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 د  وشنبه  13 خرداد 1398  شماره 5038 

قیام برای عدالت 
ای كسانی كه ايمان آورده ايد! همواره 
ب��رای خدا قيام كني��د و از روی عدالت، 
گواهی دهيد. دش��منی با جمعيتی، شما 
را به گناه و ترك عدالت نکش��اند. عدالت 
كنيد كه به پرهيزگاری نزديك تر اس��ت 
و از )معصيت( خدا بپرهيزيد كه از آنچه 
انجام می دهيد باخبر است. )سوره مائده، 

آيه 8(
پيام ها:

- اهميت قيام برای برپايی عدالت
- برقراری عدالت حتی در باره دشمنان

- اطالق معصيت به بی عدالتی
- توجه به عدالتخواهی به عنوان مصداق پرهيزگاری
- اهميت اقامه عدالت و پرهيزگاری در مراتب ايمان

� رعايت عدالت برای دشمنان
� اطالق گناه به بی عدالتی حتی برای دشمنان

راهنما

تا انتخاب 98
263 روز ديگر مانده 

تا روز برگزاری 
انتخابات 

يازدهمين دوره مجلس شورای اسالمی 
و مياندوره ای مجلس خبرگان

با شعار
تحول در نظام قانونگرايی كشور
برای حل مشکالت زندگی مردم

روزشمار

راه و رسم حق
امام علي)ع( در توصيف سيره پيامبر 
)ص( مي فرمايد: »س��يرته القصد و سنته 
الرش��د و كالمه الفصل و حکمه العدل«؛ 
راه و رس��م او معتدل، روش��ش صحيح و 
متين، س��خنانش روشنگر حق از باطل و 
حکمش عادالنه بود. )نهج البالغه، ترجمه 

محمد دشتي، خطبه 94، ص124(
پيام ها: 

- ضرورت داش��تن اعت��دال در اداره 
امور جامعه

- اهميت صحت و متانت روش اداره جامعه 
- لزوم روشنگری راه درست از نادرست در سخن
- توجه به سيره پيامبر )ع( به عنوان اسوه حسنه

- ضرورت وجود برقراری عدالت در مديريت جامعه
� اهميت اعتدال در اداره امور

� ضرورت وجود عقالنيت در كارها

راهنمایی

قانون انسان بودن
كاش روياهای مان روزی حقيقت می شدند

تنگنای سينه ها دشت محبت می شدند
سادگی، مهر و صفا قانون انسان بودن است

كاش قانون های مان يك دم رعايت می شدند
اشك های همدلی از روی مکر است و فريب
كاش روزی چشم هامان با صداقت می شدند
گاهی از غم می شود ويران دلم، ای كاشکی

بين دل ها غصه ها مردانه قسمت می شدند 

اشک قلم

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره: تغييرات مکرر قوانين يکی  آسيب های مهم نظام قانونگرايی رونم���اي�ی
در ايران اس��ت كه طی مراحل تدوين، تصويب، تاييد، 
اجرا، نظارت و تفسير قوانين ايجاد می شوند و تاثيرات 
منفی خود را بصورت بروز مشکالت متعدد در زندگی 
مردم نشان می دهد. پس از ارائه ركوردداران تغييرات 
مکرر )با 5 بار تغيير( در شماره پيشين، در اين شماره 
19 قانون دارای 4 بار تغييرات ارائه می ش��ود كه هم 

اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مقدمه

بررس��ی ميدانی تغييرات مکرر قوانين مويد اين 
حقيقت است كه قوانينی كه تاكنون 4 بار تغيير كرده 
اند از نظر ماهيت موضوع��ی از جمله مهم ترين امور 
در اداره امور كش��ورند كه همواره مشکالت متعددی 
را برای زندگی مردم به همراه داشته اند. قانون تامين 
اجتماعی، نه تنها در 5 بار تغييرات دارای ركورد است 
ك��ه 12 قان��ون از مجموع 19 قانون ك��ه دارای 4 بار 
تغييرات است مربوط به قانون تامين اجتماعی است. 
تغييرات مکرر اين قوانين مهم از يك سو نشانه درك 
نادرست تقسيم كار ملی از موضوعات مورد نياز جامعه 
اس��ت و از سوی ديگر اين بی ثباتی با نقض حاكميت 
قانون به ناامنی در حق��وق و تکاليف اجتماعی منجر 
می ش��ود. واقع��ه ای كه هم اينك در جامعه ش��اهد 
ظهور و بروز آن هس��تيم. روش تقس��يم كار ملی با 4 
بار تغيير قوانين، مبتنی بر روش آزمون و خطا و انجام 
محاس��بات نادرست در فرآيند تدوين، تصويب، تاييد، 

ابالغ، اجرا، نظارت و تفسير قانون است.

پراکندگی موضوعی
- قانون تأمين اجتماعی )12 مورد(

- قانون ثبت اسناد و امالك )2 مورد(
- قان��ون اساس��نامه س��ازمان مرك��زی تعاون 

روستائی )1 مورد(
- اليحه قانونی نحوه احياء و واگذاری اراضی در 

حکومت جمهوری اسالمی ايران )1 مورد(
- قانون خدمت وظيفه عمومی )1 مورد(

- اليح��ه قانون��ی اصالح س��ازمان اداری وزارت 
دادگستری )1 مورد(

- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ايران )1 مورد(

بيشترين پراكندگی موضوعی قوانين دارای 4 بار 
تغييرات مربوط به قانون تأمين اجتماعی با 12 مورد 

و سپس قانون ثبت اسناد و امالك با 2 مورد است.

پراکندگی تغییرات
- اصالح: )38 مورد(

- حذف: )3 مورد(
- الحاق: )25 مورد(

- ابطال: )7 مورد(
- لغو: )2 مورد(

- تغيير: )1 مورد(
بيشترين پراكندگی تغييرات در قوانين دارای 4 
بار تغييرات ش��امل اصالح ب��ا 38 مورد، الحاق با 25 

مورد، ابطال با 7 مورد است.

پراکندگی مراکز و مراجع تصویب کننده
- مجلس شورای اسالمی

- هيأت وزيران
- ديوان عدالت اداری 

بيش��ترين مرجع تصويب كننده قوانين دارای 4 
بار تغييرات ش��امل مجلس شورای اسالمی و سپس 

هيات وزيران است.

فهرست قوانین دارای 4 تغییر
تذكر اينکه منبع اخذ فهرست زير سامانه قوانين 
و مق��ررات درگاه الکتروني��ك مرك��ز پژو.هش های 

مجلس شورای اسالمی است.

1. شماره قانون: 91941
- عن��وان قان��ون: قانون اصالح م��واد 1 و 2 و 3 
قان��ون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت اس��ناد و 

امالك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن
- تاريخ تصويب: 1370/06/21

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
حذف: 1 مورد؛ الحاق: 1 مورد(
2. شماره قانون: 101915

- عنوان قان��ون: رأی وحدت رويه ديوان عدالت 
اداری در مورد ابطال قس��متی از ماده 27 آيين نامه 
اجراي��ی قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصالح و 

حذف موادی از قانون ثبت 
- تاريخ تصويب: 1372/01/31

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
حذف: 1 مورد؛ ابطال: 1 مورد(
3. شماره قانون: 103737

- عن��وان قان��ون: ابطال مصوبه ش��ماره 1586/
وزي��ران  هي��أت   81/1/21 م��ورخ  ه���  ت24246 
درخصوص س��ازمان مركزی تعاون روس��تائی ايران 
و حذف آن از فهرس��ت ش��ماره يك مصوبه )اسامی 
ش��ركت های م��ادر تخصصی( و اع��الم ابطال تغيير 

