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چالشقانون

اشاره:نوشتارحاضربهبحثوبررسیپيرامونجايگاهو
اهميتمجلسدرنظامجمهوریاسالمیمیپردازدكهاز

نظرخوانندگانمیگذرد:
آنچه ما در نظام جمهوری اس��المی ايران به آن س��رافرازيم، 
وجود مجلس با اقتدار، مشروع و مقبول و كارآمد است. مجلس 
عصاره و خانه ملت است. مجلس مركز آرای مردم و اراده مردم 
اس��ت. مجلس مظهر حکومت مردمی )مردم ساالری دينی( 
و اداره كننده حقيقی كش��ور اس��ت. مجلس شورای اسالمی 
جايگاه و مسير حركت دولت و ملت را مشخص می كند و نيز 
مظهر خواسته های مردم در زمينه سياست های گوناگون چه 
داخلی و چه خارجی اس��ت. مجل��س، اميد و معتمد مردم و 
پشتيبان دولت است. مجلس راهگشای كارهای اساسی برای 
مس��ئوالن نظام و كارگزاران كشور است. در زمان های بعد از 
مش��روطيت، در كش��ور ما حرف هايی مثل مجلس، قانون و 
انتخابات زياد زده می شد ولی ميان حقيقت و آنچه كه اتفاق 
می افتاد و واقعيت امر فاصله زيادی وجود داشت. مردم ايران 
اسالمی در واقع از دوران مشروطيت تا قبل از پيروزی انقالب 
اس��المی حضورخود را در اداره كش��ور به شکل قانونگذاری 
تجرب��ه نکردند ولی يك دوره دو س��اله در اوايل كار مجلس 
شورای ملی ) دوره دوم و سوم( با مناقشات و خدشه ها همراه 

بودند و آنچه بود حرف و بر روی كاغذ بود. 
 در سال های متمادی ديگر حتی اسمی از آراء مردم و ادعا و 
افتخ��ار به اين حرفه ها هم ديگر باب نبود. همه چيز صوری و 
دروغين، مصنوعی و ساختگی بود. در دوران ديکتاتوری صريح 
كه عبارت ب��ود از دوران رضاخانی و اواخر دوران محمدرضا، 
هم دوره ميانی، كه يك كمی پوشيده و خفی بود مردم رأيی 
نداش��تند. هم مجلس وجود نداشت و هم نماينده ايی، فقط 
دستوری و فرمايشی بود. كشور ايران، مملکتی خوب، باآبرو، 
ثروتمند و با امکانات فراوان و نيروی سرشار از جوانی توأم با 
فهم و تقواست. همه نمايندگان مجلس بايد قدر آن را بدانند 
و خدمت كنند. تصميم گيری های نمايندگان در سرنوش��ت 

مردم تأثيرگذار خواهد بود. 
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی بهترين مرجع و جايگاه 
آگاهی يافتن از مشکالت و مطالبات مردم برای رئيس جمهور 
و اعضای دولت می باشد. ارايه نقطه نظرها مردم به مسئوالن 
را توسط نمايندگان مجلس و انتقال واقعيت ها در چارچوب 
ايفای وظايف نمايندگان اس��ت. نمايندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی می توانند فارغ از جناح بنديهای سياسی، يار و ياور 
دولت در خدمت به كش��ور باش��د كه با برگزاری جلسات و 
نتاي��ج و دس��تاوردهای حاصل از آن برای كش��ور و ملت با 

اهميت و مثبت ارزيابی كرد. 
 ه��دف نمايندگان مجل��س تقويت 
دول��ت و كش��ور اس��ت و در مرحله 
تشکيل و تکميل اعضای كابينه دولت 
آماده دريافت اسامی وزرای باقيمانده 
و رأی اعتم��اد به آنهاس��ت. مجلس 
زياده خواهی  قصد  اس��المی  شورای 
و س��هم خواهی ن��دارد و تنها به فکر 
كمك به دولت می باش��د. ضرورت و 
اهميت تعامل واقعی مجلس و دولت، 
خواس��تار تش��کيل جلس��ات منظم 
رئيس جمه��وری و اعض��ای دولت با 
كميس��يون های مجل��س و مجامع 

