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آن كه در كاری كه نافرمانی خداست بکوشد اميدش را از دست 
می دهد و نگرانيها به او رو می آورد.
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اش�اره:مقالهتحليليبرنظارتب�رقوانينومقرراتدر
نظ�امحقوقيجمهورياس�امياي�رانتالي�فآقايان
ابوالفضلدرويش�وندوس�يدمحمدهاديراجياستكه
درش�ماره61فصلنامهعلمیپژوهشیحکومتاسامی
منتش�رشدهاست.صاحبامتيازاينفصلنامهدبيرخانه
مجل�سخب�رگانرهب�ریومديرمس�ئولآنآيتاهلل
محمديزدیاست.ايننوش�تاربهمعرفی،نقدوبررسی
مقال�هتحليليبرنظارتب�رقوانينومق�رراتدرنظام
حقوقيجمهورياساميايرانمیپردازدكههماكنون

ازنظرخوانندگانمیگذرد:

1. نگارندگان در مقدمه مقاله اينگونه آورده اند: علت اساسي 
تحقق انقالب اسالمي ايران، حاكميت موازين و احکام شرع 
مقدس اس��الم بر تمام شؤون كش��ور بود. يکي از مهمترين 
ش��ؤون  حکومتهاي امروزين، قانونگذاري و تعيين حقوق و 
تکالي��ف افراد جامعه و نهادهاي حکومتي اس��ت. همچنين 
يک��ي از ملزومات تحقق حکومت اس��المي، ع��دم مغايرت 
قوانين و مقررات موضوعه با ش��رع اس��ت. بر اس��اس اصل 
سلسله مراتب قوانين و هنجارها، نبايد محتواي  قواعد فروتر 
مغايرت با محتواي قواعد فراتر باش��د. در  نظامهاي حقوقي 
معاصر، با پذيرش اصل فوق و با هدف تضمين عدم مغايرت 
هنجارهاي م��ادون با قواعد برتر، مراجع��ي نظارتي در نظر 
گرفته ش��ده است. نظام جمهوري اس��المي ايران نيز از اين 
قاعده مستثني نبوده و براي تضمين عدم تجاوز مراجع وضع 
قاعده از حدود صالحيت خود، مراجع نظارتي را معين نموده 
است. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نهاد شوراي 
نگهبان،  جهت حفاظت از شرع و قانون اساسي، پيش بيني 
شده است. ولي صرفاً به بررسي مصوبات مجلس و اساسنامه 
ها توس��ط اين ش��ورا در قانون اساسي اش��اره شده و نحوه 
نظارت بر مصوبات ساير نهادها مشخص نشده است. مبناي 
نظارت ش��رعي نيز از مس��ائلي اس��ت كه بايد مورد بررسي 

قرار گيرد. 
2. در ادامه به پيشينه مباحث مرتبط می پردازند: در قانون 
اساسي مشروطه و متمم آن در رابطه با سلسله مراتب حاكم 
ب��ر قوانين و مقررات، تعيين تکليف نش��ده ب��ود و صرفاً به 
موجب اصل دوم متمم اين قانون، مجلس شوراي ملي، حق 
وضع قوانين مغاير با شرع را نداشت و تشخيص قوانين مغاير 
با ش��رع، بر عهده  تعدادي از فقها نهاده ش��ده بود. در نظام 
مشروطه، عليرغم س��کوت قانون اساسي، اغلب حقوقدانان، 
قائل به برتري قانون اساسي بر قوانين عادي بودند. بر خالف 
قانون اساسي مشروطه، در قانون اساسي جمهوري اسالمي،  
موضوع سلس��له مراتب قوانين، مورد توجه قانونگذار اساسي 
قرار گرفته اس��ت. به موجب اصل چهارم قانون اساس��ي، در 
نظام حقوقي جمهوري اسالمي، شرع مقدس اسالم در رأس 
سلس��له مراتب هنجاره��ا قرار ميگيرد و موازين ش��رعي بر 
تمامي قوانين و مقررات كش��ور و خود قانون اساسي حاكم 
است. قانونگذار اساسي، مرجع نظارت بر عدم مغايرت قوانين 
و مقررات با شرع را، فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. بر 
اس��اس قانون اساسي، در  صورت بروز تعارض قانون اساسي 
با موازين شرع، قوانين عادي با احکام اسالم و قانون اساسي 
و همچنين مقررات  با قوانين و موازين ش��رع، اين مقررات 

