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  در اين ستون نگاهي به اتفاق هاي خوشايند 
هفته اخير در سيس�تم قضايي كشور داريم. 
اتفاق هايي كه بيانگر افق هاي روشن قضايي و 

دادرسي در كشور است. 
--------------------------------------

آزادي
 به صرف ناهار ظهر عاشورا

نيك��وكار يزدي هزين��ه پذيرايي و طب��خ ناهار ظهر 
عاشورا را كه يك نذر قديمي بود، به آزادي زندانيان 
جرائم غير عمد اختصاص داد.  يك نيكوكار يزدي با 
حضور در ستاد ديه استان يزد و اهداي مبلغي معادل 
۱۵۰ ميليون ريال، هزينه طبخ ناهار ظهر عاشوراي 
حسيني را امسال براي حفظ حداكثري پروتكل هاي 
بهداشتي صرف آزادي پدر دربندي كرد كه به دليل 
عدم توانايي در پرداخ��ت مبلغ مقروضه روانه حبس 
شده بود.  اين نيكوكار ۴۲ ساله كه تمايل داشت نام و 
تصويرش فاش نشود، هدف از اين اقدام خداپسندانه 
را ترويج فرهنگ حسيني و كمك به آزادي زندانياني 
اعالم نم��ود كه به دالي��ل ناتواني مال��ي در روز هاي 
سوگواري ساالر شهيدان امكان ش��ركت در هيئت 
مذهبي را ندارند.  گفتني است، طرح هر هيئت آزادي 
يك زنداني پويشي مردمي اس��ت كه به همت ستاد 
ديه استان و با مشاركت سازمان فرهنگي، اجتماعي و 
ورزشي شهرداري يزد و خانه صلح و انديشه اين شهر 
در سطح استان برگزار مي شود و عوايد آن قرار است 
صرف بدهكاران عائله مندي ش��ود كه نه با سوء نيت 
مجرمانه، بلكه بر حسب نواسانات بازار اقتصادي گرفتار 

زندان شده اند.
 هر هيئت آزادي يك زنداني

مديرعامل ستاد ديه كشور از آزادي بيش از ۳۳۰ نفر از 
زندانيان جرائم غيرعمد به بركت اجراي پويش مردمي 
»هر هيئت حس��يني، آزادي يك زنداني« خبر داد.  
سيد اسداهلل جواليي، مديرعامل ستاد ديه كشور اظهار 
كرد: در سالي كه به دليل شيوع ويروس كرونا و به تبع 
آن اعمال محدوديت هاي بهداشتي امكان برگزاري 
آيين هاي گلريزان ميسر نبود، اما به همت همكاران 
ستادي و همياري مددكاران خدوم زندان ها، چه در 
ايام ماه رمضان و چه در همين روز هاي س��وگواري 
حضرت اباعبداهلل)ع( خوش��بختانه چراغ حمايت از 
بدهكاران غيربزهكار خاموش نبوده است.  وي با تقدير 
از حمايت خادمان تكاياي عزاداري در امر دستگيري 
از عاشقان حس��يني گرفتار در بند گفت: قابل تأمل 
است در شرايط خاص كشور كه تحت تأثير بيماري 
كرونا قرار دارد، در قالب پويش هاي انساندوس��تانه 
ويژه ماه رمضان و همچنين دهه اول ماه محرم نه فقط 
تداوم كمك هاي نقدي خيران را داشته ايم، بلكه طبق 
آمار افزايش واريزي ها را در مقايس��ه با مدت مشابه 
س��ال قبل داريم.  وي يادآور شد: امسال با مشاركت 
تكايايي، چون هيئت »جان نثاران اسالميه« وخيمه 
»انصارالواليت« در شهر يزد، هيئت »انصارالحسين« 
در تهران و موكب »وليه اهلل« شهر تبريز موضوع طرح 
»هر هيئت آزادي ي��ك زنداني« تا ب��ه امروز زمينه 
آزادي ۳۳۰ محكوم مالي )غيركالهبرداري( را فراهم 
نموده اند كه اميد است تا اربعين حسيني اين تعداد 
جمعيت بيشتري از محبوسان نيازمند را شامل شود. 
 --------------------------------------

