
کاریکلماتور نسخ نوعی قوانین!
اش�اره: ش�اید فقط با زبان طن�ز بتوان از 
نهادین�ه س�ازی ی�ک رویه نادرس�ت در 
قانونگذاری کش�ور س�خن گفت و با زبان 
طنز اس�ت که می توان از ارائه نش�انی غلط برای رس�یدن 
ب�ه مقصدی مهم ی�اد کرد. البته نه روی خن�ده و لذت که از 
روی تلخی و ناراحتی. این نوشتار به آشفتگی ایجاد شده در 
جامعه بر اثر نس�خ نوعی یا ضمنی قوانین می پردازد که هم 

اینک از نظر خوانندگان می گذرد:

مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد: کلیه مقررات 

دیگر مخالف مصوبات این مجمع، ملغی االثر است!
- مجمع تش��خیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: کلیه قوانین دیگر مخالف چشم انداز بیست ساله، نسخ 

می شود!
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشسن مطبوعاتی 
خود به خبرنگاران گفت: قوانینی که با سیاس��ت های کلی 

نظام مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود!
- ب��ا تصویب مجمع تش��خیص مصلحت نظام ه��ر یک از 
مقرراتی که مخالف مصالح نظام باش��د در آن قس��متی که 

مخالف است نسخ می شود!
- مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، گ��زاره قانونی »احکام 
قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
نام اس��ت در ص��ورت مغایرت با احکام ای��ن قانون در طول 
برنامه موقوف االجرا می گردد« را در راستای تحقق سیاست 

های کلی نظام در بخش های مختلف دانست!

دولت
- آنچه که در دولت ما اجرا ش��ده، درس��ت است و اقدامات 

دولت های قبلی کان لم یکن تلقی می شود!
- جناح ما، قوم ما، گروه ما، دولت ما و دیگران هیچ!

- هر چه خوب و خوبی مال دولت ماس��ت و هرچه ضعف و 
مشکل اس��ت مربوط به دولت های گذشته است که ملغی 

می شود!
- گفته دولت ها در پایان هر دوره: دولت ما کشور را بصورت 

ویرانه ای را تحویل گرفت و آن را آباد کرد!
- ادعای برخی دولت ها: عملکرد دولت ما به اندازه عملکرد 

همه دولت های تاریخ گذشته ایران است!
- دولت با صدور بخش��نامه ای اعالم کرد: قوانینی که با این 

بخشنامه مباینت دارد موقوف االجرا می گردد!
- آیی��ن نامه اجرای گ��زاره قانونی پر تک��رار »کلیه مواد و 
مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی 

است« به دستگاه های اجرایی ابالغ شد!
- طرح »هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد 
بالاثر است« که از سوی وزارتخانه معارض پیشنهاد شده بود 

به تصویب هیات وزیران رسید!
- دولت با صدور بخش��نامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی 
اع��الم کرد: از این پس جمله »کلی��ه قوانین و مقرراتی که 
مغایر یا مانع از اجرای این قانون اس��ت از این تاریخ ملغی و 

فسخ می گردد« در انتهای همه لوایح درج گردد!
- دول��ت برای جلوگیری از هر گونه دوب��اره کاری در وضع 
مقررات در لوایح ارس��الی به مجلس شورای اسالمی بجای 
درج جمل��ه »کلیه قوانین و مقررات مغای��ر با این قانون در 

طول اجرای آن ملغی االثر می باشد« از مخفف »ملغی االثر 
مغایرت ها« استفاده می کند!

