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 د  وشنبه  23 اردیبهشت 1398  شماره 5020 

گزارش مکاتبات
گ��زارش مکاتب��ات انجام ش��ده ب��ا تقس��يم كار ملی بش��رح ذيل به 

خوانندگان گرامی تقديم می شود:
1- دفتر مقام معظم رهبری: رونوشت مربوط به پرسشگری از تقسيم كار 

ملی پيرامون قانون و قانونگرايی به دفتر مقام معظم رهبری تحويل شد.
2- ش��ورای محترم نگهبان: نامه اول ارسالی به شماره 98/10/9817 
به تاريخ 1398/02/15 در دبيرخانه ش��ورای نگهبان ثبت ش��ده است. از 
س��وی دفتر دبير محترم ش��ورای نگهبان پی نوشت شده است: »مالحظه 
ش��د«. نامه دوم ارسالی از دفتر دبير محترم شورای نگهبان به آقای دكتر 
كدخدايی و از س��وی ايشان به پژوهشکده شورای نگهبان جهت بررسی و 

اعالم نظر ارجاع شد. 
3- مجمع تشخيص مصلحت نظام: هر دو نامه ارسالی از سوی دفتر رييس 

محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام به كارشناسان ارجاع شده است.
4- نهاد رياس��ت جمهوری: عليرغم ارائه رسيد دريافت هر دو نامه از 
س��وی دبيرخانه مركزی رياس��ت جمهوری )واحد دريافت نامه ها(، هنوز 

نامه ثبت نشده است.
5- مجلس ش��ورای اس��المی: به دنبال پيگيری از دبيرخانه و روابط 
عموم��ی، هر دو نامه ارس��الی در كارتابل رييس محترم مجلس ش��ورای 

اسالمی است و هنوز پاسخی داده نشده است.
6- قوه قضاييه: نامه ارسالی به حوزه رياست قوه قضاييه تحويل شده 

اما هنوز به بخش خاصی ارجاع نشده است.
7- معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
نامه اول به ش��ماره 98/120062 در تاري��خ 1398/02/16 و نامه دوم به 
ش��ماره 98/122057 در تاريخ 1398/02/18 در دبيرخانه معاونت ثبت 

شده است و هر دو به معاونت مطبوعات داخلی ارجاع شده است.
ضمنا به اطالع می رس��اند كه نامه مربوط به پرسش��گری شماره 1 با 
ش��ماره 10/03044ن در تاريخ 1398/02/14 نامه مربوط به پرسشگری 
ش��ماره 2 با ش��ماره 10/03047ن در تاري��خ 1398/02/17 به نهادها و 

دستگاه های تقسيم كار ملی تحويل شده است.

یادداشت

قانون یعنی چه؟
- دس��تورها، مق��ررات، و احکامی كه از طرف دول��ت و مجلس برای 
برق��راری نظم و اداره كردن امور جامعه وضع ش��ود/ رس��م؛ آيين؛ روش/ 
اصل اثبات ش��ده در يك علم: قانون نيوتن، قانون عليت )فرهنگ فارسی 

عميد(
- قاع��ده ، آيي��ن/ اصل و مقياس چي��زی/ مقررات و اح��کام دولتی 

)فرهنگ فارسی معين(
- قانون، قانون موضوعه، حکم، اساسنامه )ديکشنری عربی به فارسی(

  code, enactment, law, ordinance, ule, statute  -  
)ديکشنری فارسی به انگليسی( 

 - تش��ريع، تنظيم، قاعده، قانون، مرس��وم )ديکش��نری فارس��ی به 
عربی(

- آسا، فرديد، دات، داِدستان، فرسار، داديك )فرهنگ واژه های سره(
- رس��م، روش، ط��رز، طريقه، نظم، هنج��ار/ آيين، ضابط��ه، قاعده، 

