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The performance of the political currents of the Islamic Consultative Assembly 

in the sixth and seventh legislative periods, relying on national interests 

 

Abstract 

In the system of government of the Islamic Republic of Iran, the Islamic 

Consultative Assembly is one of the main symbols of the presence of the will of the 

people in the structure of this system, which is of special importance. To examine 

the performance of the sixth and seventh parliaments; We need to look at economic, 

political, and social issues. The main issue of this article is whether the reformist and 

fundamentalist spectrums were able to perform their duties in parliaments based on 

national interests, or willingly or unwillingly during the spectrum. They sided with 

their faction and party. The findings of this study indicate that the Sixth Assembly, 

which functioned as a result of factional and party gangsterism, failed to take great 

strides in the national interest, and the Seventh Assembly, although involved in party 

activities and There were no partisan tensions, but the parliament's resolutions 

prevented the national interest from being upheld. 
Keywords: sixth parliament, seventh parliament, national interests, reformists, 

fundamentalists 
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485-502،صص 1400(بهار13پیاپی )جامعه شناسی سیاسی ایران، سال چهارم ،شماره اول (مقاله علمیـپژوهشی )فصلنامه علمی   

 گذاری با تکیه بر منافع ملیهای سیاسی مجلس شورای اسالمی در دوره ششم و هفتم قانون جریانعملکرد 

  1یرمضان قاسم

 2صالح  یمهد 

 3کهرازه  اسری 

 چکیده

 مردم يحضور اراده نمادهاي تريناصلی از يكی اسالمی شوراي مجلس ايران، اسالمی جمهوري حكومتی در نظام

الزم  مجلس ششممو و همممتو  بررسی عملكرد است. براي برخوردار ايويژه اهميت  از كه است  نظام ساختار اين در

 آيمما بدهيو، مسئله اصلی مقاله حاضر آن اسممت كممه واكاوي قرار مورد را اجتماعی سياسی، اقتصادي، است مسائل

 طممور بممه يمما و دهند انجام را خود برمبناي منافع ملی وظايف مجالس در توانستند گرااصول و اصالح طلب  طيف

هاي اين پژوهش حمماكی از آن اسممت گرفتند. يافته قرار خود حزبی و جناحی طيف جريان در ناخواسته و خواسته

هاي جناحی و حزبی بود، نتوانستند در راستاي منافع ملممی كه مجلس ششو عملكردي كه نشات گرفته از باندبازي

زبممی ننمممود  اممما هاي حزبی و تشممنجات حهاي بلندي برداد و مجلس همتو نيز، اگر چه خود را درگير فعاليت گام

 هاي سياسی قرار گرفت.الشعاع جرياندهنده آن است كه منافع ملی تحت مصوبات اين مجلس، نشان

 مجلس ششم، مجلس هفتم، منافع ملی، اصالح طلبان، اصولگرایانواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران زاهدان، اسالمی، آزاد زاهدان،دانشگاه  واحد  سیاسی، علوم ، دکتری  دانشجوی1

 ایران زاهدان،  بلوچستان، و  سیستان دانشگاه  انسانی، علوم  و ادبیات دانشکده  تاریخ، گروه  دانشیار2

 ایران زاهدان، اسالمی، آزاد دانشگاه  زاهدان، واحد  سیاسی، علوم استادیارگروه 3

2/1400/ 2تاريخ دريافت :  

1400/ 27/3تاريخ پذيرش:    
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 بیان مسئله-1

اخيممر مممی جمهوري اسالمی ايران يكی مباحث مهو دههتأثير عوامل هنجاري و ساختاري بر قانون گذاري در نظام 

-اسممت. مهممو  باشد. عملكرد قانون گذاري مطلوب و ايده آل از طريق دو مؤلمه هنجاري و ساختاري قابل ارزيابی

ترين نهاد حكومتی خوب، مجلس )قوه مقننه( يا به عبارتی كاركرد قانون گذاري مجلس است وچون وظيمه قانون 

عوامل هنجاري و ساختاري   ين نهاد قرار دارد، از اهميت خاصی برخوردار است . مجلس شورايگذاري بر عهده ا

اسالمی به عنوان مهو ترين نهاد قانون گذاري در جمهوري اسالمی،   قانون گذاري در نظام جمهوري اسالمی ايران

آن در تثبيممت، ر جايگمماه  نقشی حساس و جايگاهی ويژه دارد لذاعوامل هنجاري و ساختاري قانون گذاري بيان گمم 

تخوب نوبنياد جمهوري اسالمی است. قانون گذاري خمموب بممه عممواملی از قبيممل  هاي حكومتحكيو و تقويت پايه

قانون ، شمافيت، مسئوليت و پاسخ گويی، تمكيک قوا، برابممري و انصمماک و كممارايی و   نظارت، مشاركت، حاكميت 

حكومت خمموب مقولممه اي هسممتند كممه مشخصممات و يممژه اي در قانون گذاري خوب و  .اثربخش ي بستگی دارد

ن گممذاري و شهروندي، توسعه و عدالت اجتماعی و تمكيک قوا دارند. دستيابی به قممانو  مباحث حقوق بشر، حقوق

هاي مهو نظام جمهوري اسالمی ايران براي جامعممه بشممري اسممت.از ايممن رو بحممث قممانون پارلمان مناسب ازآرمان

كومت خوب و راه هاي دستيابی به آن از مباحث مهو در حقوق اساسی و علوم سياسممی گذاري خوب وتعريف ح

. براي بررسی عملكرد دو مجلس كه در دست دو جناح مخالف بوده است بايد به نكمماتی توجممه كممرد . می باشند

نممايمنمدگمی   اي بوده است كه بهابمتمدا اينكه كارنامه مجلس ششو و همتو بيشتر بر رفع مشكمالت مردم و جامعه

ند يا نه عكس اين قضيه ثابت شده اسممت. ااند و در جهت منمافمع مملمی بودهآنمان بمه ساختمان بهارستان راه يافته

همما بمممه بين قرار داد كه هر يک از اين مولمممه بمراي نمقمد آنان بايد مسائل اقتصادي، سياسی، اجتماعی را مورد ذر

طلممب و آيمما طيممف اصممالح  شممودشوند كه تبعات آن در جامعه متمبملمممور مممیتقسيو میهماي كوچكتر  شماخصمه

گرا توانستند در مجالس برمبناي آنچه كه به نمايندگی رسيدند وظايف خود را انجام دهند و يا نممه بممه طممور اصول

يمح تصويب شده بممر هما و لمواخواسته و ناخواسته در جريان طميمف جناحی و حزبی خود قرار گرفتند. آيا طمرح

پايه طبقات اجتماعی و يا به صورت فراينمد علمی بوده است و يا خير به صورت گذرا و در عيمن حمال پاسخ بممه 

ها و لموايمح مسكوت شده و يا درخواست فوري براي تأييد به لحمماک كمممار طيف قليلی بوده است. بايد ديد طرح

الزم به ذكر است  سوال اصمملی  .ها صورت گرفته است تأثير جناحكارشناسی و علمی بوده است و يا باز نيز تحت 

 را خممود برمبناي منافع ملممی وظممايف مجالس در توانستند اصولگرا و اصالح طلب  طيف پژوهش آن است كه آيا

گرفتند؟اين پممژوهش بممر  قرار خود حزبی و جناحی طيف جريان در ناخواسته و خواسته طور به يا و دهند انجام

مجلس همممتو بمما شممعار اين فرضيه استوار است كه مجلس ششو  با سياست زدگی به حاشيه رانده شد و همچنين  

اممما رفتممار نماينممدگان و  اصولگرايی به ميدان آمد و اكثريت قاطع آن را با رأي ملت، اصولگرايان تشممكيل داده انممد

 بود.    جريان سياسی در اين مجلس بيشتر فردگرايانه
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 عوپیشینه و نوآوری موض-2

 گذاري نيز مبتنی بر نظام تممکطبق قانون اساسی جمهوري اسالمی، كشور بر اساس قانون اداره ميشود و نهاد قانون

عالوه بر اين، مجلس مسممئوليت نظممارت رب امممور گونمماگون  .مجلسی و متمركز در مجلس شوراي اسالمی است 

برعهده دارد . مروري بر اصول قممانون اساسممی نشممان ميدهممد كممه مسممئوليت خطيممر كشور و نهادهاي حكومتی را  

همماي عملكرد جرياناست   لذا اين تحقيق تالش دارد    تصميمگيري در گسترة ملی برعهدة نمايندگان گذارده شده

لممذا      .را بررسممی نمايممد  گذاري با تكيه بر منممافع ملممیسياسی مجلس شوراي اسالمی در دوره ششو و همتو قانون

ي باشممد كممه تمماكنون –نوآوري پژوهش حاضر بررسی مجلس ششو و همتو شوراي اسالمی با تكيه بر منافع ملممی 

 تحقيق مستقلی در اين خصوص نگارش نشده است.

