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قانون غیراساسی!
به همت ارگان رس��می بسیج 
دانشجویی دانشگاه تهران، صد 
و ش��صت و هش��تمین نشریه 
دانشجویی »س��پیدار « منتشر 
ش��د. در این ش��ماره از نشریه 
حقوقی و دانشجویی »سپیدار « 
با مدیرمسئولی محسن نراقی و 
مهران همراهی و حنانه مقدادی به عنوان سردبیر، به 
بررسی اجمالی چهار دهه از شکل گیری برخی قوانین 
در انقالب پرداخته است. از جمله عناوین این نشریه 
دانش��جویی، »قانون غیراساس��ی«، »نقش مردم در 
پیروزی انقالب ها«، »روح اهلل در نیجریه« و »در آغوش 
انقالب اس��المی« اس��ت.  در س��رمقاله این نشریه 
دانشجویی با موضوع قانون اساسی آمده است: » شاید 
نگاهی گذرا و انتقادی به اصول قانون اساسی که بیانگر 
اهداف و مبانی کلی نظام جمهوری اس��المی است، 
ب�رای سنجش آنچه محقق شده و آنچه باید ب��ه سمت 
آن حرکت کرد، مناسب باشد. در اینجا قصد داریم بند 
شانزدهم از اصل سه قانون اساسی را که سال هاس�ت 

مغفول مانده است، مورد بررسی قرار دهیم.« 
---------------------------------------

حداقل دستمزدهای قانونی!
به همت بسیج دانشکده اقتصاد 
دانش��گاه عالم��ه طباطبایی، 
چهارمین نش��ریه »س��دید « 

منتشر شد. 
در ش��ماره چه��ارم از نش��ریه 
»س��دید « به مدیرمس��ئولی و 
سردبیری امیرعباس محمدلو 
به بررسی مسئله دستمزد کارگران و بحث شفافیت 
پرداخته ش��د.  از جمله موضوعاتی که در این نشریه 
مطالعه می کنید، می توان به حداقل دس��تمزدهای 
غیرقانونی، هستم اگر می روم و از صفر تا صد شفافیت 

اشاره کرد. 
در بخش��ی از مقاله حقوقی این نش��ریه آمده است: 
نمیشه مقدار حداقل دستمزد، یک حق باشه.  چون 
حق چیزی نیس��ت که با تصویب در جایی بشه اعطا 
یا س��لب یا کم و زیادش کرد. حق باید ربطی به اصل 
وجودت داشته باش��ه. حقوق شهروندان رو فقط باید 
در عناوینی تعریف کرد که منش��اء الهی دارند. مثل 
حق بیان عقاید. مثل حق دفاع از خود. چون نیاز بود 
سررش��ته حق به جایی وصل بشه که مافوق هر نظام 
انسان ساخته ای است. اگه منشأ حق انسان، هم سطح 
دستگاه انسانی باشه، توسط همون دستگاه زیر سؤال 

خواهد رفت. 
---------------------------------------

فطریت در بشریت
ب��ه هم��ت دانش��جویان فعال 
دانشگاه پیام نور آبادان، شماره 
اول فصلنامه حقوقی-اجتماعی 
»بش��ریت« منتش��ر ش��د.  در 
شماره اول از فصلنامه علمی-

اجتماع��ی »بش��ریت« ب��ه 
مدیرمسئولی و سردبیری مائده 
حبیبی زاده به بررسی روانشناسی و فلسفه و مسئله 
فطریت در بشریت می پردازد.  از جمله موضوعاتی که 
در این نش��ریه مطالعه می کنید، می توان به انفصال 
روانشناسی از حقوق ، انقالب در پیدایش علمی نوین و 

فطریت در بشریت از بعد حقوقی اشاره کرد. 
---------------------------------------

در مسیر حاشیه
ب��ه همت بس��یج دانش��جویی 
دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه 
طباطبایی،ش��ماره دوم نشریه 
دانشجویی »کلمه « منتشر شد. 
در شماره دوم نشریه دانشجویی 
»کلمه « ب��ه مدیرمس��ئولی و 
سردبیری علیرضا جمکرانی به 
بررسی جایگاه حقوق در کتب آموزشی دانش آموزان 
پرداخته ش��د.  از جمله موضوعاتی که در این نش��ریه 
مطالعه می کنید، می توان به جایگاه حقوق در حاشیه 
نیست، انقالب اسالمی و روح بخشی در شعر، همبستگی 
با کودکان و نوجوانان فلسطینی و پیگیری های کمیته 