اتمام حجت دادستان 
با پيمانكار بيمارستان 

دادستان عمومي و انقالب مركز اراك با اشاره به روند 
بسيار كند پيشرفت پروژه بيمارستان ولي عصر )عج( 
اراك گفت: به لحاظ اجرا نكردن تعهدات و توافقات به 
عمل آمده و اينكه نظر دستگاه هاي ذيربط در اين امر 
تأمين نشده است، تذكرات و هشدار هاي الزم اعالم 
شد.  عباس قاس��مي از اتمام حجت با پيمانكار پروژه 
بيمارس��تان ولي عصر )عج( اراك خب��ر داد و گفت: 
در راس��تاي وظاي��ف مدعي العموم، ط��ي نامه اي به 
پيمانكار پروژه در حال ساخت بيمارستان ولي عصر 
)عج( اراك تذكرات الزم جهت تسريع در تكميل اين 
پروژه را صادر نمود.  وي ادامه داد: در اين نامه ضمن 
اعالم نارضايتي از روند بسيار كند پيشرفت پروژه به 
لحاظ عدم اجراي تعه��دات و توافقات به عمل آمده و 
اينكه نظر دستگاه هاي ذيربط در اين امر تأمين نشده، 
تذكرات و هشدار هاي الزم اعالم شد.  قاسمي در اين 
تذكر كتبي با اشاره به بازديد ميداني به عمل آمده در 
مرداد ماه سال جاري تأكيد كرد: برای سرعت بخشيدن 
به تكميل اين پروژه بايد تعداد نيروي انساني به مراتب 
بيشتري مشغول به كار گردد و با توجه به گود برداري 
انجام شده و زمان بر ش��دن اجراي پروژه، ساختمان 
اورژانس بيمارستان ناايمن شده و خطر وقوع حوادث 
جاني و مالي متصور است كه در راستاي ايمن سازي 

آن بايد اقدامات مقتضي صورت گيرد. 

ديده بان قانونگذاري شلخته
موازي كاري و تورم قوانين بالي جان نظام حقوقي كشور شده است

گزارشگر اسبق ش�وراي حقوق بشر س�ازمان ملل متحد در امور 
فلسطين و اس�تاد دانش�گاه پرينس�تون با اش�اره به اعتراضات 
گس�ترده كه در پ�ي نژادپرس�تي پلي�س امريكا در سراس�ر اين 
كش�ور در بيانيه اي هش�دار داد كه مردم ايران ب�ه صورت خاص 
متأث�ر از بي توجه�ي امري�كا به حق�وق بش�ر بنيادين هس�تند. 
اعتراضات گسترده كه در پي نژادپرس��تي پليس امريكا در سراسر اين 
كش��ور به راه افتاد، جرقه اي براي آغاز اعتراضات گسترده در شهر هاي 
امريكا و سراس��ر جهان بود ؛ چراكه امريكا مدعي حقوق بشر است، اما 
در واقعيت در بس��ياري از زمينه ها به ويژه در زمينه نژادپرستي قصور 

ورزيده است. 
   رواج وحشيگري پليس عليه رنگين پوستان

عده اي از حقوقدانان دانشگاه لس آنجلس هم در بيانيه اي اعالم كردند كه 
اين نوع از وحشيگري پليس بيانگر نحوه آموزش و تعليم نيرو هاي پليس 

در امريكاست، بنابراين نياز به يك تغيير اساسي را نشان مي دهد. 
هنوز مشخص نيس��ت كه آيا اعتراضات در خيابان ها كه شامل درصد 
بااليي از افراد غيرآفريقايي- امريكايي و غيراقليت بوده اس��ت، نيروي 
كافي براي غلبه بر اين ميزان از اقدامات پلي��س و تغيير نحوه برخورد 

قضايي با اقليت ها در اياالت متحده را داشته است يا خير؟!
گزارشگر اسبق شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور فلسطين 
و استاد دانشگاه پرينس��تون در اين زمينه به شبكه خبري سي ان ان 
گفت: اجازه دهيد به دو وجه از اين اتفاق در رابطه با نژادپرستي تأكيد 

كنم؛ اول از همه رواج وحشيگري پليس عليه رنگين پوستان به ويژه 
آفريقايي- امريكايي ها. جورج فلويد جديدتري��ن مورد از آفريقايي- 
امريكايي تبار ها بود كه توسط پليس در شرايطي كشته شدند كه حتي 
تهديدي براي امنيت نبودند و تنها ش��رايطي از نوعي سوءاستفاده و 
انتقام جويانه از فردي كه در بازداشت قرار داشت و بايد از او محافظت 