قانون اساسنامه سازمان مركزی تعاون روستائی(
- تاريخ تصويب: 1383/02/20

- تعداد تغييرات: 4 مورد )تغيير: 1 مورد؛ حذف: 
1 مورد؛ ابطال: 2 مورد(

4. شماره قانون: 109027
- عنوان قانون: لغو مصوبات مربوط به الحاق تبصره 
ای به بند 2 ماده 20 و اصالح مواد 31 و 32 آيين نامه 
اجرايی اليحه قانونی اصالح اليحه قانونی نحوه احياء و 

واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ايران
- تاريخ تصويب: 1364/07/14

- تع��داد تغييرات: 4 مورد )اصالح: 2 مورد؛ لغو: 
1 مورد؛ الحاق: 1 مورد(

5. شماره قانون: 128942
- عن��وان قانون: ابطال آيين نام��ه اجرائی بند 5 
ج��زء ب ماده واحد قانون اصالح تبصره 2 الحاقی به 
ماده 76 قانون اصالح م��واد 72 و 77 و تبصره ماده 
76 قان��ون تأمين اجتماعی مص��وب 1354 و الحاق 
دو تبصره ب��ه ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 
موض��وع تصويب نامه ش��ماره 58352/ت25960 ه  

مورخ 1380/12/27 هيأت وزيران
- تاريخ تصويب: 1386/04/17

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 1 مورد؛ ابطال: 1 مورد(

6. شماره قانون: 91739
- عنوان قانون: قانون اصالح ماده 60 و الحاق دو 
تبص��ره به آن و اصالح ماده 61 قانون خدمت وظيفه 
عموم��ی مصوب س��ال 1363 و الحاق يك تبصره به 

آن
- تاريخ تصويب: 1368/09/08

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 2 مورد(

7. شماره قانون: 93644
- عن��وان قانون: قانون اصالح تبصره )2( الحاقی 
م��اده )76( قانون اصالح مواد )72( و )77( و تبصره 
م��اده )76( قانون تأمي��ن اجتماعی مصوب 1354 و 

الحاق دو تبصره به ماده )76( مصوب 1371
- تاريخ تصويب: 1380/07/10

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 1 مورد(

8. شماره قانون: 98343
- عنوان قانون: اليحه قانونی اصالح اليحه قانونی 
اصالح سازمان اداری وزارت دادگستری و لغو اليحه 

قانونی اصالح قانون استخدام قضات
- تاريخ تصويب: 1358/08/29

- تع��داد تغييرات: 4 مورد )اصالح: 3 مورد؛ لغو: 
1 مورد(

9. شماره قانون: 99675
- عن��وان قانون: قانون اصالح تبصره )2( الحاقی 
م��اده )76( قانون اصالح مواد )72( و )77( و تبصره 
م��اده )76( قانون تأمي��ن اجتماعی مصوب 1354 و 

الحاق دو تبصره به ماده )76( مصوب 1371
- تاريخ تصويب: 1380/07/14

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 

الحاق: 2 مورد(
10. شماره قانون: 103595

- عن��وان قانون: ابطال بند 5 ماده 14 آيين نامه 
اجرائ��ی بن��د 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 تأمين اجتماعی موضوع 
تصوي��ب نامه ش��ماره 58352/ت 25960 ه� مورخ 

80/12/27 هيأت وزيران
- تاريخ تصويب: 1383/06/29

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 1 مورد؛ ابطال: 1 مورد(

11. شماره قانون: 104234
- عنوان قان��ون: ابطال مواد 11 و 15 آيين نامه 
اجرئ��ی بند )5( جزء )ب( م��اده واحده قانون اصالح 
تبص��ره 2 الحاقی ماده 76 قان��ون اصالح مواد 72 و 

77 تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعی 
- تاريخ تصويب: 1383/09/29

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 1 مورد؛ ابطال: 1 مورد(

12. شماره قانون: 121368
- عنوان قانون: آيي��ن 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 
م��اده )76( قان��ون تأمين اجتماع��ی مصوب 1354 
و الح��اق دو تبصره به م��اده )76( مصوب 1371 - 

