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  چكيده
 مجلـس  نماينـدگان  .است كشور ادارة اصلي اركان از يكي اسالمي شوراي مجلس

 از نماينـدگان  ايـن  .شـوند  مـي  برگزيده مردم مستقيم رأي با سراسري انتخابات در
 نـص  طبـق  امـا  ،يابند مي راه مجلس به ،انتخابيه هاي حوزه ،كشور گوناگون مناطق
 اسـاس  ايـن  بـر  و نـد ا ايـران  ملـت  همـة  نماينـدة  اسالمي جمهوري اساسي قانون

  .دارند را كشور امور همة در نظارت و گذاري قانون عام صالحيت
 در ،را مجلس انتخاباتي نظام نقش كوشد مي كه است آن در تحقيق اين اهميت

 نظـام  جايگـاه  در ،نماينـدگان  ليتئومسـ  ايفـاي  چگونگي در ،ورودي نظام جايگاه
 هـا  داده گردآوري تحقيق روش در .كند بررسي مجلس دورة هفتمين در ،خروجي

 علنـي  جلسـات  مـذاكرات  مشروح از ريابرد فيش ابزار با و اي خانه كتاب روش به
 هـا،  داده محتـواي  كمي تحليل روش با و است شده انجام اسالمي شوراي مجلس
 پانصـد  از بـيش  و وزرا و جمهـور  رئـيس  به نمايندگان كتبي تذكر هزار ده از بيش
 در مـذكور  هـاي  شاخصـه  بـا  متناسب( خام دادة عنوان به وزرا از نمايندگان سؤال
 نظـام  دهد مي نشان پژوهش هاي يافته .است شده تحليل و تجزيه )فرضيه و سؤال

 هفـتم  مجلـس  نماينـدگان  كـه  اسـت  شده باعث اسالمي شوراي مجلس انتخاباتي
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 در دهنـد،  قـرار  اولويـت  در ملـي  رويكـرد  بـا  مقايسـه  در را اي منطقـه  يرويكرد
 وجهة گرايي جمع از بيش را فردگرايي و باشند ثبات بي قانوني اختيارات كارگيري هب

  .دهند قرار خود همت
 اي، منطقـه  ــ  ملـي  رويكـرد  هفـتم،  مجلـس  مجلـس،  انتخابـاتي  نظام :ها دواژهيكل

 .گرايي جمع ـ فردگرايي
  

  مقدمه .1
 نهاد و شود مي اداره قانون اساس بر كشور اسالمي، جمهوري اساسي قانون طبق
 .است اسالمي شوراي مجلس در متمركز و مجلسي تك نظام بر مبتني نيز گذاري قانون
را  حكومتي نهادهاي و كشور گوناگون امور رب نظارت مسئوليت مجلس اين، بر عالوه

 گيري تصميم خطير مسئوليت كه دهد مي نشان اساسي قانون اصول بر مروري .برعهده دارد
 كه است شده تالش حاضر تحقيق در و شده گذارده نمايندگان برعهدة ملي گسترة در
 نمايندگان انتخاب قانوني فرايند با قانوني رفيع جايگاه اين در مجلس قرارگرفتن ةرابط

 پيشينة و ادبيات بررسي .شود گذارده سنجه به ها مؤلفه از يكي منزلة به )انتخاباتي نظام(
 روز ،برگزاري از قبل شامل انتخابات با مرتبط آثار از بخشي كه است آن گر بيان تحقيق

 عملكرد و منتخبان با طبمرت ديگر برخي و است انتخابات برگزاري از پس و برگزاري
 :از ندا عبارت آثار اين موضوعات از برخي .انتخابات موجب به گيرنده شكل نهادهاي
 انتخابات، در ها رسانه نقش و تبليغات انتخاباتي، هاي نظرسنجي انتخابات، در مشاركت

 هاي هزينه سياسي، هاي آرايش بر آن تأثير و انتخاباتي هاي نظام انتخابات، نظري هاي بنيان
 فرايند انتخاباتي، مبارزات و رقابت انتخابات، در ها بندي جناح و احزاب نقش انتخابات،

 قوانين و ها نظام ،انتخابات اصل با مرتبط تطبيقي مطالعات انتخابات، بر نظارت ،گيري رأي
 جايگاه انتخابات، در شهروندان و ها گروه و احزاب مشاركت و اساسي حقوق ،انتخاباتي
  .نآ با مرتبط اركان و مجلس

 يانتخابـات  نظـام  در نماينـدگان  عزيمـت  ةنقط بين كه است آن در حاضر تحقيق اهميت
 تأثير مثابة به كه شده زده پيوند مجلس در نمايندگان كاركرد مرحلة در سرانجام ةنقط با ها آن

  .است خروجي نظام بر ورودي نظام
 يا منطقـه  ــ  يملـ  كرديرو در يچه نقش مجلس ياتانتخاب نظام كه است آن ياصل سؤال

هفتم داشته است؟  مجلس در يقانون اراتياخت از استفاده در ها آن يرفتار و ثبات ندگانينما
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 يفـرد  ــ  يرفتـار جمعـ   در يمجلـس چـه نقشـ    ياتانتخاب نظام كه است آن يفرع سؤال و
  داشته است؟ ندگانينما

 ينقش كه دارد فردمحوري ويژگي مجلس اتيانتخاب نظام تحقيق، اصلي فرضية اساس بر
 از اسـتفاده  كـه  طـوري  به .است داشته هفتم مجلس نمايندگان باثبات و ملي رفتار در منفي

 ملي رويكرد با قانوني اختيارات از استفاده به نسبت را اي منطقه رويكرد با قانوني اختيارات
 كـرده  تضـعيف  را قـانوني  اختيارات از استفاده در ثبات نوعي واست  داده قرار اولويت در

ـ  نظـام  تحقيق، فرعي فرضية بنابر همچنين .است  رفتـار  در منفـي  ينقشـ  مجلـس  اتيانتخاب
 و فـردي  هـاي  فعاليـت  تقويـت  بـه  كه اي گونه بهاست  داشته مجلس در نمايندگان جمعي
  .است شده منجر جمعي هاي فعاليت تضعيف

  
  تحقيق روش. 2

  :شود ه چهار بخش اساسي تقسيم ميتحقيق اين مقاله بروش 
 و وزرا يـا  جمهـور  رئـيس  بـه  نماينـدگان  اتتذكر به مربوط اطالعات تحقيقاين  در )الف

 دهشـ  آوري جمع مجلس مذاكرات مشروح رسمي منبع به مراجعه با وزرا از سؤال همچنين
 دسترس در كتبي تذكراتاز  درصد 5 حدود متن به مربوط اطالعات كه ييجا آن از( .است
 .)شـود  مـي  شامل را تذكرات درصد 95 اعالمي آمار بود همراه اشكاالتي با يا واست  نبوده
 بندي طبقه و آناليز ،تحقيق فرضية و سؤال در مذكور هاي شاخص اساس بر اطالعات سپس
 فرضـية  استنتاج در و ارتباطي و بندي مقوله روش از ها داده تحليل و تجزيه در واست  شده

  .است شده استفاده نيز چندبعدي جداول از بعدي تك جداول بر عالوه پژوهش
 تحليـل  هـا  داده و بوده برداري فيش آن ابزار و اي خانه كتاب ها داده گردآوري روش )ب
  .است شده كمي يامحتو
  .است بوده اجرايي مسئوالن از سؤاالت /به تذكرات همة آماري جامعة) ج
 و مجلـس  نـه  ،اسـت  بـوده  آنـان  منفرد اطالعات و نمايندگان تحليل و تجزيه واحد )د

 .نمايندگان تجميعي اطالعات
  

  مفهومي چهارچوب. 3
 نظـام  سـاالر،  مـردم  سياسـي  هاي نظام در گوناگون كاركردهاي و آثار با مهم مسائل از يكي

  .است مجلس نمايندگان انتخاب بر حاكم انتخاباتي
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 آراي تبـديل  چگونگي گر بيان كه است شده شناخته رسميت به قواعد همان انتخاباتي نظام
 بـه  كـه  هـا  كاربسـت  و قواعـد  از اي مجموعـه  .است سياسي هاي پست و مناصب به مردم

 شمار به تقنيني و اجرايي مقامات انتخاب يا گزينش كنندة تعيين شهروندان آراي آن موجب
  .)120 :1381 ،ينوذر( رود يم

 نظام نوع كه اند كرده استداللچنين  ،ساالر نهادهاي مردم ةدر حوز ،دانشمندان از برخي
 ترين اصلي را انتخاباتي نظام )Lijphart( تليجفار مثالً .است مسئله ترين مهم انتخاباتي
 دارد پي در را مهمي سياسي نتايج انتخاباتي نظام اوالً از نظر او زيرا ،كند مي قلمداد عنصر