  تعریف مفاهیم اصلی  -3

نمايندگی، نقش هاي سياسی مبتنی بر  (در نظام76:  1389آشوري،  )عنوان سمبل حاكميت مردم    به  پارلمان:  پارلمان

-قممانون (دار است: الممفهايی زير را عهدهصورت مشخص كارويژه هاي عمومی دارد و بهمهمی در تعيين سياست 

قانون اساسی، هر نماينده در  107در ايران نيز بر اساس اصل .(1389هيوود، )نظارت  (نمايندگی و ج ب(گذاري  

قممانون   84اصممل  )ل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد  برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در همه مسائ

 (قانون اساسی 76اصل )چنانكه، مجلس محق است در تمام امور كشور به تحقيق و تمحص بپردازد   هو(اساسی

مجموعه ضوابط عام و مدونی است كه براي همگان به طور مساوي ايجمماد حممق و تكليممف كممرده و   :قانونممهوم  

 ها و جامعه ميپردازد متعاقبا حد و مرز اعمال تابعان قانون را مشخص مينمايد و به تنظيو روابط افراد، گروه

اسممت كممه نماينممدگان در مرحلممه اول بمما  اكثريتممینظممام   نظام انتخابات نمايندگان پارلمان در ايران:  اکثریتی  نظام  

اكثريت حداقل يک چهارم كل آراء انتخاب می شوند. در صورت عدم كسب اين اكثريت در مرحله اول، تعداد دو 

برابر نمايندگان مورد نياز كه بيشممترين آرا را بممه دسممت آورده انممد بممه مرحلممه دوم راه مممی يابنممد. در مرحلممه دوم 

 ت نسبی پيروز می شوند. نمايندگان با اكثري

 چهارچوب نظری-4

همماي سياسممی مجلممس شمموراي اسممالمی در دوره ششممو و همممتو از آنجايی كه هدک اين پژوهش عملكرد جريان

گممردآوري داده همما اسممنادي   شمميوه  .استماده می شمموداي  تحليل مقايسهاز روش    گذاري با تكيه بر منافع ملیقانون

هاواسممناد مممرتبط همچممون قممانون روش اسممنادي، ازبرنامممه  است. اطالعات مورد نياز براي تحليل اين وضعيت بممه

 شده است. اساسی، برنامه توسعه، مصوبه هاي دولت و قانون بودجه گردآوري

گذاري با تكيممه بممر منممافع ونهاي سياسی مجلس شوراي اسالمی در دوره ششو و همتو قاندر باب عملكرد جريان

 ملی



 

488 

صلنامه علمی 
ف

(
مقاله علمیـپژوهشی 

) 
جامعه شناسی سیاسی ایرا

ظظ 
ن، سال چهارم ،شماره اول

(
پیاپی 

13
(بهار

1400
 

 
 )مطالعات چندانی انجام نشممده اسممت. تنها مطالعه در اين مورد را ميتوان پژوهش ملک السمممماداتی و همكمماران 

همماي انتخابيممه و نمموع آيمما ميممان انممدازه حمموزه"(دانسممت. در اين پژوهش ، نويسندگان به ايممن سمموال كممه   1392

در   "اي، ارتباط معناداري وجود دارد يمما نممه؟نظر نمايندگان از لحاک ملی يا منطقهاي مورد  هاي بودجهسممياسممت 

دهند. از آنجايی كه محققممان نممو ي اقتصاد سياسی پا سخ میچارچوب اقتصاد نهادي جديد و با به كارگيري نظريه

اجرايی در دو سممممال از دوره هشممممتو فعااليممت مجلممس  النشتار ياد شده، تنها به كنش تذكر نمايندگان به مسممؤ 

ماري بسمميار محممدودي را مطالعممه كممرده م اند، از نظر دامنه پژوهش، جامعه مورد مطالعه قرار داده  المیشوراي اس

سممازي هاي اجتممماعی دانشممگاه تهممران، بمما هممدک شماکآزمايشگاه شممبكه  .اند و طبعاً نتايج نيز محدود بوده است 

اندازي نموده است. ايممن سممامانه يممک كممار گرافی را راهمجلس افزارنرم ايندگان مجلس شوراي اسالمی،عملكرد نم

تمامی اطالعات منممدرج در آن از اسممناد  هاي اجتماعی و پردازش متن است كهپژوهشی دانشگاهی در حوزه شبكه

اي دهندگان، تمايل دارند عملكرد منتشر شده توسط مجلس استخراج شده است. با توجه به اينكه مردم به عنوان ر

طممرح .همچنممين  (Mckay,2020) نماينده خود را رصد نموده و از نتيجه انتخاب خممود آگمماهی داشممته باشممند

بمما وجممود   1391/ 02/ 03نماينده مجلس ارائه و در تمماريخ    ۵۵از سوي    1389در سال   نظارت بر نمايندگان مجلس

آن، در ابتممداي   1مورد تأييد قرار گرفت كه به موجب ماده   شوراي نگهبان مخالمت گروهی از نمايندگان، از سوي

رئيسه دائمی، هيأت نظممارت بممراي همممان هر دوره مجلس شوراي اسالمی و حداكثر سه ماه پس از انتخاب هيأت 

گممذاري و گيري، ارزشارزيابی عملكرد فرايندي است كه به سنجش و انممدازه گردد.  به طور كلی دوره تشكيل می

تمموان فراينممد سممنجش و ظممام ارزيممابی عملكممرد را میلممذا ن .پممردازداي معين میاره عملكرد طی دورهقضاوت درب

گيري و مقايسه ميزان و نحوه دستيابی به وضعيت مطلوب با معيارها و نگرش معين در دامنه و حوزه تحممت اندازه

و بهبممود مسممتمر آن   هاي معممين و در دوره زمممانی معممين بمما هممدک بممازنگري، اصممالحپوشش معين بمما شمماخص

 :نمايدتامل در شكل ذيل به درک بهتر مدل اين مقاله كمک می .باشدمی

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 مقدمات روی کار آمدن مجلس ششم-5

در دو مرحله و با حضممور   1379ارديبهشت    16و    1378بهمن    29انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسالمی،  

نامزد با آراي   68۵3نماينده از ميان    290  برگزار شد و    دهی(درصد واجدان شرايط رأي67ميليون نمر )  26بيش از  

 امام جبهه خط با همسو  هايگروه اختيار در مجلس اكثريت  ششو و سوم ادوار مردم به مجلس فرستاده شدند. در

دو تشممكل جممامعتين )كممه شممامل  با همسو  اصولگراي هايتشكل و احزاب هادوره ساير در و بوده طلباناصالح و

 باشممند(مممیمدرسين(  جامعه) قو علميه حوزه مدرسين جامعه و( روحانيت  جامعه) مبارز روحانيت هممكر جامعه

 (.183: 1393اند. )فقيهی و همكاران،  داشته اختيار را در مجلس اكثريت 

 های مجلس ششمفراکسیون-5-1

يس همتمممين دولممت جمهمموري اسممالمی ايممران، حممزب ئمم همزمان با روي كار آمدن سيدمحمد خاتمی به عنمموان ر

ر د نيممز اسممالمی انقممالب مجاهدين  سازمان ديگر  سوي  از.  شد  تشكيل  طلب اصالح  هايچهره  از  متشكل   مشاركت 

ها توانسممته بممود سمماختار حزبممی كارگزاران سازندگی هو در ايممن سممالها ماهيت چپ به خود گرفته بود.  اين سال

اهلل هاشمی رفسنجانی نيز كه در اين انتخابات شركت كرده بود با مشممخص شممدن نتممايج آيت  كاملی به خود بگيرد.

