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چکیده
اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهمترین شاخصهای زمامداایی اِممداح حاکمیدت ی نیدم حکمراندیِ
خوب دی دییان معاصر بهشمای میآیا .ازسویی فصل مشترک همۀ تعاییف ایائه شاه یا میتدوان دی ایدن
نکته خلاصه کرد که مطابق اصل ممبوی استفادۀ خودسدرانه ی مسدتداانه از قداید دی تصدمیمگیریهای
حکومتی نه تنها مردید است بلکه میمان مشریمیت حکومت بده میدمان یفدادایی ایشدان بده معیایهدای
قانونی فراشخصی ی خردمناانه بستگی داید ی از این جهت بایا تداب یکسدری از مودایدیتها گردندا.
مجلس شویای اسلامی بهمنوان یکی از اصلیترین قوای حاکم دی کشوی متصای سه کایکرد مهم یعندی
قانونگذایی تفسیر قوانین مادی ی اِمماح نظاید بر حُسن اجرای قانون میباشا از جمله ایکدانی اسدت
که دی مدوث اجرایِ صویح حاکمیت قانون نقش بیبایلی یا احراز نموده است .پرسشی که نگاینداگان
پژیهش دی صاد پاسخ به چرایی آن هستنا چنین است که؛ نظام قانونگذاییِ جمهوییاسلامیایران دی
جهت نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون مقتضی چه اقااماد بنیادینی میباشا؟ فرضدیه ایدن پرسدش
آن است که مجلس شدویای اسدلامی ی نماینداگان مجلدس از طریدق ابمایهدای قانونگدذایی ی نظداید
میتواننا ییح قانون یا نهتنها اجرا بلکه بر حُسن اجرای آن نیم نظاید داشته باشنا.
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مقدمه
«حاکمیت قانون» 1از جمله مفاهیم بنیادینی می باشا که امریزه دی یشته های مختلف ملوم
انسانی از جمله فلسفه حقوق ملوم سیاسی جامعه شناسی ی اقتصاد موید توجه صاحب
نظراناست .دی تعریفی مام حاکمیت قانون قاماه ای کلی دی ملم حقوق است که به موجب آن
تصمیماد حکومتی بر اساس اصوح شناخته شاۀ حقوقی گرفته می شود (شریفانی .)2 :1931
دییاق حاکمیت قانون از جمله مقولاتی میباشا که به شاد متأثر از ایائولوژی حاکم بر نظام
سیاسی کشویِ موید مطالعه است .لیکن تمامی مقاماد ی نهادهای سیاسی از جمله پایلمان که
خود یاض قانون است بایا تاب قواما حقوقی باشنا ی هیچ یک از مقاماد ی نهادهای سیاسی
حق توایا حقوق ی آزادی های بنیادین یا جم دی چایچوب آیین های خاص ی پیچیاۀ پیش-
بینی شاه دی قوانین نااینا (حاجی زاده ی دیگران .)172 :1931
مجلس شویای اسلامی به منوان متولی اجراسازی حاکمیت صویح قانون دی شکل ایاه آح
خود از آن جهت که ایل ًا تنومی از افکای ی مقایا یک جامعه یا نمایناگی میکنا ی ثانی ًا دی
تصمیم گیریها شویایی ممل میکنا ی ثالثاً ایجادش متکی به آیاء مردم است اساساً جایگاهی
برتر از سایر قوا دی انواع ماح های حکومتی یا برای خود احراز کرده است .دی این خصوص
نکاتی دیخصوص حاکمیت قانون دی نظام قانون گذایی جمهویی اسلامی ایران امری ضرییی
می نمایا .نخست آنکه گرچه دی اتمسفر جمهویی اسلامی همچون بسیایی از کشویها اصطلاح
حاکمیت قانون اصطلاحی متاایح ی آشنا دی مداحث حقوقی ی سیاسی است ی به کراد خصوصاً
از جانب سیاست ماایان موید بهره جویی قرای گرفته است اما همچون دیگر مفاهیم مشابه کمتر
به توضیح معانی آن پرداخته شاه است  .دیم آنکه با پذیرش این پیش فرض که هر کشوی یا به
طوی کلی هر نظام حقوقی یا سیاسی یاجا ییژگیهای متفاید ی بعض ًا متعایض با نظام های
حقوقی ی سیاسی دیگر کشویها است ی هر الگو نظریه یا مفهوم دی بستر شرایط تاییخی ی
فرهنگی هر کشوی یا نظام اَشکاح ی خصیصههای متفایتی به خود می گیرد از این یی شناخت ی
توضیح ییشمنا هر الگو نظریه یا مفهومضرییتی غیرقابلاجتناب برای توسعه سیاسی ی
اجتمامی به شمایمییید.
بایستی گفت که مطالعه نظام قانون گذایی دی پرتو اصل حاکمیت قانون لمیم شفافیتِ
قانون گذایی یا بیان می کنا؛ زیرا یکی از مشکلاد اساسی دی قانون گذایی کشوی مام شفافیتِ
Rule Of Law
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قانون است .نگایش حاضر از آن ییی ضرییی می نمایا که مطالعه نظام قانون گذایی دی پرتو
اصل حاکمیت قانون موجب شناسایی مشکلاد قانون ی قانون گذایی دی کشوی میشود.