مصوب1380
- تاريخ تصويب: 1380/12/22

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 2 مورد(

13. شماره قانون: 125664
- عنوان قانون: اص��الح آيين نامه اجرايی بند 5 
ج��زء ب ماده واحده قانون اص��الح 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: 1382/01/26

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 

الحاق: 1 مورد(
14. شماره قانون: 126760

- عن��وان قانون: هيئت وزيران در جلس��ه مورخ 
1385/6/29 به استناد بند )5( جزء )ب( ماده واحده 
قان��ون اصالح تبصره )2( الحاقی م��اده )76 ( قانون 
اصالح مواد )72 ( و )77 ( و تبصره ماده )76( قانون 
تامين اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به 
ماده )76( مصوب 1371 – مصوب 1380 – تصويب 

نمود.
- تاريخ تصويب: 1385/06/29

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 2 مورد(

15. شماره قانون: 126768
- عن��وان قانون: هيئت وزيران در جلس��ه مورخ 
1385/6/29 به استناد بند )5( جزء )ب( ماده واحده 
قان��ون اصالح تبصره )2( الحاقی م��اده )76 ( قانون 
اصالح مواد )72 ( و )77 ( و تبصره ماده )76( قانون 
تامين اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به 
ماده )76( مصوب 1371 – مصوب 1380 – تصويب 

نمود.
- تاريخ تصويب: 1385/06/29

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 2 مورد(

16. شماره قانون: 127040
- عن��وان قان��ون: هيئت وزيران در جلس��ه مورخ 
1385/11/4 به اس��تناد بند )5( جزء )ب( ماده واحده 
قانون اصالح تبصره )2( الحاقی ماده )76 ( قانون اصالح 
م��واد )72 ( و )77 ( و تبص��ره ماده )76( قانون تامين 
اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده )76( 

مصوب 1371 – مصوب 1380 – تصويب نمود.
- تاريخ تصويب: 1385/11/04

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 2 مورد(

17. شماره قانون: 127448
- عن��وان قان��ون: هيئت وزيران در جلس��ه مورخ 
1384/8/4 به اس��تناد بند )5( ج��زء )ب( ماده واحده 
قانون اصالح تبصره )2( الحاقی ماده )76( قانون اصالح 

م��واد )72( و )77( و تبصره م��اده )76( قانون تامين 
اجتماعی مص��وب 1354 و الح��اق دو تبصره به ماده 

)76( مصوب 1371 – مصوب 1380� تصويب نمود.
- تاريخ تصويب: 1384/08/04

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 2 مورد(

18. شماره قانون: 127969
- عنوان قانون: آيي��ن نامه اجرايی بند )5( جزء 
)ب( ماده واح��ده قانون اصالح تبص��ره )2( الحاقی 
م��اده )76( قانون اصالح مواد )72( و )77( و تبصره 
م��اده )76( قانون تأمي��ن اجتماعی مصوب 1354 و 

الحاق دو تبصره به ماده )76( 
- تاريخ تصويب: 1385/12/26

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 2 مورد؛ 
الحاق: 2 مورد(

19. شماره قانون: 129242
- عن��وان قانون: ابطال تبص��ره 2 بند )ب( ماده 
6 آيين نامه اجرائ��ی تبصره يك ماده 6 قانون اصالح 
م��وادی از قان��ون برنام��ه س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و تبصره 
بن��د )ب( ماده 6 اص��الح آيين نام��ه اجرائی مذكور 
موض��وع تصويب نامه ش��ماره 13418/ت28648ه� 
مورخ 1382/4/9 و اصالحيه آن به ش��ماره 49248/