مقررات/ ساز )واژگان مترادف و متضاد(

واژگان

پراكندگی قوانين و وجود احکام یك موضوع در قوانين متعدد
يکي از آسيب هاي ناشي از نبود 
نظ��ام كارآمد تنقي��ح قوانين، وجود 
اح��کام يك موضوع در قوانين متعدد 
است. در اين خصوص بايد بيان كرد 
هنگام��ي ك��ه در قانون��ي موضوعات 
مرتبط با ي��ك قانون مادر مطرح مي 
ش��ود، نظام تنقيح قوانين اوال اجازه 
تصوي��ب آن را خارج از جايگاه اصلي 

خود نمي دهد و ثانيا به فرض تصويب، احکام قانون جديد را ذيل 
قان��ون مادر قرار مي ده��د و در صورتي كه موجب نس��خ ماده يا 
حکمي شده باش��د، حکم جديد را جايگزين حکم سابق مي كند. 
اين در حالي اس��ت كه ب��ه علت عدم وجود نظ��ام صحيح تنقيح 
قوانين در جمهوري اس��المي ايران، قواني��ن با موضوع واحد، ذيل 
ي��ك قان��ون مادر قرار ندارن��د و همچنين احکام ي��ك موضوع در 
قوانين متعدد پراكنده اند كه اين احکام با يکديگر متفاوت و بعضا 
متعارض بوده و موجب ابهام و سردرگمي مخاطبان حکم مي شود. 
)آس��يب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران، مركز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1397/7/7(

آسیب شناسی

پندهای قانونی بزرگان
-موريسمترلینک:

 اگر در تمام دنيا يك ذره بی مقدار كه خود، جهان ديگری اس��ت، از 
قواني��ن گيتی پيروی نمی كرد، مدت های مديدی بود كه جهان ما ديگر 

اين جهان نبود.
-ارسطو:

انس��انی كه با اجتماع تکامل پيدا كرده باش��د، از همه جانوران بهتر 
است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی كند، خطرناك ترين جانور است.

-فريدريشنیچه:
 به طور مطلق، هيچ قانونی وجود ندارد.

-والتويتمن:
 آزادی نه چنان اس��ت كه يك يا دو بار شکس��ت، يا بارها شکست، يا 
بی اعتنايی و حق ناشناس��ی مردم، يا پيمان ش��کنی، و يا صف آرايی سر 
نيزه های زور و قدرت و سربازان و توپ ها و قوانين جزايی، آن را سركوب 

كند و از ميان بردارد.
-جانالک:

هر كجا كه قانون متوقف شود جباريت آغاز می شود.
- ايمانوئل كانت:

 آنچنان رفتار كن كه رفتار تو بتواند به صورت قانون كلی درآيد.
-افالطون:

 اگر انسان، كسی را جز به عمد بکشد، اين خطا كوچك تر از آن است 
كه او را در جستار زيبايی و نيکی و دادگری و قانون فريب دهد.

دیدگاه

اش��اره: در اين بخش به بررسی  ي�ی نم��ا و وضعيت اصالحيه ه��ا، الحاقيه ر
ه��ا، متمم ه��ا، حذف ه��ا، تغييرها و ابط��ال ها در 
قانونگذاری كشور و نقش نامطلوب آن در اداره امور 
كش��ور می پردازيم كه هم اكنون از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد:
تغييرات مکرر قوانين از طريق اصالحيه، الحاقيه، 
متم��م، حذف، تغيير و ابط��ال آنها صورت می گيرد. 
بر اس��اس مندرجات موجود در سامانه قوانين درگاه 
الکترونيک��ی مرك��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی، مجموعا 11990 مورد از قوانين از طريق 
روش های ياد شده بصورت مکرر تغيير و اصالح شده 
اند. مجلس ش��ورای اسالمی طی 110 سال گذشته 
بطور متوسط ساالنه حدود500 مصوبه داشته است. 
تعداد بس��يار زياد تغييرات قوانين، مويد اين واقعيت 
اس��ت كه بيش از 20 س��ال قانونگذاری در تغييرات 
مکرر به هدر رفته اس��ت. آنچه ك��ه در خيل عظيم 
تغيي��رات مک��رر قوانين قابل مالحظه اس��ت، ضعف 
مفرط تقسيم كار ملی در تشخيص صحيح نيازمندی 
های قانونی كش��ور اس��ت ب��ه نحوی كه ني��از به به 

تغييرات مکرر تقريبا در اكثر قوانين وجود دارد. 

