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جمهوری بررسی تطبیقی جایگاه نظارتی مجلس در قانون اساسی 

 اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان
دانشگاه  یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،الملل نیو ب یگروه حقوق عموم اریاستادمحمد فالح زاده/ یعل

  amfallahzadeh@atu.ac.ir رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائ

الملل، دانشکده حقوق و  نیو ب یحقوق عموم یدکتر یدانشجو /یقره آغاج محمدتقی حسن زاده

 tagi_poldasht@yahoo.com رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیعلوم س

 چکیده 
این است که، جایگاه نظارتی مجلس در قانون اساسی  مقالهسؤال اصلی 

ان چگونه قابل تبیین است و هدف از این آذربایجج.ا.ایران و جمهوری 
این است در قانون اساسی هر دو نظارت چیست؟ فرضیه اصلی مقاله 

کشور، سازکارهای مختلفی در راستای تحقق نظارت مجلس پیش بینی 
شده است که هدف از آن، اصوالً تحدید و کنترل اختیارات قوه قضاییه 

به عنوان نهاد مردم ساالر، از وظایف متعددی  و مجریه است. مجلس
س کارکردهای مهم ایران، مجلبرابر قانون اساسی ج.ا. .برخوردار است

قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد که قوای مجریه و قضاییه را تحت 
های تاثیر قرار داده است. در جمهوری آذربایجان، به دلیل چالش

ای مردمی و جهانی انتخاباتی و تفکیک قوی، مجلس نتوانسته است، وجهه
حقیق نشان در حد استانداردهای مطلوب برای خود ایجاد کند. نتایج ت

های فکری و از حمایت ،که، ساختار تشکیل مجلس در آذریایجان دهدمی
ظارت در قوه معنوی کمی در جامعه بر خوردار است و در مقایسه با ن

نمایندگان تمایل کمتری برای  ،ایران، به دلیل ضعف حمایت مردممقننه ج.ا.
در راستای جوابگویی به مردم داشته و نتیجتاً قدرت نمایندگان بیشتر 

پشتوانه مردمی ضعیفی  ،منافع خود بوده و نظارت بر ارکان دولت
از پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده  دارند.

قانون اساسی به عنوان منابع بهره گیری از و  یاسناد ای وکتابخانه
 ت.اصلی انجام شده اس

جمهوری  قوه قضائیه، نظارت مجلس، قانون اساسی، کلیدواژه:
 جمهوری اسالمی ایران.آذربایجان، 

 17/04/1399تاریخ تأیید                                    21/02/1398تاریخ دریافت 

 .می باشد یقره آغاج این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای محمدتقی حسن زاده

 علمی صلنامهف -مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

ه شده پذیرفت شایسته،حکومت  داشتندموکراسی به عنوان اصلی برای  ،امروزدر جهان 
یاسی، ساساسی دموکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است. یکی از اصول بنیادی و 
که انسان از شان به صورت مستقیم یا بالواسطه است. در نظامیاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

این  ید.مارا تعیین ن استقالل، آزادی و حمایت قانون برخوردار است، باید خود سرنوشت
مشارکت  کثرت جمعیت و نبود امکان دلیلباید به صورت مستقیم تجلی یابد، ولی به  نقش

 مشارکت یا نمایندگی اصل …های سیاسی، اجتماعی و گیریمستقیم آحاد جامعه در تصمیم
 است شده پذیرفته ملی هایگیریتصمیم در مشارکت راه ترینمناسب عنوان به بالواسطه

 (.156: 1396بهدادفر، مؤمنی راد و)
گردد و مردم های متعدد با توجه به نفوس تقسیم میوزهح به هر کشوری کهمعنی این به

منتخب خود در  ، حق مشارکت خویش را از طریق نمایندهمجلسای برای با انتخاب نماینده
پارلمان  1همین اساس، در کشورهای دموکراتیک رب. نمایندهای سیاسی اداء میگیریتصمیم

دو مجلسی یا تک مجلسی منتخب یا انتصابی وجود دارد و اصل نمایندگی از مردم و 
های این نهاد در کشورهای مختلف نام گذارد.حاکمیت ملی را به نحوی از انحا به نمایش می