مجلس شورای اسالمی
- ط��رح الحاق بند »کلیه مق��ررات دیگر مخالف این قانون، 
ملغی االثر است« به تمام قوانین تصویب شده در 110 سال 
قانونگذاری از س��وی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 

اعالم وصول شد!
- الیح��ه اصالح ماده »کلیه قوانین دیگر مخالف این قانون، 
نسخ می شود« در کلیه قوانینی که نیازمند نسخ صریح اند 
با اکثریت آرای نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی تصویب 

شد!
- س��وال نماینده فالن شهر پیرامون معنای جمله »قوانینی 
که با این قانون مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود« از 
وزیر بی قانونی توسط هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 

اعالم وصول شد!
- در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
یک صدا شعار می دادند: هر یک از مقرراتی که مخالف این 

قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود!
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی از 
دلی��ل قید جمله »احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح 
آنها مس��تلزم ذکر یا تصریح نام اس��ت در صورت مغایرت با 
احکام این قانون در طول برنامه موقوف االجرا می گردد« در 

پایان برنامه پنجم توسعه اظهار بی اطالعی کرد!
- فراکس��یون ژن خوب اعالم کرد: به ان��دازه همه مجالس 
قانونگذاری گذش��ته ایران طی 110 س��ال گذشته، در این 

دوره قانون خوب تصویب کردیم!

- بر اس��اس اطالعیه روابط عمومی مجلس شورای اسالمی 
نسخ نوعی که در این نوشتار از آن سخن به میان آمده است، 

شایعه ای بیش نیست؟
- رواب��ط عموم��ی مجلس ش��ورای اس��المی اع��الم کرد: 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در یک اقدام متهورانه 
قوانین 50 سال ابتدایی قانونگذاری ایران را بصورت تجمیعی 

ابطال کردند!
- هر قانونی که بر خالف میل جناح اکثریت مجلس شورای 

اسالمی باشد ملغی االثر اعالم می شود!
- کلیه قوانین کان لم یکن تلقی ش��ده طی بیانیه ای اعالم 
کردند: به علت عدم تنقیح قوانین کشور در بسیاری از موارد 

هنوز توسط مجریان قانون از آنها سوء استفاده می شود!

شورای محترم نگهبان
- درخواست تفسیر جمله »قوانینی که با این قانون مباینت 
دارد موقوف االجرا می گردد« از س��وی دبیرخانه ش��ورای 

نگهبان اعالم وصول شد!
- سخنگوی شورای محترم نگهبان از قید جمله »کلیه مواد 
و مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی 
است« در پایان مصوبات مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد!

- با اعالم س��خنگوی ش��ورای محترم نگهب��ان عبارت »هر 
قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بالاثر است« 

مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد!
- سخنگوی شورای محترم نگهبان اعالم کرد: ضروری است 
در جمله »کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای 
این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می گردد« یکی از 

کلمات »این« به »آن« تغییر کند!

- خبرنگاری در نشس��ت مطبوعاتی از س��خنگوی شورای 
محترم نگهبان پرسید: منظور قانونگذار از قید جمله »کلیه 
قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی 

االثر می باشد« در انتهای بسیاری از قوانین چیست؟!

قوه قضاییه
- س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور اعالم کرد: عبارت »کلیه 
مقررات دیگ��ر مخالف این قانون، ملغی االثر اس��ت« بطور 

کامل از سوی دستگاه های اجرایی عملیاتی شده است!
- سازمان بازرسی کل کش��ور از کلیه دستگاه های اجرایی 
خواس��ت پیشنهادات نظارتی خود را پیرامون عبارت »کلیه 
قوانی��ن دیگر مخالف این قانون، نس��خ می ش��ود« به این 

سازمان ارسال کنند!
- سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامه ای از دستگاه 
های اجرایی خواست تا فهرست مرتبط با عبارت نسخ نوعی 
»قوانینی که با این قانون مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می 

شود« را به معاونت نظارت این سازمان اعالم نمایند!
- رییس سازمان بازرسی کل کشور از قید جمله تکراری »هر 
یک از مقرراتی که مخالف این قانون باش��د در آن قس��متی 
که مخالف است نسخ می شود« در پایان بسیاری از قوانین 

انتقاد کرد!
- س��ازمان بازرسی کل کشور در گزارش نظارتی خود اعالم 
کرد: طی بررس��ی های انجام شده هیچ یک از دستگاه های 
اجرایی منظور قانونگذار را از جمله »احکام قوانین و مقرراتی 
که لغو یا اصالح آنها مس��تلزم ذکر یا تصریح نام اس��ت در 
صورت مغایرت با احکام ای��ن قانون در طول برنامه موقوف 

االجرا می گردد« در پایان برنامه پنجم متوجه نشده اند!!

