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اکنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

1. نگارنده در ابتدای مقاله با استناد به فصول و اصول قانون اساسی بر اهميت و 
جايگاه مجلس شورای اسالمی در کشور اينگونه اشاره می کند: بر اساس اصل 
57 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ايران، قوای حاکم در جمهوری اسالمی 
ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر واليت مطلقه 
ام��ر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قان��ون اعمال می گردند. اين قوا 
مس��تقل از يکديگرند. بر اساس اصل 58 قانون اساس��ی، اعمال قوه مقننه از 
طريق مجلس شورای اسالمی است که اعضای آن را نمايندگان منتخب مردم 
تش��کيل می دهند. فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه مقننه و مجلس 
است. مجلس، مهمترين رکن تصميم گيری در جمهوری اسالمی ايران است. 
در ارتب��اط ب��ا اصل 58 )اعمال قوه مقننه از طريق مجلس( دو نکته قابل ذکر 

است: 
1- هرچند امر قانونگذاری در جمهوری اسالمی ايران از طريق مجلس است، 
اما معنايش اين نيس��ت که مصوبات مجلس به تنهايی دارای اعتبار اس��ت و 
برای رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازی به تأييد هيچ مرکز و نهادی نيست. 
بنابراين، اگر بر اس��اس اصل 72، 91، 94 و 112، برای قانونی شدن مصوبات 
مجلس، نظر تأييدی ش��ورای نگهبانی و در پاره ای از موارد، مجمع تشخيص 

مصلحت نظام الزم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور )58( ندارد. 
2- مرج��ع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری 
آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما بر اس��اس 
قانون اساس��ی، در برخی از زمينه ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل 71 آمده 
است: مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی 
می تواند قانون وضع کند. حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود اس��ت؛ 
يکی اين که نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی 
کش��ور يا قانون اساسی مغايرت داشته باش��د. ديگر اين که سياست گذاری و 
برنامه ريزی در پاره ای از زمينه ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی 

واگذار شده است؛ به برخی از اين موارد، اشاره می شود: 
الف( بر اساس بند 1 اصل 110، تعيين سياستهای کلی نظام جمهوری اسالمی 
ايران، از وظايف و اختيارات مقام رهبری قلمداد ش��ده اس��ت و نيز بر اساس 
بن��د 7 و 8 همين اصل، تصميم گيری در زمينه حل اختالف و تنظيم روابط 
قوای سه گانه و نيز حل معضالت نظام، جزء وظايف و اختيارات مقام رهبری 
به حس��اب آمده است. بنابراين، در اين موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و 
رأی و نظر مقام رهبری بر همگان - حتی بر مجلس ش��ورای اس��المی - نافذ 

و الزامی است. 
ب( در اصل 108 چنين آمده است: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، 
کيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد 
به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و بااکثريت آرای آنان تصويب شود 
و به تصويب نهايی رهبر انقالب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در 

اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صالحيت خود 
آنان است.  بنابراين، مجلس نمی تواند در اين موارد قانونگذاری کند. 

ج( در ذيل اصل 112 آمده است: مقررات مربوط به مجمع )مجمع تشخيص 
مصلحت نظام( توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد 
رس��يد.  بنابراين، مجلس نم��ی تواند در ارتباط با مقررات مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام، قانونگذاری کند. 
د( بر اساس اصل 176 قانون اساسی، تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور، 
در محدوده سياس��تهای کلی تعيين ش��ده از طرف مقام رهبری و هماهنگ 
نمودن فعاليتهای سياسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط 
با تدابير کلی دفاعی - امنيتی و بهره گيری از امکانات مادی و معنوی کشور 
برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی، از وظايف و اختيارات شورای عالی 
امنيت ملی کش��ور اس��ت که پس از تصويب از جانب اين شورا و تأييد آنها از 

جانب مقام رهبری، بر همگان - حتی بر نمايندگان مجلس - الزامی است. 
ه( بر اساس اصل 177 قانون اساسی، تصميم گيری برای بازنگری قانون اساسی 
و نيز اصالح و تتميم آن از اختيارات مقام رهبری و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و ش��ورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده اختيارات 

مجلس شورای اسالمی خارج است. 
و( بر اس��اس واليت مطلقه و اختيارات ويژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی 
را عهده دار سياست گذاری و برنامه ريزی در زمينه خاصی قرار دهند - چنان 
که شورای عالی انقالب فرهنگی را عهده دار سياست گذاری در زمينه علمی و 
فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می تواند در آن زمينه سياست گذاری 

