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 چکیده 
به این پرسش اصلی پاسخ داده شود  شده است یسع نوشتار نیدر ا

به میم مجلس شووووراس اسووواکه نمایندگان هر یک از ادوار اول تا ده
چه عملکردس از خود نشوووان داده ظارتی  حاظ وظایف ن یب ل ند و ترک ا

سووویاسوووی مجلس به عنوان یکی از م مترین متچیرها چه تبریرس بر این 
امر داشووته اسووتض پرو پ وهش بر این اسووت که مجالاووی که اک ریت 

ترس نمایندگان آن هماووو با دولت هاووتند از عملکرد نظارتی  ووعیف
به صورت  پ وهش یناابت به مجالس غیر هماو برخورداراند. روش ن

عه تطبیقی طال با  م میک م که  به شووو سآوراسووووت  عات   سوهیاطا
ی انجام شووده دیتوصوو سآمارهاس و با اسووتداده از و اسووناد ساکتابخانه

هاس پ وهش حکایت از آن دارد که در روند کلی تچییرات اسوووت. یاپته
نمایندگان، ترکیب سوویاسووی عامی تعیین کننده  آمارس مربوط به عملکرد

نبوده و متچیرهاس واباوووته به زمان از تبریر بیشوووترس برخورداراند. 
به  داوتی از خود  هاس مت ند ادوار مختلف مجلس عملکرد همچنین هر چ
ربت رسانده اند لیکن در نگاه کلی میزان استداده از ابزارهاس نظارتی به 

 .مرور زمان اپزایش یاپته است
 ،یمجلس، عملکرد نظارت ندگانینما ،یاسام سمجلس شورا كلیدواژه:
 .ادوار مجلس
 20/07/1398تاریخ تأیید   01/04/1398تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه
 یندگانمهم نما وظایفاز  یکی یران،امیاسااال ینظام جمهور یبه موجب قانون اساااساا

شورا سال یمجلس  ضع قوانین،در کنار میا ستگاه و شوراجرا یاهنظارت بر د ست.  یی ک ا
س یندگاننما سا شک یمنتخب ملت، عناصر ا شتوانه آرادهنده قوه  یلت  یمقننه هستند که به پ

مکلف هساااتند که به عنوان نهاد ناظر با  ینبنابرا زنند،یم یهمجلس تک هاییمردم بر کرسااا
. باشاااند تهافراد جامعه داشااا یو اجتماع یدر حفظ حقوق فرد یحاکم، ساااع یکنترل قوا

س بر مبنای مجلس ینظارت یهاتیصالح ارچوبچ سا ست و چگونگ یقانون ا و روش  یا
 ن شده است.ییمجلس تب یداخل ن نامهییآ درآن اعمال 

اعتماد  یدادن رأ یقذکر شده است، از طر یکه در قانون اساسن نظارت، چنانیاعمال ا
و تفحص و...  یق، تحقیرانجمهور و وز یستذکر و سااا ال از ر  یضاااا ،اسااات یران،به وز

سگیردیصورت م سا سال یجمهور ی. در واقع قانون ا ستبداد  یرانامیا برای جلوگیری از ا
مساائو ن و تضااییع حقوق مردم چنین سااازوکارهای نظارتی را در حیطه اختیارات مجلس 

 قرار داده است.
گیری ده ایران و همچنین شااکلمیاکنون با گذشاات چهار دهه از پیروزی انقالب اسااال

ه قانونگذاری، ضااارورت پژوهر در خ اااو  مجلس و بخ اااو  عملکرد نظارتی دور
شاااودر چراکه پایر عملکرد نظارتی ادوار مختلف نمایندگان بیر از پیر احسااااس می

ضوع مجلس می سی متغیرهای م ثر بر این مو سطح کیفی نمایندگان با برر تواند در ارتقای 
شااود. نتایح حاصاال با مشااخص نمودن و همچنین در اصااال  ساااختارهای مرتبث م ثر واقع 

مایندگان و تعیین نقاط ضاااعف و قوت مربوطه  روندها و تغییرات کلی عملکرد نظارتی ن
دهد. برای های گوناگون در این موضاااوع شاااکل میچارچوبی را برای مطالعه اثرات م لفه

کی از عنوان ی به _نمایندگان نمونه در این مقاله تأثیر ترکیب ساایاساای و وابسااتگی حزبی 
پژوهر حاضر در صدد است رو  یناز همگیرد. ها ا نیز مورد بررسی قرار میمهمترین م لفه

ش یآوربا جمع ،روش مطالعه تطبیقی کمیکه با  سناد یاکتابخانه ییوهاطالعات به  و  یو ا
از  یکهر  یندگانکه نما دپاساخ ده بنیادینپرسار  ینبه ا یفیتوصا یبا اساتفاده از آمارها

از خود به  یچه عملکرد ینظارت یفبه لحاظ وظامیاسااال یول تا دهم مجلس شااوراادوار ا
؟ قابل ذکر است که تمرکز پژوهر حاضر بر روند کلی عملکردها است اندگذاشته یرنما

و پرداختن به جز یات، همچون مباحث مطروحه در جلساااات رأی اعتماد و اساااتیضاااا  و 
طه ا ندگان در این خ اااو  در حی مای گیرد و خود پژوهر ین پژوهر قرار نمیانگیزه ن

 طلبد.مستقلی را می
رغم اهمیت موضااوع نشااان ساااخت که بهخاطر ددر خ ااو  پیشاانیه پژوهر نیز بای
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تاکنون پژوهر مستقلی در این حوزه با جامعیت ده دوره قانونگذاری کار نشده است. البته 
ظارتی تعداد محدودی از ها، آماری از عملکرد نبه صاااورت پراکنده، در برخی از پژوهر

خود. بایسااتی خاطر نشااان ساااخت پژوهر حاضاار علیرغم های مجلس به چشاام میدوره
ا نبوده استر  ا آن هم در یک بازه زمانی محدود پژوهشهای پیشین صرفا به دنبال ارا ه آمار 

سه شورای و تحلیل و مقای سی ده دوره مجلس  ی اداور مختلف در بلکه تالش نموده با برر
مایندگان برآید. همچنین در این پژوهر پی ک شاااف روندهای کلی از عملکرد نظارتی ن

ی آمار اااا غیر از تذکرات ا آماری صحیح از عملکرد نظارتی نمایندگان، عمده جهت ارا ه
از متن صااورت مذاکرات مجلس اسااتخراد گردیده و آمار ارا ه شااده در تحقیقات پیشااین 

 صحت سنجی شده است.
ت آماری بر اساااس هر یک از ابزارهای نظارتی نمایندگان شاااملی رأی در ادامه مطالعا

پذیرد. قابل ذکر است اعتماد به وزرا، تذکر، س ال، استیضا  و تحقیق و تفحص صورت می
هایی برای نظارت مسااتمر مجلس بر دولت که ابزارهای تذکر، ساا ال و اسااتیضااا  مکانیزم

یابد. بدیهی بع آن تشریفات مربوطه اااا ارتقا میهستند که به ترتیب، اثربخشی آنها اااا و به ت
است افزایر حساسیت و تشریفات یک مکانیزم نظارتی منجر به کاهر فراوانی استفاده از 

تواند منجر به افزایر کارایی و دقت گردد اما از آن ابزار خواهد شاااد. این امر اگرچه می
ز یک ابزار نظارتی همچون سااوی دیگر با افزایر حساااساایت و هزینه پیامدهای اسااتفاده ا

 استیضا  ر یس جمهور، عمالً استفاده از آن به حاشیه رانده خواهد شد.