مي شد، بود. 
  نياز به يك جنبش حقوقي پايدار

ريچارد فالك افزود: عالوه بر وحش��يگري پليس، آنچه از ميزان بسيار 
متفاوت ابتال و مرگ و مير آفريقايي- امريكايي تبار ها و التين ها بر اثر 
كرونا افشا ش��ده است، بيانگر نژادپرس��تي نهادينه شده يا نژادپرستي 
سيستماتيك در امريكاس��ت. يك الگوي رفتاري مداوم در اجتماع كه 
تمامي وجوه روابط بين نيرو هاي اجتماعي، دولت و مردم را تحت تأثير 
قرار مي دهد؛ اين امر بيانگر فقر و تبعيض در مسكن، سالمت و تحصيل 

و عدم دسترسي همگان به قدرت سياسي است. 
وي بيان كرد: در هر جنبه از حق حيات اين نژادپرستي سيستماتيك 
وجود دارد ك��ه اولين بار در كتاب »چارلز هميلت��ون« در ۱۹۶۷ تحت 
عنوان قدرت سياه بيان شد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه مردم جهان 
براي چالش ها عليه نژادپرستي به پا خيزند، اما اين اتفاق مستلزم يك 
جنبش حقوقي پايدار براي از بين بردن اين فشار متغير است تا مردم 
كشور من را از اقدامات نژادپرس��تانه و تأثيرات مخربي كه روي حيات 

اجتماعي و سياسي ما دارد، رها سازد. 

گزارشگر اسبق شوراي حقوق بش��ر در پايان سخنانش با اشاره به ظلم 
امريكا عليه مل��ت ايران گفت: م��ردم ايران به صورت خ��اص متأثر از 
بي توجهي امريكا به حقوق بشر بنيادين هستند. با وجود درخواست هاي 
بشردوستانه از سوي چندين مرجع بين المللي مبني بر تعليق تحريم ها 
به صورت نامحدود يا حداقل در شرايط اضطرار سالمت، اياالت متحده 

به تحريم هاي سنگين در بحبوحه پاندمي كرونا ادامه مي دهد. 
گفتني است، مطالعات ميداني مؤسس��ه حقوقي NROC )وابسته به 
دانشگاه شيكاگو( و همچنين بنياد غيرانتفاعي كايزر حاكي از اين است 
كه در نقاط مختلف امريكا ۱۵ تا ۲۶ ميليون شهروند امريكايي به منظور 

محكوم كردن نژادپرستي ساختاري حاكم بر اين كشور، در اعتراضات 
گسترده حضور يافته اند. 

نيويورك تايمز در گزارش��ي كه امروز جمعه در اين خصوص منتش��ر 
كرده، به نقل از كارشناسان اجتماعي، اعتراضات اخير را از لحاظ ميزان 
حضور مردم يك خيزش بي س��ابقه در تاريخ امريكا خوانده اس��ت. بر 
اساس گزارش نيويورك تايمز، حضور شهروندان امريكايي در اعتراضات 
ضدنژادپرستي به اوج خود رس��يده اس��ت، به طوري كه برخي روزها 
حدود نيم ميليون نفر در ۵۵۰ نقطه از امريكا عليه نژادپرس��تي دست 

به تظاهرات زده اند. 
 مجازات هاي سنگين و حبس طوالني مدت

دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا از زمان ش��روع اعتراضات تاكنون 
چندين بار به صورت مستقيم و غيرمس��تقيم معترضان را تهديد كرده 
اس��ت. وي اصرار دارد كه براي س��ركوب اعتراضات، عالوه بر نيروهاي 

پليس و نيروهاي گارد ملي امريكا از نيروهاي ارتش نيز استفاده كند. 
ترامپ در اوج اعتراضات عليه نژادپرستي ساختاري در امريكا، در يك 
نشست ويدئويي با فرمانداران ايالت هاي اين كشور اعالم كرد كه دولتش 
قصد دارد هزاران نفر از معترضان به قتل يك شهروند سياهپوست توسط 

پليس را بازداشت و اعتراضات را به شدت سركوب كند. 
رئيس جمهور امريكا بارها از معترضان به نژادپرس��تي در اين كشور با 
الفاظي همچون »آشوبگر«، »غارتگر« و حتي »تروريست« ياد كرده و 
آنها را به مجازات هاي سنگين و حبس طوالني مدت تهديد كرده است. 

