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همه پليدی  ها را در خانه  ای نهادند و كليد آن، دروغ است.
وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 درگذشت استاد محمد ديهيم تبريزي  اديب و مورخ آذربايجاني )1378 
ش(   آغاز زمام داري فيدل كاسترو در كوبا )1959م(  درگذشت محمد 

حسنين هيکل ، روزنامه نگار و انديشمند نامدار مصری ) 2016 م(   

دكترحسينمهرپور
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اشاره:نوش�تارحاضربهبحثوبررس�یپيرامونجايگاهقانونگذاریدر
جمهوریاسالمیمیپردازدكههماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

درارتباطباش�يوهقانونگذاریدرجمهوریاس�المیايرانونقشمردم
ودي�دگاهامامخمينیرضواناهللتعالیعليهدراينخصوص،اجماالمی
توانگفتطبققانوناساسیجمهوریاسالمیايرانكهباتاكيدواصرار
ام�امخمينی)ره(درمدتزماننس�بتاكوتاهیپ�سازپيروزیانقالب
اس�المیايرانتصويبش�دوبهتأييدرهبریوبابرگ�زاریرفراندومبه
تأييداكثريتقاطعملتايرانرسيد،قوانينمصوببايدبراساسموازين
اسالمیباشد)اصلچهارمقانوناساسی(وفقهایشوراینگهبان،مرجع
رس�میتش�خيصدهندهمغايرتوياعدممغايرتمصوب�اتمجلسبا

موازيناسالمیهستند.
در عين حال، تصويب قانون توس��ط يکی از دو مرجعی صورت می گيرد، كه 
يکی با واس��طه و ديگری بدون واس��طه مبين نظر مردم است، مرجع اول كه 
معموال قوانين بوسيله آن تصويب می شود به تعبير اصل شصت و دوم قانون 
اساسی مجلس شورای اسالمی است كه نمايندگان ملت كه به طور مستقيم 

و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکيل می شود. 
مرجع دوم همه پرس��ی و مراجعه مس��تقيم به آراء مردم است كه طبق اصل 
پنجاه و نهم قانون اساسی در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی قانونگذاری با ضوابطی كه در آن اصل ذكر شده از اين طريق صورت 

می گيرد. 
اين امر نش��أت گرفته از اصول شش��م، هفتم و پنجاه و شش��م قانون اساسی 
اس��ت كه در اصل شش��م مقرر شده در جمهوری اس��المی ايران امور كشور 
بايد به اتکای آرای عمومی اداره ش��ود از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، 
نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی، اعضای ش��وراها و نظاير اين ها يا از راه 
همه پرس��ی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می گردد و اصل 
هفتم قانون اساسی نيز با اشاره به دستور قرآنی امر به مشاوره با مردم مجلس 
ش��ورای اسالمی و ش��وراها را از اركان تصميم گيری و اداره امور كشور اعالم 

كرده است. 
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی با اعالم حاكميت مطلق خداوند بر جهان و 
انسان به خواسته خداوند انسان را بر سر نوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته 
اس��ت و مقرر داش��ته كه هيچکس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب 
كند، يکی از جلوه های اعمال حاكميت مردم طبعا وضع قوانين است كه امور 
جامعه و روابط افراد را در اجتماع با نظم و نس��ق صحيح مش��خص می كند و 
حقوق و تکاليف مردم را معين می نمايد اين قوانين بدون رأی و تصويب مردم 
يا با واسطه نمايندگان منتخب آنها و يا بدون واسطه و رآی مستقيم خود مردم 

)البته به ناچار با رأی اكثريت( معتبر و الزم االجرا نيستند. 
روشن است با توجه به اين كه طبق اصل اول قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران، حکومت ايران جمهوری اس��المی اس��ت و ملت ايران بر اساس اعتقاد 
ديرين��ه اش ب��ه حکومت حق و عدل قرآن... ب��ه آن رأی مثبت دادند قوانين 