پرسشگری از مجمع تشخيص مصلحت نظام
1- آيا در تش��خيص مصلح��ت، قانون تغييرات 
مک��رری را می پذيرد كه محل اختالف بين مجلس 

شورای اسالمی و شورای نگهبان است؟
2- آي��ا در مصلح��ت انديش��ی ه��ای مجم��ع 
تش��خيص مصلحت نظام، زمينه ه��ای تغيير مکرر 

قوانين محدود می شود؟
3- در الگوی مصلحت انديشانه مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام ب��رای جلوگيری از تغيي��رات مکرر 

قوانين چه تدابيری وجود دارد؟
4- آي��ا گردش علمی نخب��گان و خبرگان برای 
كاه��ش تغييرات مکرر قوانين در مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام كافی است؟
5- مصلحت چيست؟ آيا تغيير پذير است؟

پرسشگری از دولت
1- آي��ا تغيي��ر دولت ه��ا، تغيير س��ليقه های 
سياس��ی و اغراض شخصی در تغييرات مکرر قوانين 

نقش دارد؟

2- راس��تی آزماي��ی اطالعات م��ورد نياز برای 
تدوين لوايح و تغيي��رات مکرر آنها در دولت چگونه 

صورت می گيرد؟
3- چ��را پس از مدتی از تصويب قانون و اجرای 
آن معلوم می ش��ود ك��ه اطالعات اولي��ه مربوط به 
تدوين قانون نادرس��ت بوده و ضروری اس��ت قانون 

بصورت مکرر تغيير يابد؟
4- چه تضمينی وج��ود دارد كه تغييرات مکرر 
قانون خود پس از مدتی نيازمند تغيير مجدد نباشد؟

5- اش��کاالت ق��وه مجري��ه در تغيي��رات مکرر 
قوانين در بخش تدوين لوايح چيست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
1- نقش كميس��يون های تخصصی در كاهش 

تغييرات مکرر قوانين بصورت پيشگيرانه چيست؟
2- آي��ا عملک��رد دي��وان محاس��بات در تفريغ 
بودجه های س��نواتی برای نظارت بر تغييرات مکرر 

قوانين كافی است؟
3- آيا حضور نماينده مجلس ش��ورای اس��المی 
در ش��وراها و مجامع مختلف، ب��ه معنای تامين وجه 

نظارتی در پيشگيری از تغييرات مکرر قوانين است؟

4- معي��ار انتخاب نمايندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی در شوراها و مجامع مختلف برای نظارت بر 

ثبات قانونگذاری چيست؟
5- اشکاالت مجلس شورای اسالمی در تغييرات 

مکرر قوانين در بخش تصويب چيست؟

پرس شگری از شورای محترم نگهبان
1- آي��ا تاييد تغييرات قوانين توس��ط ش��ورای 
محترم نگهب��ان تاييديه قانون قبلی را رد می كند؟ 
حکم شرعی و مطابقت قانون و تغييرات مکرر آن با 

قانون اساسی چگونه است؟
2- آيا تاييد تغييرات مکرر قوانين توسط شورای 
محت��رم نگهبان ب��ه معنای تاييد نظام كارشناس��ی 
مبتنی بر آزمون و خطای موجود در دس��تگاه های 
تدوين كننده لوايح و طرح های تدوينی نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی نيست؟
3- آيا هم راس��تايی قوانين و تغييرات مکرر آنها 
با چش��م انداز بيست ساله نظام و سياست های كلی 
نظام در تاييد آنها توسط شورای نگهبان نقش دارد؟