حقوقی حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد. 
---------------------------------------

واکسیناسیون کرونا
به همت بس��یج دانش��جویی 
دانشگاه ش��هید بهشتی، اولین 
ش��ماره نش��ریه دانش��جویی 

»نبض« منتشر شد. 
در ش��ماره اول از نش��ریه 
دانشجویی، فرهنگی و حقوقی 
»نبض« با مدیرمسئولی احسان 
کریمی و سردبیری جواد رستمی، به بررسی مفصل 
ثمره های انقالب، عملکرد حقوقی در حکومت پهلوی 
دوم، جایگاه قوانین در انقالب فرانسه، واکسیناسیون 
کرون��ا و بالیی که این بیماری بر س��ر جه��ان  آورد، 
پرداخته شده اس��ت.  در گزارشی با موضوع وضعیت 
واکسیناسیون کرونا در دنیا آمده است:» این روز ها و 
در پی فوت دو تن از چهره های مطرح ورزشی، ع�ده ای 
عامدانه و برخی از روی ناآگاهی س��عی در القای این 
مس��ئله دارند که اگر واکس��ن کرونا وارد شده بود یا 
این افراد در کش��ورهای دیگری بودند، چنین اتفاقی 
هرگز رخ نمی داد. برای بررس��ی این گزاره سراس��ر 
اغراق و خودتحقی��ری، نگاهی ب��ه آمارهای جهانی 

واکسیناسیون بیندازیم.«

ديده بان

در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود كه 
حداقل سالی 15 هزار هكتار زراعت چوب در كشور 
تحقق یابد. رئیس س�ازمان بازرس�ی كل كشور در 
همین خصوص در گفت وگو با »جوان« تأیید كرد كه 
با تالش بازرسان این سازمان، به قانون برنامه ششم 
در حوزه زراعت چوب، جامه عمل پوش�یده ش�د. 
زراعت چوب از طرح های بس��یار مهمی اس��ت که دو 
کاربرد اساسی برای کش��ور دارد. نخست اینکه چوب 
مورد نیاز کشور را تأمین می کند و دوم اینکه حفاظت 
از  پوشش جنگلی کشور را هم که اکنون بسیار محدود 

شده است، انجام می دهد. 
 قوه قضائیه از سال 84 پای كار است

ب��رای برداش��ت از چوب ه��ای زراع��ی محدودیت و 
دستورالعمل هایی وجود دارد. اما از آنجایی که نظارت 
کافی بر زراعت چوب وجود نداشت، کاشت و برداشت 
این درختان هم از گزند فرصت طلبان در امان نبود. حال 
آنکه قطع درختان زراعی غیر از فصل زمستان عالوه  بر 
افزایش و گسترش آفات، باعث وارد شدن صدماتی به 

حیات وحش منطقه هم می شود. 
هم اکنون در حدود 8 درصد از مس��احت کل کشور را 
پوش��ش جنگلی تش��کیل می دهد و این مسئله تأثیر 
بس��یار زیادی بر اکوسیس��تم های جنگلی که دارای 
انواع گونه های جانوری و گیاهی هستند، دارد. این در 
حالیس��ت که به طور میانگین مصرف چوب در ایران 

حدود ۱4 میلیون متر مکعب برآورد شده است. 
تولید چوب در کش��ور به قدری مهم است که از سال 
۱۳84 زراعت چوب در دستور کار قرار گرفت و از همان 
زمان هم قوه قضائیه پای کار آمد ت��ا هم نظارت و هم 

رسیدگی به مفسده ها در این زمینه را انجام دهد. 
 هیچ تعارفی با سوءاستفاده كنندگان نداریم

