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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اش��اره: در ادامه واكاوی علل و  آثار ناكارآمدی و تغييرات مکرر رونم���اي�ی
و  زبان��ی  بازی¬ه��ای  ب��ه  كش��ور  در  قواني��ن 
زبان¬بازی¬ه��ای قانونگرايی و نقش مخرب آن در 
اداره ام��ور جامعه می پردازي��م كه هم اكنون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:
مقدمه

بدون تردي��د تغيي��رات مکرر قوانين از س��وی 
متوليان آن در تقسيم كار ملی همواره به عنوان راهی 
برای كارآمدس��ازی قوانين مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت. پس اجرای قانون و عدم نتيجه گيری از آن، 
به زعم وضع موجود تقس��يم كار ملی در قانونگرايی، 
چاره ای جز تغيير آن نيس��ت و با تغيير دادن قانون 
م��ی توان به نتيجه دلخواه دس��ت يافت. اما غافل از 
اينک��ه در تهي��ه قانون و تغييرات مکرر آن، مش��کل 
دخال��ت عوامل مخ��رب و مزاحم اعم از مش��کالت 
روشی، داده های زائد و جزءنگری آنها همواره وجود 
دارد. از اين روس��ت كه پس از مدت��ی قوانين تغيير 
يافت��ه، مجددا محت��اج تغييرات بعدی ان��د! در اين 
مقطع اس��ت كه بازی های زبان��ی و زبان بازی های 
قانونگرايی وارد صحنه می ش��وند. تغييرات چندباره 
قوانين موجب شده اس��ت كه برای توجيه انجام آن 
در نظام قانونگرايی كشور ادبيات ويژه ای توليد گردد 
كه متناس��ب با تغييرات مکرر و حواش��ی مربوط به 
آن باش��د. با گذر زمان برای پوشانيدن ضعف روشی 
و اصولی تغييرات مکرر قوانين، راهکارهای تغييرات 
چندب��اره خود دچار تغيير ش��ده اند تا جايی كه هم 
اكنون روش ه��ای متعددی برای اعمال تغييرات در 
قواني��ن وجود دارد كه تاكنون ن��ه تنها به كارآمدی 
قوانين منجر نشده اند كه حجم انبوه تغييرات مکرر 
انجام شده در قوانين، خود به عنوان مشکلی الينحل 
در ميان ساير مشکالت جامعه رخ نمايان كرده است 
و بايد برای كاهش تاثيرات نامطلوب آن فکری كرد. 
مجموعه روش های تغيي��رات مکرر قوانين، در واقع 
ب��ازی های زبانی اند ك��ه در بدو امر خود را در قالب 
زب��ان حقيقی مط��رح نموده اند لکن پ��س از مدتی 
معل��وم گرديده كه جن��س آنها مجازی بوده اس��ت 
و نم��ی تواند در حل مش��کالت زندگ��ی مردم نقش 
اساسی ايفا نمايد. بررسی ميدانی نشانگر اين واقعيت 
است كه توانايی تشخيص زبان حقيقی و مجازی در 
قان��ون و قانونگرايی نزد تقس��يم كار ملی بر اس��اس 
قانون اساس��ی وجود ندارد كه اگر وجود می داش��ت 
نمی بايست ش��اهد خيل عظيم روش ها و تغييرات 

مکرر قوانين در امور مختلف اداره كشور باشيم.

ویژگی های بازی زبانی در قانونگذاری
- تعداد فراوان قوانين با قابليت اجرايی اندك به 

مثابه ماشين قانونگذاری
- اس��تفاده گس��ترده از مت��رادف ه��ا و واژگان 

مختلف هم معنی
- دور زدن قوانين مربوط به شيوه نگارش قانون
- عدم رعايت وحدت رويه در انجام تغييرات قوانين

- انتخاب راحت تري��ن راه به عنوان بهترين راه 
در قانونگذاری

- عدم رعايت فارسی معيار در نگارش قوانين
- واگذاری تشخيص مصاديق قانون به مجری قانون

