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مقدمه 
»آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي 
اي��ران« )ويراي��ش اول( موض��وع گزارش رس��می 
ش��ماره 16080 است که در س��ال 1397/07/07 
توس��ط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
منتشر شده است. اين پژوهش به سفارش معاونت 
پژوه��ش ه��ای سياس��ی-حقوقی و توس��ط دفتر 
مطالع��ات حقوقی )گ��روه حقوق عموم��ی( انجام 
شده اس��ت. گروه تهيه و تدوين کنندگان گزارش 
شامل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، 
سيد مجتبي حس��يني پور اردکاني، حامد ناظمي، 
س��يدمحمدهادي راج��ي و علي به��ادري جهرمي 
اس��ت. گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش شامل 
آقاي��ان علي فتاح��ي زفرقندي، محم��د جواهري 
طهراني، حس��ن وکيليان، حسين عبداللهي، حسن 
امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اش��كبوس است. 
ناظران علم��ي گزارش نيز آقاي��ان جليل محبي و 
احمد حكيم جوادي اس��ت. برای پرهيز از هر گونه 
پيش داوری در مورد آس��يب شناس��ی قانونگذاری 
کش��ور، عينا از متن گزارش رس��می ياد ش��ده در 
آس��يب های مختلف اس��تفاده ش��ده است که هر 
گونه شائبه نگاه ش��خصی، تفسيرهای سليقه ای و 
سوء برداشت سياسی و جناحی را از بين ببرد. نقل 
عي��ن مطالب گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��المی در توضيح آس��يب ه��ای حوزه 
قانونگذاری، ارائه مطالب غيرقابل انكاری اس��ت که 
توسط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه و تدوين 
کنندگان، هم��كاران و ناظران علمي( مورد اعتماد 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی تهيه 
و منتش��ر شده اس��ت. مرکز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اسالمی، مرکزی است که قانونا در ساختار 
تش��كيالتی مجلس شورای اس��المی قرار دارد و به 
عن��وان بازوی پژوهش��ی و تحقيقاتی آن عمل می 
کند و رياس��ت آن توس��ط رييس مجلس ش��ورای 
اس��المی منصوب می شود. گزارش های منتشره از 
س��وی مرکز پژوهش ها س��ندی رسمی و متقن با 
قابليت اس��تنادی، اطمينان بخشی، روايی و پايايی 
نتايج اس��ت. س��فارش دهنده اين پژوهش معاونت 
پژوه��ش های سياس��ی-حقوقی و مجری آن دفتر 
مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( اس��ت که 
هر دو از بخش های تابعه مس��تقيم مرکز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اسالمی هستند. اعالم رسمی 
آس��يب های حوزه تقنين از س��وی مرکز پژوهش 
ه��ای مجل��س ش��ورای اس��المی، دلي��ل پذيرش 
تحقق آنهاس��ت و کار را بر محقق��ان اين حوزه در 
امر اثبات و تحليل آس��يب ها آس��ان نموده است و 
نيازی به نقل مطال��ب اثباتی از منابع علمی معتبر 
ش��امل کتاب ها و مقاالت در نش��ريات دارای رتبه 
علمی و پژوهش��ی يا انجام پژوه��ش های ميدانی 
و عملي��ات آم��اری برای اثبات ي��ا رد فرضيه های 
پژوهش نيس��ت. رس��ميت گزارش منتشر شده از 
س��وی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
مويد اين حقيقت اس��ت ک��ه در انتخاب موضوع و 
روش و مراح��ل انج��ام پژوهش، کلي��ه مالحظات 
علمی، سياس��ی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. مضافا اينكه ش��ان و جايگاه مجلس شورای 
اسالمی در نزد پژوهشگران و فرآيند پژوهش حفظ 
و رعايت ش��ده است. به عبارت ديگر انجام پژوهش 
و انتش��ار اين گزارش، وظيف��ه ذاتی مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی بوده و نوعی نقد درون 
خانواده بزرگ قوه مقننه اس��ت. انتشار اين گزارش 
ب��ه معنای واقعی کالم، دليل روش��ن و قاطع برای 
ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کش��ور و ناتوانی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در انجام 
وظايف ذاتی خويش است. پرداختن به آسيب های 
قانونگذاری و پرسش��گری مس��تمر پيرامون علل و 
آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و 
ارتقای کارآمدی قوانين در راس��تای حل مشكالت 
زندگی مردم را پيش چش��مان ملت بزرگوار ايران 

مجسم سازد.