در فرانسه،  3امریکا، شورای ملی در ایاالت متحده 2متنوع به خود گرفته است. کانگرس
 (.,1998:1Silk) ایران .اج. بریتانیا و سنگاپور، مجلس شورای اسالمی دردر  4پارلمان

انون قوظایف پارلمانی در مجلس شورای اسالمی بر اساس در جمهوری اسالمی ایران، 
و د. از میان این تصورت مشخص تصریح شده است؛ قانونگذاری و نظار در دو بعد به

و کردن در پاسخگ مجالسکه میزان توفیق  وظیفه، نظارت دارای نقشی کلیدی است به نحوی
ترین شود و این امر به یکی از مهمهای اجرایی، از طریق نظارت بر دولت بررسی میدستگاه

 (.338: 1394رضایی،) استهای مردم ساالر تبدیل شده مطالبات از نظام
 عمومی حقوق در مطرح اساسی مباحث از یکی مجلس نظارت حثبر این اساس، ب

 کننده تهدید جدی شکل به اجرا در زیاد اختیارات داشتن اختیار در با مجریه قوهاست. 

 بی اختیارات از هراس در همیشه افراد که نحوی به بوده، اشخاص هایآزادی و حقوق

 قوه خواهی زیاده از جلوگیری و افراد حقوق تأمین راستای به بنابراین هستند. قوه این شمار

                                                      
1- Democratic 

2- Congress 

3- National Assembly 

4- Parliament 
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 ،مجلس عنوان تحت ملی حاکمیت عنوان به مردم منتخب نمایندگان تا است ضروری مجریه
 ،تذکر استیضاح، سئوال، جمله از ایجانبه همه و وسیع نظارت ،قانونگذاری برشان عالوه

 . باشد داشته را کشور بودجه صرف چگونگی و اجرایی کارگزاران عملکرد از بازرسی
مشترک المنافع  یهایر جمهوریساه یبا شبیتقر ،جانیآذربا یجمهور یساختار حکومت

س قوه یس جمهور بعنوان رئیاز آن سه قوه، رئ ی. ولباشدمی گانهسه یقوا یاست و دارا
که یبطور؛ ارات استین اختیشتریب یدارا ؛ شودمی مردم انتخاب یماً از سویه که مستقیمجر

ه دادستان کل از جمل ییز مقامات قضاینه و نیکاب یوزرا ،ریمسئول عزل و نصب نخست وز
را  یت ملیامن یعال یاست شوراین حال ریدر ع؛ باشدمی هیس قوه قضائیکشور بعنوان رئ

مصوبات مجلس پس از  ؛ن شورا استیر ایدب ،یاست جمهوریس نهاد ریبعهده دارد که رئ
 (.10: 1382)واحدی، س جمهور الزم االجرا استید رئییامضاء و تا

 کابینه، و وزیر نخست یک جمهور، رئیس شامل یکپارلمانی در آذربایجان،  جمهوری
است. البته  جلس قانونگذار و یک دستگاه قضایی شامل یک دادگاه قانون اساسیم یک

ن یاول، تغییر نمود؛ 1995،و1991، 1978، 1936، 1924 های این کشور در سال قانون اساسی
برگزار و رسول ، 1995جان پس از استقالل در سال یآذربا یجمهور یانتخابات مجلس مل

د. در خصوص موضوع تحقیق، کارهای بسیار س آن انتخابات شیین ریعنوان اوله ب ،افیقل
تحلیلی بر (، تحت عنوان 1384محدودی در کشور، انجام شده که به صورت کلی،  آدمی)

(، با عنوان بررسی چشم انداز حقوقی قانون 1397)گلیان و انتخابات پارلمانی آذربایج
آذربایجان؛ نگاشته شده است که در خصوص موضوع مقاله، اطالعاتی ارائه نموده اساسی 

  اند و تنها به کلیت قانون اساسی و سیستم نظارتی در این کشور، پرداخته شده است.