 قصد كسي اگر .است دموكراتيك سياست كاري دست عنصر ترين ماهرانه نظام اين ثانياً و
 و ترين مناسب احتماالً انتخاباتي نظام دهد تغيير را يخاص دموكراسي ماهيت دارد

  .)23 :1389 الندل،( بود خواهد كاري چنين انجام براي ابزار كارآمدترين
 .است آن مستقيم غير و مستقيم سياسي پيامدهاي انتخاباتي نظام اهميت وجوه از كيي
 اسـت  مفهـوم  اين به مستقيم سياسي پيامد )Reily( ريلي و )Reynolds( ولدزينر اعتقاد به
 ديگـر  انتخابـاتي  نظـام  تحـت  است ممكن شود انتخاب ي خاصنظام تحت كسي اگر كه

 احـزاب،  نـوع  چـه  كـه  اسـت  مفهوم اين به آن مستقيم غير سياسي پيامد و نشود انتخاب
 از فراتـر  پيامـدي  )Nohlen( »نهلـن « اما .شد خواهد تشكيل هايي كابينه و حزبي هاي نظام
  :دارد كيدأت و است قائل انتخاباتي نظام براي آمد باال در آنچه

 ايجاد هايي محدوديت و آورد مي وجود  به را سياسي رفتار از خاصي نوع انتخاباتي نظام
 سياسي نظام كل كارآمدي كنندة تعيين زيادي بسيار حد تا انتخاباتي نظام مجموع در .كند مي
  .)24 :همان( است پارلماني چه و جمهوري رياست چه

  
  انتخاباتي نظام انواع. 4
 يك و مستقل انتخاباتي نظام سه ،وناگونگ كشورهاي در انتخاباتي هاي نظام گزينشاز 

 از كـدام  هـر  در كـه  شـود  شناسايي مي انتخاباتي نظام سه آن از تلفيقي انتخاباتي نظام
 مشـخص  ،پارلمـان  جملـه  از ،حكـومتي  نهاد به برگزيده افراد يابي راه چگونگي ها آن

ها  فرمول آنهاي انتخاباتي و  انواع نظام. گويند مي انتخاباتي فرمول آن كه بهاست  شده
  :اند از عبارت

 آرا بيشترين كه حزبي يا نامزد انتخاباتي نظام اين در :نسبي اكثريت انتخاباتي نظام .1
  .است پيروز كرده خود آن از آرا كلي نسبت به توجه بدون را
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 50 حـداقل  بايـد  كانديد ،ياكثريت نظام در نامزد انتخاب براي :اكثريت انتخاباتي نظام. 2
  .درآو دست به را آرا كل درصد
 هـر  بـه  كـه  هـايي  كرسـي  سهم انتخاباتي نظام اين در :تناسبي يا نسبي انتخاباتي نظام .3
 كـل  يـا  و انتخابيـه  حـوزة  يك در حزب آن نامزدهاي آراي سهم با بايد شود مي داده حزب
  .باشد مساوي كشور سراسر در انتخاباتي هاي حوزه
  .است فوق ةگان سه هاي نظام انتخاباتي هاي فرمول از يتركيب :مختلط انتخاباتي نظام. 4
  .است گيري رأي ساختار و انتخاباتي حوزة اندازة انتخاباتي نظام در مهم عنصر دو
  
  انتخابيه ةحوز اندازة 1.4

 كه، پارلمان نمايندگان انتخاب قانوني فرايند در )متفاوت پيامدهاي با( مهم عوامل از كيي
 ةحوز اندازة از مقصود .است انتخابيه ةحوز اندازة ،است انتخاباتي نظام دهندة تشكيل
 طوره ب .كند مي پيدا راه پارلمان به نفر چند يا يك انتخابيه حوزة هر از كه است آن انتخابيه

 تك( كرسي تك ةانتخابي هاي حوزه :دپذيرن تفكيك اندازه دو به انتخابيه هاي حوزه كلي
  ).نماينده يك از بيش( چندكرسي ةانتخابي هاي حوزه و )نماينده
 و انتخابات نامزدهاي بين ةرابط و شناخت معموالً كرسي تك ةانتخابي هاي حوزه در
 پيامد .است نماينده يك از بيش ةانتخابي هاي حوزه از تر واسطه بي و تر مستقيم دهندگان رأي
  :دهد مي توضيح چنين اين )Maurice Duverzhh( دوورژه موريس را ضعيتو اين

 اي حوزه هرچه .كند مي تفاوت ،ها حوزه وسعت برحسب كانديداها، تعيين در احزاب نفوذ
 احزاب دخالت ،باشد تر كوچك حوزه هرچه .است بيشتر احزاب ثيرأت باشد، تر وسيع

 بين شخصي تماس يابد، توسعه انتخاباتي قلمرو اگر ديگر بيان به .شود مي محدودتر
 خود نامنتخب شخصاً دهندگان يأر صورت اين در .شود مي كمتر دهندگان يأر و كانديداها

 .شود مي يأر اخذ اساسي عامل حوزه تعيين سيستم اين در سياسي اتيكت .شناسند نمي را
 از طرف كانديدا شخص شناسايي باشد، تر كوچك اي حوزه هرچه ديگر سوي از
ه ب را ها شخصيت پيكار چهرة بيشتر انتخاباتي مبارزة هرچه .شود مي تر ممكن دهندگان يأر

 در .بگيرد تصميم ها آن شخصي صالحيت به توجه با تواند مي بهتر دهنده يأر گيرد خود
 .آنان سياسي اتيكت به كمتر و كند مي توجه كانديداها شخصيت به بيشتر صورت اين

 حوزة در اما ،شوند كانديدا نيز منفردي افراد كوچك هاي حوزه در است ممكن بنابراين
  .)381 :1357 دوورژه،( نيست امري چنين امكان بزرگ
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  گيري رأي ساختار 2.4
 كـه  اين مثالً .دهند مي بروز را خود گزينش چگونه دهندگان رأي كه دهد مي نشان عنصر اين

 فهرسـت  بـه  يـا  و دهنـد  مـي  رأي مشـخص  كانديـداهاي  بـه  انتخابـات  در كنندگان شركت
   .ها تشكل و احزاب سوي از شده يمعرف

 يـا  كرسي تك انتخابية هاي حوزه همانند و است واضح فردي يأر با فهرستي يأر تمايز
 هـا  شخصـيت  ثيرأت است، حاكم گرايي جمع تيفهرس دهي رأي ساختار در .است چندكرسي

 از بـيش  ها برنامه و رويكردها و ها سياست و شود مي الزامي نفر چند بين توافق و تر رنگ كم
  .گيرد مي قرار دهي رأي مالك نامزدها شخصي و فردي خصوصيات
 آن ملموس بازتاب كه است ديگري مهم تمايز فردي يأر با فهرستي يأر ميان همچنين

  .است شدني مقايسه و پذير مشاهده پارلمان به نمايندگي نامزدهاي يابي راه از پس
 محلي و خاص عوامل .1 :نقش دارد عوامل نوع دو هميشه مملكت افراد سياسي تمايل در
ـ  زيرا ،است دقيق بسيار يكديگر از عوامل اين تفكيك .عمومي و كلي عوامل .2 و  طـور ه ب

ـ  بيـان  وضوعم باشد هرچه حال ره به .شوند مي تركيب هم با عوامل اين اغلب ناآگاه  ثيرأت
 گسـترش  موجـب  هـا  سيسـتم  از بعضي كه است انتخاباتي هاي رژيم و احزاب هاي سيستم
 هـر  سياسـت  .بـالعكس  و شـوند  مـي  مملكتي سطح در عوامل ضرر به محلي يآرا عوامل
 شـده  انتخـاب  محلي اساساً علل به آن اعضاي كه آن برحسب متفاوت است عميقاً پارلمان
 سيسـتم  بـين  جا اين در تضاد .مملكتي مهم مصالح نسبت به آنان وضع سبب به يا و باشند
 چند براي رأي اخذ يا و وكيل يك براي رأي اخذ بين بلكه ،نيست اكثريتي رژيم و تناسبي
  .)402 -  401 :1357 دوورژه،( است ليست طبق وكيل

 و شـوند  مـي  وارد انتخابـات  عرصة به )حزبي مثالً( انفرادي غير موضع از نامزدها وقتي
 و مسـئول  را خـود  كـه  آن از بـيش  اوالً ،كننـد  مـي  اشـغال  را مجلـس  نمايندگي هاي كرسي

 نيـا ثاً ند،يپاسـخگو  هـا  آن كننـدة  پشتيباني تشكيالت قبال در بدانند دهندگان رأي يپاسخگو
 .دارد ملي رويكرد و نگري كالن ويژگي عمدتًا مجلس در ها آن كاركرد
  

  مجلس انتخاباتي نظام حقوقي بنيان. 5
  :است دهش اذعان چنين انتخابات بودن عمومي به اساسي قانون ششم اصل در