مادون بوده و فاقد اعتبارند. 
3. سپس به موضوع مرجع تشخيص مغايرت با شرع اينگونه 
می پردازند: همانگونه كه بيان ش��د، سابقه نظارت شرعي بر 
مصوبات مجلس شوراي اسالمي  به قانون اساسي مشروطه 
بازميگردد. بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه 
ايران، مس��ؤوليت نظ��ارت بر ش��رعيبودن مصوبات مجلس 
ش��وراي ملي، بر عهده  تع��دادي از فقها بوده اس��ت. اصل 
دوم قانون اساس��ي مش��روطه، مقرر ميداشت  كه تشخيص 
مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اس��الميه، بر عهده هيأتي 
از مجتهدين و فقها اس��ت  كه از مقتضيات زمان نيز آگاهي 
دارند. بر اساس اين اصل، هيأت مذكور،  حق داشت هر يك 
از مواد قانوني را كه با قواعد مقدس��ه اسالم مخالفت داشت،  

رد نمايند كه تبديل به قانون نشود. رأي اين هيأت نيز الزم 
االتب��اع بود. اي،ن اصل  تنها در دوره  دوم مجلس ش��وراي 
ملي، به صورت ناقص، اجرايي ش��د و در دوره هاي بعد نيز 
متروك ماند. پس از انقالب و در هنگام تدوين قانون اساسي، 
دغدغه غالب نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 
تأس��يس نهادي براي پاس��داري از احکام ش��ريعت بود؛ به 
نحوي كه مواجه با سرنوش��ت اصل دوم متمم قانون اساسي 
مش��روطه نشود. همين امر نيز موجب شد، عالوه بر تصويب 
اصل چهارم، در اص��ول متعددي لزوم عدم مغايرت امور در 
نظام جمهوري اس��المي با ش��رع، مورد تصريح و تأكيد قرار 
گيرد. بررسي مش��روح مذاكرات پيرامون اين اصل از قانون 
اساس��ي، بيانگر اين امر است كه نهاد فقهاي شوراي نگهبان 
مذك��ور در اصل چهارم، غير از نهاد ش��وراي نگهبان اس��ت 
به نظر ميرس��د كه هدف از تعيين فقهاي ش��وراي نگهبان، 
پرهي��ز از ايجاد مراجع متعدد براي تضمين اس��المي بودن 
قواني��ن و مقررات بوده اس��ت و نميتوان به اس��تناد اصول 
نودويك الي نودوهفت قانون اساسي، وظيفه فقهاي شوراي 
نگهبان را منحصر به تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس 
با شرع دانست، بلکه به اس��تناد اصل چهارم قانون اساسي، 
دايره صالحيت فقهاي ش��وراي نگهبان، وس��يعتر از نظارت 
بر مصوبات مجلس ش��وراي اس��المي است و فقهاي شوراي 
نگهب��ان، نظارت بر مصوبات س��اير مراج��ع؛ از جمله هيأت 
وزيران و ش��وراها و هر مرجع تصميمگي��ر ديگري را طبق 