- عدم تعيين تکليف نحوه حل اختالفات ناش��ی 
از تغييرات مکرر قوانين

- انج��ام تغييرات چندب��اره و مکرر در قوانين با 
واژگان و اصطالحات مختلف

- پيچي��ده و مبه��م گويی در قواني��ن و كاربرد 
واژگان نامانوس

- ب��کار بردن ذوق و س��ليقه در بازی های زبانی 
گوناگون در قانونگذاری

- قانونگ��ذاری س��طحی و م��وردی ب��رای حل 
مشکالت كوچك

- اس��تفاده از ش��واهد و مس��تندات ضعي��ف و 
نادرست در قانونگذاری

- ضع��ف مف��رط نظام كارشناس��ی در سراس��ر 
تقسيم كار ملی قانونگرايی

- وجود قانون، آيين نامه و دستورالعمل اجرايی 
شکلی و ساختاری در نحوه قانونگرايی

انواع بازی های زبانی
مرتبط با تغييرات مکرر قوانين

- اصالحيه و اصالح
- متمم

- الحاق، الحاقيه و اضافه شدن
- تغيير و تغييرات

- حذف
- ابطال

- لغو و الغاء
- ارجاع و احاله

- تمديد  و ادامه يافتن
- توقف اجرا، موقوف االجرا و ممنوع االجرا

- نسخ و منسوخ كردن يا شدن
- اسقاط اثر

- بال اثر ك��ردن، ملغی االثر ش��دن و بی اعتبار 
شدن

- س��اير واژگان، اصطالح��ات و جمالت موردی 
مشابه

بازی های زبانی در عنوان قوانین
- اصالح: 5347 مورد
- الحاق: 1602 مورد

- متمم: 135 مورد
- حذف: 290 مورد

- لغو: 467 مورد
- ابطال: 3337 مورد

- تغيير: 624 مورد
- نسخ: 17 مورد

- منسوخ: 6 مورد
- الغاء: 55 مورد

- كان لم يکن: 12 مورد

بازی های زبانی در عنوان و متن قوانین
- اصالح: 11088 مورد
- الحاق: 3097 مورد 

- متمم: 710 مورد
- حذف: 3080 مورد

- لغو: 2865 مورد
- ابطال: 4726 مورد
- تغيير: 5837 مورد

- نسخ: 704 مورد
- منسوخ: 157 مورد

- الغاء: 417 مورد
- كان لم يکن: 376 مورد

تحلیل و بررسی
قواني��ن فراوان ك��ه از آن به عنوان ت��ورم قانون 
ياد م��ی كنند هنگامی ك��ه با ناكارآم��دی و بروز يا 
تش��ديد مش��کالت زندگی مردم همراه می شود آيا 
ب��از هم می توان نام قان��ون را برآنها نهاد؟ آيا زندگی 
مردم بر اس��اس قانون دچار مشکل ش��ده است؟ آيا 

قوانين مکررا تغيير يافته كه كارآمدی آنها عمال مورد 
تردي��د قرار گرفته باز هم می توانن��د نام قانون را به 
همراه خود يدك بکشند؟ هويت اصلی و اساسی قانون 
به اثربخش��ی آن اس��ت نه متن آن. گزاره های قانون 
در خود نوعی سازماندهی دارند كه حدود و اختيارات 
پديده ها را تعيين می كند. گزاره های س��رگردان در 
خالء، از برای عمل اجتماعی به تصويب نمی رسند. از 

اين روست كه مکررا تغيير می يابند. گزاره های تغيير 
ك��رده يا جديد جای گزاره ه��ای قبلی را می گيرند. 
پرسش اينجاس��ت كه گزاره نابجايی كه مدتی بجای 
گ��زاره اصلی قرار گرفته و نه تنها مش��کلی را جامعه 
حل نکرده بلکه به دليل انجام خطای محاس��باتی در 
تدوي��ن، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير 
آن مش��کالت زندگی مردم را دوچندان نموده است 
را چه بايد ناميد؟ اين دس��ت گزاره های نابجا و شبه 

