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زن و مـرد مـؤمن پـيوسته در جـان و مـال و فرزندشان گرفتار بال 
می  شوند تا آن كه بدون گناه ، خدا را ديدار كنند.
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تفضلي ايران شناس معاصر)1375ش(  درگذشت مترجم شهير معاصر استاد محمد 
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اشاره:تاكنونموضوعآسيبشناسیقانونگذاریدرايران
ازس�ویپژوهشگرانونويسندگانبس�ياریموردتوجه
ق�رارگرفتهاس�توهريکبهتناس�بتخصصوتجربه
خ�ودبهاينموضوعمهمپرداختهاند.نکتهقابلتوجهدر
ايندستپژوهشهایآسيبشناسانه،قابليتاستناديا
اصوالمستندس�ازیديدگاههاونظراتبهشواهدعينیو
واقعيتهایمتقناس�ت.انتشارگزارش»آسيبشناسي
نظامقانونگذاريجمهورياس�اميايران«)ويرايشاول(
ازس�ویمركزپژوهشهایمجلسش�ورایاسامیاين
سوالرابهذهنمتبادرمیكندكهپساز113سالسابقه
قانونگذاریوجودخيلعظيمآسيبهایريزودرشتدر
حوزهقانونگذاری،نشانهچيست؟قانونگذاریكشوربااين
همهآس�يبومشکاتیكهدارد،چگونهمیتواندبهحل
معضاتسايربخشهایجامعهبويژهحلمشکاتمتعدد
وروزافزونزندگیمردمبپردازد؟چراكهقبلازهركاری
خودنيازمندتغييروتحولاست!نظربهاينکهبيانآسيب
هادردیراازجامعهدرماننمیكندروزنامهسياستروز
برطبقرس�الترسانهایخودگزارشمركزپژوهشهای
مجلسش�ورایاسامیرامبنایپرسش�گریازتقسيم
كارملیدرحوزهقانونگرايیكش�ورقراردادهاس�تتابه
ريش�هيابیعللوآثارآس�يبهابپردازد.اميداستكه
پاسخگويیبهنگامدستگاههاونهادهایمربوطهبتواندبه
گسترشگفتمانتحولدرقانونگذاریبرایانتخاباتپيش

روكمکبسزايیكند.

مقدمه
ــي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران«  »آسيب شناس
ــماره 16080 است  ــمی ش )ويرايش اول( موضوع گزارش رس
كه در سال 1397/07/07 توسط مركز پژوهش های مجلس 
ــت. اين پژوهش به سفارش  ــورای اسالمی منتشر شده اس ش
معاونت پژوهش های سياسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات 
ــده است. گروه تهيه و  حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام ش
تدوين كنندگان گزارش شامل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل 
درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، 
ــت. گروه  ــيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي اس س
ــان علي فتاحي  ــامل آقاي ــكاران تهيه و تدوين گزارش ش هم
ــن وكيليان، حسين  زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حس
عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس 
ــت. ناظران علمي گزارش نيز آقايان جليل محبي و احمد  اس
ــت. برای پرهيز از هر گونه پيش داوری در  حكيم جوادي اس
ــی قانونگذاری كشور، عينا از متن گزارش  مورد آسيب شناس
ــيب های مختلف استفاده شده است  ــمی ياد شده در آس رس
كه هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای و سوء 
ــی و جناحی را از بين ببرد. نقل عين مطالب  ــت سياس برداش
گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در توضيح 
ــه مطالب غيرقابل انكاری  ــيب های حوزه قانونگذاری، ارائ آس
ــط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه و تدوين  است كه توس
كنندگان، همكاران و ناظران علمي( مورد اعتماد مركز پژوهش 
ــورای اسالمی تهيه و منتشر شده است. مركز  های مجلس ش
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مركزی است كه قانونا در 
ساختار تشكيالتی مجلس شورای اسالمی قرار دارد و گزارش 
های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابليت استنادی باال 
ــود. اعالم رسمی آسيب های حوزه تقنين از  محسوب می ش
سوی مركز پذيرش های مجلس شورای اسالمی، دليل پذيرش 
ــت و كار را بر محققان اين حوزه در امر اثبات آسيب ها  آنهاس
آسان نموده است و نيازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی 
معتبر شامل كتاب ها و مقاالت در نشريات دارای رتبه علمی و 
پژوهشی يا انجام پژوهش های ميدانی و عمليات آماری برای 

اثبات يا رد فرضيه های پژوهش نيست. 