 انتخاب راه از .شود اداره عمومي يآرا به اتكا اب بايد كشور امور ايران اسالمي جمهوري در
  ... ها اين نظاير و شوراها اعضاي اسالمي، شوراي مجلس نمايندگان جمهور، رئيس
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  :است شده مشخص مجلس مايندگانن انتخاب چگونگي 62 اصل در
 انتخـاب  مخفـي  رأي بـا  و مسـتقيم  طـور ه ب كه ملت نمايندگان از اسالمي شوراي مجلس

  .دشو مي تشكيل شوند مي

 بـه  را آن بلكـه  ،هشـد ن مشـخص  انتخاباتي نظام براي قيدي يا مؤلفه هيچ اصل اين ذيل
  :است دهكر واگذار مجلس

  .كرد خواهد معين قانون را انتخابات كيفيت و شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب شرايط

 قانون نام به كه است استوار عادي قوانين بر مجلس انتخاباتي نظام حقوقي بنيان بنابراين
  .است گذشته نمايندگان تصويب از انتخابات

  
  هفتم مجلس يانتخابات نظام. 6

 و 1378 آذر هفـتم  مصوب قانون هفتم مجلس نمايندگان گزينش بر حاكم يانتخابات نظام
 اسـاس  بـر  .اسـت  بـوده  اسالمي شوراي مجلس 1378 دي سيزدهم مصوب آن ةياصالح
 نصـاب حـد   با( آرا بيشترين كسب انتخابات اول مرحلة در قانون، اين نهم و هشتم مواد

يـابي بـه    مـالك راه  نسـبي  اكثريـت  انتخابـاتي  نظـام  دوم مرحلة در و )چهارم يك حداقل
  .است هدش تعيينمجلس 

 

  يريگ يساختار رأ 1.6
 فـردي  اقـدام  بـه  منحصـر  داوطلبـي  اعـالم  ،مجلـس  انتخابـات  قـانون  45 ةمـاد  موجب به

 بـه  ،هـا  گـروه  و احـزاب  از جانـب  داوطلبي اعالم انندم ،ديگري طريق هيچ و نامزدهاست
 :است نشده شناخته رسميت

از  انتخابـات  شروع دستور انتشار تاريخ از روز هفت ظرف بايد مجلس نمايندگي داوطلبان
 ةنامـ  پرسـش  انتخابيه ةحوز مركز بخشداري يا فرمانداري به مراجعه با كشور وزارت طرف

  .ندكن تسليم و تكميل ،دريافت را داوطلبي اعالم مخصوص

  :دارد تأكيد داوطلب فرد انصراف بر نيز 46 مادة
 به را خود انصراف تواند مي كتبي صورت به و شخصاً مجلس نمايندگي داوطلبان از هريك

 انصراف مراتب و دكن اعالم كشور وزارت يا و انتخابيه ةحوز مركز بخشداري يا فرمانداري



 ... اسالمي شوراي مجلس انتخاباتي نظام نقش   82

  

 انصـراف  از عـدول  رسـد،  مـي  نظارت مركزي تئهي اطالع به فوراً كشور وزارت از سوي
  .شود نمي پذيرفته

 نظارت به اختصاص كه ،نيز 55 مادة در )كانديدا شخص بودن كننده تعيين( وضعيت اين
  :است شده تكرار دارد، رأي اخذ شعب در نامزدها

 اخـذ  شـعب  بـراي  زير طريق به توانند مي مشتركاً نامزد چند يا تنهايي به نامزدها از يك هر
  ... ندكن معرفي انتخابيه ةحوز نظارت تئهي به را نماينده نفر يك رأي

 نيـز  و آن دو و يـك  تبصرة و بيستم مواد مفاد كه شود اضافه بايد فوق موارد تكميل در
  :كند مي تعيين را گيري رأي ساختار از ديگري وجه 21 ةماد

 ديگـري  اسـامي  تأييدشده، نامزدهاي اسامي بر عالوه رأي برگ در كه صورتي در :20 ةماد 
  .شود نمي خوانده اضافي  اسامي فقط و نبوده باطل رأي برگ باشد، شده نوشته

 يـك  فقـط  باشـد  شده نوشته مكرر رأي ةبرگ در داوطلب يك نام كه صورتي در :1 ةتبصر 
  .شود مي محسوب او براي رأي

 بـه  انتخابـاتي  نامزدهاي اسمي تشابه علت به صندوق به شده ريخته آراي چنانچه :2 ةتبصر 
 در اسـمي  تشـابه  داراي نامزدهاي ي آرا نسبت به نباشد تفكيك و تشخيص قابل وجه هيچ
 بـه  تقسـيم  قابل غير ةماند باقي يآرا يا رأي مورد در و شود مي تقسيم آنان ميان صندوق آن

  .شد خواهد عمل قرعه حكم
 آخـر  از اضـافي  اسامي باشد، الزم تعداد از بيش شده نوشته اسامي كه صورتي در: 21 ةماد

  .شود نمي خوانده

 در را نامزدهـا  نام بايد انتخابات در كنندگان شركت كه دارد تأكيد مؤلفه اين بر مواد اين
 رأي و دهنـد  رأي انتخابيـه  حوزة هاي كرسي تعداد به ها آن شخص به و بنويسند رأي برگة
  .فهرستي رأي نه دارد موضوعيت فردي
  
  هيانتخاب يها حوزه ةانداز 2.6
 كـه  مشخص شده بود انتخابيه حوزة 207 اسالمي شوراي مجلس دورة هفتمين انتخابات در
 در هانتخابي هاي حوزه اندازة كه نحويه ب .دش تقسيمگوناگون  ديني هاي اقليت و ها استان بين

 چندكرسي هاي حوزه و شود مي تقسيم چندكرسي و كرسي تك دستة دو به تجميعي يوضعيت
  .است 1 جدول در شده ارائه شرح به كه دهد مي تشكيل )كرسي 6 -  2( گروه شش را
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هـاي انتخابيـه و نيـز تعـداد      مجلس هيچ محدوديتي در تعيين تعداد و محدودة حوزه. 2
  است؛ نداشتهشده از هر حوزه  نمايندگان برگزيده

فردمحـور   يريـ گ يرأ سـاختار  و يداتوريـ كانداز دو جهت  هفتمانتخابات مجلس . 3
مـد نظـر قـرار     ياسيهاي س براي احزاب و گروه) از حيث قانوني(و هيچ موضوعيتي  بوده

  .نگرفته است
و  انـد  داشـته  ينـدگ ينما يكرسـ  كيـ مجلس هفتم  يةانتخاب يها حدود دوسوم حوزه. 4

داده  ليتشـك ) يكرس 30 -  20( يچندكرس يها را حوزه هيانتخاب يها از حوزه گريسوم د كي
 ةيـ انتخاب يهـا  در حـوزه  يدو دسته آشكار است؛ خصـلت فردمحـور   نيا نيب زيتما. است
به  نيامكان تحقق دارد و ا يچندكرس ةيانتخاب يها تر از حوزه يو قو شتريب اريبس يكرس تك
 ةدر نحـو  يمحـور  جمـع  يژگيتر باشد و بزرگ هيانتخاب يها آن است كه هرچه حوزه يمعنا
  .گذارد يم ريتر تأث يو جد شتريدهندگان ب يرأ جانب ازنامزدها  نشيگز

 .شود مي بررسي پژوهش ةوابست متغير به مربوط موضوعات ادامه، در
  

  تحقيق ةوابست متغير با مرتبط اساسي قانون اصول خصوصيات. 8
 ،76 ،71 ،67 اصـول  )اسـت  شده پرداخته مقننه ةقو به كه( اساسي قانون گانة 38 اصول در
 اصـل  پـنج  ايـن  .دارد پـژوهش  وابسـتة  متغيـر  بـا  تـري  پيوسـته  و مستقيم ارتباط 88 و 84

بـه   را پـژوهش  هاي فرضيه و فرعي ،اصلي الؤس توان مي آن اساس بر كه دارد خصوصياتي
 :گذارد آزمون
  
  ملت از نمايندگي ـ انتخابيه حوزة از گزينش 1.8

 از بخشـي  از جانـب  نمايندگي  اين اعتبار .ندارد خصوصي و فردي جنبة پارلمان نمايندگي
 دريافـت  ملـت  همـة  از را خـود  ماهيـت  سـند  نماينده هر بلكه ،است نشده اعطا جمعيت

 در بدانيم حوزه همان مظهر فقط را اي انتخابيه حوزة ةنمايند اگر صورت  اين غير در .دكن مي
 حاكميـت  كـه  آن حـال  و است آمده وارد خللي ملي حاكميت ناپذيري تقسيم اصل به واقع
 شـده  انتخاب نمايندة كه است سبب همين به ،است ملت همة به متعلق و ناپذير بخش ملي