شرح ماجرا
ش��اهکار شاهکارهای قانونگذاری به سبک ایرانی در نسخ نوعی 
به ثبت رس��یده است. در ماده )226( قانون برنامه پنجم توسعه 

اینگونه آمده است:
اح��کام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آنها مس��تلزم ذکر یا 
تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول 
برنام��ه موقوف االجرا می گردد. بدون تردید این مورد از نس��خ 
نوعی، شاهکار شاهکارهای قانونگذاری ایران است که با آگاهی 
به نامطلوب بودن نس��خ نوعی و اهمیت نس��خ صریح، به شکلی 
عجیب اقدام به نسخ نموده است که در نوع خود بی نظیر است. 
در این نس��خ لغو اثر قوانین مغایر با قانون برنامه پنجم توس��عه 
برای پنج س��ال انجام شده اس��ت و اعتبار قوانین مغایر پس از 

زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مشخص نیست!! 
بررسی و تحلیل

سردرگمی در مصداق یابی نسخ نوعی:
نس��خ نوعی مروج مجادل��ه و درگیری در جامع��ه برای تعیین 
مرجع نس��خ و شناس��ایی موارد نسخ شده است و هر کس با در 
دست داش��تن ماده ای از قانون، حق را به جانب خود می داند 
ب��دون توجه به آنکه قوانین مورد اس��تناد آنها بصورت نوعی یا 
ضمنی توسط قانونی دیگر نس��خ شده است. این مهم هنگامی 
مشکل ساز خواهد بود که مجریان قانون نیز اطالعات کاملی از 
قوانین و روند نس��خ نوعی آنها نداش��ته باشند. ایجاد بی نظمی 
در نظام حقوقی جامعه، نتیجه منطقی نس��خ نوعی و حواش��ی 

مربوط به آن است.
نسخ ندانسته های قانونی:

در نسخ نوعی قانونگذار قوانینی را که از وجود آنها اطالعی ندارد 
و آنها را نمی شناس��د بی اعتبار می س��ازد. شاید اساسا قانونی 
برای نسخ شدن به روش نوعی یا ضمنی وجود نداشته باشد. اما 
قانونگذار با ظن و گمان به وجود قانون مغایر بصورت دیمی آن 
را از هس��تی ساقط نموده اس��ت. بکار بردن جمالت نسخ نوعی 
بصورت کور و غیرهدفدار دقیقا مشخص نمی سازد که آیا قانون 

جدید قانون یا قوانین دیگری را برای نسخ خواهد یافت. 
مشکل نسخ های کلی یا نسبی:

رابط��ه قوانین با یکدیگر بصورت کامل یا ناقص وجود ندارد. در 
صورت نس��خ قوانین مغایر باید دانس��ت که آیا تمام یک قانون 
ب��ا قانون دیگر مغایرت دارد یا بخش��ی از آن. قانونی که کلیات 
آن نس��خ و جزئیات��ی از آن باقی مانده اس��ت را چ��ه می توان 
نامی��د؟ تبعیت جزئیات قوانین از کلیات، بقاء اعتبار بر جزئیات 
قانونی که کلیات آن نسخ شده است را با ابهام مواجه می سازد. 
بنابرای��ن کابرد نس��خ در قوانین بویژه نس��خ نوعی، امری کامال 
تخصصی اس��ت که جز از افراد دارای دانش و تجربه قانونگذاری 

ممکن نیست.
بی نظمی جامعه در اثر آشفتگی قوانین:

اص��وال اداره امور جامع��ه از طریق قوانین و با نظم بخش��ی به 

کارها انجام می ش��ود. طبیعی ترین نتیجه آفت نسخ نوعی ایجاد 
بی نظمی در جامعه به جای نظم دهی به رفتارهای مردم است. 
با وجود نس��خ نوعی احتمال س��ر برآوردن یک نس��خ جدید از 
میان تورم موجود در قوانین کش��ور می تواند ش��یرازه عملکرد 
بخش��ی از جامعه را دگرگون س��ازد. البته بای��د به این موضوع 
توجه داشت که ناگوارترین بی نظمی در جامعه بی نظمی ناشی 
از قانون اس��ت که آثار س��وء آن در بخش مختلف جامعه انکار 

نشدنی است.
مشکل عدم تنقیح قوانین:

ق��وه مقننه در بیش از 110 س��ال قانونگذاری به تصویب قانون 
پرداخته است که همچون انباری بدون قفسه، طبقه و چیدمان 
به روی هم انباش��ته شده اس��ت. برای یافتن هر کاال باید همه 
انبار را زیر و رو کرد و به هم ریخت! این کار در انبارهای بزرگ 
کاال نه ممکن است نه مقرون به صرفه! آیا می توان برای یافتن 
یک قانون می توان همه قوانین یک قرن اخیر را وارس��ی نمود؟ 
آیا با وجود حجم قانونگذاری فعلی امکان بررسی قوانین گذشته 
کش��ور و تعیین ارتباطات آنها با قوانین قبلی وجود دارد؟ آیا با 
جایگزینی یک جمله ناروا جای فعالیتی مهم از قوه مقننه را می 
گیرد؟ پاسخ به این دست پرسش ها با توجه تداوم مشکالت در 

زندگی مردم از پیش معلوم است.
استفاده نادرست از شیوه درست نسخ:

نسخ صریح یکی از ش��یوه های پسندیده در قانونگذاری مدرن 
دنیاست که در آن مغایرت قانون جدید با قوانین قبلی مشخص 
و در باره آن تصمیم گیری می شود. نکته مهم در نسخ صریح، 
آشکار بودن قانون ناسخ و منسوخ و موارد ناسخ و منسوخ است 
به نحوی که مجریان قانون و مردم در تشخیص نسخ انجام شده 
با هیچ گونه ابهامی روبرو نمی شوند. موضوع نسخ صریح با توجه 
به تغییرات س��ریع بخش های مختلف جامعه نش��انه بالندگی 
قانونگذاری اس��ت. اما نسخ نوعی در واقع بدترین شکل استفاده 
از نس��خ در قانونگذاری اس��ت که فقط یک طرف نسخ معلوم و 

طرف یا طرف های دیگر آن کامال نامعلوم اند.
حاکمیت مجری قانون در تشخیص مصادیق نسخ نوعی:

در نس��خ های غیرقاعده مند معموال مجری��ان قانون که دانش 
و تجرب��ه کاف��ی در امر قانونگ��ذاری ندارند خ��ود را در جایگاه 
قانونگذار برای تش��خیص مصادیق نس��خ نوعی م��ی یابند که 
معموال بر اس��اس س��لیقه و دیدگاه های غیرحقوقی به مصداق 
یابی می پردازند و نه تنها مش��کلی از کشور را حل نمی نمایند 
که مشکلی بر مشکالت دیگر می افزایند که برای حل این دست 
مشکالت جدید باید تدبیری ویژه اندیشید. ناگفته نماید که در 
هیچ یک از جمالت نس��خ نوعی، مرجع تشخیص مصداق نسخ 

مشخص نشده است.
رواج بازار داغ تفسیرهای مصداق شناسانه:

در این گونه موارد برای تعیین مصداق یا مصادیق نس��خ نوعی، 
معموال از س��وی افراد کارشناس و غیرکارشناس تفاسیر متعدد 

و متناقضی ارائه می ش��ود به نحوی که هر کس قانون را به نفع 
خود تفسیر می نماید. همه خود را از قانون طلبکار می دانند و در 
آن لحظه شخص قانونگذار در صحنه دعوی و اختالف نظر وجود 
ندارد که شاهد و ناظر و داور مشکالت بوجود آمده از نسخ نوعی 
باش��د و به طریقی مس��ئولیت کار خود را بپذیرد. رندان آگاه به 
قانون نیز با زبان بازی خواهند توانست از این بازار سیاه تفاسیر، 

