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سیاست روز پیگیری میکند:

تداوم پرسشگری از تقس�یم کار
مل�یقانونگرای�ی؟!
دکتر محمدرضا ناری ابیانه

قان�ون و قانونگ�ذاری از مهم ترین ش�ئون جامعه و تعیین
کنن�ده حدود و اختی�ارات اعضای جامع�ه و تبیین کننده
حقوق و تکالیف اجتماعی اس�ت .بروز و تشدید مشکالت
در زندگی مردم ،دلیل آش�کاری ب�رای ناکارآمدی قوانین
اس�ت چرا که همه می دانند که جامعه را با قانون اداره می
کنند« .چالش قانون» آمده است که علل مشکالت موجود
در زندگی مردم را در نظام قانونگذاری کشور ردیابی کند .
این مهم مگر با گسترش فرهنگ پرسشگری از تقسیم کار
ملی قانونگذاری بر اساس قانون اساسی میسر نیست .این
نوشتار به تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگرایی
می پردازد (پرسش های مرتبط با مطالب  11شماره گذشته
صفح�ه چالش قانون) که ه�م اکنون از نظ�ر خوانندگان
می گذرد:

1

پرسشگری از مجمع تشخیص
مصلحت نظام

 -1اصالحیه مکرر قوانین از نظر مجمع تش��خیص مصلحت نظام،
نش��انه چیس��ت؟  -2آیا اصالح مکرر قوانین ب��ه مصلحت نظام و
کش��ور اس��ت؟  -3آیا اصالح مکرر قوانین به تحقق چش��م انداز
کم��ک می کن��د؟  -4آیا اصالح مکرر قوانین در راس��تای اجرای
دقیق تر سیاست های کلی نظام است؟  -5روند نظارت بر اصالح
و اج��رای قوانی��ن چگونه صورت می گی��رد؟  -6گزارش عملکرد
نظارتی مجمع تش��خیص مصلحت نظام در راستای تحقق چشم
انداز بیس��ت ساله ،سیاست های کلی نظام و کاهش اصالح مکرر
قوانی��ن چیس��ت؟  -7از آنجا ک��ه وضع موجود کش��ور محصول
عملک��رد اعضای محترم قبلی و فعلی مجمع تش��خیص مصلحت
نظام اس��ت ،چگونه می توان امید داش��ت که ای��ن مجمع بتواند
با مصلحت اندیش��ی مش��کل اصالح مکرر قوانی��ن را حل کند ؟
 -8آیا مصلحت و مصلحت سنجی نیز مشمول اصالح مکرر بعدی
می ش��ود؟  -9چگونه م��ی توان مصالح مربوط ب��ه یک قانون را
س��نجید که اصالح مکرر بعدی برای آن متصور نباش��د؟  -10آیا
مصلحت اندیش��ی خود نوعی اصالح مکرر قوانین قبلی نیس��ت؟
 -11آی��ا در تش��خیص مصلحت ،قانون تغیی��رات مکرری را می
پذیرد که محل اختالف بین مجلس ش��ورای اس�لامی و شورای
نگهبان است؟  -12آیا در مصلحت اندیشی های مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،زمینه های تغییر مکرر قوانین محدود می ش��ود؟
 -13در الگوی مصلحت اندیش��انه مجمع تشخیص مصلحت نظام
برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین چه تدابیری وجود دارد؟
 -14آیا گردش علمی نخبگان برای کاهش تغییرات مکرر قوانین
در مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام کافی اس��ت؟  -15مصلحت
چیس��ت؟ آیا تغییر پذیر اس��ت؟  -16آیا تغیی��رات مکرر قوانین
به مصلحت نظام قانونگذاری کش��ور اس��ت؟  -17نقش تغییرات
مکرر قوانی��ن در اتالف وقت و انرژی مجمع تش��خیص مصلحت
نظام چیست؟  -18الگوی بی ثبات تشخیص مصلحت چگونه می
تواند از تغییرات مک��رر قوانین جلوگیری کند؟  -19آیا مصلحت
اندیشی در صورت تغییر ش��رایط مصلحت ،تغییر می کند؟ -20
مصلحت اندیشی به معنای تغییر شرع به نفع قانون یا تغییرقانون
به نفع ش��رع اس��ت؟  -21آیا تغییرات مکرر قوانین تامین کننده
مصلحت نظام بر طبق اس��ناد فرادس��ت نظام است؟  -22آیا بی
ثباتی موجود قوانین ،می تواند تا س��ال  1404اهداف چشم انداز
بیس��ت س��اله نظام را محقق سازد؟  -23اساس��ا ثبات قوانین به
مصلحت نظام است؟  -24چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در
تدوین سیاست کلی نظام در هیچ بخشی به موضوع ثبات قوانین
و ضرورت پیش��گیری از تغییرات مکرر آنها اشاره ندارد؟  -25آیا
تش��خیص تغییرات مکرر قوانین و س��نجش دالیل آن در تعیین
مصلحت برای نظام جای��ی دارد؟  -26مجمع اطالعات مورد نیاز
برای تش��خیص مصلحت نظام را از کجا و چگونه تهیه می کند؟
 -27چرا مجمع تش��خیص مصلحت نظام با استفاده از اختیارات
مقام معظم رهبری برای پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین و آثار
س��وء آن در اداره امور کش��ور ،مصلحت اندیشی نمی کند؟ -28
چرا چش��م انداز بیس��ت ساله و سیاس��ت های کلی نظام همانند
قوانین دس��تخوش تغییرات مکرر نمی ش��وند؟  -29آیا تغییرات
زمین��ه و زمانه اجتماعی در مصلحت اندیش��ی مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظام جای��ی دارد؟  -30آیا در قوانین��ی که طی مدت
کوتاه چندین بار تغییر می کنند قابلیت تحقق چشم انداز بیست
س��اله و سیاس��ت های کلی نظام و تغییرات آن ان��دازه گیری و
محاسبه می ش��ود؟  -31آیا بکارگیری بازی های زبانی در قالب
تغییرات مکرر قوانین به مصلحت نظام قانونگرایی کش��ور است؟
 -32آیا چش��م انداز بیس��ت ساله و سیاس��ت های کلی نظام از
آس��یب بازی های زبانی رنج می ب��رد؟  -33چگونه زبان حقیقی
از مجازی در چش��م انداز بیست س��اله و سیاست های کلی نظام
شناس��ایی می شوند؟  -34چکونه می توان بازی های زبانی را در
چش��م انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام تشخیص داد؟
 -35آیا وجود متون اس��ناد فرادس��ت غیرقابل اج��را را می توان
نوعی بازی زبانی یا زبان بازی دانس��ت؟  -36میزان آشنایی مردم
با ساختار تشکیالتی مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر است؟
 -37مردم تا چه حد با اهداف و وظایف مجمع تشخیص مصلحت
آش��نا هس��تند؟  -38مردم از چه طریقی از نقطه نظرات اعضای
مجمع تش��خیص مصلحت آگاه می ش��وند؟  -39راه های ارتباط
مردم با مجمع تش��خیص مصلحت نظام چیس��ت؟  -40گزارش
عملکرد مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیرامون آش��نا ساختن
م��ردم با وظایف خود چیس��ت؟  -41آیا رعای��ت اصول نگارش و
عالمت گذاری زبان فارسی برای تدوین قوانین به مصلحت کشور
اس��ت؟  -42آیا در زبان معیار رایج در مصوبات مجمع تشخیص
مصلحت نظ��ام ،مبحث عالمت گ��ذاری واژگان و عبارات رعایت
می ش��ود؟  -43آی��ا در مورد مصوبات ارجاعی از س��وی مجلس
ش��ورای اس�لامی که محل اختالف با ش��ورای محت��رم نگهبان
اس��ت ،تذکرات الزم پیرامون رعایت ویراس��تاری عالئم و نش��انه
های س��جاوندی ارائه می ش��ود؟  -44آیا اعضای محترم مجمع
تشخیص مصلحت نظام خود به اصول نگارش و عالمت گذاری در
زبان فارسی آشنایی الزم و کافی را دارند؟  -45آیا بخش خاصی
در مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام برای رس��یدگی به اصول و
ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟  -46میزان استفاده
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام از منابع علم��ی و اطالعاتی در