مصوب نباي��د مغاير موازين ش��رع 
باشد و تش��خيص اين امر با فقهای 
شورای نگهبان است كه طبق اصل 
نود و يکم بايد مجتهد عادل و آگاه به 
مقتضيات زمان و مسايل روز باشد و 
بنا بر توصيه ای كه به آنها فرمودند، 
در اظهار نظر بايد مقتضيات زمان و 
احکام اولي��ه و ثانويه هر دو را مورد 
لحاظ قرار دهند. در اعتبار و منش��ا 
حق ب��ودن رای و نظر مردم، عبارت 
امام خمينی )ره( در ارتباط با حکم 
انتصاب مرحوم مهندس بازرگان به 
عنوان نخس��ت وزي��ر دولت موقت 

كامل، گويا و روشنگر است. 
ايش��ان در حک��م م��ورخ 15 بهمن 
سال 1357 خود خطاب به مهندس 
ب��ازرگان مرق��وم فرمودن��د: بنا به 
پيشنهاد ش��ورای انقالب بر حسب 
حق ش��رعی و حق قانونی ناش��ی از 
آراء اكثري��ت قاطع قري��ب به اتفاق 
ملت ايران كه طی اجتماعات عظيم 
و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر 

ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را..... مأمور تشکيل 
دولت موقت می نمايم. 

در خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد متذكر شد علی االصول مجمع 
يك نهاد قانون گذار نيست، شأن نزول اصلی تاسيس مجمع تشخيص چنانکه 
ابتدا در حکم امام خمينی )ره( و بعد در اصل 112 اصالحی قانون اساسی آمد 
تشخيص مصلحت در موارد بروز اختالف بين مجلس و شورای نگهبان است كه 
مجلس قانون را تصويب می كند و جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال 
می دارد، شورای نگهبان با عنايت به معيارها و موازين فقهی كه در دست دارد 
مصوبه مجلس را مغاير با موازين شرع اعالم می كند و برای اصالح به مجلس 
ب��از می گرداند برخی مواقع مجلس وجود مصوبه قانونی خود را برای كش��ور 
الزم و در واقع مصلحت ملزمه ای بر تاييد و الزم االجرا ش��دن آن می داند و 
با اين اعتبار بر مصوبه خود پافش��اری می كند در اين صورت مصوبه مجلس 
به مجمع تش��خيص مصلحت ارس��ال می ش��ود كه وجود و حد و اندازه و اثر 
مصلحت را ارزيابی می كند و اگر تشخيص مصلحت داد مصوبه مجلس قانونی 
و الزم االجرا می شود البته وظيفه مشورت دهی به رهبری نيز در امور مختلف 
و از جمله در تعيين سياست های كلی نظام و حل معضل نظام در اصل 112 
و اصل 110 به مجمع داده ش��ده اس��ت ولی علی االصول و به خصوص، اوال 

و بالذات مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام قانونگذار محس��وب نمی شود. 
امام خمينی )ره( نيز در حکمی كه 
رياست جمهوری وقت برای بازنگری 
قانون اساس��ی در تاري��خ 2/4/ 68 
مرق��وم فرمودند و م��وارد بازنگری 
را در 8 بند بر ش��مردند، بند ششم 
در مورد تاس��يس مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام ب��ود با اي��ن تعبير: 
مجمع تشخيص مصلحت برای حل 
معضالت نظام و مشورت رهبری به 
صورتی كه قدرت��ی در عرض قوای 
ديگر نباش��د و اما مجلس خبرگان 
رهبری در قانونگذاری نقش ندارد و 
تنها طبق اصل 108 قانون اساس��ی 
مقررات مربوط به انتخابات خبرگان 
و آيين نامه داخلی جلس��ات خود را 
تصوي��ب می نمايد. آنها با تش��کيل 
مجلس خبرگان رهبری كه اعضای 
آن با رای مردم انتخاب می شوند و 
طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر 
را مش��خص می كنند خود از نشانه 
ه��ای نقش مردم و تأثير رای آنها در امور كش��ور از جمله در تعيين باالترين 