غالمعلممی از سمموي ديگممر  گيري كرد.ها كنارهآرا و قرار گرفتن در آخرين آراي شهر تهران انصراک داد و از رقابت 

سوم شده بود در بازشماري آرا توسط شمموراي وست كه در شمارش آرا تهران نمر سیعادل نمر اول جناح را  حداد

 ايممن در كممه اصممولگرايی هاينماينده ساير تهران شد و به مجلس راه يافت و با  28اي نمر  رتبه  ۵نگهبان با ارتقايی  

 (.1391)روحانی،   .دادند شكيلت را مجلس  اقليت   فراكسيون بودند آورده  راي دوره

رد صممالحيت گسممترده   از جامعممه روحانيممت مبممارز جممدا شممد.  1367اين مجمع در سال    :مجمع روحانیت مبارز

در  مجلممس پممنجو به دليل عدم التزام به اسالم يا واليت فقيه در انتخابات شوراي نگهبان توسط  مجمع  كانديداهاي

از اعضاي مجمممع بممه  د خاتمیمحم اما يک سال بعد تكرار شد و مجمع از اين انتخابات نيز كنار كشيد  137۵سال  

گير بممر رقيممب دست يافت و بمما تممماوتی چشممو انتخابات رياست جمهوري همتو اي درپيروزي بزرگ و غيرمنتظره

زرگ در دوران اصالحات و پيروزي بمم  جبهه مشاركت ايران اسالمی اندازيراهپيروز شد علی اكبر ناطق نوري خود

مهممدي  ، نقممش مجمممع بممه عنمموان رهبممري جنمماح چممپ را كمماهش داد. امممامجلس ششممو اين حزب در انتخابات

حممزب  قرار داشت با موافقممت  مجلس ششو يافته بهرغو آنكه در انتهاي فهرست نمايندگان راهتوانست علی كروبی

رياست مجلس را در اختيار گيرد. گرچه عملكرد وي در مقام رئيس مجلس، به ويژه  سازمان مجاهدين و مشاركت 

 ايجمماد هايمحدوديت  تأييد و) مطبوعات قانون اصالح عدم براي  اياهلل خامنه  ه آيت در خصوص مسائلی چون نام

 مجلممس  در  نمايندگان  از  ايعده  تحصن  و  همتو  مجلس  انتخابات  در  سابقهبی  صالحيت   رد  ،(پنجو  مجلس  در  شده

آرمانهمماي اصمملی رهبممر روحانيون مبارز هدک خود را تحقق  به طور كلی      .بود  نيز  طلباناصالح  انتقاد  مورد  …  و

ي روحانيت مبارز تهران از آن جا كه يک نهمماد حزبممی نبممود و در جايگمماه يممک حممزب جامعهدانستند.  انقالب می

هاي درونممی د با اختالک سليقههاي خو قاعدتاً در روند فعاليت گرفت،  سياسی براي اعضا و هوادارانش تصميو نمی

 رو گرديد.روبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هاي مربوط به تشكيل سپاه پاسممداران و كميتممه مركممزي اين سازمان در فعاليت   :سالمیسازمان مجاهدین انقالب ا

اسممالمی در   -انقالب و سركوب ضد انقالبيون فعاليت چشمگير داشت. با شكاک درونی بلمموک نيروهمماي سممنتی  

داخل اين سازمان نيز شكاک ايجاد شد و دو جناح محافظه كار و راديكال در آن پيدا شدند. كار مناقشه ميممان ايممن 

 انجاميد.  61به انحالل شوراهاي آن در سال  دو جناح سرانجام

 

 مصوبات مجلس ششم -5-2

رقابت اصلی در انتخابات مجلس ششو بين دو طيف اصالح طلب و محافظه كار بود و در نهايت با پيروزي جناح 

شمارش آرا در      .(149-14۵:  1381بشيريه،  اصالح طلب برخالک دوره قبل محافظه كاران در اقليت قرار گرفتند )

هاي رأي گيري مشاهده شد اعالم نتيجة انتخابات در تهممران هايی در بعضی حوزهدر انتخابات مجلس ششو تقلب 

در   (.1379/ 3/ 1)روزنامة كيهان، جناح اصول گرا بودند، برانگيخت   هاي شديد بعضی از نامزدها را كه ازبا اعتراض

اخطار قانون اساسی در صحن علنی داده شد. اين تذكرات بيشتر حممول   ۵34طول چهار سال فعاليت مجلس ششو  

و دفاع از قانون اساسممی، آزادي نماينممدگان و منافع ملی  بندي به حمظ حقوق مردم  محور سوگند نمايندگان به پاي

بممه طممور كلممی  يف رئيس جمهور به وي بود.  در رأي و اظهارنظر خود، اصل تمكيک قوا و بعضا نيز يادآوري وظا

نماينده مجلممس بممه رهبممر  127مجلس ششو پرتنش ترين و جنجالی ترين مجلس پس از انقالب بوده است . نامه 

معظو انقالب اسالمی )كه كارنامه ننگين و فضاحت باري براي مجلس ششو به حساب می آيد و نشانه همراهی و 

شمنان خارجی است(، حمايت نابجاي نمايندگان مجلس از يک نماينممده خمماطی و اي از نمايندگان با دهمدلی عده

ها در صحن علنممی مجلممس، محكوم در دادگاه، قرائت بيانيه نمايندگان در حمايت از جريان موسوم به ملی مذهبی

برخممی از و ... و نيز نطقهاي اختالک آفرين و دعوت بممه آشمموب  ( (9) طرح منع شكنجه )بدون طی مراحل قانونی

نمايندگان مجلس، همه و همه در ايجاد تنش و جنجال در جامعه مؤثر بوده و همواره كشور را بممه سمموي التهمماب، 

 . درگيري و دور ماندن از آرامش سوق داده است 

در اين ميان دو مصوبه غيرشرعی و غيرقانونی )پيوستن به كنوانسمميون رفممع تبعممي  عليممه زنممان و اصممالح قممانون 

، در ادامممه برخممی از عنوان اقدامی خطرناک و انحرافی، كارنامه مجلس ششو را سياه تر كممرده اسممت   مطبوعات( به

 ترين مصوبات مجلس ششو خواهيو پرداخت.جنجالی

از بمما ايممن وجممود يكممی       رفممت.ترين اقدام مجلس ششو به شمار میبحث اصالح قانون مطبوعات اولين و جدي

مجلس ششو، ارائه طرح »اصالح قانون مطبوعات « بود . اين طرح با فرمممان مقممام خطرناک و انحرافی در   اقدامات

معظو رهبري از دستور جلسه خارج گرديد . ايشان در سخنرانی اخير خممود در قممزوين بمما اشمماره بممه ايممن طممرح، 

سمميار فرمودند: »رهبري در مسئوليتهاي قوا دخالت نمی كند، مگر احساس كند كه اگر تممذكر ندهممد، يممک زاويممه ب

خطرناک در مسير عمومی ملت پيش می آيد كه در مجلس ششو يک بار در تغيير قانون مطبوعات، اين مسممئله ر  

زد كممه مجلس ششو در شرايطی دست به اين اقدام مممی  «. (14)داد كه رهبري با احساس تكليف شرعی، تذكر داد

و در ضممديت بمما و جنجالی به بلندگوهاي دشمن هاي افراطی  گيريبا جهت   مانند روزنامه »سالم«  هاروزنامهبرخی  

اي نسبت بممه تغييممر قممانون تبديل شده بودند. در آن شرايط ابتدا جامعه مدرسين حوزه علميه قو در نامهمنافع ملی  
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مطبوعات ابراز نگرانی كرد. مقام معظو رهبري نيز از مجلس خواست كه بررسی اين طرح با تأنی صورت گيممرد و 

يت اين طرح را تبديل به يک فوريت كردند ولی در روند و محتواي اين طممرح تغييممري حاصممل نمايندگان در فور

، ماده تصويب كرد 23فصل و  3را در طرح جرم سياسی   1380/ 03/ 08شوراي اسالمی دوره ششو در تاريخ    .  نشد

به انگيزه سياسی عليه بر اساس مصوبه مجلس فعل يا افعالی كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هر گاه  

نظام سياسی مستقر با حاكميت دولت يا مديريت سياسی كشور يا مصممالح نظممام جمهمموري اسممالمی و يمما حقمموق 

شمموراي   آيممد.هاي قانونی ارتكاب يابد، جرم سياسی بممه شمممار میسياسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادي

طرح داراي ايراداتی     لذا اينقانون اساسی و شرع دانست رد خالک  مو   18نگهبان قانون اساسی طرح مذكور را در  

 بود كه منجر به مسكوت ماندن آن شد. 

