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شرح ماجرا
- در تبص��ره 2 م��اده 224 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب اينگونه آمده اس��ت: »اگ��ر در حوزه دادگاه 
کانون اصالح و تربيت وجود نداش��ته باشد، به تشخيص دادگاه 
در محل ديگری نگهداری خواهد ش��د«. در اين تبصره قانونی 

کلمه طفل به عنوان نهاد جمله حذف شده است.
قان��ون مدن��ی مص��وب )مص��وب اصالح��ی  - در م��اده 1 
1370/08/14( اينگونه آمده است: »رييس جمهور بايد ظرف 
مدت پن��ج روز آن را امضا و به مجريان ابالغ نمايد و دس��تور 
انتش��ار آن را صادر نمايد و روزنامه رسمی موظف است ظرف 
م��دت 72 س��اعت پس از ابالغ منتش��ر نماي��د«. در اين ماده 
قانونی مفعول فعل »منتش��ر نمايد« و »آن را« به معنای قانون 

به قرينه حذف شده است.
- در قانون بودجه 1384 بند ج تبصره 3 اينگونه آمده اس��ت: 

»پروژه هائی که به اتمام می رسند...« 
- در آيي��ن نام��ه داخلی مجلس تبصره م��اده 3 اينگونه آمده 

است: »در جلسه علنی بعد مجلس...« 
- در قانون بودجه سال 1384 بند 1 شق الف تبصره 6 اينگونه 
آمده اس��ت: »تهي��ه و ابالغ خانه نمونه ش��هری و روس��تائی، 

متناسب با شاخص های اقتصادی...« 
- در قان��ون برنامه چهارم بند 9 ماده 33 اينگونه آمده اس��ت: 
»تدابير جبرانی در مواردی که کاالی ملی با شرايط غيرمتعارف 

وارد می شود را ...«
- در منش��ور حقوق زن مصوب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
بند 122 اينگونه آمده است: »حق برخورداری اتباع زن ايرانی 

از حمايتهای دولت...«
- در منش��ور حقوق زن مصوب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
1383 اينگونه آمده اس��ت: »امکان تحصيل دانشجويان دختر 

مسلمان محجبه...«
- در قانون برنامه چهارم ماده 76 اينگونه آمده است: »سازمان 
مديريت موظف است در راستای ايجاد هماهنگی  اجرائی، آن 
دس��ته از اهداف برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت 

می باشد را ...«
- در قان��ون برنام��ه چه��ارم م��اده 150 اينگونه آمده اس��ت: 

»اعتباراتی که صرفه جويی می نمايند را ...«

بررسی و تحلیل
-رعايتنکردناصولجملهنگاریفارسی:

قواني��ن ب��ه عنوان متن های رس��می کش��ور می بايس��ت از 
اس��تانداردهای زبان فارسی معيار برخوردار باشد. زبان فارسی 
معي��ار نيز دارای ويژگ��ی های خاص برای ح��روف، واژگان و 
جمالت اس��ت که رعايت ضوابط آن می تواند زبان قانونگذاری 
را به عنوان زبان معيار فارسی مطرح نمايد. دستور زبان فارسی 
ني��ز برای ارائه قواعد بکارگيری اجزای جمالت مورد اس��تفاده 
قرار می گي��رد. چنانچه اصول نگارش زبان فارس��ی معيار در 
قانونگذاری رعايت نش��ود که نمی شود عالوه بر لطمه زدن به 

زبان فارسی به درک مردم از قوانين آسيب وارد می سازد.
-رعايتنشدنقرارگيریارکانجمله:

اجزای جمله در زبان فارس��ی و محل قرار گيری آنها در جمله 
و متن دارای مش��خصات ادبی ويژه ای هس��تند که بی نظمی 
در قرار گيری اجزای جمله درک مفهوم آن را با مشکل مواجه 
می سازد. آموزش زبان فارس��ی برای اهالی قانونگذاری ظاهرا 
کافی نبوده که بی نظمی و آشفتگی فراوان در بکارگيری ارکان 

جمله در قوانين گوناگون قابل مشاهده است.
-بههمريختگیجغرافيايیجمالت:

محل اس��تقرار زيرگروه های جمله برای انتقال مفاهيم جايگاه 
ويژه ای اس��ت ک��ه تغيير آن بدون ش��ک به درک نادرس��ت 

از محت��وای جمله منجر می ش��ود. در ص��ورت تکرار به هم 
ريختگی جغرافي��ای جمالت در متون قانونی اينگونه القا می 
ش��ود که در نگارش قانون، قانون نگارش رعايت نشده است. 
معنا در جمله بصورت زنجي��ره ای از اجزای جمله توليد می 
ش��ود که به هم ريختگی آن مانع تشکيل معنای کامل جمله 

می شود.
- حذف اشتباهی ارکان جمله به قرينه لفظی يا معنوی!