 . مبانی نظری2

برای بررسی عملکردها در عرصه سیاسی، رویکردهای مختلفی توسث اندیشمندان علوم 
ساایاساای مطر  شااده اسااتر برخی با تأکید بر اولویت ساااختارها، مدعی هسااتند که تحول 

ی سیاسی و عملکرد آن تحت تأثیر ساختارهای سیاسی مستقر است و برخی دیگر بر هانظام
. بر اساس دیدگاه ساختارگرایان، (29-26ی 1395ی، فوز) عوامل ارادی و انسانی تأکید دارند

نهادهای سااایاسااای اختیارات محدودی در ایجاد تحو ت دارند. سااااختارگرایی در معنای 
بیند ای عینی و ساااختارمند میعه را همچون مجموعهحداکثری آن، نگرشاای اساات که جام
. اما نقدهای مختلفی بر (312ی 1384، استوکرو  مارش) که مستقل از افراد و کنشگران است

 این نظریات شده استر دیوید مارش برخی از این نقدها را به شکل زیر خالصه کرده استی

و گاهی کامالً از آن غفلت کرده  کم گرفتهسااااختارگرا ی معمو ً فعالیت افراد را دسااات»
دیگر، اساااتقالل واقعی افراد را نرذیرفته و تأثیرگذاری و یا توانایی آنان در عبارتاسااات. به

ایجاد دگرگونی را انکار کرده اساات. بعالوه ساااختارگرایی ت ااویری از جهان اجتماعی و 
دساات و پای بی وارفته و خوردگانیبکند که در آن همه ما صاارفاً فرساایاساای ترساایم می
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ها هیچ نفوذی و تأثیری باشاایم و بر آنساااختارهایی که فراتر از فهم و درکامان هسااتند، می
توانیم انجام دهیم این است که بنشینیم نداریمر و بر اساس این تقدیرگرایی، تمام آنچه ما می

اشااد پس و منتظر ظهور و بروز ذاتی تاریخ باشاایم. ساارانجام اینکه، اگر این ادعا درساات ب
اند بیرون از آن سااااختارهایی که به شاااکل چگونه پژوهشاااگران سااااختارگرا توانساااته

 .(312ی 1384، استوکرو  مارش) «سازند، قدم بگذارند؟ناپذیری ما را محدود میاجتناب

های گرایانه بر نقر کارگزاران سااایاسااای در تحو ت نظامهای ارادهدر مقابل، دیدگاه
تقدند که عوامل ارادی که شااامل اراده و خواساات کارگزاران ساایاساای تأکید دارند و مع

ها اسااات، نقر های سااایاسااای خا  آنو گفتمان هایّتدولتی و مبتنی بر معانی ذهنی، ن
فا میمیمه یاسااای ای ند. ارادهدر تحو ت سااا که برخال  کن گرایی رویکردی اساااات 

کننده در عامل تعیین دهد وسااااختارگرایان، اصاااالت را به کارگزاران و اراده انساااانی می
درواقع مبتنی بر  این رویکردداند. های بازیگران میها و ارادهت اامیمات ساایاساای را انگیزه

های ساایاساای اجتماعی باید محور شااناختی اساات و معتقد اساات در تبیینفردگرایی روش
نی، فردی باشااد. بر این اساااس بر نظریاتی همچون انتخاب عقال هاییّتها و نتحلیل انگیزه

به گرایییدهفا ندو...  ید دار تأک یل خود  ند این (84ی 1382، وبر) عنوان محور تحل . هرچ
ساختارها و ارادهمواجه شده و در نگرشمیدیدگاه نیز با نقدهای مه ها های جدید بر تعامل 

کنند های انسااانی که در قالب نخبگان ساایاساای تجلی میهرحال ارادهشااود اما بهتأکید می
 ,Giddens) ی در تعامل بین سااااختار و کارگزار و در نظریات سااااختاریابینقر محور

شناخت  (157 :1976 سیاسی با  ایفا کرده و لذا کلید فهم تعامل مذکور در تحو ت عرصه 
برای فهم مناسااابی از تحو ت سااایاسااای و چرا ی  کهطوریبهافتدر کارگزاران اتفاق می

های ساایاساای و بافت نخبگان به بررساای اراده ها در هر نظام ساایاساای بایدها و قوتضااعف
 سیاسی پرداخت.

 . بررسی وضعیت رأی اعتماد به وزرا3
و  لیاز تشک پس رانیوز أتیه ید برایجمهور با سیر  ی،قانون اساس 87بر اساس اصل 

 ز در مورد مسااا لین یت ااد رد. در دورانیاعتماد بگ یرا گر از مجلسید از هر اقدام ریپ
ند از مجلسیم و مورد اختال  ممه قاضااااا رانیوز أتیه یبرا توا ند. یرا یت ماد ک  اعت

تواند گیری از این ابزار نظارتی تا حدی اسااات که میرویکرد نمایندگان مجلس در بهره
شخص نماید. از طرفی میزان آمار عدم رأی اعتماد به وزرا  نحوه تعامل دولت و مجلس را م

ست سیاسی ادوار مختلف مجلس میدر کنار آمار ا تواند در برآوردی کیفی یضا  و ترکیب 
از نوع رفتار نمایندگان راهگشاااا باشاااد. برای مثال پایین بودن آمار عدم رأی اعتماد در 

اندیشی تواند نشانگر م لحتگیری سیاسی متفاوت نسبت دولت وقت، میمجلسی با جهت
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ثریت نمایندگان آن دوره باشدر اما با  بودن و برخورداری از روحیه تساهل و تسامح در اک
آمار اساااتیضاااا  نسااابت به آمار رأی عدم اعتماد در همان دوره نشاااانگر اتخاذ رویکردی 
منفعالنه در رأی اعتماد به وزرا اساات. از سااوی دیگر با  بودن آمار رأی اعتماد در مجلس 

و یا حساسیت و جدیت در غیرهمسو با دولت از دو جنبه قابل تحلیل استی برخورد سیاسی 
انجام وظایف نظارتی. این درحالی اسااات که همین آمار در یک مجلس همساااو با دولت 

 بیشتر از جنبه دوم قابل بررسی است. 
با توجه به مفروضات فوق در این بخر آمار رأی اعتماد در ادوار مختلف مجلس مورد 

های آتی، تحلیلی یکرارچه از بخرها در بررساای قرار خواهد گرفت و نهایتاً با تکمیل داده
 گردد.نتایح ارا ه می
به وزرای میبیانگر وضاااعیت رأی اعتماد نمایندگان مجلس شاااورای اساااال 1شاااکل 

ها مجلس اول به لحاظ تعداد، با بررسااای های اول تا دوازدهم اسااات. طبق این دادهدولت
های رجایی، باهنر، مهدوی کنی و موساااوی، پرکارترین دولتی صاااالحیت چهار کابینه
ماد، مجلس نهم و پس از آن مجلس از این حیث می عدم اعت عداد رأی  باشاااد. از منظر ت

ترین توان اصاالیمجلس دوم از بیشااترین نساابت عدم رأی اعتماد برخوردارند. هر چند می
سیاسی مجلس و دولت و بعلل این امر را گرایر شنهادی های متضاد  رخورداری وزرای پی

ستر لیکن نمی شتر دان سوابق عملکردی بی توان این عوامل را به تمام مجالس تعمیم داد. از 
صولگرا یندگاننما یتوجود آنکه اکثر برای نمونه، در مجلس پنجم با بودند  یانمجلس از ا

بود،  یجمهور ریاساااتدوره  یندر انتخابات هفتم یاناصاااولگرا یدایکاند یزن آن یسو ر 
مجلس اعالم کرد که  این انتخابات، در طلبانو اصااال میمحمد خات یدساا یروزیپس از پ
کشااور آماده  و توسااعه یشاارفتپ برای و داردمقدم می یو حزب یرا بر منافع جناح یمنافع مل
 یمجلس شورا یندگاناز نما یریجمع کثاز همین رو  .استطلب با دولت اصال  همکاری
 یکتبر یرانا جمهورییاسااترا به ر یانتخاب و ی،خاتم یدمحمدبه ساا یانامه یطمیاسااال