اعتراض استاد پرينستون به تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران
به گفته ريچارد فالك، مردم ايران متأثر از بي توجهي امريكا به حقوق بشر بنيادين هستند

   نگاه

قانونگذاري در ايران س��ابقه قريب ۱۱۴ ساله دارد كه در اين 
فاصله زماني تعداد۱۰ هزار و ۷۴ قانون تا پايان اجالسيه سوم 
دوره دهم مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده است كه 
از اين ميان۵ هزار و ۵8۵ قانون را مجلس شوراي ملي، هزار و 
۵۲۵ شوراي انقالب و۲ هزار و ۹۶۴ قانون را مجلس شوراي اسالمي به 

تصويب رسانده است. 
اين تراك��م در قانونگذاري تنها ب��ه طرح ها و لواي��ح مصوب منتهي 
نمي ش��ود، بلكه بس��ياري از اين طرح ها و لوايح در نهايت به بايگاني 
منتهي مي شوند. الزم به ذكر است تا پايان اجالسيه سوم )۹8/۳/۷( در 
مجلس دهم لوايح و طرح هاي تقديمي به مجلس به ۵۷۵ مورد رسيده 

كه ماهانه حدود ۱۶ طرح يا اليحه مورد بررسي قرار گرفته است.
دوره دهم مجلس ش��وراي اس��المي از 8 خرداد ۱۳۹۵ رس��ماً آغاز 
ش��د. نمايندگان اين دوره در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي كه در ۷ اس��فند ۱۳۹۴ و ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد، 
نيز انتخاب شدند.  مجلس دهم ۲۰۰ قانون تصويب كرد كه بيشتر آن 

لوايح دولت بود. 

هنوز چند ماه��ي از آغاز ب��ه كار مجلس دهم نگذش��ته بود كه 
موضوع حقوق ه��اي غيرمتعارف ي��ا به تعبير راي��ج حقوق هاي 
نجومي، بر فضاي سياسي كشور سايه انداخت. در اين فضا، برخي 
نمايندگان طرح ش��فافيت دريافتي مديران كشوري را به صحن 
بهارس��تان مي آورند؛ طرحي كه البته با روي خوش نمايندگان 

مواجه نمي شود. 
كمي بعد مجلسي ها در اصالحيه اي به يكي از مواد قانون برنامه ششم 
توسعه؛ س��قف حقوق مديران را ۲۴ ميليون تومان تعيين و دولت را 
مكلف به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا تا پايان سال ۹۶ كردند؛ 
گامي براي جلوگيري از تداوم حقوق ه��اي نجومي؛ گرچه راه اندازي 

اين سايت تا سال ۹8 طول كشيد.
بهمن سال ۹۶ هم اليحه بودجه س��ال بعد روي ميز مجلسي ها بود. 
نمايندگان به دليل سياست هاي دولت در حوزه هدفمندي يارانه ها 
كليات بودجه ۹۷ را رد مي كنند؛ اقدامي بي سابقه در واكنش به نبود 
شفافيت در سند دخل و خرج كشور. همه اين اتفاق ها هم در نبود يك 

نظم منسجم قانونگذاري بين دولت و مجلس رخ مي داد.

بررسي هاي بيشتر نش��ان مي دهد كه در دو سال ابتدايي 
دوره دهم مجلس شوراي اسالمي طي ۲۰8 جلسه ۱۰۹ 
قانون مص��وب كرده  اند و اگر بر اس��اس آيين نامه داخلي 
مجلس، هر جلس��ه علني چهار س��اعت زم��ان به خود 
اختصاص دهد، در اين مدت به ازاي هر ۴/۶ ساعت يك قانون مصوب 
شده است. اين وضعيت در مجلس نهم نيز با ۹8 مصوبه و 8۰۵ ساعت 
جلسه به طور تقريب به ازاي 8/۲ ساعت يك قانون تصويب شده است.  
به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان س��رعت باالي تصويب قوانين در 
پارلمان و ازدياد مصوبات مجلس باعث اتالف انرژي مجلس شوراي 
اسالمي و تصويب قوانيني غيركارشناسي مي شود. همچنين ممكن 
است قوانيني تصويب شوند كه جامعيت كامل را ندارند و براي تكميل 