4- آيا گزارش های نظارتی س��ازمان بازرس��ی 
كل كش��ور پيرامون حس��ن اجرای قوانين در تاييد 

تغييرات مکرر قوانين نقش دارد؟
5- تاييد قوانين و تغييرات مکرر آنها به معنای 
تاييد ضعف تشخيص مجلس شورای اسالمی توسط 

شورای نگهبان نيست؟

پرسشگری از قوه قضایيه
1- ش��اخصه بندی معيارهای س��ازمان بازرسی 
كل كش��ور برای جلوگيری از تغييرات مکرر قوانين 

چيست؟ 
2- نظارت مستمر، فوق العاده و موردی سازمان 
بازرسی كل كشور چگونه می تواند از تغييرات مکرر 

قوانين جلوگيری كند؟
3- نقش س��ازمان بازرسی كل كشور در تقويت 
ضع��ف موجود در نظام كارشناس��ی دولت و كاهش 

ميزان تغييرات مکرر قوانين چيست؟
4- آيا ارسال گزارش حس��ن اجرای قوانين در 
دولت به دولت می توان��د در كاهش تغييرات مکرر 

قوانين نقش داشته باشد؟
5- الگوی نظارت مستمر سازمان بازرسی كل كشور 

و نقش آن در كاهش تغييرات مکرر قوانين چيست؟

روزنامهسیاستروزدر»چالشقانون«ازشاهکارهایقانونگذاریايران)3(رونمايیمیكند:

قانون شکنی با خیل عظیم اصالحیه، الحاقیه، 
متمم، حذف، تغییر و ابطال

درزندگیمردممش�کالتزيادیازجملهگرانی،
رش�وه،كمفروش�ی،اختالس،مفاس�داقتصادی،
تورم،طالق،اعتیاد،فق�ر،مدرکگرايی،آلودگی
ه�ایزيس�تمحیط�ی،ترافی�کو...دي�دهمی
ش�ود،بهنظرش�مانس�بتزندگیمردمباحوزه

قانونگذاریچیست؟
واقعيت اين است كه حکومت در مقابل خواسته 
ه��ا و احتياجات مردم برای خود ساختارس��ازی می 
كند. در اين ميان يکی از س��اختارهای تعريف شده 

س��اختار پارلمان اس��ت. پارلمان ش��ايد نهايی ترين 
خواس��ته مردم اس��ت و چراي��ی آن اين اس��ت كه 
مهمتري��ن ابزار اعمال دمکراس��ی، حاكميت مردم و 
مردم ساالری دينی به ش��مار می رود. درست است 
ك��ه انتخاب ه��ای ديگری هم در اي��ن زمينه وجود 
دارد ول��ی به لحاظ وظايف، پارلمان و مجلس جايگاه 

وزين تری نس��بت به ديگر قوا دارد چرا كه هم جنبه 
راهب��ردی دارد و هم جنبه نظارت��ی. البته در پی 4 
دهه مجلس بخش��ی از وظاي��ف و اختيارات مجلس 
تعديل و واسپاری شده كه اين امر بخش از كارآمدی 
ه��ا و ناكارآمدی ه��ا را تحت تاثير قرار داده اس��ت. 
دليل اين امر ان اس��ت كه ديگ��ر نمايندگان در اين 
ح��وزه ها صاحب اختي��ار و نظر نيس��تند و اين امر 
باعث می ش��ود بخشی از رويکردهايی را كه شايد از 
نظر تعريف راه برای خودش��ان قابليت عمل نداشته 
باشد، پی گيرند. به عنوان مثال شورای عالی مجازی 
يا ش��ورای عالی فرهنگی بخ��ش عمده ای از وظايف 
خود را زير نظ��ر مقام معظم رهبری انجام می دهد، 
بنابراي��ن در اين حوزه ه��ا ورود برای مجلس كن لم 
يکن )بی اثر( اس��ت. اما در حدی كه مجلس پيشتر 
بود و درحال حاضر نيز هست، بايد بگويم كه مجلس 
هم در گذش��ته می توانس��ت و اكنون نيز می تواند 
در س��اخت كش��ور و راهبری نقش تعيين كننده ای 
داش��ته باشد و بخش زيادی از مشکالتی را كه به ان 
اش��اره كرديد اعم از مش��کالت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سياس��ی، بهداش��ت و درم��ان و..... تحت 