کند و مصوبات آنها بر همگان، حتی بر نمايندگان مجلس، الزامی است. 
2. در ادامه به شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تعداد نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی می پردازد: در اصل 62 قانون اساسی آمده است: مجلس 
ش��ورای اسالمی از نمايندگان ملت که بطور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب 
می ش��وند، تشکيل می گردد. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و 
کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد. بر اساس اين اصل، شرايط انتخاب 
ش��وندگان، به قانون عادی مجلس واگذار ش��ده است، لکن با توجه به وظايف 
و اختيارات فراوانی که در قانون اساس��ی برای نمايندگان مجلس منظور شده 
اس��ت، مجلس نمی تواند ش��رايطی همچون اعتقاد و التزام عملی به اسالم و 
مبانی نظام و تعهد و امانتداری و نداشتن سوابق سوء و... را ناديده بگيرد؛ زيرا 
س��پردن اين همه اختيارات و وظايف به افرادی ک��ه در واقع، نوعی واليت بر 
سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صالحيتهای الزم، غيرمشروع است. 
در قانون انتخابات مجلس )مصوب 7/ 9/ 1378( و اصالحات بعدی آن نيز در 

ارتباط با شرايط نامزدی نمايندگی مجلس آمده است: 
انتخاب شوندگان بايد دارای تابعيت اصلی ايران، معتقد و ملتزم عملی به اسالم 
و نظام جمهوری اس��المی، وفادار به قانون اساس��ی و اصل واليت فقيه، دارای 
حداقل مدرک فوق ديپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابيه و دارای سالمت 
جسمی در حد برخورداری از نعمت بينايی، شنوايی و گويايی بوده و بين 30 
تا 75 س��ال سن داشته باشند. داوطلبان نمايندگی اقليتهای دينی، از شرايط 
اعتقاد به اسالم، مستثنا بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند. بر اساس 
قانون انتخابات، مقامات عالی قوه مجريه و قضائيه و معاونين و مشاورين آنها، 
اعضای شورای نگهبان، شاغلين نيروهای مسلح و وزارت اطالعات، استانداران، 
فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، 

رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضای هيأت مديره و مديرعامل مؤسسات دولتی 
و وابسته به دولت در حوزه مأموريت خود، به واسطه شغل و مقامی که دارند، از 
حق انتخاب ش��دن محرومند، مگر آن که سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود 
استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. بر اساس قانون انتخابات، انتخاب 
کنندگان بايد دارای تابعيت جمهوری اسالمی ايران، 15 سال تمام و عاقل باشند. 

3. سپس به واکاوی وظايف و اختيارات مجلس شورای اسالمی می پردازد:
مجلس ش��ورای اسالمی، دارای اختيارات و وظايف سنگين و گسترده ای است. 
اصول متعدد قانون اساس��ی در فصل شش��م، مربوط به همين موضوع اس��ت. 

مهمترين وظايف و اختيارات مجلس به شرح زير است: 
1- مهمترين و اصلی ترين وظيفه مجلس ش��ورای اسالمی، وظيفه قانونگذاری 
است. مجلس در هر زمينه ای که الزم ببيند، می تواند قانون وضع کند. در اصل 
71 آمده است: مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون 
اساس��ی می تواند قانون وضع کند. بر اس��اس اصل 85، مجلس نمی تواند حق 
قانونگذاری را به شخص يا هيأتی واگذار نمايد. 2- حق دادن طرحهای قانونی و 

بررسی آنها و نيز حق بررسی لوايح دولتی 
در اصل 74 آمده اس��ت: لوايح قانونی، پس از تصويب هيأت وزيران، به مجلس 
تقديم می شود و طرحهای قانونی، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در 
مجلس شورای اسالمی قابل طرح است. ضمنا، بر اساس اصل 158، تهيه لوايح 
قضايی، بر عهده رئيس قوه قضاييه اس��ت. رئيس قوه قضائيه، لوايح قضايی را به 
هيأت دولت می دهد و پس از تصويب در هيأت دولت، به مجلس ارسال می شود. 
طرحها و لوايح، پس از اعالم وصول در مجلس برای رسيدگی و اصالح و تکميل به 
کميسيون مربوط فرستاده می شوند تا پس از رسيدگی کميسيون و توافق هيأت 
رئيسه و کميسيون در نوبت خود، برای مذاکره در کليات )شور اول( به مجلس و 
جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصويب کليات، مجددا به کميسيون مربوطه 
رفته و ضمن رسيدگی به اصالحات و پيشنهادات نمايندگان، دوباره برای تصويب 
جزئيات آن به مجلس آورده می شود. در اين مرحله، تکليف طرح يا اليحه مزبور 

معلوم خواهد شد. 