شوراي نگهبممان اما  منع شكنجه تأكيد كرده مصوببراي بار دوم  به مجلس شوراي اسالمی در دوره ششو  همچنين   

تواند محممدود بممه ممموارد مممذكور در رد اين مصوبه تأكيد كرد كه » به هر حال مصاديق در حكو شكنجه واقعا نمی

از به جهت بممار مممالی ه كه اين مصوبلذا   «باشدباشد، بلكه همه موارد كه در حكو شكنجه است محكوم به منع می

خممود طرحممی را در شممور   81مجلس شوراي اسالمی در نشست علنی سوم شممهريور  .سوي شوراي نگهبان رد شد

االرث و حق طالق زنممان نمقه زن، برخی از مقررات مربوط به سهودوم به تصويب رساند كه در آن ضمن تعريف  

مجلس شوراي اسالمی كليات طرحی به تصويب رسيد كممه بممر اسمماس  79مهر سال  6اصالح شد. در جلسه علنی  

توانند براي ادامه تحصيل در مقاطع عاليه به خارج از كشور بروند.در پی تصويب ايممن آن دانشجويان دختر هو می

اي خطاب به رئيس مجلس از طرح اصالح قممانون اهلل مكارم شيرازي در نامهاري از متدينين از جمله آيت طرح بسي

 و آن را الزم وضروري نداست.  اعزام دانشجو به خارج از كشور انتقاد كرد

نمر از نمايندگان مجلس شمموراي  27هاي سياسی و مطبوعاتی توسط طرح يک فوريتی تشكيل هيأت منصمه دادگاه

با قيد   سالمی از جمله آقايان ميردامادي، آرمين، بورقانی، سعيدي، نوري، كيانوش راد، مزروعی و موسوي خوئينیا

به تصويب رسيد. اين طرح پممس از  80/ 8/ 6يک فوريت تقديو مجلس شد و يک فوريت آن در جلسه علنی مور  

، بمما 80دي ممماه  23رسی طرح، در تمماريخ به شوراي نگهبان با بر  80تصويب نهايی مجلس در تاريخ پنجو دي ماه  

 ايراد آن به مجلس شوراي اسالمی برگرداند. 11

دنبممال  یدوقلو مطرح شممد كممه براسمماس آن، دو هممدک اساسمم   حيموسوم به لوا  یحير دوران دولت اصالحات لواد

تممزام نگهبممان و حممذک اعتقمماد و ال يشممورا یقانون انتخابممات شممامل حممذک نظممارت استصممواب  ريياول، تغ  شد یم

بممر  یجمهممور مبنمم  سيارات رئيو اخت  فيحدود وظا  نييتب  حهيو دوم، ال  هيفقت يمجلس به اسالم و وال  يداهايكاند

 ديرسمم   يیها. به دنبال آن، كار به جادادگاه  يو رأ  يینظارت بر انتخابات مجلس و دخالت و اشراک بر محاكو قضا

نگهبممان از   يتوسط شممورا  حيلوا  نيا  ب يكردند در صورت عدم تصو   ديمجلس ششو تهد  ندگانياز نما  یكه گروه

بممه  1381 وريشممهر 8 خيدولت اصممالحات در تممار سيرئ .كنندیم مرا خط قرمز خود اعال حيخارج و لوا  ت يحاكم

اصالح قانون انتخابات مجلممس« و   حهيمهو »ال  حهيال  2  هيبا خبرنگاران، خبر ته  يامناسبت همته دولت در مصاحبه

 حي»لمموا ايمم دوگانممه«  حيبممه »لمموا يبه زود حيلوا نيجمهور« را داد. ا  سيرئ  اراتيو اخت  فيحدود وظا  نييتب  حهي»ال

در   حممهيال  نيمم ا  ب يها همراه بود و آنان كممه از تصممو با پوشش گسترده رسانه  حيلوا  نيا  هيشدند. ته  وکدوقلو« معر
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 نيمم بممه ا  ک،يژاسترات  يهایدوم خرداد، بعد از بررس  يهانيسيتئور  از آن پرداختند  ت يمجلس مطمئن بودند به حما

ورود بممه مراكممز بعد فتح سنگر به سنگر در   کيآنان در »فتح سنگر به سنگر« است.    یابيبودند كه كام  دهيرس  جهينت

 يِگريدپس از  یكياثر كردن  یهو داشت و آن ب گريبُعد د  کي  يتئور  نيا  یها بود، ولمختلف نظام و تسلط بر آن

)عضممو   رزادينگهبممان بممود. احمممد شمم   ياز نظر آنها، شورا  یمحافظان همان سنگرها بود كهالبته مانع و محافظ اصل

اصممالح قممانون انتخابممات مجلممس را   حهياز اهداک ال  یكيمطلب اذعان نمود و    نيجبهه مشاركت( همبه ا  یافراط

 يرد شدن آن را در شممورا  ،یبا اصول قانون اساس  حهيال  نيمختلف ا  تناقضات  .دانست   «ی»حذک نظارت استصواب

قبل از طرح شدن موضوع در مجلممس( شممروع بممه  یحت یعني) شيشاپيپ مذكور فيط كرده بود و لذا  ینگهبان قطع

مصمموبه مجلممس را )كممه هنمموز   نيمم نگهبممان ا  ياگر شممورا  گمتندینظام كردند. آنها م  ديها وتهددر رسانه  يجوساز

مجلس( هو بممه صممورت دسممته  ندگانيدولت و نما  ئت يه  یعنينكند، آنان )  دييو شرط تأ  ديقینشده بود( ب  وبمص

اى بمما كممل حممزب مشمماركت طممى مصمماحبه  ريخاتمى دب  حمدرضام  .خارج شوند  ت ياستعما داده و از حاكم  یجمع

جمهممور بممه مجلممس رد شممود،   سيرئمم   شممنهادىيپ  حياعالم كممرد: »در صممورتى كممه لمموا  تىيروزنامه الرأى العام كو 

خارج  ت ياز حاكم  ابنديرا بسته ب  رهاياگر همه مس  ت يطلبان اقدام به برگزارى رفراندوم خواهند كرد و در نهااصالح

نوا با حزب مشاركت از زبان تاج زاده عضممو شمموراى مركممزى انقالب اسالمى هو  نيمجاهد  سازمان  .«خواهند شد

راه حل است. اگر خواست اصالح طلبان بر   نيآخر  ت يسته شود خروج از حاكمها بخود، اعالم كرد: »اگر همه راه

اصممالح قممانون   حممهيال  تمماًينها  .«ويكنمم   ركا  ويتوانچارچوب نمى  نيدهند تا اعالم كنند ما در اآورده نشود استعما مى

داشممتن جنمماح دوم خممرداد در   ت يمم در مجلس ششو مطرح و با توجه به اكثر  1381انتخابات در همته اول آبان ماه  

آبان همان سال   19جمهور« هو در    سيرئ  اراتيو اخت  فيحدود وظا  نيي»تب  حهيشد. ال  ب يتصو   یمجلس، به سادگ 

تغييممر قممانون انتخابممات را  لس ششممو، بررسممی اليحممهاسمند نمايندگان مج  9. سرانجام در تاريخ  ديرس  ب يبه تصو 

 .گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگی به اين اليحه را به پايان رساندندپی

تغيير قانون انتخابات، اجالس مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. در   زمان با پايان يافتن بررسی اليحه  هو

رئيس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نماينممدگان مجلممس ششممو از  یمشكين اهللت ياين اجالس، آ  افتتاحيه

ماننممد  گيردیمتصديان قانون صورت م ت دسكه به   یاز حوادث تلخ داخل  يتأكيد كرد:»خبرگان رهبر  یقانون اساس

به واليت فقيه و اسممالم در قممانون انتخابممات و تاييممد   یشوراي نگهبان، حذک التزام عمل  یحذک نظارت استصواب

نگهبممان نيممز پممس از   شوراي  .«كندیجدا ابراز تاسف م...  )ره(    ها برخالک نظر صريح امامصالحيت برخی ناصالح

همماي كارشناسممی و در نخستين روزهاي كاري سال جديد، بمما بررسممی و بحث   1382پايان تعطيالت نوروزي سال  

 7و    یبمما قممانون اساسمم   رتيمورد مغا  39اصالح قانون انتخابات را با    حهيپيرامون اليحه قانون انتخابات مجلس، ال

 زيجمهور را ن سيرئ اراتياخت شيافزا حهيال نيداده و همچن  عودتبا شرع مقدس اسالم، به مجلس    رتيمورد مغا

عممودت   یاسممالم  يو شرع مقدس بممه مجلممس شممورا  یبا قانون اساس  رتيمورد مغا  10با    بهشت يارد  19  خيدر تار

 .دهدیم

شد، طرح خروج از حاكميت بممود. ايممن طممرح از جمله اقدامات ضد امنيتی كه بعد از دوم خرداد دنبال می

س همتو در دستور كار همه جريانات اپوزوسيون در پس از رد لوايح دو قلو و بحث رد صالحيت كانديداهاي مجل

گويد بر اين اصممل اسممتوار داخل و خارج از مجلس ششو قرار گرفت، بناي اين استراتژي چنانچه عباس عبدي می
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بود كه: »مشروعيت نظام اسالمی ناشی از حضور اصالح طلبان است و با خروج آنها از حاكميت، مشروعيت نظممام 

 (1386/ 10/ 24شود« )روزنامه اعتماد، م عمال دار فروپاشی درونی میاز ميان رفته و نظا

و در آستانه انتخابات مجلس همتو تصميو گرفته شد با ايجاد يک فضاي سممنگين روانممی بممراي  1382سال  

هاي نظارت شكست تصويب لمموايح دو قلممو را جبممران كنممد و بممه هممر ترتيبممی كممه شممده، شوراي نگهبان و هيئت 

صالحيت ياران خود را براي ورود به مجلس كسب نمايند. تا جايی كه »محسن آرمين« محورهاي اصلی استراتژي 

از رد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين براي انتخابات مجلس همتو را »فشار بر شوراي نگهبان براي جلمموگيري 

از نظر داخلی، مجلس يكی از نهادهاي حاكميت است كه بايد در چهارچوب قانون اساسی   صالحيت« اعالم كرد.  