اصل چهارم قانون اساسي بر عهده دارند.
4. در ادام��ه پيرامون مبنا و معيار تش��خيص اينگونه آورده 
اند: بر اس��اس اصل چه��ارم ق�انون اساس���ي، ب�ه مجل�س 
ش���وراي اس�المي ي�ا هيچ نه�اد تصميم گيرنده اجازه داده 
نشده است كه بر خالف احکام شرعي  قاعده حق�وقي وضع 
كنند. احکام شرعي، دو قسمند: احکام اوليه و احکام ثانويه. 
احکام اوليه، احکامي هس��تند كه صرف نظ�ر از ع�وارض و 
ح�االت ث�انوي ك�ه ب�ر موضوعات مختلف عارض ميش��ود، 
به آن موض�وعات مع�ين، تعل�ق  گرفت�هان�د؛ مانن�د وجوب 
نماز، روزه، حج و ... احکام ثانويه، احکامي هس��تند ك�ه ب�ه 
جه�ت ع�روض برخ�ي ح�االت خ�اص، ب�ر موضوعات وضع 
ميشوند؛ مانند موارد عسر و حرج و ضرر و... . در اين موارد، 
احک�ام ثانويه، احکام اوليه را تحت تأثير قرار ميدهن�د و ب�ه 
حک�م ديگ�ري مب�دل م�يس���ازند. از حکم حاكم اس��المي 
نيز كه در راس��تاي تمشيت امور حکومت صادر ميشود، ب�ه 
احکام حکومتي تعبير ميگردد. اين ن�وع از احکام نيز احکام 
شرعي هستند؛ چراكه حکم حکومتي، حکمي است كه ولي 
فقي�ه بر مبناي ضوابط پيش بيني شده طبق مصالح عمومي 
براي حفظ سالمت جامعه، تنظ�يم امور آن، برقراري روابط 
صحيح بين س���ازمانه�اي دولت�ي و غي�ر دولت�ي ب�ا م�ردم 
و سازمانها با يکديگر در مورد مسائلي فرهنگي، تعليماتي و 
غير آن، مقرر داش��ته اس���ت. به عبارت ديگر، حاكم جامعه 
اس��المي  حق دارد براي برقراري و حفظ نظم عمومي و بنا 
بر مصالح و مفاس��دي كه تش��خيص ميدهد،  اقدام به وضع 
مقررات يا صدور فرمانهايي كند كه با احکام الهي ش��ناخته 
شده، متفاوت اس���ت و ب��ه بي��ان س��وم، ه��ر حکم��ي 
ك��ه اجراي��ي ش����دن و فعليت يافتن آن منوط بهدستور 
حاكم باش��د، از قبي��ل حکم به مجرمي��ت و اجراي ح�دود 
و تعزي��رات، فرامي��ن صادره جهت جن��گ و صلح و... حکم 
حک�ومتي نامي�ده م�يش�ود در مجموع، ميت�وان گف�ت ك�ه 
ه�ر حکم�ي ك�ه ح�اكم اس��المي براي اداره جامعه اسالمي 
در نظ��ر بگيرد و امر نمايد، حکم حک�ومتي خواه�د بود. در 
مجلس بررس��ي نهايي قانون اساسي، عده اي بر اين عقيده 
بودند كه تمامي قوانين بايد مطابق با موازين شرعي باشند. با 
توجه به اينکه در احکام اسالمي، تمامي موضوعات به تفصيل 
بيان نش��ده و نميت��وان موضوع بس��ياري از قوانين مصوب 
مجلس را در شرع يافت،  بايد قائل به اين بود كه صرف عدم 
مغايرت قوانين با شرع، كافي است. بر همين اساس، به نظر 
ميرس��د منظور از مطابقت در اصل چهارم، به قرينه  اصول 