زراعت چوب یکی از بااهمیت  تری��ن طرح های وزارت 
جهاد کش��اورزی برای حفاظت از جنگل  ه��ا و منابع 
طبیعی است که به همین دلیل توسعه کشت درختان 
سریع الرش��د و زودبازده مانند صنوبر و اکالیپتوس را 
انجام می دهد. به گفته برخی مس��ئوالن زراعت چوب 
طرح راهبردی توسعه پایدار زیست محیطی و به سبب 
محدودیت واردات چوب و اجرای طرح تنفس جنگل، 
انتخاب طرح زراعت چوب، بهترین مسیر برای تأمین 

نیازمندی های داخلی است. 
در همین خصوص رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور 
به »جوان« گفت: در زمینه نظارت ب��ر منابع طبیعی 
هیچ تعارفی با سوءاستفاده کنندگان نداریم و بازرسان 
این سازمان با جدیت، نظارت بر منابع طبیعی را انجام 

می دهند. 
حجت االسالم  حسن درویشیان افزود: با تالش بازرسان 
ما سال گذش��ته 20 هزار هکتار از زراعت چوب کشور 
احیا شد. تعرض به جنگل ها، تعرض به منابع طبیعی 
و هجوم به محیط زیس��ت هیچ توجیهی ندارد و هرگز 

پذیرفتنی نیست. 
این مقام عالیرتبه ق��وه قضائیه تأکید کرد: رهبرمعظم 
انقالب همیش��ه مس��ئوالن و نهاده��ای مختلف را به 
درختکاری و حفظ منابع طبیعی توصی��ه و ما هم در 
قوه قضائی��ه از وظایف خود در ای��ن خصوص کوتاهی 

نکرده ایم. 
 افراد و دستگاه های متخلف شناسایی شوند

چندی قبل هم رئیس دس��تگاه قضا از محیط زیست، 
جنگل ه��ا و منابع طبیعی کش��ور به عن��وان ذخایر و 
گنجینه های ملت ی��اد کرد و گفت: ام��روز حفظ این 

ذخایر و گنجینه ها وظیفه همگان است. 
حجت االس��الم والمسلمین رئیسی، س��پس با تأکید 
بر اینکه تعرض ب��ه جنگل ها، محیط زیس��ت و منابع 
طبیعی از ناحیه هیچ کس با هیچ توجیهی پذیرفتنی 
نخواهد بود، افزود: تغییر کاربری اراضی خالف قانون 
چه از ناحیه افراد حقیقی و چ��ه از ناحیه افراد حقوقی 

مجاز نیست. 
رئیس دس��تگاه قضا ضمن تأکید بر لزوم رعایت دقیق 

انضباط در تغییر کاربری اراضی گفت: کمیسیون های 
مس��ئول در این زمینه باید کار را به نحو قانونی انجام 
دهند تا از این طریق افراد و دس��تگاه هایی که خالف 
قانون و با نفوذ و قدرت س��ازمانی، قصد تغییر کاربری 
اراضی دارند، شناسایی شوند. تغییر کاربری از سوی یک 
سازمان اداری در یک شهرستان بدون اخذ مجوزهای 

قانونی پذیرفتنی نیست. 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم سرزنش و 
پیگیری تخلف شخصیت های حقیقی و حقوقی متخلف 
در حوزه تغیی��ر کاربری اراضی، به تمام س��ازمان ها و 
دستگاه های اداری کشور توصیه کرد که بیش و پیش 
از دیگران خود را نسبت به حفظ محیط زیست، رعایت 
قوانین و مقررات در حوزه تغییر کاربری ها از جمله تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی به فضاهای غیرکشاورزی اعم 
از فضاهای مسکونی، اداری و خانه های سازمانی موظف 

بدانند. 
 كاهش تعرض به منابع طبیعی داشته ایم

رئیس دستگاه قضا در ادامه همگان را نسبت به اجرای 
قانون در ح��وزه حفظ محیط زیس��ت، منابع طبیعی، 
جنگل ها و تاالب ها موظف دانست و با اشاره به پیگیری 
قانونی متخلفان در این عرص��ه عنوان کرد: گزارش ها 
نشان دهنده آن اس��ت که مجموعه این پیگیری ها به 
کاهش تعرض به منابع طبیعی منجر ش��ده لکن این 
روند کاهشی کافی نیس��ت چراکه هنوز هم در جریان 
سفرهای استانی گزارش هایی در خصوص ترک فعل و 
حساسیت نداشتن برخی مسئوالن در زمینه تعرض به 

