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ناتوانی تقسیم کار 
ملی در جبران 

کمبودهای سازمان 
تامین اجتماعی و 
تصویب و اجرای 
قوانین ناقص، بر 
حجم مشکالت 

این سازمان افزوده 
است به نحوی که 
آیین نامه اجرایی 

بند 5 جزء ب 
بصورت مکرر 

تغییر یافته است. 
این تغییرات پیاپی 
ناشی از شناخت 

ناکافی مدیران این 
سازمان از میدان 
اندیشه و حوزه 
عملیاتی خویش 
است که از سوی 

تقسیم کار ملی در 
قانونگرایی نادیده 
گرفته شده است

ضروری است که 
نسبت و سهم تاثیر 
هر یک از نهادها، 
دستگاه ها و قوای 

سه گانه شامل 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، 
دولت، مجلس 

شورای اسالمی، 
شورای محترم 
نگهبان و قوه 

قضاییه با تغییرات 
مکرر قانون تامین 
اجتماعی تعیین 
و میزان ناامنی 

حقوقی ایجاد شده 
از آن در بین بیمه 
شدگان و مستمری 
بگیران این سازمان 
مورد مالحظه قرار 

گیرد و هر یک 
از اعضای تقسیم 
کار ملی نسبت 
به عملکرد خود 
پاسخگو باشند

 سه شنبه  31 اردیبهشت 1398  شماره 5027 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اش��اره: در اين نوش��تار به ارائه  بررس��ی رونم���اي�ی و  عناوي��ن  فهرس��ت 
تغيي��رات مک��رر آيين¬نامه اجرايی بن��د 5 جزء ب 
قان��ون تامين اجتماعی به عن��وان ركورددار تغييرات 
مکرر قوانين در نظام قانونگرايی ايران طی 110 سال 
گذش��ته و بررسی علل و ريش��ه های آن می پردازيم 

كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مقدمه

قانون تامين اجتماعی، يکی از قوانين مهم كشور 
اس��ت كه در حل مش��کالت زندگی بخش اعظمی از 
جامع��ه نقش مهمی دارد. خيل عظيم بيمه ش��دگان 
شاغل و مس��تمری بگيران كشور از خدمات حمايتی 
س��ازمان تامين اجتماعی بهره مندند. اين سازمان از 
بدو تاسيس تاكنون فراز و نشيب های فراوانی را تجربه 
كرده است. از دو دهه گذشته با تغيير هرم جمعيتی، 
نسبت بازنشس��تگان در مقايسه با پرداخت كنندگان 
حق بيم��ه، افزايش يافته اس��ت. وج��ود ضعف های 
مديريتی در س��رمايه گ��ذاری های ميان و بلند مدت 
س��ازمان تامين اجتماعی، تصدی گری های افراطی و 
بنگاه داری و برنامه ريزی نادرس��ت دولت ها موجب 
شده است كه اين سازمان در حال حاضر با چالش های 
جدی روبرو شده است. افزايش تقاضا از سوی دريافت 
كنندگان خدمات به علت ش��رايط نامناسب معيشتی 
اقشار آسيب پذير و افزايش بدهی های نجومی دولت 
به س��ازمان تامين اجتماعی به كاه��ش توان مالی و 
اجرايی اين س��ازمان منجر شده است. بررسی ميدانی 
قوانين در س��ه دهه گذشته، برآيند تحوالت گوناگون 
در سازمان تامين اجتماعی را مشخص می كند. آنچه 
كه اين س��ازمان بخصوص در دو دهه گذشته همواره 
با آن روبرو بوده است عقب ماندگی كامال محسوس و 
معنی دار از نيازهای جامعه به خدمات حمايتی است. 
عدم تحقق اهداف، ناكارآمدی مديريتی، روزمرگی ها، 
شکس��ت س��رمايه گذاری های اقتصادی، بنگاه داری 
ه��ای زي��ان ده و برنامه های مقطعی و تس��کينی در 
تغييرات مکرر قوانين مرتبط با تامين اجتماعی و نظام 
قانونگرايی كش��ور دارای نمودی روشن و واضح است. 
ناتوانی تقسيم كار ملی در جبران كمبودهای سازمان 
تامين اجتماع��ی و تصويب و اجرای قوانين ناقص، بر 
حجم مش��کالت اين س��ازمان افزوده است به نحوی 
ك��ه آيين نام��ه اجرايی بند 5 ج��زء ب بصورت مکرر 
تغيير يافته است. اين تغييرات پياپی ناشی از شناخت 
ناكافی مديران اين س��ازمان از ميدان انديشه و حوزه 
عملياتی خويش است كه از سوی تقسيم كار ملی در 
قانونگرايی ناديده گرفته ش��ده است. بررسی دقيق تر 
مويد اين حقيقت است كه آيين نامه اجرايی بند 5 جزء 
ب بارها و بارها دس��تخوش تغييرات قرار گرفته است. 
اين تغييرات تا آنجا ادامه يافته اس��ت كه بيش��ترين 
تغييرات در طول 110 سال قانونگذاری كشور در مورد 
آيين نامه صورت گرفته اس��ت. تغييرات اعمال ش��ده 
در اين قانون شامل انواع اصالح، الحاق، ابطال، تغيير، 
موقوف االجرا شدن و لغو است. حجم وسيع تغييرات 
به معنای بی ثباتی در معيارهای اداره سازمان تامين 
اجتماعی و كاس��تی در ارائه خدمات حمايتی به ذی 
نفعان خود اس��ت كه با وضعيت نابسامان اين سازمان 
در شرايط فعلی منطبق است. اين قانون برابر فهرست 
زير در فاصله زمانی كمتر از 90 روز دو بار تغيير كرده 
است )بين 1384/02/18 تا 1384/05/10(. تغييرات 
ياد ش��ده در 5 س��ال غيرمتوالی و در بازه زمانی 10 
ساله بين سال های 92-82 در قانون تامين اجتماعی 