نودويکم  و نودوششم، عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع 
اس��ت و الزاماً نيازي به مطابقت اين مصوبات با شرع نيست. 
قابل ذكر است كه در ابتداي فعاليت شوراي نگهبان، فقهاي 
اين ش��ورا قائل ب��ه لزوم مطابقت مصوبات مجلس ش��وراي 
اس��المي با موازين شرعي بودند كه با توجه به مطالب فوق،  
رويه فقها نيز بر اين قرار گرفت كه نسبت به مغايرت مصوبه 
با ش��رع، رأي گيري ص��ورت گيرد و در ص��ورت عدم رأي 
اكثريت فقها به مغايرت مصوبه، شورا آن را تأييد نمايد. البته 
ميت��وان به نحو ديگري نيز ب��ه اين موض�وع پرداخ�ت و آن 
اينک�ه الزم اس�ت قوانين و مقررات،  با شرع مطابقت داشته 
باش��ند. مقصود از ش��رع، همان دين اس�ت و دين مجموعه 
عقايد، احکام و اخالقيات اس��ت ك�ه ناش���ي از اراده اله�ي 
اس�ت و ب�ه وسيله عقل و نقل به آن دست يافته ميشود. به 
بيان ديگ�ر، دي�ن، راه�ي اس���ت ك�ه خداوند براي زندگي 
س��عادتمندانه بشر، مقرر داشته است و اگر بش�ر از اي�ن راه 
ط�ي طريق نمايد، الجرم به سعادت خواهد رسيد. شناخت 
اي��ن راه، دو اب�زار دارد: عق���ل و نقل. مقصود از نقل، همان 
كتاب و سنت اس���ت و حجي�ت و اعتب�ار آن ني�ز در عل�م 
اصول فقه مطرح ميش��ود. عقل نيز يکي از ابزارهايي اس��ت 
ك�ه كاش�ف از اراده اله�ي است كه شامل تجربه نيز ميگردد 
و راه صحيح )دين( را ب�ه بش�ر م�ينمايان�د. البت�ه طي است 
ك��ه بايد به آنها توجه نم��ود. در ص�ورتي ك�ه عق�ل، صحت 
عملي را تأييد نمود، عم�ل ب�ه آن واج�ب ش���رعي اس�ت و 
ت�رك آن عقوب�ت اخروي خواهد داشت. حال كه دين تمام 
عرصه زندگي بشر را فرامي گيرد و عقل نيز در كنار نقل، از 
ابزارهاي وصول به دين ميباشد، ضروري است قوانين، مطابق 
ب�ا دين باشد و نه عدم مغاير با آن. به اين معنا كه نقل معتبر 
و عق�ل، )ب�ا جم�ع ش���رايط حجيت و اعتبار آن( بايد مؤيد 
قانون مصوب باش��د و قانون مصوب، بر اس���اس حک�م نقل 
و عقل، به تصويب رس��يده باشد، نه بر اساس مبنايي ديگر. 
حال كه ممک�ن اس���ت برداشتها از دين متفاوت باشد، بايد 
مرجع��ي را پذيرفت كه برداش��ت او از دين،  مبناي تقنين 
قرار گيرد. الجرم اين مرجع، ولي فقيه است؛ چرا كه مبناي 
مشروعيت نظ�ام از اوست و مقنن نيز به نمايندگي از جانب 
وي اي�ن ام�ر را انج�ام م�يده�د و ش�وراي نگهبان، مراقبت 
ميکند كه از اين امر تخطي نشود. بر اين اساس، نظر فتوايي 
ش�وراي نگهبان، مالك عمل نيست؛ بلکه اصل بر اين است 
ك��ه نظر ولي فقي��ه، مبناي تقنين قرار بگي��رد،  مگر اينکه 
اين حق از طرف ولي فقيه به آنان اعطا ش���ود. در ص�ورت 
پ�ذيرش اين تبيين، الزم اس��ت مجلس ب��راي تصويب هر 
قانون، مس��تنداتي داشته باش���د؛ اع�م از مستندات نقلي و 
عقلي كه همان نظرات كارشناس���ي م�يباش�د و آنه�ا را ب�ه 

ش�وراي نگهبان ارائه نمايد.  

5. در ادامه مقاله به ارائه مطالبی پيرامون نظارت ش��رعي بر 
اصول قانون اساسي می پردازند: همانگونه كه بي�ان گردي�د،  
در نظ�ام جمه�وري اس���المي، م�وازين ش���رعي در رأس 
سلس��لهمراتب هنجارها قرار دارند. ب��ا توجه به اين جايگاه، 
قانون اساس��ي كه پس از ش�رع در مرتبه بعدي اهميت قرار 
دارد، نيز نبايد مغايرتي با هنجار برتر داشته باشد. در هنگ�ام 
تدوين قانون اساس��ي، نمايندگان، حداكثر تالش خود را به 
ك�ار بردن�د ك�ه ه�يچي�ك از اصول قانون اساسي، مغايرتي 
با شرع نداشته باشد. در اين راستا، پيشنهادي مطرح گرديد 
مبني ب��ر اينکه اصل��ي تدوين گردد كه احتم��ال هرگون�ه 
مغايرت اطالق يا عموم اصول قانون اساسي با ش�رع را رف�ع 
نماي�د. اساس��ي كه اين اص�ل را ب�ر اط�الق و عم�وم كلي�ه 
اصول قانون اساسي حاكم ميداند، در اين راستا قابل تفس�ير 
اس�ت و ب�ا اي�ن ه�دف، تصويب شده است كه با تمسك به 
اطالق يا عموم اصول ق�انون اساس���ي، نت�وان ام�ري خالف 
موازين اس��المي را مورد اعم�ال ق�رار داد. ل�ذا ب�ر اس��اس 
قس��مت اخير اصل فوق، اين اصل ب��ر اطالق و عموم كلي�ه 
اص�ول ق�انون اساس���ي حاكم اس��ت و بر ساير اصول قانون 
اساس��ي برتري دارد. در صورتي كه از اطالق يا عموم اصول 
قانون اساس��ي، ش��بهه مص�اديق خ�الف ش���رع پيش آيد، 
فقهاي ش��وراي نگهبان مقام صالح در رابطه با تفس�ير اي�ن 
اط�الق و عم�وم و تقييد و تخصيص آن هستند. اين اص�ل، 
ب�ه فقه�اي ش���وراي نگهبان، صالحي��ت ميدهد در مواقع 
ضروري اطالق و عموم اصول قانون اساس���ي را ب�ا توجه به 