نمودند و اعالم  یشانو مساعدت با ا یکامل خود را جهت هرگونه همکار یگفتند و آمادگ
رأی میخاتوزیر پیشاانهادی  22می، به تما1367ماه مرداد 29مجلس، مورخ  121در جلسااه 

هشتم با وجود اینکه به لحاظ سیاسی، همسو با از سوی دیگر، مجالس هفتم و اعتماد دادند. 
تن از وزرای پیشانهادی رأی اعتماد ندادند. بنابراین مقایساه ادوار  9دولت وقت بودند اما به 

شاخ ی برای مجلس به لحاظ همراهی با دولت در رأی اعتماد به وزرا به تنهایی نمی تواند 
 ها و مجالس باشد.قضاوت عملکرد دولت
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. وضعیت رأی اعتماد به وزرا در ادوار اول تا دهم بر حسب تعداد1شكل   

 )منبعی نگارنده(

در بستر  تواندیمختلف م یهادولت یشنهادیپ یاعتماد به وزرا أیدرصد ر یانتفاوت م
 یاکم اگرچه . یشی/عدم م الحه تحلیل شودم لحت اندگرایی و یا یی/حقگراجنا  یکل
ندیدرصااااد نم ینابودن  یادز جالس و  یبرا یاریبطور مطلق مع توا قضاااااوت عملکرد م

منظر مجالس شاااشااام، هفتم و  ینادعا را مطر  نمود که از ا ینا توانیها باشاااد اما مدولت
شتم برخوردار از رو سو رغمبه یرااندر زبوده یمتعادل یکرده با دولت وقت، حداقل به  ییهم

شنهادیپ یردو وز س یندند. بنابرااعتماد ندا یرأ ی سیصرفنظر از نوع نگرش  از  ی،و حزب یا
نبرخوردار بودهمیمواضاااع مساااتحک با اکثر یدرحال ین. ادا که مجلس پنجم   یتاسااات 

صولگرا سن ن یبرا یانا شیبر نرمر و م لحت اند یمبتن یکردیخود در رو یتاثبات ح  ی
 .کندیدولت اصالحات م یشنهادیپ ینهتمام کاب ییداقدام به تأ

 یرنخسااات وز یا جمهوریستعامل با حداقل دو ر  در ساااوم و نجا که مجالس اولآ از
شان ماندبودهمختلف  ستنباط نمود که برخال  مجلس  ینگونها توانی، با توجه به عملکرد ا
 اند. در خ اااو به م اااالحه و نرمر با جنا  مخالف خود داشاااته یکمتر یلپنجم، تما

جمهور  یسکسب شده توسث ر  یدرصد آرا توان بهعوامل م ثر بر رویکرد نمایندگان می
از  یمردم و برخوردار یاندر م یقو یاجتماع یگاهعدم وجود پا یاوقت، احسااااس وجود 

 اشاره نمود. ید ولوژیکنگاه ا
تواند در بحث توان چنین نتیجه گرفت که هر چند آرایر سااایاسااای نمایندگان میمی

کننده در این  یکن این مسااأله تنها عامل تعیینرأی آوری وزرا در مجلس تاثیرگذار باشااد ل



 9                                  98پاییز /48یزدهم/شماره سال س                 

گرایی و عواماال دیگر از جملااه وجود یااا عاادم وجود روحیااه حق امر نبوده و بااایااد
 اندیشی )شخ ی و ملی( را نیز مورد توجه قرار داد.م لحت

 . ابزار نظارتی تذكر 4
بر  یندگاننما یا یندهمواردى که نما یهدر کل ،مجلس ینامه داخل یینآ 208ماده  مطابق با

آنان حق س ال  یفاز وظا یکىدرباره  یروز یاجمهور  یسقانون اساسى، از ر  88اصل  طبق
ول کتباً تذکر ئمساا یرو وز جمهوریستوانند درخ ااو  موضااوع موردنظر به ر دارند، مى
دارد خالصاااه تذکر را در جلساااه علنى مجلس قرا ت و متن  یفهوظ یزن یساااهر  یأتدهند. ه

توانند عالوه بر این نمایندگان می .یدمربوط ابالغ نما یروز یا جمهوریسا به ر کامل تذکر ر
 در صحن علنی مجلس نیز به صورت علنی به ر یس جمهور و وزرا تذکر شفاهی دهند. 

در صااورتی که بخواهیم ابزارهای نظارتی را به لحاظ اهمیت، تاثیرگذاری و تشااریفات 
گیرد. متاساافانه با توجه به لترین سااطح نظارتی قرار میبندی کنیم تذکر در نازاداری درجه

اینکه دریافت تذکر از نمایندگان برای مساائو ن اجرایی کشااور تبعات خاصاای نداشااته این 
ستفاده  ابزار نظارتی عمالً کارکرد خود را از دست داده است. قابل ذکر است که سهولت ا

 دهد.افزایر می از ابزار تذکر، احتمال استفاده غیرمنطقی از آن را
فراوانی تذکر نمایندگان به مسئو ن اجرایی کشور طی ادوار اول  2شکل و  1جدول در 

ارا ه شااده اساات. بر اساااس آن از دوره پنجم به بعد تعداد میتا دهم مجلس شااورای اسااال
طوری که تعداد ه مساائو ن اجرایی کشااور شاااهد یک ساایر افزایشاای اساات. بهتذکرات ب

سبت به دوره پنجم  ست. در خ و  علل این  5/7تذکرات دوره نهم ن شته ا شد دا برابر ر
توان به افزایر نسااابی ساااطح کیفی عملکرد نمایندگان، پیچیدگی مساااا ل اجرایی امر می

ایی بهتر نمایندگان با ابزارهای نظارتی در ها و همچنین آشننسبت به گذشته، افزایر چالر
 اختیارشان دانست.

گفت  ددر خ و  مقایسه ادوار مجلس به لحاظ کمترین و بیشترین تعداد تذکر نیز بای
در بین ادوار اول تا دهم کمترین فراوانی تذکر به مساائو ن اجرایی کشااور در دوره چهارم 

فقره تذکر در مجلس نهم به ثبت رسیده  15491فقره و بیشترین آن با تعداد  2084مجلس با 
است. البته شایان ذکر است که آمار ذکر شده در مورد مجلس دهم مربوط به اجالسیه اول 

تا پایان این دوره منتظر ماند. البته با توجه به  آن باید و دوم اساات و برای قضاااوت در مورد
نسبت به مجلس نهم دور از عملکرد دوساله این مجلس، افزایر آمار تذکرات مجلس دهم 

 انتظار نخواهد بود.
  

. فراوانی تذكر نمایندگان مجلس به مسئوالن اجرایی كشور طی ادوار مجلس اول تا دهم1جدول   
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 مسئوالن اجرایی
 ادوار مجلس

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2225 2475 2110 543 106 196 146 257 252 رئیس جمهور
117

8 

 161 199 261 159 ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزیر ارتباطات و فناوری

 49 72 67 69 26 14 2 11 3 ـ وزیر اطالعات 

 436 865 770 554 155 150 87 272 272 174 پرورش ووزیرآموزش

 458 764 394 347 150 100 71 92 78 76 وزیر امور اقتصادی 

 128 300 452 363 33 26 7 27 8 15 وزیر امورخارجه

 ـ ـ 507 768 189 88 78 233 332 262 وزیر بازرگانی

 273 745 691 725 292 262 226 523 595 422 وزیر بهداشت

 ـ ـ ـ ـ 93 84 38 64 217 223 تلگراف و تلفن،پست

 422 749 147 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رفاه  و وزیر تعاون،کار

   37 27 17 18 8 ـ ـ ـ وزیر تعاون

 896 1322 1146 1062 ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزیر جهاد کشاورزی

 ـ ـ ـ ـ 373 227 134 331 253 58 وزیر جهاد سازندگی

 91 198 108 23 30 35 16 117 220 179 وزیر دادگستری

 77 98 64 63 23 12 15 41 17 19 وزیر دفاع

 813 1750 325 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزیر راه و شهرسازی