و اجرايي شدنشان نيازمند تصويب قوانين ديگري باشند. 
ازاين رو در سال ۱۳88 معاونت قوانين با س��اختار جديد در مجلس 
هش��تم به تصويب رس��يد كه مطابق قانون تدوي��ن و تنقيح قوانين 
مصوب ۱۳8۹ انج��ام امور تخصصي و كارشناس��ي مجلس در حوزه 
تقنين و تنقي��ح را بر عه��ده دارد. اي��ن معاونت ابتدا با مس��ئوليت 

همزمان نايب رئي��س اول مجلس )آقاي ابوترابي( ش��كل گرفت و از 
تابس��تان ۱۳۹۱ با تصميم هيئت رئيس��ه مجلس به صورت مستقل 

اداره مي شود. 
چنانچه بيان شد بيش از ۱۰ هزار قانون در كشور تصويب شده است 
كه به وس��يله  قوانين بعدي مكرراً مورد تغيير و اصالح واقع شده كه 
دستيابي مطمئن و آسان به احكام و مقررات معتبر را براي مجريان، 
قضات و شهروندان بسيار دشوار كرده است. در نتيجه امكان دسترسي 
سريع و آسان به احكام قانوني، ايجاد قوانين جامع، رفع نقص و ابهام 

موجود در قوانين از عمده ترين اهداف تنقيح قوانين است. 
معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي مسئوليت انجام امور تخصصي و 
كارشناسي مجلس در حوزه تقنين را بر عهده دارد. فرآيند قانونگذاري 
در مجلس شوراي اس��المي با تقديم طرح ها و لوايح در صحن علني 
مجلس آغاز و با انتشار قوانين ابالغي به دولت در روزنامه رسمي خاتمه 
مي يابد. سلسله  اقداماتي كه در اين فرآيند وجود دارد، بين سه اداره 
 كل تدوين قوانين، كميس��يون ها، صحن و مشاوران و اسناد و تنقيح 

قوانين تقسيم مي گردد. 

از سوي ديگر تراكم و انباشت قوانين 
نتيج��ه فرآيند معيوب بررس��ي و 
تصويب لواي��ح و قوانين در مجلس 
شوراي اسالمي اس��ت كه معاونت 
قوانين براي اصالح اين رويه نقش ويژه اي بر عهده 
دارد و در برخي موارد نيز با تغيير آيين نامه داخلي 

مجلس اين مسئله حل شدني است. 
في المثل طبق ماده ۹۱ آيين نامه داخلي مجلس 
هر طرح تنها با ۱۵ امضا به صحن علني مي رسد 
كه همين مسئله مجلس را در هر دوره با انبوهي 
از طرح ها روبه رو مي كند كه با وجود اتالف وقت و 
انرژي از نمايندگان، صحن علني، كميسيون ها، 

مركز پژوهش ها و... نهايتاً بايگاني مي شوند. 
گزارش اجالسيه سوم معاونت قوانين مجلس 
در دوره دهم نش��ان مي دهد كه در طول سه 
س��ال اوليه مجلس ۳8۳ طرح در مقابل ۱۹۲ 
اليحه تقديم مجلس شده است كه از اين ميزان 
تنها ۵۵ طرح در مقاب��ل 8۴ اليحه به تصويب 
رسيده است. در واقع تنها ۱۴درصد طرح ها در 
مقابل حدود ۴۴درص��د لوايح به قانون تبديل 

شده است. 
از س��وي ديگر تنها با ۱۵ امضا يعني ۵ درصد از 
مجموع ۲۹۰ نماينده يك طرح به صحن علني 
مجلس مي رسد و اين مسئله به نوعي اهرم فشار به 
دولت در جهت تن دادن دولت به خواسته بعضی 

نمايندگان محسوب مي شود. مواردي كه گاهی 
نماينده را از وظيفه قانونگذاري خود به دخالت در 
امور اجرايي از تعيين مسئوالن تا اخذ اعتبارات 

عمراني در حوزه انتخابيه را شامل مي شود. 
 پيش��نهاد مي ش��ود طرح ه��ا با امض��اي تعداد 
قابل توجهي از مجموع نمايندگان به صحن علني 
برس��د تا پيش از ارائه طرح، موافقت بسياری از 
نمايندگان حاصل شده باش��د. ازاين رو به دليل 
اقناع تعداد زيادی از نمايندگان اعتبار كارشناسي 
طرح ها قبل از ارائه طرح باالتر مي رود و دعواهاي 
سياسي و جناحي به گفت وشنودهاي كارشناسي 