موازين اسالمي، مقيد كنند يا تخصيص بزنند.  
6. س��پس به بحث پيرامون نظارت ش��رعي ب��ر قوانين می 
پردازن��د: به موجب اصل نودوشش��م قانون اساس��ي، مرجع 
تش��خيص مغاي��رت و ي��ا ع��دم مغايرت مصوب��ات مجلس 
ش��وراي اسالمي با ش��رع، فقهاي ش��وراي نگهبان هستند. 
قانون اساس��ي، به فقهاي شوراي نگهبان براي اظهار نظر در 
رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبات مجلس ش��وراي 
اس��المي با شرع، مدت ده روز و در صورت استمهال، بيست 
روز مهلت داده اس��ت. فقها مکلفن��د، اگر در مصوبه مجلس 
مغايرتي با ش��رع مش��اهده نمودند، به مجلس اعالم كنند. 
قانون اساس��ي، سکوت و عدم اظهار نظر شوراي  نگهبان در 
مدت تعيين شده را به منزله تأييد مصوبه، تلقي كرده است 
و در اين حالت، مصوبه، شأن قانوني پيدا مينمايد. همانطور 
كه مش��اهده ميشود، قانون اساسي در اين مورد، بين اظهار 
نظر در مورد مغايرت با ش��رع و اظهار نظر در مورد مغايرت 
با قانون اساسي، تفاوتي قائل نشده و مهلت يکساني را براي 

آنها مقرر داشته است. 
7. در انتهای مقاله به عنوان نتيجه گيري اينگونه آورده اند. 
در نظام حقوقي جمهوري اس��المي اي��ران، با پذيرش اصل 
سلسله مراتب قوانين بر تبعيت قواعد مادون از قواعد مافوق 
تأكيد ش��ده است. در رأس اين سلسله مراتب، موازين شرع 
قرار دارند كه بر اين اس��اس، هيچي��ك از قوانين و مقررات 
موضوعه،  از جمله قانون اساسي نبايد مغاير با موازين شرع 
باشند. به موجب اصل چهارم قانون اساسي، مرجع تشخيص 
مغايرت و يا عدم مغايرت قوانين و مقررات با ش��رع، فقهاي 
ش��وراي نگهبان هس��تند. ايش��ان بر مبناي نظر اجتهادي 
خويش عمل ميکنند، ولي الزم است احکام اوليه و ثانويه را 
نيز مد نظر ق��رار دهند كه البته عماًل به احکام ثانويه توجه 
نميش��ود و لذا مجمع تشخيص مصلحت نظام شکل گرفت. 
احکام حکومتي ولي فقيه نيز بايد توس��ط ش��وراي نگهبان، 
مراعات شود كه در اين مورد عملکرد شوراي نگهبان متفاوت 
بوده است. نظارت شرعي بر قوانين از طريق ارسال مصوبات 
مجل��س به ش��وراي نگهبان صورت ميگيرد؛ ح��ال آنکه در 
قانون اساسي در رابطه با نحوه نظارت فقهاي شوراي نگهبان 
نس��بت به مغايرت و يا عدم مغاي��رت قوانين مصوب قبل از 
تشکيل مجلس ش��وراي اسالمي، مصوبات دولت و مصوبات 
س��اير مراجع با ش��رع تعيين تکليف نش��ده است. بر اساس 
قوانين عادي و رويه ديوان عدالت اداري، هر كس كه مصوبه 

دولت يا شوراهاي شهر و روستا را مغاير با شرع بداند، ابطال 
آن را از اين ديوان درخواس��ت ميکند و ديوان نيز به استناد 
اصل چهارم قانون اساسي، مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه را 
با موازين شرعي، از فقهاي شوراي نگهبان استعالم مينمايد 
و در صورتي كه فقهاي ش��وراي نگهبان آن را مغاير با ش��رع 
تشخيص دهند، اقدام به ابطال آن مينمايد. مهمترين چالش 
در رابطه با اجراي اصل چهارم قانون اساسي، مشخص نبودن 
نحوه نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مصوبات نهادهايي غير 
از مجلس ش��وراي اسالمي است كه بايد در رابطه با اين امر، 

تدبيري انديشيده شود.