ت31721ه� مورخ 83/9/2 هيأت وزيران
- تاريخ تصويب: 1386/05/02

- تع��داد تغييرات: 4 م��ورد )اص��الح: 3 مورد؛ 
ابطال: 1 مورد(

تحلیل و بررسی
وجود 19 قانون با 4 بار تغييرات، گزارش مطلوبی 
از عملکرد تقسيم كار ملی در نظام قانونگرايی كشور 
نيس��ت و احتم��ال وجود تغييرات بع��دی در همين 
قوانين را نيز منتفی نمی سازد. تحليل نياز و شناخت 
دقيق موضوع قانون، اصلی ترين ركن در قانونگرايی 
كشور محسوب می شود كه معموال با اطالعات ناقص 
و دانش مح��دودی كه از پديده ه��ای اجتماعی در 
دس��تگاه های اجرايی وجود دارد می توان ادعا كرد 
كه تقريبا در همه قوانين به نوعی مش��کل ش��ناخت 
ناق��ص در اثر داده كاوی محدود داده های مورد نياز 
وجود دارد كه دس��تاورد نامطلوب آن قوانين ناقصی 
اس��ت كه در مقام اجرا نمی توانن��د اهداف از پيش 
تعيين ش��ده خود را محقق سازند. نتيجه قطعی اين 
نوع قانونگذاری در جامعه، بروز يا تش��ديد مشکالت 
در زندگی مردم است. مشکل موضوع شناسی ناقص 
نه تنها در دس��تگاه های اجراي��ی يعنی دولت ها به 
عن��وان تدوي��ن كننده پيش نوي��س و مجری قانون 
كه در ش��ورای محترم نگهبان به عنوان تاييدكننده 
قانون، دس��تگاه های نظارتی به عنوان ناظر بر حسن 
اج��رای قانون و نهايتا در مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام به عن��وان هماهنگ كننده قوانين كش��ور در 
اس��ناد فرادستی چون سند چش��م انداز بيست ساله 
و سياس��ت های كلی نظام وجود دارد. مجددا تاكيد 
می نمايد كه مشکل ياد شده به دليل روش نادرست 
بکار گرفته شده در نظام قانونگرايی، ايجاد شده است 
و همواره بر حس��ن نيت و دلسوزی مسئوالن محترم 
تقس��يم كار ملی در قانونگرايی ترديدی وجود ندارد. 
بررسی اين مهم جز با پرسشگری از تقسيم كار ملی 
در نظام قانونگرايی كش��ور ميس��ر نيست. اميدواريم 
كه با حضور فعال آنها در گفتمان اجتماعی »چالش 
قانون« به س��رانجام مفيدی بيانجام��د. ارائه گزارش 
كار هر يك از اعضای تقس��يم كار ملی در قانونگرايی 
پيرام��ون اين قواني��ن می تواند راهگش��ای طراحی 
آينده ای روش��ن برای نظام قانونگرايی كشور باشد. 
بسياری از مش��کالت موجود در زندگی مردم ناشی 
از چالش قانون و قانونگرايی در كش��ور اس��ت كه در 
پرسش��گری از تقسيم كار ملی بايد جويای راهکار بر 

طرف كردن آن بود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مجمع تشخيص مصلحت نظام اطالعات مورد 
نياز برای تشخيص مصلحت نظام را از كجا و چگونه 

تهيه می كند؟
- چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام با استفاده 
از اختي��ارات مقام معظم رهبری برای پيش��گيری از 
تغيي��رات مکرر قوانين و آثار س��وء آن در اداره امور 

كشور، مصلحت انديشی نمی كند؟
- چرا چش��م انداز بيست س��اله و سياست های 
كلی نظام همانند س��اير قوانين كش��ور دس��تخوش 

تغييرات مکرر نمی شوند؟
- آي��ا تغيي��رات زمين��ه و زمان��ه اجتماعی در 
مصلحت انديش��ی مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

جايی دارد؟
- آي��ا در قوانينی كه طی مدت كوتاه چندين بار 
تغيير می كنند قابليت تحقق چشم انداز بيست ساله 
و سياست های كلی نظام و تغييرات آن اندازه گيری 

و محاسبه می شود؟

پرسشگری از دولت
- آيا دول��ت نمی تواند با طراحی قواره يا الگوی 
لواي��ح نمون��ه از تغيي��رات مکرر قواني��ن جلوگيری 