چارچوب نظری :حکمرانی خوب
حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوام بشری است که ضریید آن بر کسی پوشیاه
نیست .با این حاح دغاغه اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه یاهدردی اجشرای ماالت ی
ممانعت از استدااد خودکامگی ی برقرایی نظم ی امنیت است .یابطه قانون اساسی هر کشویی
ضمن تعریف اصوح اساسی ساختای سلسله مراتب جایگاه ی حاید قاید سیاسی دیلت به
تعیین ی تضمین حقوق شهریناان ی تنظیم ییابط قاید میپردازنا .بنابراین حکمرانی خوب
گفتمان جایای است که با مؤلفههایی همچون قانون منای مشایکت مسئولیت پذیری
پاسخگویی شفافیت اثربخشی ی کایایی تعریف می شود (امامی ی شاکری .)21 :1931
حکمرانی خوب موصوح مشایکت سه نهاد دیلت جامعه مانی ی بخش خصوصی است که
هر سه آنها برای توسعه انسانی پایاای ضرییی هستنا .دیلت مویط سیاسی ی حقوقی باییی یا به
یجود می آیید بخش خصوصی بامث ایجاد اشتغاح ی دیآما است ی جامعه مانی تعامل
سیاسی ی اجتمامی گریه های فعاح برای مشایکت دی فعالیت های اقتصادی اجتمامی ی
سیاسی یا تسهیل می کنا.
حکمرانی خوب نه تنها ییایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی حقوق بشر پاسخگویی
مشایکت ی حاکمیت قانون است دی مین حاح چایچوبی ایجاد میکنا(قربانماده ی شاکر :1931
 ) 111که همه این اهااف ی ایزش ها دی یکجا جم شونا ی اهااف توسعه انسانی امم از توسعه
اقتصادی سیاسی اجتمامی ی فرهنگی با مووییت مردم دنداح شود.
می توان اهااف کلان حکمرانی خوب یا به شرح ذیل تدیین ی تایین نمود:
1د بازسازی جامعه مانی برای تقویت ی امتلای بیشتر سازمان ها نهادها ی جوام مولی
2د کاهش فقر ی جاایی گمینی های اجتمامی قومی ی فرهنگی
9د افمایش مشایکت شهریناان ی صاحدان مناف دی فرآیناهای سیاسی
1د کاهش فساد ی افمایش سلامت ادایی )(Adit, 2003: 113؛
1د بهدود کیفیت معاش ی افمایش امکان زناگی برای همه شهریناان؛
1د توسعه مردم سالایی؛
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7د ایجاد فرصت برای شهریناان به منظوی نشان دادن مطالداتشان؛
8د امتلای امنیت ی پایاایی دی کشوی.
توقق اهااف فوق مستلمم یجود مالی از حکمرانی است که دایای مشخصاد متناسب با اهااف
بیان شاه باشا که برآینا این خصوصیاد به شرح ذیل قابل استنتاج می باشا :
1د تشریک مسامی ی همکایی بین کنشگران از طریق تعامل دی سویه متقابل؛
 2د مملکرد سازمان سیاسی شفاف ی مواسده پذیر دی حا تضمین امکام امماح یأی ی نفوذ مؤثر
حکومت شوناگان بر حکومت کنناگان )(Graham, 2003: 3؛
9د قانون گرایی ی احترام به مرصه ممومی ی مانی ی همچنین به یسمیت شناختن حقوق
فردی مانی ی اجتمامی؛
1د مشایکت فعاح شهریناان ی سایر کنشگران اجتمامی بر مدنای ماالت توافق ی اجماع آیاءی
نظراد؛
1د توانمنای ی نوآییی دی شیوه حکمرانی ؛
1د کایآمای حکومت دی زمینه برآییده ساختن مطالداد شهریناان.
به این ترتیب ادایه اموی کشوی دی سیر تووح مفهومی ی نظری خود به استناد ماح
حکمرانی خوب با پذیرش فرآینا کل نگر ی فراگیر همه کنشگران ی بخش های یسمی ی غیر
یسمی مرتدط با ادایه کشوی ماهیتی متفاید به خود می گیرد (خاایی  )11 :1931دی مجموع
میتوان یکسری خصیصههای مشترک یا برای حکمرانی خوب برشمرد که این ییژگیها دی اکثر
توقیقاد انجام شاه موید اشایه قرای گرفته است.
از جمله مؤلفه های ممبوی )1 :تقویت کنناه ساختایهای دموکراتیک؛  )2بالا یفتن شفافیت
پاسخگویی ی توسعه مشایکت؛)9ایجاد گفتمان جایا دی بوث احترام به حقوق بشر ی حاکمیت
قانون ی  ) 1اتخاذ کنناه یک خط مشی مناسب اقتصادی جهت تسهیل دی دست یابی به توسعه
می باشا ).(Mobius, 2001: 4
مؤلفه های حکمرانی خوب در نگرش نهادهای بین المللی
هر کاام از نهادهای بین المللی به نوبۀ خود مؤلفه هایی برای حکمرانی خوب دی نظر گرفته
انا  .برای نمونه برنامه توسعه سازمان ملل دی قسمتی از فعالیت های خود مؤلفه هایی نظیر:
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قانونمنای مشایکت پاسخگویی مسئولیت پذیری ی شفافیت برای اجرای طرح حکمرانی خوب
دی کشویهای مربی معرفی نموده است1.