53 آس�يبهايمرتبطباارج�اعمصوباتبهمجمع
تشخيصمصلحتنظام

به موجب اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين شرع 
ــي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت  و يا قانون اساس
نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه 
رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون 
ــده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. بر اساس  ذكر ش
ــخيص مصلحت نظام و  ماده 25 آيين نامه داخلي مجمع تش
ماده 202 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي زماني 
ــوراي نگهبان مبني بر مغايرت با  كه مصوبه مجلس با ايراد ش
شرع يا قانون اساسي مواجه شود، جهت اصالح و رفع ايراد به 
مجلس بازگردانده مي شود و در كه مجلس با در نظر گرفتن 
ــد، رئيس  حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باش
ــزارش جامع و مكتوب  ــور را همراه با گ ــس مصوبه مذك مجل
شوراي نگهبان و نيز داليل اصرار مجلس بر نظر مصلحتي خود 
)صورت مذاكرات( به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي 
كند. بررسي دقيق تر اين فرايند حاكي از آسيب هايي است كه 
در برخي موارد اشكاالتي را در نظام قانونگذاري ايجاد كرده و 

يا مي تواند سرمنشأ ايرادهاي جديدي باشد.

54 نب�ودفرايندمش�خصجهتبازبررس�يواصاح
مصوباتمجمع

ــد، مصوبات مجلس شوراي اسالمي پس از  آنگونه كه بيان ش
طي فرايند مشخصي جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارجاع مي شود و نظر مجمع درخصوص مصوبه 
مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان فصل الخطاب خواهد 
بود. اما محل اشكال در اين است كه اين مصوبه همانند تمام 
ــي و انجام  ــت زمان نيازمند بازبررس ــن مصوب، با گذش قواني

اصالحات مورد نياز است و بر اين اساس بايد طريق مشخصي 
براي اين امر در نظر گرفته مي شد، اما بررسي قوانين مربوط 
ــان دهنده آن است كه چنين امري به درستي پيش بيني  نش
نشده است. توضيح اينكه به موجب نظر تفسيري شماره 4575 
شوراي نگهبان، مورخ 1372/03/03، در پاسخ به سؤال رياست 
وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبني بر اينكه آيا مجمع 
ــود در باره آنها  ــس از تصويب و ابالغ مصوبات خ ــي تواند پ م
ــخيص  تجديد نظر كند؟ چنين بيان مي دارد كه: مجمع تش
ــتقال در مواد قانوني مصوبه خود  مصلحت نظام نمي تواند مس

تجديد نظر كند. 
در همين راستا و در پاسخ به بخش ديگر استفسار فوق الذكر 
ــوراي اسالمي و ساير مراكزي  در خصوص اينكه آيا مجلس ش
ــررات و قوانين را دارند  ــه به نحوي حق تعيين ضوابط و مق ك
ــخ و ابطال  ــات مجمع را رد و نقض و يا فس ــي توانند مصوب م
كنند؟ نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 7/24 1372/0 به اين 
ــرح اعالم مي گردد كه هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق  ش
ــخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت  رد و ابطال و نقض و فس
نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط 
ــوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي بود  به اختالف نظر ش
مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه 
باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه 
موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع 
ــتعالم از مقام رهبري و عدم  ــال شده باشد در صورت اس ارس
مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسالمي 
مي باشد. همان گونه كه از متن نظر تفسيري برمي آيد، امكان 
دخل و تصرف مجلس در مصوبات مجمع كه مربوط به اختالف 
نظر مجلس و شوراي نگهبان است، وجود دارد، مشروط بر اين 
است كه اوال زمان معتدبه از تصويب مصوبه در مجمع گذشته 