1 آس���يب ه���ای ناش���ی از تع���دد 
مراج���ع قانونگ���ذاری و عدم تعيين 

حدود صالحيت آنها 
بر اساس س��اختار نظام حقوقي جمهوري اسالمي 
اي��ران، قواي مقنن��ه، قضائيه و مجري��ه از يكديگر 
مس��تقل ان��د و مبتني ب��ر اصول پنجاه و هش��تم، 
پنج��اه و نهم و هفتاد و يكم قانون اساس��ي اعمال 
قوه مقننه از طريق مجلس ش��وراي اسالمي است 
که صالحيت قانونگذاري در عموم مسائل در حدود 
مقرر در قانون اساسي را دارد، البته در موارد بسيار 
مه��م اين امر م��ي تواند از طريق همه پرس��ي نيز 
صورت پذيرد. اين در حالي است که با بررسي نظام 
حقوق اساس��ي جمهوري اس��المي ايران نهادهايي 
همانند مجلس خبرگان رهبري، مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، ش��وراي عالي امنيت ملي، ش��وراي 
عالي انقالب فرهنگي، ش��وراي عالي فضاي مجازي 
و ش��وراهاي اسالمي شهر و روستا داراي صالحيت 
وضع مقررات الزم االجرايي هس��تند که صالحيت 
آنها در عمل موج��ب محدوديت صالحيت تقنيني 

مجلس شوراي اسالمي شده است. در اين خصوص 
بايد بيان کرد که هرچند نهادهاي مذکور در حدود 
صالحيت خويش ذيل عنوان حدود مقرر در قانون 
اساس��ي ق��رار مي گيرن��د، اما ع��دم تعيين جامع 
حدود صالحيت آنها، مي تواند موجبات تداخل در 
صالحيت مجلس و اي��ن نهادها و ورود هرکدام به 
حيط��ه صالحيت ديگري را فراه��م آورد. نهادهاي 
متعددي اقدام به مقرره گ��ذاري مي کنند و آنچه 
در اين خصوص داراي اهميت است، بررسي سطح 
و حيطه صالحيت و مراجع ناظر بر مصوبات هريك 
از نهادهاي مذکور اس��ت. البته مقرره گذاري تمام 
اين نهادها را نمي توان به عنوان آس��يب تلقي کرد 
و موضوع بحث، حول مواردي اس��ت که به موجب 
قواني��ن، حيطه صالحيت نهاد مذکور به درس��تي 
تعيين نشده است و منجر به چندپارگي در قوانين 
و مقررات پيرامون يك موضوع مي شود. براي نمونه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، اختيار سياستگذاري، 
برنامه ريزي و مقرره گ��ذاري در عرصه موضوعات 
آموزش��ي و فرهنگي را دارد، اما اوال محدوده دقيق 
اين صالحيت روشن نيست و ثانيا سازوکار روشني 
جهت نظارت بر انطباق مصوبات اين ش��ورا با شرع 
و قانون اساسي و نيز امكان شكايت از مصوبات اين 
ش��ورا در ديوان عدالت اداري وج��ود ندارد. نتيجه 
وجود نهاده��اي متعددي که داراي صالحيت هاي 
مقرره گذاري، بدون حيطه مشخصي هستند، وضع 
قوانين متعارض يا غيرهمس��و در موضوعات واحد 
يا مرتبط اس��ت که موجب آسيب جدي به ثبات و 

نظم نظام حقوقي مي شود. 