الف) حاکمیت قانون :حاکمیت قانون مامل پیونا دهناه مایریت ی حکمرانی خوب است
(سرداینیا .)111 :1931
لازمه حکمرانی خوب یجود چایچوب های قانونی مناسب ی مادلانه است که بی طرفانه امماح
شونا ی حامی تمام ی کماح حقوق بشر ی شهریناان باشنا ی به مفهوم دیگر جوام بشری به
قواما ی مقریاد تأمین کنناه حقوق انسانی که بی طرف باشا نیازمنا است (Sadashva,
) .2008: 7حاکمیت قانون به معنای تدعیت تمامی شهریناان به ییژه مایران ی زماماایان از
قانون می باشا .باین ترتیب بایستی تمام امماح حکومتی دی چایچوب قانون قرای گرفته ی
زماماایان مسئوح امماح خویش شونا (هاشمی  .)191 :1981قانون دی این معنا به معنای مام
مانظر می باشا نه به معنای خاص آن که صرفاً مواید به قواما تصویب شاه از طرف قوه
مقننه ی همه پرسی باشا (کاتوزیان .)122 :1977
ب) پاسخگویی 2:از جمله نیازهای اساسی برای حکمرانی مطلوب به شمای میآیا .این مؤلفه از
جمله شاخص های بسیای مطلوب دموکراسی ی حکمرانی خوب دی تمامی سطوح است
(سرداینیا  .)117 :1931نه تنها مؤسساد ی نهادهای دیلتی بلکه بخش های خصوصی ی
نهادهای جامعه مانی نیم می بایا دی مقابل شهریناان ی ذی نفعان پاسخگو باشنا .به طوی کلی
هر مؤسسه ای بایستی نسدت به کسانی که از نتایج تصمیماد آنها تأثیر می پذیرنا پاسخگو
باشنا.
پ) مشایکت9:مشایکت یکی از اصوح بنیادین حکمرانی خوب به حساب میآیا .این اصطلاح به
معنای حضوی همه مردم دی تصمیم گیری های مختلف است که هم به صوید مستقیم ی هم به
صوید غیر مستقیم از طریق نمایناگان ی نهادهای یاسطهای قانونی ی مشریع توقق می یابا
د) شفافیت 1:شفافیت نقطه مقابل پنهان کایی دی تصمیم گیری است .پنهان کایی امکان بریز
فساد دی تصمیم گیری یا افمایش می دها حاح آنکه شفافیت مان از گسترش آن می شود .این
معیای بر گردش آزاد اطلاماد ی سهولت دسترسی به آن ی آگاهی مستمر شهریناان از ییناهای
1.
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موجود استوای است (تقوایی ی تاجاای  .)11 :1988حکمرانی خوب دی صویتی توقق می یابا
که تمامی مملکرد کایگمایان از شفافیت بالایی برخویدای باشا.
ث) برابری طلدی ی فراگیر بودن1:یفاه هر جامعه دی گِری ایجاد اطمینان از این نکته است که
همه امضای آن احساس کننا که سهمی دی آن داینا ی از جریان مادی جامعه کنای گذاشته
نشاه انا .برای این منظوی بایا همه گریه ها به خصوص آسیب پذیرترین آنها موقعیت هایی
برای دست یابی به یفاه کسب کننا.
ج) کایایی ی اثربخشی2:حکمرانی مطلوب به این مفهوم است که فرآیناها ی مؤسساد موجود با
استفاده بهینه از م نابعی که دی اختیای داینا نتایجی یا به بای آیینا که نیازهای اجتماع یا پاسخ
گوینا .دی همین یاستا مؤلفه های کایآمای دیلت مدایتنا از :ایائه خاماد ممومی باین
فشایهای سیاسی کیفیت تهیه ی آماده کردن خاماد ممومی کیفیت نظام ادایی شایستگی
مایران ی کایگمایان ).(Singh, 2014: 45
چ) اجماع سازی9:دی یاق هر اناازه که نقطه نظراد موجود دی یک جامعه از تفاید های زیادی
برخویدای باشنا کنشگران زیادی دی آن جامعه یجود خواهنا داشت .از این یی حکمرانی خوب
نیازمنا این است که مناف ی سلایق مختلف دی جامعه به سمت اجمامی گسترده که بهترین ی
بیشترین منفعت یا برای تمام اجتماع دی پی داشته باشا هاایت کنا .این امر مستلمم این است
که چشم اناازبلناماد ی یسیعی نسدت به آنچه برای توسعه انسانی پایاای ضرییی است ی
چگونگی دستیابی به اهااف چنین توسعه ای یجود داشته باشا .این مهم تنها از طریق دیک
مفاهیم تاییخی اجتمامی ی فرهنگی قابل دستیابی است ).(Gram Amos, 2011: 3
ح) بینش یاهدردی1:فراتر یفتن از مسائل ییزمره جامعه مستلمم یجود بینشی گسترده نسدت به
آیناه دی زمینه توسعه پایاای است.
خ) تمرکم زدایی1:طی گمایش بانک جهانی بیش از  16دیصا کشویهای دی حاح توسعه دی
حاح اجرای برنامه تمرکمزدایی هستنا (شفیعی  .)17 :1981تمرکمزدایی به یاگذایی اختیایاد
به سازمان ها ی مراکم مختلف تأکیا داید.