نمايد؟ 
- آيا تغييرات مکرر قوانين در حاكميت قانون در 

جامعه اختالل ايجاد می كند؟
- تاثير تغييرات مکرر قوانين در ميزان قانونگرايی 

در دولت چيست؟
- نقش تغييرات مک��رر قوانين در اتالف وقت و 

انرژی دولت چيست؟
- چن��د درصد لوايح دولت مرب��وط به تغييرات 

مکرر قوانين قبلی است؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- نقش تغيي��رات مکرر قوانين در روابط مجلس 

شورای اسالمی و شورای محترم نگهبان چيست؟
- نقش تغيي��رات مکرر قوانين در روابط مجلس 
ش��ورای اس��المی و س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور 

چيست؟
- نق��ش تغييرات مک��رر قواني��ن در بالتکليفی 
دس��تگاه های مجری قانون در ارائه خدمات به مردم 

چيست؟
- تاثي��رات تغيير مکرر قوانين در كاهش منزلت 
اجتماع��ی قانون و اعتماد مردم ب��ه نظام قانونگرايی 

چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در اتالف وقت و انرژی 

مجلس شورای اسالمی و نمايندگان مردم چيست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- آي��ا عل��م فقاهت و حقوق ب��رای جلوگيری از 

تغييرات مکرر قوانين كافی است؟ 
- نقش تغييرات مک��رر قوانين در اتالف وقت و 

انرژی شورای محترم نگهبان چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط ش��ورای 
محت��رم نگهب��ان و مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط ش��ورای 

محترم نگهبان و دولت چيست؟
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط ش��ورای 

محترم نگهبان و مجلس شورای اسالمی چيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- آيا مفهوم نظارت بر حسن اجرای قوانين در گذز 

زمان خود دستخوش تغييرات مکرر شده است؟
- نظارت سازمان بازرسی كل كشور بر كداميك از 

مراحل كنترل حسن اجرای قوانين اعمال می شود؟
- آيا نظارت پيش��ينی )قب��ل از تدوين اليحه يا 
طرح( بر قوانين در دس��تور كار سازمان بازرسی كل 

كشور قرار دارد؟
- آي��ا نظارت همزم��ان با اج��رای قوانين برای 
جلوگي��ری از تضييع بيت المال در سيس��تم نظارت 

سازمان بازرسی كل كشور قرار دارد؟
- آيا سيستم نظارتی سازمان بازرسی كل كشور 
قابليت تحليل تغييرات مکرر قوانين در گذر زمان را 

در روش نظارتی خود دارد؟
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اش��اره: طنز سالم، محترمانه  و ب��ه دور از هر گونه تخريب تلخن����د
و اس��تهزاء، در ح��ل مش��کالت جامع��ه بس��يار 
راهگشاس��ت و می تواند ظرفيت های فرهنگی و 
ادب��ی جامعه را در مس��ير گفتمان س��ازی موثر 
اجتماعی بکار گيرد. در اين بخش به ارائه چالش 
ه��ای موجود تقس��يم كار ملی نظ��ام قانونگرايی 
كشور در تغييرات مکرر قوانين از طريق لطايف و 
ظرايف ادب فارس��ی می پردازيم كه هم اكنون از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 
مجمعتشخیصمصلحتنظام

- هيئت نظارت بر حسن اجرای تغييرات مکرر 
قوانين در مجمع تشخيص مصلحت تشکيل شد!!

- همايش نق��ش تغييرات مک��رر قوانين در 
تحقق چش��م انداز بيست س��اله از سوی مجمع 

تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!!
- اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظام در 
جلس��ات همفکری با نمايندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی پيرامون ارتقای كيفي��ت تغييرات مکرر 

قوانين به بحث و تبادل نظر پرداختند!
- ميزان كارايی سياس��ت ه��ای كلی نظام از 
طريق تغييرات مکرر قوانين پايين دستی افزايش 

می يابد!!
دولت

- آگه��ی مناقصه بررس��ی چگونگ��ی انجام 
تغييرات مکرر قواني��ن به تفکيك وزارتخانه های 