نقد و بررسی مقاله
ضم��ن تقدير و تش��کر از نويس��ندگان محت��رم، نکات ذيل 

پيرامون اين مقاله دارای اهميت است:
- وجود مش��کالت متعدد مانند گرانی، بيکاری، فقر، طالق، 
اعتياد، حاشيه نشينی، مس��کن، افزايش سن ازدواج، تجمل 
گراي��ی، مهاجرت مغزه��ا، واردات ب��ی رويه، قاچ��اق كاال، 
خشکس��الی، ترافيك، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف 
گرايی، رش��وه، مدرك گرايی، بوروكراسی، پارتی بازی، فساد 
اداری، آس��يب ه��ای اجتماعی و... زندگی م��ردم را بيش از 
گذش��ته دشوار نموده است. پيرامون هر يك از مشکالت ياد 
شده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد كه 
از س��وی قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی تصويب و توسط 
ش��ورای نگهبان تاييد يا عدم مغاير با ش��رع و قانون اساسی 

تشخيص داده شده است.
- پرس��ش مهم از نگارندگان مقاله اين است آيا ممکن است 
ك��ه خيل فراوان قوانين ناكارآمد و بعضا مضر در قانونگذاری 
س��نتی در ايران عدم مغاير با شرع و قانون اساسی تشخيص 
داده ش��وند؟ آيا ممکن اس��ت روح حاكم بر قوانين ناكارآمد 
منطبق بر ش��رع و قانون اساسی باشد؟ آيا مشکالت زندگی 

مردم منطبق با شرع و قانون اساسی است؟
- اگر پاسخ به پرسش های باال مثبت است پس بروز و تشديد 
مشکالت ياد ش��ده در زندگی مردم با وجود عدم مغايرت با 

شرع و قانون اساسی چه توجيهی دارد؟
- اگر پاس��خ به پرسش های ياد شده باال منفی است بايد از 
تقسيم كار ملی در قانونگذاری پرسيد كه چرا پس از گذشت 
چهار دهه هنوز نحوه نظارت بر قوانين ناكارآمد انجام نش��ده 

و نمی شود؟
- اص��وال در وض��ع موجود چگونه می ت��وان مغايرت مصوبات 
مجلس ش��ورای اسالمی را با شرع و قانون اساسی را شناسايی 

كرد؟ الگوی اين شناسايی چيست؟
- آيا ش��ورای نگهب��ان توانايی الزم برای ان��دازه گيری ميزان 
مغايرت مصوبات با ش��رع و قانون اساس��ی را در راستای حل 

مشکالت مردم را دارد؟ 
- ای كاش نگارندگان محترم مقاله در ادامه مطالب به چگونگی 
تداوم نظارت قانونگذاری تا زندگی روزمره مردم می پرداختند و 
از آن الگويی  برای حل مشکالت زندگی مردم ارائه می كردند. 
- تحليل نگارندگان مقاله از اين فراز از كالم امام راحل چيست؟ 
»تذك��ری پدرانه به اعضای عزيز ش��ورای نگهبان می دهم كه 
خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا 
كه يکی از مسائل بسيار مهم در دنيای پر آشوب كنونی، نقش 
زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميم گيريها اس��ت... شما در 
عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خالف شرعی 
صورت نگيرد و خدا آن روز را نياورد بايد تمام سعی خودتان را 
بنماييد كه خدای ناكرده اسالم، در پيچ و خم اقتصادی، نظامی، 
اجتماعی و سياسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد...« 

)صحيفه نور، ج 21، ص 61(
- سياس��ت روز برای تداوم بحث تحليلي بر نظارت بر قوانين و 
مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران توسط آقايان 
ابوالفضل درويشوند و سيدمحمدهادي راجي و دبيرخانه مجلس 
خبرگان رهبری و فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسالمی 

اعالم آمادگی می نمايد.

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/17 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

ول
ت ا
نوب

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/18 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

ول
ت ا
نوب

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/8 (مرحله دوم)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

ول
ت ا
نوب

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
آگهى مناقصه عمومى شماره 98/16 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

دوم
ت 
نوب

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
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