حذف اجزای جمله در زبان فارس��ی به قرينه لفظی يا معنوی 
در صورتی وجود دارد که ش��نونده ي��ا خواننده جمله معنای 
جزء حذف ش��ده را بطور طبيعی درک کند. حذف اشتباهی 
ارکان جمله تابع هيچ قرينه ای اعم از لفظی يا معنوی نيست. 
نوعی افتادگی که به نقص در معنای جمله منتهی می ش��ود 

که معنای مورد نظر از جمله درک نمی شود.
-شتابزدگیبهبهانهمعلومبودنموضوع:

اين دس��ت اش��تباهات غالبا به دليل ش��تابزدگی در نگارش 
قانون ايجاد می ش��ود و نگارنده اين تص��ور را دارد که ارکان 
حذف ش��ده در نظر خواننده يا ش��نونده جمله معلوم و واضح 
است. شتابزدگی در نگارش قانون، تمرکز نگارنده را در هنگام 
ن��گارش قان��ون از بين می ب��رد و از تس��لط او در بکارگيری 

صحيح اجزا و ارکان جمله برای رسانيدن معنا می کاهد.
-شتابزدگیوبیتوجهیدولتدرتدوينپيشنويس

مصوبه:
موض��وع ش��تابزدگی در تدوين کنندگان پي��ش نويس لوايح 
رواج بيش��تری دارد. اف��راد گوناگ��ون با س��طح تحصيالت و 
ميزان آگاه��ی متفاوت پيرامون نگارش قان��ون در وزارتخانه 
ها و اس��تانداری ها احتمال ب��روز خطا در نگارش پيش نويس 
قان��ون را افزايش می ده��د. با توجه به تع��دد مراکز و مراجع 
قانونگذاری در ايران، آشفتگی زبان معيار در قانونگذاری دور 

از انتظار نيست!
-ش�تابزدگیوبیتوجهیمجلسش�ورایاسالمیدر

تصويبمصوبه:
جای تعجب دارد که شتابزدگی در تدوين پيش نويس قوانين 

در دول��ت ها به دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 
منتقل شده اس��ت. طرح های تدوين شده از سوی نمايندگان 
مردم دارای اش��تباهات فراوان دس��توری فاح��ش و مربوط به 
اس��تفاده نادرست از ارکان جمله است که با توجه به تخصصی 
بودن امر قانونگذاری در مجلس ش��ورای اس��المی جای تامل 

دارد!
-شتابزدگیوبیتوجهیشوراینگهباندرتاييدمصوبه:

در برخی موارد اس��تباه دستوری و نگارشی از دولت به مجلس 
شورای اسالمی و سپس شورای نگهبان منتقل می شود. تقريبا 
همه قوانين حاوی اش��تباهات دس��توری زبان فارس��ی معيار، 
تاييديه ش��ورای نگهبان را با خود دارند. اين در حالی است که 
در اصل 15 قانون اساسی صريحا به اهميت فارسی بودن اسناد 

و مکاتبات کشور تاکيد شده است.
-شتابزدگیوبیتوجهیدولتدرابالغواجرایقانون:

در برخی از موارد سلس��له موارد اشتباهات توليد شده در نحوه 
نگارش قانون به دولت در زمان ابالغ و اجرا نيز سرايت می کند. 
اين امر خود س��رآغاز برداش��ت های س��ليقه ای و تفسيرهای 
ش��خصی پيرام��ون قوانين اس��ت که محل اخت��الف نظر بين 
مجريان قانون و مردم است که نهايتا نمی تواند پاسخ مناسبی 

برای نارضايتی مردم باشد.
-شتابزدگیوبیتوجهیدستگاههاینظارتی:

 دستگاه های نظارتی کشور همانند سازمان بازرسی کل کشور 
که بر طبق قانون اساس��ی بر  حسن اجرای قوانين را بر عهده 
دارد. دقت نظر س��ازمان بازرسی کل کش��ور تاکنون نتوانسته 
اس��ت که از سطح و حجم اش��تباهات نگارشی در قانونگذاری 
بکاهد. ظاهرا ش��يوع خطاهای نگارشی در کل تقسيم کار ملی 

در قانونگذاری، يک مشکل مشترک است.

