حقوقدان
از  16هــزار داوطلب چنین وضعیتی دارنــد .همه
هشت هزار نفر اعتراض میکنند .شورا مکلف است
به این اعتراضات رسیدگی و در مدت  20روز پاسخ
دهد معلوم است که در عمل چنین چیزی دشوار
است .البته شورا در حالی بازنگری ساز و کارهای
خــود و دستورالعملهای مرتبط اســت تا بتواند
شیوههای رسیدگی بــه شکایات و اعــتــراضــات را
تسهیل کند و تا حدود زیادی پاسخگوی سؤاالت
و ابهامات داوطــلــبــان باشد لیکن بــدون اصــاح
قانون و تصویب قانون جامع این عمل امکانپذیر
نیست.

شـ ـ ــورای ن ـگ ـه ـبــان ع ـل ـیال ـقــاعــده
بــایــد اسـتـقـبــال کـنــد از چنین نقدهای
منصفانهای و ب ــرای رفــع اش ـکــال خود
تــاش کند .مــا ایــن آمــادگــی را دار ی ــم در
ف ـضــای ش ـ ــورای نـگـهـبــان ای ــن آمــادگــی
وجــود دارد و بــارهــا توسط سنخنگوی
شـ ــورا ب ـیــان ش ــده اسـ ــت ،ال ـب ـتــه بــرخــی
مواقع در پاسخ دادن در مورد صالحیت
اف ـ ــراد م ـحــذورهــایــی وجـ ــود دارد و یا
مـ ـح ــدودیـ ـته ــای ش ــرع ــی و قــانــونــی
هست.
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شماره اول

است مالحظه میکند.
دکــتــر صــادقــی مــقــدم :هــر آدم عــاقــلــی باید
نسبت بــه آنــچــه بــه او نــقــد منصفانه م ـیشــود،
استقبال کند از این نقد ،چرا که این توصیه دین
ما اســت سفارش ائمه ما اســت که بــرادر خــوب و
مؤمن من کسی است که عیوب مرا به من متذکر
میشود ،دیگر اینکه فرمودند که «المومن مرآت
المومن» چــرا که مؤمن آینه مؤمن دیگر است.
همینطور که ما در آینه ظاهر خود را میبینیم و
ا گر در این ظاهر اشکالی وجود داشته باشد رفع
میکنیم ،برادر مؤمن هم باید این اشکال را به ما
بگوید و ما هم بپذیریم و رفع اشکال کنیم.

ً
   ات ـفــاقــی اخــی ــرا افــت ــاده در مـ ــورد الیحه

شــورای نگهبان علیالقاعده باید استقبال

وکالت ،یکی از مجموعهها یک گزارشی داده

کند از چنین نقدهای منصفانهای و بــرای رفع

بــودنــد کــه نکاتی در م ــورد الیـحــه وکــالــت گفته

میدهند ،حرفها را بشنود.

اشکال خــود تــاش کند .ما ایــن آمادگی را داریــم

بودند که تأثیراتی داشت نمیخواهم بگویم آن

قبل از آن خــطــاب ایــن مــرا کــز بــایــد بــه مرکز

در فــضــای شـ ــورای نگهبان ای ــن آمــادگــی وجــود

فقط مؤثر بود؛ ایشان آمد اطالعرسانی کرد .به

پــژوه ـشهــای مجلس و نمایندگان بــاشــد ،نظر

دارد و بارها توسط سنخنگوی شــورا بیان شده

نظرتان چه سازوکاری را شورای نگهبان باید در

بدهند که در چه زمینههایی نقص قانون داریم،

است ،البته برخی مواقع در پاسخ دادن در مورد

پیش بگیرد که این اتفاقات ارتباطی یعنی مسیر

یا قوانین ما چه ایراداتی دارد ،پیشنهاد بدهند

صــاحــیــت افـ ــراد مــحــذورهــایــی وج ــود دارد و یا

هموار شنیده شدن حرفهای اندیشکدهها و

به نمایندگان یا مرکز پژوهشهای مجلس این

محدودیتهای شرعی و قانونی هست.

