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 رأي مثب��ت دادگاه  اله��ه نس��بت ب��ه حقاني��ت اي��ران در اختالف با انگليس )1331 ش(   تهاجم وس��يع ارتش بعث ع��راق به خاك ايران پس از پذيرفت��ن قطعنامه 598 )1367ش(   اولين قراداد بندری ايران و ش��وروی امضا ش��د)1350ش( امروز در تاریخ
 درگذش��ت  كم��ال الدي��ن فارس��ي  رياض��ي دان ايران��ي)718 ق(  فرم��ان نخس��ت وزيري مج��دد دكتر محم��د مصدق صادر ش��د. )1331 ش(  درگذش��ت يوهان سباس��تين ژان باخ  موس��يقي دان و آهنگ س��از ش��هير آلمان��ي )1750م( 

دكترناریابیانه: روزنامه سياس��ت روز طی دو دهه گذشته در 
مرك��ز مطالعات راهبردی خود به پژوهش های نظری و كاربردی 
در موضوع��ات مرتبط ب��ا اداره امور جامعه پرداخته اس��ت. اين 
مطالع��ات از مباحث مربوط به جنبش نرم افزاری و نهضت توليد 
علم آغاز ش��د. مجموعه بررس��ی های انجام شده در سال 1397 
به ارائه سلس��له مباحث »گفتمان اجتماعی راه توسعه« انجاميد. 
در سال جاری به لحاظ اهميت برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان، موضوع »چالش قانون« در دستور كار 
قرار گرفت كه بصورت پياپی در روزهای دوش��نبه ارائه می شود. 
معتقديم كه مش��کالت متعدد زندگی را برای مردم كش��ورمان 

دشوار كرده است.
از آنج��ا ك��ه اداره امور خرد و كالن كش��ور از طريق قانون انجام 
می ش��ود. عليرغم چهار دهه قانونگذاری در كش��ور از س��طح و 
حجم مشکالت موجود در زندگی مردم كاسته نشده است و بطور 
روزافزون شاهد تشديد اين مش��کالت هستيم. وجود مشکل در 
فرآيند قانونگذاری برابر تقس��يم كار ملی بر اساس قانون اساسی 
موجب ش��ده اس��ت كه قوانين مصوب ش��ده و تاييد شده نتواند 
بطور كامل در حل مشکالت موجود در زندگی مردم به موفقيت 

دست يابد و در برخی از موارد مشکالت را دوچندان كند.
دكترمنصوريان: وجود مش��کالت متع��دد در زندگی مردم مورد 
تأيي��د ما نيز قرار دارد و اينکه بروز و تش��ديد مش��کالت زندگی 
م��ردم در اثر وجود نقص يا ضعف در فرآيند قانون گذاری اس��ت، 
موضوعی اس��ت كه ما نيز در مح��دوده صالحيت خود به دنبال 

بررسی دقيق آن هستيم.
دكت�رن�اریابیانه: يکی از آس��يب های نظ��ام قانونگرايی در 
كش��ور، تغييرات مک��رر قوانين اس��ت كه آث��ار نامطلوبی بر بی 
ثبات��ی قوانين و جلوگيری از حاكميت قانون دارد. تغييرات مکرر 
قوانين موجب می شود كه مردم زمانی برای تطبيق رفتار فردی، 
گروهی و اجتماعی خود نداش��ته باش��ند و نهايتا ب��ه ناامنی در 
حق��وق و تکاليف جامعه منجر می ش��ود. در چندين ش��ماره از 
صفحه »چالش قانون« در روزنامه سياست روز با ذكر نمونه ها و 
مصادي��ق به موضوع مهم تغييرات مکرر قوانين و آثار مخرب آن 