 كنـد  مـي  عمـل  و گويد مي سخن ملت كليت جانب از و آيد مي شماره ب ملت همة ةنمايند
  .)249 :1387 قاضي،(

 انتخابـاتي  نظام طريقاز  مجلس نمايندگان از هريك كه است الذكر فوق منطق بر اساس
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 .نـد ا شـده   برگزيده  انتخابيه حوزة نام  به انتخابات قانون در شده تعيين جغرافيايي محدودة در
 واجـدان  كـه  اند شده تعريف زياد يا كم جمعيت با متفاوت هاي اندازه در انتخابيه هاي حوزه
 شـده  برگزيده نمايندة هر و گزينند برمي را نماينده چند يا يك ها آن محدودة در يأر شرايط

 اصل كه  طور همان است ايران ملت كل نمايندة مجلس، به يابي راه از پس ه،انتخابي حوزة از
  :است كرده تصريح آن به اساسي قانون 84

 خـارجي  و داخلـي  مسائل همة در دارد حق و است مسئول ملت همة برابر در نماينده هر
  .دكن نظر اظهار كشور

كنـد وي را در   مـي  ايجـاب اين خصوصيت كه نوعي الزام حقوقي را براي هر نماينده 
ات قانوني در جهت امور همة شهروندان در گسـترة  رتياخكارگيري ا جايگاه مسئوليت و به

رويكـرد ملـي بـر رفتـار      شـدن  اثر كاركردي اين خصوصيت لزوم حـاكم . نشاند كشور مي
نمايندگان و غلبة احساس مسئوليت به كل ملت و درنورديدن مرزهاي جغرافيايي خـاص  

هاي انتخابيه است و اگـر هريـك از نماينـدگان در اسـتفاده از اختيـارات       مربوط به حوزه
غلبه ر رفتارشان باي  اهتمام داشته و رويكرد منطقه ة خودبه امور حوزة انتخابي فقطقانوني 

گرايانـه را   اند و رفتاري تقليـل  داشته باشد گرفتار نوعي انحراف و نقص در مسئوليت شده
  .اند در پيش گرفته

 مـتن  در كشـور  كـل  گسـترة  بـه  نماينـدگان  تـك  تـك  مسـئوليت  شمول ديگر سوي از
 نندك امضا را آن سپس و كنند ياد مجلس جلسة نخستين در بايد نمايندگان كه اي سوگندنامه

 متعـال  قادر خداي به قرآن مجيد برابر در نمايندگان متن اين از بخشي در .است يافته تبلور
  :كنند مي ياد سوگند

 از باشم، بند پاي مردم به خدمت و ملت حقوق حفظ و كشور اعتالي و استقالل به همواره
 مردم آزادي و كشور استقالل نظرها اظهار و ها نوشته و ها گفته در و كنم دفاع اساسي قانون

 .)67 اصل( باشم داشته نظر مد را ها آن مصالح تأمين و
  
  نمايندگي حيطة داشتن عموميت 2.8
 و شـهر  شـوراهاي  و اسالمي شوراي مجلس بين تمايز  وجه اولين اساسي، قانون موجب به

 تمـايز  وجـه  .اسـت  تصـميمات  اتخاذ در قانوني نهاد دو اين اي منطقه و ملي گسترة روستا،
 بـراي  اساسي قانون طبق كه شوراها نهاد خالف بر .است نهاد دو اين نمايندگي حيطة ديگر

دار  عهده فقط آموزشي و فرهنگي بهداشتي، عمراني، اقتصادي، اجتماعي، هاي برنامه پيشبرد
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 گونـه  هـيچ  اسـالمي  شـوراي  مجلس نمايندگان مسئوليت ةحيط )100 اصل( ندا امور رفاهي
  :ندارد محدوديتي

 قـانون  توانـد  مـي  اساسي قانون در مقرر حدود در مسائل عموم در اسالمي شوراي مجلس
  .)71 اصل( كند وضع

  .)76 اصل( دارد را كشور امور همة در تفحص و تحقيق حق اسالمي شوراي مجلس
 .)84 اصل( دكن نظر  اظهار كشور خارجي و داخلي مسائل همة در دارد حق نماينده هر

  
  وزرا و جمهور رئيس از سؤال حق 3.8

 از جانب اًمستقيم كه جمهوري رياست اول، :گيرند مي تئنش ركن دو از مجريه قوة مقامات
 برگزيـده  مجلس و جمهوري رياست از جانب اًمشترك كه وزرا دوم، ،شود مي برگزيده ملت
 قبال در اساسي قانون طبق اما ،شود مي برگزيده مردم مستقيم رأي با جمهور رئيس .شوند مي

 را وي از سؤال حق فقط  نه مجلس آن بر عالوه .)122 اصل( ستپاسخگو و مسئول مجلس
 اسـت  رهبـري  به وي عزل پيشنهاد و يكفايت بي به رأي دادن و استيضاح به قادر بلكه ،دارد

  .)89 اصل(
 و تـر  وثيـق  بسـيار  اسـالمي  شـوراي  مجلس با ،وزرا ،مجريه قوة ركن دومين پيوستگي

 هـم  و گيـرد   مـي  را نهايي تصميم وزرا نصب در هم مجلس زيرا ؛است اول ركن از مؤثرتر
  .)89 اصل( داردرا  استيضاح طرح طريق از ها آن عزل واز وزرا  سؤال اختيار
 و جمهـور  رئيس از مجلس نمايندگان سؤال حق بر مشعر كه اساسي قانون 88 اصل در

  :است آمده چنين وزراست
 و جمهور رئيس از اسالمي شوراي مجلس نمايندگان كل چهارم يك حداقل كه مورد هر در
 جمهور رئيس كنند سؤال آنان وظايف از يكي دربارة مسئول وزير از نمايندگان از يك هر يا
 .دهد پاسخ سؤال به و شود حاضر مجلس در است موظف وزير يا

  
 آن ابزارهاي و مجلس نظارت ةكارويژ. 9

 گـذاري،  قـانون  وظيفـة  بـر  عـالوه  كه است مجالسي زمرة در ايران اسالمي شوراي مجلس
 در را ابزارهايي اساسي قانون منظور  اين به و دارد نظارتي اثرگذار و گسترده هاي صالحيت

ـ گير بهـره  ابزارها اين از دنتوان مي گوناگون موارد در كهاست  داده قرار نمايندگان اختيار  .دن
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 مجلس نمايندگان اكثريت جانباز  وزرا و جمهور رئيس عزل طرفة يك حق به توان مي مثالً
 .دكر اشاره دولت تئهي مصوبات رد در مجلس رئيس شخص طرفة يك وتوي قدرت يا و

  
  مجلس نمايندگان قانوني اختيار انواع. 10
 بيني پيش قانوني اختيار دسته سهنامة داخلي مجلس براي نمايندگان  در آيين كلي طور به

 :است شده
  
  فردي اختيارات 1.10

 بـراي  نماينـدگان  تعـداد  لحـاظ  از محدوديتي هيچ كه است مواردي شامل فردي اختيارات
 اختيـارات  آن از تنهـايي  به تواند مي نماينده هر و نگرفته قرار ظرن مد اختيارات آن از استفاده
 از آن طرح قابليت هم كه اختيار نوع اين از موردي هيچ گذاري قانون حوزة در .كند استفاده
 موافقـت  بـدون  قـانوني  هـاي  يندافر در افتادن جريان به قابليت هم و باشد نماينده هر سوي

 استفاده به قادر نماينده هر نظارت حوزة در اما .قرار ندارد را داشته باشد نمايندگان اكثريت
 ديگـر  و وزراسـت  از سـؤال  و اجرايي مسئوالن به كتبي تذكر مورد دو در قانوني اختيار از

 .ندارند مجلس امور چرخة و مجاري در آن افتادن جريان به در تأثيري هيچ نمايندگان
  
  جمعي اختيارات 2.10

 آن از اوليه استفادة براي حتي مشخصي نصاب حد كه است مواردي شامل جمعي اختيارات
 حـداقل  از كمتـر  يـا  و تنهايي به نمايندگان واست  شده گرفته نظر در )تقاضاست طرح كه(

 ارائـة  گذاري قانون حوزة در .كنند استفاده آن از توانند نمي داخلي نامة ينيآ در شده بيني پيش
 از سـؤال  نظـارت  حـوزة  در و اسـت  آن تـرين  مهـم  جملـه  از قـانون  تصـويب  براي طرح
 .وزرا و جمهور رئيس استيضاح جمهور، سرئي

  
  جمعي ـ فردي اختيارات 3.10
 متفاوت شيوة دو به و مرحله دو در كه است مواردي شامل و دارد تركيبي يماهيت اختيار اين