1.

Equity & Inclusiveness
Effectiveness &Efficievcy
3. Public Cause
4. Strategic Vision
5. Decentralization
2.

34

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در ...

تبیین تاریخی جایگاه قوه مققنه در ایران (از مشروطه تا امروز)
اگر قانون یا به مفهوم نوین ی به معنای متن مصوب پایلمان باانیم چنین چیمی دی ایران
دایای قامت چناانی نمی باشا .چنانچه از برخی نمونه های خاص دییان باستان ی قوانین
کاگذایی ی ماین دی طوح تاییخ نظام قضایی ایران صرف نظر نماییم قانون به منوان مجمومه
ای از مواد که شامل قواما حقوقی لازمالاجراء ی ناظر بر ییابط اجتمامی باشا ی همچنین به
یسیله مقام صالح یض ی کاگذایی شاه باشا پایاه ماینی است که دی زمان قاجای به مرصه
اجتماع یاه یافت .سیر تاییخی شکل گیری قانون از دییان قدل از مشریطه تا به امریز موید
تدیین ی تاقیق به شرح ذیل بریسی خواها شا.
قدل از انقلاب مشریطه (تا قدل از ساح  1281ه .ش)
قانون به معنای یاقعی از زمان قاجای دی ایران موید توجه قرای گرفت ی مجلس مشریطه از
آن زمان آغاز به کای کرد .تا آن زمان مواکم مرفیه از مواکم شرمیه تفکیک شاه بودنا ی
قانون نیم پیش از آنکه به معنای امریزین حامل مفهوم حاکمیت قانون باشا به منوان مجمومه
مقریاد مواید کنناه برای قضاد مواکم به شمای می یفت ی اینکه قوانین ماین صرفاً مستنا
آیاء قضاد به شمای می یفتنا .دی این برداشت حاکمیت قانون به مفهوم تقابل با حاکمیت
شخص ی استدااد قضاد مواکم مرفیه بود.
دی ابتاا هیچ قانونی بر این ییابط حاکم ندود یلی بعاها قانون به معنای متن مصوب ی
ماین مجلس برای تنظیم ییابط مرفی ی غیرشرمی ی حتی شرمی نیم یض شا .دی آن زمان
مواکم بر اساس ادله تفضیلیه ی با استنداط خود از آن حکم صادی می کردنا (موسنی ی فرج
پوی .)31 :1932
نظام حقوقی مشریطیت (ساح های  1917د  1281ه .ش)
د ی دییه ممبوی تاایم فرآینا مرفی سازی دی دییان معاصر موجب یض قوانین ماینه ی
کاهش اختیایاد ی اقتاای قضاد مواکم شرمیه دی فرآینا دادیسی ی صایی احکام شا؛ به
طوییکه قدل ًا دی طوح تاییخ ایران (قدل ی بعا از اسلام) شأن قضا مختص ییحانیون بود .با توسعه
صلاحیتهای مواکم مرفیه دی ممل قضاد مواکم مرفی به همه حوزههای ییابط اجتمامی ی
تمامی دمایی د امم از اموی ادایی دیوانی مالیه انتظامی ی گمرکی د ییید پیاا کردنا .با آغاز
حکومت پهلوی ی متعاقداً دییان نوین کاگذایی قانونی توسط یزیای مالیه ی دادگستری از
جمله «ملی اکدر دایی» تکمیل شا ی از این دییان به بعا حاکمیت مطلق قانون به معنای
31
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قوانین ماین مصوب پایا آما .متأثر از شرایط یخ نموده نظام حقوقی نوین ایجاد شاه دی مصر
پهلوی به شاد دی مدنا ی تئویی از قوانین غربی متأثر شا ی این ییش تا یقوع انقلاب اسلامی
استمرای یافت.دی این دییان مد انی شرمی که دی دییان قاجای به منوان یکی از مدانی مهم قانون
بود اساس ًا ینگ باخت تا آنجایی که شاکله قانون مجازاد ی قانون تجاید ی بسیایی از قوانین
دیگر بر مدنای قوانین کشویهای غربی به ییژه فرانسه شکل گرفت(موسنی ی فرج پوی :1932
.)31
نظام حقوقی جمهویی اسلامی ایران (بعا از  22بهمن  1917ه .ش)
پس از یقوع انقلاب اسلامی دی ساح  1917ی با تصویب قانون اساسی دگردیسی بنیادینی
دی نظام قضایی ایران پایاای شا ی نواقص مهمی که قدل از انقلاب دی خصوص مشریمیت
مملکرد قضاد یجود داشت مرتف گردیا .از جمله مواید اصلاحی آن است که بر اساس اصل 1
قانون اساسی تفکیک سنتی بین مواکم مرفیه ی شرمیه از بین یفت ی لذا تمامی قوانین ی
مقریاد اطلاقاً ی مموماً ندایا مغایرتی با احکام شرع مقاس داشته باشنا .می توان گفت که
اِمماح حاکمیت قانون همان اجرای فرامین شرمی تلقی می گردد ی مشریمیت نظام از این
طریق به حاکمیت قوانین نظام مشریمیت بخشیاه است.
تقنین و نظارت دو بازوی انحصاری قوۀ مقننه در امر حاکمیت قانون
براساس اصل  71قانون اساسی قوه مقننه دایای صلاحیتی مام دی امر قانون گذایی است.