ايجاد شده است.

فهرست قوانین هفت گانه با 5 بار تغییر 
1. شماره قانون: 123134

اصالح م��اده 18 آيين نامه اجرايی بند )5( جزء 
)ب( ماده واح��ده قانون اصالح تبص��ره )2( الحاقی 
ماده 76 قانون اصالح م��واد 72 و 77 و تبصره ماده 

76 قانون تامين اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو 
تبصره به ماده 76 مصوب 1371- مصوب 1380

تاريخ تصويب: 1384/02/18
تغييرات: 5 مورد )اصالح: 3 مورد؛ الحاق: 2 مورد(

2. شماره قانون: 124620
الحاق متنی به عنوان تبصره به بند 3 ماده )12( 
آيي��ن نامه اجرايی بند 5 ج��زء ب ماده واحده قانون 
اصالح تبصره 2 الحاق��ی ماده 76 قانون اصالح مواد 
72 و 77 و تبص��ره م��اده 76 قانون تأمين اجتماعی 
مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 

1371 - مصوب 1380
تاريخ تصويب: 1383/09/11

تغييرات: 5 مورد )اصالح: 2 مورد؛ الحاق: 3 مورد(

3. شماره قانون: 125388
اص��الح تبصره 2 ماده 8 آيي��ن نامه اجرايی بند 
5 ج��زء ب ماده واحده قانون اصالح تبصره 2 الحاقی 
ماده 76 قانون اصالح م��واد 72 و 77 و تبصره ماده 
76 قانون تأمين اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو 

تبصره به ماده 76 مصوب 1371 - مصوب 1380
تاريخ تصويب: 1382/09/12

تغييرات: 5 مورد )اصالح: 3 مورد؛ الحاق: 2 مورد(
4. شماره قانون: 125707

موق��وف االجرا ش��دن بنده��ای )3( و )5( ماده 
)14( آيي��ن نامه اجراي��ی بند )5( ج��زء )ب( ماده 
واح��ده قانون اصالح تبص��ره )2( الحاقی ماده )76( 
قان��ون اصالح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون 