الشعاع اين جريان قرار بگيرند. 
ويژگیهایمجلسكارآمدچیست؟

مجلس نگاه بخشی نداش��ته بلکه نگاهش كالن 
مملک��ت را دربرگيرد. همچنين نگاه صنفی نداش��ته 
و همه اقش��ار جامعه و مجامع را م��د نظر قرار دهد. 
ن��گاه مجلس بايد بلند مدت بوده و نمايندگان با كنار 

گذاش��تن نگاه محلی، بتواند حمايت ها را به س��مت 
خود جلب كنند ت��ا زمان توليد تصميم رويکرد های 
فردی، جناحی و حزبی بر عمل آنان غالب نشود، بلکه 
واقع��اً وفادار به قانون اساس��ی باش��د و منافع ملی را 
در نظر بگيرد. همچنين نمايندگان بايد آگاهی كامل 

از قانون اساس��ی داش��ته و احکام مندرج در قانون را 
باور و براس��اس آن باور ها تصمي��م را توليد و اجرا و 
عمل كنند. در عين حال معتقدم كه نماينده مجلس 
بايس��تی به اص��ل تفکيك قوا پايبند ب��وده و خود را 
مجبور نکن��د تا در عزل و نصب ه��ا مداخله اجرايی 
داشته باشد. نماينده مجلس بايستی شايسته ساالری 
را در افراد در نظر گرفته و به جای روزمرگی و درگير 
شدن با مسائل حاشيه ای به فکر حل مسائل اساسی 
كشور باشد. نماينده ای كه نمی داند مسئله اول كشور 
كدام اس��ت و خود را درگير اموری می كند كه اصال 
جوابگوی مردم نيس��ت و مسئله ای را حل می كند، 
همانگونه كه قباًل هم به آن اشاره كردم دچار خسارت 
نمايندگی اس��ت. به عنوان مثال زمانی كه عنوان می 
كني��م كه نماينده بايد در بهبود فضای كس��ب و كار 
نقش آفرينی كند، منظور اين اس��ت كه در اين راستا 
چند مسئله ماليات، بروكراسی، ارز، مديريت تحريم، 

ثبات دولت و تعامالت قوا حل شود. اما زمانی كه اين 
م��وارد دغدغه نماينده نيس��ت، وارد امور بی اهميت 
می شود می توانيم دريابيم كه چرا بخشی از مسائلی 
كه باعث ايجاد اش��تغال در كش��ور می شوند به اين 
حوزه ها ارتباط پيدا می كنند. همچنين به بزهکاری 
های ديگر اش��اره كرديد، وقتی بدانيم كه اين عناوين 
ب��ه كجا ارجاع پيدا می كند م��ی تواند برای حل آن 
گام برداريم. به عنوان مثال در زمينه مسئله فرهنگ 
و جلوگيری از آس��يب هايی كه به آن اش��اره كرديد، 
بايد گفت: وقتی می فهميم كه منابعی برای فرهنگ 
در كش��ور اختصاص داده می ش��ود، اما بيش از آنکه 
خرج فرهنگ ش��ود خرج دس��ت اندركاران می شود، 
می توانيم ش��رايط را دريابيم. اينکه پ��روژه ای اجرا 
نمی شود و يا هركس برای خودش پروژه های موازی 
را تعري��ف می كند نش��ان می دهد ك��ه برخی از بی 
مسئوليتی ها چه هزينه كرد اضافی را برای كشور به 