 ـ ـ 1027 979 416 303 290 530 614 549 وزیر راه و ترابری

وزیررر رفرراه و تررامرریررن 
 ـ ـ 245 162 ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجتماعی

 ـ ـ ـ ـ ـ 0 0 0 20 14 وزیر سپاه

 ـ ـ ـ ـ 115 70 64 65 106 107 وزیر صنایع 

 ـ ـ ـ ـ ـ 0 6 36 37 18 وزیر صنایع سنگین

 ـ ـ ـ 399 ـ ـ ـ ـ ـ ـ صنایع و معادن

عدن و  عت، م وزیر صرررن
 344 1416 583 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تجارت

 157 363 315 257 ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزارت علوم

نگ و آموزش  وزیر فره
 عالی

 ـ ـ ـ ـ 76 31 29 104 113 86

 109 394 357 274 107 70 32 58 62 58 فرهنگ و ارشاد 

 ـ ـ 124 69 59 54 13 35 41 20 وزیر کار و امور اجتماعی

 ـ ـ ـ ـ ـ 115 117 324 594 398 وزیر کشاورزی

 606 1466 1170 1098 424 286 195 566 554 453 وزیر کشور

 ـ ـ 230 273 97 129 73 139 120 95 وزیر مسکن و شهرسازی

 ـ ـ ـ ـ ـ 33 34 33 29 19 معادن و فلزات

 228 606 745 548 183 255 172 414 325 314 وزیر نفت

 644 1577 1272 882 368 242 177 364 465 470 وزیر نیرو



 11                                  98پاییز /48یزدهم/شماره سال س                 

 145 382 102 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زیر ورزش و جوانانو

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 170 142 24 سازمان برنامه و بودجه

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 35 2 8 اموراستخدامیسازمان

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 8 17 ـ محیطزیستسازمان

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 33 18 13 سازمان تربیت بدنی

 ـ ـ ـ ـ ـ 1 2 ـ 182 205 سازمان صدا و سیما

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 183 ـ ـ معاون اول

 ـ ـ ـ   ـ ـ 1 ـ 54 84 *سایر

461 جمع

5 

574

7 

495

4 

208

4 

271

1 

376

9 

1121

1 

1361

4 

1549

1 

721

5 

سازمان  یی،اجرا ، معاونجانبازان یادخرداد، بن 15بنیاد مستضعفان، بنیاد  ین،امور مهاجر*. 
 یواند یغات،امداد، سازمان تبل یتهمفرمان امام، ک یگیریستاد پ یح،ستاد بس ی،اتم یانرژ

 .محاسبات

 
. میزان استفاده نمایندگان مجلس از ابزار نظارتی تذكر طی ادوار اول تا دهم2شكل   

 )منبعی نگارنده(

ها با یکدیگر به لحاظ بیشاااترین و کمترین دریافت کنندگان برای مقایساااه بهتر دوره
هایی که با اند و آمار وزارتخانههای کنونی معیار قرار گرفتهوزارتخانه 3شاااکل تذکر، در 

اند، تجمیع گردیده اساات. بر همین اساااس در طول ادوار اول تا دهم، یکدیگر ادغام شااده
 درصااد از مجموع تذکرات( در 64/13فقره تذکر )معادل با  9488ر یس جمهور با دریافت 

راه »گیرد. بدنبال آن وزرای صدر لیست بیشترین دریافت کنندگان تذکر از مجلس قرار می
درصااد(،  58/12) 8752به ترتیب با « نیرو»و « کشااور»، «جهاد کشاااورزی»، «و شااهرسااازی

درصد( در مجموع  29/9فقره تذکر ) 6461درصد( و  80/9) 6818درصد(،  57/10) 7350
توان چنین اند. از همین رو میدوار مختلف مجلس دریافت کردهبیشترین تعداد تذکر را از ا

ها ساااروکار دارند بیشاااتر مورد توجه  با آن نتیجه گرفت که موضاااوعاتی که اکثراً مردم 
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گیرد. البته بخشی از این تذکرات ااا همان طور که در خ و  سوال نیز نمایندگان قرار می
های انتخابیه صااورت از او برای حوزه بیان شااداااااا با هد  فشااار به وزیر و دریافت امتیاز

، یقاادوسااامییکر، 13/5/1397، یااانکواکب، 22/12/1396، ینیحسااا ینقوگیرد )می
توان از موضوعات مورد اختال  به روشنی دریافت. برای مثال (. این امر را می27/4/1396

شهرستان ستند و با ای خود ها بدنبال حل مشکالت منطقهبا توجه به اینکه اکثر نمایندگان  ه
ناطق  به خ اااو  در م مده مردم  غه ع غد له راه و مساااکن دو د که مسااائ به این جه  تو
کمتربرخوردار اسااات لذا نمایندگان با تذکر به وزیر راه و شاااهرساااازی ساااعی در حل این 

 اند. مشکالت داشته
به ر یس جمهور را می تذکر  با ی  ندگان فراوانی  مای که ن یل نمود  نه تحل توان اینگو

های ر یس جمهور دانسته و یاری از ضعفهای عملکردی دولت را متوجه سیاستمجلس، بس
با توجه به اینکه ساا ال و اسااتیضااا  در خ ااو  ر یس جمهور از تشااریفات و پیامدهای 
بیشتری برخوردار بوده بنابراین درصد تذکرات به شخص ر یس جمهور افزایر یافته است. 

ااا بیانگر افزایر  4 شکلر ااا نشان داده شده در روند تغییرات فراوانی تذکر به ر یس جمهو
 روحیه انتقادی نمایندگان نسبت به رؤسای جمهور از مجلس ششم به بعد است.

 
طی ادوار اول تا دهم مجلس مجموع تذكر نمایندگان به مسئوالن اجرایی كشور. 3شكل   
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طی ادوار اول تا دهم مجلس فراوانی تذكر نمایندگان به مسئوالن اجرایی كشور. 4شكل   

 )منبعی نگارنده(

 . ابزار نظارتی سؤال 5
 ندگانینما کل چهارم کی حداقل در هر مورد که یقانون اساااساا 88اساااس اصاال  بر
 ، دربارهر مساائولیاز وز ندگانیاز نما کیا هر یمهور و ج سیاز ر میاسااال یشااورا مجلس

حاضر شود  در مجلس است ر موظفیا وزیجمهور  سیکنند، ر  س ال آنان فیاز وظا یکی
ست کهدهد وابج س ال و به صل  .  زم به ذکر ا س 84ا سا را در برابر  یندگاننما یقانون ا

و  یداخل یلکه در تمام مساااا شاااودینان قا ل مآ یحق را برا ینو ا داندیملت مسااائول م
 کشور اظهار نظر کنند. یخارج

 یدبا یرو وز جمهوریسر  ییکه پاسخگو داردیم یانبه صراحت ب یقانون اساس 88 اصل
بر  نشده است. ینیب یرها پآن یبرا یکتب ییو حق پاسخگو یرددر صحن مجلس صورت گ

متضاامن  یساایونابتدا گزارش کم یجلسااه علن در آیین نامه داخلی مجلس 210 مبنای ماده
 یقهدق به مدت حداکثر پنح یسیونکم یانجام شده توسث سخنگو هاییطر  س ال و بررس

 و هرکدام حداکثر به مدت پانزده ترتیب به کننده س ال یندهو نما یرسرس وز شودیمطر  م
جلسااه نظر  یسر  ،یندهنما نشاادنو در صااورت قانع  دهندیخود را ارا ه م یحاتتوضاا یقهدق

حاضااار، نظر به وارد  یندگانکه اکثر نما درصاااورتی .کندیمورد أخذ م ینمجلس را در ا
 یسمجلس موظف اسااات موضاااوع را به ر  یسبدهند ر  یندگاننما یا یندهبودن سااا ال نما