استانی نمايندگان است. 
انقلالب دوران در مجللس   

اسالمی
 انقالب اس��المی در مي��ان كارهای 

عظيم��ی كه در اين كش��ور و در تاريخ 
ما انجام داد، اين كار عظيم را هم انجام داد كه مردم ما طعم 
حکومت مردم در وضع قوانين را چش��يدند. مجلس نماينده 
مردمند. مجلس خانه ملت است. حقيقتا سال های مهم ما در 
تاريخ اين اس��ت كه مردم با انگيزه، ساليق و اراده خودشان، 
با طرق تحقيقی كه خودشان داشتند رفتند و تحقيق كردند 
و كس��ی را برای حل مشکالت كش��ور به مجلس فرستادند. 
االن تركيب مجلس بايد حفظ ش��ود ك��ه الزمه اين امر اين 
اس��ت كه اوال نماين��دگان مجلس و ثانيا مردم و مس��ئوالن 
كوش��ا باشند. اين اس��تقاللی كه بحمداهلل قوه مقننه ما دارد 
چيز خيلی با ارزش��ی است. استقالل به معنای دعوا كردن با 
دولت و مسئوالن اجرايی نيست، به معنای ضديت و مخالفت 
نيس��ت، همه قوا بايدبا هم همدست و همکار باشند و به هم 
كمك كنند. استقالل به معنای اين است كه مصلحت كشور 
و مصلحت مردم نبايد فدای هيچ چيز ش��ود. دستگاه مقننه 
طبيعتش اين است كه برای جريان امور به وسيله قوه مجريه، 
خطوطی را ترس��يم كن��د و اين كار را با دق��ت و با وجدان 

حقيقی كاری انجام بدهد. 
حفظارزشها  

مجلس، بر خالف آنچه كه انسان در بسياری از مجالس دنيا 
مش��اهده می كند كه مركز نزاع ها، كش��مکش ها، آشوب ها و 
معامالت بس��يار زشت و خالف دين و شرع هستند، مجلس 
ش��ورای اس��المی و نمايندگان آن در پ��ی حفظ ارزش های 

اسالمی و شرف دين و مصلحت نظام و مملکت كشورند. 
تقویالهی  

تقوا يعنی مراقبت دائمی ش��خص از خويش است. مراقبتی 
كه همه اديان و سرتاس��ر ق��ران و نهج البالغه متوجه به آن 
اس��ت. حضرت عل��ی )ع( در دوران حکومت خود به تقوا امر 
زي��ادی می كرد. همچنين در نهج البالغ��ه به قدر تقوا تأكيد 
زي��ادی كرده و در دعاه��ا و روايات از خدای متعال تقوا زياد 
خواس��ته اس��ت. حضرت امام خمينی )ره( در فرمايش های 
خود درخصوص رعايت تقوا تذكر داده و تقوا را حصار معرفی 
كرد. از آنجايی كه تقوا جايگاه مهمی در سرنوش��ت انس��ان 
دارد نمايندگان مجلس بايد در سال های مسئوليت  شان اين 

اصل را رعايت كنند. 
عبرتازگذشتزمان  

يکی از موضوعاتی كه انسان در همه امور زندگی، بايد عبرت 
را بشناس��د گذر زمان اس��ت. همه چيز می گ��ذرد. مقام های 
ظاهری، عنوان ها، پس��ت ها و... همه گذرا است. اين عنوان ها 
مثل دوران جوانی و عمر انسان است كه به سرعت می گذرد. 
انس��ان در هر جايگاه و مس��ئوليتی كه قرار دارد بايد كسب 
رضای خدا را مالك قرار دهد و هيچ چيز را مالك قرار ندهند 
و در مقام محاسبه نفس، بينکم و بين اهلل می تواند خودش را 