نقد و بررسی مقاله
- وجود مشکالت متعدد مانند گرانی، بيکاری، فقر، طالق، اعتياد، حاشيه نشينی، 

مسکن، افزايش سن ازدواج، تجمل گرايی، مهاجرت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق 
کاال، خشکس��الی، ترافيک، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف گرايی، رشوه، 
مدرک گرايی، بوروکراس��ی، پارتی بازی، فساد اداری، آسيب های اجتماعی و... 
زندگی مردم را بيش از گذشته دشوار نموده است. پيرامون هر يک از مشکالت 
ياد شده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری 

سنتی به سبک ايرانی تصويب و تاييد شده است.
- پرس��ش اين اس��ت که آيا با وجود جايگاه رفيع قانونگذاری در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران و اختيارات فراوان مجلس شورای اسالمی در وضع قانون، 
قوانين تصويب و تاييد ش��ده از توانايی الزم برای حل مش��کالت زندگی مردم 

برخوردار است؟
- اگر پاس��خ به پرسش باال مثبت است پس داليل بروز و تشديد مشکالت ياد 

شده در زندگی مردم چيست؟
- اگر پاس��خ به پرس��ش ياد ش��ده باال منفی است بايد از تقس��يم کار ملی در 
قانونگذاری پرس��يد که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانون و قانونگذاری 

توانايی حل مشکالت زندگی مردم را ندارد؟
- آيا اختيارات مجلس شورای اسالمی در قانونگذاری برای تصويب قوانين کارآمد 

در حل مشکالت زندگی مردم کافی است؟
- واگذاری اختيار قانونگذاری به ساير نهادهای )تقسيم کار ملی در قانونگذاری( 

در کارآمدسازی قوانين در حل مشکالت زندگی مردم چه تاثيری دارد؟
- با توجه به اختيارات 27 گانه ذکر شده در مقاله برای مجلس در قانونگذاری، 

چرا هنوز مشکالت در زندگی مردم پابرجاست؟ 
- با وجود مصونيت پارلمانی نمايندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوليت مدنی 
خيل فراوان قوانين ناکارآمد و تشديد مشکالت در زندگی مردم با چه شخصيت 

حقيقی يا حقوقی است؟
- با وجود اختيارات متعدد مجلس ش��ورای اس��المی، چه تکاليفی برای آن در 
راس��تای تصويب قوانين کارآمد برای حل مشکالت زندگی مردم برای مجلس 

شورای اسالمی وجود دارد؟ 
- سياس��ت روز برای تداوم بحث قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران توس��ط آقای عباس نيکزاد و مرکز پژوهش های اس��المی صدا و سيما و 

فصلنامه رواق انديشه اعالم آمادگی می نمايد.
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10 هزار شغل بنیاد برکت برای زنان 
سرپرست خانوار

بنياد برکت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( از زنان سرپرست 
خانوار که متقاضی اشتغال يا دارای طرح های کارآفرينی هستند 
حماي��ت می کند. معاون توس��عه کارآفرينی اجتماع محور بنياد 

برک��ت س��تاد اجرايی فرمان امام ب��ا اعالم اين خب��ر گفت: تا به 
امروز 3250 طرح اش��تغال زايی در قالب مدل اجتماع محور »سحاب« 

)سرمايه گذاری حمايتی اش��تغال برکت( برای زنان سرپرست خانوار مناطق 
محروم و روس��تايی راه اندازی شده که ايجاد 10 هزار شغل را به دنبال داشته 
است. رضا راضی  زاده افزود: بنياد برکت در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان 
سرپرس��ت خانوار، ارائه آموزش و مهارت های کارآفرينی به آن ها را در مناطق 

محروم 28 اس��تان کش��ور در دس��تور کار دارد. وی اعتبار در نظر 
گرفته ش��ده برای راه اندازی اي��ن 3250 طرح را 2925 ميليارد 
ريال عنوان و تصريح کرد: با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 
عالوه بر آن که کانون خانواده شان ثبات پيدا می کند و به درجه 
قابل قبولی از رفاه می رسد، از آسيب های اجتماعی نيز مصون 
می مانند. معاون توسعه کارآفرينی اجتماع محور بنياد برکِت ستاد 
اجراي��ی فرمان امام در ادامه با تاکيد ب��ر حمايت اين بنياد از زنان 
سرپرست خانوار کشور خاطرنشان کرد: با توجه به مشکالت بودجه ای 
و کمبود منابع که دس��تگا ه های ذيربط و دست اندرکار مسائل زنان سرپرست 
خانوار با آن دست به گريبان هستند، بنياد برکت در مناطق هدف خود به اين 
موضوع ورود کرده و توانمندسازی اين زنان را از طريق اشتغال زايی به عنوان 

يکی از اهدافش تعريف کرده است. 

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی )9( می کند: 