ایفای این یظیفه نومی نظاید حقوقی نسدت به حوزه اجرایی ی سایر اموی کشوی می باشا.
کایشناسی دی خصوص طرح ها ی لوایح توسط نمایناگان ی جم آییی اطلاماد لازم ی تولیل
آنها توسط اشخاص کافی نیست ی مجلس خود بایا برای اِمماح چنین نظاید گسترده ای
آمادگی داشته باشا تا نیازها یا بریسی ی به تجمیه ی تولیل طرح ها ی لوایح بپردازد (ممیا
زنجانی ی موسی زاده  .)123 :1983بریسی مواید تقنینی دی مجلس شویای اسلامی حکایت از
آن داید که نظام قانون گذاییِ خوب دی ایران بنا به دلایلی همچون:
 )1ضعف نظام حمبی؛  )2ندود ابمایهای خود د موایدیتی دی آیین نامه داخلی مجلس دی مسیر
ایائه طرح توسط نمایناگان؛  )9تولیا قوانین با کمیت بالا ی کیفیت پایین (تویم قانون /قانون
گذایی)؛ ی  )1ضعف کاناح های ایتداطی قوه مجریه ی نهادهای مانی د تجایی دچای تضعیف
شاه است (دایدی ی دیگران .)213 :1938
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دی خصوص کایییژه نظایتی مجلس می توان چنین اظهای داشت که نظاید از حیث تدعیت
از قوانین دی نگاهی مام از جمله ضریید های هر نظام حقوقی است ی انتخاب مرجعی صالح ی
سازیکایی مناسب برای امماح این نظاید می توانا تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون ی
اصل سلسله مراتب قوانین باشا (دیییشی ی کاظم زاده نظری .)267 :1937
از آنجایی که ش اکله نظام جمهویی اسلامی ایران ملهم از قواما الهی ی دینی است ی می
توان چنین اظهای داشت که دی نگاهی کلی دی نظام اسلامی تکیه بر صفاد حاکم از جمله
ماالت دیی شان از یذائل اخلاقی امتماد به معاد بایی داشتن به نظاید الهی امانت دانستن
حکومت ی برخویدایی از احساس مسئولیت دی برابر مردم دی قالب کلماتی هماننا «خادم
بودن» از جمله یاه کایهای نظایتی است که دی یاق هم نظاید دیینی ی هم نظاید بیرینی یا
شکل می دها (یامی  .)179 :1931می توان مهم ترین ابمایهای نظایتی مجلس شویای اسلامی
به قرای ذیل قابل ترتیب بنای است:
الف) تذکر
تذکر دی یاق می توانا مقامه ای برای نظاید بر سیاست های ممومی ی برنامه های دیلت
ی ایزیابی مملکرد مسئولان به شمای آیا ی از این طریق پاسخ های مستاح ی قان کنناه از
طریق مجلس دی اختیای مردم قرای گیرد ی پاسخ های نامساما نمایناگان یا برای اقاام قانونی
متناسب (اح تمالاً استیضاح) دلالت نمایا.از مواید چالش برانگیم تذکر آن است که قانون به
صراحت مهلتی یا برای پاسخ به تذکر دی نظر نگرفته است.
ب) سؤاح
سؤاح نمایناگان از یزیر یکی از شیوههای مهم اطلامادگیری از چنا ی چون مسائل اجرایی
دی یژیمهای پایلمانی است .ابمای س ؤاح ضمانت اجرای مستقیم نااید ی لمیم ًا به دنداح آن یأی
گیری به ممل نمیآیا .بر طدق ماده  131آیین نامه داخلی مجلس چنانچه دی هر دییه مجلس
سه بای یأی اکثریت نمایناگان از یزیر یاید تشخیص داده شود طرح استیضاح یزیر دی صوید
یمایت مفاد اصل  83قانون اساسی ی آیین نامه داخلی دی دستوی کای مجلس قرای خواها گرفت؛
پ) توقیق ی تفوص
حق توقیق ی تفوص دی انوصای مجلس شویای اسلامی است ی صرف دیخواست یک یا چنا
نمایناه برای توقیق ی تفوص باین تصویب مجلس کافی نیست .لذا اگر نمایناه با نمایناگان
مجلس دیخواست توقیق ی تفوص دی خصوص موضومی یا داشته باشنا بایا بر طدق آیین نامه
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داخلی مجلس شویای اسلامی مسئله یا به مجلس پیشنهاد داده ی پس از تصویب مجلس نسدت
به اجرای آن اقاام کننا .دی همین یابطه ماده  138تا  261آیین نامه داخلی مجلس شویای
اسلامی چگونگی دیخواست ی یینا توقیق ی تفوص یا بیان داشته است .دی صوید دیخواست
توقیق ی تفوص مسئولان دستگاه موید توقیق ی تفوص ی تمامی دستگاه های اجرایی قضایی
ی نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فرآهم نمودن امکاناد ی تسهیلاد موید نیاز هیأد ی دی
اختیای گذایدن اطلاماد ی ماایک دیخواستی هیأد مربوطه می باشنا.