به بعد  .یدارجاع نما یدگیجمهور جهت رسااا قانون  یبازنگر یطالبته از مجلس هشاااتم 
س ال،  مجلس یبعد نظارت یتبه منظور تقو ،لسمج یداخل نامهیینآ صورت وارد بودن  در 

شود و چنانچه یک وزیر سه مرتبه کارت زرد دریافت کند به وزیر یک کارت زرد داده می
 تواند او را استیضا  کند. مجلس می
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ی تلنگرسااوال نمایندگان از مساائو ن اجرایی کشااور و ارا ه کارت زرد به آنها در واقع 
را به ساارعت اصااال   اقدامات اشااتباهرا انجام دهند و امور محوله  دولت تا یوزرابه  اساات
 یضا است یندکردن فرآ یجیتدر یقتدر حق مسئو ن اجراییبه سوال و اخطار فلسفه  کنند.
برای روشن شدن ابعاد در ابتدا  شود یضا باره است یکبه  یریآن که وز یبه جا یعنی راست
سأله سیده میی مورد اختال  از م سوا تی پر شدن ووی  صورت قانع ن بعد از  شود و در 
شدار  دادن سازوکار  اخراد از دولت به وزیرسه کارت زرد، ه شد. وجود این  داده خواهد 

ستبداد نگردند و همواره مینظارتی باعث  شور هیچگاه دچار ا سئو ن اجرایی ک شود که م
 خود را در مقابل ملت پاسخگو بدانند. 

 
بیانگر میزان اسااتفاده نمایندگان ادوار اول تا دهم مجلس شااورای  5شااکل  و 2 جدول

سال ضای اعالم وصول میا ساس آمارهای موجود تعداد تقا ست. بر ا س ال ا از ابزار نظارتی 
طوری از یک سیر ثابتی برخوردار نیستر به شده در صحن علنی مجلس طی ادوار مختلف

ست و این تعداد تا دوره  242که در مجلس اول  شده ا صول  صحن اعالم و س ال در  فقره 
سااوم یک ساایر نزولی و پس از آن تا دوره هفتم یک ساایر صااعودی داشااته اساات. هر چند 

سأله می سیاسی نمایندگان در این م شد لیکن عامل ترکیب  صلی افزایر تواند تاثیرگذار با ا
ساز و نقاط عطف سیاسی، نسبی س ا ت را بایستی در رویدادها و تحو ت مهم و سرنوشت

اجتماعی، فرهنگی و اقت ااادی کشااور و همچنین مناساابات و تحو ت بین المللی جسااتجو 
سعه پروژهنمودر که از آن جمله می شروع تو سالمی،  ستقرار نظام جمهوری ا های توان بهی ا

اتی، صاانعتی و سااازندگی، تشااکیل دولت اصااالحات و حوادت و تحو ت عمرانی، خدم
سته سأله انرژی ه سال مربوطه، م سته، تحریم1388ای، انتخابات  ای های اقت ادی، توافق ه

سا ل آن  شته که م شاره نمود. هر کدام از این رویدادها پیامدهایی را به همراه دا برجام و... ا
البته این نکته را نبایساااتی از نظر دور  یر قرار دهد.ممکن اسااات چندین مجلس را تحت تأث

شخ ی و یا منطقه ضاهای  س ا ت نیز  به علت تقا ای نمایندگان از ساخت که تعدادی از 
ر خباز، 13/8/1397ر امیری فراهانی، 19/09/1397وزرا پرسااایده شاااده اسااات )پزشاااکیان، 

های بررسی شده در صحن های اعالم وصول شده و س ال(. اختال  تعداد س ال6/5/1398
 تواند شاهدی بر این مدعا باشد. و همچنین تعداد س ا ت مسترد شده می
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 . میزان استفاده نمایندگان از ابزار نظارتی سؤال طی ادوار اول تا دهم مجلس2جدول 

 های مجلسدوره

تقاضررای سرر ال 
شده در  صول  و

 صحن

سرررر ا ت 
 مسترد شده

ت سررررررر ا 
بررسرری شررده 

 در صحن

سرر ا تی که پاسرر  
وزیربه آنها قانع کننده 

 نبوده است

سرر ا تی که پاسرر  
وزیر برره آنهررا قررانع 

 کننده بوده است

 اول 
  

 120 85 205 ر 242
    84.71 41.46 58.54 

 دوم

  

 14 73 87 ر 111
    78.38 83.91 16.09 

 سوم

  

 12 37 49 ر 83
    59.04 75.51 24.49 

 چهارم

  

95 20 49 43 6 
  21.05 51.58 87.76 12.24 

 پنجم

  

172 31 83 69 14 
  18.02 48.26 83.13 16.87 

 ششم

  

397 75 155 86 69 
  18.89 39.04 55.48 44.52 

 هفتم

  

496 89 104 80 24 
  17.94 20.97 76.92 23.08 

 هشتم

  

322 89 115 30 85 
  27.64 35.71 26.09 73.91 

 نهم

  

370 60 76 24 52 
  16.22 20.54 31.58 68.42 

 دهم

  

235 19 88 17 71 
  8.08 37.45 19.32 80.68 

 
 نکاتی

* علت اختال  آمار تقاضاااهای سااوال اعالم وصااول شااده با سااوا تی که در صااحن 
و گیری نمایندگان سااوال کننده عدم پی -1اند از سااه حالت خارد نیسااتی بررساای شااده

اقناع نمایندگان  -3استرداد سوال توسث نمایندگان سوال کننده  -2بالتکلیف ماندن سوال 
 سوال کننده از پاسخ وزیر  در کمیسیونهای تخ  ی و قبل از بررسی سوال در صحن.

درصااد  -1به ترتیب بیانگری  6الی  3های ** درصاادهای قید شااده در هر یک از سااتون
های بررسی درصد سوال -2سوالهای اعالم وصول شده،  سوا ت مسترد شده نسبت به کل

شده،  سوالهای اعالم وصول  سبت به کل  صد  -3شده ن سخ وز یس ا تدر  هاآن یر بهکه پا
ست شده در صحن و  قانع کننده نبوده ا سوالهای بررسی  سبت به کل   یس ا تدرصد  -4ن

سخ وز ست بودهقانع کننده  هاآن یربهکه پا سوالها ا سبت به کل  صحن ن شده در  سی  ی برر
 )مأخذی صورت مذاکرات دوره اول تا دهم مجلس شورای اسالمی(باشند.می
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 )منبع: نگارنده(مجلس میزان استفاده نمایندگان از ابزار نظارتی سؤال طی ادوار اول تا دهم. 5شكل 
های نمایندگان به لحاظ قانع شدن )وارد نبودن س ال( و یا س ال بیانگر وضعیت 6شکل 

ساس آن اگر مجلس اول را در نظر  ست. برا س ال( ا سخ وزیر )وارد بودن  شدن از پا قانع ن
نگیریم، تا مجلس هفتم همواره تعداد ساا الهایی که پاسااخ وزرا به آنها برای نمایندگان قانع 

ت که پاسخ وزرا به آنها قانع کننده بوده استر در حالی هایی اسکننده نبوده، بیشتر از س ال
شاااود. در خ اااو  علل این امر که از مجلس هشاااتم به بعد این روند کامالً معکوس می

توان به کاهر ساااطح توازن عملکردی نمایندگان اشااااره نمود. این مساااأله خود علل می
ود از نقطه نظر پیامدهای مترتب شود. با این وجمختلفی دارد که در ادامه به آنها پرداخته می
سی نه بر این امر، اقلیت فعال خارد از چارچوب سیا شوری و ا تالفات  سا ل ک های کالن م

تنها باعث پویایی مجلس نخواهند شااد بلکه انرژی نمایندگان را صاار  موضااوعاتی غیر از 
 کاهند.مسا ل با اهمیت کشور نموده و از کارآمدی آن می