در جامعه پرداخته شده است. 
دكت�رابريش�میراد: موض��وع تغيي��رات مکرر قواني��ن از دو 
جنبه قابل بررس��ی اس��ت. پيش فرض درس��ت نبودن تغييرات 
قانون به طور مطلق پيش فرض درس��تی نيس��ت و اصالح قانون 
در هر ش��رايطی امر ناپس��ند و مذموم به ش��مار نمی رود. البته 
ثب��ات قوانين يکی از ويژگ��ی های الزم در زندگ��ی مردم برای 
برنامه ريزی اجتماعی اس��ت. به عنوان نمون��ه، بخش عمده ای 
از قوانين كش��ور ب��ه پيش از وقوع انقالب اس��المی بر می گردد 
كه بر اس��اس موازين اس��المی تصويب نش��ده اند و حركت برای 
انطباق اين قوانين با موازين اس��المی ضرورتی انکارناپذير است. 
اصل چهارم قانون اساس��ی صراحتاً تاكيد دارد كه فقهای شورای 
نگهبان مکلف هستند كه قوانين قبل و بعد از انقالب را با موازين 
اس��المی تطبيق دهند و اين فرآيند ممکن است منجر به ابطال 
برخی از قوانين نيز شود. نگاهی به عملکرد شورای نگهبان نشان 
می دهد اين نهاد در اين مسير گام برداشته است. برای اثبات اين 
ادعا می توان به تذكر ش��ورای نگهبان به سازمان ميراث فرهنگی 
ب��رای تغيير برخی قوانين مرتبط با آن حوزه اش��اره كرد. در آن 
زمان ش��ورای نگهبان تاكيد كرد كه سازمان ميراث فرهنگی بايد 
به دنبال اصالح آن قوانين در راس��تای انطباقشان با موازين شرع 
حرك��ت كند. عالوه بر اي��ن، در برخی از موارد اص��الح قانون بر 
اس��اس اقتضائات قانونی، منافع عمومی، ترويج اخالق حسنه در 

جامعه ضروری به نظر می رسد. 
دكترناریابیانه: مجموعه ای از س��ازوكارهای قانون گذاری از 
جمل��ه اصالحيه، الحاقيه، متمم، ح��ذف، ابطال، ارجاع به قوانين 
ديگ��ر، تمدي��د و... در اين روند موجب می ش��ود تا فرايند درك 
نادرس��ت قانون گذار از پديده های اجتماعی مش��خص نشود. به 
اين روش ها كه نوعی تغييرات در در قوانين ايجاد می كنند كه 
نش��ان از درك نادرس��ت قانونگذار دارد، بازی های زبانی يا زبان 

بازی های برنامه ای اطالق می شود. 
دكترابريش�میراد: مراجع صالحيت دار جهت ابتکار قانون در 
قانون اساس��ی معرفی ش��ده اند و به جز اي��ن مراجع هيچ مرجع 
ديگ��ری صالحيت ابت��کار قانون را ندارند. اين مراجع بر اس��اس 
قانون اساس��ی واجد صالحيت هس��تند و نمی ت��وان جلوی آنها 
را ب��رای ارائه طرح يا اليحه به مجلس ش��ورای اس��المی گرفت. 
بنا براين، تغييرات قوانين ريشه در اقدامات مبتکران قانون دارد و 

بايد روش های آنان اصالح شود. 
 دكت�رن�اریابیانه: يکی از اش��کاالت مهم و موج��ود در روند 
قانون گذاری، ش��ناخت ناقص پديده ها توس��ط مبتکران قوانين 
اس��ت. اما موضوع بی ارتباط با شورای نگهبان هم نيست چراكه 
بر اس��اس يك اصل فقهی هر فتوی دهنده ای نس��بت به فتوای 
خود دارای مس��ئوليت اس��ت. از آنجا كه تنقيح قوانين در كشور 
انجام نمی شود مجری قانون می تواند به الشه قوانين نسخ شده 
مراجعه كند كه اجرای سليقه ای آن به ضرر منافع عمومی است. 
در نهايت به نظر می رس��د كه در تغييرات مکرر قوانين با تاييد 
شورای نگهبان، منافع عمومی مورد خدشه واقع می شود كه اين 

امر مغاير شرع مقدس و روح حاكم بر قانون اساسی است.
 دكترمنصوريان: موضوع مسئوليت شورای نگهبان در ضرورت 
حف��ظ منافع عموم��ی و توجه به عدم مغاي��رت مصوبات با روح 
قانون اساسی و موازين شرعی مورد توجه شورای نگهبان است و 
در مواردی بر اس��اس آن پيرامون برخی مصوبات مجلس شورای 

اسالمی اعالم نظر شده است.