مقام رسمی نظام جمهوری اسالمی ايران يعنی مقام رهبری است. 
در خصوص انعطاف فقه ش��يعه در قوانين و هماهنگی آن با ش��رايط زمان و 
مکان و مصلحت در انديشه و شيوه فقهی امام خمينی بايد گفت: امام خمينی 
ضمن اين كه علی االصول فتاوی فقهی ش��ان بر ش��يوه و رويه متداول ساير 
فقيهان و به اصطالح منقول از خود ايشان بر اسسا فقه جواهری است ولی با 
تتبع در بحثهای اس��تداللی فقهی به نظر می رس��د كه بنای عقال و مالحظه 
مقتضيات زمان و مکان و مصلحت به گونه برجسته ای مورد توجه ايشان بوده 
و بويژه پس از استقرار جمهوری اسالمی ايران و پياده كردن عملی حاكميت، 
مقررات فقهی در پوش��ش قوانين موضوعه اين نگرش در برخی فتاوای معظم 
له به خوبی متبلور است از جمله نظری كه ايشان در سال 1367 در خصوص 
بازی با شطرنج دادند و در پاسخ سوالی بدين عنوان كه:  امروز شطرنج به كلی 
آلت قمار بودن خود را از دس��ت داده و تنه��ا ورزش فکری در آمده آيا حرام 
است يا خير ابراز داشتند و فرمودند: بر فرض عمل مزبور اگر برد و باختی در 

بين نباشد اشکال ندارد. 
و بويژه پاسخی كه در پی اشکال روايی يکی از فضالی حوزه درس خود دادند 
نگرش جديد و به روز ايشان را از استنباط احکام فقهی از منابع قرآنی و روائی 

نشان می دهد. 
ب��ه عنوان نمونه ي��ك مورد ديگر را از فتاوی روش��ن بينانه و رهنمود دهنده 
ايشان اشاره می كنم و آن در مورد جواز حکم دادگاه به طالق بر اثر درخواست 

زن در اثر عسر و حرج است. 
چنان كه می دانيم طبق نظر متداول فقهی و حکم قانونی، طالق در دس��ت 
مرد است و زن حق ندارد خود را مطلقه سازد و يا از دادگاه در خواست صدور 
حکم طالق نمايد جز در موارد بس��يار محدود مانند امتناع يا عجز ش��وهر از 

دادن نفقه. 
در سال 1361 به هنگام بررسی ماده 1130 قانون مدنی مصوب كه به دادگاه 
اجازه می داد در صورت درخواس��ت طالق از س��وی زن به لحاظ عسر و حرج 
ادامه زندگی زناشوئی، بين فقهای شورا اين بحث مطرح شد كه دخالت دادگاه 
در ص��دور حکم ط��الق و اجبار مرد به طالق دادن به اعتبار عس��ر و حرج با 
موازين ش��رع انطباق دارد يا خير؟ و در اين امر ترديد جدی داش��تند كه قرار 
ش��د نظر فقهی امام خمينی را دراين زمينه بگيرند. موضوع را طی نامه ای از 
امام پرس��يدند پاس��خ امام و اعالم نظر فقهی ايشان بسيار جالب و قابل توجه 
پژوهشگران عرصه فقاهت است، ايشان در پاسخ سوال فقهای شورای نگهبان 
در اين خصوص مرقوم فرمودند: طريق حياط آن اس��ت كه زوج را با نصيحت 
واال با الزام وادار به طالق نمايند و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع 
طالق داده ش��ود و اگر جرأت بود مطلبی ديگر بود كه آس��ان تر است امام در 
اين اظهار نظر ضمن احياء و عملی كردن نظر اقليت فقهی بر جواز الزام مرد 
به طالق در صورت عسر و حرج زوجه روزنه ای را برای پيدا كردن حکم روان 
تر و متناس��ب تر گشودند و تفصيل و تش��ريح آن را موكول به زمان مناسب 
خودش كردند و اين بر عهده فقهای معاصر اس��ت كه پی به اين رهنمود امام 
ببرند و حکم فقهی روشن تری كه مبنای قانون موضوعه قرار گيرد، با روشن 

بينی، استخراج كند. 
موردی را كه من در ارتباط با حکم فقهی امام خمينی )ره( در مورد اقليت ها 
می توانم بگويم و به نظرم بسيار مهم و قابل تعمق و تأمل است، پاسخی است 
كه امام در ارتباط با سوال شورای عالی قضائی وقت در خصوص نحوه شمول 

احکام كيفری بر غير مسلمانها داده اند است. 
تعبير ايشان در ارتباط با وضع غير مسلمانها اعم از اهل كتاب و غير اهل كتاب 
اين است كه: كفار مزبور در پناه اسالم هستند و احکام اسالم مانند مسلمانهای 