مورد امتحان و آزمايش قرار دهد. 
تحصيلرضایالهی  

اگر رفتار و احساس��ات ما اين گونه باش��د و ما بتوانيم اين را 

به خودمان تفهيم كنيم كه رضای 
اله��ی، از هم��ه رضاه��ا و از همه 
انگيزه ها باالتر است اكثر مشکالت 
و اختالفات حل خواهد ش��د و نيز 
خيل��ی از تعارض ها و كش��مکش 
ها تمام خواهد ش��د. نمونه آشکار 
پي��روزی انقالب اس��المی اس��ت. 
در بره��ه ای از آن زمان، به بركت 
حض��ور امام بزرگ��وار، روحانيت و 
دي��ن در ميان مردم، روح دينی بر 
اي��ن ملت و بر اين كش��ور آنچنان 
س��لطه و غلبه اي��ی پي��دا كرد كه 
بس��ياری از موانع در مقابل مردم 
محو شد و هيچ عاملی ديگری هم 
ممکن نبود بتواند چنين كار بزرگی 
انجام دهد. قبل ازانقالب، كس��انی 
كه در جريان اوضاع سياسی بودند 
و مب��ارزه را با همه وجودش��ان حس 
می كردند، می دانند كه روز به روز مبارزه س��خت تر شده بود، 
روز به روز اميد فرج كمتر شده بود، سختگيری ها بيشتر شده 
بود و راه های غلبه ب��ر حركت مبارزی پيچيده تر، مدرن تر و 
همه جانبه تر ش��ده بود. اما قضيه اين بود كه به خاطر حضور 
دين و ايمان دينی در جامعه احس��اس تکليف می شد. وقتی 
كه دين باش��د و احساس تکليف بشود همه نيروهای بشری 
در خدمت اين احس��اس قرار می گيرد. تکليف ش��رعی برای 
نمايندگان معي��ار اصلی همه چيز بود و اين يك پيام ودرس 

می باشد. 
انجاموظيفهبراساستکليفشرعی  

نمايندگان مجلس بايس��تی بر حس��ب تکليف ش��رعی كه 
دارن��د به آن عم��ل كنند. همچنين بايد ب��رای ادای تکليف 
ش��رعی تالش كنند كه اشتباه نکند هدفشان خدمت رسانی 
و فقط برای رضای حق باش��د. اگر نمايندگان مجلس مبنا و 
اعتقادشان به اسالم و ارزش های انقالب اسالمی و ارزش های 
اس��المی است پس بايد معيار و مالكش��ان در جهت رضای 
خداباش��د و از هوی و هوس ها، خواسته ها، خودخواهی ها و 

خودبين های دنيوی پرهيز كنند. 
 پ��س از انق��الب، مجلس ش��ورای ملی به مجلس ش��ورای 
اسالمی تغيير نام داد كه اولين دوره مجلس شورای اسالمی 
درهفتم خرداد 1359 ه. ش با پيام رهبر كبير انقالب اسالمی 
حضرت امام خمينی )ره( شروع به كار نمود. بر اساس قوانين 

جمهوری اسالمی ايران مجلس شورای اسالمی محلی است 
برای تدوين نظام ارزشی مورد قبول جمهوری اسالمی ايران 
و تهيه و تصويب قوانين اس��المی برای كليه نيازهای جامعه 
در زمينه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی، تبليغی، 

نظامی، اخالقی و قضايی است. 
 مجلس شورای اس��المی در تاريخ 23 تير ماه 1372 ه. ش 
در دهم آذر ماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سياستمدار 
متعهد آيت اهلل س��يد حس��ن مدرس را به عنوان روز مجلس 
نامگذاری كرد. همه ماها می دانيم كه مملکت اصل و بنايش 
ملت اس��ت و مجلس مکانی اس��ت كه اين ملت در آن جمع 
ش��ده اند. عظمت هر ملت همان عظم��ت مجلس و عظمت 
مجلس همان عظمت ملت اس��ت. مجلس و نمايندگان بايد 
همواره به ياد داشته باشند تا با صرفنظر از تعلقات حزبی در 
راستای منافع ملی و مصالح وطنی كشور خود حركت نمايند. 
انديش��ه مدرس و تجربه گرانبهاتر پيروزی انقالب اسالمی و 
رهبری حض��رت امام خمينی )ره( مل��ت و مجلس ايران را 
بر آن داش��ت تا با اس��تفاده از همي��ن تجربه ها و درس های 