تش��خیص مصلحت چیست؟  -47آیا تعیین و تشخیص مصلحت،
کاری غیرعلمی است؟  -48چگونه در تشخیص مصلحت از اصول
علمی و فنی اس��تفاده می ش��ود؟  -49گردش علمی و اطالعاتی
نخبگان و فرهیختگان در مجمع تش��خیص مصلحت نظام چگونه
صورت می گیرد؟  -50میزان تعامل و همکاری مجمع تش��خیص
مصلحت نظام با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه اس��ت؟

پرسشگری از دولت
 -1دالیل این همه اصالحیه بر قوانین نادرس��ت کش��ور چیست؟
چ��را در لوای��ح اصلی به نادرس��تی مواد پیش��نهادی بی توجهی
ش��ده اس��ت؟  -2دالیل این همه متمم بر قوانین ناقص کش��ور
چیس��ت؟ چرا در لوایح اصلی به نقص مواد پیشنهادی بی توجهی
ش��ده اس��ت؟  -3دالیل این همه الحاق بر قوانین ناکامل کش��ور
چیس��ت؟ چرا در لوای��ح اصلی به ناکامل بودن مواد پیش��نهادی
بی توجهی ش��ده است؟  -4دالیل این همه حذف بر قوانین مازاد
کش��ور چیس��ت؟ چرا در لوایح اصلی به مواد اضافی پیش��نهادی
بی توجهی ش��ده اس��ت؟  -5ضعف موضوع شناس��ی و تشخیص
مصادیق در دستگاه های اجرایی کشور چیست که موجب اصالح
مکرر قوانین ش��ده است؟  -6آیا اجرای قوانین با اصالح مکرر در
دستگاه های اجرایی کشور با مشکل مواجه نمی شود؟  -7حقوق
و تکالی��ف مردم در اصالح مکرر قوانین چیس��ت؟  -8آیا اهداف
پیش بینی ش��ده در قوانین کشور با اصالح مکرر آنها قابل تحقق
اس��ت؟  -9نقش نظام کارشناس��ی در تدوین لوایح غلط ،ناقص،
ناکامل و مازاد چیس��ت؟  -10آیا تدوین لوایح در دولت بر اساس
داده ه��ا ،یافته ها و اطالعات مورد نیاز انجام می ش��ود؟  -دلیل
اصالح مکرر قوانین ناش��ی از اصالح داده ها ،یافته ها و اطالعات
مرتب��ط با قوانین اس��ت؟  -11آیا تغییر دولت ها ،تغییر س��لیقه
های سیاس��ی و اغراض ش��خصی در تغییرات مکرر قوانین نقش
دارد؟  -12راس��تی آزمایی اطالعات مورد نیاز برای تدوین لوایح
و تغییرات مکرر آنها در دولت چگونه صورت می گیرد؟  -13چرا
پ��س از مدت��ی از تصویب قانون و اجرای آن معلوم می ش��ود که
اطالع��ات اولیه مربوط به تدوین قانون نادرس��ت بوده و ضروری
اس��ت قانون بصورت مکرر تغییر یاب��د؟  -14چه تضمینی وجود
دارد ک��ه تغییرات مکرر قانون خود پ��س از مدتی نیازمند تغییر
مجدد نباشد؟  -15اشکاالت قوه مجریه در تغییرات مکرر قوانین
در بخش تدوین لوایح چیس��ت؟  -16اشکاالت دولت در تغییرات
مک��رر قوانی��ن در بخش اج��رای قوانین چیس��ت؟  -17آیا نظام
کارشناس��ی مستقر در دولت آمادگی تدوین لوایح بدون تغییرات
و اصالحیه بعدی را دارد؟  -18آیا بی ثباتی مدیریت ها در بخش
های مختل��ف دولت در تغییرات مکرر قوانی��ن نقش دارد؟ -19
قوانی��ن و تغییرات مکرر آنها چه خس��ارت هایی را به دولت وارد
نموده است؟  -20خسارت های مادی و معنوی ناشی از تغییرات
مکرر قوانین برای جامعه چیس��ت؟  -21تدوین لوایح همه جانبه
در دولت به چه پیش نیازهایی وابس��ته است؟  -22نقش نخبگان
و خب��رگان در تدوین لوایح ب��دون تغییرات مکرر بعدی در دولت
چیس��ت؟  -23نقص موجود در لوایح ک��ه موجب تغییرات مکرر
قوانین می شود ناشی از چیست؟  -24آیا مصوبات هیات وزیران