تامين اجتماعی - مصوب 1354- و الحاق ...
تاريخ تصويب: 1383/03/20

تغيي��رات: 5 م��ورد )اصالح: 2 م��ورد؛ الحاق: 2 
مورد؛ موقوف االجرا شدن: 1 مورد(

5. شماره قانون: 135748
اصالح آيين نامه اجرايی بند )5( جزء )ب( ماده 
واح��ده قانون اصالح تبص��ره )2( الحاقی ماده )76( 
قان��ون اصالح مواد )72( و )77( و تبصره ماده )76( 
قانون تأمي��ن اجتماعی مص��وب 1354 و الحاق دو 
تبصره به ماده )76( مصوب 1371 - مصوب 1380

تاريخ تصويب: 1387/10/15
تغييرات: 5 مورد )اصالح: 3 مورد؛ الحاق: 2 مورد(

6. شماره قانون: 851794
الحاق يك بند به ماده )11( آيين نامه اجرايی بند 5 

جزء )ب( قانون اصالح تبصره )2( الحاق ماده 76 قانون 
اص��الح مواد 72 و 77 و تبصره م��اده 76 قانون تأمين 

اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76
تاريخ تصويب: 1392/04/09

تغييرات: 5 مورد )اصالح: 2 مورد؛ الحاق: 3 مورد(
7. شماره قانون: 124430

لغ��و گرديدن تصويب نامه موضوع موقوف االجرا 
ش��دن بندهای 3 و 5 م��اده )14( آيين نامه اجرايی 
بند 5 جزء ب ماده واح��ده قانون اصالح تبصره )2( 
الحاقی ماده 76 قانون اصالح مواد 72 و 77 و تبصره 

ماده 76 قانون تامين اجتماعی
تاريخ تصويب: 1384/05/10

تغيي��رات: 5 م��ورد )اصالح: 2 م��ورد؛ الحاق: 1 
مورد؛ لغو: 1 مورد؛ موقوف االجرا شدن: 1 مورد(

تحلیل و بررسی
تصويب و اجرای قوانين مکررا تغيير يافته، نشانگر 
ناتوانی تقسيم كار ملی اعم از تدوين، تصويب، تاييد، 
اجرا، نظارت و تفسير است كه نتوانسته است نقايص و 
ضعف های نهفته در سلسه مراتب قوانين تغيير يافته 
را تش��خيص و از وقوع آن جلوگي��ری كند. تغييرات 
مکرر قوانين از عوامل اصلی بی ثباتی قوانين و ناامنی 
حقوقی جامعه اس��ت. ضروری است كه نسبت و سهم 
تاثير هر يك از نهادها، دس��تگاه ها و قوای س��ه گانه 
شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت، مجلس 
شورای اسالمی، شورای محترم نگهبان و قوه قضاييه 
با تغييرات مکرر قانون تامين اجتماعی تعيين و ميزان 

ناامنی حقوقی ايجاد شده از آن در بين بيمه شدگان و 
مستمری بگيران اين سازمان مورد مالحظه قرار گيرد 
و هر يك از اعضای تقسيم كار ملی نسبت به عملکرد 
خود پاسخگو باشند. ارائه گزارش كار هر يك از اعضای 
تقسيم كار ملی در قانونگرايی پيرامون اين قانون می 
تواند راهگش��ای طراحی آينده ای روش��ن برای نظام 
قانونگرايی كشور است. بس��ياری از مشکالت موجود 

در زندگی مردم ناشی از چالش قانون و قانونگرايی در 
كشور است كه در پرسشگری از تقسيم كار ملی بايد 

جويای راهکار بر طرف كردن آن بود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آيا تغييرات مکرر قوانين تامين كننده مصلحت 
نظام بر طبق چشم اندار بيست ساله و سياست های 

كلی نظام است؟
- آيا بی ثباتی قواني��ن با روش جاری می تواند 
تا سال 1404 اهداف چش��م انداز بيست ساله نظام 