ديگر در باره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است. 
اگر اين عبارت امام و در واقع فتوای ايش��ان در مورد رعايت حقوق اقليتهای 
دينی اعم از كتابی و غير كتابی، يعنی اعم از اقليت های دينی رس��می و غير 
رسمی مبنی بر محترم بودن جان و مال آنها بخوبی واكاوی و تجزيه و تحليل 
ش��ود می تواند برخی از احکام قانونی بخصوص در امر كيفری كه به نظر می 
آيد بر اس��اس عقيده مذهبی تبعيض آميز اس��ت و مورد تجديد نظر و اصالح 
قرار گيرد. اين فتوای امام فتوای مهمی است كه جای بحث و شرح و تجزيه و 

تحليل و نتيجه گيری مناسب با مقتضيات جامعه امروزی دارد. 

آگهى مناقصه یک مرحله اى عمومى  همزمان با ارزیابى کیفى 
(فشرده)
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شماره ردیف
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در شرایط احرازموضوع مناقصه
مناقصه

تاریخ دریافت 
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تاریخ تحویل 
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تاریخ بازگشایى 
اسناد

198/29

واگذارى عملیات نگهبانى 
امور هاى اجرائى محمدیه ، 
قزوین شمال ، مینودر ، آوج 
و البرز بصورت هجمى
( شیفتى ) به پیمانکار

1- داشتن استعالم امنیتى و مجوز از 
موسسه مراکز انتظام ناجا 

2- گواهینامه تائید صالحیت ایمنى از 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى                 

 589/000/000
  ریال 

پانصد و هشتاد و نه 
میلیون ریال

 98/11/28
لغایت 
98/12/03

حد اکثر تا 
ساعت8:30 
روز  
سه شنبه 
 مورخ 
98/12/13

ساعت 11 روز 
چها ر شنبه مورخه 
98/12/14

298/30
واگذارى عملیات نگهبانى 
حوزه ستاد ، انبار مرکزى ، 
بوئین زهرا ، تاکستان ، امور 
برق قزوین جنوب و امور 
برق آبیک به پیمانکار

1- داشتن استعالم امنیتى و مجوز از 
موسسه مراکز انتظام ناجا

2- گواهینامه تائید صالحیت ایمنى از 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى

   913 /000/000
ریال نهصد و سیزده 
میلیون ریال

ساعت 11 روز 
چها ر شنبه مورخه 
98/12/14

398/31

واگذارى امور نقلیه حوزه 
ستادى و امور هاى اجرایى 
شرکت توزیع برق استان 
قزوین به پیمانکار

1-گواهینامه تعیین صالحیت شرکت هاى 
خدماتى،پشتیبانى و فنى مهندسى در 
زمینه حمل و نقل از وزارت تعاون ، کار و 

رفاه اجتماعى
 2-مجوز حمل و نقل از شرکتهاى حمل 
و نقل و موسسه هاى کرایه خودرو داراى 

پروانه کار 
3-گواهینامه تائید صالحیت ایمنى از 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 

  1/280/000/000
ریال یک میلیارد 
و دویست و هشتاد 
میلیون ریال

ساعت 11  روز 
چها ر شنبه مورخه 
98/12/14

498/32

واگذارى قرائت ، وصول 
مطالبات مشترکین عادى 
شرکت توزیع برق استان 
قزوین به صورت رکودى به 

پیمانکار

1- گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل 
رتبه 5 نیرو 

 1- گواهینامه تائید صالحیت ایمنى 
از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
3-ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده و 
گواهى ثبت نام در سامانه پردیس 

  2/711/000/000
ریال دو میلیارد و 
هفتصد و یازده 
میلیون ریال

ساعت 11  روز 
چها ر شنبه مورخه 
98/12/14

آگهی تجدید مزایده هاى عمومی(مرحله دوم) 
•

•
•
•
•
•

  سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان                                      

آگهى مزایده عمومى شماره: 1098090808000002 و شماره مزایده مرجع: 2 
شرح کاال: فروش 4 دستگاه خودروى سوارى 

موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال

 ( www.setadiran.ir)

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

8 8 0 0 6 6 7 7

سیاست روز در چالش قانون بررسی می کند: 

جایگاه 
قانونگذاری 
درجمهوری 

اسالمی