2 عدم تفكيك صالحيت مجلس 
و شوراهاي محلي 

تفكيك صالحيت ه��اي قانونگذاري به امور محلي 
و ملي از راهكارهاي تس��هيل ارائ��ه خدمات، اداره 
بهتر امور کش��ور و از ملزومات رسيدن به حداکثر 
ميزان بهره وري و کارايي محس��وب مي شود چرا 
که ش��وراهاي محلي به مصال��ح و اقتضائات محل، 
بيشتر واقفند و برخالف مجلس شوراي اسالمي که 
معموال در سطحي کالن، نسخه اي واحد براي کل 
کش��ور ارائه مي کنند، شوراهاي محلي تصميماتي 
ب��راي محدوده منطقه اي خود اتخاذ مي نمايند؛ از 
اين رو يكي از آس��يب هاي مهمي که ذيل موضوع 
تعدد مراجع قانونگذاري در نظام جمهوري اسالمي 
ايران قابل مطالعه اس��ت، عدم تفكيك روشن ميان 
صالحيت مجلس و شوراهاي محلي است. در تبيين 
اين آس��يب مي توان بين کرد که بر اس��اس اصل 
هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
صالحيت عام قانونگذاري )اعم از موضوعات ملي و 
محلي( بر عهده مجلس ش��وراي اسالمي قرار دارد. 
اص��ل يكصدم نيز مقرر مي دارد، به منظور تصميم 
گيري و براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، 
اقتصادي، عمراني، بهداش��تي، فرهنگي، آموزشي و 
س��اير امور رفاهي محلي، شوراهاي اسالمي محلي 
تشكيل مي ش��ود. با وجود اين، حق مقرره گذاري 
در امور محلي براي هر دو نهاد موجود اس��ت. اين 
درحالي اس��ت که سابقه نزديك به دو دهه تشكيل 
ش��وراهاي محلي نشانگر آن اس��ت که از يكسو به 
دلي��ل ع��دم تحديد قلم��رو صالحيت ش��وراهاي 
محل��ي در امر مقرره گ��ذاري در قوانين مربوطه و 
از س��وي ديگر ورود مجلس شوراي اسالمي در امر 
قانونگذاري محلي، موجب ناکارآمدي هر دو نهاد در 
حوزه مربوطه شده است؛ تكاليف ناظر به شهرداري 
ها در قواني��ن مختلف نمونه اي از مواردي اس��ت 
که مجلس شوراي اسالمي به حوزه صالحيت هاي 
محلي ورود پيدا کرده است. از طرفي از آنجا که در 
سلسله مراتب قوانين، مقررات وضع شده به وسيله 
ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روس��تا، مادون قوانين 
مجلس شوراي اسالمي قرار دارد، شوراها موظف به 
تبعيت از هنجارهاي وضع شده مجلس مي باشند، 
و در اين چارچ��وب، به موجب اصل يكصدم قانون 
اساس��ي صالحيت تصميم گيري در امور محلي را 
دارند اما عدم تفكيك روشن ميان صالحيت شوراها 
با صالحيت مجلس شوراي اسالمي و نبود محدوده 
اي مشخص و قانوني براي اين صالحيت، سبب شد 
تا بعضا ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا، در مقام 
عم��ل پا را از اين مح��دوده نامعين فراتر بگذارند و 
با ابطال مصوبه خود، توس��ط دي��وان عدالت اداري 

مواجه گردند.

3عدم تفكيك صالحيت مجلس 
و شوراهاي عالي 

مقصود از ش��وراهاي عالي در اين نوشتار، شوراهاي 
عالي اس��ت که به موجب قانون اساس��ي و يا حكم 
مقام معظم رهبري تشكيل ش��ده اند و عبارتند از 
شوراي عالي امنيت ملي که به موجب اصل يكصد 
و هفتاد و شش��م قانون اساسي تشكيل شده است، 
ش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگي که ب��ا حكم امام 
خميني )ره( ش��كل گرفت و ش��وراي عالي فضاي 
مجازي که ب��ا حكم مقام معظم رهبري تأس��يس 
ش��د. برخالف ش��وراي عال��ي فضاي مج��ازي، دو 
ش��وراي ديگر س��ابقه نس��بتا بلندمدت��ي در نظام 