منابع طبیعی به دست ما می رسد. 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به لزوم انجام یک کار متفاوت 
در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تعرض به 
منابع طبیعی کشور گفت: همه مسئوالن، دستگاه ها و 
سازمان ها باید خود را نسبت به رعایت مقررات و قوانین 

در زمینه حفظ محیط زیست مسئول بدانند. 
طرح زراعت چوب روش مناس��بی برای تأمین چوب 
موردنیاز صنایع، اش��تغال جوانان، معیشت و کاهش 
تخریب جنگل هاست اما هر از گاهی شاهد قطع درختان 

زراعی در فصل  هایی مانند بهار و تابستان هستیم. 
در این زمینه دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی 
کش��ور ضمن بیان اینک��ه در فصل زمس��تان باید از 
درختان بهره برداری شود، به خبرگزاری ایسنا گفت: 
برداش��ت درختان در فصل زمس��تان باعث می ش��ود 

آفات و بیماری های کمتری طغیان کنند و به درختان 
صدمه بزند در حالی که احتمال گسترش این آفات در 

فصل  هایی مانند بهار و تابستان بیشتر است. 
هادی کیادلیری همچنین با بی��ان اینکه درختانی از 
جمله صنوبر که برای زراعت چوب کاش��ته می شوند 
 بیش از ۱0 تا 20 سال زمان  می برد تا قابلیت بهره برداری 
داشته باش��ند، خاطرنش��ان می کند: در منطقه ای که 
توده ای از درختان در س��طح وسیعی کاشته شده اند و 
بیش از 20 سال در آنجا رشد می کنند، اکوسیستمی 
ایجاد می شود که محل زندگی بسیاری از موجودات و 

حیات وحش است. 
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ادامه 
می دهد: بهره برداری این درختان در فصل  هایی مانند 
بهار و تابستان عالوه  بر اینکه باعث طغیان آفات می شود 
صدمات بس��یار مخربی به حیات وح��ش و  پرندگان 
منطقه که این توده درختان را به عنوان اکوسیستم خود 

برگزیده اند، وارد می کند. 
کیادلیری معتقد است بهره برداری درختان در بخش 
زراعت چوب اینگونه اس��ت که برخی تصور می کنند 
درختان مربوط به زراعت چوب را ه��ر زمان می توان 

برداشت کرد. 
 در راستای قانون 10 ساله تنفس جنگل ها

جالب اینجاس��ت که قانون برنامه شش��م توسعه هم 
پیش بینی حداقل س��الی ۱5 هزار هکت��اری در حوزه 
زراعت چوب دارد و بیش از این مقدار با تالش بازرسان 

سازمان بازرسی در سال قبل به انجام رسیده است. 

در همین خصوص مدیر کل دفتر جنگلکاری، پارک ها و 
ذخیره گاه های جنگلی سازمان جنگل ها به خبرگزاری 
ایرنا گفت: باید برای صیانت از پهنه های کش��اورزی، 
جنگل و مرت��ع و همچنین دس��تیابی به ظرفیت های 
پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه در استان های 

شمالی به ویژه مازندران تالش کرد. 
کوروش خلعتبری اظهار داش��ت : البته نشس��ت های 
متعددی ب��ا صاحبان صنای��ع چوب ، صنوب��رکاران و 
حتی مس��ئوالن مرتبط خارج از ش��مال کشور برگزار 
و در این نشس��ت ها نس��بت به خرید تضمینی رویش 
ساالنه چوب از بخش های خصوصی هم تأکید فراوانی 
شده است. ارائه تسهیالت بانکی به فعاالن این بخش و 
انجام کارهای تلفیقی یعنی صنوبرکاری و کشاورزی از 
دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست ها بوده است.  
مدیرکل دفترجنگلکاری، پارک ه��ا و ذخیره گاه های 
جنگلی س��ازمان جنگل ه��ا ، مراتع و آبخی��زداری با 
بیان اینکه کش��ت صنوبر اصلی  ترین زراعت چوب در 
جنگل های شمال است ، گفت : در استان های شمالی به 
ویژه گیالن در حوزه توسعه زراعت چوب و کشت صنوبر 
بیشتر مردم این منطقه استقبال کردند و گستره زیادی 
از زمین های این اس��تان به کش��ت این گونه درختی 