- انجام اشتباه در قانون آگاه سازی مردم از قوانين کشور!
در قس��مت شرح ماجرا به موردی اش��اره شده است که شايد 
از نظر محتوای قانون بس��يار جالب اس��ت. م��اده قانون حاوی 
ضرورت آگاه س��ازی مردم از طريق انتش��ار قوانين در روزنامه 
رس��می خود دارای مشکل آگاه سازی است! ماده ای که دولت 
را و روزنامه رسمی را موظف به اسالع رسانی اجتماعی قوانين 

کرده است، در محتوای خود نقض غرض کرده است.
-بیتوجهیسازمانهایمردمنهادمرتبط:

بس��يار بجاست که س��ازمان های مردم نهاد فرهنگی و حامی 
زبان فارس��ی در اين زمينه تالش کنند و جامعه و مسئوالن را 

از آثار ناگوار اش��تباهات فاحش نگارش��ی آگاه سازند. در دراز 
مدت اين اش��تباهات به رويه جاری تبديل می شوند که شده 
اند. در اين صورت حذف رويه نادرس��ت به سادگی انجام نمی 
شود و با مقاومت فراوان اهالی قانونگذاری همراه خواهد بود.

-اصالحنشدنقانوندارایخطاینگارشی:
 معموال قوانين دارای اش��تباهات فاحش نگارشی به سادگی 
اص��الح نمی ش��وند و نم��ی ت��وان از آثار س��وء آن بالفاصله 
جلوگيری ک��رد. تاکنون برنامه ای برای تصحيح اش��تباهات 
رايج نگارشی وجود نداشته است. ساز و کار مناسبی نيز برای 
اصالح اين دس��ت اشتباهات در قانونگذاری کشور پيش بينی 

نشده است.
-اهميتندادنقانونگذارانبهاصولنگارشصحيح:

تکرار فراوان اش��تباهات نگارش��ی در قواني��ن در همه ارکان 
تقسيم کار ملی در  دوره های مختلف زمانی مويد اين واقعيت 
اس��ت که قانونگذاران نه اينکه به اصول زبان فارسی معيار اعتقاد 
نداش��ته باشند بلکه از سر ناآگاهی و کم اهميتی نسبت به وقوع 
اشتباهات نگارشی بی تفاوت هستند. اين بی تفاوتی طی ساليان 

دراز به رويه جاری درآمده است.
-مخالفتصريحبااصل15قانوناساس�یدرحمايت

اززبانفارسی:
بروز و رواج اشتباهات نگارشی در سطح وسيعی که هم اکنون 
شاهد آن هستيم، مخالفت صريح با اصل 15 از قانون اساسی 
است که بر استفاده از زبان فارسی )حتما زبان فارسی صحيح 
و معيار( در اس��ناد رس��می کش��ور تاکيد دارد. زبان فارسی 
درونداش��ت ملی و جزيی از تعلق خاطر و هويت ايرانی است 

که حفظ آن در راستای استقالل طلبی کشور است.
-اهميتبکارگيریزبانفارسیمعياردرقانونگذاری:

در قانونگ��ذاری به لحاظ اهميتی که دارد بايد از آن نوع زبان 
فارسی اس��تفاده کرد که کمترين دش��واری برای فهم آن در 
کشور وجود دارد. معموال در زبان فارسی، صنايع ادبی بسياری 
وجود دارد که بر زيبايی س��خن می افزايند. در قانونگذاری به 
دلي��ل تنظيم روابط در اداره امور جامعه بايد از زبان فارس��ی 
معيار استفاده کرد که سطح مشترک فهم در کل کشور باشد.
-ب�یتوجهیدرحدزب�انعادیوعاميانهفارس�یدر

قانونگذاری:
در قانونگ��ذاری ب��ه روش ايرانی به زربان فارس��ی در حد زبان 
عادی و در برخی موارد در حد زبان عاميانه توجه ش��ده است. 
به هم ريختگی س��اختار جمله ها در مواد و تبصره های قانونی 
به گونه ای اس��ت که نش��ان می دهد قانونگذاران در تدوين و 
تصويب قوانين اساساا هيچ پای بندی به اصول و ضوابط نگارش 

فارسی نداشته اند که بسيار قابل تامل است.
-نبودمراکزومسئوالنکنترلنگارشقوانين:

در تقس��يم کار ملی قبل از تصويب معموال بخش ويراستاری يا 
دپارتمان زبان فارس��ی وجود ندارد تا اشکاالت نگارشی قوانين 
را بر طرف نمايد. برای بررس��ی اصول نگارش��ی قوانين، قانونی 
هم بصورت الزام آور وجود ندارد که بر اس��اس آن همگان ملزم 
باشند قوانين را قبل از تصويب به تاييد متخصصان زبان فارسی 

برسانند.
-ناآگاهیاهالیقانونگذاریبازبانفارسیمعيار:

اف��رادی که در تقس��يم کار ملی در قانونگذاری دس��ت اندرکار 
تدوي��ن و تصوي��ب قوانين اند غالبا آگاه��ی و تخصص الزم در 
زمينه زبان فارس��ی معيار ندارند. ناآگاهی تخصصی موجب می 
گردد که در نگارش قوانين، از هيچ قوعد و اصولی پيروی نشود 
و در نهايت وضعيت نگارش در قوانين موجود در وضعی چنين 

به هم ريخته و نگران کننده باشد.
-نبودارادهدرتقسيمکارملی:

وضع موجود نگارش قوانين نش��ان می دهد که در تقس��يم کار 
ملی قانونگذاری بر طبق قانون اساسی اراده الزم برای بکارگيری 
زبان فارسی معيار وجود نداشته و ندارد. گويی کسی به اهميت 

نگارش اسناد رسمی کشور با زبان فارسی توجه ندارد. هر قانون 
با توجه به س��طح آگاهی نگارندگان آن از زبان فارس��ی دارای 

سطحی از استفاده از اصول نگارش زبان فارسی است.
-ض�رورتاخذمش�اورهاززب�انشناس�انواديبانو

فارسیشناسان:
در ش��رايط فعلی قانونگذاری و وضع نابسامان بکارگيری اصول 
نگارش قانون در زبان فارس��ی، اخذ مش��اوره از زبان شناسان و 
فارسی شناسان آگاه کش��ور ضروری است. مشاوران با ورود به 
عرصه های قانونگذاری می توانند به تقويت و اصالح نابسامانی 
های نگارشی قوانين بپردازند و از اين طريق در بازه زمانی ميان 
مدت قوانين را بر مدار استفاده از زبان فارسی معيار جمع بندی 

و طبقه بندی کند.
-بیاحترامیبهزبانرسمیکشور:

بدون ش��ک رويه جاری قانونگذاری مصداق بارز بی احترامی به 
ميراق ملی و کهن اين کشور است. زبان فارسی يکی از بهترين 
زبان های روز دنياست که ترکيب بندی واژگانی و جمله نگاری 
آن می تواند امکانات بس��يار مناس��بی را در اختيار قانونگذاران 
بگذارد. استفاده از زبان معيار فارسی می تواند در قانون پذيری 
جامعه نقش موثری داش��ته باش��د. زبان فارسی زبان فرهنگ و 
جامعه و تاريخ اين کش��ور اس��ت که در هويت يابی ملی مردم 

نقش بسزايی دارد.
-ابهامبرایمردمدرفهمقانون:

ب��ی نظمی فراوان موجود در جمله نگاری قوانين موجود تا حدی 
است که در برخی موارد در فهم مردم از قانون ايجاد ابهام می کند. 
فهم مبهم از قوانين قطعا در تبعيت پذيری از قانون در بين مردم 
مش��کل ايجاد می کند و زمينه های اجرايی قانون را در س��طح 
جامعه با دش��واری مواجه می سازد و امکان شکل دهی به رفتار 

مردم را به حداقل ممکن می رساند.
-برداشتسليقهایمجريانقانون:

در مواردی که قانون دارای اشتباه نگارشی است، معموال مجريان 
قانون با ژس��ت قانونگذارانه به تعبير و تفسير قانون می پردازند 
و خود بر مس��ند قانونگذاری ب��رای تعيين تکليف قانون و مردم 
می نشينند. در اين صورت است که مردم با اين تصور که دست 
اندرکاران بر انجام روش درس��ت انجام کار قانونگذاری آگاهی و 
تواناي��ی الزم را ندارند اعتماد خ��ود را به قانونگذاران و مجريان 

قانون از دست می دهند.
-سوالبرانگيزشدنکاربردقانوندرجامعه:

وجود ابهام در فهم قانون معموال برای مردم سوال برانگيز است. 
با توجه به عدم وجود ارتباطات مش��خص و آس��ان بين مردم و 
قانونگذاران، معموال پاسخ دهی به ابهامات و سواالت مردم انجام 
نمی شود يا با تاخير و ناقص انجام می شود. باقی ماندن سوال و 
ابهام در ذهن جامعه به آش��فتگی روانی آن منتهی می شود که 

نتيجه منطقی آن بر هو خوردن امنيت روانی جامعه است.
- افت شان و منزلت اجتماعی قانونگذاران:

با وجود اشتباهات مکرر در اصول نگارشی قوانين موجود، جايگاه 
اجتماع��ی قانون و قانونگذاران در نزد جامعه دچار افت منزلت و 
ش��ان اجتماعی می شوند تا جايی که جامعه به سمت مطالبه و 
بازخواست قانونگذاری سنتی نس��بت به اشتباهاتش پيش می 
رود. در صورت تداوم اين دست اشتباهات در قانونگذاری تعادل 
حقوق و تکاليف قانونی در سطوح مختلف جامعه با مشکل جدی 

مواجه می شود.
-نب�ودتعام�لميانقانونگ�ذارانوفرهنگس�تانزبان

فارسیودانشگاهها:
بس��يار بجاست که فرهنگستان زبان فارسی در کنار واژه گزينی 
های تخصصی به امر مهم کاربرد صحيح زبان فارس��ی معيار در 
قانونگذاری کشور در نزرد تقسيم کار ملی بپردازد. دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی مرتبط با زبان و ادبيات فارسی می توانند با ورود 
به عرصه زب��ان قانونگذاری به تدوين زبان معيار قانونگذاری به 

معنی اصيل کلمه بپردازند.
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چالشقانون


 شهادت سرلشکر پاسدار مهدي زين  الّدين فرمانده لشکر 17 علي  بن ابي طالب)ع( 

)1363ش(  رحلت عالم مجاهد و فقيه جليل آيت اهلل شيخ مرتضي آشتياني )1325 ش( 
 درگذشت مرضيه حديدچی دباغ از مبارزان پيشگام انقالب اسالمی ) 1395 ش(   

دکترمحمدرضاناریابيانه

رعایت نشدن اصول جمله نگاری فارسی در قانونگذاری!!؟؟
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قانون

اش�اره: عنوان کاريکلماتور گاهی به طنز کلمات، بازی با کلمات و 
ش��وخی با کلمات نيز اطالق می شود که به نظر می رسد چندان 
جام��ع و مانع نباش��د. چراکه در اينصورت هرگون��ه بازی زبانی را 
م��ی توان کاريکلماتور تلق��ی کرد و حال آنک��ه کاريکلماتور تنها 
دربرگيرنده آن دسته از بازی های زبانی است که در جهت هرچه 
تصويری تر و هرچه ديداری تر کردن زبان می کوشد. در حقيقت 
کاريکلماتور بايد به آن گروه از نوشته ها اطالق شود که با استفاده 
از پتانس��يل های کلمات چه در حوزه صورت و چه در حوزه معنا 
بتوانند طرحی گرافيکی و ديداری را به تصوير بکشند. اين نوشتار 
با بيان طنز به ارائه لطايف و ظرايف ادب فارسی پيرامون ضرورت 
و نحوه قانونگرايی دانش بنيان و عالمانه و نقش آن در پيش��رفت 

جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

مجمعتشخيصمصلحتنظام
- همايش ملی »مصلحت س��نجی دانش بنيان« از س��وی مجمع 

تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم کرد: گردش نخبگان 

در دبيرخانه مجمع از گردش برگشت!
- بر اس��اس نتايج مقاله »نقش دانش در پيش��برد اهداف مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظام«، ارتقاء س��طح علم��ی اعضای مجمع 

تشخيص مصلحت نظام ضروری است!
- سياس��ت ه��ای کلی نظام در ح��وزه علم و فن��اوری در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام مورد بازبينی قرار می گيرد!
- جايزه کتاب سال »نقش علم و دانش در ارتقای مصلحت سنجی 

نظام« به مبلغ يک ميليارد تومان افزايش يافت!