دنب��ال دارد. بنابر اين وقتی ناظر نداريم مجری پروژه 
هم فکر می كند كه هر كاری كه كرده، كار درس��تی 

بوده است و خود را مقصر نمی داند. 
آيابرایاينحلمشکالتیكهازآنيادشدوشما
نیزآنراتايیدكرديد،قانونیوجودداردياخیر؟

موض��وع اصل��ی اين اس��ت كه مس��ئله كش��ور 
چيس��ت؟ مسئله كشور توليد قانون نيست، با همين 
قواني��ن موج��ود می توان كش��ور را به اوج رس��اند، 
مس��ئله ما اين نيس��ت كه روزی 10 قانون تصويب 
يا اص��الح كنيم. حت��ی اگر بخواهي��م قانون اصالح 
كنيم بايد در يك پکيج و بس��ته آن را ببينيم. فرض 
كنيد برای تعريف يك پروژه، س��واالتی چون توجيه 
فنی، اقتصادی، اجتماعی و...، مطرح اس��ت. در حال 
حاضر نيزدر كش��ور دچار همين داس��تان هستيم و 
هنوز نفهميديم كه مش��کل اصلی كشور كجا نهفته 
اس��ت. به عنوان نمونه در مورد مبارزه با مفاسد اصل 
49 قانون اساسی مواردی را مطرح كرده ودر جريان 
آن نماين��دگان موضوعاتی چون ربا را مورد بررس��ی 
قرار دادند؟ س��وال اين اس��ت كه مگ��ر در مورد اين 
مس��ائل قانون نداري��م. قوانين مفاس��د در مجلس، 
قضا، اجراييات، نهاده��ای نظامی و... داريم، بنابراين 

مشخص است كه مشکل كشور اينجا نيست. 

درگفتگوباابوذرنديمیمطرحشد:

مشکلاصلیكشورتولیدقانوننیست
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و  فشار  اشاره:  گ���و های گفتو ریزی  برنامه 
تخلفات  ظهور  و  سو  یک  از  دشمنان 
نیز  مسئوالن  از  برخی  فساد  و  اقتصادی 
نمکی بر زخم مشکالت زندگی مردم شده 
که  آمده  در  ای  گونه  به  شرایط  و  است 
خانواده ها از سنگینی بار زندگی و سختی 
و  گویند  می  سخن  ها  هزینه  تامین 
کسادی  از  کنندگان  تولید  و  کارافرینان 
می  کار  و  کسب  نبودن  ده  سود  و  بازار 
نالند. دانشجویان و جوانان از آینده کاری 
جوانان  بیکاری  از  پدران  و  نگرانند  خود 
خود، شکایت می کنند. معلمان و کارمندان 
و کارگران و حتی اساتید دانشگاه از تنگی 
معیشت و عدم تناسب دخل و خرج ناالن و 
گله مندند. در این میان سوال دلسوزان 
انقالب این است که عامالن این وضع چه 
کسانی هستند؟ آیا در این میان این امر 
در  گذاری  قانون  چگونگی  با  نسبتی 
ابوذر  با  زمنیه  این  در  دارد؟  کشورمان 
)ایرج( ندیمی نماینده سابق شهرستان های 
شورای  مجلس  در  سیاهکل  و  الهیجان 
اسالمی ایران )ادوار ششم، هفتم و نهم( 
و  مدیریت  سازمان  مشاور  اکنون  که 
برنامه ریزی است به گفتگو نشسته ایم. 
گفتگوی  حاصل  آید  می  پی  در   آنچه 
دکتر محمدرضا ناری ابیانه با ابوذر ندیمی 

است: 