قانون يا قانون نما، بازی زبانی يا زبان بازی قانونگرايی 
ناميده می ش��وند كه نتيجه قطعی آن ناكارآمدی در 
حل مشکالت زندگی مردم است. قوانينی كه با خيال 
خوش كارآمدی توسط تقسيم كار ملی توسط دولت 
ها تدوين، توس��ط دوره های مختلف مجلس شورای 
اسالمی تصويب، توسط شورای محترم نگهبان تاييد، 
توس��ط مجلس شورای اس��المی ابالغ، توسط دولت 
ها اجرا و توس��ط دس��تگاه های مربوطه نظارت و در 
صورت نياز توسط شورای محترم نگهبان تفسير شده 
ان��د اكنون پس از مدتی كوتاهی بصورت مکرر تغيير 
كرده اس��ت! صرف نظر از اتالف وقت و انرژی تقسيم 
كار ملی در قانونگرايی، آثار جبران ناپذير اين دس��ت 
ب��ازی های زبانی و زبان بازی ه��ای قانونگرايی را در 
زندگی مردم چگونه می توان توجيه كرد؟ چرا تقسيم 
كار مل��ی نمی تواند اين دس��ت قان��ون نماها را قبل 
از تصويب و اجرا شناس��ايی نمايد؟ دليل ايجاد قانون 
نماها چيست؟ پيکره بی جان قوانين تغيير يافته كه 
ديگر قانون ناميده نمی ش��وند دارای چه نقش��ی در 
اداره امور كش��ورند؟ اصوال چگونه اين شبه قوانين در 
قوا، نهادها و دستگاهی مرتبط با تقسيم كار ملی نفوذ 
كرده اند؟ نسبت بازی های زبانی با مشکالت زندگی 
مردم چيس��ت؟ چگونه زبان بازی های قانونگرايی با 
قيافه ای حق به جانب خود را به عنوان قانونی كارآمد 
جا می زند؟ و نهايتا مکانيس��م خطاهای محاس��باتی 
تقس��يم كار ملی در عدم تش��خيص اين گزاره های 
مجازی چيس��ت؟ گويا روش بکارگي��ری گزاره های 
پاي��ه و نحوه برقراری ارتباط مفهوم��ی بين گزاره ها 
برای رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده در قانون، 
دارای اش��کاالتی اس��ت كه ناخواس��ته مسير حركت  
قانون را در جامعه از مسير مورد نظر و دلخواه تقسيم 
كار مل��ی منحرف می نمايد و آث��ار نامطلوب آن را با 
قوانين ناكارآمد پيش��ين بصورت تصاعدی به هم می 
پيوندد و به س��ختی گريبان پدي��ده مورد نظر قانون 
را م��ی چس��بد و آن را از حركت به س��وی تعالی و 

پيش��رفت بازم��ی دارد. منابع پديده را به نادرس��تی 
مصرف، ان��رژی موجود در آن را تل��ف، فعاليت های 
آن را متوق��ف و آثار آن را نابود می س��ازند. اينگونه 
است كه مشکالت جامعه و زندگی مردم حل نشده و 
بصورت روزافزون بيش��تر می شود. بازی های زبانی و 
زبان بازی های قانونگرايی در واقع نش��انی غلط برای 
رس��يدن به اه��داف از پيش تعيين ش��ده در قوانين 
اند كه همچون س��راب عمل می كنند. مطمئنا هيچ 

نشانی غلطی، رهرو را به مقصد نمی رساند همچنانکه 
هيچ س��رابی تا امروز تشنه ای را سيراب نکرده است. 
تداوم تغييرات مکرر قوانين در نزد تقس��يم كار ملی 
اينگون��ه القا می كند كه اين بار بناس��ت كه رهرو با 
نشانی غلط به مقصد برس��د يا انشاءاهلل كه می رسد 
و در پی تغييرات مکرر قوانين، س��راب مکلف ش��ده 
است كه اين بار تشنگان راه را سيراب نمايد! افسوس 
و صد افس��وس ك��ه اگر يکبار و فقط يکبار و از س��ر 
اتفاق و تصادف، نش��انی غلط به منزل مقصود منتهی 
ش��ود و س��رابی در نزديک��ی برك��ه ای كوچك واقع 
ش��ود! آنگاه تمامی نش��انی های غلط دنيا، منطقی و 
تمامی سراب های عالم س��يراب كننده تشنگان اند! 
آنچه كه مسلم اس��ت طی چهار دهه گذشته تمامی 
منابع انرژی )نفت، گاز و پتروش��يمی(، منابع زيستی 
)آب، جنگل و محيط زيست(، منابع انسانی )نخبگان، 
متخصص��ان و فناوران( و منابع اجتماعی )سياس��ی، 
فرهنگ��ی و اقتصادی( كش��ور با بازی ه��ای زبانی و 
زب��ان بازی های قانونگرايی و با تصميمات نادرس��ت 
تقس��يم كار ملی بطور كامل مصرف شده است. جای 
تعجب اينکه با مصرف همه منابع كش��ور طی چهل 
سال گذش��ته، مش��کالت اساس��ی در زندگی مردم 
هنوز پابرجاس��ت و بيشتر از گذش��ته زندگی را برای 
مردم ش��ريف اين آب و خاك دش��وار نموده است. با 
عنايت به مطالب پيش گفته، ضروری اس��ت كه كليه 
مراحل و فرآيندهای قانونگرايی كشور نزد قوا، نهادها 
و دستگاه های مسئول، مجددا و با دقت مورد بازبينی 
و بازمهندسی قرار گيرد. برای رسيدن به چنين هدف 
مهمی به »گفتمان اجتماعی قانونگرايی« نيازمنديم و 
اين امر جز با ترويج پرسش��گری و پاسخگويی محقق 
نمی شود. »چالش قانون« با تاكيد بر رسالت تاريخی 
و رس��انه ای خود می كوش��د كه آگاهی های الزم را 
در احتيار تقسيم كار ملی قانونگرايی بگذارد و زمينه 