سياس��ي و حقوقي ايران دارن��د و در اين مدت، در 
موضوعات مختلف مصوبات متعددي داشته اند. به 
موجب اصل يكصد و هفتاد و شش��م قانون اساسي، 
مصوبات ش��وراي عالي امنيت ملي که در راس��تاي 
انجام وظايف س��ه گانه مذکور در اين اصل اس��ت، 
پس از تأيي��د مقام معظم رهبري قابل اجراس��ت. 
مصوب��ات ش��وراي عالي انق��الب فرهنگ��ي نيز به 
اس��تناد نظر ام��ام راحل رحم��ه اهلل و مقام معظم 
رهب��ري حفظ��ه اهلل الزم االج��را هس��تند. با اين 
وجود حيطه صالحيت ش��وراهاي عالي فوق الذکر 
در مواجهه ب��ا صالحيت ع��ام قانونگذاري مجلس 
شوراي اسالمي به روشني تبيين نشده است و مرز 
ميان حيطه صالحيت مجلس ش��وراي اس��المي با 
اين ش��وراها مشخص نيس��ت. نتايج اين آسيب در 
زم��ان ورود مجلس و هريك از ش��وراهاي مذکور، 
در موضوع واحد نمايان مي شود خصوصا وقتي در 
زمينه مورد بحث اختالف نظر وجود داش��ته باشد. 
در ب��اره محدوده صالحيت ش��وراهاي مذکور، ذکر 
اين توضيح ضروري اس��ت که شوراي عالي امنيت 
ملي به موجب قانون اساس��ي شكل گرفته است و 
با عنايت به نحوه تعيين وظايف اين ش��ورا در اصل 
يكصد و هفتاد و شش��م، مجلس حق وضع مصوبه 
اي مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را در 
حوزه صالحيت اين ش��ورا ن��دارد. البته با توجه به 
اينكه مصوبات اين شورا عمدتا محرمانه است، احراز 
اين امر مي تواند با مش��كل مواجه شود. همچنين 
درخصوص مصوبات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
و ش��وراي عالي فضاي مجازي نيز الزم اس��ت عدم 
مغايرت مصوبات مجلس با مصوبات اين دو ش��ورا 
که با حكم ولي فقيه تشكيل شده اند رعايت شود. 
در واق��ع مجل��س مي تواند در ح��وزه هاي مذکور 
قوانيني که مورد نياز اس��ت را به تصويب برس��اند 
لكن اين مصوبات نبايد مغاير با مصوبات ش��وراهاي 
عالي باشد و بايد چارچوب مصوبات آنها حفظ شود، 
اما مشكل اساس��ي در تعيين حيطه اين چارچوب 
است. در ميان شوراهاي سه گانه فوق الذکر، حيطه 
صالحيت ش��وراي عالي فضاي مجازي، تا حدودي 
به جهت عنوان اين ش��ورا مشخص است و مجلس 
باي��د قوانين مورد نياز در زمين��ه فضاي مجازي را 
با در نظر گرفتن سياس��ت ها و مصوبات اين شورا 
به تصويب برساند، اما درخصوص حيطه صالحيت 
ش��وراي عالي امنيت ملي و ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي موضوع تا حدود زيادي متفاوت است و آن 
هم به دليل عموميت حيطه صالحيت اين ش��وراها 
بر اس��اس عنوان اس��ت. به عنوان مثال درخصوص 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، گويا هرآنچه مربوط 
به حوزه فرهنگ اس��ت در عداد صالحيت هاي اين 
ش��ورا قرار دارد. اگرچه بيشتر تمرکز مصوبات اين 
ش��ورا، بر مباحث مرب��وط به حوزه دانش��گاه ها و 

آموزش عالي اس��ت اما در ميان اين مصوبات موارد 
مربوط به حوزه هاي مختلفي به چش��م مي خورد 
ازجمله ورزش، قرآن، زيس��ت فناوري، طب سنتي 
و... که ناش��ي از برداشتي بسيط از عنوان شوراست 
که الزم اس��ت حوزه هايي که شوراي عالي انقالب 
فرهنگي صالحيت ورود در موضوعات آنها را دارد، 
و همچني��ن نح��وه ورود و ماهي��ت تصميماتي که 

اتخاذ مي نمايد، به روشني مشخص شود.

4 نبود سازوكار نظارت بر مصوبات 
مراجع موازي قانونگذاري 

يك��ي ديگر از آس��يب هايي که مي تواند ناش��ي از 
موض��وع تعدد مراج��ع قانونگذاري بوده و آس��يب 
عدم تعيين حيطه صالحيت اين نهادها را تش��ديد 
نمايد، خ��أ س��ازوکار نظارتي به منظور بررس��ي 
مغاي��رت يا عدم مغايرت مصوب��ات برخي نهادهاي 
موازي قانونگذاري با ش��رع و قانون اساسي و اسناد 
باالدستي در جريان مقرره گذاري است و بر خالف 
مصوبات مجلس شوراي اسالمي، نظارت خاصي بر 
مصوبات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و ش��وراي 
عالي فض��اي مجازي به منظ��ور مطابقت مصوبات 
آنه��ا با هنجارهاي برتر وج��ود ندارد. توضيح اينكه 
از ميان س��ه ش��وراي عالي مذکور در بند فوق، به 
موجب اصل يكصد و هفتاد و شش��م قانون اساسي 
مصوبات ش��وراي عالي امنيت مل��ي، پس از تأييد 
مقام رهبري قابل اجراس��ت و درواقع تحت نظارت 
ولي فقيه اس��ت، لكن شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و ش��وراي عالي فضاي مجازي، اگرچه با حكم مقام 
معظم رهبري تشكيل شده اند، لكن مصوباتشان از 
يكس��و نياز به تأييد ندارند و از س��وي ديگر، عمال 
قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيستند. عالوه 
براين، نظارت پيش��يني نيز درخص��وص مصوبات 
آنها ص��ورت نمي گيرد. عدم تعيي��ن نهاد ناظر بر 
مصوب��ات، عالوه بر آنكه خ��روج از دايره صالحيت 
نهادهاي واضع را محتمل مي س��ازد، امكان نقض 