نمای نزدیک

پارلمان شاید نهایی ترین 
خواسته مردم است و چرایی 

آن این است كه مهمترین ابزار 
اعمال دمکراسی، حاكميت 

مردم و مردم ساالری دینی به 
شمار می رود

نماینده ای كه نمی داند 
مسئله اول كشور كدام است و 
خود را درگير اموری می كند 

كه اصال جوابگوی مردم نيست 
دچار خسارت نمایندگی است

اشاره: شايد فقط از طريق طنز بتوان برخی  ناگفته ها را گفت. و باز ش��ايد از طريق طنز تلخن�����د
بت��وان ظرفيت های گفتمان��ی را در جامعه فعال نمود. باال رفتن 
آستانه تحمل نهادها و دستگاه های حاكميتی با توجه به سوابق 
ديرينه ديوان س��االری در ايران و آغاز گفتگوی تحول آفرين جز 
با بيان ش��يرين طنز ميسر نيست. طنز هر چه كه هست مصداق 
امر به معروف و نهی از منکر اس��ت كه در سرنوش��ت كشور موثر 
است. شايسته اس��ت كه تقسيم كار كلی در قانونگرايی با روشن 
بينی و س��عه صدر وارد گفتمان اجتماعی قانونگرايی ش��ده و با 
نقش آفرينی بهينه، زمينه دس��تيابی به توفيق��ات روزافزون در 
حل مش��کالت زندگی مردم اين مرز و بوم را فراهم آورد. در اين 
بخ��ش به ارائه مجموع��ه كاريکلماتور تقس��يم كار ملی پيرامون 
تغيي��رات مک��رر قواني��ن م��ی پردازيم كه ه��م اين��ك از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:
مجمع تشخيص مصلحت نظام

1- با حجم وسيع تغييرات مکرر قوانين به نظر می رسد كه 
مصلحت انديشان مجمع تشخيص مصلحت، برای حل مشکالت 

زندگی مردم برنامه مصلحتی خاصی جز دعای خير ندارند!!
2- جلس��ات هماهنگی كارشناس��ان قوای سه گانه و مجمع 
تش��خيص مصلحت نظ��ام برای هماهنگی بيش��تر در راس��تای 
تغيي��رات مکرر قوانين به دليل ش��ركت آنان در كمك به س��يل 

زدگان جنوب كشور به تعويق افتاد!!!
3- مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسی مصوبه تغييرات 
مکرر قوانين، اعاده ش��ده از س��وی ش��ورای نگهبان، هيچ يك از 

نظرات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان را تاييد نکرد!
4- همايش ملی »چگونگی تش��خيص مصلحت در تغييرات 

مکرر قوانين« از سوی مجمع تشخيص مصلحت برگزار شد!!
5- مجمع تش��خيص مصلحت از قوای س��ه گانه خواست تا 
ب��ه جای مصالح حزبی، جناحی، قومی و فردی به مصالح ملی در 

تغييرات مکرر قوانين بينديشند!!
دولت

1- پرس��ش »چگونه م��ی ت��وان از تغييرات مک��رر قوانين 
جلوگيری كرد؟« از سوی رييس جمهور به عنوان پرسش مهر از 

دانش آموزان سراسر كشور مطرح شد!!
2- دبيرخانه دائمی تغييرات مکرر قوانين در همه دس��تگاه 

های اجرايی تشکيل شد!!
3- وزي��ر قوانين ثابت و پايدار به دليل سس��تی و ناتوانی در 

تغييرات مکرر قوانين توبيخ شد!!
4- ش��ورای اقتصاد به جهت رك��وردداری در تغييرات مکرر 

قوانين اقتصادی از سوی مجمع جهانی تغيير قوانين تقدير شد!!
5- دولت طی بيانيه ای هر گونه شايعه پيرامون تغيير مکرر 

قوانين مديريت بحران را تکذيب كرد!!
مجلس شورای اسالمی

1- طرح استيضاح وزير تغيير مکرر قوانين در مجلس شورای 
اسالمی كليد خورد!!