اختصاص دارد. 
خلعتبری بدون اعالم میزان ظرفیت تولید چوب صنوبر 
در شمال کش��ور افزود: در مازندران نیز گستره زیادی 
از زمین های شیبدار و نیز قطعات ۱0 هکتاری جنگلی 
و جلگه ای وجود دارد و باید بر اس��اس قانون ۱0 ساله 
تنفس جنگل های ش��مال از این اراضی برای توس��عه 

زراعت چوب و کشت صنوبرکاری استفاده کرد. 
 اج�رای قان�ون حفاظ�ت و بهره ب�رداری 

از جنگل ها
قطعات ۱0 هکتاری در واقع همان جنگل های جلگه ای 
موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده ۳9 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوب 
۳0 مرداد ۱۳46 تمامی این اراضی، نقشه برداری و آماده 

واگذاری شد. 
هدف اولیه از این واگذاری که در س��ال ۱۳46 و اغلب 
به نزدیکان درب��ار پهلوی انجام ش��د، تعیین مرز دائم 
جنگل ها، کم کردن مشکالت حفاظت از اراضی جنگلی 
جلگه ای، بهره برداری بهینه از اراض��ی موجود، ایجاد 
درآمد ب��رای وزارت مناب��ع طبیعی از طری��ق اجاره و 

فروش، افزای��ش تولید کش��اورزی، ایج��اد کار برای 
دامداران س��نتی و جنگل نش��ینان و بهره ب��رداری از 

درختان در اراضی جنگلی جلگه ای بود. 
ناگفته نماند درخ��ت صنوبر دلتوئیدس ب��ا نام علمی 
پوپولوس دلتوئیدس) Populus deltoides( درختی 
است که گونه ای جنگلی محسوب نمی شود ولی به دلیل 
رشد بسیار سریع و چوب مناسب، به فراوانی در مناطق 
مختلف ایران در طرح زراعت چوب کاشته شده است. 

طبق آمار منابع رس��می ، هم اکنون س��االنه از زراعت 
چ��وب ک��ه در ح��دود 90 درص��د آن اختص��اص به 
صنوب��رکاری دارد، 2/5 میلی��ون مترمکعب چوب در 
کش��ور به دس��ت می آید که معادل 58 درصد چوب 

مصرفی کشور است. 
فعال  ترین استان کشور در صنوبرکاری استان گیالن 
اس��ت و در آن 62 هزار هکتار صنوبرکاری می ش��ود 
که برداشت چوب س��االنه آن نیز در حدود 4۱0 هزار 

مترمکعب برآورد می شود. 
بنا به گفته کارشناسان با توسعه زراعت چوب می توان 
از واردات چوب بی نیاز شد و مهم تر از همه این مسائل 
صنوبرکاری باعث افزایش درآمد روستائیان ، اشتغالزایی 
و نیز بستری برای اس��تفاده از زمین های بدون کشت 

فراهم خواهد کرد. 
 بهره برداری از جنگل های شمال ممنوع است

رئیس مؤسس��ه تحقیقات جنگل و مراتع کشور هم با 
بیان اینکه توس��عه »زراعت چوب « در کشور فرصتی 
مغتنم و راه��کاری مطمئن برای احی��ای جنگل  ها و 
جلوگی��ری از تخریب آنها به ش��مار م��ی رود، به ایرنا 
گفت: زراعت چوب جایگزین خوبی برای برداش��ت از 
جنگل های شمال است و می تواند با تأمین نیاز داخل 
به کمک صنایع کش��ور بیاید. ترغیب م��ردم و بخش 
خصوصی ب��رای وارد ش��دن به این صنع��ت و اعطای 
تس��هیالت و بس��ته های حمایتی هم ضامن توس��عه 
زراعت چوب در کشور اس��ت و در راستای فعال کردن 
این بخش،»ستاد زراعت چوب « طی یک سال گذشته 