سلسله مراتب هنجاري را نيز ايجاد مي کند.
ب��ه منظور واکاوی دقيق آس��يب های فوق الذکر و 
ريشه يابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسيم کار 
ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگويی 
بموق��ع تقس��يم کار ملی موجب تقوي��ت گفتمان 
تح��ول قانونگذاری در زم��ان باقيمانده تا انتخابات 

دوره جديد مجلس شورای اسالمی می شود.
پرسشگری از مجمع تشخیص 

مصلحت نظام
- آي��ا تعدد مراکز و مراجع قانونگذاری به مصلحت 

کشور است؟
- چش��م انداز بيست ساله چگونه در مقرره گذاری 

مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری اجرايی ش��ده و 
می شود؟

- کدام دس��ته از سياس��ت های کلی نظام توسط 
مراکز و مراجع متعدد مقرره گذار کش��ور عملياتی 

شده است؟
- مجمع تش��خيص مصلحت نظام چگونه بر اجرای 
چشم انداز بيس��ت ساله و سياست های کلی نظام 
توس��ط مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری کش��ور 

نظارت دارد؟
- اصوال نبود س��ازوکار نظارت��ی بر عملكرد تقنينی 
مراکز متعدد قانونگذاری در کشور به مصالح کشور 

است؟
پرسشگری از دولت

- دول��ت چگونه ه��زاران مصوبه ص��ادره از مراجع 
متعدد قانونگذاری را اجرا می کند؟ 

- آيا مراحل تدوين پيش نويس و تصويب مصوبات 
دولتی به درستی انجام می شود؟

- آيا مديران و کارشناس��ان بخش های تقنينی در 
دولت از آگاهی و تجربه کافی برخوردارند؟

- تايي��د مصوبات در دولت توس��ط چ��ه بخش يا 
نهادی انجام می شود؟

- نظ��ارت بر حس��ن اج��رای مصوب��ات دولتی در 
وزارتخان��ه ها و اس��تانداری ها چگون��ه انجام می 

شود؟
پرسشگری از 

مجلس شورای اسالمی
- آي��ا تع��دد و تكثر مراک��ز و مراج��ع قانونگذاری 
برای مجلس ش��ورای اس��المی نوعی فرصت است 

يا تهديد؟
- آيا در مجلس ش��ورای اسالمی با توانايی علمی و 
فنی فعلی، ام��كان قانونگذاری در همه زمينه های 

تخصصی جامعه وجود دارد؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی 
در خصوص مصوبات صادره از س��وی مراکز متعدد 

قانونگذاری در کشور چيست؟
- راهكار مجلس ش��ورای اس��المی در حل تعارض 
مقررات صادره از مراکز متعدد قانونگذاری کش��ور 

چيست؟
- گ��زارش عملك��رد مجلس ش��ورای اس��المی در 
واگذاری اختيارات تقنينی خود به دولت چيست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- تفس��ير ش��ورای نگهبان از اصول قانون اساسی 
مبنی بر صدور مجوز اختيار قانونگذاری برای برخی 

مراکز و مراجع چپيست؟
- سازوکار نظارت بر مصوبات مراکز و مراجع متعدد 

قانونگذاری بر اساس قانون اساسی چيست؟
- آي��ا روي��ه تاييد و تفس��ير مصوب��ات در مراکز و 
مراج��ع متع��دد قانونگ��ذاری مورد تاييد ش��ورای 

محترم نگهبان است؟
- آيا تاييدکنندگان و تفس��يرکنندگان مصوبات در 
مراک��ز و مراجع متعدد مقرره گذاری در کش��ور از 

تخصص و تجربه کافی برخوردارند؟
- راهكار پيشنهادی ش��ورای محترم نگهبان برای 
حل تعارض نحوه تاييد و تفسير مصوبات در مراکز 

متعدد قانونگذاری در کشور چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مراکز 
و مراجع متعدد قانونگذار در کشور چيست؟

- به نظر س��ازمان بازرسی کل کش��ور آيا مديران 
و کارشناس��ان بخ��ش مق��ررات گ��ذار در مراک��ز 
متع��دد قانونگذاری کش��ور از دانش و تجربه کافی 

برخوردارند؟
- آيا ش��يوه های نظارتی مراکز متعدد مقرره گذار 
در کش��ور مورد تاييد س��ازمان بازرسی کل کشور 

است؟
- نظ��ارت بر کدام دس��ته از مراکز و مراجع متعدد 
قانونگ��ذاری کش��ور در حوزه وظاي��ف و اختيارات 

سازمان بازرسی کل کشور نيست؟
- راهكار پيش��نهادی س��ازمان بازرسی کل کشور 
پيرام��ون ايجاد هماهنگی بيش��تر در امر نظارت بر 
حس��ن اجرای قوانين در مراکز متعدد قانونگذاری 

چيست؟
پرسشگری از 

مجلس خبرگان رهبري 
- اختيارات قانونگذاری مجلس خبرگان رهبری بر 

طبق قانون اساسی چيست؟
- روي��ه های قانونگ��ذاری و مراحل آن در مجلس 

خبرگان رهبری چيست؟
- آي��ا تدوين کنن��دگان پيش نوي��س مصوبات از 
تخص��ص و تجرب��ه کاف��ی در ح��وزه قانونگذاری 

برخوردارند؟
- تاييد و تفس��ير مصوبات مجلس خبرگان رهبری 

چگونه انجام می شود؟
- راهكار پيش��نهادی مجلس خبرگان رهبری برای 
هماهنگی هر چه بيش��تر مراکز متعدد قانونگذاری 

در کشور چيست؟
پرسشگری از 

شوراي عالي امنيت ملي

- اختيارات و وظايف ش��ورای عالی امنيت ملی در 
حوزه قانونگذاری کشور چيست؟ 

- آي��ا رويه تقنينی جاری در ش��ورای عالی امنيت 
ملی همانند مجلس شورای اسالمی نيست؟

- آي��ا با وج��ود ش��ورای عالی امني��ت ملی وجود 
کميس��يون سياس��ت خارج��ی و امني��ت ملی در 

مجلس شورای اسالمی ضروری است؟
- تاييد و تفس��ير مصوبات شورای عالی امنيت ملی 

چگونه انجام می شود؟
- راهكار حل و فصل تعارض بين مصوبات ش��ورای 
عالی امنيت ملی با س��اير مراکز متعدد قانونگذاری 

در کشور چيست؟
پرسشگری از 

شوراي عالي انقالب فرهنگي
- تفاوت مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با 
مصوبات فرهنگی مجلس شورای اسالمی چيست؟

- آيا رويه جاری تصويب مصوبات در ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی ب��ا رويه قانونگ��ذاری در مجلس 

شورای اسالمی مشابه است؟
- آيا با وجود ش��ورای عالی انقالب فرهنگی وجود 
کميس��يون اجتماعی و فرهنگی در مجلس شورای 

اسالمی ضروری است؟
- تايي��د و تفس��ير مصوبات ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگی چگونه انجام می شود؟
- راه��كار حل تعارض بين مصوبات ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی و س��اير مصوبات مربوط به مراکز و 

مراجع متعدد قانونگذاری در کشور چيست؟
پرسشگری از

 شوراي عالي فضاي مجازي
- وظاي��ف قانونی ش��ورای عالی مج��ازی در حوزه 

مقرره گذاری چيست؟
- آيا اعضای شورای عالی مجازی می توانند همانند 
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی به قانونگذاری 

بپردازند؟
- ص��رف نظر از تخصص فضای مجازی، آيا اعضای 
اي��ن ش��ورا از تخص��ص و تجربه کاف��ی در حوزه 

قانونگذاری برخوردارند؟
- تفاوت رويه مقرره گذاری در شورای عالی مجازی 

و مجلس شورای اسالمی چيست؟
- تاييد و تفس��ير مصوبات اين ش��ورا و روش حل 
تعارض مصوبات شورای عالی مجازی با ساير مراکز 