مشاركت جويی را در آنها تقويت نمايد.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آيا بکارگيری بازی های زبانی در قالب تغييرات 
مکرر قوانين به مصلحت نظام قانونگرايی كشور است؟

- آيا چشم انداز بيست ساله و سياست های كلی 
نظام از آسيب بازی های زبانی رنج می برد؟

- چگون��ه می توان زبان حقيقی را از مجازی در 
چش��م انداز بيست ساله و سياس��ت های كلی نظام 

شناسايی كرد؟
- چکونه می توان بازی های زبانی را در چشم انداز 

بيست ساله و سياست های كلی نظام تشخيص داد؟
- آيا وجود متون اس��ناد فرادست غيرقابل اجرا 
را م��ی توان نوعی بازی زبانی يا زبان بازی در برنامه 

های كالن دانست؟

پرسشگری از دولت
- آيا تدوي��ن قوانينی كه مکررا تغيير می كنند، 

نوعی بازی با ادبيات قانون و قانونگرايی نيست؟
- آيا اس��تفاده از واژگان و اصطالحات مش��ابه و 
مت��رادف در تدوين لوايح با ه��دف دور زدن مقررات 
قانونگذاری و دامن زدن به بازی های زبانی در حوزه 

قانون و قانونگرايی نيست؟
- اطالق ن��ام اليحه و گذراندن از تصويب هيات 
وزي��ران در مورد متنی كه مک��ررا تغيير خواهد كرد 

نشانه چيست؟
- قوانين��ی كه مک��ررا در ح��ال تغييرند چگونه 
مالك عمل قرار می گيرند؟ اين مالك ها اصل اند يا 

خود نوعی بازی زبانی اند؟
- آيا درخواس��ت خيل عظيم اصالحيه، الحاقيه، 
ح��ذف، ابطال، تغيي��ر و ... پيرام��ون قوانين مصوب 

قبلی، تکرار بازی زبانی قوانين ناكارآمد نيست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- راهکارهای اساسی مجلس شورای اسالمی در 

كاهش و يا حذف تغييرات مکرر قوانين چيست؟
- تداوم وضع موجود در تغييرات مکرر قوانين و 
يا احيانا تشديد آن، چه مشکالتی برای مردم و نظام 

قانونگذاری ايجاد می كند؟
- آيا تصويب قوانين فراوان كه مکررا تغييرپذيرند، 

مصداق بارز بازی زبانی نيست؟
- آي��ا تصوي��ب قوانين ب��دون اجرا ي��ا با اجرای 
ضعيف همزمان با افزايش روزافزون مشکالت زندگی 

مردم، بازی زبانی نيست؟
- تف��اوت زبان حقيقی و مجازی در حوزه قانون 

و قانونگرايی چيست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- نقش تغييرات مکرر قوانين در روابط ش��ورای 
محترم نگهبان و سازمان بازرسی كل كشور چيست؟

- آي��ا ب��ی ثباتی جري��ان قانونگ��ذاری و بر هم 
خوردن نظ��م امور در جامعه در اث��ر تغييرات مکرر 
قوانين با روح حاكم بر شرع و قانون اساسی در تغاير 

و تعارض نيست؟
- آي��ا تاثير نامطلوب تغييرات مک��رر قوانين در 
زندگی مردم و منافع عمومی، با شرع و قانون اساسی 