 
. وضعیت سؤاالت نمایندگان به لحاظ پاسخ وزرا طی ادوار اول تا دهم مجلس6شكل   

 )منبعی نگارنده(

ساس بر  سال 8شکل و  7شکل ا شورای ا شترین میدر طول ادوار اول تا دهم مجلس  بی
درصااد(،  68/10فقره ساا ال )معادل  105با « کشااور»گان به ترتیب از وزاری ساا ال نمایند

0

100

200

300

400

500

600

اول  دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم
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س ال )معادل  104با « صنعت، معدن و تجارت» صد(،  58/10فقره  سازی»در شهر و « راه و 
شاورزی» س ال )معدل  100هر یک با « جهاد ک ست. بدنبال آن  17/10فقره  صد( بوده ا در

فقره ساا ال )معادل با  80نیز هر یک با دریافت  «نیرو»و « امور اقت ااادی و دارایی»وزارت 
گیرند. البته این به آن معنا نیسات که های بعدی قرار میدرصاد کل سا ا ت( در رده 14/8

اند های مذکور با همین ترتیب بیشاااترین سااا ال را دریافت کردهها وزارتخانهدر همه دوره
به تحو ت و رویدادهای مختل با توجه  ها در صااادر ف یکی وزارتخانهبلکه در هر دوره 

س ال شوندگان قرار گرفته شترین  وزارت اقت اد و  8شکل اند. برای مثال مطابق با لیست بی
درصد س ا ت را به خود اخت ا  داده است، در دوره  88/3دارایی که در دوره اول تنها 

گیرد که این ت در رتبه اول ساا ال شااوندگان قرار میدرصااد ساا ا  37/22نهم با دریافت 
ست که  سا ل مهم اقت ادی در این مقطع از تاریخ دارد. قابل ذکر ا خود حکایت از بروز م

نژاد و حسااان روحانی های محمود احمدیسااا ال از ر یس جمهور تنها دو مورد در دولت
 صورت پذیرفته است که در آمار س ال لحاظ نشده است.

 
. مجموع سؤاالت از مسئوالن اجرایی كشور طی ادوار اول تا دهم مجلس شورای اسالمی7شكل   

 )منبعی نگارنده(
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 اهوزارتخانه یعمسئوالن و تجم یکبه تفك مجلس شده در صحن یسؤاالت بررس. 8شكل 

 )منبعی نگارنده(

. استیضاح 6  
و اعمال نظارت مستمر  یرانکنترل وز جهت ینظارت یابزارها همترینم از یکی یضا است
سئو ن پارلمان ست. ییاجرا بر م ست  ینهسقوط کاب یماز ب یرانو وز در واقع دولت ا و از د
خاطر  یتگام بردارند که رضاااا یجهتچهارچوب قانون و در در  یدباجایگاه خود دادن 
در مقابل نمایندگان مردم پاساااخگو و را  ودمردم را فراهم آورند و خ یت نمایندگاناکثر

 بدانند. یپارلمان ینقوان فقث مجری
های در کنار مکانیزم ایران، نمایندگانمیقانون اساسی جمهوری اسال 89به موجب اصل 

البته  .نیز دارندجمهور را  یسو ر  یرانوز یئته یر،وز یضا امکان استنظارتی تذکر و س ال 
یندگان در خ و  سوم نما یکطر  است که حداقل به امضاى وقتى قابل  یضا است این

 برسد.در خ و  وزرا  یندگانبه امضاى حداقل ده نفر از نماو  ر یس جمهور
ست مطابق با آیین نامه داخلی مجلس، و با ذکر  یحموضوع به صورت صر یدبا یضا در ا

 هیأت گردد. یملتساا یسااهر  یأتو به ه یمتنظ یشااود و به صااورت کتب ینموارد، مع یامورد 
و در همان روز  یدرا اعالم وصول نما یضا است یجلسه علن ینموظف است در اول یسه نیزر 

 یندگاننما ینارسال و همزمان چاپ و ب یضا استمورد  یرانوز یا یروز یرا برا یضا متن است
موظفنااد ظر  ده روز پس از طر  نیز  یرانوز یاأته یاا یروز .(223مااده ) کنااد یعتوز
در جلسااه (. 225 ارا ه دهند )ماده زم را  یحاتدر مجلس حاضاار شااوند و توضاا ضااا یاساات
 یا یرتواند به دفاع از وزمى جمهوریسکنندگان، ر  یضاااا اسااات یاناتپس از ب یضاااا ،اسااات
توانند به دفاع مى یزن یضا مورد است یرانوز یا یروز ینبرردازد، همچن یضا مورد است یرانوز



 19                                  98پاییز /48یزدهم/شماره سال س                 

ستنهایتاً  .(226 ماده) از خود برردازند ضا ،پس از انجام ا سه عدم اعتماد وز یسر  ی  یا یرجل
به وزیر رأی اعتماد مجدد ندهند  و در صاااورتی که نمایندگان گذاردرا به رأى مى یرانوز

 شود.وی از وزارت عزل می
ستیضا  9شکل  دوار اول تا دهم مجلس است. بر های صورت گرفته در ابیانگر تعداد ا

فقره استیضا  اا که دو مورد از آنها منجر  6با  1397اساس آن مجلس دهم تا پایان شهریور 
باشد. از سوی دیگر پس از انقالب به عزل وزیر گردیدا پر کارترین مجلس از این حیث می

جام نگرفته تا به امروز مجلس دوم تنها مجلساای اساات که در آن هیچ گونه اسااتیضاااحی ان
 توان آن را ناشی از شرایث خطیر جنگ دانست.است که می

توان این ادعا را مطر  نمود که بر اساااس ترکیب می 11شااکل و  10شااکل با توجه به 
ثریب نمایندگان مجالس چهارم و ششم به جناحی مجالس و تعداد استیضا  و عزل وزرا، اک

یک از اند زیرا هیچهای سااازندگی و اصااالحات داشااتهترتیب همسااویی عمیقی با دولت
ها منجر به عزل وزیر مربوطه نگردید. از سااوی دیگر مجالس هفتم، هشااتم و نهم اسااتیضااا 

عزل وزرا علیرغم غلبه اکثریت اصااولگرا و همسااویی با دولت وقت، نگاه جناحی مطلق به 
اند. اما در این میان مجالس پنجم و دهم از ترکیبی میانه برخوردار بوده و تأثیر این نداشاااته

 ترکیب میانه به خوبی در تعداد و همسویی تغییرات دو متغیر عزل و استیضا  مشهود است.
 

 
 )منبع: نگارنده(مجلس های صورت گرفته در ادوار اول تا دهم. وضعیت استیضاح9شكل 
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 های مختلفهای صورت گرفته در ادوار مجلس بر اساس دولت. تفكیک استیضاح10شكل 

 )منبعی نگارنده(

-  
 شكل 11. سهم جناحهای راست و چپ از كرسیهای ادوار سوم تا دهم مجلس شورای اسالمی1

 )منبعی نگارنده(
های صورت گرفته طی ادوار اول تا دهم که بیانگر موضوع استیضا  12شکل اساس بر

سال شورای ا ست، از میمجلس  شده در ادوار مختلف مجلس، وزارت  28ا ستیضا  انجام  ا

                                                      
 یمحمد محسن شارع ی،غالمرضا خواجه سروجهت رسم این نمودار از منابع زیر استفاده شده استی . 1
ل بافت یتحل( »1396) یزارع یعلی، فوز یحیی یراسااالم یلس شااورامج یاساایتحو ت ساا یخ(. تار1394)

، 1391خرداد  15، ین،  خبرآنال«(ادوار اول تا دهم) ندگان مجلسینما یو تخ ااا ااا ی، اجتماعیاسااایسااا
و همچنین  20/12/1390 یران،، روزنامه ا1394اسفند  9 یزان،م ی، خبرگزار1394اسفند  11 یم،خبرگزار تسن