د) نظاید یئیس مجلس
دی خصوص ماهیت نظاید یئیس مجلس می توان چنین اظهای داشت که این شکل از
نظاید نظایتی است که حقوق ی تکالیف مربوط به آن از قواما حقوقی د قانون اساسی ی قوانین
مادی د نشأد می گیرد؛ از این یی این نوع از نظاید یا می توان به نظاید تقنینی تعدیر نمود.
نظای د یئیس مجلس یا همچنین از این حیث که دی دیین حاکمیت صوید می گیرد ی مردم به
صوید مستقیم نقشی دی آن نااینا؛ یکی از مصادیق نظاید حکومتی دانست ی از آن جهت که
از سوی مرجعی مستقل از قوه مجریه امماح می شود می توان آن یا نظایتی بیرینی قلمااد
کرد.
بر اساس اصل  81قانون اساسی « ...مصوباد دیلت ندایا مخالف قوانین ی مقریاد ممومی
کشوی باشا ی به منظوی بریسی ی املام مام مغایرد آن ها با قوانین ممبوی بایا ضمن ابلاغ برای
اجرا به اطلاع یئیس مجلس برسا» این نوع نظاید به یئیس مجلس تفویض شا .منظوی شایع
مصوباتی است که دی حین اصل  81امکان یاگذایی اختیای به دیلت یا پیش بینی کرده است.
دی همین یاستا چنین اظهای گردیاه است که هیأد یزیران به منمله بمیگ ترین مرج یض
آیین نامه ها ی تصویب نامه های دیلتی نقش بسیای مهمی دی ادایه کشوی ایفا می نمایا ی دی
این زمینه اختیایاد فرایانی داید .اما با توجه به یسعت اختیای هیأد یزیران دی این زمینه ی
اهمیت بسیای آن دی سرنوشت کشوی ی به منظوی جلوگیری از هر نوع بی قانونی ی سوء استفاده
از قاید بایا بر این مصوباد نظاید دقیق امماح شود .اصل حاکمیت قانون تمامی مقاماد
دیلتی یا ملمم می کنا تا دی چایچوب قانون تصمی م اتخاذ نماینا ی اصطلاح ًا قانون گرا باشنا .از
جمله مهمترین این نظایدها نظاید تقنینی است.
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نظاید تقنینی حفظ چایچوب های قانونی توسط مصوباد هیأد یزیران یا تضمین میکنا
ی مطابق اصوح  81ی  198قانون اساسی این اختیای نظایتی بر مهاه یئیس مجلس است (پریین
ی پیتفت .)11 :1931
نتیجت ًا می توان چنین اظهای داشت که نظاید یئیس مجلس شویای اسلامی بر مصوباد قوه
مجریه به کیفیتی که دی حاح حاضر دی کشوی ما صوید می گیرد هرچنا به لطف تأسیس
«هیأد بریسی ی تطدیق مصوباد دیلت با قوانین» تا حایدی اصل سلسله مراتب قوانین یا
ب رآییده ساخته اما برخی تاابیر تقنینی که به منظوی اجرایی کردن این نظاید انجام شاه است
آسیب هایی یا همچون «توسعه صلاحیت های نظایتی» «گسترش موایده نظاید» ی «نقض
اصل تفکیک قوا» یا دی نظام حقوقی ایران موجب شاه است.
دی همین یابطه برخی انتقاداد ی ایراداتی که دی موید نظاید یئیس مجلس بر مصوباد قوه
مجریه مطرح شاه متوجه صلاحیت مرج نظاید کنناه است؛ بنابراین دیاگاه امتدای جایگاه
حقوقی یئیس مجلس ناشی از امتدای کلیت مجلس ی جم نمایناگان است؛ از این یی قائم به
فرد بودن ی مووییت شخص یئیس مجلس دی املام نظر دی خصوص امتدای مصوباد قوه مجریه
ی اینکه آیا فرد یئیس مجلس تخصص ی توانایی تطدیق تمامی مصوباد دیلت با تمامی قوانین
مادی یا دایا می باشا مول تردیا ی تأمل است (دیییشی ی کاظم زاده نظری .)268 :1937
ث) نظاید بر بودجه از طریق دیوان مواسداد
مجلس شویای اسلامی ملایه بر تصویب سالانه قانون بودجه کل کشوی نظاید بر اجرای آن
یا نیم بر مهاه داید .از جمله دستگاه های نظایتی که طدق اصوح قانون اساسی موجودیت یافته
است ی زیر نظر مستقیم مجلس به حفظ ی پاساایی از بیت الماح می پردازد دیوان مواسداد
کشوی است .به موجب اصل  11قانون اساسی «دیوان مواسداد کشوی مستقیماً زیر نظر مجلس
شویای اسلامی قرای داید» .بر اساس اصل  11قانون اساسی نیم «دیوان تمامی حساب های
یزاید خانه ها مؤسساد شرکت های دیلتی ی دیگر دستگاه هایی که به نووی از بودجه کل
کشوی استفاده می کننا به ترتیدی که قانون مقری می داید یسیاگی یا حسابرسی می نمایا» تا
هیچ همینه ای از امتدایاد مصوب تجایز نکنا ی هر یجه ی امتدایی دی مول خود مصرف گردد.