مغايرت دارد؟
- بررس��ی مغايرت يا تع��ارض مصوبات مجلس 
ش��ورای اس��المی و تغييرات مکرر آنها، در ش��ورای 
محترم نگهبان شکلی است يا محتوايی؟ آيا می توان 
قانون را بدون تاثيرات اجتماعی آن با ش��رع و قانون 

اساسی تطبيق داد؟ 
- آي��ا تاييد مصوبات مک��ررا تغيير يافته مجلس 
ش��ورای اس��المی، تاييد نوعی بازی زبانی در حوزه 

قانون و قانونگرايی نيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- تف��اوت نظارت بر قوانين حاوی زبان حقيقی و 

مجازی در قانونگرايی چيست؟
- الگوی نظارت بر قوانين با بازی های زبانی چيست؟

- آيا نظارت س��ازمان بازرس��ی كل كشور نمی 
تواند بصورت پيش��گيرانه از جازدن بازی های زبانی 

به عنوان قانون جلوگيری نمايد؟
- آيا بازی های زبانی نظارت پذيرند؟

- شاخصه های نظارتی تشخيص زبان حقيقی و 
مجازی در قانون و قانونگرايی چيست؟
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طی چهار دهه گذشته تمامی 
منابع انرژی )نفت، گاز و 

پتروشیمی(، منابع زیستی 
)آب، جنگل و محیط زیست(، 

منابع انسانی )نخبگان، 
متخصصان و فناوران( و 
منابع اجتماعی )سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی( کشور 
با بازی های زبانی و زبان 
بازی های قانونگرایی و با 

تصمیمات نادرست تقسیم 
کار ملی بطور کامل مصرف 

شده است

تداوم تغییرات مکرر قوانین 
در نزد تقسیم کار ملی 
اینگونه القا می کند که 

این بار بناست که رهرو با 
نشانی غلط به مقصد برسد 
یا انشاءاهلل که می رسد و در 
پی تغییرات مکرر قوانین، 
سراب مکلف شده است 
که این بار تشنگان راه را 

سیراب نماید!

كاريکلماتورتقسیمكارملیپیرامونبازیهایزبانی
وزبانبازیهایقانونگرايی

قانونگرايیچیست؟
دکتر محسن دیانی

- قانون گرايی، بررس��ی راهکارهای احتمالی گريز و سوء استفاده از  قانون است. راهوبی���راه
- قان��ون گرايی، جلوگيری از اس��تفاده از گريزگاه های قان��ون برای انجام بی قانونی 

است. 
- قانون گرايی، مبارزه با فرهنگ قانون گريزی و قانون ستيزی در سازمان است. 

- قانون گرايی، ضرورت كاربرد قانون برای همه و نه برای برخی است. 
- قانون گرايی، ضرورت مبارزه روابط فراقانونی ناسالم مانند پارتی بازی و رشوه است. 
- قانون گرايی، اهميت برخورد مناسب با هر گونه تخلفات ادرای و سازمانی است. 

- قانون گرايی، دوری از تصويب قوانين تشريفاتی و غيرعملی است. 
- قانون گرايی، پيش بينی ضمانت های اجرايی كافی در تصويب قوانين است. 

- قانون گرايی، پرهيز از تصويب قوانين با كاربرد جزيی است. 
- قانون گرايی، دوری از تصويب طرح های غيراجرايی و اجرای لوايح غيرمصوب است. 
- قان��ون گراي��ی، ضرورت تدوين و تصوي��ب قوانين مربوط به س��اماندهی امضاهای 

طاليی است. 
- قانون گرايی، ضرورت تش��کيل حافظه تاريخی س��ازمان برای مستندس��ازی قوانين 

است. 
- قانون گرايی، توجه با انباشتگی قوانين و مصوبات در موضوعات خاص است. 

- قان��ون گرايی، توجه به تاريخ مصرف قانون با توجه به تحوالت روزافزون جامعه در 
زمينه های گوناگون است. 

- قانون گرايی، جلوگيری از اثر تداخلی قوانين مزاحم و دست و پاگير است. 
- قانون گرايی، جلوگيری از انجام بی قانونی با پرداخت جريمه يا عوارض آن است. 
- قان��ون گرايی، ع��دم خاصيت جريمه ها در مهار كنندگی اجرای بی قانونی به علت 

عدم تناسب بين نوع بی قانونی و ميزان جريمه ها و عوارض است. 
- قانون گرايی، ضرورت مبارزه با لذت قانون گريزی و قانون ستيزی است. 