باشد و ثانيا تغيير مصلحت موجه باشد. 
ــت كه معيار تعيين زمان معتدبه چيست و  اما سؤال اينجاس
ــخيص موجه بودن تغيير مصلحت  كدام مرجع صالحيت تش
ــخيص در خصوص اين  را دارد؟ آيا مجلس بايد از مجمع تش
ــت از مصوبات استعالم كند؟ يا اينكه مستقال مي تواند به  دس
استناد تشخيص خود مبني بر گذشت اين زمان و موجه بودن 
تغيير مصلحت اقدام به اصالح آن نمايد؟ رويه شوراي نگهبان 
براين است كه بر اساس اين نظر تفسيري، طرح ها و لوايحي 
ــخيص است را مغاير  كه مربوط به اصالح مصوبات مجمع تش
ــوان نمونه در نظر  ــد و دوازدهم مي داند. به عن ــا اصل يكص ب
ــماره 94/102/1055 مورخ 1394/03/09 در مورد اليحه  ش
تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سالمت نظام اداري 
و مقابله با فساد، اينگونه بيان كرده است: نظر به اينكه موادي 
از اين قانون مورد ايراد شوراي نگهبان بوده كه با اصرار مجلس 
مكرم شوراي اسالمي مطابق اصل يكصد و دوازده قانون اساسي 
به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در نهايت به 
تصويب آن مجمع رسيده است، بنابراين مواد مذكور عالوه بر 
اينكه داراي همان اشكاالتي است كه در نظريه سابق اين شورا 
ــي و داراي مدت  ــت، از آنجا كه قانون مزبور آزمايش آمده اس
معين بوده و مهلت مقرر منقضي گرديده است، عليهذا مغاير 
اصل يكصد و دوازده قانون اساسي نيز مي باشد. كه در نهايت، 
ــا مصوبه مجمع  ــي اين قانون ب ــد مهلت اجراي آزمايش تمدي

تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرفت. 
همچنين در نظر شماره 93/100/3284 مورخ 1393/10/21 
ــي  ــوص طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش در خص
ــرح را به دليل اينكه  ــررات مالي دولت، ماده 54 اين ط از مق
محل مصرف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير 
ــت، مغاير اصل يكصد و دوازده قانون اساسي و نظريه  داده اس
ــماره 5318 مورخ 1372/7/24 اين شورا دانسته  تفسيري ش
است. در حال حاضر و پس از اصالح آيين نامه داخلي مجمع 
ــخيص مصلحت نظام، در تبصره2 ماده 25 اين آيين نامه  تش
ــب مورد  ــت مصلحت مورد نظر مجمع، حس مقرر گرديده اس
داراي زمان معين خواهد بود با اين وجود اوال تكليف مصوباتي 
كه قبل از اين اصالحيه به تصويب رسيده اند مشخص نيست 
ــبت به طرح ها و لوايح  ــوراي نگهبان، كمافي السابق نس و ش
مربوط به اين مصوبات، ايراد فوق الذكر را وارد مي داند و ثانيا، 
در مصوبات اخير مجمع در اين زمينه نيز، مواردي هستند كه 

زمان در نظر گرفته نشده است.
ــرم در تاريخ  ــگيري از وقوع ج ــال قانون پيش ــه عنوان مث  ب
ــخيص مصلحت نظام با  ــع تش ــوي مجم 1394/06/21 از س

ــش ماده و پنج تبصره، موافق با مصلحت  اصالحات كلي در ش
ــخيص داده شد و قانون رسيدگي به دارايي مقامات،  نظام تش
ــران، در تاريخ  ــالمي اي ــئوالن و كارگزاران جمهوري اس مس
ــاده و 29 بند و 3  ــات كلي در 6 م ــا اصالح 1394/80/90، ب
ــخيص مصلحت نظام رسيد. در  تبصره به تصويب مجمع تش
ــوراي نگهبان و  ــك از اين دو قانون كه پس از ايراد ش هيچ ي
ــدند، زماني  ــال ش اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع ارس
ــت و در كل  ــده اس ــراي تعيين مصلحت در نظر گرفته نش ب
ــته از مصوبات با چه سازوكاري بايد  ــخص نيست اين دس مش

مورد بازبررسي قرار گيرند.

55 نبودحدنصابجهتارجاعموضوعبهمجمع
اصل نود و يكم قانون اساسي هدف از تشكيل شوراي نگهبان 
را پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت 
ــت و  ــالمي با آنها بيان كرده اس ــوراي اس مصوبات مجلس ش
شوراي نگهبان نيز در راستاي تحقق اين هدف، مطابق اصول 
هفتاد و يك، هفتاد و دو، نود و يك و نود و چهار قانون اساسي، 
مانع از تصويب طرح ها و لوايحي مي شود كه با موازين شرع 