 دكت�رناریابیانه: در اين ميان برخی از افراد مغرض معتقدند 
ك��ه تائيديه های ش��ورای نگهبان بر تغييرات مک��رر قوانين اين 
مطلب را القا می كند كه مش��کالت زندگی مردم ناشی از اجرای 
قوانين ش��رعی و منطبق با قانون اساس��ی اس��ت. بنابراين الزم 
است تا شورای نگهبان با تعريف نظارت پيشينی، موجب شود تا 

ظرفيت تغيير پذيری قوانين به حداقل برسد. 
اگر نظام قانون گرايی كش��ور را بصورت يك بس��ته ببينم، جای 
شورای نگهبان به روش��نی مشخص است اما پرسشگری در اين 
زمين��ه و ني��از به گفتم��ان اجتماعی در مورد اه��داف و وظايف 
ش��ورای نگهبان بيش از گذشته احس��اس می شود. گفتگوهای 
مطبوعاتی سخنگوی محترم شورای نگهبان كافی نيست تا ذهن 
و معلومات جامعه را در اين حوزه اغنا كند. تنوير افکار عمومی از 
س��وی شورای نگهبان موجب می شود تا اين شورا در رسيدن به 

اهداف خود موفق تر باشد. 
 دكترابريش�میراد: ابعاد نظام قانون گذاری در كشور و حدود 
صالحيت مراجع در قانون اساسی كشور مشخص شده است. اگر 
مصوبه ای با رعايت ترتيبات قانونی به تصويب برس��د، بر اس��اس 
ترتيبات ذكر شده در اصول 91 تا 97 قانون اساسی برای شورای 
نگهبان ارس��ال و بر طبق رويه مشخص از سوی شواری نگهبان 
م��ورد نظارت ق��رار می گيرد. در اين ميان بايد توجه داش��ت كه 
ش��ورای نگهب��ان در فرايند قانون گذاری نق��ش ايجابی و مثبت 
ندارد؛ بلکه نقش س��لبی دارد و تنه��ا می تواند مانع از الزم االجرا 
ش��دن مصوباتی شود كه با موازين اسالمی و اصول قانون اساسی 
مغايرت دارند. البته می توان از قانون اساس��ی و موازين ش��رعی 
اس��تنباط هايی را انجام داد كه به س��بب آنها، اصالح يك مصوبه 
مغاير با قانون اساس��ی و روح آن تش��خيص داده ش��ود. شورای 
نگهبان چندين بار با اس��تفاده از اين استنباط ها در مورد برخی 
از قوانين تصميم گيری كرده اس��ت، اما در اين موارد برگرفته از 
چند اصل قانون اساس��ی بوده يا در تعارض با موازين ش��رع بوده 
اس��ت. در اين خصوص بايد توجه داشت كه اشکاالتی كه از دل 
قانون اساسی خارج می شود بايد متقن، مستدل و مستند باشند. 
اي��ن اقدام دارای معيار و ضوابط مش��خصی بوده و قيود و حدود 
تصميمات شورای نگهبان اعالم شده و اين شورا در مقام نظارت 

بر مصوبات مجلس خودش را دارای صالحيت مطلق نمی داند. 
 دكترمنصوريان: شورای نگهبان برای طرح ايراد در مورد لوايح 
و طرح ها بايس��تی مستمس��کی بر اس��اس قانون اساسی يا شرع 
داش��ته باش��د و نمی تواند بدون دليل مان��ع از تصويب قانون از 
سوی نمايندگان ش��ود، چراكه قانون گذاری بر اساس صالحديد 
نماين��دگان صورت می گيرد و اگر ش��ورای نگهب��ان بخواهد اين 
موضوع را زير س��وال ببرد به معنای آن اس��ت كه به مفهوم حق 
نمايندگی ايراد گرفته و در عين حال اين نهاد به اس��تبداد متهم 
می شود و اين امر خالف منطق و انتظارات شورای نگهبان است. 
ش��ورای نگهبان تش��خيص دهن��ده موضوع ب��رای قانون گذاری 
و ابت��کار قانون نيس��ت و تنها � به طور كلی � بررس��ی مصوبات 
مجلس را در قالب ش��رع و اصول قانون اساس��ی به عهده دارد و 
می تواند بر اين اس��اس در مورد آن اعالم مغايرت كند و خارج از 