 و در تعامل با ساير قوا فعاليت كند.  

در بررسی و موشكافی بی طرفانه و منصمانه عملكرد مجلس ششو، متاسمانه نقاط ضعف زيادي مشاهده می شود  

مميد و سازنده مجلس را تحت الشعاع خود قرار داده است . كارنامه مجلممس شممامل مصمموبات، كه تمامی اقدامات  

همما و طومارهمما، سممؤاالت، ها، اظهار نظرهاي بيرون از مجلس، نامه نگاريها، فوريت هاي پيش از دستور، طرحنطق

وظيمممه اصمملی  .همماي تقنينممی و يمما نظممارتی مجلممس اسممت ي تحقيق و تمحص و سمماير نقممشاهها، طرحاستيضاح

نمايندگان، قانون گذاري و نظارت است كه متاسمانه هر دوي اين امور، اسير جناح بازي و اهممداک گروهممی شممد . 

-ر نتيجه وقت مجلس ششو بيشتر به جنجالددر واقع يک گروه افراطی دورنماي مجلس را سياسی جلوه دادند .  

ها سپري شد و باعث غملت از مسائل اساسی تر و اختالل در تحقممق هاي سياسی، و دعواهاي بين احزاب و گروه

تهاي طاليی خدمت به كشور و مردم و رفع مشكالت اقتصادي، گرديد . و اين باعث از بين رفتن فرص  منافع ملی

همماي سياست زدگی مجلس ششو، باعث شد كه از نيازهاي واقعی مممردم و خواسممت   .اجتماعی، فرهنگی و ... شد

وزنامه مردم ساالري می نويسد: »مجلس در شرايط كنممونی، عممالوه   ر.ها غملت شودشور و تعيين اولويت اساسی ك 

بر موانع بيرونی، از ضعمهاي درونی خويش هو رنج می برد . ضعف در اولويممت بنممديها، ضممعف در برخوردهمماي 

نحوه پيگيري سؤاالت و موارد كارشناسی با طرحها و لوايح، ضعف در نحوه نظارت بر ارگانها و نهادها، ضعف در 

  . «... (8)استيضاح نمايندگان و به زيركشاندن وزراي ضعيف و

كه نجات دهندگان جمهوري اسالمی ايممران و   كردندششو ادعا می  برخی از اصالح طلبان حاكو بر مجلس

برخی از آنان، رفتارهاي متناق  و شممگمت آوري از خممود اما  پيروان خط امام و حافظان منافع ملی كشور هستند .

كه گويا مجلس ششو، جبهه جنگ عليه نظام اسالمی است و نمايندگان، اپوزيسيون و مخالمان جممدي دادند    نشان  

ير از نطقهاي تشنج زا، بلواآفرينی، تصويب مقررات و قوانين تند و افراطی و ... هيچ كمماري اين نظام هستند و به غ

 .ندارند

مجلس ششو كممه در جهممت مخممالف منممافع ملممی  اقدامات غيرقابل پذيرش و افراطی برخی از نمايندگان  

 :در گزينه هاي زير، قابل مشاهده است اند بوده

ا تغييممر قممانون اساسممی و ... بممراي جلممب آراي برخممی از دادن وعده هاي غير واقعی در رابطه بمم  ▪

 مخالمان داخلی نظام

 طرح شعار دروغين خروج از حاكميت و استعما ▪
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بی توجهی به منافع ملی و در اولويت قرار دادن منافع حزبی و جناحی بر مصالح كشور و تممامين  ▪

 نظرات دشمنان و بی توجهی به حساسيتهاي مردم

 ينماينده به مقام معظو رهبر 127تا  100اصلی نظام با نامه سرگشاده  طراحی فتنه عليه اركان   ▪

ه حاشيه راندن خواسته هاي اصلی مردم و بی توجهی به مشكالت و معضالت اساسی آنان )كه ب ▪

 (براي نظام بسيار خطرآفرين است 

نگهبممان، صممدا و جبهه گيري تند عليه ساير قواي خدمت گزار نظام )مانند قوه قضممائيه، شمموراي  ▪

 (سيما، سپاه پاسداران، بسيج

طرح مطالب ضد امنيتی )مثل سخنان شيرزاد( و اتهامهاي ناروا به ساير اركان نظام و تمسممير غيممر  ▪

واقعی و پوچ از اوضاع جهانی و هو نوايی با دشمنان در مسممائل امنيتممی و نظممام، مثممل پروتكممل 

 الحاقی

 

 مجلس هفتم مقدمات روی کار آمدن-6

 و نيازهمما بممه و كنممد حمممظ را خممود جامعيممت  نتوانسممت  1376 خممرداد دوم در پيروزي از پس اصالحات

: 1387روزخمموش،  و شد )تاجيممک آغاز آن در ريزش و انشقاق ترتيب  اين به و دهد پاسخ زمانه متعدد تقاضاهاي

و  معيشممت  اقتصمماد، از غملت  اند، مدعی مردم سوي از طلبان اصالح اقبال عدم پايه بر هاي (. بنابراين، تحليل107

 ، منافع ملیمدنی جامعه و ساالري مردم آزادي، چون شعارهايی به پرداختن و پايين طبقات ملموس هاي خواسته

 بمما مشممكالت مستقيو ارتباط عدم علت  به را خود جذابيت  تدريج به كه مباحثی و نبود آنها سر بر توافقی كه هيچ

اسممت  بمموده گرايممان اصممول بممه مممردم آوردن روي اصلی عوامل جمله از دادند می دست  از مردم اساسی و اصلی

 :يكی از روزنامه هاي دوم خردادي، به خوبی اين مطلب را بيان كرده است  (.107: 1387روزخوش،   و )تاجيک

دارنممد اصالح طلبان حتی بعد از تسلط بر دولت و مجلس، هنوز هو با لهجه اپوزيسيون صحبت می كنند و تمايل »

-به عنوان يک حزب اپوزيسيون باقی بمانند ... اصالح طلبان با لهجه اي دوگانه سخن می گويند . در پاي صندوق

گويند و آن هنگام كه در راس وزارتخانه هاي دولتی قممرار مممی گيرنممد، بممه لهجممه ها با لهجه اپوزيسيون سخن می

ان تنها به صندوقهاي راي محدود شده و در استراتژي آنها، مستوفيان ديوانی ... ، استماده از مردم توسط اصالح طلب

  17)«.مردم تماشاگرانی غيرفعال هستند

 

، 1383خممرداد  7، برگزار گرديد و در تاريخ 1382اسمند  1انتخابات همتمين دوره مجلس شوراي اسالمی، 

 ريمميس  بود،  ششو  مجلس  در اقليت   فراكسيون  رئيس اولين جلسه مجلس همتو برگزار شد. غالمعلی حدادعادل كه

طلبان كه به صورت عمده و گسترده بممه دليممل عممدم احممراز صممالحيت توسممط شمموراي شد و اصالح  همتو  مجلس

نامزد چندانی نداشتند كممه در انتخابممات شممركت كننممد. از ايممن رو تنهمما تعممدادي نگهبان رد صالحيت شده بودند،  

بمما   مجلس شوند و فراكسيون اقليت مجلس همتو را تشممكيل دادنممد.  ها توانستند وارد  معدودي از آنها از شهرستان

دست باشند و مجلسی شممبيه مجلممس چهممارم شد در خالء اصالح طلبان، اصولگرايان يکبينی میوجود آنكه پيش
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 فراكسمميون د آنكممهوجممو   بمما.  شد  زده  مجلس  همين  در اصولگرايان  ميان  پراكندگی ها وشكل بگيرد، نخستين جرقه

 شممده  تشكيل  ديگر  هايچهره  و  فدايی  كاتوزيان،  ابوترابی،  ثروتی،  توكلی،  باهنر،  عادل،  حداد  حضور  با  اصولگرايان

دو  .كردنممد تاسمميس نيممز ديگممر فراكسمميون سممه نممام، همين به اكثريتی فراكسيون  تشكيل  بر  عالوه  اصولگرايان  بود،

 هممايچهممره. شممد تشممكيل  آمممدي« و »حممزب اهلل«كارفراكسيون اصولگراي ديگر هو با عنوان فراكسيون »وفمماق و  

ضا طاليی نيک، عادل آذر و علی احمدي بودند كه در انتخابات رياست ر  اميدواررضايی،  وفاق،  فراكسيون  شاخص