يا قانون اساسي مغاير باشند. 
ــالمي ايجاب مي كند  ــن ميان گاهي مصلحت نظام اس در اي
ــد كه  كه به رغم وجود مغايرت مذكور، قانوني به تصويب برس
مرجع بررسي و تصميم گيري در اين موضوع مجمع تشخيص 
ــين بيان  ــت. همان گونه كه در بخش پيش مصلحت نظام اس
ــازوكار ارجاع مصوبه به مجمع، به اين نحو است كه  ــد، س ش
ــوراي نگهبان، مصوبه به مجلس بازگردانده مي  پس از ايراد ش
ــود و مطابق ماده 202 قانون آيين نامه داخلي، در صورتي  ش
كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام، همچنان بر 
رأی خود باقی باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام ارسال می كند.
 اين اصرار همانند روال معمول ساير مصوبات عادي مجلس، با 
رأي اكثريت مطلق نمايندگان حاضر صورت مي پذيرد در حالي 
ــرار بر تصويب مصوبه اي، مغاير با موازين  كه علي القاعده اص
ــرع مقدس اسالم يا قانون اساسي، بايد واجد داليل متقن و  ش
منطقي و پشتوانه قابل دفاع كارشناسي باشد و نصاب باالتري 
از نمايندگان منطق و اتقان اين مصلحت را بپذيرند، بنابراين 
بايد راهكاري ارائه شود كه مصوبات مذكور با رأيي مشابه ساير 
مصوبات معمول مجلس )نصف به عالوه يك نمايندگان حاضر( 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده نشوند و از نصاب 

باالتري جهت ارجاع برخوردار باشند.

56 عدمرأيگيريبهمصلحتبودنارجاعبهمجمع
به رغم مخالفت با شرع و قانون اساسي در ادامه نكات مذكور در 
بخش قبل، آسيب ديگري كه در مورد فرايند ارجاع مصوبات 
ــخيص مصلحت نظام قابل اشاره است، به  در مورد مجمع تش
ــود. در فرايند  موضوع رأي گيري در اين زمينه مربوط مي ش
ــيون ها، صحن  فعلي پس از رفت و آمدهاي مصوبه در كميس
ــوراي نگهبان، نمايندگان به اصرار بر مصوبه مجلس رأي  و ش
مي دهند و اين ذهنيت وجود دارد كه براي رفع مشكل يا حل 
ــوراي نگهبان، بر اين مصوبه  ــي از نظام، به رغم ايراد ش معضل

اصرار ورزيده مي شود. 
ــخصا عنوان رأي گيري، رأي به مصلحت  در حالي كه اگر مش
بودن ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص به رغم مغايرت با شرع و 
قانون اساسي باشد، نمايندگان بيشتر متذكر اين امر مي شوند 
كه اين مصوبه با آنكه با شرع يا قانون اساسي مغاير است، مورد 
ــت و از اين حيث اصرار بر تصويب آن وجود  مصلحت نظام اس
ــرع يا قانون  ــه مصلحت تصويب قانون مغاير با ش دارد. رأي ب
اساسي به جاي رأي به اصرار بر مصوبه مجلس، مي تواند توجه 

نمايندگان را بيش از پيش به موضوع جلب كند.
ــيب های فوق الذكر و ريشه يابی  به منظور واكاوی دقيق آس
ــی در حوزه  ــيم كار مل ــگری از تقس ــل و آثار آنها، پرسش عل
قانونگذاری ضروری است. پاسخگويی بموقع تقسيم كار ملی 
موجب تقويت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقيمانده تا 

انتخابات دوره جديد مجلس شورای اسالمی می شود.
ــوراي نگهبان مبني بر  ــا ايراد ش ــي كه مصوبه مجلس ب زمان
ــرع يا قانون اساسي مواجه شود، جهت اصالح و  مغايرت با ش
رفع ايراد به مجلس بازگردانده مي شود و در كه مجلس با در 
ــام همچنان بر رأی خود باقی  نظر گرفتن حفظ مصلحت نظ
ــد، رئيس مجلس مصوبه مذكور را همراه با گزارش جامع  باش

ــل اصرار مجلس بر نظر  ــوراي نگهبان و نيز دالي و مكتوب ش
مصلحتي خود )صورت مذاكرات( به مجمع تشخيص مصلحت 

نظام ارسال مي كند.
مصوبات مجلس شوراي اسالمي پس از طي فرايند مشخصي 
جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
مي شود و نظر مجمع درخصوص مصوبه مورد اختالف مجلس 

و شوراي نگهبان فصل الخطاب خواهد بود.
ــت زمان نيازمند  مصوبه همانند تمام قوانين مصوب، با گذش
بازبررسي و انجام اصالحات مورد نياز است و بر اين اساس بايد 
طريق مشخصي براي اين امر در نظر گرفته مي شد، اما بررسي 
قوانين مربوط نشان دهنده آن است كه چنين امري به درستي 