اين چارچوب عمل نمی كند. 
 دكت�رناریابیانه: گرفتاری و مش��کالت فعل��ی زندگی مردم 
و ضرورت های اجتماعی می طلبد كه به س��مت حل مش��کالت 
هجوم ببريم. بسياری از قوانينی كه بر اساس قانون اساسی و شرع 

تصويب و تاييد ش��ده، در زندگی مردم دارای خروجی مناس��بی 
نيس��ت. اين به آن معناس��ت كه ش��ورای نگهبان با تعريف يك 
موض��ع انفعالی برای خود عمال نظارت خود را بصورت پيش��ينی 
اعم��ال نمی كند و موجب پيچيدگی، پراكندگی و تغييرات مکرر 
قوانين شده و حل مشکالت جامعه را به آينده حواله می دهد. 

 دكت�رمنصوريان: اصول متعدد قانون اساس��ی تکليف نظارت 
شورای نگهبان را مشخص كرده است. اصل 94 قانون اساسی در 
اين باره تاكيد دارد كه كليه مصوبات مجلس شورای اسالمی بايد 
به ش��ورای نگهبان فرستاده شود و ش��ورای نگهبان وظيفه دارد 
ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی 

كن��د. نقش ش��ورای نگهبان در راس��تای رف��ع ناكارآمدی ها در 
مواردی اس��ت كه مصوبه مجلس  با قانون اساسی و شرع منطبق 
نيست. همچنين شورای نگهبان منظومه قانون را با قانون اساسی 
و ش��رع تطبيق می دهد. اما نسبت به مراحل قبل تر قانون گذاری 

و پيشنهاد قانون جايگزين صالحيت ندارد. 
 دكت�رن�اریابیانه: بررس��ی ه��ای مركز مطالع��ات راهبردی 
سياس��ت روز نش��ان می دهد كه برای حل اين مش��کل، تدوين 
نظام مند مدل انطباق يا مغايرت سنجی مصوبات با قانون اساسی 
و شرع در ش��ورای نگهبان ضروری است. بر اين اساس اگر مدل 
مغايرت س��نجی عميق و توس��عه يافته ای در اين زمينه تدوين 
ش��ود مصوبات فاقد ثبات تاييد نخواهد ش��د. برای تش��ريح اين 
مس��ئله می توان به حکايت فيل در تاريک��ی در مثنوی معنوی 
توج��ه كرد. از آنج��ا در نگاه به پديدها ش��ناخت كافی و دقيقی 
وج��ود ن��دارد و درك صحيح��ی از آنها وجود ن��دارد، زمانی كه 
مغايرت س��نجی در مورد مصوبات مجلس با ش��ناخت س��طحی 
انجام ش��ود، بسان حکايت فيل در تاريکی هر كس بنا به دريافت 
خود مس��ئله را تفسير می كند و در صورت متفاوت بودن تفسير 
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محترم در بررس��ی مغايرت با ش��رع و قانون اساسی، قوانين را به 
صورت جزيی و كل منظومه قوانين مورد بررس��ی قرار می دهند. 
ممکن اس��ت تك ت��ك ماده ها در يك قانون، مغايرت با ش��رع و 
قانون اساس��ی نداشته باشد اما كليت آن دارای مغايرت باشد كه 
به عنوان مثال بر اس��اس قاعده نفی س��بيل مغايرت آن با شرع 

اعالم می شود.
 دكت�رابريش�میراد: اينکه بايد منظومه و كلي��ت قوانين در 
كنار بررس��ی جزئيات آنها در مغايرت س��نجی ش��ورای نگهبان 
مورد توجه قرار بگيرد مورد موافقت ماس��ت و در حال حاضر اين 
موضوع از سوی شورای محترم نگهبان انجام می شود و اتفاقاً اين 

رويکرد در رويه  شورای نگهبان دارای سابقه است.
 دكترمنصوريان:ش��ورای نگهبان  برای ايفای نقش در مراحل 
تدوي��ن و تصوي��ب در دولت و مجلس ش��ورای اس��المی دارای 
صالحيت نيس��ت. پس از اعالم مغايرت نيز برای ارائه پيش��نهاد 