 هممو  اهلل«  »حممزب  فراكسمميون  شمماخص  چهره  و  دادندصف حاميان محسن رضايی را تشكيل می  84جمهوري سال  

 .(1391نيافت )روحانی،    فراكسيونیهاي  فعاليت   قالب  در چندانی  ظهور و بروز  كه بود  عسگري  علی

فضاي انتخاباتی مجلس همتو، به شدت تحت تاثير رويدادهاي ماه هاي پايممانی مجلممس ششممو قممرار داشممت. ايممن 

اينممدگان ناراضممی هاي مردم ديندار از عملكرد مجلممس ششممو و بعضممی نمانتخابات در شرايطی انجام شد كه توده

رزش زدائی و دگر انديشی وقت كشی كه همگی در راستاي ضديت با منافع تشنج آفرينی، اگی،بودند. سياست زده

با عملكردي ضعيف و گاه ضد ارزش حاكو بر آن مجلس، حالت بی تماوتی نسممبت بممه   ملی و خواست مردم بود 

  (. 12: 1383انتخابات را پديد آورده بود )رهبر، 

 مجلس هفتم  مصوبات -6-1

اي صلح آميز نام بممرد كممه قانون دستيابی به فناوري هسته  مهمترين مصوبات اين دوره می توان از  از جمله

مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. همچنممين قممانون   1384/ 3/ 1تصويب شد و در تاريخ    1384/ 2/ 2۵در تاريخ  

ي اشممكال تبعممي  ( كنوانسيون بين المللی رفع كليممه8)ي  ي مادهالحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به اصالحيه

در مجلممس  1384/ 2/ 27مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه اين قانون در تمماريخ   1992دسامبر    16نژادي مصوب  

يمما  شوراي اسالمی تصويب شد. قانون بعدي، قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانممه در صممورت ارجمماع و

مورد  1384/ 9/ 9 تصويب شد و در تاريخ  1384/ 9/ 1ته اي به شوراي امنيت بود كه در تاريخ  گزارش پرونده ي هس

تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. همچنين می توان از قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی نام برد 

 نگهبان تأييد شد.توسط شوراي    1386/ 1/ 29مورد تصويب قرار گرفت و در تاريخ   138۵/ 12/ 2كه در تاريخ  

 

 

 

اهميت و حساسيت در موضوع انرژي هسته اي و رژيو حقوقی درياي خممزر بعنمموان چممالش برانگيزتممرين 

مباحث سياست خارجی ايران طی چهارسال اخير بی شک بررسی عملكرد و دستآوردهاي مجلس همتو در عرصه 

اصمملی تممرين حركممت مجلممس در اسممت الزم به ذكممر    سياست خارجی را حول اين دو محور عمده قرار می دهد.

راستاي تعيين تكليف رژيو حقوقی درياي خزر را به واقع در مجلس ششو می تمموان سممراف گرفممت. چممرا كممه در 

مجلس همتو اقدام براي تسهيل تعيين رژيو حقوقی خزر تنها بی بحث و گمت و گو در كميسمميون امنيممت ملممی و 

در مجلممس  از سوي وزير امورخارجه صحن علنی ادامه می يافت.سياست خارجی محدود و با ارائه گزارش هايی  

ششو بی توجهی ساختاري به مسائل آسياي مركزي بعنوان يک مشكل در كميسيون امنيت و سياست خممارجی مممد 



 

496 

صلنامه علمی 
ف

(
مقاله علمیـپژوهشی 

) 
جامعه شناسی سیاسی ایرا

ظظ 
ن، سال چهارم ،شماره اول

(
پیاپی 

13
(بهار

1400
 

 
هاي مجلس منجر به تشكيل كميته اي مربوط به مسائل درياي خممزر زيممر نظممر نظرنمايندگان قرار گرفت و پيگيري

كه به نظر می رسد موضمموع دريمماي خممزر در مجلممس همممتو تحممت تممأثير درحالی  خارجی شد.كميسيون سياست  

همماي ديپلماتيممک عمممدتاً در فشارهاي بين المللی و فضاي كلی ديپلماسی كشور قرار گرفته و در سايه بده و بستان

مجلممس همممتو بمما با اين وجود نمی تمموان مممذاكرات نماينممدگان   موضوع هسته اي امكان ظهور و بروز يافته است.

منوچهر متكی، وزير امورخارجه ايران، در موضوع رژيو حقوقی درياي خزر را ناديده انگاشممت. چممرا كممه پممس از 

عمده ترين فعاليت دستگاه ديپلماسی ايران طی چند سال اخير كه با برگممزاري اجممالس سممران كشممورهاي حاشمميه 

اهد سخنانی قابل تأمل از سوي وزير امورخارجممه در مهرماه سالجاري ( تجلی يافت، ش  17درياي خزر در تهران )  

درموضوع هسممته اي، مجلممس همممتو پمميش از ارسممال  خصوص سهو ايران از اين دريا بوديو كه بحث برانگيز شد.

پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و آغاز دوران صممدور زنجيممزه اي قطعنامممه همماي تحريمممی و 

قوه مقننه را عهده دار شد. در آن زمان به نظر می رسد فضمما بممراي همدسممتی دولممت و تهديدي عليه نظام تصدي  

-مجلس در راستاي ممانعت از ارسال پرونده به شوراي امنيت و حمظ تعاملی نتيجه بخش و مثبت در مسير هسته

-هيز از جدالاي ايران و تعامل با كشورهاي طرک ايران در موضوع مورد بحث هو چنان هموار بود و در سايه پر

هاي حزبی و فكري تحقق اين هدک امكان پذير می نمود در حالی كممه واقعيممات بممدور از ايممن چهممارچوب رقممو 

عملكرد مجممالس ششممو و همممتو در  خورد و مسير هسته اي ايران بيش از گذشته وارد چالش هاي ديپلماتيک شد.

براي اعمممال نظممر داشممت و ايممن توانممايی عرصه سياست خارجی قابل مقايسه نيست، مجلس ششو توانايی بااليی  

محصول انتخاباتی آزادتر، رقابتی جدي تر و آراي مردمی باالتر بود كه اهممرم همماي الزم بممراي نقممش آفرينممی هممر 

مجلس در صحنه قانون گذاري است، در مقابل مجلس همتو با آراي پايين، رقابت ضعيف و نمايندگانی با قممدرت 

اين مسائل مجلس همتو، مجلسی منمعل شد و مقتدر عمل نكرد، بر همممين اسمماس   محدود بر سر كار آمد و به تبع

مجلس نتوانست بر عملكرد دولت در عرصه سياست خارجی اشراک داشته و با ايممن اشممراک نقطممه ضممعف همماي 

فراوان دولت را پوشانده و راهنماي عملی براي آن باشد، ضعف هاي دولت و انمعال مجلممس در عرصممه خممارجی 

تباط با كشورهاي خليج فارس، مسائل درياي خزر و پيگيري جدي قطع نامه هاي تحريمی شوراي امنيممت شامل ار

سازمان ملل بوده است و در موضوع انرژي هسته اي نيز گرچه دست يابی به اين انرژي حق ايران اسممت اممما بايممد 

رتی را در اين زمينه شمماهد نبمموديو، ديپلماسی قدرتمند و شبانه روزي پشت آن باشد كه متاسمانه نه تنها چندان قد

بلكه چالش هاي جدي بر اثر صحبت ها و اظهار نظرهاي غير مسئوالنه برخی مسئولين نيز در ايممن جريممان ايجمماد 

 "شد و دردسرهاي جدي براي ديپلماسی ايران بدنبال داشت.

ت مستقر بودند.اصولگرايان با دو ديدگاه متماوت از دو جناح سياسی بر مجلس و دول  1383هاي پايانی سال  در ماه

طلبان در مجلس ششو شدند. در مقابممل دولممت   ين اصالحزپذير جايگهاي اقتصادي و حمايت از قشر آسيب وعده

كرد. اين تماوت ديدگاه در همان چند ماه آخر دولت خود هاي پايانی عمر خود را طی میماه  اصالح طلب خاتمی

هاي نخست با انتقاد از نمايندگان دوره ششو و مصوبات آنها، به اصالح ن ماهها در همارا نشان داد. مجلس همتمی
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سال تا رسمميدن بممه فمموب خلمميج فممارس   ۵برنامه چهارم توسعه كه به افزايش تدريجی قيمت سوخت طی    3ماده  

ن پرداخت، اقدام كردند. در آن زمان نمايندگانی چون احمد توكلی، الياس نادران، محمد خمموش چهممره و حسمم می

ها را به مجلس ارائه كردند.اين طرح بشدت مورد حمايت و دفاع حممداد عممادل، ريمميس سبحانی طرح تثبيت قيمت 

در اين ماده مهو كه پس از تصويب مجلس ششو و شوراي نگهبان شكل قممانونی بممه خممود گرفتممه   مجلس نيز بود.