 تقاضـا  مثابـة  بـه  اختيـار  اين از تواند مي تنهايي به نماينده هر اول، مرحلة در .شود مي استفاده
 كند مي پيدا قانوني و حقوقي آثار صورتي در تقاضا اين نهايي، و دوم مرحلة در .كند استفاده
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 در .كنند موافقتبا آن  نمايندگان اكثريت كه افتد مي جريان به شده بيني پيش يندهايافر در و
 بـه  مجلـس  تصـويب  بـا  كه لوايحي و ها طرح دربارة پيشنهاد انواع ارائة گذاري قانون حوزة
 و تحقيـق  نيـز  نظارت حوزة در و دشو مي محسوب اختيار سنخ اين از شود مي تبديل قانون

 تواند مي تنهايي به نماينده هر كه دارد را تركيبي ماهيت اين گوناگون هاي دستگاه از تفحص
 كـه  كنـد  مي پيدا قانوني وجاهت تقاضا اين صورتي در ليكن كند تفحص و تحقيق تقاضاي
  .دهند مثبت يأر تقاضا اين به نمايندگان اكثريت
 انفرادي اطالعات بر تحقيق اين موضوع كه جايي آن از و شد ذكر باال در آنچه به توجه با

 نمايندگان عملكرد و رفتار از بخش آن ،دارد تمركز ها آن تجميعي اطالعات نه و نمايندگان
 هـر  از طـرف  كـه  شـده  گرفتـه  نظـر  در حاضر پژوهش براي خام اطالعات و داده منزلة به

 در و يابـد  مـي  قانوني وجاهت آن تقاضاي صورت در و باشد استفاده قابل تنهايي به نماينده
 ندا عبارت موارد اين .دهد انصراف آن پيگيري از متقاضي ةنمايند كه شود مي منتفي صورتي

 .وزرا از سؤال نيز و وزرا و جمهور رئيس از اعم اجرايي مسئوالن به كتبي تذكر :از
  
  ها آن از سؤالو  اجرايي مسئوالن به كتبي تذكر حقوقي جايگاه. 11
 ذيـل  در اسـت  يافته اختصاص »نظارت« به كه دوم فصل در مجلس داخلي ةنام آيين قانون
 اعمـال  بـراي  روش و ابزار سه به )اساسي قانون 76 و 88 اصول بررسي نحوة( دوم مبحث
 از سـؤال ) ب اجرايـي،  مسئوالن به كتبي تذكر )الف، مجريه قوة مسئوالن بر قانوني نظارت
 در كـه  اسـت  كـرده  اشاره گوناگون امور در تفحص و تحقيق )ج و وزرا و يا جمهور رئيس
 :شود مي پرداخته ،است حاضر پژوهش حيطة در كه، اول مورد دو به فقط ادامه

  
  وزرا و يا جمهور رئيس به كتبي تذكر 1.11

 بـه  مجريـه  قـوة  مسـئوالن  بـه  نمايندگان كتبي تذكر حق ،مجلس داخلي نامة ينيآ اساس بر
  :گردد ميباز وزرا و جمهور رئيس از سؤال در مجلس صالحيت

 از اساسـي  قـانون  88 اصـل  مطـابق  نماينـدگان  يـا  نماينـده  كه مواردي كلية در :192 ةماد
 خصـوص  در تواننـد  مي دارند سؤال حق آنان وظايف از يكي دربارة وزير يا جمهور رئيس

 به را تذكر رئيسه تئهي .دهند تذكر كتباً مسئول وزير و جمهور رئيس به نظر مورد موضوع
 .دكن مي نبيا مجلس علني جلسة در را آن خالصة و ابالغ مربوط وزير يا جمهور رئيس
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  وزرا و يا جمهور رئيس از سؤال 2.11
 وزرا از سـؤال  در مجلس صالحيت بر ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 88 اصل نص

  :است گرفته قرار مجلس داخلي نامة ينيآ حقوقي پاية و دارد داللت
 وزيـر  از كشـور  خارجي و داخلي مسائل به راجع توانند مي نمايندگان از هريك :193 مادة

 رئـيس  بـه  و اشدب مختصر و صريح كتبي، بايد سؤال .ندكن سؤال او وظايف دربارة مسئول
 ارجـاع  تخصصـي  كميسيون به وقت اسرع در را موضوع مجلس رئيس .شود داده مجلس

 و وزيـر  حضـور  بـا  اي جلسـه  هفتـه  يـك  ظـرف  حداكثر است موظف كميسيون .دده مي
 حضـور،  صـورت  در يا و نشود حاضر كميسيون در وزير چنانچه .دهد تشكيل كننده سؤال
 علنـي  ةجلسـ  اولـين  در تـا  دهد مي اطالع رئيسه تئهي به كميسيون دشون قانع كننده سؤال
 سـاعت  هشـت  و چهل ظرف و دشو ارسال مربوط وزير براي فوراً و قرائت نماينده سؤال
 باشـد  نفـر  چنـد  يامضـا  بـه  سؤال كه صورتي در .گيرد قرار نمايندگان اختيار در و تكثير
  .كرد خواهد صحبت كنندگان سؤال منتخب ةنمايند

 اوالً گنجـد  مـي  وابسـته  متغير ويژه به و حاضر پژوهش ارچوبهچ در آنچه است گفتني
 بودن جمعي يا فردي جهت از ثانياً و بودن اي منطقه يا ملي حيث از تذكر موضوع بر تمركز

 چه نمايندگان، از يك كدام كه اين اصوالً بنابراين .است اجرايي مسئوالن به شده داده تذكرات
 و تـذكرات  نتيجـة  يـا  و است  داده اجرايي مسئوالن از يك كدام به تذكري نوع چه و تعداد
 دربـارة  موضـوع  ايـن  .اسـت  خـارج  پژوهش اين بررسي حيطة از است بوده چه آن پاسخ

 .كند مي صدق نيز نمايندگان سؤاالت
  
  آن بندي مقوله و ها داده آوري جمع مراحل. 12

  وزرا و جمهور رئيس به كتبي تذكر 1.12
 و كـرد  كـار   به شروع رسماً 1383 خرداد 7 تاريخ در اسالمي شوراي مجلس دورة هفتمين

 پايـان  خـود  كـار  به 1387 خرداد 5 تاريخ در علني ةجلس 428 تشكيل با سال چهار از پس
 رئيس به كتبي تذكر فقره 10239 قانوني فعاليت سال چهار طي هفتم مجلس نمايندگان .داد

 بـه  متعاقبـاً  آن مـتن  و قرائت مجلس علني جلسات در آن خالصة كه دادند وزرا و جمهور
  1.دش ابالغ وزرا و جمهور  رئيس

 هـاي  مؤلفه اساس بر سپس و استخراج مذاكرات مشروح از تذكرات همة خام متن ابتدا
 .دش بندي مقوله ها داده پژوهش، سؤاالت در مذكور
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 تـذكرات  دسـتة  دو بـه  مجلـس  نمايندگان تذكرات موضوع بندي مقوله ةمرحل اولين در
 گسـترة  كـه  اسـت  تـذكراتي  ملي تذكرات از مقصود .شد تفكيك اي منطقه تذكرات و ملي

 موضـوعيت  كشـور  سراسـر  در توانـد  مي بلكه نيست خاصي جغرافيايي محدودة آن شمول
 يـا  حـوزه  چـه  از كـه  اين از فارغ تذكردهنده نمايندگان يا نماينده ديگر بيان به .باشد داشته
مهم  وزرا يا جمهور رئيس به تذكر براي را موضوع اند يافته راه مجلس به انتخابيه هاي حوزه
 مربوط مشكالت و مسائل به ناظر كه دارد قرار اي منطقه تذكرات مقابل، ةنقط در .اند دانسته

 يـا  تذكردهنـده  ةانتخابيـ  هـاي  حوزه يا حوزه تر يققد بيان به و خاص جغرافيايي محدودة به
  .است تذكردهندگان

  :از است عبارت ملي تذكرات موضوع از اي نمونه
 و راهنمـايي  جرايم ،نمايشي مبرهايت بر نمايندگان عكس چاپ دستياري، آزمون تخلفات
 ،NPT الخاقيه تكليف تعيين عربي، ةمتحد امارات آميز تحريك اقدامات با برخورد رانندگي،
  .ها قيمت بر نظارت عمومي، مراكز در مخدر مواد توزيع با مبارزه

  :از است عبارت اي منطقه تذكرات موضوع از اي نمونه
 نيـروي  زاوه، بخـش  شـدن   شهرسـتان  كـدكن،  شـهر  كشاورزان و باغات بر وارده خسارات
 صـنايع  خرمشـهر،  مـدارس  در قـرآن  آمـوزش  اسـدآباد،  فرماندار عملكرد جيرفت، انتظامي

  .لرستان شهيد بنياد مديريت ضعف جانانلو، به كليبر راه ةپروژ عمليات اصفهان، هواپيماسازي