را محقق سازد؟
- اساسا ثبات قوانين به مصلحت نظام است؟

- چرا مجمع تش��خيص مصلحت نظام در تدوين 

سياست كلی نظام در هيچ بخشی به موضوع ثبا قوانين 
و ضرورت پيشگيری از تغييرات مکرر آنها اشاره ندارد؟

- آيا تش��خيص تغييرات مکرر قوانين و سنجش 
داليل آن در تعيين مصلحت برای نظام جايی دارد؟

پرسشگری از دولت
- تدوين لوايح همه جانبه در دولت به چه پيش 

نيازهايی وابسته است؟
- نقش نخبگان و خبرگان در تدوين لوايح بدون 

تغييرات مکرر بعدی در دولت چيست؟
- نق��ص موج��ود در لوايح كه موج��ب تغييرات 
مکرر قوانين می ش��ود ناش��ی از اطالعات استان ها 

يا وزارتخانه هاست؟
- آيا مصوبات هيات وزيران نيز مانند مصوبات مجلس 

شورای اسالمی دارای تغييرات مکرر بعدی است؟
- خطای محاسباتی موجود در قوانين و تغييرات 

مکرر آنها ناشی از چيست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- بطور متوس��ط چند درصد از دس��تور جلسات 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی و كميس��يون های 

تخصصی به تغييرات مکرر قوانين اختصاص دارد؟
- سطح موجود گردش علمی نخبگان و خبرگان 
در مجلس شورای اسالمی برای جلوگيری از تصويب 
قوانين دارای اصالحيه های مکرر بعدی كافی است؟

- نقش تغييرات مک��رر قوانين در اتالف وقت و 
انرژی مجلس شورای اسالمی و نمايندگان چيست؟

- نقش تغييرات مکرر قوانين در هماهنگی های 
دولت و مجلس شورای اسالمی چيست؟

- نقش تغيي��رات مکرر قوانين در روابط مجلس 
شورای اس��المی و مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

چيست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- چرا شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی 
برای تشخيص زودرس ضعف قوانين و تغييرات مکرر 

آنها استفاده نمی كند؟
- آيا فعاليت های پژوهش��ی پژوهشکده شورای 
نگهبان ب��رای تامين دان��ش مورد نياز ب��رای تاييد 

قوانين و تغييرات مکرر آنها كافی است؟
- تحليل پژوهش��کده ش��ورای نگهبان از وجود 
مش��کالت عديده در زندگی مردم كه در اثر قوانين و 
تغييرات مکرر آنها كه همگی به تاييد شورای محترم 

نگهبان رسيده است چيست؟
- ش��ورای محترم نگهب��ان برای تايي��د واقعی 
مصوبات مجلس شورای اسالمی كه نيازمند تغييرات 

مکرر نباشد به چه اطالعات يا مفاهيمی نياز دارد؟
- ب��رای اينک��ه تطبيق مصوبه مجلس ش��ورای 
اسالمی با شرع مقدس و قانون اساسی توسط شورای 
محترم نگهبان نيازمند تاييد تغييرات مکرر نداش��ته 

باشد چه شرايطی الزم است؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- نقش تغييرات مک��رر قوانين در اتالف وقت و 

انرژی سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط س��ازمان 
بازرس��ی كل كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام 

چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط س��ازمان 

بازرسی كل كشور و دولت چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط س��ازمان 
بازرس��ی كل كش��ور و مجل��س ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط س��ازمان 
بازرس��ی كل كش��ور و ش��ورای محت��رم نگهب��ان 

چيست؟

روزنامهسیاستروزدر»چالشقانون«ازشاهکارهایقانونگذاریايران)5(رونمايیمیكند:

آیین نامه اجرایی بند 5 جزء ب قانون تامین اجتماعی
ركورددارتغییراتمکررقوانیندر110سالقانونگذاریايران

انتظار اجرای قانون 
»قانون معين ش��ده است، نمی 
ش��ود از شما پذيرفت كه ما قانون را 
قبول نداريم، غلط می كنی قانون را 
قبول نداری. قانون تو را قبول ندارد. 
م��ردم رای دادند به اينها. مردم رای 
دادند به قانون اساسی. مردمی كه به 
قانون اساسی رای دادند منتظرند كه 
قانون اساس��ی اجرا بشود«. )صحيفه 