نیز مانند مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی دارای تغییرات مکرر
بعدی است؟  -25خطای محاسباتی موجود در قوانین و تغییرات
مکرر آنها ناش��ی از چیس��ت؟  -26آیا دولت نمی تواند با طراحی
ق��واره یا الگ��وی لوایح نمونه از تغییرات مک��رر قوانین جلوگیری
نمای��د؟  -27آی��ا تغییرات مک��رر قوانین در حاکمی��ت قانون در
جامعه اختالل ایجاد می کن��د؟  -28تاثیر تغییرات مکرر قوانین
در می��زان قانونگرای��ی در دولت چیس��ت؟  -29نق��ش تغییرات
مک��رر قوانین در اتالف وقت و انرژی دولت چیس��ت؟  -30چند
درص��د لوایح دولت مربوط به تغییرات مکرر قوانین قبلی اس��ت؟
 -31آیا تدوی��ن قوانینی که مکررا تغییر می کنند ،نوعی بازی با
ادبیات قانون و قانونگرایی نیس��ت؟  -32آیا اس��تفاده از واژگان و
اصطالحات مش��ابه و مترادف در تدوی��ن لوایح با هدف دور زدن
مق��ررات قانونگ��ذاری و دامن زدن به بازی ه��ای زبانی در حوزه
قان��ون و قانونگرایی نیس��ت؟  -33اطالق نام الیحه و گذراندن از
تصوی��ب هیات وزیران در مورد متنی که مکررا تغییر خواهد کرد
نش��انه چیس��ت؟  -34قوانینی که مکررا در حال تغییرند چگونه
م�لاک عمل قرار می گیرند؟ آی��ا مالک ها نوعی بازی زبانی اند؟
 -35آیا درخواس��ت خیل عظیم اصالحیه ،الحاقیه ،حذف ،ابطال،
تغییر و ...پیرام��ون قوانین مصوب قبلی ،تکرار بازی زبانی قوانین
ناکارآمد نیس��ت؟  -36میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیالتی
دول��ت چقدر اس��ت؟  -37م��ردم تا چه حد با اه��داف و وظایف
دولت آش��نا هس��تند؟  -38مردم از چه طریق��ی از نقطه نظرات
اعضای دولت آگاه می شوند؟  -39راه های ارتباط مردم با دولت
چیست؟  -40گزارش عملکرد دولت پیرامون آشنا ساختن مردم
با وظایف خود چیس��ت؟  -41آیا اصول نگارش و عالمت گذاری
زبان فارس��ی برای تدوین پی��ش نویس لوایح و تصویب نامه های
هیات وزیران رعایت می شود؟  -42آیا در مورد پیش نویس های
ارجاعی از س��وی وزارتخانه های مختل��ف ،تذکرات الزم پیرامون
رعایت ویراس��تاری عالئم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟
 -43آیا اعض��ای محترم هیات دولت و کارکن��ان وزارتخانه ها و
اس��تانداری ها خود ب��ه اصول نگارش و عالمت گ��ذاری در زبان
فارس��ی آش��نایی الزم و کافی را دارند؟  -44آیا بخش خاصی در
دولت برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات
وجود دارد؟  -45آیا اصول صحیح نویس��ی عالیم و نش��انه ها در
متن آیین نامه ها ،دس��تورالعمل ها ،نظام نامه ها ،بخش��نامه ها،
نامه ها و دس��تورات اداری رعایت می شود؟  -46میزان استفاده
دولت از منابع علمی و اطالعاتی در تدوین لوایح چیس��ت؟ -47
میزان بهره مندی دولت از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟
 -48چگون��ه در تدوین لوایح از اصول علمی و فنی اس��تفاده می
ش��ود؟  -49گردش علمی و اطالعات��ی نخبگان و فرهیختگان در
دول��ت چگونه ص��ورت می گیرد؟  -50می��زان تعامل و همکاری
دولت با دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه اس��ت؟
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پرسشگری از
مجلس شورای اسالمی