دولت
- معاون��ت علم��ی ريي��س جمهور با ص��دور بخش��نامه ای همه 
بوروکراس��ی زايد مرتبط با فعاليت ش��رکت ه��ای دانش بنيان را 

حذف کرد! 
- با اعالم وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوری برای صرفه جويی در 
مصرف کاغذ، چاپ کاغذی پايان نامه های دانشگاهی ممنوع شد. 
ای کاش به علت صرفه جويی در عمر و تالش دانشجويان، نگارش 

پايان نامه های غيرکاربردی ممنوع می شد!
- بر اساس آمارهای اعالم شده و نشده، تحصيلکردگان دانشگاهی 

نيمی از بيکاران کشور را تشکيل می دهند!!
- بر اس��اس اعالم اداره کل گسترش اختراعات و ابتکارات وزارت 
کش��ور 95 درصد اختراعات کشور در راس��تای نيازهای روزآمد 

کشور نيست!
- نمايشگاه تخصصی »نقش علم و فناوری در قانونگذاری کشور« 

توسط بنياد ملی نخبگان برگزار شد!

مجلسشورایاسالمی
- دفتر امور هماهنگی مش��اوران و کارشناس��ان غيررس��می در 
مجلس ش��ورای اسالمی جهت ارائه مشاوره به نمايندگان مجلس 

شورای اسالمی افتتاح شد!
- طی بخش��نامه ای رييس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی با انتقاد از تصويب بيش از 75 درصد طرح ها و لوايح بر 
خالف نظر کارشناسی مرکز، از معاونت ها و کارشناسان خواست 
گ��زارش های کارشناس��ی خود را هم راس��تا با خواس��ت و نظر 

نمايندگان مجلس شورای اسالمی تهيه کنند!
- روابط عمومی مجلس ش��ورای اسالمی از راه اندازی بخش ويژه 
اع��الم نظر تخصصی نخبگان و فرهيختگان پيرامون دس��تور کار 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی بصورت آنالين خبر داد!!
- مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی از اهدای جايزه 
يک ميلي��ارد تومانی برای طرح تحقيقات��ی » قانونگذاری دانش 

بنيان« خبر داد!!

شوراینگهبان
- سخنگوی ش��ورای نگهبان در همايش »ش��بيه سازی شورای 
نگهب��ان« از تصوي��ب ط��رح ها و لوايح بر اس��اس دي��دگاه های 
غيرعلمی و غيرکارشناس��ی در مجلس ش��ورای اس��المی انتقاد 

کرد!!
- پژوهش��کده ش��ورای نگهبان برگزار می کند: »س��مينار نقش 
دانش در تاييد مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی و تفسير اصول 

قانون اساسی«!
- انج��ام طرح تحقيقاتی »الگوی تاييد مصوبات مجلس ش��ورای 
اس��المی« در پژوهشکده شورای نگهبان در مراحل آغازين، پايان 

يافت!
- با تاييد ش��ورای نگهب��ان، نيروی انتظامی موظ��ف به پلمپ و 

تعطيلی مراکز فروش پايان نامه های دانشگاهی شد!
- پژوهشکده ش��ورای نگهبان از پذيرش و حمايت از 200 پايان 

نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داد!
قوهقضاييه

- سازمان بازرسی کل کشور از همه دستگاه های اجرايی خواست 
ب��رای همه قوانين مربوط به خود، »پيوس��ت علم و دانش« تهيه 

نمايند!
- همايش »نظارت دانش بنيان بر حس��ن اجرای قوانين« توسط 
س��ازمان بازرسی کل کشور با مشارکت مجلس شورای اسالمی و 

دولت برگزار شد!
- رييس س��ازمان بازرسی کل کشور از همه دستگاه های مجری 
قانون خواست تا با نوآوری، سطح کيفی اجرای قانون ارتقاء يابد.

- س��ازمان بازرسی کل کشور از تمامی کارشناسان بخش نظارتی 
رده های تابعه خود خواست تا کنترل جنبه علمی اجرای قوانين 

را در چک ليست های بازرسی خود بگنجانند!
- »دبيرخانه دائمی روش های پيش��رفته و دانش بنيان نظارتی« 

در سازمان بازرسی کل کشور تاسيس می شود!

کاریکلماتور قانونگرایی دانش بنیان!!

اشاره

 بکارگیری اصول جمله نگاری در قانون و 
قانونگذاری می تواند مجریان قانون را در 
اجرا و مردم را در فهم و تبعیت پذریری از 
قانون یاری نماید. نوشتار حاضر به طرح 
مساله و بحث و بررسی پیرامون رعایت 
نشدن اصول جمله نگاری در زبان فارسی 
معیار و آثار ناگوار آن در نزد قانونگذاران 
و جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان  می گذرد:

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )29( رونمایی می کند:


