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مقدمه
»آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي 
ايران« )ويرايش اول( موضوع گزارش رسمی شماره 
16080 اس��ت که در س��ال 1397/07/07 توسط 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی منتشر 
شده است. اين پژوهش به سفارش معاونت پژوهش 
ه��ای سياس��ی-حقوقی و توس��ط دفت��ر مطالعات 
حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام ش��ده اس��ت. 
گروه تهيه و تدوين کنندگان گزارش ش��امل آقايان 
علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي 
حسيني پور اردکاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي 
راجي و علي بهادري جهرمي اس��ت. گروه همكاران 
تهيه و تدوين گزارش ش��امل آقاي��ان علي فتاحي 
زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وکيليان، 
حس��ين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي 
و حمزه اشكبوس اس��ت. ناظران علمي گزارش نيز 
آقاي��ان جليل محبي و احمد حكيم جوادي اس��ت. 
برای پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آسيب 
شناس��ی قانونگذاری کش��ور، عين��ا از متن گزارش 
رسمی ياد شده در آسيب های مختلف استفاده شده 
است که هر گونه ش��ائبه نگاه شخصی، تفسيرهای 
س��ليقه ای و سوء برداش��ت سياسی و جناحی را از 
بين ببرد. نقل عي��ن مطالب گزارش مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی در توضيح آسيب های 
حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غيرقابل انكاری است 
که توس��ط جمعی از پژوهش��گران )ش��امل تهيه و 
تدوين کنندگان، هم��كاران و ناظران علمي( مورد 
اعتماد مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
تهيه و منتش��ر ش��ده اس��ت. مرک��ز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی، مرکزی است که قانونا در 
ساختار تشكيالتی مجلس شورای اسالمی قرار دارد 
و ب��ه عنوان بازوی پژوهش��ی و تحقيقاتی آن عمل 
می کند و رياست آن توسط رييس مجلس شورای 
اس��المی منصوب می شود. گزارش های منتشره از 
س��وی مرکز پژوهش ها سندی رس��می 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 
مطالع��ات حقوقی )گروه حقوق عمومی( اس��ت که 
ه��ر 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 
های مجلس ش��ورای اسالمی، دليل پذيرش تحقق 
آنهاست و کار را بر محققان اين حوزه در امر اثبات 
و تحليل آسيب ها آسان کرده است و نيازی به نقل 
مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها 
و مقاالت در نش��ريات دارای رتبه علمی و پژوهشی 
يا انجام پژوهش های ميدانی و عمليات آماری برای 
اثبات يا رد فرضيه های پژوهش نيس��ت. رس��ميت 
گزارش منتش��ر شده از س��وی مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی مويد اين حقيقت است 
ک��ه در انتخ��اب موض��وع و روش و مراح��ل انجام 
پژوهش، کليه مالحظات علمی، سياسی و اجتماعی 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. مضافا اينكه ش��ان و 
جايگاه مجلس ش��ورای اسالمی در نزد پژوهشگران 
و فرآين��د پژوهش حفظ و رعايت ش��ده اس��ت. به 
عب��ارت ديگر انجام پژوهش و انتش��ار اين گزارش، 
وظيفه ذات��ی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه 
مقننه اس��ت. انتش��ار اين گزارش به معنای واقعی 
کالم، دليل روش��ن و قاطع ب��رای ناکارآمدی قانون 
و قانونگ��ذاری در کش��ور و ناتوان��ی مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی در انجام وظايف ذاتی 
خويش است. پرداختن به آسيب های قانونگذاری و 
پرسشگری مستمر پيرامون علل و آثار آن می تواند 
افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی 
قوانين در راس��تای حل مش��كالت زندگی مردم را 

پيش چشمان ملت بزرگوار ايران مجسم سازد.

ضع���ف در تعيي���ن جرائ���م   16
انتخاباتی و ع���دم اجرای صحيح و 
كامل ضمانت اجراهای پيش بينی 

شده در قانون 

جهت برخورد با متخلفان يكي ديگر از آسيب هايي 
که نظام انتخاباتي فعلي ما با آن مواجه است، از يك 
سو عدم تعيين مش��خص و دقيق جرائم انتخاباتي 
و از سوي ديگر عدم تعيين ضمانت اجراي کافي و 
عدم اجراي صحيح و کامل ضمانت اجراهاي پيش 
بيني شده اس��ت. ماده 66 قانون انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي، 18 بند از جرائم انتخاباتي را احصا 
کرده اس��ت. اما اين م��وارد تمام آنچ��ه در عرصه 
انتخابات به وقوع مي پيوندد نيس��ت و الزم اس��ت 
تمام مصاديق تخلفات و جرائم انتخاباتي به دقت و 
تا حد امكان بيان شود. مصاديقي همچون تبليغات 
انتخابات��ي پي��ش از موعد و تبيي��ن مصاديق آنها، 
فعاليت هاي تبليغاتي برخي از مشاوران فرمانداران 
و اس��تانداران، اس��تفاده از نماده��اي تبليغاتي در 
برخي ش��عب اخ��ذ رأي، ايجاد زمين��ه ممانعت از 
حضور نماينده کانديداها در محل اخذ رأي و تأخير 
در صدور کارت مربوط��ه، فعاليت هاي تبليغاتي و 
شبه تبليغاتي نمايندگان مستقر، تظاهر و جوسازي 
در اعالم و القاء انصراف، شكس��ت و يا پيروزي يك 
کانديداي خ��اص و... . البته ف��ارغ از موارد مذکور 
به رغم تعيين برخ��ي از جرائم انتخاباتي در قانون 
موجود، و بيان مجازات مرتكبان اين جرائم در فصل 
نه��م اين قان��ون، ضمانت اجراه��اي در نظر گرفته 
شده تأثير چنداني در جلوگيري از جرائم انتخاباتي 
نداشته اس��ت و به دليل اينكه امكان اثبات خروج 
انتخابات از مس��ير قانوني و تأثير آن در نتيجه کلي 
انتخاب��ات، در اغلب موارد وجود ن��دارد، احراز اين 
جرائ��م و تخلفات، تأثيري در تأييد نتيجه انتخابات 
نمي گذارد. اين مورد در کنار عدم تعقيب بموقع و 
مؤثر مجرمان و متخلفان انتخاباتي سبب شده است 
تا به نوعي قبح برخي از اين جرائم شكس��ته ش��ده 
و در برخ��ي حوزه ها تبديل به رويه ش��ود. پيگرد 
بموقع و برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان سبب 
خواهد شد که اگرچه جرم يا تخلف صورت گرفته، 
تأثيري در نتيجه انتخابات نداشته باشد، اما به دليل 
بازدارندگ��ي، اوال از ميزان اين موارد در دوره هاي 
بعدي کاسته شود، و ثانيا وجهه انتخابات را تخريب 
نكرده و اعتماد مردم را به س��المت فرايند برگزاري 
انتخابات س��لب نكند. نكته بعدي درخصوص معيار 
تأثير وقوع جرائم مندرج در فصل هفتم، در نتيجه 
انتخابات است. تاکنون هيچ معيار روشني در قانون 
جهت تعيين معيار احراز تأثير وقوع جرم در نتيجه 
انتخابات و خروج انتخابات از مسير قانوني آن ارائه 
نش��ده است. اگرچه مصاديقي از ابطال انتخابات در 
برخي حوزه ه��اي انتخابيه وجود دارد، اما ضروري 
است اوال با تبيين روشن اين موارد، از سوء استفاده 
متخلفان جلوگيري ک��رد و ثانيا با برخورد قاطع و 
بموق��ع، اعتم��اد مردم نس��بت به س��المت فرايند 

برگزاري انتخابات را بيش از پيش تقويت کرد.

ب���رای  كاف���ی  معي���ار  نب���ود   17
تش���خيص تخص���ص و صالحيت 

داوطلبان نمايندگی مجلس 
ازجمله آس��يب هاي موج��ود در نظ��ام انتخاباتي 
مجلس ش��وراي اس��المي، آس��يب ناش��ي از عدم 
وج��ود معي��ار کيف��ي و تخصص��ي ب��راي تأيي��د 
صالحي��ت نماين��دگان اس��ت. اين آس��يب به بعد 
نظارت پيش��يني بر صالحيت نامزدهاي نمايندگي 
مجلس شوراي اسالمي اش��اره دارد. توضيح اينكه 
مبتني بر آموزه هاي اس��المي و همچنين ش��رايط 
مذک��ور در قوانين ازجمله قان��ون انتخابات مجلس 
ش��وراي اس��المي، نامزدهاي نمايندگ��ي انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي بايد شرايط ويژه اي داشته 
باشند و بر اس��اس اصل نود و نهم قانون اساسي و 
نظريه تفس��يري شوراي نگهبان، در طول فرايندي 
که قانون مشخص کرده اس��ت، شوراي نگهبان بر 
صالحيت داوطلب��ان نمايندگي مجلس نظارت مي 
کن��د. با اين وجود از يك س��و معياره��اي در نظر 
گرفته ش��ده ب��راي عضوي��ت در مجلس ش��وراي 
اسالمي مندرج در ماده 28 قانون انتخابات مجلس 
ش��وراي اسالمي معيارهايي کافي به نظر نمي رسد 
و از س��وي ديگر، برخي از معيارهاي تعيين ش��ده 
نيز قابليت برداش��ت هاي متع��ددي دارد. الزم به 
توجه اس��ت که فارغ از ش��رايط اح��راز صالحيت 

اعتق��ادي و اخالقي، درخصوص اح��راز صالحيت 
تخصصي، صرفا به داشتن مدرك کارشناسي ارشد 
و يا باالتر اکتفا ش��ده اس��ت و ناگفته پيداست که 
صرف داش��تن مدرك، دليل متقني براي صالحيت 
تخصصي نيس��ت و الزمه متخصص بودن، در کنار 
داش��تن مدرك، برخورداري از س��وابق پژوهشي و 
کار تخصصي معين، س��وابق اجرايي روشن، داشتن 
تأليف و امثال آن است. نكته ديگر در اين خصوص 
عدم تعيين ش��اخصه اي عيني و قابل بررسي براي 
احراز صالحيت هاي اخالقي و اعتقادي اس��ت. به 
عنوان مثال مشخص نيست ش��رط اعتقاد و التزام 
عملي به اس��الم و نظام مقدس جمهوري اس��المي 
ايران چگونه قابل احراز است و از آنجا که در حقوق 
عموم��ي اصِل ع��دم صالحيت، حاکم اس��ت، بايد 
راهكاره��اي اثبات التزام متقاضيان نامزدي مجلس 

شوراي اسالمي به موارد مذکور مشخص شود.

18  عدم وج���ود زمان و امكانات 
كاف���ی برای ش���ورای نگهبان جهت 

احراز صالحيت ها 
انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي، رقابتي گسترده 
در س��طح کشور براي تصدي س��مت نمايندگي و 
کس��ب يكي از 290 کرس��ي در مجلس ش��وراي 
اس��المي اس��ت. اين رقابت در 207 حوزه انتخابيه 
در سراسر کش��ور جريان دارد و همواره با توجه به 
عدم محدوديت در تع��داد ثبت نام کنندگان، آمار 
متقاضيان نام نويس��ي در انتخابات مجلس شوراي 
اس��المي، رق��م قابل توجهي بوده اس��ت. به عنوان 
مث��ال در انتخابات مجلس دهم قريب به 000. 12 
نفر ثبت ن��ام کرده اند. به موجب م��اده 50 قانون 
انتخابات مجل��س، هيئت هاي اجرايي مراکز حوزه 
هاي انتخابيه موظفن��د حداکثر ظرف ده روز پس 
از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج به دس��ت 
آم��ده از بررس��ي هاي الزم در محل و با اس��تفاده 
از نتايج اعالم ش��ده توسط وزارت کشور صالحيت 
داوطلب��ان در رابط��ه با صالحيت ه��اي مذکور در 
اين قانون را مورد رس��يدگي ق��رار داده و نتيجه را 
کال ب��ه هيئت هاي نظارت اعالم نمايند. ش��كايت 
معترضان به نتيجه بررس��ي ها توسط هيئت هاي 
نظارت اس��تان ها و هيئت نظارت مرکزي بررسي و 
نتيجه به داوطلب��ان اعالم مي گردد. درصورتي که 

نظر هيئت نظارت اس��تان و هيئت نظارت مرکزي، 
تأيي��د نظر هيئت اجراي��ي مبني بر رد صالحيت و 
ي��ا اينك��ه رد نظر هيئت ه��اي اجرايي درخصوص 
تأيي��د صالحي��ت داوطلبان باش��د، معترضين مي 
توانند اعتراض خود را کتبا به شوراي نگهبان ارائه 
نمايند. ش��وراي نگهبان بيس��ت روز پس از اظهار 
نظر هيئت مرکزي نظارت مهلت دارد تا نظر قطعي 
و نهاي��ي خود را درخص��وص تأييد يا رد صالحيت 
داوطلبان به وزارت کشور اعالم نمايد. عالوه بر اين 
ش��وراي نگهب��ان مي تواند در هر م��ورد که صالح 
بداند رأس��ا ورود نمايد. بي ترديد بررس��ي کامل و 
صحيح صالحيت اين حجم از داوطلبان نمايندگي 
مجلس، به زماني بيش از آنچه در قانون فوقاالشاره 
در نظر گرفته ش��ده، نيازمند اس��ت. عالوه بر اين 
امكانات و تش��كيالت گس��ترده تري نيز براي اين 
مهم مورد نياز اس��ت. همين امر سبب گشته تا در 
کنار داوطلبان تأييد صالحيت ش��ده، با دو طيف از 
داوطلبان مواجه باش��يم؛ گروهي که صالحيت آنها 
رد ش��ده اس��ت و گروهي که صالحيت آنها احراز 
نش��ده و مرجع ناظر به نتيجه نرسيده است که اين 
بخ��ش از داوطلبان صالحيت دارند يا خير. از ميان 
داوطلباني که صالحيت آنها احراز نگرديده اس��ت، 
برخي به دليل عدم وجود س��وابق کافي و مثبته با 
اين نتيجه مواجه شده اند، اما برخي ديگر به دليل 
عدم وجود فرصت و امكانات کافي جهت بررس��ي و 

انجام تحقيقات، صالحيتشان احراز نشده است.

19 فق���دان تخص���ص و اش���راف 
كاف���ي برخي نماين���دگان در زمينه 

هاي فقهي و حقوقي 
اولي��ن و مهم تري��ن وظيفه نماين��دگان مجلس، 
نمايندگي ملت در امر قانونگذاري اس��ت و ابتدايي 
تري��ن الزمه انج��ام اين وظيفه خطير، آش��نايي با 
نظام��ات فقهي و حقوقي مرتبط اس��ت. س��اختار 
مجلس و نيز وظايف و تكاليف نمايندگان به موجب 
قانون اساس��ي و آيين نام��ه داخلي مجلس تعيين 
شده اس��ت و انتظار از يك داوطلب نمايندگي اين 
اس��ت که نسبت به مباني و چارچوب هاي مقرر در 
اين قوانين آشنايي داشته باشد. آشنايي با ساختار 
مجلس ش��وراي اس��المي، جايگاه اسناد باالدستي 
همچون قانون اساسي، سياست هاي کلي و فرامين 

رهب��ري در نظام حقوقي، نقش و جايگاه ش��وراي 
نگهبان، حيطه صالحيت ه��اي تقنيني، اجرايي و 
قضايي، وظايف و اختيارات نمايندگان در پيش��برد 
اه��داف کش��ور و... ازجمل��ه مواردي هس��تند که 
نمايندگان بايد با آنها آش��نا باش��ند. عالوه بر اين، 
آش��نايي نماين��دگان با موازين ش��رعي يكي ديگر 
از ضروري��ات تص��دي س��مت نمايندگ��ي مجلس 
شوراي اسالمي است. به موجب اصل چهارم قانون 
اساسي کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، 
اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياس��ي و غير 
اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد. اين اصل 
ب��ر اطالق ي��ا عموم هم��ه اصول قانون اساس��ي و 
قوانين و مقررات ديگر حاکم اس��ت و تشخيص اين 
امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. لذا قوانين 
بر آمده از مجلس شوراي اسالمي که نحوه حرکت 
حكومت اس��المي را در مس��يرهاي تعيين ش��ده 
مش��خص مي کند بايد منطبق با موازين اس��المي 
باش��د و مغايرتي با آن نداشته باشد. الزمه تصويب 
چني��ن قوانيني، آش��نايي مقنن با موازين ش��رعي 
اس��ت و حداقل آن، آگاهي نس��بت به اهم مسائلي 
اس��ت که قانونگذاري در نظام جمهوري اس��المي 
مس��تلزم رعاي��ت آن اس��ت، و همواره م��ورد نظر 
فقهاي ش��وراي نگهبان بوده است. آشنايي و اطالع 
از اين م��وارد ضمن بهبود کيفيت فقهي قوانين، از 
ميزان موارد اختالف ميان مجلس و شوراي نگهبان 
کاس��ته و درنتيجه سبب مي ش��ود وقت مجلس و 
ش��وراي نگهبان صرف مسائلي نش��ود که تاکنون 

بارها به آن پرداخته شده است.
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

- زمينه های تخصص��ی الزم برای تصويب قوانين 
مرتبط با چشم انداز بيست ساله نظام چيست؟

- مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظام ب��رای درك 
مصلحت نظام به چه علوم و فنونی نياز است؟

- تحقق سياست های کلی نظام از طريق بكارگيری 
چه سوابق علمی و تجربی صورت می گيرد؟

- آيا صرفا ب��ا دارابودن زمينه های حقوقی و فقهی 
می توان به تحقق اسناد فرادست کشور پرداخت؟

- نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون اشراف 
نمايندگان مجلس بر مصوبات خود چيست؟

پرسشگری از دولت
- آي��ا ورود نمايندگان کارآم��د و کاربلد با تصويب 
قوانين کارآمد در اداره امور کش��ور به دولت کمك 

می کنند؟
- مشكالت دولت در اداره امور کشور با وجود قانون 

و قانونگذاری ناکارآمد چيست؟
- آي��ا تهيه کنندگان پيش نويس لوايح در دولت از 

زمينه های تخصصی و تجربی کافی برخوردارند؟
- ب��ه نظر دولت آي��ا زمينه های حقوق��ی و فقهی 
می تواند قوانين کش��ور را ب��ا کارآمدی حداکثری 

برساند؟
- دول��ت چگونه ب��ا نمايندگان و مجلس ش��ورای 

اسالمی ناکارآمد تعامل می کند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- آي��ا در تصويب اعتبارنامه های منتخبان مردم به 
نحوه عملكرد آنه��ا در تبليغات انتخاباتی توجه می 

شود؟
- معيارهای تشخيص تخصص و علمی و صالحيت 
ه��ای تجربی داوطلب��ان نمايندگ��ی مجلس برای 

تصويب اعتبارنامه ها چيست؟
- آي��ا احراز صالحي��ت داوطلبان ت��ازه کار و فاقد 
تخصص که مربوط به جناح های سياس��ی مرسوم 
اند از عوامل ناکارآمدی قانون و قانونگذاری کش��ور 

نيست؟
- آيا صرفا داش��تن مدرك کارشناسی ارشد با توجه 

به پديده ناگوار مدرك گرايی و نه سوادگرايی برای 
قبول مس��ئوليت نمايندگی مجلس شورای اسالمی 

کافی است؟
- آگاهی و شناخت الزم پديده های اجتماعی برای 
قانونگذاری در مجلس شورای اسالمی از چه طريقی 

تامين می شود؟

 پرسشگری از شورای نگهبان
- پاس��خ صريح ش��ورای محترم نگهب��ان در تاييد 
صالحيت اف��راد فاقد تخصص و تجرب��ه الزم برای 
نمايندگ��ی م��ردم در مجل��س ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- معيارهای احراز صالحيت علمی و فنی نمايندگان 
مجلس شورای اس��المی در شورای محترم نگهبان 

چيست؟
- چرا ش��ورای محترم نگهب��ان در تاييد صالحيت 
علمی و تجربی اف��راد ناکارآمد از گزينه عدم احراز 

صالحيت استفاده نمی کند؟
- چرا س��وابق ناکارآمدی نمايندگان فعلی مجلس 
شورای اسالمی موجب نمی شود که شورای محترم 

نگهبان نسبت به عدم صالحيت آنان اقدام نمايد؟
- آيا روح حاکم در بيان شرايط الزم برای نمايندگی 
مجلس ش��ورای اس��المی مبتنی ب��ر کارآمدی در 
قانونگذاری نيست که شورای محترم نگهبان از آن 
به عنوان ش��رط الزم برای احراز صالحيت استفاده 

کند؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملكرد س��ازمان بازرس��ی کل کشور در 
نظارت بر کارکرد دس��تگاه های مج��ری انتخابات 

چيست؟
- نظر نظارتی س��ازمان بازرسی کل کشور پيرامون 
نق��ش نمايندگان ناکارآمد در قان��ون و قانونگذاری 

ناکارآمد چيست؟
- گزارش نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور 

بر عملكرد هيات های اجرايی انتخابات چيست؟
- گونه شناسی ناکارآمدی علمی و تجربی در ميان 

قوانين ناکارآمد چيست؟
- آسيب شناسی قانون و قانونگذاری ناکارآمد از بعد 

نظارتی در دستگاه های اجرايی چيست؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- نقش رس��انه های گروهی در معيارس��ازی برای 
تشخيص صالحيت های علمی و تجربی نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- رس��انه های گروه��ی چگونه می توانن��د ناتوانی 
داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسالمی را برای 

مردم آشكار نمايند؟
- آيا همراهی رس��انه های گروهی با جريان قانون و 
قانونگذاری ناکارآمد و بسنده کردن به نقل اخبار آن 

با رسالت تاريخی آنها سازگار است؟
- رس��انه ه��ای گروه��ی چگون��ه م��ی توانن��د به 
کش��ور  در  قانونگ��ذاری  و  قان��ون  کارآمدس��ازی 

بپردازند؟
- آي��ا خبرنگاران و دس��ت اندرکاران رس��انه های 
گروه��ی به عمق ناکارآمدی قان��ون و قانونگذاری و 

راهكارهای برون رفت از آن آگاهی کافی دارند؟

پرسشگری از انديشمندان و نخبگان
- ارزيابی انديشمندان و نخبگان جامعه از کارآمدی 

قانون و قانونگذاری در کشور چيست؟
- س��طح علمی و تجربی نمايندگان دوره های اخير 
مجلس ش��ورای اس��المی از س��وی انديشمندان و 

نخبگان چگونه ارزيابی می شود؟
- به نظر انديش��مندان و نخبگان جامعه راهكارهای 
ب��رون رف��ت از ناکارآم��دی قان��ون و قانونگذاری 

چيست؟
- از ديدگاه انديش��مندان و نخبگان، س��طح فعلی 
تخصصی و فنی نمايندگان مجلس شورای اسالمی 

توانايی حل مشكالت زندگی مردم را دارد؟
- آيا شيوه فعلی تاييد صالحيت داوطلبان نمايندگی 
مجلس شورای اسالمی از نظر انديشمندان و نخبگان 
می تواند مش��كل ناکارآمدی قانون و قانونگذاری را 

برطرف نمايد؟ 
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