ب��ه مصلحت نظام و كش��ور نيس��ت كه ب��ا اصالح مکرر 
قوانين، اقتصاد كشور دچار بی نظمی و التهاب شود!

- اعمال رويکرد نظارتی برای تحقق چش��م انداز بيس��ت 

ساله و سياس��ت های كلی نظام در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تصويب نشد!!

ب(دولت
- هي��ات دول��ت به اصالح س��ريع قواني��ن و تدوين لوايح 

اصالحی توسط دستگاه های اجرايی اعتراض كرد!!
- ب��رای افزايش س��رعت اصالح در قوانين، س��امانه ای به 

همين منظور در پايگاه اطالع رسانی دولت افتتاح شد!!
- وزارت كش��ور به همه اس��تانداران ابالغ ك��رد تا وصول 

اصالحيه قوانين از اجرای قوانين خودداری كنند!!
- معاون اول رييس جمهور با حفظ سمت به عنوان رييس 

قرارگاه جهادی اصالح مکرر قوانين منصوب شد!!
- ريي��س جمهور قانون اصالح مکرر قواني��ن را با قيد دو 

فوريت تقديم مجلس شورای اسالمی كرد!
ج(مجلسشورایاسالمی

- م��ی گويند تع��داد كل اصالحيه های قواني��ن به اندازه 
عملکرد 2-1 دوره مجلس شورای اسالمی است!!!

- فراكس��يون حمايت از اصالحيه مکرر قوانين متشکل از 
دو جناح اصالح طلب و اصول گرا در مجلس ش��ورای اسالمی 

اعالم موجوديت كرد!
- نماين��دگان اصالح كننده مکرر قوانين با صدور بيانيه ای 
از دولت خواس��تند كه در ارسال لوايح مربوط به اصالحيه مکرر 
قوانين اقدام نمايد. در غير اينصورت نس��بت به تهيه طرح برای 
اصالحيه های مکرر قوانين از سوی نمايندگان اقدام می شود!!

- طرح تحقيق و تفحص پيرام��ون قوانين دارای كمترين 
اصالحيه از تصويب نمايندگان مجلس گذشت!

- ط��رح دو فوريتی »افزودن م��اده چگونگی اصالح مکرر 
قوانين« در آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی از سوی 

هيات رييسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد!!

د(شورایمحترمنگهبان
- س��خنگوی ش��ورای محترم نگهبان اعالم كرد: ش��ورای 
محت��رم نگهبان در عدم تاييد اص��الح مکرر قوانين تحت تاثير 

فشارهای داحلی و خارجی قرار نمی گيرد!!
- آيي��ن نامه اجرايی اصالح مک��رر قوانين مصوب مجلس 

شورای اسالمی در شورای محترم نگهبان تاييد نشد!!
- وزارت آزمون و خطا از عملکرد ش��ورای محترم نگهبان 
در تاييد اساس��نامه سازمان اصالح مکرر قوانين وابسته به اين 

وزارتخانه تشکر كرد!!
- س��ازمان توسعه قانون نگذاری از عملکرد شورای محترم 
نگهبان برای عدم تاييد مصوبه اصالح مکرر قوانين انتقاد كرد!!

- فراكسيون حمايت از اصالح مکرر قوانين ملی در مجلس 
شورای اسالمی از تاييد اصالح مکرر قوانين در شورای محترم 

نگهبان تقدير كرد!!
ه(قوهقضايیه

- همه قوانينی كه بصورت مکرر اصالح ش��ده اند با توصيه 
های فنی سازمان بازرسی كل كشور انجام می شود!!

- كلينيك تخصصی »آس��يب شناسی اصالح مکرر قوانين« 
در ساختمان مركزی سازمان بازرسی كل كشور راه اندازی شد!!

- مدي��ران مرتب��ط با قوانين ب��ا اصالح مکرر ب��رای ادای 
توضيحات به سازمان بازرسی كل كشور احضار شدند!!

- معاونت پيش��گيری از اصالح مکرر قوانين در س��ازمان 
بازرسی كل كشور آغاز به كار نمود!!

- رييس س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور اع��الم كرد: طرح 
بازرس��ی از مجلس شورای اس��المی برای تصويب خيل عظيم 

اصالح مکرر قوانين در دستور كار است!!
و(جامعه

- نخبگان و انديشمندان با صدور بيانه ای از قانون حمايت 
از اصالح مکرر قوانين حمايت كردند!!

- مردم با تجمع در برابر مجلس ش��ورای اسالمی خواستار 
اصالح همه قوانين برای حل مشکالت زندگی خود شدند!!

- شهروند معترض به اصالح مکرر قوانين، تابلويی در دست 
داشت كه روی آن نوشته شده بود: اصالح مکرر قوانين اجرا بايد 

گردد، ابالغ بايد گردد، انجام بايد گردد... بايد گردد... گردد!! 
- وعده نامزدهای انتخاباتی به مردم: اگر ما رای بياوريم كل قوانين 

كشور را در يك جلسه مجلس شورای اسالمی اصالح می كنيم!!
- اصالح مکرر قوانين برای حل مشکالت مردم كافی نبوده 

است. بايد دوز اصالح را افزايش دهيم!!

کسانی که باعث بروز مشکالت 
در زندگی مردم اند به پورشه 

سواران معروفند

خیلی از نمایندگان به شکل 
لیستی )در لیست و گروه( وارد 
مجلس شده اند و از بیرون تاثیر 

پذیرفته و دستور می گیرند

كاريکلماتوراصالحیهمکررقوانین
درتقسیمكارملی)2(!!!