ارزشمند در برابر قدرت های شيطانی بايستند. 
 بر اس��اس اصل 57 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ايران، 
قوای حاكم در جمهوری اسالمی ايران عبارتند از: قوه مقننه، 
ق��وه مجريه و ق��وه قضائيه كه زير نظر والي��ت مطلقه امر و 
امامت امت و مس��تقل از يکديگر باشند. اعمال قوه مقننه از 
طريق مجلس شورای اس��المی كه اعضای آن را نمايندگان 

منتخب مردم تشکيل می دهند. )اصل 58 قانون اساسی( 
مجلس، مه��م ترين رك��ن در تصميم گي��ری در جمهوری 
اسالمی ايران است. در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، 
اجتماع��ی و فرهنگی ممکن اس��ت اعمال ق��وه مقننه از راه 
همه پرس��ی و مراجعه مس��تقيم به آرای مردم صورت گيرد. 
درخواس��ت مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم 

مجموع نمايندگان مجلس برسد. )اصل 59( 
 مجل��س ش��ورای اس��المی از نمايندگان ملت ك��ه به طور 
مس��تقيم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکيل می گردد 
كه طبق اصل 62 قانون اساس��ی شرايط انتخاب كنندگان و 
انتخاب ش��وندگان و كيفيت انتخابات را قانون معينی خواهد 
كرد. همچنين در اصل 64 قانون اساس��ی تعداد نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی 270 نفر است و از تاريخ همه  پرسی 
س��ال 1368 همه پرسی س��ال 1368 ه�. ش پس از هر ده 
سال با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سياسی، جغرافيايی و... 
حداكثر بيس��ت نفر نماينده می تواند اضافه شود و نيز طبق 

اصل 63، دوره نمايندگی مجلس چهار سال است. 

پيامبراكرم)ص(: 
به جماعت )يکپارچگی( روی آريد همانا دست خدا با جماعات است.
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با توجه به اینکه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد پروژه  خرید مصالح اداره فنى و امانى جهت مصرف در زیرسازى کوچه هاى سطح شهر  به شرح ذیل را  به پیمانکاران واجد 
صالحیت و داراي شرایط مربوطه از سازمان هاي ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت  که داراي گواهینامه 
صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندي ذیل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك  
اقدام نمائید.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

توضیحات: 
1- محل وآخرین مهلت تحویل اسناد ( شامل اصل پاکت الف ) : اداره امور پیمان شهرداري بندر بوشهر- تا پایان وقت اداري مورخ درج شده در جدول .ضمنًا تصویر پاکت الف و سایر 

پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکى دولت ( ستاد ) بارگذارى گردد . 
2-  پاکتهاي  مناقصه در ساعت 10/ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

3- تضمین شرکت در  مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی یا اوراق مشارکت 
یا واریز وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مرکزي ارائه گردد. 

4- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداري بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گردیده است.
5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.

6- مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
7- شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
9- محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزى شهردارى بندر بوشهر 

مى باشد . 
10- اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس : بوشهر – میدان شهردارى – شهردارى مرکزى – طبقه دوم – 

اداره امور پیمان تلفن: 07733340571
11- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 مدت شماره فراخوانموضوع  ردیف
قرارداد

آخرین مهلت  
خرید اسناد

آخرین مهلت  
تحویل پاکات

  تاریخ بازگشایی 
پاکتها

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه ( ریال )

 خرید مصالح اداره فنى و امانى جهت مصرف 1              
در زیرسازى کوچه هاى سطح شهر

301398/12/151398/12/251398/12/26350/000/000 روز2098005701000081

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 و اهمیت مجلس در نظام جمهوری اسالمی