تهران

مشهد

°40 °26

قم

°43 °28

رشت

°26 °22

4

یاسوج

°36 °19

اصفهان

حدیث روز

°41 °23

پرسشگری از
شورای محترم نگهبان

امام رضا علیه السالم:

بعد از انجام واجبات ،كارى بهتر از ايجاد خوشحالى براى مؤمن،
نزد خداوند بزرگ نيست.

 -1دلی��ل تصوی��ب خیل قوانی��ن غلط و محت��اج اصالحیه های
مکرر در مجلس ش��ورای اسالمی چیست؟  -2آیا مجلس شورای
اسالمی ،اطالعات و توانایی کافی برای تشخیص قوانین غلط را از
قوانین صحیح را دارد؟  -3آیا نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
و کمیس��یون های تخصص��ی آن دارای عل��م و تجربه الزم برای
 -1شورای محترم نگهبان بر اساس چه معیاری خیل فراوان قوانین
تش��خیص قوانین غلط از صحیح هس��تند؟  -4آیا مرکز پژوهش
غلط را که در آینده اصالح ش��ده یا می ش��وند را تایید می کند؟
 -2شورای محترم نگهبان چگونه می تواند به قوانین غلط که بعدا
های مجلس ش��ورای اس�لامی به عنوان بازوی علمی و پژوهشی
بصورت مکرر اصالح می شوند وجه شرعی بدهد؟  -3تطابق قوانین
قانونگذاری ،از توانایی علمی و فنی مورد نیاز برای پیش��گیری از
اصالح مکرر قوانین برخوردار اس��ت؟  -5مجلس شورای اسالمی
غلط و محتاج اصالحیه های مکرر با قانون اساسی از سوی شورای
محترم نگهبان چگونه صورت می گیرد؟  -4برمبنای کار ش��ورای
چگونه بر حس��ن اجرای قوانین غلط مصوب خود و اصالحیه های
محترم نگهبان حقوق از دس��ت رفته م��ردم در اثر اصالحیه های
مک��رر آن نظارت دارد؟  -6آی��ا روش تصویب و نظارت بر اجرای
قوانین و اصالح مکرر آنها در دوران پیش و پس از پیروزی انقالب
مکرر قوانین غلط مطابق شرع و قانون اساسی است؟  -5آیا شورای
اس�لامی با هم تفاوتی داشته اس��ت؟  -7گزارش عملکرد نظارتی
محترم نگهب��ان در زمینه های تخصصی دارای علم و تجربه کافی
مجلس شورای اسالمی بر قوانین و اصالح مکرر آنها طی چهار دهه
اس��ت که بتواند از اصالح مکرر قوانین بطور پیشگیرانه جلوگیری
گذشته چیست؟  -8چه دلیلی وجود دارد که اصالح مکرر قوانین
کند ؟  -6چرا ش��ورای محت��رم نگهبان نمی تواند مصوبات محتاج
اصالحیه های مکرر بعدی را تشخیص دهد و آنها را تایید نکند و با
موجب اصالح امور کش��ور شده است؟  -9میزان اثربخشی اصالح
مکرر قوانین در حل مش��کالت زندگی مردم از س��وی نمایندگان
این کار ضعف نظام کارشناسی در دولت و مجلس شورای اسالمی
مجلس شورای اسالمی چگونه اندازه گیری می شود؟  -10نقش
را جبران کند ؟  -7نقش ش��ورای محترم نگهبان در پیشگیری از
مجلس ش��ورای اسالمی در ارتقای س��طح قوانین و پیشگیری از
اصالح مکرر قوانین چیست؟  -8تایید اصالح مکرر قوانین از سوی
اصالح مکرر قوانین چیست؟  -11نقش کمیسیون های تخصصی
شورای محترم نگهبان به معنای تایید بی ثباتی در حوزه قانونگذاری
در کاه��ش تغییرات مکرر قوانین بصورت پیش��گیرانه چیس��ت؟
اس��ت؟  -9بی ثباتی قانون در کش��ور موجب تشدید مشکالت در
 -12آیا عملکرد دیوان محاس��بات در تفریغ بودجه های سنواتی
زندگی مردم شده است .آیا تایید قوانین و اصالحیه های مکرر آنها
برای نظارت بر تغییرات مکرر قوانین کافی است؟  -13آیا حضور
توس��ط شورای محترم نگهبان به معنای تایید تشدید مشکالت در
یک یا دو نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی در شوراها و مجامع
زندگی مردم نیس��ت؟  -10تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون
مختلف ،به معنای تامین وجه نظارتی در پیش��گیری از تغییرات
و نقش اجتماعی اصالح مکرر قوانین و آثار سوء و زیانبار بی ثباتی
مکرر قوانین است؟  -14معیار انتخاب نمایندگان مجلس شورای
قانون چیست؟  -11آیا تایید تغییرات قوانین توسط شورای محترم
اسالمی در شوراها و مجامع مختلف برای اعمال نظارت چیست؟
نگهبان تاییدیه قانون قبلی را رد می کند؟ حکم شرعی و مطابقت
 -15اشکاالت مجلس شورای اس�لامی در تغییرات مکرر قوانین
قانون و تغییرات مکرر آن با قانون اساس��ی چگونه است؟  -12آیا
در بخش تصویب چیس��ت؟  -16بطور متوس��ط چن��د درصد از
تایید تغییرات مکرر قوانین توسط شورای محترم نگهبان به معنای
دس��تور جلسات علنی مجلس ش��ورای اسالمی و کمیسیون های
تایید نظام کارشناسی مبتنی بر آزمون و خطای موجود در دستگاه
تخصصی ب��ه اصالح مک��رر قوانین اختصاص دارد؟  -17س��طح
ه��ای تدوین کننده لوایح و طرح های تدوینی در مجلس ش��ورای
موج��ود گ��ردش علمی نخب��گان و خبرگان در مجلس ش��ورای
اس�لامی نیست؟  -13آیا هم راستایی قوانین و تغییرات مکرر آنها
با چش��م انداز بیست ساله نظام و سیاست های کلی نظام در تایید
اس�لامی برای جلوگیری از تصوی��ب قوانین دارای اصالحیه های
آنها توسط شورای نگهبان نقش دارد؟  -14آیا گزارش های نظارتی
مکرر بعدی کافی است؟  -18نقش اصالح مکرر قوانین در اتالف
س��ازمان بازرسی کل کشور پیرامون حسن اجرای قوانین در تایید
وقت و انرژی مجلس ش��ورای اسالمی و نمایندگان چیست؟ -19
 -1چرا سازمان بازرس��ی کل کشور در انجام وظایف نظارتی خود
تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟  -15تایید قوانین و تغییرات مکرر
نق��ش اصالح مکرر قوانی��ن در هماهنگی ه��ای دولت و مجلس
از اص�لاح مکرر قانون جلوگیری نمی کند؟  -2آیا قوانین با نظارت
سازمان بازرسی کل کشور بصورت مکرر اصالح می کند؟  -3روش
آنها به معنای تایید ضعف تشخیص مجلس شورای اسالمی توسط
شورای اسالمی چیست؟  -20نقش اصالح مکرر قوانین در روابط
نظارتی س��ازمان بازرسی کل کشور برای تشخیص قوانین نیازمند
شورای نگهبان نیست؟  -16تایید شورای نگهبان با چه مکانیسمی
مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
اصالحیه چیست؟  -4سازمان بازرسی کل کشور برای پیشگیری از
مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی و تغییرات مکرر آنها را با شرع و
 -21بطور متوس��ط چند درصد از دس��تور جلسات علنی مجلس
اصالح مکرر قوانین چه تدابیری دارد؟  -5گزارش عملکرد نظارتی
قانون اساس��ی مطابقت می دهد؟  -17اگر بپذیریم که مش��کالت
ش��ورای اس�لامی و کمیس��یون های تخصصی به تغییرات مکرر
س��ازمان بازرسی کل کشور پیرامون اصالح مکرر قوانین طی چند
روزافزون در زندگی م��ردم از طریق ناکارآمدی قوانین و اصالحیه
قوانین اختصاص دارد؟  -22سطح موجود گردش علمی نخبگان
دهه گذش��ته چیس��ت؟  -6برنامه سازمان بازرس��ی کل کشور در
های مکرر آنها ایجاد ش��ده اس��ت ،آیا مسئولیت اجتماعی ناشی از
و خبرگان در مجلس ش��ورای اسالمی برای جلوگیری از تصویب
شناسایی نقش تغییر دولت ها ،تغییر سلیقه های سیاسی و اغراض
تایید وجه ش��رعی و مطابقت آن با قانون اساس��ی به عهده شورای
قوانین دارای اصالحیه های مکرر بعدی کافی اس��ت؟  -23نقش
ش��خصی در اصالح مکرر قوانین چه برنامه ای دارد؟  -7س��ازمان
محترم نگهبان است؟  -18آیا عدم مغایرت قوانین و تغییرات مکرر
تغیی��رات مکرر قوانی��ن در اتالف وقت و انرژی مجلس ش��ورای
بازرسی کل کشور در راستای بررسی میزان اثربخشی اصالح مکرر
آنها با ش��رع و قانون اساس��ی به معنای ش��رعی بودن و مبتنی بر
اسالمی و نمایندگان چیس��ت؟  -24نقش تغییرات مکرر قوانین
قوانی��ن در حل مش��کالت زندگی مردم چه برنام��ه ای دارد؟ -8
قانون اساسی بودن آن است؟  -19آیا نظریه های مجمع مشورتی
در هماهنگی های دولت و مجلس شورای اسالمی چیست؟ -25
اش��کاالت س��ازمان بازرسی کل کش��ور در اصالح مکرر قوانین در
حقوقی و فقهی مرتبط با ش��ورای نگهبان ب��رای تطبیق قوانین و
نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس ش��ورای اس�لامی و
بخش نظارت چیس��ت؟  -9آیا بازرس��ی های پسینی (بعد از اجرا)
اصالحیه های مکرر آنها با ش��رع و قانون اساس��ی و پیش��گیری از
مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟  -26نقش تغییرات مکرر
سازمان بازرس��ی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و
تغییرات مکرر قوانین کافی اس��ت؟  -20آیا فقها و حقوقدان های
قوانین در روابط مجلس شورای اسالمی و شورای محترم نگهبان
جلوگیری از اصالح مکرر آنها ،کافی است؟  -10معیارهای نظارتی
محترم ش��ورای نگهبان ،همه علوم و فنون مورد نیاز برای تطبیق
چیس��ت؟  -27نق��ش تغییرات مک��رر قوانی��ن در روابط مجلس
سازمان بازرس��ی کل کشور برای جلوگیری از اصالح مکرر قوانین
مصوبات مجلس ش��ورای اس�لامی و تغییرات مکرر آنها با شرع و
شورای اسالمی و سازمان بازرسی کل کشور چیست؟  -28نقش
چیست؟  -11شاخصه بندی معیارهای سازمان بازرسی کل کشور
تغیی��رات مکرر قوانین در بالتکلیفی دس��تگاه های مجری قانون
قانون اساس��ی در دنیای مملو از پیچیدگ��ی ها را دراختیار دارند؟
ب��رای جلوگیری از تغیی��رات مکرر قوانین چیس��ت؟  -12نظارت
در ارائ��ه خدم��ات به مردم چیس��ت؟  -29تاثی��رات تغییر مکرر
 -21چرا شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی برای تشخیص
مستمر ،فوق العاده و موردی سازمان بازرسی کل کشور چگونه می
قوانی��ن در کاه��ش منزلت اجتماع��ی قانون و اعتم��اد مردم به
زودرس ضعف قوانین و تغییرات مکرر آنها استفاده نمی کند؟ -22
تواند از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند؟  -13نقش س��ازمان
نظام قانونگرایی چیس��ت؟  -30نقش تغیی��رات مکرر قوانین در
آیا فعالیت های پژوهشی پژوهش��کده شورای نگهبان برای تامین
بازرس��ی کل کش��ور در تقویت ضعف موجود در نظام کارشناسی
دانش مورد نیاز برای تایید قوانین و تغییرات مکرر آنها کافی است؟
اتالف وقت و انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی و نمایندگان مردم
دول��ت و کاهش می��زان تغییرات مکرر قوانین چیس��ت؟  -14آیا
 -23تحلیل پژوهشکده ش��ورای نگهبان از وجود مشکالت عدیده
چیس��ت؟  -31راهکارهای اساس��ی مجلس ش��ورای اسالمی در
ارس��ال گزارش حسن اجرای قوانین در دولت به دولت ،در کاهش
در زندگ��ی مردم که در اثر قوانین و تغییرات مکرر آنها که همگی
کاه��ش و یا حذف تغیی��رات مکرر قوانین چیس��ت؟  -32تداوم