متعدد قانونگذاری چگونه انجام می شود؟ 
پرسشگری از 

شورای عالی استان ها
- حيطه اختيارات ش��وراهای اسالمی شهر و روستا 

در مقايسه با مجلس شورای اسالمی چيست؟
- رويه های مقرره گذاری در اين شوراها چه تفاوتی 

با قانونگذاری در مجلس شورای اسالمی دارد؟
- آيا اعضای ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا در 
زمينه مق��رره گ��ذاری محل��ی دارای آگاهی ها و 

تجربه های الزم و کافی هستند؟
- کدام دستگاه يا نهاد بر مصوبات شوراهای اسالمی 

شهر و روستا نظارت دارد؟
- شوراهای اسالمی شهر و روستا در موارد تعارض 
مصوب��ات خود ب��ا مصوبات س��اير مراک��ز متعدد 

قانونگذاری چه می کنند؟
پرسشگری از رسانه های گروهی

- نقش رس��انه ه��ای گروهی در گفتمان س��ازی 
قانونگراي��ی ب��ا وج��ود مراک��ز و مراج��ع متع��دد 

قانونگذاری در کشور چيست؟
- رس��انه های گروهی تخصصی چگونه می توانند 
ب��ه مراکز متعدد مق��رره گذاری در کش��ور کمك 

نمايند؟
- نظارت بر نحوه قانونگذاری از سوی مراکز موازی 

چگونه از طريق رسانه های گروهی ممكن است؟
- نقش رس��انه های گروه��ی در هماهنگی مراکز 
قانونگذاری س��طح محلی يا بخشی با سطح ملی يا 

فرابخشی چيست؟
راس��تای  در  گروه��ی  ه��ای  رس��انه  رس��الت   -

کارآمدسازی قانون و قانونگذاری چيست؟
پرسشگری از 

اندیشمندان و نخبگان
- نظر تخصص��ی نخبگان و فرهيخت��گان پيرامون 
علل و آثار ناگوار آس��يب های قانونگذاری ناشی از 

تعدد مراکز و مراجه قانونگذاری کشور چيست؟ 
- تحليل انديش��مندان و نخبگان پيرامون گزارش 
پژوهشی منتش��ر شده از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در موارد ياد شده چيست؟

- به نظر انديش��مندان و نخبگان، نمايندگان ادوار 
ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی نسبت به آسيب 
های قانونگذاری ناش��ی از تعدد مراکز قانونگذاری 

توجه کافی را داشته اند؟
- مي��زان تخصص و تجربه مراک��ز و مراجع متعدد 
قانونگذاری در کشور از نظر انديشمندان و نخبگان 

چگونه ارزيابی می شود؟
- مي��زان هماهنگ��ی و ه��م افزايی مراک��ز متعدد 
قانونگذاری کش��ور از نظر انديش��مندان و نخبگان 

چگونه است؟
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امامسجادعليهالسالم:

در شگفتم از کسی که از غذا می  پرهيزد ت�ا گ�رف�ت�ار زي�ان آن نش�ود؛ ولی از 
گ�ناه پ�ره�يز نمی  ک�ند تا گرفتار ننگ و عار آن نگردد.

وز حدیث ر

عزيزانم ! اگر ش��بانه روز شكرگزار خدا باشيم که نعمت اسالم و امام را به بما 
عنايت فرموده ، باز هم کم است . آگاه باشيم که صدق نيت و خلوص در عمل ، 

تنها چاره ساز ماست . ... بدانيد اسالم تنها راه نجات و سعادت ماست . 

گزارش

اصفهان
°35 °12

شهید باکری:

هزار راه نرفته!؟
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )1( می کند:

1. آسيب هاي ناشي از تعدد مراجع قانونگذاري و عدم تعيين حدود صالحيت آنها 
2. عدم تفكيك صالحيت مجلس و شوراهاي محلي 
3. عدم تفكيك صالحيت مجلس و شوراهاي عالي 

4. نبود سازوكار نظارت بر مصوبات مراجع موازي قانونگذاري
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انتخاباتپيشروكمکبسزايیكند.
ايننوشتاربهچهارموردازآسيبهایقانونگذاریدركشورمیپردازدكه

ازنظرخوانندگانوهمراهانمیگذرد.

اشاره