پيش بيني نشده
هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد
ــتقال در مواد  ــخيص مصلحت نظام نمي تواند مس مجمع تش

قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند
در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختالف نظر 
ــوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي بود مجلس پس از  ش
گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح 

و تصويب قانون مغاير را دارد
ــت و كدام مرجع صالحيت  ــار تعيين زمان معتدبه چيس معي
تشخيص موجه بودن تغيير مصلحت را دارد؟ آيا مجلس بايد 
از مجمع تشخيص در خصوص اين دست از مصوبات استعالم 
كند؟ يا اينكه مستقال مي تواند به استناد تشخيص خود مبني 
ــر مصلحت اقدام به  ــت اين زمان و موجه بودن تغيي بر گذش

اصالح آن كند؟
ــورد داراي زمان معين  ــب م مصلحت مورد نظر مجمع، حس
ــود اوال تكليف مصوباتي كه قبل از اين  ــد بود با اين وج خواه

اصالحيه به تصويب رسيده اند مشخص نيست
در مصوبات اخير مجمع در اين زمينه نيز، مواردي هستند كه 
زمان در نظر گرفته نشده است و مشخص نيست اين دسته از 

مصوبات با چه سازوكاري بايد مورد بازبررسي قرار گيرند.
ــي كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام،  در صورت
همچنان بر رأی خود باقی باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور 
را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال می كند. اين اصرار 
ــس، با رأي  ــاير مصوبات عادي مجل ــد روال معمول س همانن
ــورت مي پذيرد در حالي  اكثريت مطلق نمايندگان حاضر ص
ــب مصوبه اي، مغاير با موازين  ــه علي القاعده اصرار بر تصوي ك
ــرع مقدس اسالم يا قانون اساسي، بايد واجد داليل متقن و  ش
منطقي و پشتوانه قابل دفاع كارشناسي باشد و نصاب باالتري 
ــدگان منطق و اتقان اين مصلحت را بپذيرند، بنابراين  از نماين
بايد راهكاري ارائه شود كه مصوبات مذكور با رأيي مشابه ساير 
مصوبات معمول مجلس )نصف به عالوه يك نمايندگان حاضر( 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده نشوند و از نصاب 

باالتري جهت ارجاع برخوردار باشند.
رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي به 
جاي رأي به اصرار بر مصوبه مجلس، مي تواند توجه نمايندگان 

را بيش از پيش به موضوع جلب كند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- نحوه استفاده مجمع تشخيص مصلحت نظام از گزارش جامع 
ــورای  ــوراي نگهبان و نيز داليل اصرار مجلس ش و مكتوب ش

اسالمی بر نظر مصلحتي خود )صورت مذاكرات( چيست؟
ــاز در مصوبات  ــام اصالحات مورد ني ــي و انج - نحوه بازبررس
ــخيص مصلحت نظام با گذشت زمان چگونه انجام  مجمع تش

می شود؟ 
- گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد يعنی 

چه؟ معيار تشخيص آن چيست و با كيست؟
- تكليف بسياری از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه 

دارای قيد زمان اعتبار نيستند چيست؟
ــخيص مصلحت نظام آيا رأي به مصلحت  - از نظر مجمع تش
تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر 

مصوبه مجلس شورای اسالمی تفاوت ماهيتی دارد؟

پرسشگری از دولت
ــي و انجام اصالحات  ــكار اجرايی دولت در نحوه بازبررس - راه
مورد نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با گذشت 

زمان چيست؟

- نقش دولت در اعالم گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت 
چيست؟

ــياری از مصوبات مجمع تشخيص  - نقش دولت در اجرای بس
مصلحت نظام كه دارای قيد زمان اعتبار نيستند چيست؟

ــب قانون مغاير با  ــت آيا رأي به مصلحت تصوي ــر دول - از نظ
شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای 

اسالمی تفاوت ماهيتی دارد؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

ــورای اسالمی  ــی داليل اصرار مجلس ش - ارزيابی كارشناس
ــالی به مجمع  ــر مصلحتي خود )صورت مذاكرات( ارس بر نظ

تشخيص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟
- راهكار تقنينی مجلس شورای اسالمی در نحوه بازبررسي و 
انجام اصالحات مورد نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت 