تغییرات مک��رر قوانین موثر اس��ت؟  -15الگوی نظارت مس��تمر
به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است چیست؟  -24شورای
وضع موجود در تغییرات مکرر قوانین ،چه مش��کالتی برای مردم
س��ازمان بازرسی کل کش��ور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر
محترم نگهبان برای تایید واقعی مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی
و نظ��ام قانونگ��ذاری ایجاد می کن��د؟  -33آیا تصوی��ب قوانین
قوانین چیس��ت؟  -16الگوی نظارت فوق العاده س��ازمان بازرسی
که نیازمند تغییرات مکرر نباش��د به چه اطالعات یا مفاهیمی نیاز
فراوان که مک��ررا تغییرپذیرند ،مصداق بارز بازی زبانی نیس��ت؟
کل کش��ور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر قوانین چیس��ت؟
دارد؟  -25برای اینکه تطبیق مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی با
 -34آی��ا تصویب قوانین بدون اجرا یا با اجرای ضعیف همزمان با
 -17گزارش نظارت موردی س��ازمان بازرس��ی کل کشور پیرامون
شرع مقدس و قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان نیازمند
افزایش مش��کالت زندگی مردم ،بازی زبانی نیست؟  -35تفاوت
قانون  123134س��ازمان تامین اجتماعی چیست؟  -18در حالی
تایید تغییرات مکرر نداشته باشد چه شرایطی الزم است؟  -26آیا
زب��ان حقیقی و مجازی در ح��وزه قانون و قانونگرایی چیس��ت؟
که قوانین کش��ور توسط مجلس شورای اس�لامی تبویب و تنقیح
علم فقاهت و حقوق برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین کافی
 -36میزان آش��نایی مردم با ساختار تش��کیالتی مجلس شورای
نش��ده است ،س��ازمان بازرسی کل کشور بر اس��اس چه الگویی از
اس��ت؟  -27نق��ش تغییرات مکرر قوانین در ات�لاف وقت و انرژی
س�لامی چقدر اس��ت؟  -37مردم تا چه حد ب��ا اهداف و وظایف
مجلس ش��ورای سالمی آشنا هس��تند؟  -38مردم از چه طریقی
تغییرات مکرر قوانین جلوگیری می کند؟  -19آیا تاکنون گزارش
ش��ورای محترم نگهبان چیست؟  -28نقش تغییرات مکرر قوانین
نظارتی س��ازمان بازرسی کل کشور پیرامون تغییرات مکرر قوانین
در روابط ش��ورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
از نقطه نظرات مجلس ش��ورای س�لامی آگاه می شوند؟  -39راه
منتشر ش��ده اس��ت؟  -20گردش علمی نخبگان و خبرگان برای
چیست؟  -29نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم
های ارتباط مردم با مجلس شورای سالمی چیست؟  -40گزارش
جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین از طریق نظارت سازمان بازرسی
نگهبان و دولت چیست؟  -30نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط
عملکرد مجلس ش��ورای سالمی پیرامون آش��نا ساختن مردم با
کل کشور کافی است؟  -21نقش تغییرات مکرر قوانین در اتالف
شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسالمی چیست؟  -31نقش
وظای��ف خود چیس��ت؟  -41آیا اصول ن��گارش و عالمت گذاری
وقت و انرژی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور چیست؟  -22نقش
تغییرات مکرر قوانین در روابط ش��ورای محترم نگهبان و سازمان
زبان فارس��ی ب��رای تدوین طرح ها توس��ط نماین��دگان مجلس
ش��ورای اسالمی رعایت می ش��ود؟  -42آیا در مورد پیش نویس
تغییرات مکرر قوانین در روابط س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور و
بازرس��ی کل کشور چیست؟  -32آیا بی ثباتی جریان قانونگذاری
های ارجاعی از سوی دولت و کمیسیون ها ،تذکرات الزم پیرامون
مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟  -23نقش تغییرات مکرر
و ب��ر هم خوردن نظم ام��ور در جامعه در اثر تغییرات مکرر قوانین
قوانین در روابط س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور و دولت چیست؟
با روح حاکم بر ش��رع و قانون اساس��ی در تغایر و تعارض نیست؟
رعایت ویراس��تاری عالئم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟
 -24نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط س��ازمان بازرس��ی کل
 -33آی��ا تاثیر نامطلوب تغییرات مکرر قوانین بر منافع عمومی ،با
 -43آیا نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به اصول نگارش و
کشور و مجلس شورای اسالمی چیست؟
شرع و قانون اساسی مغایرت دارد؟  -34بررسی مغایرت یا تعارض
عالمت گذاری در زبان فارس��ی آش��نایی الزم را دارند؟  -44آیا
بخش خاصی در مجلس شورای
اسالمی به اصول و ضوابط نگارش
طرح ها و مصوبات رسیدگی می
کند؟  -45آیا ویراستاری عالیم
و نشانه های متن قانون تصویب
¯½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed
ش��ده در مجلس شورای اسالمی
و تایید ش��ده توس��ط ش��ورای
 ¿½ZÆ¨Y½ZfY©]ÕÁÌ¿ËÂed¯Y³Ã|ËY»¹Z
نگهب��ان ،نیازمند طرح و تصویب
 »Ã|ËY»ÂÂ
مج��دد آن در مجل��س ش��ورای
اس�لامی اس��ت؟  -46می��زان
Ã|ËY»ÕY³]dZ
Ã|ËY»ÕY³]xËZe
¼Ã|ËY»ÃZ
»Ã|ËY»ÂÂ
{¦Ë
استفاده مجلس شورای اسالمی
 ^t
  