پژوهشکدهها در شورای نگهبان هموارتر شود،

امکان باید وجود داشته باشد که مرا کز تحقیقاتی

این جملهای که فرمودید بله شورای نگهبان

بهتر صدای اینها شنیده شود .به نظرم باید

و صاحبنظران و اندیشمندان ا گــر نکتهای به

یا هر نهادی علیالقاعده این آمادگی را باید داشته

ساختاری ایجاد شود یک فرایندی باشد که این
ً
حرفها شنیده شود .نه اینکه لزوما بر نظرات

نظرشان میرسد بهراحتی منتقل کنند .ما هم

بــاشــد و دارد کــه نــقــدهــای منصفانه را بشنود،

در پژوهشکده این سازوکار را باید مهیاتر کنیم هم

اشــکــاالتــش را بــرطــرف کــنــد هــیــچ مــجــمــوعـهای

ش ــورا تــأثـیــر بــگ ــذارد؛ نــه بــاالخــره ای ــن حــرفهــا

باید در نهاد شورای نگهبان با یک اعالن عمومی

نمیتواند بگوید من فاقد اشکال هستم ولی ا گر

ممکن است تأثیر بگذارد.

اقبال به این نظرات را ابزار کنیم و به نظر میرسد

بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم شورای نگهبان

دکتر صــادقــی مــقــدم :یکی از قسمتهایی

بخش فقهی ما هم آمــاده شنیدن ایــن حرفها

نهادی اســت که در معرض بیشترین تهاجمات

که باید با آغــوش بــاز به ایــن حرفها گــوش دهد

بــهوی ــژه مجمع مــشــورتــی فقهی در قــم هست.

از طرف دشمن بوده است ،بعد از شأن و جایگاه

و هــمــیــشــه آم ـ ــاده ای ــن بــاشــد ک ــه ای ــن حــرفهــا

نکتهای که شما فرمودید و الزم اســت به اطالع

والیـتفــقــیــه،دشــمــن از وج ــود چنین جایگاهی

گفته شــود و آنه ــا هــم بشوند همین مجموعه

مردم برسانیم همین است.

نــاراحــت اســت .شــورای نگهبان نقش پــاســداری

پژوهشکده شــورای نگهبان اســت .عــاوه بر این

دوم ،اقـ ـ ــدام عــمــلــی در اجـ ـ ــرای ک ــاره ــای

از احــکــام اســام و قــانــون اســاســی را دارد .نقش

خود اعضای حقوقدان بهویژه این آمادگی را دارند

تحقیقاتی بین شورای نگهبان و مرا کز تحقیقاتی،

مــراقــبــت از عــدم ورود اف ــراد نــاســالــم بــه مجلس

که در نشستها شرکت کنند و حرفها را بشنوند.

سوم اینکه در دانشگاهها این زمینه وجود داشته

و ریــاســت جــمــهــوری و خــبــرگــان را دارد .شــورای

همین اآلن وقتی یک موضوعی مطرح میشود،

باشد که همکاران پژوهشکده ،حقوقدانان فقها

نگهبان توانسته است این نقش را ایفا کند و مانع

نهادهای مختلف از تحقیقاتی و بیشتر اجرایی

حــضــور پــیــدا کنند ،حــرف بزنند حــرف بشنوند،

ورود اف ــراد ناسالم شــود و مانع تصویب قوانین

که ذینفع هستند یا این قانون در آنها تأثیرگذار

فــاصــل ـهای کــه بــه نــظــر م ـیرســد وج ــود دارد ایــن

غیراسالمی شود و سدی بوده است .طبیعی است

است ،تالش میکنند با ما تماس بگیرند ،مکتوب

فاصله پر شود.

که ضدیتها و مخالفتهای زیــادی در مــورد آن
اســت .دلگرمی شــورای نگهبان بعد از اتکال به

بفرستند ،یا بیایند توضیح دهند یا هر دوی اینها
سعی میکنند که حرفهایشان را به ما برسانند

   انـتـقــاداتــی کــه بــه ش ــورای نگهبان وارد

درگــاه الهی فرمایشاتی است که امــام راحل؟هر؟

ایــن اتفاق همین اآلن هم میافتد .ایــن باید با

م ـیشــود ،بــه نظر شما ش ــورای نگهبان چقدر

و مقام معظم رهبری (دامظلهالعالی) در اهمیت

سازوکار مناسبی هم به اطالع مردم برسد و مرا کز

در قبال این انتقادات نقدپذیر است و آنها را

این نهاد مهم و تأثیرگذار بیان داشتهاند و رضایت

پژوهشی و تحقیقاتی که شورای نگهبان آمادگی

میپذیرد انتقادات صحیح را چقدر میپذیرد

ولــی امــر را جلب ک ــرده اس ــت .والــســام علیکم و

دارد که در مورد طر حها و لوایحی که نمایندگان

و چقدر آنها را در جریان امــوری که عهدهدار

رحمه اهلل.
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