تبديل گردد. 
به طور كلي تمام لوايح و طرح ها به استثناي لوايح 
و طرح هاي فوري و مربوط به بودجه و تفس��ير 
قوانين عادي و ساير مواردي كه در اين آيين نامه 
براي شور در آن موارد ترتيب خاص ديگري معين 
شده است، دو شوري خواهد بود و فاصله دو شور 

حداقل بايد پنج روز باشد. 
طرح ها و لوايح يا به صورت عادي در دستور كار 
مجلس ق��رار مي گيرند كه طرح ها و لوايح س��ه 
فوريتي، پس از تصويب فوريت بالفاصله در همان 
جلسه در دس��تور مجلس قرار مي گيرد. طرح ها 
و لواي��ح عادي و ي��ك فوريتي ب��رای اظهارنظر 
كارشناسي به مركز پژوهش هاي مجلس ارسال 

مي شود. 

گزارش هاي معاونت قوانين نش��ان 
مي دهد كه فرآيند بررسي طرح ها و 
لوايح در مجلس ش��وراي اس��المي 
كمتر حالت فوريت مي يابد و اكثراً با 
طي حال��ت ع��ادي و با گ��ذر زم��ان طوالني و 
رفت وبرگش��ت هاي مكرر به كميسيون و صحن 
علني و افزودن پيشنهاد نمايندگان به آن، قانون 
مي شود. اين مسئله در مجلس نهم به صورت زير 

بوده است:
بررسي آسيب هاي موجود در مرحله پيش نويس 
قانون )اعم از طرح و اليحه( از جمله فقدان نظام 
كارآمد مسئله شناسي و اولويت سنجي متناسب 
با نيازهاي روز جامعه، ضع��ف رويكرد انطباق 
قوانين با موازين ش��رع و ع��دم انبعاث قوانين 
از آنها، استفاده ناصحيح از تجربيات داخلي و 
بين المللي در قانونگذاري، نس��نجيدن تمامي 
جوانب مرتبط با يك موضوع، عدم كسب نظر 
ذينفع��ان يا جامعه هدف، ضعف كارشناس��ي 
پيش نويس ه��ا و اس��تفاده نش��دن صحيح از 
ظرفيت نخب��گان )مانند مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس( نشان مي دهد كه متد قانون نويسي و 
نگارش قوانين به عنوان سندهاي تصميم گيري 

مجلس تغيير يابد. 
اگر ما بنا داش��ته باشيم س��ند نگارش قانون را 
به عنوان نتيجه مراحل كارشناسي در نظر بگيريم 

بايد سندهاي پشتيبان آن در صفحات متعددي 
عرضه ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در نگارش 
مقدمه توجيهي قوانين تنه��ا به يك پاراگراف يا 
حداكثر يك صفحه بس��نده مي شود؛ بنابراين با 
تغيير متد و روش يا الگوي قانون نويسي مي توان 
تا حدود زيادي از انباشت و تورم قوانين جلوگيري 
كرد و قوانين متقن، جامع نگر، ش��فاف و صريح 
و نه كلي نگ��ر و مبهم در نظر گرف��ت. اگر قانون 
به گونه اي نوشته ش��ود كه تا ريزترين مسائل را 
در نظر گرفته باش��د كمتر به اصالح مجدد نياز 
پيدا مي كند و در مقام اجرا نيز تفاس��ير متفاوت 
از آن ص��ورت نمي گيرد.  از س��وي ديگر قوانين 
مجلس بايد نسبت خود را با حل مشكالت كشور 
از يك سو و قوانين و س��ندهاي باالدستي نظام 
به عنوان اه��داف ميان م��دت و بلندمدت نظام 
روشن كنند. عالوه بر اين، لزوم مطابقت با قوانين 
فقهي و اس��المي بايد در آن ارائه شود. در واقع، 
وظيفه شوراي نگهبان مغايرت سنجي با قوانين 
اسالمي و قانون اساسي و قوانين باالدستي نظام 
است و نمي تواند ميزان مطابقت و هماهنگي آن 
را با اين قوانين مشخص نمايد. تجربه نگاري و در 
نظر گرفتن پيشينه قوانين و تجربيات بين المللي 
و برگزيدن مدل هاي موجود يا تركيبي بين آنها 

نيز مي تواند بسيار راهگشا باشد. 
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