 شـكلي  ةجنبـ  بر كه است پژوهش از بخش آن هاي داده شامل بندي مقوله ةمرحل دومين
 ايـن  بـر  هـا  داده نخسـت  .است قسم دو بر خود و دارد تمركز )بودن جمعيو  فردي( تذكر
 وزرا جمهـور يـا   رئـيس  به نماينده يك سوي از فقط تذكر آيا كه است شده تفكيك اساس
ـ  هـا  داده كه اين دوم نماينده؟ يك از بيش يا و شده داده  تعـداد  بـر  مبتنـي  كـه  ايـن  جـاي ه ب

 بـه  كـه ( اسـت  تذكردهندگان ةانتخابي هاي حوزه تعداد بر مبتني باشد تذكردهنده نمايندگان
 ناشـي  هـاي  يافته كار انتهاي در ).دارد بيشتري تطبيق حاضر پژوهش اهداف با رسد مي نظر
 اول بخـش  نهـايي  آزمـون  گـر  بيـان  كـه  شـد  سنجي هم متقاطع شكل به فوق بندي مقوله از

 .است حاضر پژوهش هاي داده

  اي منطقه تذكرات ي ومل تذكرات 1.1.12
 بـه  كه وزراست يا جمهور رئيس به مجلس نمايندگان كتبي تذكرات درصد گر بيان 2 نمودار
 :است شده ارائه اي منطقه تذكراتو  ملي تذكرات تفكيك
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 يا منطقه ت

 حـالي  در
 .اسـت  ده 

 از رگيري 
 اي منطقـه 

  .ت

 جمعـي  
  :است ده

  ات جمعي

 اجرايـي  
 يا يك با

 ايـن  عي
.  

 طالعـات 

شم شعبان عليرضا 

  
موضوعات و ملي ت

د ايـن  واست  
بـود ملي  ضوع
ـ  در هفتم كـار هب

م مشـكالت  و 
است داشته غلبه 

يـا  فـردي  هت
نشان داده شد 3 

  
تذكراو  ت فردي

مسـئوالن  به ي
ب مشترك شكل
فر فرضية ةكنند
.است اسالمي ي

اط آن در كـه  ت 

و آبادي ركن وسلي

موضوعات تفكيك

بوده اي منطقه
موض با تذكرات

ه مجلس دگان
مسـائل  گيـري

آنان نزد در »ي

جه از اجرايي ن
نمودار در آن ت

ا به تفكيك تذكرا

فردي شكل به ن
ش به و نماينده ك
تأييدك لهئمس ن

شوراي مجلس
اسـت داده شده

61/5 %

تو مجيد

به وزرا يا جمهور س

تذكرات  رصد
ت نوع از يندگان
نمايند كه است

پيگ هب معطوف
گرايي ملي « كرد

  معي
مسئوالن به كتبي
اطالعات كه وده

جمهور يا وزرا س

نمايندگان كرات
يك از بيش وارد
اين .اند داده ذكر
م در »گرايي جمع

نشان د 4 مودار

38/5%

رئيس به نمايندگان

د 5/61 شود مي
نماي تذكرات صد

پژوهش صلي
را ودخ اصلي

رويك بر »گرايي ه

جم تذكراتو 
ك تذكر قانوني ر

بو ديگري وجه

ت نمايندگان به رئيس

تذكر درصد 76
مو درصد 24 ر

تذ اجرايي ئوالن
ج« بر »ردگرايي

نم در تر دقيق ل

مليكرات
ايمنطقهت

تذكرات كل رصد

م مشاهده كه ن
درصد 5/38 قط
ا فرضية گر بيان

همت قانوني، 
منطقه« رويكرد 

فردي ذكرات
اختيار از ستفاده

و تذكردهندگان 

رصد كل تذكرات

نمودار اين س
در فقط و ست

مسئو به ديگر ةد
فر« غلبة بر بني
شكل به فوق ت

تذك
تذكرات

در. 2 نمودار

چنان آن
فق كه ستا

ب فوق آمار
اختيار اين
و اند كرده

تذ 2.1.12
ا چگونگي

كردن   اماقد

در. 3نمودار 

اساس بر
ا شده داده
نمايند چند

مب پژوهش
وضعيت
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 هرچنـد ( انـد  بـوده  واحدي انتخابية حوزة به متعلق كه اين اساس بر تذكردهندگان به مربوط
 وزرا يا جمهور رئيس به اًمشترك انتخابيه ةحوز چند نمايندگان تذكرات يا و )نفر يك از بيش
  :است دهش بندي مقوله شده، داده

  
  جمهور يا وزرا  درصد تذكرات غيرفردي نمايندگان به رئيس. 4نمودار 

 غير واحد بودن حوزة انتخابيه و به تفكيك واحد

 اجرايي مسئوالن به فردي غير تذكرات كل از درصد 29 كه دهد مي نشان 4 نمودار نتايج
 داشته جمعي غير ماهيتي تواند مي كه است شده داده واحد ةانتخابي حوزة نمايندگان از جانب

 داده انتخابيـه  حـوزة  يـك  از بيش نمايندگان جانب از تذكرات از درصد 71 برعكس و باشد
 بـراي  قـانوني  اختيـارات  از اسـتفاده  در جمعـي  رفتـار  آن، كامـل  و دقيـق  معناي به كه شده

 .شود مي محسوب مجلس نمايندگان
 بيش نمايندگان مشترك تالش را جمعي رفتار تر عقاليي و تر منطقي مالك اگر اساس اين بر

 يـك  از اگـر  حتـي  تذكردهنـده  نمايندگان تعداد عددي صرف نه و( واحد ةانتخابي حوزة يك از
  :است درآمده نمايش به 5 نمودار در كه شود مي آن نتيجه بگيريم، نظر در )باشند انتخابيه حوزة

  
  واحد غيرو  واحد انتخابية حوزة از جمعي تذكرات و فردي تذكرات تفكيك به تذكرات متقاطع درصد. 5 نمودار
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 اختيـارات  از اسـتفاده  در را فردگرايـي   بغـرنج  وضـعيت  5 و 4 نمودار نتايج مقايسة
 از 4 نمـودار  طبـق  كـه   حـالي  در .دهـد  مـي  قرار داوري معرض در پيش از بيش قانوني
 يافتـه  اختصـاص  جمعـي  اسماً و فردي غير تذكرات به آن درصد 24 تذكرات، مجموع
 چنـد  نمايندگان سوي از كه جمعي واقعاً تذكرات كه دهد مي نشان 5 نمودار نتايج است
 كـل  درصـد  17 بـه  و يافتـه  كـاهش  شـده   داده وزرا يـا  جمهور رئيس به انتخابيه حوزة

  .است رسيده تذكرات

  تذكرات متقاطع وضعيت 3.1.12
 6 نمـودار  در آن تجميعـي  شـكل  بـه  شد ارائه تفكيك به 5و  4و  3 نمودار در آنچه
 مشـخص  تـا است  شده داده تقاطع 6 -  4 و 6 -  3 ،6 -  2، 6 -  1 نمودارهاي در و ارائه
 و جمعـي و  فردي اي، منطقهو  ملي شدة بندي مقوله تذكرات بين هايي نسبت چه دشو

 انتخابيـه ة حـوز  چنـد  نماينـدگان  تذكراتو  واحد ةانتخابي حوزة نمايندگان تذكرات
 :برقرار است

  
  جمعي، و  اي، فردي منطقهو  وضعيت متقاطع تذكرات بر حسب تذكرات ملي. 6نمودار 

  چند حوزة انتخابيه و حوزة انتخابية واحد
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  تذكرات فردي ملي و اي وضعيت متقاطع بر حسب تذكرات فردي منطقه. 6 -  1نمودار 

  
  تذكرات جمعي مليو  اي وضعيت متقاطع بر حسب تذكرات جمعي منطقه. 6 -  2نمودار 

  
  واحد ةيانتخاب حوزة يمل تذكراتو  واحد ةيانتخاب حوزة يا منطقه تذكرات حسب بر متقاطع تيوضع. 6 -  3 نمودار

  
 هيانتخاب حوزة چند يمل تذكرات و هيانتخاب حوزة چند يا منطقه تذكرات حسب بر متقاطع تيوضع. 6 -  4 نمودار

 مجلـس  نماينـدگان  ةاسـتفاد  چگونگي گوياي روشني به فوق نمودارهاي كلي هاي يافته
  :است زير شرح به كشور اجرايي النئومس به كتبي تذكر قانوني ابزار از هفتم
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 از كمتـر  اندكي و بوده »ملي تذكرات« )درصد 5/38( تذكرات سوم يك از بيشتر كمي .1
  ؛است بوده »اي منطقه تذكرات« )درصد 5/61( تذكرات سوم دو

 اين اما يافته اختصاص »اي منطقه« امور به »فردي« كراتذت سوم دو حدود كه حالي در .2
 اسـت  شده تر منطقي و تر مثبت »ملي« امور به اهتمام نظر از »جمعي« تذكرات بارةدر نسبت