امام؛ ج 3، ص 405(
پيام ها:

- اهميت قانونگرايی در جامعه
- نکوهش هر گونه قانون گريزی

- اهميت رای مردم به قانون اساسی
- ضرورت اجرای قانون اساسی

رهنمون

گزارش مکاتبات پرسشگری
صفحه »چالش قانون« تاكنون چهار نامه به شماره های 10/03044ن 
)ب��ه تاري��خ 1398/02/10(، 10/03047ن )ب��ه تاري��خ 1398/02/17(، 
10/03053ن )ب��ه تاري��خ 1398/02/23( و 10/03056ن )ب��ه تاري��خ 
1398/02/31( به نهادها و دس��تگاه های مس��ئول در تقس��يم كار ملی 
مرتبط با قانونگرايی ارس��ال نموده است كه گزارش پيگيری مکاتبات ياد 

شده هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
- دفتر مقام معظم رهبری: رونوش��ت هر چهار نامه دفتر مقام معظم 

رهبری )جناب آقای حسين محمدی( تحويل گرديد.
- شورای محترم نگهبان: دفتر شورای محترم نگهبان در هامش نامه 
اول اينگونه مرقوم نمودند: مالحظه ش��د. نام��ه دوم به جناب آقای دكتر 

كدخدايی و از سوی ايشان به پژوهشکده شورای نگهبان ارجاع شد.
- مجمع تشخيص مصلحت نظام: به معاونت بررسی ارجاع شده است.

- نهاد رياس��ت جمهوری: در پاسخ به پيگيری ها عليرغم دادن رسيد 
اعالم نمودند كه نامه ها ثبت نشده اند.

- مجلس شورای اسالمی: نامه اول به جناب آقای دكتر جاللی رييس 
مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ارجاع شد. نامه دوم در كارتابل 

رييس محترم مجلس شورای اسالمی است.

یادداشت

پایبندی به قانون
»آنچ��ه مهم اس��ت پايبندی ب��ه قانون 
اس��ت؛ هي��چ كاِر بی قان��ون انج��ام نگي��رد. 
آنجايی كه قانون هس��ت، مالحظه هيچ كس 
را نکني��د؛ با ج��رات وارد بش��ويد، با دليری 
وارد بش��ويد، وظيفه ای را كه قانون بر عهده  
ش��ما گذاشته اس��ت انجام بدهيد. در اجرای 
قان��ون هم هرگز تأمل و ترديد نبايد ورزيد.« 

)1396/06/26(
پيام ها:

- لزوم پايبندی به قانون در همه امور
- برابری همه در برابر اجرای قانون

- ضرورت انجام وظيفه قانونی
- اجرای قانون بدون تامل و ترديد

- پرهيز از اقدامات بدون قانون

راه بر

قوانین عجیب در فنالند و کانادا
محمدعلی ناری ابیانه

 - در فنالند جريمه های رانندگی به صورت درصدی از درآمد خاطيان 
محاسبه می ش��ود. در ژانويه  2002، آنسی وانجوكی 44 ساله، مدير غول 
مخابراتی فنالند، نوكيا، جريمه ای دريافت كرد كه معتقدند س��نگين ترين 
برگ جريمه  س��رعت بيش از حد تمام دوران باش��د- يعنی 12/5 ميليون 
دالر- آن هم به خاطر موتورس��واری با هارلی ديويدس��ون خود با سرعت 
75 كيليومتر بر س��اعت در يك منطقه  دارای محدوديت س��رعت بيش از 
50 كيلومتر بر س��اعت. آقای وانجوكی درخواس��ت تجديد نظر در جريمه 
را كرد چون درآمد گزارش ش��ده  او به طرز چشمگيری حدودا 5 روز بعد 
از اي��ن حادث��ه افت كرده بود؛ ب��ه خاطر اطالعات جدي��د، جريمه هم به 
103600 دالر كاه��ش پيدا كرد كه همچنان س��نگين ترين برگ جريمه  
سرعت بيش از حد مجاز در تاريخ است. البته اشخاصی مانند بيل گيتز و 

ديگر ثروتمندان جهان با مراقب رانندگی خود در فنالند باشند!
- در كانادا قانون 1985 پول، استفاده  از مبالغ بی حساب و كتاب سکه  
را برای انجام خريد توس��ط مصرف كنندگان ممنوع می كند. يعنی ش��ما 
نمی توانيد قيمت يك قلم جنس را تماما به صورت سکه پرداخت كنيد .

