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سیاست های   9 بند  در  که  مــواردی  جمله  از 
کلی نظام قانون گذاری ابالغی مقام معظم رهبری 
کید  تأ مـــورد  نــویــســی  ــون  ــان ق اصـــول  در خــصــوص 
نظرات  بر  لوایح  و  ح ها  طر ابتنا  اســت،  گرفته  قــرار 
کثری  حدا مشارکت  جلب  همچنین  و  کارشناسی 
مردم نهاد  قانونی  نهادهای  و  ذی نفعان  مــردم، 

تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری است.
ــی و  ــش ــژوه کـــز پ ــنــکــه بــرخــی مـــرا ــم ای ــی رغ ــل ع
مشورتی  و  فکری  بــازوهــای  عــنــوان  بــه  تحقیقاتی 
ــا ظــرفــیــت  ــ ــان هــســتــنــد ام ــنــدگ ــمــای در خـــدمـــت ن
گرفته  قــرار  غفلت  مــورد  حــدودی  تا  اندیشکده ها 
است. همان گونه که اشاره شد، نه تنها بهره مندی 
کارشناسی  از ظرفیت اندیشکده ها در قالب نظرات 
امر  این  بلکه  نداشته،  اساسی  قانون  با  مغایرتی 
نیز  قانون گذاری  نظام  کلی  سیاست های  در  مهم 

گرفته است. کید قرار  مورد تأ
که اندیشکده ها در سه مرحله  به نظر می رسد 
قانون گذاری می توانند  فرآیند  از  بعد  و  قبل، حین 
گام نخست و در مرحله تدوین  کنند. در  نقش ایفا 
شناسایی  با  می توانند  اندیشکده ها  پیش نویس، 
مسایل و مشکالت اولویت دار معطوف به نیازهای 
همه  در  مــؤثــر  مطالعات  انــجــام  و  جامعه  واقــعــی 
جوانب موضوع، اعم از تجارب نظام های مختلف 
ارزیابی  نیز  و  تطبیقی  مطالعات  قالب  در  حقوقی 
در  مــؤثــری  ــام  گ قــانــون،  ــرای  اجـ سنجش  قابلیت 

کارآمدی نظام تقنینی بردارند.

با  می توانند  نیز  لوایح  و  ح ها  طر بررسی  حین 
کارگروه های  کمیسیون ها و  حضور و نقش آفرینی در 
نکته نظرات  اســالمــی،  شـــورای  مجلس  تخصصی 
این  بر  عــالوه  نمایند.  ارایــه  را  خــود  پیشنهادات  و 
که  دارد  وجود  اندیشکده ها  برای  پتانسل  این  که 
مورد  قانون  تصویب  از  پس  را  قانون گذاری  اثــراث 
از آسیب شناسی  قرار دهند و پس  ارزیابی  و  پایش 
ح  نحوه اجرای قانون، پیشنهادات اصالحی را مطر

نمایند.
منظور  بــه  مــی تــوان  کــه  مشوق هایی  از  یکی 
با  اینکه  کــرد  لحاظ  اندیشکده ها  جایگاه  ارتقای 
ــواد آیــیــن نــامــه داخــلــی مــجــلــس، جهت  ــالح مـ اصـ
گرفته  که مورد تأیید اندیشکده ها قرار  ح هایی  طر
سازوکاری  نیز  و  وصول  اعالم  اولویت  بتوان  است، 
آن  بررسی  برای  وکمیسیون ها  صحن  در  گانه  جدا

پیش بینی نمود.
از  بهره مندی  تضمین  راستای  در  همچنین 
لحاظ  اجرا  ضمانت  می توان  اندیشکده ها  نظرات 
که در صورت  کرد  کرد. به عنوان مثال می توان مقرر 
اعالم  اندیشکده،   5 توسط  ح  طــر پیش نویس  رد 
وصول آن ها منوط به موافقت دو سوم نمایندگان 

می باشد.

ــحـــوالتدرفــرآیــنــدرســیــدگــیصــحــنو تـ
کمیسیونها

ح هایی  به منظور ممانعت از اعالم وصول طر
شامل  را  جامعه  مشکالت  و  مسایل  اولــویــت  کــه 

نمی شود، می توان راه کارهایی را پیشنهاد نمود. به 
عنوان مثال، نمایندگان در وهله نخست ملزم به 
ارایه و اظهار قصد خود خواهند بود. توضیح اینکه 
تدوین پیش نویس می بایست،  از  قبل  نمایندگان 
ح نمایند و پس  ج در پیشنهاد را مطر اهداف مندر

کلیات آن، مراحل بعد سپری شود. از تأیید 
در همین مرحله ایجاد دفتر خدمات مشاوره 
در  دارد.  بسزایی  اهمیت  نمایندگان  به  تقنینی 
واقع ایجاد خدمات مشاوره چه بسا نمایندگان را از 
ح منصرف نمایند و آن ها را به بهره مندی  ارایه طر

از ابزارهای نظارتی مجلس راهنمایی نماید.
سیاست های   6 بند  در  که  مــواردی  جمله  از 
گرفته است،  کلی نظام قانون گذاری مورد توجه قرار 
تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با 
مــوارد  برخی  در  می باشد.  الیحه  اهـــداف  رعــایــت 
اصالحات صورت گرفته در مجلس نسبت به لوایح 
کله الیحه مورد  که شا ارسالی دولت به نحوی است 
گرفته و سالبه به انتفا موضوع  تغییرات اساسی قرار 
که ضمن تفکیک  بنابراین ضرورت دارد  می گردد. 
مــرزهــای تقنین و اجـــرا، مــحــدوده مــداخــالت قوه 

مقننه نسبت به لوایح دولت مشخص شود.
از  هیئت رئیسه  مـــوارد  بــرخــی  در  متأسفانه 
ح ها  طر رد  یا  تأیید  به  نسبت  گسترده  اختیارات 
برخوردار بوده اند. به منظور رفع این ایراد می توان 
کلیات  هرگونه تصمیم گیری در خصوص قصد نامه، 
تشخیص  به  معین  نصاب  تعیین  با  را  جزییات  و 

کرد. گذار  نمایندگان و صحن علنی وا

دو محور در 
اصالح ساختار 
مجلس شورای 

اسالمی
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