- قان��ون گرايی، ضرورت تصويب قوانين صحيح و كام��ل بجای اصالحيه های مکرر 
قوانين مصوب قبلی است. 

- قانون گرايی، پرسش از استنادات قانونی انجام كارهاست. 
- ضرورت ذكر استنادات قانونی در تمامی گزارشات و مکاتبات اداری است. 

- روزمرگی در قانون گذاری و اجرای قانون، هيچ ثمری جز تداوم مشکالت ندارد. 
- قانون گرايی، افزايش س��طح پاس��خگويی به مطالبات مردم از طريق كارآمدسازی 

قوانين و مصوبات است. 

اش��اره: گاهی طنز را به دو نوع  ش��يرين و تلخ تقسيم می كنند تلخن����د
كه ه��ر دو نوع آن در كاريکلماتور تقس��يم كار ملی 
صدق می كند. جنبه ش��يرين طنز، استفاده مطلوب 
از ظرفي��ت ه��ای ادبيات فارس��ی در قالب ظرايف و 
لطاي��ف مرتبط با موضوعات مهم اجتماعی اس��ت و 
جنب��ه تلخ آن نيز معطوف به فرصت های از دس��ت 
رفته كش��ور و مشکالتی اس��ت كه مردم در زندگی 
خ��ود ب��ا آن روبرويند. در اين بخش ب��ا نگاه طنز به 
موضوع بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرايی 
م��ی پردازيم كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی 

می گذرد:
مجمعتشخیصمصلحتنظام

- آيين نامه اجرايی بازی های زبانی اعاده ش��ده 
از سوی شورای محترم نگهبان با تامين نظر مجلس 
شورای اسالمی از تصويب مجمع تشخيص مصلحت 

نظام گذشت!!
- بر طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
جمل��ه »و تغييرات مکرر آن« در پايان چش��م انداز 

بيست ساله و سياست های كلی نظام قرار گرفت!
- دبيرخان��ه مجمع تش��خيص مصلحت نظام از 
قوای س��ه گانه كشور خواس��ت تا پيرامون تغييرات 
مک��رر قوانين و نقش بازی ه��ای زبانی در آن اعالم 

نظر نمايند.
- دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
گفتگو با رسانه ها از تغيير مجدد ساختار و تشکيالت 

دبيرخانه مجمع خبر داد!!
- نظام نامه چگونگی تش��خيص بازی های زبانی 
راي��ج در تغييرات مک��رر قوانين از س��وی دبيرخانه 

مجمع تشخيص مصلحت تدوين شد!!
دولت

- اولين دوره مس��ابقات »بازی های زبانی قانون 
و قانونگرايی« توس��ط وزارت ورزش و جوانان برگزار 

شد!!

در  ب��ازی  زب��ان  »كارب��رد  آموزش��ی  دوره   -
قانونگرايی« برای كارشناس��ان فعال در تقس��يم كار 

ملی قانون و قانونگرايی برگزار می شود!!
- هماي��ش مل��ی »بازی های زبان��ی و نقش آن 
در قانونگراي��ی كش��ور« ب��ا حضور جم��ع كثيری از 
انديشمندان در مركز همايش های برج ميالد برگزار 

شد!!
- س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كش��ور اعالم 
كرد: دبيرخانه مركزی بازی های زبانی در قانونگرايی 

در اين سازمان تشکيل می شود!!
- معاون برنامه ريزی رييس جمهور در نشس��ت 
مطبوعاتی خود با اعالم تش��کيل اداره كل بازی های 
زبانی از اصالح روند تدوين لوايح در دولت خبر داد!!

مجلسشورایاسالمی
- اساس��نامه مرك��ز تروي��ج بازی ه��ای زبانی و 
كاربرد آنها در قانونگرايی در مجلس شورای اسالمی 

تصويب شد!!
- بيانيه اس��تمرار تغييرات مک��رر قوانين كه به 
امض��ای 255 نف��ر از نماين��دگان مجلس ش��ورای 
اسالمی رسيده اس��ت از سوی يکی از اعضای هيات 

رييسه قرائت شد؟
- اين هفته س��ه وزير برای پاس��خ به س��واالت 
نمايندگان در خصوص تاخير در ارس��ال لوايح تغيير 
مک��رر قوانين مرتبط ب��ا وزارتخانه خ��ود به مجلس 

شورای اسالمی می آيند!!
- نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی با تذكر 
ش��فاهی و كتبی از يکديگر خواس��تند ك��ه هر چه 
س��ريعتر به تصويب تغييرات مکرر قوانين بپردازند!! 
همچني��ن نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی به 
تغييرات مکرر دس��تور جلس��ات صحن و كميسيون 

ها اعتراض كردند!!
- طی نشس��ت هم انديش��ی در مركز بازی های 
زبان��ی كش��ور، قوانين مکررا تغيير يافت��ه از يکديگر 
پرسيدند: واقعا چرا بايد بصورت مکرر تغيير كنند؟!!