  ؛است گرفته تعلق »ملي« تذكرات به »جمعي« تذكرات كل از نيمي حدود كه اي گونه به
 ملـي  امـور  بـه  شـده  داده نمايندگان از يكي از بيش سوي از تذكراتي درصد شصت .3

 از جانـب  قـانوني  اختيارات از جمعي ةاستفاد چه هركه  است آن گر بيان و يافته اختصاص
 گرايـي  منطقـه  كاهش به و گرفته قرار نظر مد بيشتر نيز ملي رويكرد شده، تقويت نمايندگان

  .است دهش منجر
  
  اجرايي مسئوالن از سؤال 2.12

 از دارنـد  اختيـار  اسـالمي  شـوراي  مجلـس  نماينـدگان  اساسـي،  قانون 88 اصل موجب به
 فرايند و چگونگي .كنند الؤس آنان وظايف از يكي دربارة وزرا از هريك يا و جمهور رئيس
 ةنام آيين قانون 193 و 192 مواد موجب به وزرا از يك هر يا و جمهور رئيس از الؤس طرح

  .است دهش مشخص مجلس داخلي

  جمهور رئيس از الؤس 1.2.12
 جنبـة  جمهـور  رئـيس  از الؤسـ  قـانوني  اختيار از استفاده اساسي، قانون 88 اصل نص طبق

 نفـر  73 يعنـي  مجلـس  نماينـدگان  كل چهارم يك حداقل موافقت شرط آن و دارد مشروط
 انفـرادي  شـكل  بـه  و دارد جمعـي  ماهيـت  قانوني اختيار اين از استفاده ديگر بيان به .است

  .نيست دنيش انجام )وزرا از الؤس برخالف(
 در و نشـد  مطـرح  جمهـور  رئيس از الؤس گاه هيچ هفتم، مجلس فعاليت سال چهار طي
 كه همچنان .شود پرداخته آن به حاضر پژوهش در كه است نداشته وجود عملكردي نتيجه
  .نكردند استفاده دخو قانوني حق اين از نمايندگان گاه هيچ نيز گذشته دورة شش در

  وزرا از الؤس 2.2.12
 كه( جمهور رئيس از الؤس برخالف آنان، وظايف ارچوبهچ در وزيران از هريك از الؤس

 88 اصـل  نص و است شدني انجام نمايندگان از هريك از جانب )دارد جمعي كامالً ماهيت
  .دارد اشعار آن به اساسي قانون
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 ةماد در وزيران از نمايندگان از يك هر الؤس به رسيدگي و تقاضا فرايند ديگر سوي از
 بر .است دهش مشخص )شده گذاشته اجرا به هفتم دورة در كه( مجلس داخلي ةنام آيين 193
 تخصصي كميسيون در ابتدا وزرا، از يك هر از نمايندگان يا نماينده الؤس تقاضاي اساس اين

 يا و نشود حاضر تخصصي كميسيون در مربوط وزير چنانچه ،شود مي رسيدگي مربوط
 از الؤس ةخالص ندهند تشخيص كننده قانع را وزير هاي پاسخ كننده الؤس نمايندگان يا نماينده
 رسمي ادبيات در و اصطالحاً مرحله اين .شود مي قرائت مجلس علني ةجلس در مربوط وزير

 وزير براي الؤس آن، از پس .شود مي ناميده »سؤال وصول اعالم« اسالمي شوراي مجلس
 به موظف مربوط وزير مجلس، ةرئيس تئهي سوي از مقرر تاريخ در و شود مي ارسال مربوط
 كه شود مي محقق صورتي در مرحله اين .است الؤس به پاسخ و علني ةجلس در حضور
 چنين كه صورتي در و باشند نشده منصرف خود الؤس از كننده الؤس نمايندگان يا نماينده
  .شود مي وصول اعالم  مجلس علني ةجلس در مربوط وزير از الؤس انصراف باشد شده

 نتـايج  و هفـتم  مجلس نمايندگان ةشد وصول اعالم  االتؤس بررسي آيد مي پي در آنچه
 ايـن  هـاي  يافتـه  .اسـت  الؤسـ  از انصـراف  يـا  و مجلس علني ةجلس در طرح جهت از آن

 اول بخـش  هـاي  يافتـه  همـراه  به كه است حاضر پژوهش ةوابست متغير با مرتبط نيز بررسي
 الؤسـ  قبـال  در پـژوهش  ايـن  هاي فرضيه ةكنند تكميل )اجرايي مسئوالن به كتبي تذكرات(

 .بود خواهد فرعي و اصلي
  
  وزرا از نمايندگان سؤال بندي مقوله. 13
 وصـول  اعـالم  وزرا از نماينـدگان  يـا  نماينده از جانب الؤس فقره 502 هفتم مجلس در
 مرحلـة  در مجلـس،  مـذاكرات  از شده وصول اعالم سؤاالت استخراج از پس .است دهش

 و ملي االتؤس دستة دو به آن موضوع گسترة شمول حيث از آمده دست هب هاي داده اول
   .شد بندي مقوله )شد داده تذكرات بارةدر اين از پيش كه شرحي طبق( اي منطقه االتؤس

  خبرگزاري  از جانب  »العالم«  ةشبك اخبار از  استفاده  ممنوعيت  علت: ملي سؤاالت  ةنمون
  ؛كشور از  خارج  به  نفتي  هاي وردهافر  قاچاق از  جلوگيري ، ايران  اسالمي  جمهوري
  ةمداخل ، رفسنجان  به  كارون  هاي سرچشمه از  آب  انتقال :اي منطقه سؤال چند خام ةنمون
  .آن عضو دو  اخراج و تبريز شهر  شوراي امور در  شرقي آذربايجان استاندار

 عمل شيوه دو به كه بود بندي مقوله براي ديگري ةمؤلف نيز سؤال تقاضاي شكل همچنين
 از بـيش ( نماينـدگان  جمعـي  سؤال از وزرا، از نمايندگان انفرادي سؤال ،كه آن نخست .شد
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  سؤاالت جمعي و شده به تفكيك سؤاالت فردي وصول درصد سؤاالت اعالم. 8نمودار 

 فـردي  شـكل  به شده وصول اعالم سؤاالت درصد 3/90 فوق نمودار هاي يافته بر اساس
 يـك  از بـيش  سـوي  از سـؤاالت  درصد 7/9 فقط و گرفته انجام نماينده يك سوي از يعني

 بـر  فردگرايـي  تقـدم  از ديگـري  مثـال  شـاهد  نتيجـه  ايـن  .است دهش وصولاعالم  نماينده
  .است هفتم مجلس نمايندگان بين در گرايي جمع
 سـوي  از سؤال 1 فقط جمعي شدة وصول اعالم سؤاالت از كه ييجا نآ از ديگر سوي از

 سـؤاالت  بـا  آن تفكيكـي  آمـار  ةارائ ازاست  گرفته  صورت واحد ةانتخابي ةحوز نمايندگان
  .شود مي خودداري انتخابيه ةحوز چند نمايندگان ةشد لوصو ماعال

  
  سؤاالت متقاطع وضعيت 3.13
 در و ارائـه  9 نمـودار  در آن تجميعـي  شـكل  بـه  شد ارائه تفكيك به 8 و 7 نمودار در آنچه

 سـؤاالت  بـين  هـايي  نسـبت  چه دشو مشخص تا شده داده تقاطع 9 -  2 و 9 -  1 نمودارهاي
  :برقرار است نمايندگان جمعيو  فردي و اي منطقهو  ملي شدة بندي مقوله

  
  جمعيو  اي، فردي منطقهو  برحسب سؤاالت ملي درصد تجميعي. 9نمودار 
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 ها نآ فرجام با جمعيو  فردي و اي منطقهو  ملي ةشد داده تقاطع سؤاالت تجميعي وضعيت .2 جدول

  سؤاالت درصد
 درصد
 تسؤاال
  يفرد

 درصد
 سؤاالت
  يجمع

  سؤاالت فرجام درصد
 در طرح

  مجلس
از انصراف
  سؤال

  اقدام بدون

  3/52  47  40 5/73 3/39 6/42 ملي سؤاالت
  7/57  53  60 5/26 7/60 4/57 ايمنطقه سؤاالت

 در شـده  طـرح  سـؤاالت  درصـد  40 فقـط  كه اين است توجه درخور 2 جدول در آنچه
 اي منطقـه  رويكـرد  ديگـر  درصـد  60 و يافتـه  اختصاص ملي رويكرد با سؤاالت به مجلس
  :است شده داده نشان مستقل طوره ب 11 نمودار در كه است  داشته
  
  پژوهش وابستة متغير با مرتبط هاي يافته بندي جمع. 14
  :كرد استنتاج نيچن توان يم فوق يها افتهي از