مختلف منتشر شد!!
- قرارداد پيمانکاری انجام تغييرات اساسی در 
قوانين واردات و صادرات با انجام ترك تشريفات به 

شركت منتسب به ژن و فاميل خوب واگذار شد!!
- همايش خصولتی »بررس��ی نقش تغييرات 
مکرر قوانين در تحقق اهداف برنامه های توس��عه 
اول تا شش��م« فردا برگزار ش��د! ببخشيد ديروز 

برگزار می شود!!
- در جلس��ه هيات دولت مطرح شد: تحريم 
های ظالمانه آمريکا را ب��ا تغييرات مکرر قوانين، 

دور می زنيم و بی اثر می سازيم!!
مجلسشورایاسالمی

- يکی از نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
در مخالفت با ط��رح تغييرات مکرر قوانين گفت: 
دلي��ل مخالفت من ب��ا اين طرح، پاس نداش��تن 
زبان فارس��ی در بکار بردن كلمه »مکرر« اس��ت. 
پيش��نهاد می كن��م از كلمه فارس��ی »چندباره« 
استفاده ش��ود. اين پيشنهاد با رای اكثريت قاطع 

نمايندگان تصويب شد!!
- از اين پس بجای تصويب اجرای آزمايش��ی 
قواني��ن، از عبارت فراگيرتر تغييرات مکرر قوانين 
اس��تفاده می ش��ود چرا كه تقريبا همه قوانين تا 
زمان تغييرات مک��رر برای مدتی محدود تصويب 

و اجرا می شوند!!
- هيات رييسه مجلس شورای اسالمی اعالم 
كرد: ب��ا روند موجود تا اط��الح ثانوی از پذيرش 
لوايح و طرح های جديد معذوريم. دستور جلسات 
صحن علنی تا س��ه س��ال آينده صرف��ا تغييرات 

قوانين قبلی است!!!
- مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
ط��ی گزارش��ی از روند رو به رش��د تاثيرات مثبت 
تغييرات مکرر قوانين خبر داد. بر طبق گزارش ياد 

ش��ده، اين مركز در راستای حمايت فکری و علمی 
نمايندگان محترم برای ارتقای سطح كيفی تغييرات 

مکرر قوانين از هيچ كوششی فروگذار نمی نمايد!!
شورایمحترمنگهبان

- س��خنگوی شورای محترم نگهبان با انتقاد از 
تغييرات مکرر قوانين خواستار هماهنگی بيشتر قوای 

سه گانه در تدوين، تصويب و اجرای قوانين شد!!
- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نظر 
كارشناسی خود را پيرامون تغييرات مکرر قوانين 

اعالم كرد!!
- راهکاره��ای ارتقای س��طح تغييرات مکرر 
قوانين در دس��تور كار مجمع مش��ورتی حقوقی 

شورای نگهبان قرار گرفت!
- طرح پژوهش��ی نقش ش��ورای نگهبان در 
پيش��گيری از تغيي��رات مکرر قواني��ن با حضور 

انديشمندان حوزه و دانشگاه آغاز شد!
قوهقضايیه

- س��ازمان بازرسی كل كشور با صدور بيانيه 
ای به تغييرات بی رويه قوانين اعتراض كرد!!

- كارگروه های نظارتی س��ازمان بازرسی كل 
كش��ور فعاليت خود را برای بررس��ی راهکارهای 

رشد تغييرات مکرر قوانين آغاز كرد!!
- رييس س��ازمان تغييرات مک��رر قوانين به 
علت كم كاری در تغييرات مکرر با نظر س��ازمان 

بازرسی كل كشور بصورت مکرر توبيخ شد!!
- جلس��ات مش��ترك هم انديش��ی سازمان 
بازرس��ی كل كش��ور و ديوان محاس��بات كشور 
برای بررسی راهکارهای نظارت بر تغييرات مکرر 

قوانين بزودی برگزار می شود!!
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