جايگزين نه دارای صالحيت است نه توانايی انجام آن را دارد.
- دكت��ر ناری ابيانه: در نظام قانونگرايی بر اس��اس تقس��يم كار 
ملی برابر اصول قانون اساس��ی بايد عمل كرد. آس��يب شناس��ی 
های ما ناظر بر وضع موجود نظام قانونگذاری است. معتقديم كه 
در وضع موجود قانونگذاری كش��ور در مراحل مختلف مشکالتی 
وجود دارد كه در مقام عمل و اجرای قوانين نه تنها مشکالت در 
زندگی مردم حل نمی ش��ود كه بر آن افزوده می شود. ای كاش 
كه در قانون اساس��ی در تقس��يم كار ملی در نظ��ام قانونگذاری 
ب��رای وظايف هر يك از دس��تگاه ها آيين نامه يا دس��تورالعمل 
اجرايی پيش بينی می شد كه در قالب قانون تصويب شود. عمده 
مش��کالت نظام قانونگ��ذاری ما تصويب آيين نام��ه های داخلی 
تقس��يم كار ملی اس��ت كه فرآيند دقيق كار در آنها مورد غفلت 
قرار گرفته است و صرفا به تشريفات شکلی پرداخته شده است.

- دكتر منصوريان: شورای نگهبان كليه وظايف خود را بر اساس 
قانون اساسی و آيين نامه داخلی انجام می دهد.

 دكترناریابیانه: اگر بناس��ت در مغايرت سنجی بر طبق شرع 
مقدس و قانون اساس��ی، بصورت نظام مند و مجموعه نگر عمل 
ش��ود محل تبيين چگونگی نظام مندی و مجموعه نگری، آيين 
نام��ه اجرايی يا آيين نامه داخلی اس��ت. محل دقيق آس��يب ها 
در نظام قانونگذاری كش��ور همين جاست. آنجايی كه بايد دقيقا 
فرآين��د كار در تقس��يم كار ملی توضيح داده ش��ود، موضوع به 
س��کوت گذاش��ته ش��ده اس��ت گويی كه فرآيند دقيق كار برای 
تدوين كنندگان قانون اساس��ی نيز معلوم و واضح نبوده اس��ت. 
از اي��ن رو در مهم تري��ن بخش كار قانونگذاری در تقس��يم كار 
ملی، كار به روش های س��ليقه ای و ش��خصی واگذار شده است. 
در تش��خيص مغايرت با شرع و قانون اساسی به دليل عدم نظام 
مندی و مجموعه نگری در ش��ناخت قانون اساسی، شرع مقدس 
و پدي��ده های اجتماعی دچار مش��کل هس��تيم. روش تطبيق يا 
مغايرت س��نجی مصوبات با شرع و قانون اساسی به وضوح اعالم 
نشده است و امر تشخيص انطباق يا مغايرت به فقها و حقوقدانان 
محترم ش��ورای نگهبان واگذار شده اس��ت. گاها تصور می كنيم 
ك��ه اين يا آن قانون در حل معضل بيکاری، طالق، فقر، گرانی و 
... كارس��از است اما حيف و صد افسوس كه محدودنگری ما خود 
آفتی افزون بر مش��کالت قبلی خواهد شد كه برای حل آن بايد 

تدبيری تازه كرد.
 دكت�رمنصوري�ان: در ح��ال حاض��ر پس از ارس��ال مصوبه از 
س��وی مجلس ش��ورای اسالمی به ش��ورای نگهبان، كارشناسان 
و پژوهش��گران پژوهش��کده مصوبه را از نظر سياس��ی، فرهنگی، 
اقتص��ادی و س��اير جنبه ه��ای م��ورد ني��از، مورد بررس��ی قرار  
می دهن��د. از س��وی مجمع مش��ورتی فقهی نيز موض��وع از نظر 
ش��رعی مورد تحليل و بررس��ی قرار می گي��رد. نهايتاً مصوبه به 
هم��راه گزارش های كارشناس��ی مربوطه برای اتخ��اذ تصميم به 
ش��ورای نگهبان ارس��ال می ش��ود كه با توجه به تس��لط فقها و 
حقوقدان های محترم ش��ورای نگهبان بر شرع و قانون اساسی و 
بر اس��اس قانون اساس��ی و آيين نامه داخلی پيرامون آن بحث و 