همماي انممرژي تمما سممطح ، قيمممت حاملبينی شده بود كه در پنج ساله منتهی به سممال آخممر برنامممه چهممارمبود، پيش

فروشی خليج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرک كمک مسممتقيو يمما جبرانممی از طريممق هاي عمدهقيمت 

زا است، با نظام تامين اجتماعی به اقشار آسيب پذير گردد. اما مجلس همتو با اين استدالل كه اين ماده قانونی تورم

ها« به خود گرفت، آن را ملغی كممرد. بممر اسمماس طممرح تثبيممت م »طرح تثبيت قيمت اي كه بعدا ناتصويب اصالحيه

شد قيمممت يممازده ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذک شد و دولت مكلف  ها و اصالحيه مجلس همتمیقيمت 

نمماي قلو كاال و خدمات دولتی چون قيمت بنممزين، گمماز، گازوئيممل، آب، بممرق، مخممابرات، فاضممالب و ... را بممر مب

مجلس همتو با شعار اصولگرايی به ميدان آمد و اكثريت قاطع   محاسبه و از مردم اخذ نمايد.  83هاي تابستان  قيمت 

كه بممه نظممام اسممالمی و خممط امممام و واليممت امممر و   آن را با رأي ملت، اصولگرايان تشكيل داده اند، يعنی كسانی

انتظاراتی را در مردم بوجود می آورد كه اين انتظارات بحق است كنند. شعار اصولگرايی  ارزشهاي اسالمی فكر می

 جامعيممت  نتوانسممت  1376 خممرداد دوم در پيروزي از پس اصالحات .  گمتمانو نمايندگان بايد از عهده آن برآيند

شممد  آغمماز آن در ريزش و انشقاق ترتيب  اين به و دهد پاسخ زمانه متعدد و تقاضاهاي نيازها به و كند حمظ را خود

 (.107: 1387)تاجيک و روزخوش،  

در واقع مجلس همتو در ابتداي تأسيس كه مقارن با دو سال آخر فعاليت دولت هشتو بود در سايه اختالفات بممارز 

سياسی دو طيف اصول گرايان غالب در مجلس و اصالح طلبان حاضر در دولت نقش چنممدانی بممارزي در عرصممه 

-هو در شرايطی كه آغاز دورانی تازه از تصدي اصممولكرد آنرا پی گيري میسياست نداشته و اصول فكري خود  

گرايان در فضاي سياسی كشور ملموس بود، پس از روي كار آمدن دولت نهو كه به لحاک ايدئولوژيكی هو راسممتا 

و هو جهت با مجلس شورا بود، اقدامات مجلس جز يک نمونه سلبی در موضوع هسته اي كه دولت را حمممظ بممه 

بازنگري در روابطش با آژانس بين المللی انرژي اتمی درصورت ناديده گرفتن حقوق هسته اي ايممران مممی نمممود، 

همواره شاهد اقدامات و تصميمات تأييد كننده دولت در عرصه ديپلماسی بوديو كه باز مؤيد بی نقشی قمموه مقننممه 

ن چهره هاي اصول گراي مجلس همتو نيز از اين انمعال از سوي يكی از بارزتري  در مسائل سياسيت خارجی است.

نظر دور نمانده است. الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، بعنوان عضو ارشممد فراكسمميون 

اصول گرايان مجلس همتو شناخته می شود در نشست خبري جمعيت ايثارگران انقممالب اسممالمی كممه روز ششممو 

ي انتخابات گروه هاي مختلف براي تصدي كرسی هاي نماينممدگی مجلممس هشممتو اسمند ماه در جريان فعاليت ها

 بود عبارت آن برگزار شده بود درخصوص عملكرد مجلس همتو گمت:» يک آسيب در اين مجلس وجود داشت و
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در ادامه به صممورت فهرسممت وار بممه مصمموبات چممالش برانگيممز «.ملی منافع بر فردي رويكردهاي غلبه و  برتري  از

 مجلس همتو اشار می نماييو:

بممود كممه بممر اسمماس  همماطممرح تثبيممت قيمت  يكممی از مصمموبات جنجممالی مجلممس همممتو :هممايمت طرح تثبيممت ق 

عمممومی منممع  كاالهمماي دار، همچممون سمموخت و يارانه برخی اقالم قيمت  را از افزايش تدريجی خاتمی دولت  آن

 ناميد مردم اين طرح را هديه مجلس همتو به حدادعادل كرد. دكترمی

 ٪24  بممه  درصممد  ٪1۵را از   نممر  تممورم است، بلكهنشده تورم ن طرح، نه تنها كه باعث كاهشبه گمته منتقدين، اي

و مردم از لحاک اقتصادي   را نيز مخدوش ساخت  توسعه را زيانده كرده و برنامه چهارم دولتی هايشركت  رسانده،

به گمته برخممی همچنين  [6[]۵.]در تنگناي بيشتري قرار گرفتند و لذا اين سرح در راستاي ضديت با منافع ملی  بود 

برنامه  و دورتر شدن از اهداک اصلی بنزين اي كردنپس از سهميه انفجاری تورم كارشناسان، اين مصوبه، منجر به

  1گرديد (هايارانه هدفمند كردن) چهارم توسعه

همماي ، عممدم تخصمميص صممحيح اعتبممارات بممه بخشمفاار  بیکاااری ،صممندوق ذخيممره ارزي وضممعيت 

-هممو  و آمريكمما نظممامیحمله )، همممه و همممه از يكسممو و مخمماطرات سياسممیشااتابان تااورم ،اقتصممادي مختلف

 آوردهشممت   تصممويري  ديگر،  سوي  از(  …و   آذربايجان جمهوري ،امارات متحده عربی نظامی تهديدات پيمانانش،

فصمملنامه دانشممجوئی شممهر )سممازددوره همممتو( را نمايممان می) مجلس شوراي اسممالمی حاكو بر اقتصادي تمكر  از

 (1383واجتماع، شماره نخست، زمستان

لس همتو با زير پا گذاردن مصوبه قبلممی ، مجنژادمحمود احمدي دولت  پس از روي كار آمدن :سهميه بندي بنزين

 را تصويب كرد سهميه بندي بنزين ، طرحهاقيمت  خود در طرح تثبيت 

شود، اقدامات فوق اگر چه با اسو منمع ملی و در جهت ارتقاء سطح زندگی مردم، تصويب گرديد، لذا مشاهده می

فشار اقتصادي هر چه بيشتر و در تنگا قرار دادن مردم منتهی شممد و در راسممتاي منممافع اما در واقع اي مصوبات به  

 ملی نبود.

 
ها كه اقدامی پوپوليستی و غير كارشناسی بود  گر دولت نهو همراه با مجلس همتو در ابتداي كار خود، بر طرح تثبيت قيمت . 1

شد و اقدام ناگهانی در آزادسازي قيمت  كردند شايد امروز قيمت بنزين داخلی به قيمت بنزين مبادي ورودي نزديک تر میپافشاري نمی

 (1387خرداد  19فرارو،  -گذاشت. بنزين اثر نامطلوب تورمی به شكل انمجاري را در سطح جامعه به جا نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A8.D8.B1.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87.D9.94_.D9.BE.D9.86.D8.AC.E2.80.8C.D8.B3.D8.A7.D9.84.D9.87.D9.94_.DA.86.D9.87.D8.A7.D8.B1.D9.85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A8.D8.B1.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87.D9.94_.D9.BE.D9.86.D8.AC.E2.80.8C.D8.B3.D8.A7.D9.84.D9.87.D9.94_.DA.86.D9.87.D8.A7.D8.B1.D9.85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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 نتیجه گیری-7

اساسی ترين پايه حكومت خوب، حاكميت قانون و قممانون مممداري اسممت . از ايممن رو حكومممت خمموب برقممانون 

هنجارهاي صحيح قانون گممذاري و عممدم وجودتعممارض گذاري دقيق و منظو و عقالنی استوار است و اين در پناه  

گيممري كلممی حاصممل ، بر طبق پژوهش صورت گرفته، اين نتيجههنجاري و ساختاري و رفتاري قانون گذاري است 

-هاي سياسی، و جزب گممرياي اين دو مجلس  اگر چه مجلس ششو اسير باندبازيشود كه در بررسی مقايسهمی

نيز كه با رويگردانی از حزب گرايی، و كنار زدن حزب اصالح طلب، در صدد   هاي ممرط گرديد، اما مجلس همتو

هاي طرح شده كه حاكی از عممدم اشممراک سياسممی بممود، بود تا اشتباهات مجلس ششو را تكرار نكند، اما با مصوبه

 مانند مجلس ششو منافع ملی را پايمال نمودند. 