دیوان حساب ها ی اسناد ی ماایک مالی مربوطه یا برابر قوانین ی مقریاد جم آییی ی گمایش
تفریغ بودجه هر ساح ی نظاید خود یا به مجلس شویای اسلامی تسلیم می کنا .این گمایش
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بایا به طریقی مقتضی دی دسترس مموم مردم گذاشته شود (اصل ( )111ملیخانی :1989
.)117
خ) نظاید از طریق کمیسیون اصل 36
انجام کایهای مجلس دی سطح داخلی بر مهاه کمیسیون های داخلی می باشا .بر همین
اساس ی متأثر از اصل  36قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل  36برای یسیاگی
به شکایاد از طرز کای مجلس یا قوه مجریه ی یا حتی قوه قضاییه دی اصل  36تشکیل می گردد
(ماده  12آیین نامه داخلی) .تعااد امضای این کمیسیون حااقل  11نفر ی حااکثر  91نفر
خواها بود .دی مقام تدیین ی تشریح صلاحیت ها ی اختیایاد کمیسیون ممبوی می توان چنین
اظهای داشت که این کمیسیون می توانا با قوای سه گانه جمهویی اسلامی ایران ی تمام یزاید
خانه ها ی ادایاد ی سازمان های یابسته به آن ها ی بنیادها ی نهادهای انقلابی ی همچنین
مؤسساتی که به نووی از انواء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشنا مستقیماً مکاتده
داشته یا به آنها مراجعه نمایا ی برای یسیاگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه باین
جواب ماناه ی یا جواب قان کنناه به آنها داده نشاه توضیح بخواها (هاشمی .)261 :1977
دی مقابل ایشان مکلفنا تا پاسخ مستنا خود یا حااکثر ظرف یک ماه از تاییخ یصوح کتد ًا به
کمیسیون اصل  36املام داینا.
ملایه بر این مواید سازمان بازیسی کل کشوی نیم یکی از ابمایهای کمیسیون به شمای می
یید ی هرجا که کمیسیون لازم باانا می توانا از امکاناد ی صلاحیت های این سازمان استفاده
کنا (موسی زاده .)171 :1931
می توا ن چنین اظهای داشت که برخی از مشکلاد بمیگ دی جامعه به طوی مام دی فرآینا
تقنین ی به طوی اخص ییشه دی آفاد ی مشکلاد به ظاهر کوچک غیرموسوس ی احیان ًا کم
اهمیت دی مجلس داید .دی همین یابطه گاهی مشکلاد شخصی ی شخصیتی نمایناگان موجب
می شود مثلاً ماه ای سرپرست خانواده به منوان مجرم ییانه زناان شونا ی یا ماه ای کای ی
شغلشان یا از دست باهنا ی یاقیمت برخی کالاها چنا برابر شود .دی مقام تدیین چرایی یقای
یخ نموده مجمومه ای از موامل یا می توان مشخص ی تدیین کرد .مواملی که به نوبه خود سدب
شاه انا تا نه تنها حاکمیت قانون به شکل صویوی اجرایی نشود بلکه حتی پایه ای ایقاد
خود قانون نیم نقض گردد .دی همین یاستا کوشش خواها شا تا دی یاستای دستیابی به نتیجه
ای منطقی ی دیست مداحث مهمی همچون:
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ضعف های نظایتی کمیسیون های اصل  36ی دیوان مواسداد مشکلاد تومب ی فراکسیون
ها ی همچنین سیاس ت زدگی نمایناگان به منوان مهمترین موامل موجود موید بریسی مالمانه
قرای گیرنا:
الف) مشکلاد تومب ی فراکسیون ها
میتوان یکی از مماه آسیبهای مجلس دی ایران یا ندود حمب به معنای یاقعی ی سیاسی
آن دانست .جناح های سیاسی موجود متأسفانه فاقا دیاگاه ماین سیاسی اقتصادی ی فرهنگی
هستنا ی همین امر به نوبه خود موجب آن شاه است که به یاحتی دی مواض خود انعطاف پذیر
بوده ی به خاطر مناف کوتاه ماد خود تغییر موض دهنا .از این یی بیشتر مداحثاد ی
اظهاینظرها دی مجلس جناحی است ی گاه صرف مخالفت با جناح یقیب ملاک ممل است ی یینا
ثابت ی مشخص دی دیاگاه فراکسیون ها کمتر یافت می شود .دی یاق می توان گفت دی هنگام
انتخاباد بیشتر نمایناگان «فردی» انتخاب شاه انا زیرا حتی اگر به صوید صویی معرفی شاه
از سوی جناح خاصی باشنا به دلیل ندود دیاگاه ماین مملکرد آن ها دی مجلس فردی می
شود .به مداید دیگر ماه ای یاید مجلس می شونا که ملائق مشترک میان آن ها کم است
ییابط اجتمامی همسانی دی منطقه خویش نااشته انا سطح سواد یکسانی نااید ی از خرده
فرهنگ های متفایتی هستنا که دی قالب مجلس شویای اسلامی می خواهنا به یک اجماع نظر
کلی برسنا.
ب) سیاست زدگی
هر چنا مجلس یا می توان یک نهاد سیاسی به شمای آیید ی بسیایی از مداحث طرح ها ی
لوایح مطرح شاه دی آن جنده سیاسی داینا اما این مسأله دی مجلس شویای اسلامی به صویتی
افراط آمیم ی بوران زا دی آماه است به طوییکه متأسفانه بعضی مسائل سیاسی ی جناحی
اکثریت قریب به اتفاق استیضاح ها یأی امتماد ی تصویب امتداینامه ها یا شامل می شود .یعنی
ایلویت ی اصل «شایسته سالایی» کامل ًا قربانی مناف آنی ی جناحی می گردد .دی همین یابطه
می توان گفت که دیگیری ها برخویدهای شایاالون نوع موضوع گیری ها ی یأی دادن ها
حتی دی مسائل غیرسیاسی جنده سیاسی پیاا کرده است.
متأسفانه این مسأله دی کمیسیون های مجلس که مول بریسی های کایشناسی است نیم
نفوذ کرده ی نوع مسائل مطرح شاه دی جلساد کمیسیون ها ی تعااد جلساد بریسی این
موضوماد یا یابسته به مسائل سیاسی ی جناحی نموده است
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پ) دیوان مواسداد ی ضعف های موجود دی آن
همانطوی که گذشت دیوان مواسداد یکی از نهادهای نظایتی ی حاکمیتی تصریح شاه دی
اصوح  11ی  11قانون اساسی کشوی است .این دیوان یکی از بازیهای نظایتی مجلس شویای
اسلامی می باشا که یظیفه آن پاساایی ی صیانت از بیت الماح ی نظاید بر دستگاه های
استفاده کننا ه از بودجه کل می باشا .دی کشوی ما به ییژه طی سالیان اخیر فسادهای مالی
بمیگی یا شاها بودهایم که مسئولین دیلتی مرتکب چنین جرایم ی تخلفاتی شاهانا .با مشاهاه
یضعیت یخ نموده این پرسش به ذهن متدادی می شود که با یجود دیوان مواسداد کشوی که
کنترح مالی یا با اختیایاد گسترده انجام می دها چرا شاها این حجم گسترده از فساد
سازمان یافته دی بین دیلتمردان هستیم؟یکی از موایدی که می توان به آن اشایه کرد مربوط به
ضعف ساختایی موجود دی خود دیوان مواسداد است .دی همین یاستا می توان چنین ابراز
داشت که دی ماده یک قانون مواسداد بر تهیه ی تایین گمایش تفریغ بودجه تأکیا شاه است
اما به یاق ی دی فضای پساانقلاب اسلامی تا امریز فقط  26تفریغ بودجه به مجلس تقایم شاه
است.
بنابراین می توان چنین اظهای داشت که دیوان نتوانسته است یظایف خود یا به نوو مطلوب
انجام دها (نیکدخت ی موسوی سنگ چشمه  .)118 :1931موید دیگر از ضعف های نظایتی
دیوان مواسداد به دانش ی تجربه ی غیرمتدط بودن یشته توصیلی حساب یسان دیوان
مواسداد بر می گردد ی اینکه آموزش های کایبردی دی یابطه با حسابرسی دیلت به ناید
برای حسابرسان ایجاد می گردد.
نتیجه گیری
جمهویی اسلامی ای ران به دلیل مکتدی بودنش شکل خاصی از اصل حاکمیت یا ایائه نموده
است ی اصل حاکمیت قانون دی آن به نووی مطلوب تلاقی از جمهویی ی اسلامیت می باشا .
دی نظام قانون گذایی ایران نیم با تأکیا قوۀ مؤسس بر «موازین اسلامی» ی «مام مغایرد با
موازین اسلامی» ملایه بر موایدیت هایی که خود اصل حاکمیت قانون ایجاب می کنا
موایدیت هایی از نوع مکتدی نیم دی قانون اساسی یجود داید که به سدب اسلامی بودن نظام
قانون گذایان نیم بایا آن یا موید منایت خویش قرای دهنا؛ باین ترتیب میشود حاکمیت قانون
مطرح دی کشوی یا حاکمیت اسلامی قوانین نامی ا ی از این لواظ به نظر می یسا هیچ مغایرتی
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بین اصل حاکمیت قانون ی اسلامی بودن نظام یجود نااید؛ زیرا اصل حاکمیت قانون بیانگر
ممانعت از خودکامگی حکام به منظوی تضمین حقوق مردم است ی دین اسلام هم دامی مردم به
خیر نیکی اخلاق ی احترام به حقوق متقابل افراد است تا از این یهگذی افراد به حقوق حقه
خویش نائل گردنا ی باین ترتیب اسلام ی اصل حاکمیت قانون به خوبی به منصه ظهوی نائل
گردد.
با تأثی از مطالدی که از نظر گذشت دی یاستای پاسخ به پرسش اصلی اثر حاضر کوشش شا
تا مقوله اجرای حاکمیت صویح از جانب مجلس شویای اسلامی موید تاقیق ی مااقه قرای گیرد.
دی همین یاستا مشخص گردیا که با یجود اطلاق یاژه اسلامی بودن به مجلس نمایناگان اما به
یاق دی پایه ای مواق اصل ممبوی توت الشعاع یکسری اقااماد نسنجیاه قرای می گیرد.
از این یی مقولاتی همچون شفافیت نخده گرایی/نخده ستیمی شایسته سالایی ی
فسادستیمی دی یاستای اجرای صویح حاکمیت قانون دی مجلس شویای اسلامی موید بریسی
قرای گرفت .نتایج حاصل از پردازش فرضیه حاکی از آن است که نمایناگان مجلس بنا به دلایل
متعادی که از نظر گذشت نتوانسته انا به خوبی حاکمیت قانون یا اجرایی کننا.
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