نظام با گذشت زمان چيست؟
- نقش تقنينی مجلس شورای اسالمی در اعالم گذشت زمان 

معتدبه كه تغيير مصلحت چيست؟
ــالمی در مورد بسياری از  ــورای اس - نقش تقنينی مجلس ش
ــخيص مصلحت نظام كه دارای قيد زمان  مصوبات مجمع تش

اعتبار نيستند چيست؟
ــورای اسالمی آيا رأي به مصلحت تصويب  - از نظر مجلس ش
ــرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه  قانون مغاير با ش

مجلس شورای اسالمی تفاوت ماهيتی دارد؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی

- نقش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در تقويت 
داليل اصرار مجلس بر نظر مصلحتي خود )صورت مذاكرات( 

ارسالی به مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
ــورای اسالمی در  ــنهاد مركز پژوهش های مجلس ش - پيش
نحوه بازبررسي و انجام اصالحات مورد نياز در مصوبات مجمع 

تشخيص مصلحت نظام با گذشت زمان چيست؟
ــی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  - نظر پژوهش
گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد يعنی 

چه؟ معيار تشخيص آن چيست و با كيست؟
ــی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  - نقش پژوهش
در مورد بسياری از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه 

دارای قيد زمان اعتبار نيستند چيست؟
- از نظر مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی آيا رأي به 
مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به 

اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسالمی تفاوت ماهيتی دارد؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
ــوراي  - الگوی گزارش جامع و مكتوب اعالم مغايرت مصوبه ش

نگهبان ارسالی به مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
- نظر شورای نگهبان در نحوه بازبررسي و انجام اصالحات مورد 
نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با گذشت زمان 

چيست؟
- نظر شورای نگهبان گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به 

همراه دارد يعنی چه؟ معيار تشخيص آن چيست و با كيست؟
- نظر شورای نگهبان در مورد بسياری از مصوبات مجمع تشخيص 

مصلحت نظام كه دارای قيد زمان اعتبار نيستند چيست؟
- از نظر شورای نگهبان آيا رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير 
با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای 

اسالمی تفاوت ماهيتی دارد؟

پرسشگری از قوه قضاییه
ــازمان بازرسی كل كشور پيرامون  - گزارش عملكرد نظارتی س
ــاله نظام در دستگاه های  ــم انداز بيست س تحقق اهداف چش

اجرايی چيست؟
ــازمان بازرسی كل كشور پيرامون  - گزارش عملكرد نظارتی س
ــای اجرايی  ــتگاه ه ــای كلی نظام در دس ــت ه اجرای سياس

چيست؟
ــازمان بازرسی كل كشور پيرامون  - گزارش عملكرد نظارتی س
اجرای مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستگاه های 

اجرايی چيست؟
ــاخصه های ارزيابی اجرای مصلحت )قانون مغاير با شرع و  - ش

قانون اساسی( در دستگاه های اجرايی چيست؟
- نقش سازمان بازرسی كل كشور پيرامون گذشت زمان معتدبه 

كه تغيير مصلحت را به همراه دارد چيست؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
ــور در  ــانه های گروهی در تبيين مصلحت كش - نقش رس

مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟ 
ــانه های گروهی در اعالم گذشت زمان معتدبه  - نقش رس

كه تغيير مصلحت را به همراه دارد چيست؟
ــانه های گروهی در گسترش گفتمان اجتماعی  - نقش رس

مصلحت و مصلحت انديشی چيست؟
- رسالت رسانه ها در پرسشگری از تقسيم كار ملی پيرامون 

مصلحت و مصلحت انديشی چيست؟
ــانه های گروهی در كمك تخصصی به تقسيم  - وظيفه رس

كار ملی در حل مشكالت زندگی مردم چيست؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان 
ــمندان و نخبگان پيرامون وضعيت مصلحت و  - نظر انديش

مصلحت انديشی در كشور چيست؟
ــت زمان  ــگان در اعالم گذش ــمندان و نخب ــش انديش - نق

معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد چيست؟
- ارزيابی انديشمندان و نخبگان پيرامون گفتمان اجتماعی 

مصلحت و مصلحت انديشی چيست؟
- از نظر انديشمندان و نخبگان آيا رأي به مصلحت تصويب 
ــا رأي به اصرار بر  ــي ب ــرع يا قانون اساس قانون مغاير با ش

مصوبه مجلس شورای اسالمی تفاوت ماهيتی دارد؟
ــيم  ــمندان و نخبگان پيرامون فعاليت تقس - ارزيابی انديش
ــكالت در زندگی مردم  ــذاری و تداوم مش ــی قانونگ كار مل

چيست؟
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