 
»¶¼ f»Õf»Ö]ÂqÕZÅÌeÖ]ÂqÌeYÂ¿YÁ§Ã|ËY

از مناب��ع علم��ی و اطالعاتی در
Äf°Z¬YÕZÅÌeÁ
تدوین و تصویب طرح ها و لوایح
 »ÕY{YcZZ{  Ä^ÀdËZ¤·  wÂ»Ä^ÀÁ{xËZeYÃ|ËY»{ZÀYd§ZË{½Z
چیست؟  -47میزان بهره مندی
مجلس شورای اسالمی از علوم و
 »|  wÂ»Ä^ÀÁ{Át^ dZdËZ¤·  wÂ»Ä^À°ËÁYcY{ZÆÀÌa¶ËÂvec
فنون در اجرای قوانین چیست؟
 ½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯,Öf Ë½Z]ZÌyÓZ]¡Z]ZÆq½ZÆ¨Y{ZÀY¶ËÂveÁ|Ëy¶v» {M
 -48چگون��ه در تصوی��ب لوایح
  »|ÃZ¼ Ä] cY{Z Æb ÕZm [Zv] Ã| ËYÁ µZË YÅ |°Ë ¢¸^» Ä] Ö°¿Z] Ì§ {ZÀY ¶ËÂve dÆm ZÌ¿ {Â» Y
از اص��ول علمی و فنی اس��تفاده
]½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯¹ZÀ
می ش��ود؟  -49گردش علمی و
 »½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯cZ¸m¾·ZÃ|ËY»ÕY³]¶v
اطالعاتی نخبگان و فرهیختگان
 ¼ÕY]^f »Ö°¿Z]Ä»ZÀf¿Z¼cÂ]Õ{ZÆÀÌa¢¸^»|{¢¸^»Ä]Ã|ËY»{d¯ÕY]¹ÓÃ{bÃ|ËY»{d¯Ä»ZÀf¿Z
در مجلس شورای اسالمی چگونه
»|ÃZ¼Ä]cY{ZÆb[ZuÄ]¿{Â»¢¸^»Ä]ÕËYÁÌ§ZËÁ½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯dYÂy{Ä]|Ë|¼e¶]Z«ÁÃZ»Äc
ص��ورت می گی��رد؟  -50میزان