اعالم نظر می شود.
 دكت�رن�اریابیان�ه: موضوع نظ��ام مندی در هم��ه مراحل و 
فرآينده��ای مرتبط با قانونگرايی و قانونگذاری در كش��ور، بيش 
از ه��ر چي��ز نيازمند گفتمان اجتماعی اس��ت كه در س��ايه آن 
بت��وان از همه ظرفيت های علمی و عملی كش��ور در راس��تای 
تحول قانونگذاری اس��تفاده كرد. با اين تحول است كه می توان 
به حل مش��کالت زندگی مردم اميد داش��ت. در مجموعه نگری 
نظ��ام قانونگراي��ی، همه مراحل و فرآينده��ا در يك پيکره واحد 
تحليل می ش��ود. ارتباط اجزای قانونگرايی در قالب تقس��يم كار 
ملی اجتناب ناپذير است و نمی توان آنها را بصورت قسمت های 

مجزا از هم مالحظه نمود.
 دكترمنصوريان: در پژوهش��کده ش��ورای نگهبان تالش بر اين 
بوده و هس��ت كه نظرات كارشناسی مورد نياز برای بررسی اجزاء 
و كليت مصوبات را در اختيار اعضای ش��ورای محترم نگهبان قرار 

بدهيم.
 دكترناریابیانه: قطعا بررسی های همه جانبه كارشناسی قابل 
گس��ترش است چرا كه اگر مطالعات كارشناسی انجام شده كافی 
بود نمی بايست با اجرای قوانين تاييد شده توسط شورای نگهبان 

شاهد بروز يا تشديد مشکالت در زندگی مردم باشيم.
- دكتر منصوريان: پژوهش��کده ش��ورای نگهبان آمادگی خود را 
برای همکاری با هر گونه فکر يا طرح نو در زمينه جامع نگری در 
نظام قانون گذاری بويژه در حيطه وظايف و صالحيت های شورای 
نگهبان اعالم می نمايد. بس��يار مطلوب است كه از طريق الگويی 

بتوان به نظام قانون گذاری كشور در انجام وظايفش كمك كرد.

و برداش��ت جزيی و ش��خصی با حقيقت پدي��ده، مقوله مغايرت 
س��نجی مصوبات مجلس شورای اسالمی با شرع مقدس و قانون 
اساس��ی با اش��کال مواجه می ش��ود. دليل اين موضوع تداوم و 
تش��ديد مش��کالت متعدد در زندگی مردم با وجود قوانين تاييد 

شده توسط شورای محترم نگهبان است.
 دكترابريش�میراد: توجه به اين نکته الزم اس��ت كه در حال 
حاضر ش��ورای نگهبان كاماًل منفعل عمل نمی كند و كارشناسان 
ش��ورای نگهبان بعضاً در زمان تدوين طرح ه��ا بدون دخالت در 
موضوع شناس��ی به نمايندگان مشاوره داده و ايرادات طرح ها را 
به لحاظ قانون اساس��ی و مطابقت با ش��رع ب��رای كمك به آنها 

عنوان می كنند.
دكت�رمنصوري�ان: موضوع كلی نگ��ری در فرآيند قانونگذاری 
كشور امر مطلوبی است كه بايد از سوی دستگاه های متولی مورد 
استفاده قرار گيرد. در ش��ورای نکهبان نيز فقها و حقوقدان های 

بررس���ی های مرک���ز مطالع���ات راهب���ردی 
سیاس���ت روز نش���ان م���ی دهد ک���ه برای 
حل این مش���کل، تدوین نظام مند مدل 
انطب���اق یا مغای���رت س���نجی مصوبات با 
قانون اساسی و شرع در شورای نگهبان 
ضروری اس���ت. بر این اس���اس اگر مدل 
مغایرت سنجی عمیق و توسعه یافته ای 
در این زمینه تدوین شود مصوبات فاقد 
ثب���ات تایید نخواهد ش���د. برای تش���ریح 
این مس���ئله می توان به حکایت فیل در 
تاریک���ی در مثنوی معن���وی توجه کرد. از 
آنجا در نگاه به پدیدها ش���ناخت کافی و 
دقیق���ی وجود ن���دارد و درک صحیحی از 

آنها وجود ندارد .