 پنجم. ی اول تادورهمیاسال یمجلس شورابا عنوان مید انقالب اسالهای مرکز اسناکتاب
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از این  درصاد( دارای بیشاترین آمار 57/28فقره اساتیضاا  )معادل با  8راه و شاهرساازی با 
به نظر میحیث می که  قل و باشااااد  خا  حوزه حمل و ن رسااااد عواملی نظیر حوادت 

 ای در این حوزه بر فراوانی آن م ثر بوده است.های توسعهگستردگی مشکالت و پروژه

 
 (ندهمنبع: نگار)های صورت گرفته طی ادوار اول تا دهم مجلستفكیک موضوعی استیضاح. 12شكل 

 . تحقیق و تفحص 7
شورا ینظارت یابزارها ینترو تفحص از مهم یقتحق سال یمجلس  ست که با ارا ه میا ا

مجلس  یو با بازتاب موضوع در صحن علن شودیآغاز م یندگاننما یدرخواست آن از سو
 .یابدیخاتمه م ییموضوع در مراجع قضا یگیریموارد، با پ یو در برخ
صل  به سقانون  76موجب ا سا سال یاشور مجلس» یا  در تمام و تفحص قیتحق حقمیا

، پیشنهاد اصلاین نگهبان از  یشورا یریتفس یهنظر یکالبته براساس «. امور کشور را دارد
 باید به ت ویب مجلس برسد. و تفحص یقتحق

تعداد تقاضااای تحقیق و تفحص در ادوار مجلس دارای  13شااکل و  3جدول مطابق با 
روند افزایشی است به طوری که تعداد تقاضای تحقیق و تفحص از عدد صفر در دوره اول 

توان این افزایر را ناشااای از در دوره نهم رسااایده اسااات. هر چند می 182مجلس به عدد 
ماپیچیدگی عداد های تحو ت مختلف در طول ز ند منطقی در افزایر ت ن دانسااات و رو

تحقیق و تفحص را مثبت ارزیابی کردر اما جهشاای که در تعداد تقاضااای تحقیق و تفحص 
خورد، یک روند غیرمنطقی است که به چشم می 13شکل در مجلس هشتم و بعد از آن در 

ضاهای  30ه منفی قلمداد نمودر چراکه کمتر از توان آن را به عنوان یک م لفمی صد تقا در
مورد ت ااویب قرار  15شااکل و  14شااکل تحقیق و تفحص با توجه به آمار ارا ه شااده در 

ع و تحلیل دقیق از اوضااااع توان اینگونه انگاشااات که عدم اطالگرفته اسااات. بنابراین می
شی شور، بخ ستک شکالت و عدم تطابق درخوا سا ل و م صلی و نگری به م ها با نیازهای ا
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کالن کشاااور از جمله د یل مهم مخالفت اکثریت نمایندگان با بخر عمده تقاضااااهای 
تحقیق و تفحص بوده اسااات. این کاهر کیفیت عملکرد اقلیت نمایندگان که پیر از این 

تواند برای کشااور نگران کننده باشااد زیرا ( می6 شااکلدی از آن ارا ه گردید )نیز شااواه
دهد. در ای درخور، به خود اخت ا  میبخشی از زمان و دستورکار مجلس را بدون نتیجه

اقلیت جهت با این این خ ااو  در صااورتیکه روند آماری عملکرد اکثریت نمایندگان هم
عال می یابی نمیف یت ارز کاهر کیف به عنوان  ندگان  مای یه این طیف از ن شاااد و بود، رو

ای برای ارتقای عملکرد نظارتی مجلس و تکامل آن قلمداد کرد توانساات آن را محرکهمی
اما واگرایی که در روند آماری عملکرد اکثریت و بخشااای از اقلیت فعال رخ داده اسااات 

تواند وابساااته به در مکانیزم انتخاب نمایندگان دارد که می حکایت از مشاااکالتی جدی
تغییرات اطالعاتی و فرهنگی مردم، دگرگونی و پیچیدگی تبلیغات و نظارت ضااعیف بر آن 

 های سیاسی باشد.و مهمتر از همه عدم ساماندهی مناسب در امر احزاب و گروه
 

ادوار اول تا دهم مجلس شورای اسالمی . وضعیت تحقیق و تفحص در3جدول   

ادوار 
 مجلس

تقاضای 
اعالم وصول 

 شده 

تصویب 
شده در 

 صحن

درصد موارد 
تصویب شده 

نسبت به 
تقاضاهای اعالم 

 وصول شده

قرائت گزارش 
تحقیق و تفحص 

 در صحن

درصد ارائه 
گزارش نسبت 

به موارد 
 تصویب شده

 0.00 0 0.00 0 0 اول

 14.29 1 100.00 7 7 دوم

 54.55 6 73.33 11 15 سوم

 78.57 11 77.78 14 18 مچها

 55.56 5 69.23 9 13 پنجم

 76.19 16 77.78 21 27 ششم

 63.16 12 63.33 19 30 هفتم

 36.84 7 26.39 19 72 تمشه

 35.29 6 9.34 17 182 نهم

 21.43 3 13.33 14 105 دهم

 (اه اینترنتی معاونت نظارت مجلس، پایگ)مأخذی صورت مذاکرات دوره اول تا دهم مجلس
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)منبع: نگارنده(. فراوانی تقاضاهای تحقیق و تفحص در ادوار اول تا دهم مجلس13شكل   

 
)منبع: نگارنده(های انجام شده در ادوار اول تا دهم مجلس. وضعیت تحقیق و تفحص14شكل   
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)منبع: نگارنده(اعالم وصول شده یشده نسبت به تقاضاها یبدرصد موارد تصو. 15شكل   

 گیرینتیجه
این پژوهر با مطالعه سااوابق عملکرد نظارتی نمایندگان ادوار مختلف مجلس شااورای 

و بررسااای روندهای کلی و تحلیل آمارهای مربوطه، ما را به این نتیجه رهنمون میاساااال
تغییرات فراوانیا اساااتفاده از ابزارهای نظارتی در مجلس بیر از همه متأثر از  ساااازد کهمی

تحو ت و رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقت ادی بوده است. بررسی موضوعی آمار 
ستفاده از ابزارهای نظارتی نیز م ید این موضوع می باشد چراکه بیشتر بر حیطه مسا ل روز ا

 تمرکز دارند.
ری چند متغیر مرتبث در خ ااو  عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس بطور مقایسااه آما

تطابق ترکیب سیاسی مجلس  همزمان ااا از جمله آمار رأی عدم اعتماد و استیضا  و بررسی
سی نمایندگان برخی دورهبا دولت ست. آنچه که به عنوان اااا رفتارشنا ساخته ا ها را ممکن 

شهود بوده و سوابق عملکردی م شدید آماری قابل طر   ضعف در این  در تحلیل تغییرات 
های منفعالنه و از سوی دیگر فشار افراطی به دولت و اندیشیاست، رکود همراه با م لحت

ای اساات که با توجه به عدم های مبتنی بر منافع شااخ اای، جناحی و به ویژه منطقهپیگیری
   زمان گردیده است.تطابق با نیازهای کالن کشور منجر به تضعیف جایگاه مجلس و اتال

سهم جنا  سیبا توجه به  سی مختلف از کر سیا شته این های  های مجلس طی ادوار گذ
گردد که مجالس برخوردار از ترکیب متوازن ساایاساای عملکرد منطقی در طور اسااتنباط می

اسااتفاده از ابزار اسااتیضااا  دارند. این درحالی اساات که با توجه به آمار عدم رأی اعتماد، 
ترند. از ساااوی ا در کساااب رأی اعتماد کابینه خود از چنین مجالسااای معمو ً موفقهدولت

ضا  در خ و  ر یس جمهور منجر به کاهر  ستی س ال و ا شریفات و پیامدهای  دیگر ت
میل به اساااتفاده از این ابزارهای نظارتی گردیده اسااات. از ساااوی دیگر همین امر یکی از 
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 به رؤسای جمهور است. عوامل م ثر در افزایر فراوانی تذکرات