در سازمان جنگل  ها تشکیل شده است. 
عادل جلیلی افزود: بر اساس مصوبه دولت بهره برداری 
از جنگل های شمال ممنوع است و با در نظر گرفتن این 
که جنگل های خارج از شمال نیز حالت حفاظتی دارند، 

بحث زراعت چوب اهمیت دوچندان پیدا می کند. 
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور با اشاره به 
اجرای طرح زراعت چوب با استفاده از پساب به صورت 
پایلوت در تهران گفت: در جنوب شهر تهران، کشاورزی 
غیربهداشتی انجام می شود که برای حل این مشکل 40 
هکتار از این منطقه جنگل کاری ش��ده و نتیجه بسیار 
خوبی از این پایلوت به دست آمده است. با استفاده از 
این راهکار می توان با کشت ۱00 هزار هکتار ساالنه 2 

تا ۳میلیون متر مکعب چوب به دست آورد. 
گفتنی است مجلس شورای اس��المی در اواسط سال 
۱۳89 با تصویب قانونی، گس��ترش زراعت چوب را به 
منظور افزای��ش بهره وری بخش کش��اورزی و محیط 
زیس��ت به عنوان یک تکلی��ف تعریف کرد. در س��ال 
۱۳92 ه��م برنامه ریزی برای این قان��ون قوت گرفت 
و برنامه ریزی ه��ای اجرایی بس��یاری در خصوص آن 

هم اکنون در حال انجام است. 
گس��ترش زراعت چوب برای باال ب��ردن بهره  وری در 
بخش کش��اورزی و مناب��ع طبیعی، رویک��رد جدی 
دستگاه های مربوطه است که بر اساس تکلیف برنامه 
ششم توسعه باید از ۱5 هزار هکتار در دهه 80 به ۷5 
هزار هکتار برسد و به همین دلیل با برنامه ریزی هر ساله 
صد ها هزار نهال تولید چوب در استان هایی که پتانسیل 

آن را دارند، کاشته می شود. 
تخری��ب درختان جنگل��ی قباًل فقط در اس��تان های 
شمالی یعنی گلس��تان، مازندران و گیالن بود که طی 
چند سال اخیر با اجرای قانون تنفس جنگل  ها این امر 
به جنگل های زاگرس نیز کشیده شده و همین مسئله 

اهمیت زراعت چوب را دوچندان کرده است. 

همه چیز در روز های بهاری حوالی انتخابات 
ریحانهفالحمنش*

۱400 داش��ت روند عادی خ��ود را طی گزارش2
می کرد تا اینکه اولین خبر ش��وکه کننده 

چالش جدیدی ایجاد کرد ؛ عدم احراز صالحیت. 
چند تن از نامزد های مشهور از سوی شورای نگهبان جامعه را دوباره به 
تفکر در مورد این شورا و بنیان های او واداشتند. در نظام حقوقی سیاسی 
ایران ش��ورای نگهبان به دلیل کارکرد هایی که دارد قابل مطالعه است. 
ردپای چنین نهادی را می توان در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه 
تحت عنوان » اصل تراز « یافت.  پس از انقالب اسالمی » اسالمی بودن « 
رکن اصلی این نظام قرار گرفت و در نتیجه قانونگذاری و نظارت بر مصوبات 
مجلس از نظر مغایرت داشتن یا نداشتن با اسالم مورد حساسیت زیادی 
قرار گرفت.  به این ترتیب صیانت از شرع و قانون اساسی کشور موجب شد 
نهادی تحت عنوان شورای نگهبان در 26 تیر سال ۱۳59 با حضور شش 
فقیه عادل که از طرف رهبر جامعه اسالمی و شش حقوقدان که از طرف 
مجلس به مدت شش سال انتخاب ش��ده، شکل گرفت؛ بیشترین نمود 
بیرونی شورای نگهبان مسئله احراز صالحیت کاندیداهاست.  در حقوق 
ایران طبق اصل ۱۱5 قانون اساس��ی، رئیس جمهور باید از میان رجال 

مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل هستند، انتخاب شوند :