گرفتار شدن به مسممائل سياسممی بممود كممه نسممبت بممه   ست ترين نقدهايی كه به مجلس ششو شده ايكی از اساسی 

بينانه بممه كارنامممه مجلممس ششممو مسائل اقتصادي و اجتماعی از اولويت بيشتري برخوردار شده بود. با نگاهی واقع

زدگی« كاري« و »سياسممت توان داد، »مجلس سياسی« است و »سياسممیتوان گمت تنها نامی كه به اين مجلس میمی

توان براي اعضاي آن به كار برد  چرا كه وظيمه اصلی نمايندگان، قانونگذاري و نظارت است كه میالقابی است كه  

بازي و اهداک گروهی شممد و در نتيجممه وقممت مجلممس ششممو بممه بيشممترين متأسمانه هر دوي اين امور اسير جناح

تر و اخممتالل در ساسممیها سپري شد و سبب غملت از مسممائل اهاي سياسی و دعواهاي بين احزاب و گروهجنجال

نظممام  .را از دسممت دادخممدمت بممه مممردم   هاي طاليممی  مسائل گوناگون كشور و انقالب اسالمی گرديد و فرصت 

و اصممالح ةي آن مصمموب   1378انتخاباتی حاكو بر گزينش نمايندگان مجلممس همممتو قممانون مصمموب هممممتو آذر  

رفتمممار نماينممدگان بيشممتر » فردگرايانممه « متو . در مجلس همجلس شوراي اسالمی بموده اسمت  1378سيزدهو دي 

درصد موارد به شكل انمرادي از ابزار قانونی تممذكر  76گرايانه«، بمه نحموي كمه نماينمدگان در بوده است تا » جمع

اند و اين در حمالی اسمت كمه اقمممدام هدرصد موارد به شكل انمرادي از ابزار قانونی سؤال استماده كرد  90/   3و در  

 24درصد ) براي چنمد حموزة انتخابيمممه ( تممما   17شمترک و جمعمی نمايندگان در تذكردادن به مسئوالن اجرايی  م

 درصد بوده است  7/ 9درصد ) براي حوزة انتخابية واحد ( و سؤال از وزرا 

 مسلح نيروهاى ورود ممنوعيت  طرح بررسی به و بود پركار بسيار ششو مجلس سياسی - امنيتی حوزه اگر چه در 

 قتممل اسالمى )اثبات مجازات ( قانون249و ) (248)  مواد اصالح عالى كشور  طرح آموزش مراكز و دانشگاهها به

 )مجممازات 137۵ مصوب اسالمى مجازات ( قانون698( و )۵14(، )۵13مواد ) اصالح قسامه( طرح و لوث با عمد

 دادگاه طرح تشكيل سياسى  جرايوطرح    حقوقی( و حقيقی اشخاص و خمينی امام ائمه به بستن دروف و اهانت 
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نژادپرسممت   رژيمهمماى تعديات از ناشى يا و )ژنوسيد( جمعى كشتار جنايت  قربانيان درمورد شكايات به رسيدگى

-بممين تروريسو با مبارزه جهت  اسالمى كنمرانس سازمان كنوانسيون به ايران اسالمى دولت جمهورى الحاق اليحه

 ظالمانه، مجازاتهاى يا رفتارها ساير و شكنجه منع به كنوانسيون ايران اسالمى جمهورى دولت  الحاق طرح المللى 

بی ا،طرح شممعار دروغممين خممروج از حاكميممت و اسممتعمپرداخت اما با  شكنجه منع طرح و تحقيرآميز و غيرانسانى

جناحی بر مصالح كشور و تامين نظرات دشمنان و بممی توجهی به منافع ملی و در اولويت قرار دادن منافع حزبی و 

نماينده به مقام معظو  127تا  100طراحی فتنه عليه اركان اصلی نظام با نامه سرگشاده  توجهی به حساسيتهاي مردم

ه حاشيه راندن خواسته هاي اصلی مردم و بی توجهی به مشكالت و معضالت اساسممی آنممان )كممه بممراي ب   يرهبر

جبهه گيري تند عليه ساير قواي خدمت گزار نظام )مانند قوه قضائيه، شوراي نگهبان،    رآفرين است نظام بسيار خط

 ( نتوانست در راستاي منافع ملی گام بردارد .صدا و سيما، سپاه پاسداران، بسيج

را بممر  منافع ملی و مصالح كشممورهمچنين مجلس همتو كه عده اي از نظريه پردازان بر اين باورند كه اين مجلس  

اي عكس حاصل ميشود، چرا كه اين ، اما با بررسی عملكرد اين مجلس نتيجههاي سياسی ترجيح داده است گرايش

همما، طممرح تثبيممت هاي چون، هدفمند سازي يارانهبازي هاي سياسی، طرحمجلس به رغو مبرا نبودن خود از حزب

همماي ممممرط، عممدم تخصمميص صممحيح اعتبممارات بممه بخش بيكمماري ،صممندوق ذخيممره ارزي وضممعيت قيمممت، 

نتوانست گامی موثرتر از مجلممس ششممو   شتابان، همه و همه از يكسو و مخاطرات سياسی تورم ،اقتصادي مختلف

 بردارد و منافعی ملی اسير عدم چشو انداز سياسی  گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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 منابع و مأخذ 

تقلب تا تحصن. تهران: موسسه فرهنگی هنري قممدر واليممت، (، مجلس ششو از  1394اژدري، روح اهلل ) •

 چاپ اول.

 .1374امنيّت ملّی و نظام بين المللی، جليل روشندل، تهران: سَمت،   •

 مجلممه كممالن، و خممرد سطوح در مدرن و سنتی هاي ارزش رابطه .1386ملكی.  امير و تقی ارمكی، آزاد •

 .30شماره    اجتماعی، علوم نامه

كممالن«  و خممرد سممطوح در مممدرن و سممنتی همماي ارزش (، »تحليممل138۵آزادارمكی، تقی، ملكی، امير ) •

 . 30 شماره اجتماعی، علوم فصلنامة

 (، درس هاي دموكراسی براي همه. تهران: نشر نگاه معاصر.  1381بشيريه، حسين ) •

 . درس هاي دموكراسی براي همه. نشر نگاه معاصر تهران1381بشيريه، حسين.   •

 از ايممران جمهمموري رياست  انتخابات دوره نهمين . بررسی1387روزخوش.  محمد محمدرضا، تاجيک، •

 .61 شماره ، 16 سال انسانی، علوم و ادبيات مجله تحليل گمتمان، منظر

، چاپ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، تهران:  جريان شناسی سياسی در ايران(،  1396دارابی، علی ) •

 همدهو.

 انتخاب. دارد. روزنامه اقتصادي تأكيد توسعه بر همتو مجلس .1382 .  داوود دانش جعمري، •

 . اقتصاد مردم ساالر، موسسه انتشارات آواي نور تهران1377رشيدي علی.   •

 .87«، نشريه زمانه، شماره  مجلس و ائتالک هايش(، »1387)  حسن،  شمسينی غياثوند •

جريان هاي سياسی از نگاه امام خمينی )ره( و مقام معظممو رهبممري )مدظلممه (، »1386شيدائيان، حسين ) •

 . 14دوره سی و چهارم، شماره  فصلنامه حصون.   («،العالی

 ياسممتهاياز منظممر س  یاسممالم  يمجلس شورا  ندگانينما  يكنشها  لي( تحل139۵صالح، فائزه )  یپرست  نيد •

 .1م ۵7(،  8سال دوم )شماره  ،یدولت، فصلنامه دولت پژوه  یعموم

 یلمم يتحل  سممهي( مقا1398)  ليحسممن زاده، اسممماع  ،يممیحي  ،يسرشت، محسن، فمموز  یبهشت  ،یعل  ،یزارع •

انقممالب   افممت يره  یادوار اول تا دهو، فصمملنامه علممم   یاسالم  يمجلس شورا  ندگانينما  یعملكرد نظارت

 .3م 26(،  48)شماره   زدهويسال س ،یاسالم

در  یاسالم  يعملكرد مجالس شورا  یابي( ارز1393)  لياسماع  ،يمحمد و اسد  ،يابوالحسن، ذاكر  ،یهيفق •

و سمموم،   ست ي)مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتو(، فصلنامه راهبرد، سال ب  رانيا  یاسالم  ينظام جمهور

 72شماره  

 نممدگانينما  ماتيتصممم  یابيمم ارز  يشاخصها  نييو تب  نيي( تع1380محمدرضا )  ،يناصر  نيام  ،یعل  محقر، •

 .1م 24(، 2دوره پنجو )شماره   ،یمدرس علوم انسان هينشر ،یاسالم  يمجلس شورا

 1367دورة سوم و چهممارم )  یاسالم  يزن در مجلس شورا  ندگاني( عملكرد نما1398)  نينورالد  ،ینعمت •
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