شورایمحترمنگهبان
- سخنگوی شورای نگهبان از اظهار نظر مجمع 
مش��ورتی پيرامون بازی های زبانی و زبان بازی های 

قانونگرايی خبر داد!!
- پژوهش��کده ش��ورای نگهبان با انتش��ار جزوه 
تحقيق��ی از  ب��ازی های زبان��ی و زبان ب��ازی های 
قانونگراي��ی با ه��دف توجيه تغييرات مک��رر قوانين 

انتقاد كرد!!
- با اعالم سخنگوی شورای نگهبان مصوبه اخير 
مجلس ش��ورای اس��المی با عنوان »بازی های زبانی 
و زب��ان بازی های قانونگرايی« از تصويب اين ش��ورا 

گذشت!!
- مجمع مش��ورتی حقوقی شورای نگهبان از در 
دس��تور كار قرار گرفتن مصوب��ه »بازی های زبانی و 

زبان بازی های قانونگرايی« خبر داد!!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان از دولت و مجلس 
خواست كه از نفوذ بازی های زبانی و زبان بازی های 

قانونگرايی جلوگيری كنند!!
قوهقضايیه

تدوي��ن  از  كش��ور  كل  بازرس��ی  س��ازمان   -
دستورالعمل نظارتی برای تشخيص بازی های زبانی 

و زبان بازی های قانونگرايی خبر داد؟
- رييس س��ازمان بازرسی كل كشور اعالم كرد: 
كارگ��روه تخصص��ی چگونگی نظارت ب��ر بازی های 
زبانی و زبان بازی های قانونگرايی با حضور اس��اتيد 

حوزه و دانشگاه تشکيل می شود!!

- معاون��ت نظ��ارت بر حس��ن اج��رای قوانين 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور گفت: با وجود حجم 
فراوان بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرايی، 
امکان نظارت بر آنه��ا به دليل نبود قابليت اجرايی 

در اين دست قوانين امکان پذير نيست!!
- رسانه های گروهی از سازمان بازرسی كشور 
خواس��تند كه گزارش نظارتی خود را بر بازی های 
زبان��ی و زب��ان بازی های قانونگراي��ی طی دو دهه 

گذشته منتشر نمايد!!
- س��ازمان بازرسی كل كشور با صدور اطالعيه 
ای از كلی دس��تگاه ها و نهادهای وابس��ته به قوای 
سه كشور خواست گزارش عملکرد قوانين مرتبط با 

شرح وظايف خود را به اين سازمان اعالم نمايند!!
جامعه

- اتحادي��ه صنف طباخی كش��ور اعالم كرد: با 
توجه ب��ه ورود و بازی با زبان در عرصه سياس��ت، 
از اين پس عرضه ه��ر گونه زبان در خوراك كله و 
پاچه ممنوع است و با متخلفين مطابق با بازی های 

زبانی قانون و قانونگرايی برخورد می شود!!
- كت��اب »بازی های زبان��ی و زبان بازی های 
قانونگرايی« از س��وی انجمن زبان شناس��ی معاصر 

منتشر شد!!
- انجم��ن اولي��اء و مربيان وابس��ته به وزارت 
آم��وزش و پرورش ب��ر همگام��ی و همراهی خانه 
و مدرس��ه در ارتقای س��طح آموزش زبان بويژه از 

طريق بازی تاكيد كرد!!
- انجمن گفتار درمانی با انتشار مقاله تحقيقی 
از نق��ش موثر بازی در بهبود ناتوانی ها يا كم توانی 
ه��ای زبانی از قبيل لکنت و الل��ی بويژه در عرصه 

سياسی خبر داد!!
- خان��ه احزاب از كپی برداری بازی های زبانی 
در عرصه سياست كه از سوی جناح ها و گروه های 

سياسی انجام می شود انتقاد كرد!