 سـؤاالت  درصـد  4/57 و يياجرا مسئوالن به تذكرات درصد 5/61 كه نيا به توجه با. 1
 از درصـد  5/38 فقـط  و اسـت  بـوده  يا منطقـه  مسـائل  بـا  مرتبط وزرا، از شده وصول اعالم

 كه گرفت جهينت توان يم است شده دنبال يمل كرديرو با سؤاالت از درصد 6/42 و تذكرات
احساس  شان هيانتخاب حوزة برابر در بدانند ملت كل ندةينما را خود كه آن از شيب ندگانينما

 قـرار  تيـ اولو در يملـ  يكردهـا يرو نسبت به را يا منطقه يكردهايرو و اند هيت كردمسئول
  .است ناسازگار كشور منافع و ياساس قانون نص با كه است يامر نيا و اند داده

 رفتـار  امـا  ،است كشور ةكنند اداره قانوني قوة» گراترين جمع« اسالمي شوراي مجلس .2
 76 در نماينـدگان  كـه  نحـوي  بـه  ،»گرايانه جمع« تا است بوده »فردگرايانه« بيشتر نمايندگان

 انفرادي شكل به موارد درصد 3/90 در و تذكر قانوني ابزار از انفرادي شكل به موارد درصد
 جمعـي  و مشـترك  اقـدام  كـه  سـت ا حـالي  در اين و اند كرده استفاده سؤال قانوني ابزار از

 24 تـا  )انتخابيـه  ةحـوز  چنـد  براي( درصد 17 اجرايي مسئوالن به دادنتذكر در نمايندگان
  .است بوده درصد 7/9 وزرا از سؤال و )واحد ةانتخابي ةحوز براي( درصد
 علنـي  ةجلسـ  در طرح مرحلة به وزرا از شده وصول اعالم سؤاالت درصد 7/19 فقط .3

 )درصـد  5/63 بالتكليفي يا درصد 8/16 انصراف دليل  به( آن درصد 3/80 و رسيده مجلس
  .است نرسيده )مجلس در وزرا گويي پاسخ( نهايي مرحلة به



 ... اسالمي شوراي مجلس انتخاباتي نظام نقش   102

  

 و ملي رويكرد فردي تذكرات درصد 35 فقط دهد مي نشان بخش اين متقاطع جدول .4
 وضعيت اينهنگامي كه  كه ستا حالي در اين .است داشته اي منطقه رويكرد آن درصد 65
 از نيمـي  حـدود  كـه  اي گونه به شود مي تر متعادل شود مي دنبال جمعي تذكرات صورتبه 

 اي منطقـه  رويكرد )درصد 5/51( ديگر نيمي و ملي رويكرد )درصد 5/49( جمعي تذكرات
 بـه  انتخابيـه  ةحوز يك نمايندگان ملي تذكرات نسبت كه حالي در ديگر سوي از .اند داشته

 چنـد  نمايندگان تذكرات بارةدر وضعيت اين است بوده درصد 25 حدود اي منطقه تذكرات
 بـا  تذكرات درصد 40 برابر در درصد 60 پذيرفته صورت ملي رويكرد با كه انتخابيه حوزة

  .است شده انجام اي منطقه رويكرد
 5/18 فقط شده وصول اعالم سؤاالت مجموع از دهد مي نشان وهشژپ هاي يافته همچنين

 ،نهايي فرجام به اي منطقه رويكرد با سؤاالت درصد 6/20 و ملي رويكرد با سؤاالت درصد
  .است رسيده ،مجلس در وزرا پاسخگويي يعني
  
  ها فرضيه آزمون. 15
 و بوده هفتم مجلس انتخاباتي منظا بودن »فردمحور« گر بيان مستقل متغير با مرتبط هاي يافته
 شـرح  بـه  حاضر پژوهش فرضيات ةتأييدكنند )وابسته متغير با بطتمر( فوق ةچهارگان نتايج
  :است زير

 و باثبات يمل رفتار در وداشته  يفردمحور يژگيومجلس  ياتانتخاب نظام :اصلي فرضية
 يقانون اراتياخت از استفاده كه يطور به ،داشته است يهفتم نقش منف مجلس در ندگانينما
 قـرار  اولويت در ملي رويكرد با قانوني اراتياخت از استفاده به نسبت را يا منطقه كرديرو با

  .است كرده تضعيف را قانوني اختيارات از استفاده در ثبات و داده
 مجلـس  در نمايندگان جمعي رفتار در منفي ينقش مجلس اتيانتخاب نظام :فرعي فرضية

 منجـر  جمعي هاي فعاليت تضعيف و فردي هاي فعاليت تقويت به كه اي گونه به داشته هفتم
  .است شده

  
  پيشنهادها. 16
ـ  و نماينـدگان  گـزينش  قانوني فرايند كه است اين شده كيدأت به آن وهشژپاين  در آنچه ه ب
 سازگاري به الزاماً كه نيست اي گونه به اسالمي شوراي مجلس انتخاباتي نظام مشخص طور
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 بر .شود منجر كشور مصالح و منافع و اساسي قانون اصول با مجلس در مردم منتخبان رفتار
  :دشو مي پيشنهاد اساس اين

 از تعـدادي  كـه  شـود  اصـالح  اي گونـه  بـه  اسـالمي  شـوراي  مجلس انتخاباتي نظام .1
  ؛ندشو انتخاب تناسبي انتخاباتي نظام شرايط تحت نمايندگي نامزدهاي

 هـاي  حـوزه  تعـداد  بـر  و كاسـته  مجلـس  در كرسي تك انتخاباتي هاي حوزه تعداد از .2
  ؛شود افزوده بزرگ و چندكرسي ةانتخابي
 فقـط  شـرايط  واجدان كه كنوني وضعيت از انتخابيه هاي حوزه در گيري رأي ساختار .3

 يـا  و نامزدها به دارند اختيار شرايط واجدان كه تركيبي وضعيت به دهند مي رأي نامزدها به
  .يابد تغييردهند  يأر نمايندگي هاي فهرست به

 
  نوشت پي

 

 يا واست  نبوده دسترس در كتبي تذكرات درصد 5 حدود متن به مربوط اطالعات كه ييجا آن از .1
  .شود مي شامل را تذكرات درصد 95 اعالمي آمار، بود همراه اشكاالتي با

  
  منابع 

  .ريركبيام: تهران ،يعلوم رضا ترجمة ،ياسيس احزاب). 1357( سيمور دوورژه،
  .ميزان نشر: تهران ،اساسي حقوق هاي بايسته). 1387( ابوالفضل قاضي،
  .1379 مصوب ياسالم يشورا مجلس يداخل نامة نييآ قانون
  .1358 مصوب رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون
  .1378 مصوب ياسالم يشورا مجلس انتخابات قانون

هـاي مجلـس    ، ترجمة عليرضا عياري، تهران، مركـز پـژوهش  انتخاباتيگزينش نظام ). 1389(الندل، كريستر 
  .شوراي اسالمي

 تـا  اول جلسـة ، 7/3/1383 -  3/3/1387 هفتم، دورة ،ياسالم يشورا مجلس يعلن جلسات مذاكرات مشروح
  .428 جلسة

 .گستره: تهران ،ياسيس احزاب). 1381( ينعليحس ،ينوذر
  

  منابع ديگر
 .پژوهشكدة مطالعات راهبردي: ، تهرانساالري در انتخابات سه راهكار براي شايسته). 1377(اهللا  ايوبي، حجت
  .انتشارات صداوسيماي جمهوري اسالمي: ، تهرانكند؟ اكثريت چگونه حكومت مي). 1381(اهللا  ايوبي، حجت



 ... اسالمي شوراي مجلس انتخاباتي نظام نقش   104

  

 

ش ، ياقتصـاد  ــ  ياسـ يس اطالعات مجلة، »يانتخابات يها نييآ و يحزب يها نييآ«). 1378(غفوري، محمد 
 .148و  147

انتشارات صداوسـيماي جمهـوري   : ، ترجمة تالوت عسگري، تهرانمبارزة انتخاباتي). 1379(كاواناك، دنيس 
  .اسالمي

  .مؤسسة مطالعات ابرار معاصر: تي، تهرانهاي انتخابا بررسي تطبيقي نظام). 1388(پژوه، محمدرضا  گلشن
پژوهشكدة : ، ترجمة ابوذر رفيعي قهساره، تهرانانتخاباتي هاي نامة نظام دانش). 1390(لينودز، آندرو و ديگران 
  .مطالعات راهبردي

  .دانشگاه تهران: ، تهرانهاي انتخاباتي تقريرات درس نظام). 1380 -  1381نيمسال تحصيلي (هاشمي، سيدمحمد 
  

Richard Rose (ed.) (2000). International Encyclopedia of Elections, London: Macmillan. 
Zarak, J.C. (1995). Les Systems Electrolux, Paris: Ellipses. 