عجایب
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 اش��اره: طنز يکی از روش های بيان موضوعات 
مه��م از طريق لطاي��ف و ظرايف ادبی اس��ت و می 
تواند اب��زاری مفيد برای گفتمان س��ازی اجتماعی 
پيرامون قانون و قانونگرايی باش��د. در اين نوشتار به 
بيان طنزآلود تغييرات مکرر قوانين در آينه فعاليت 
های تقسيم كار ملی قانونگرايی می پردازيم كه هم 

اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مجمع تشخيص مصلحت نظام 

- جناح های سياس��ی رقي��ب حاضر در مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، با تغيير هم��ه قوانين در 

راستای  تامين منافع حزبی خويش موافقت دارند!
- رييس جمهور وقت در گذش��ته اعالم كرد كه 
چش��م انداز بيست س��اله و سياست های كلی نظام 

قابليت اجرايی ندارد!!
- ب��ا تصوي��ب مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
چشم انداز بيست س��اله نظام برای بيست سال بعد 

نيز بدون تغيير تمديد شد!!
- مجموعه سياس��ت های فوق كلی برای تحقق 
هر چه بيش��تر سياس��ت های كلی نظام از تصويب 

مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت!
- دبيرخان��ه مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام 
وجود هر گونه ضعف و كاستی در چشم انداز بيست 
س��اله و سياس��ت های كلی نظام را در بوجود آمدن 

تغييرات مکرر قوانين رد كرد!!
دولت 

- رش��ته تحصيل��ی »مديريت تغيي��رات مکرر 
قواني��ن« در دوره تحصيالت تکميلی )مقطع دكترا( 

دانشگاه آموزش از راه دور دور دور افتتاح شد!!
- استان تهران به عنوان استان معين برای تغييرات 
مکرر قوانين استان ايالم و خراسان جنوبی تعيين شد!

- دوره آموزش��ی تغيي��رات مک��رر قواني��ن در 
مجموع��ه دروس ضمن خدمت مديران ارش��د نظام 

قرار گرفت!!
- كارشناس��ان وزارتخانه ه��ا در تغييرات مکرر 
قوانين بسيار فعال اند و می كوشند كه از اين طريق 
مش��کالت زندگی مردم در كمترين زمان ممکن بر 

طرف شود!!
- دي��روز همايش ملی »راهکارهای گس��ترش 

تغييرات مکرر قواني��ن« در مركز همايش های برج 
ميالد به ميزبانی س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزی 

كشور برگزار می شود!!
مجلسشورایاسالمی

- كميسيون فوق تخصصی اصالح مکرر قوانين 
اعالم كرد: لوايح و طرح های فاقد اصالحيه مکرر از 

سوی اين كميسيون مورد بررسی قرار نمی گيرد!!
- روابط عمومی مجلس ش��ورای اسالمی اعالم 
ك��رد: قوانين فاق��د اصالحي��ه دارای ارزش قانونی 

نيست حتی برای شما دوست عزيز!!
- قانون��ی ك��ه در صحن علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی رای نياورد و تصويب نش��د، با حداكثر آراء 

نمايندگان پس از 39 بار اصالح تصويب شد!
- با اعالم هيات رييس��ه ب��رای صرفه جويی در 
وق��ت نمايندگان، طرح ها و لوايح همراه با اصالحيه 
ه��ای آنها بط��ور همزمان در صح��ن علنی مجلس 

شورای اسالمی مطرح می شود!!
- آيي��ن نامه اجرايی اصالح مک��رر قوانين پس 
از هش��ت بار اصالح از تصوي��ب نمايندگان مجلس 