- ایرانی االصل
- تابع ایران

- مدیر و مدبر
- دارای حسن سابقه

- امانت و تقوا
- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اس��المی ایران و مذهب رس��می 

کشور.
همچنین طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول نظارت 
بر انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری می باشد که این نظارت 

استصوابی است. 
 نظارت شورای نگهبان استصوابی یا استطالعی 

در زمینه نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت، شورای نگهبان طی نظر 
تفس��یری خود در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی، این نظارت را از 
نوع استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید یا رّد 
صالحیت کاندیدا ها دانست. این تفسیر موج انتقادات بیشماری را از سوی 
محافل حقوقی به همراه داشت که به رغم الزم االجرا دانستن این تفسیر، 
دیدگاه های متفاوتی به لحاظ ضرورت تفسیر علمی در این مسئله وجود 

داشته که به دو مورد آنها می پردازیم:

 استصوابی
نظارت استصوابی نظارتی است که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری 
حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه 

اشتباه یا  سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود. 
 استطالعی

نظارت استطالعی زمانی است که اعمال حقوقی با اطالع ناظر انجام شود، 
بدون آنکه ناظر در مقام تصویب یا رد این اعمال باشد. در چنین حالتی، 
ناظر می تواند موارد انحراف یا تخلف را ب��رای هر گونه اتخاذ تصمیم به 

اطالع مقام ذیصالح برساند. 
در تحلیل مسئله، تأییدکنندگان نظارت استصوابی، مستندات خود را 
چنین تنظیم نموده اند که نفی استصوابیت به معنی استطالعی بودن 
است که آن هم نظارت محس��وب نمی شود. نظارت حقیقی استصوابی 

است، حالت اطالق واژه نظارت هم به همین مورد اشاره می کند. 
ایده اس��تصوابی بودن نظارت را اینچنین می توان م��ورد نقد قرار داد 
به گونه ای که به دلیل عدم واقع ش��دن مس��ئله در دایره نفی و اثبات و 
امکان ارائه نظرات دیگر، این اس��تدالل که »اگر این نباش��د پس آن « 
صحیح به نظر نمی رسد. همچنین قانون اساسی مراجع ذیصالح را برای 
بررسی مجدد امر نظارت معرفی نموده است و ادعای مورد نظر در مورد 

فقدان مرجع ذیصالح تمامیت ندارد.  نظریه پردازان دیدگاه استطالعی 
معتقدند که در موارد مش��ابه اصل 99 قانونگذار نوع نظارت را مشخص 
کرده است لذا در مواقع اطالق باید حکم استطالعی دادن کرد. همچنین 
تلقی ش��ورای نگهبان از مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی نوعی 
استثناست و در موارد دیگر، شورا در اکثر موارد، برداشت خود را از نوع 
نظارت اطالعی دانسته اس��ت. از جمله صالحیت های نظارتی مجلس 
شورای اسالمی و صدا و سیما.  اصل 99 نظارت استصوابی را شامل تأیید 
و رد صالحیت نامزد ها می داند و همین امر نهاد شورای نگهبان را به یک 
رکن چالش برانگیز تبدیل کرده است.  امید اس��ت اعضای این شورا به 
عنوان اعضای یکی از نهاد های قدرتمند کشور با قدرت در راستای پیش 

بردن اهداف جامعه اسالمی تالش کنند.
*دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران

احیای 20هزار هكتاری زراعت چوب
فراتر از قانون برنامه ششم

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در گفت وگو با »جوان« اعالم كرد
عليرضاسزاوار
گزارشیک

رئیس س�ازمان بازرس�ی كل 
كش�ور در گفت وگو با »جوان« 
افزای�ش  ك�ه  ك�رد  تأكی�د 
نظارت های این سازمان موجب 
احیای زراعت چوب در كش�ور 
شده است. مجلس هم در اواسط 
س�ال 1389 با تصویب قانونی، 
گس�ترش زراعت چ�وب را به 
منظور افزایش بهره وری بخش 
كش�اورزی و محیط زیست به 
عنوان یک تكلیف تعریف كرد

بررسی حقوقی شورای نگهبان و مسئله احراز صالحیت 