های سیاسی در مجلس، مسا ل کم توان چنین دریافت که فارغ از سهم جنا از نتایح می
اهمیت غیرهمسو با مسا ل اصلی کشور و منافع ملی طی ادوار اخیر به شدت بر آمار پیشنهاد 
تحقیق و تفحص رد شده در صحن مجلس، تقاضاهای س ال مسترد شده و س الهای منتهی 

اقناع نمایندگان سایه افکنده است. این قضاوت مبتنی بر افزایر آمار تقاضا و پیشنهاد به 
وصول شده به مجلس و عدم موافقت اکثریت نمایندگان و یا اقناع اکثریت با پاسخ س ال 
شوندگان است. بنابراین لزوم یک بازنگری در مکانیزم انتخابات در جهت افزایر کیفیت 

ایجاد یک مکانیزم خوداصالحی م ثر در درون مجلس به شدت  عملکرد مجلس و همچنین
رود با ایجاد امکان ارزیابی عملکرد هر نماینده از سوی مردم و گردد. انتظار میاحساس می

باشد و همچنین ارتقای های م ثر میدیگر نمایندگان که مبتنی بر شفافیت و ارا ه گزارش
 از مطلوبی را برای آینده پارلمان ایران مت ور شد.اندجایگاه احزاب در انتخابات بتوان چشم
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 :و مآخذ منابع
مجلس شورای (. 1387آقایی جیرهنده، عباسر بسطامی، رضا ) -

 ، تهرانی مرکز اسناد انقالب اسالمی.ی دومدورهمیاسال
 ن.ی، معاونت قواننامه داخلی مجلس شورای اسالمینیآی -
صاحبه با برنامه ده و ده م(. 13/8/1397امیرآبادی فراهانی، احمد ) -

 .دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان
به آدرسی میپایگاه اینترنتی معاونت نظارت مجلس شورای اسال -

https://nezarat.parliran.ir. 
ما از دست رفته های ادبیات گفت و گو در دانشگاه»پزشکیان، مسعود،  -

اده است/ مخالف استیضا  فرجی دانا بودم/ از هیچ سهمیه ای استف
 .1397آذرماه  19، پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران، «نکردم

دوره میمـجلس شورای اسال(. 1389)جهان محمدی، رضاا  -
 .اسالمی انقالب ی مرکز اسناد، تهرانسوم

 .خبرآنالین(. م احبه با 1398مرداد  6خباز، محمدرضا ) -
ز آغاز تا ترکیب سیاسی خانه ملت ا»، 1391خرداد  15، خبرآنالین -

 «.دوره مجلس چگونه تشکیل شدند؟ 9ها در کنون/فراکسیون
دوره  9بازخوانی آرایر سیاسی »، 1394اسفند  11، خبرگزار تسنیم -

 «.مجلس شورای اسالمی
های سیاسی در ترکیب طیف»، 1394اسفند  9، خبرگزاری میزان -

 «مجلس دهم چگونه است؟
در دوره دهم میالخالصه گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اس -
 .1397، معاونت نظارت(، 1397 /15/2تا  7/3/1395)
(. تاریخ 1394خواجه سروی، غالمرضار شارعی، محمد محسن ) -

، تهرانی انتشارات سرو تحوالت سیاسی مجلس شورای اسالمی
 اندیشه.

، دوره اولمیمجلس شورای اسال(. 1386خوش زاد، اکبر ) -
 .تهرانی مرکز اسناد انقالب اسالمی

بررسی آماری عملکرد مجلس هفتم در اولین نطق »(، 1392رسایی، حمید ) -
 ، 12/08/1392، پایکاه اطالع رسانی حمید رسایی، «حمید رسایی

، 18، سال «آرایر سیاسی مجلس نهم»، 20/12/1390 روزنامه ایران، -
 . 5030ش

، یاسیل بافت سیتحل(. »1396زارعی، علیر فوزی، یحیی )بهار  -
ر ادوار اول تا یاسالم یندگان مجلس شوراینما ی  و تخ یاجتماع
 ی، پژوهشگاه علوم انسانمعاصر یاسیس یفصلنامه جستارها، «پنجم

 .76-45، سال هشتم، شماره اول، صص یو مطالعات فرهنگ
دوره میمجلس شورای اسـال(. 1388هادی ) ،سجادی پور -

 ، تاهرانی مرکز اسناد انقالب اسالمی.چـهارم
 .ایسکانیوز(. م احبه با 1396اسفند  22وی حسینی )سید حسین نق -
، استیضاح در نظام سیاسی ایران(. 1380طیری قاضی، فاطمه ) -

 .1380تهرانی روزنگار، 
منازعات سیاسی نخبگان و (. 1387دولت آبادی، امیر )میعظی -

، تهرانی مرکز اسناد ایرانمیثبات سیاسی در جمهوری اسال
 انقالب اسالمی.

چارچوبی برای بررسی عوامل م ثر بر (. »1395)بهار فوزی، یحیی  -
فصلنامه رهیافت انقالب ، «ایرانمیعملکرد دولت در جمهوری اسال

 .46-25، صص 34، شماره اسالمی

، یاسیل بافت سیتحل(. »1396فوزی، یحییر زارعی، علی )زمستان  -
ر ادوار ششم تا یاسالم یندگان مجلس شوراینما یو تخ   یاجتماع
 ی، پژوهشگاه علوم انسانمعاصر یاسیس یصلنامه جستارهاف، «دهم

 .108-83، سال هشتم، شماره چهارم، صص یو مطالعات فرهنگ
 .ایرانمیقانون اساسی جمهوری اسال -
، معاونت كارنامه نظارتی دوره هشتم مجلس شورای اسالمی -

 .1391نظارت مجلس شورای اسالمی، خردادماه 
 .افکار نیوز(. م احبه با 1396تیر ماه  27قدوسی، جواد )میکری -

 .ایلنا(. م احبه با 13/05/1397کواکبیان، م طفی ) -
ه اول دوره یدر اجالسمیاسال یمجلس شورا یگزارش اقدامات نظارت -

، گزارش معاونت نظارت(، 15/2/1396تا  1395 /7/3دهم مجلس )
17. 
روش و نظریه در علوم (. 1384مارش، دیویدر استوکر، جری ) -

جمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهرانی پژوهشکده مطالعات ، ترسیاسی
 راهبردی.

 /7/3، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره اول -
 .1363 /6/3تا  1359

 /7/3، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره دوم -
 .5/3/1367تا  1363

، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره سوم -
 .6/3/1371تا  7/3/1367
، وح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره چهارممشر -
 .6/3/1375تا  7/3/1371
، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره پنجم -
 .4/3/1379تا  12/3/1375
، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره ششم -
 .6/3/1383تا  7/3/1379
، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره هفتم -
 .5/3/1387تا  7/3/1383
، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره هشتم -
 .3/3/1391تا  7/3/1387
، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره نهم -
 .4/3/1395تا  7/3/1391
، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى دوره دهم -
 .6/9/1397تا  8/3/1395
نهم ادوار هشتم و  یکارنامه نظارت یقی( مطالعه تطب1نظارت پارلمانی ) -

معاونت  -، مرکز پژوهشهای مجلس یمجلس شورای اسالم
 .1395، تیر 14918، شماره گزارش پژوهشهای سیاسی

تا بهمن  1383ی خرداد نظری اجمالی بر عملکرد مجلس هفتم -
مجلس شورای می، تهرانی اداره کل فرهنگی و روابث عمو1386

 .1386اسالمی، 
، ترجمه حسن شناسی علوم اجتماعىروش(. 1382وبر، ماکس ) -

 چاووشیان، تهرانی انتشارات مرکز.

- Giddens, Anthony (1976). New Rules of 

Sociological Method: A Positive Critique of 

interpretative Sociologies. London: Hutchinson. 