شورای اسالمی گذشت!!
شورایمحترمنگهبان

- سخنگوی ش��ورای محترم نگهبان اعالم كرد: 
تغييرات مک��رر قوانين كه بر اس��اس منافع حزبی، 
گروهی و ش��خصی انجام شده باش��د هرگز به تاييد 

شورای محترم نگهبان نخواهد رسيد!!
- س��خنگوی ش��ورای محترم نگهبان در آيين 
بازگشايی كلينيك »آس��يب شناسی تغييرات مکرر 

قوانين در سازمان بازرسی كل كشور حضور يافت!!
- س��خنگوی ش��ورای محترم نگهبان از ارسال 
گزارش عملکرد كارگروه بررس��ی وضعيت تغييرات 
مکرر قوانين سازمان بازرسی كل كشور تقدير كرد!!! 
- معاونت پيش��گيری از تغيي��رات مکرر قوانين 
سازمان بازرسی كل كشور، عملکرد شورای نگهبان 
در ع��دم تاييد تغييرات مکرر قوانين را موجب ثبات 

قانونمداری در جامعه دانست!!
- سخنگوی ش��ورای محترم نگهبان اعالم كرد: 
داليل تغيي��رات مکرر قوانين در بس��ياری از موارد 

برای شورای محترم نگهيان معلوم نيست!!

قوهقضايیه
- معاون سياسی س��ازمان بازرسی كل كشور از 
جناح های سياس��ی خواس��ت كه هر گونه تغييرات 
مک��رر قوانين با اهداف سياس��ی و مناف��ع حزبی و 
گروهی با هماهنگی خانه احزاب كشور انجام دهند!!

- بر اساس گزارش منبع موثق، بازرسين سازمان 
بازرس��ی كل كشور از اداره كل توليد تغييرات مکرر 
قوانين در دولت و مجلس ش��ورای اس��المی بازديد 

كردند!!
- س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور اعالم كرد كه 
موفق به كش��ف روش��ی برای نظارت همه جانبه بر 

قوانين و تغييرات مکرر آنها شده است!!
- عامالن گرانی، اعتياد، طالق، مهاجرت مغزها، 
فقر و حاشيه نشينی و تغييرات مکرر قوانين مربوط 
به آنها توس��ط سازمان بازرسی كل كشور به مراجع 

قضايی معرفی شدند!!
- با اعالم س��ازمان بازرسی كل كشور، تصويب 
هر گونه اصالحي��ه، الحاقيه، متمم و حذف پيرامون 

قوانين موجود ممنوع است!! 
جامعه

- مجم��ع نماين��دگان ادوار مجل��س ش��ورای 
اسالمی خواس��تار توجه بيش از گذشته نمايندگان 
فعلی مجل��س به انج��ام تغيي��رات زودرس قوانين 

خواستار شدند!!
- مجمع امور صنفی كشور از تغييرات مکرر قوانين 

مرتبط با صنوف و مشاغل اظهار بی اطالعی كرد!!
- رييس جمعيت مبارزه با تغييرات مکرر قوانين 
با شکايت منفعت طلبان از تغييرات مکرر قوانين به 

دادگاه احضار شد!!
- در كتاب درس��ی علوم اجتماعی دوره اول سه 
س��ه شش يا دوره دوم س��ه چهار چهار يا پنج چهار 
سه اين مطلب آمده است: دانش آموزان عزيز اجرای 

اصالحيه قانون از اجرای خود قانون مهم تر است!!
- م��ردم می گويند: هر قان��ون دارای اصالحيه 
است، هر اصالحيه دارای متمم است، هرمتمم دارای 
الحاقيه اس��ت. هر الحاقيه دارای اضافاتی اس��ت كه 
باي��د حذف ش��ود. باقيمانده قانون لغو می ش��ود يا 
ابطال می شود. اين حکايت همچنان ادامه دارد...!!!

كاريکلماتورتقسیمكارملیپیرامونتغییراتمکررقوانین)5(!!!