به نفع خود بهره برداری کند.
عدم پیش بینی حل مناقشه در تعیین مصادیق نسخ نوعی:

معموال بین م��ردم و مجریان قانون در خصوص تعیین مصادیق 
نس��خ نتوعی مش��کالت متعددی وجود دارد که در قانون پیش 
بینی مش��خصی برای این دس��ت اختالف نظرها وجود ندارد و 
بازنده نهایی و همیشه این مناقشه غیراصولی و قابل پیشگیری، 
مردم اند. نس��خ نوعی، رفتاری اختالف انگی��ز در قانونگذاری و 
اجرای قانون است که قانونگذار برای آثار ناگوار آن در آینده پیش 

بینی مناسبی انجام نداده است.
زمینه سازی سوء استفاده از قوانین:

ش��کل آگاه س��ازی جامعه از مجموعه قوانین کشور به گونه ای 
اس��ت که دسترس��ی مردم برای آگاهی از حج��م عظیم قوانین 
موجود امکان پذیر نیس��ت. اینگونه اس��ت ک��ه معموال مجریان 
قان��ون تنه��ا عالمان عرصه قوانی��ن اند. با توجه به س��ابقه بس 
طوالنی دیوان ساالری در کشور، زمینه استفاده ابزاری از قوانین 
با واگذاری تعیین موارد نس��خ ش��ده برای مجریان قانون فراهم 
می ش��ود. برای انجام دادن و ندادن هر کاری قانون وجود دارد. 
اس��تفاده از قانون در این زمینه بس��تگی به نظر شخص مجری 
قانون دارد که از کدام سو به موضوع قانون و اجرای آن بپردازد.

حواله مشکالت به آینده ای نامعلوم:
تنقیح قوانین کار بس��یار دشواری است و تنبلی و عافیت طلبی 
نظام قانونگرایی هر سال حل مشکل تنقیح را به آینده ای نامعلوم 
حواله می دهد. اما باید توجه داشت که حواله کردن حل مشکل 
به آینده، حل مشکل نیست بلکه موکول کردن آن با هزینه های 
بسیار بیشتر در وقتی دیگر است که محتمل نیست بلکه قطعی 
است! با این شیوه دو نوع تورم و انباشتگی در کشور بوجود می آید. 
از یک سو انباشت مشکالت در زندگی مردم و از سوی دیگر انباشت 

قوانین غیرموثر است!
گمگشتگی قانونگذاران در انبوه قوانین:

با وجود اختیار مقرره گذاری برای قوای سه گانه و مراکز متعدد 
فراقوه ای، این گونه به نظر می رس��د ک��ه قانونگذاران در انبوه 
قوانین مصوب موجود کشور گمگشته و سرگردانند و برای تعیین 
مختصات وجودی هر قانون و نسبت آن با قوانین پیشین کشور 
برنامه خاصی ندارند و مجبورند ناتوانی ش��ناختی خود از قوانین 
قبلی کش��ور را با ترفندهایی در حوزه قانونگذاری برطرف کند. 
اما آیا این موضوع تاکنون توانس��ته اس��ت مش��کلی از کشور را 

حل کند. 
نابودی ساختار داخلی قوانین:

با بررس��ی دقیق تر می توان دریافت که ه��ر قانون می تواند با 
بس��یاری از قوانین دارای ارتباط قوی، متوسط، ضعیف و ناچیز 
باشد که نسخ نوعی می تواند شاکله داخلی قوانین را بر هم بریزد. 
می توان هر قانونی را به بهانه ارتباط با قانون دیگر نسخ کرد در 
حالی که قانون ناس��خ خود توسط قانونی دیگر نسخ شده است. 
برقراری رابطه احتمالی نس��خ قوانین با یکدیگر به ش��کنندگی 
ساختار قوانین منجر می شود و از استحکام و ثبات آنها در اداره 

امور جامعه می کاهد.
برهم خوردن امنیت اعتباری قوانین:

اگر بنا باش��د که هر قانونی از سوی قانون یا قوانین دیگر تهدید 
به نسخ نوعی و شاید سلیقه ای توسط مجریان قانون بشود، هیچ 
قانونی برای اجرای قاطعانه از اعتبار الزم برخوردار نیست و نمی 
توان��د در صحنه اجرا به کار مورد نظر خود بپردازد. قوانین آنگاه 
می توانند به اصالح امور جامعه بپردازند که اس��توار و معتبر در 
جامعه حضور داش��ته باش��ند و هیچ گونه ضحف و خللی آنها را 
تهدید ننماید. نسخ نوعی به دلیل نامعلوم بودن هدفش، تقریبا و 

شاید همه قوانین را در تیررس تهدید نسخ خود دارد.
تردید مجریان در اجرای قانون: 

دان��ش و تجربه ان��دک مجریان قانون می توان��د آنها در اجرای 
قانون دچار تردید نماید. ترس از بازخواس��ت و پاس��خگویی در 
صورت نس��خ قانون مورد اجرا توسط قانون دیگر امری است که 
معموال مجریان قانون را در اجرا با مالحظات خاص مواجه می سازد. 
بخصوص اگر مجری قانون سابقه برخورد با اجرای قانونی را داشته 
باشد که قبال بصورت نوعی منسوخ شده باشد و تبعات اداری اجرای 
قانون بی اعتبار را به عنوان تخلف اداری دیده و آثار آن را چش��یده 

باشد.
آمیختگی قوانین ناسخ و منسوخ:

دورنمای نس��خ نوعی قوانین چیس��ت؟ با این رویه قانونگذاری 
بسیاری از قوانین توسط بسیاری دیگر از قوانین بصورت رابطه ای 
دو طرفه نسخ می شوند. بسیاری از قوانین در یک لحظه هم ناسخ 
اند هم منسوخ که جایگاه حقوقی این دست قوانین برای اجرا محل 
ابهام است. نامش��خص بودن محل استفاده از جمالت نسخ نوعی 
موجب شده اس��ت که برای اطمینان از اعتبار هر قانون باید همه 
قوانین موجود در کشور مورد بررسی قرار گیرند که این کار امکان 

پذیر نیست.
 بی اعتمادی مردم به قانون و قانونگذاری:

در صورت نسخ نوعی پی در پی قوانین چه دلیل وجود دارد که 
قانون ناس��خ امروز، چند روز دیگر منس��وخ نگردد. اینگونه نسخ 
ه��ای بی ضابطه چگونه می تواند الگوی ش��کل دهی رفتارهای 
ش��هروندان قرار گی��رد در حالی که ممکن اس��ت در آینده ای 
نزدیک اجرای آن ملغی شود. رفتارسازی قانونمند امری تدریجی 
است که دستکاری ناشیانه آن به حساسیت زدایی پیرامون قانون 
و قانونگذاری منجر می ش��ود و بازگرداندن آن به مسیر صحیح 

قبلی غیرممکن یا بسیار دشوار است.
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امام حسین علیه السالم : 

استدراج و مهلت دهی خداوند سبحان به بنده اش این است که به او نعمت های 
فراوان دهد و توفیق شکرگزاری را از وی بگیرد.

وز حدیث ر

اشاره

ت���وان رو ب���ه ضعف قانونگذاری کش���ور 
ط���ی چن���د دهه گذش���ته ب���رای ف���رار رو 
ب���ه جل���و در قانونگ���ذاری به ابت���کارات 
جالبی دس���ت یازیده اس���ت ت���ا بتواند 
قانونگ���ذاری غیرقاع���ده من���د را ب���رای 
مدت بیش���تری س���ر پا نگه���دارد و حل 
مشکالت اساسی جامعه را به آینده ای 
که آمدنش معلوم نیست حواله دهد. 
این نوش���تار به بررس���ی و تحلیل نسخ 
نوع���ی یا ضمن���ی و آث���ار نامطلوب آن 
بر جامعه می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان می گذرد:

دیندار آن اس��ت که در کشاکش بال دیندار بماند وگرنه درهنگام 
راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.
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