تعامل و همکاری مجلس شورای
 ¯dYZfz»cY{ZÆÀÌaÄÌ¸¯ZË®ËµÂ^«ZË{{½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed
اس�لامی با دانش��گاه ها و مراکز
 |Z]Ö»Ã|ËY»½Z³|¿]Ã|Æ ]Ä¿ZÁÁdZÌÕZÅÄ»Z¿ÁÖ¸yY{cZv¨{Ã|ËY»ÖÆ³Mk{ÄÀËÅ
آموزش عالی چگونه اس��ت؟
 {|ÀËZ¼¿¶Zu Z¼eZÅ{Y{Y«ÁcZ«ZÀ»|uYÁÖ¸yY{ ¾¨¸eÃZ¼Z]fÌ]cZÔY\¯dÆm|À¿YÂeÖ»½Z^¸ÁY
 |Z^Ì»Öf{¶]Z«Ì¿¶Ë}Öf¿fÀËYÕZÆfËZ{Ã|ËY»¾ËY¶»Z¯Y|»Á{ZÀY
 http://tender.tavanir.org.ir {MZ]Ì¿YÂecÔ»Z »dËZ
 http://iets.mporg.ir {MÄ]½YËYcZ«ZÀ»Ö¸»ÃZ´ËZadËZ
¯½ZÆ¨Y½ZfY©]ÕÁÌ¿ËÂed
 www.epedc.ir {MÄ]½ZÆ¨Y½ZfY©]ËÂed¯dËZ
ZÅZ^¿YÁcZ¯Y|eÂ»Y
مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی و تغییرات مکرر آنها ،در شورای
محترم نگهبان شکلی است یا محتوایی؟ آیا می توان قانون را بدون
تاثیرات اجتماعی آن با ش��رع و قانون اساسی تطبیق داد؟  -35آیا
تایید مصوبات مکررا تغییر یافته مجلس ش��ورای اس�لامی ،تایید
نوعی بازی زبانی در حوزه قانون و قانونگرایی نیس��ت؟  -36میزان
آشنایی مردم با ساختار تش��کیالتی شورای محترم نگهبان چقدر
اس��ت؟  -37مردم تا چ��ه حد با اهداف و وظایف ش��ورای محترم
نگهبان آش��نا هس��تند؟  -38مردم از چه طریق��ی از نقطه نظرات
ش��ورای محترم نگهبان آگاه می شوند؟  -39راه های ارتباط مردم
با ش��ورای محترم نگهبان چیس��ت؟  -40گزارش عملکرد شورای
محترم نگهبان پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟
 -41آیا اصول نگارش و عالمت گذاری زبان فارسی مکاتبات اعالم
عدم مغایرت یا مغایرت مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی با شرع و
قانون اساس��ی رعایت می شود؟  -42آیا در مورد مصوبات ارجاعی
از س��وی مجلس ش��ورای اس�لامی ،تذکرات الزم پیرامون رعایت
ویراس��تاری عالئم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟  -43آیا
اعضای محترم ش��ورای نگهبان ب��ه اصول نگارش و عالمت گذاری
در زبان فارس��ی آش��نایی کافی را دارند؟  -44آیا بخش خاصی در
دبیرخانه ش��ورای محترم نگهبان برای رسیدگی به اصول و ضوابط
ن��گارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟  -45آیا ویراس��تاری عالیم
و نش��انه های متن قانون تصویب شده در مجلس شورای اسالمی
و تایید ش��ده توسط ش��ورای نگهبان ،نیازمند طرح و تایید مجدد
آن در ش��ورای محترم نگهبان اس��ت؟  -46میزان استفاده شورای
محت��رم نگهبان از مناب��ع علمی و اطالعاتی در بررس��ی مصوبات
چیس��ت؟  -47میزان بهره مندی ش��ورای محترم نگهبان از علوم
و فنون در اجرای قوانین چیس��ت؟  -48چگونه در تایید مصوبات
از اص��ول علمی و فنی اس��تفاده می ش��ود؟  -49گردش علمی و
اطالعاتی نخبگان و فرهیختگان در ش��ورای محترم نگهبان چگونه
صورت م��ی گیرد؟  -50میزان تعامل و همکاری ش��ورای محترم
نگهبان با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟
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