2- در يك اق��دام تامل برانگيز، موض��وع اهميت و ضرورت 
ثب��ات قانون در گذر زم��ان، از تمامی گزارش ه��ا و كتاب های 
منتش��ره از س��وی مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 

حذف شد!!
3- مجلس ش��ورای اسالمی در راس امور مربوط به تغييرات 

مکرر قوانين قرار گرفت!!
4- معاونت تغييرات مکرر قوانين مجلس ش��ورای اس��المی 
اع��الم كرد: موضوع ثبت تغييرات مکرر قوانين در ايران در كتاب 

گينس در حال پيگيری است!!!
5- هيات رييس��ه مجلس شورای اسالمی از كميسيون های 
تخصصی برای عدم رسيدگی به لوايح ارجاعی مربوط به تغييرات 

مکرر قوانين انتقاد كرد!

شورای محترم نگهبان
1- ماده »چگونگی تسريع در تغيير مکرر قوانين« در يکصد 
و بيس��ت و پنجمين اصالحيه آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای 

اسالمی به تاييد شورای محترم نگهبان نرسيد!!!
2- س��خنگوی شورای محترم نگهبان اعالم كرد: شعبه ويژه 
دبيرخانه دائمی تغييرات مکرر قوانين در محل اين ش��ورا افتتاح 

شد!!
3- سخنگوی شورای محترم نگهبان از نمايشگاه دستاوردهای 
معاونت تغييرات مکرر قوانين در سازمان مديريت و برنامه ريزی 

كشور بازديد كرد!!
4- س��خنگوی ش��ورای محت��رم نگهبان در جلس��ه قرارگاه 
جهادی تغييرات مکرر قوانين در راستای رونق توليد ملی شركت 

كرد!! 
5- سخنگوی شورای محترم نگهبان در همايش بين المللی 
»بررس��ی راهکارهای گس��ترش تغييرات مکرر قوانين در ايران و 

جهان« سخنرانی كرد!!
قوه قضایيه

1- سازمان بازرسی كل كشور اعالم كرد كه با هرگونه قصور 
و تقصير منجر به تغييرات مکرر قوانين برخورد می كند!!

2- رييس س��ازمان بازرسی كل كش��ور از شهروندان متضرر 
در اثر تغييرات مکرر قوانين خواست كه شکايات خود را به واحد 

شکايات مردمی اين سازمان تسليم نمايند!!
3- معاونت پيشگيری سازمان بازرسی كل كشور اعالم كرد: 
تغييرات مکرر قوانين موضوع نظارت بر اجرای قوانين و تغييرات 

آنها را همچون كالفی سر در گم نموده است!!
4- چگون��ه می توان قانونی را كه هنوز ب��ه طور كامل اجرا 

نشده و چند بار تغيير يافته را تحت نظارت قرار داد!!؟؟
5- سازمان بازرسی كل كشور از شهروندان خواست برخورد 
س��ليقه ای و ش��خصی مدي��ران را در اجرای قان��ون را از طريق 

كبوتران نامه بر ويژه به اين سازمان اطالع دهند!!
جامعه

1- همايش ملی »راهکارهای گس��ترش مش��اركت مردم در 
تغييرات مکرر قوانين« از س��وی س��ازمان مردم نهاد تغيير مکرر 

برگزار می شود!!
2- از تغييرات مکرر قوانين تا حل مش��کالت زندگی مردم؛ 

تفاوت از زمين تا آسمان است!!
3- قوانين ثابت در برابر امواج س��همگين س��ونامی تغييرات 

مکرر ديگر قوانين فرار را بر قرار ترجيح دادند!!
4- تغييرات مکرر قوانين به معنای بروزرس��انی و روزآمدی 
قوانين در تامين منافع ملت و دولت است. آمين يا رب العالمين

5- يا مغير القوانين والمصوبات، غير سوء قوانيننا الی احسن 
القوانين!!

كاريکلماتورتقسیمكارملیپیرامونتغییراتمکررقوانین)3(!!

اصالحيه قوانين: 5347 مورد
 الحاقيه قوانين: 1602 مورد

متمم قوانين: 395 مورد
حذف قوانين: 290 مورد
تغيير قوانين: 624 مورد

ابطال قوانين: 3337 مورد