ضرورت تحقیق ناشی از آنست که اقتدار کشورهای همسایه ایران، مثل جمهوری  
که در این مقاله با بررسی  کندمی بات کشورمانآذربایجان و ثبات آنها، کمک فراوانی به ث

 ابعاد مختلف قدرت نظارتی پارلمان به میزان مسوولیت پذیری دولت در قبال مردم، اشاره
 تالش در پژوهش این درگردد که پارامتر مهمی در ثبات واقعی در این کشور است.می

حقوقی جمهوری  تمسیس با را آن نظارت از نوع این نحوه با آشنایی ضمن تا هستیم
 قرار دهیم. ارزیابی و بررسی مورد آذربایجان

 مبانی نظری نظارت مجلس و ضرورت آن-1

 یحکومت یان قوایگاه مجلس در میبه جا یت نظارت مجلس بستگیت و اهمیل ماهیتحل
آنها  ییزان پاسخگویبسته به م یدولت یت اعمال دولت و نهادهایدارد. مشروع یو قانون اساس
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ق یخود را از طر یت مردمیمشروع گر، دولتید یاست. از سو یاسالم یشورابه مجلس 
و  یاسیت نظام سیکند. منشـأ مشروعیافت میم دریبه طور مستق یاست جمهوریانتخابات ر

 یحکومت یباشند. نهادها و قوایمرتبط م ین قوا موضوعاتیب یاسیع قدرت سیتوز یونگگچ
گر یکدیبا  یاسیس یکنند، روابط افقیردم اخذ ماز م یت خود را به طور موازیکه مشروع

ن پارلمان ییرفاً از انتخاب و تعصت خود را یکه مشروع ییا قوایدارند و حال آنکه نهادها 
بر این اساس، نظارت مجلس نوع نظام سیاسی  با هم دارند. یاسیس یرد روابط عمودیگیم

 .کندمیهر کشوری را مشخص 
 مفهوم نظارت-1-1

به معنای کسی که بر کار دیگری نظارت  اصطالحنظارت را عمل ناظر و ناظر را در 
: 1394لنگرودی، عفریج) اندکردهکند تا عمل او به صورت صحیح صورت گیرد معنا می

شود که طی آن، میزان ، نظارت به مجموعه عملیاتی گفته میاصطالحیدر تعریف  (.3650
شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج مقررات سنجیده می تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و

نظارت در  (.31: 1391، )اخوان کاظمی آیدهای مطلوب، اطمینان به دست عملکرد با هدف
حقوق اساسی نیز بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق 

مقررات در جهت جلوگیری از انحراف  آنها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین، قانون و
 (.352: 1389،)قاضی استافراد تعریف شده 

 جامعه در چون .است جامعه برتر سیاسی قدرت کنترل معنی به نظارت ،سیاست علوم در

 علم در همین خاطر به دارند، اختیار در را کشور اعتباری و مالی و سیاسی قدرت حاکمان

 خودکامگی شر از را مردم و است مهم بسیار و..... سیاسی برتر قدرت این کنترل سیاست

 کنترل و مهار برای راهکارهایی نیز اساسی حقوق و سیاسی علوم در .داردمی امان در حکام

 (.53: 1389عمیدزنجانی و موسی زاده،) است شده بینی پیش قدرت
عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی  اصطالحینظارت در مفهوم  خالصهبه طور 

اقدامات مجریان و ناظر کسی است که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین 
در مفهوم عام نظارت یعنی بررسی اجرای صحیح قانون در بستر مناسب آن که این  شود.می

مفهوم خاص نظارت که با . قانون هم قوانین بشری و هم قوانین تکوینی و الهی میتواند باشد
عبارت است از  که شودبایست مورد نظارت قرار گیرد تعیین میتوجه به آنچه که می

، اجرای شود به نظارت در راستای تصویب قوانین مناسبمجموعه اقداماتی که مربوط می
و در جهت نیل به اهداف عالیه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  قوانین در جای خود
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جهت پیشبرد اهداف مورد تصویب و یره و نیز نظارت بر گزینش کارگزارانی مناسب در و غ
 های تقنینینظارت بر عملکرد کارگزاران و تطبیق عملکرد آنها با سیاست تنهایدر

 (.44: 1390)مرتضایی،
بر این اساس نظارت در مفهوم خاص خود و در جریان یک برنامه عملیاتی با مشاهده و 

گردد و سپس با آغاز می ) تصویب و اجرای قانون(چگونگی پیشرفت برنامه مزبوربررسی 
: 1391رضائیان،)یابدتطبیق آن موضوع با یک وضعیت مناسب و قابل قبول و بایسته ادامه می

بر مدار صحیح واقع شدن آن برنامه عملیاتی و ممانعت از انحراف و در  تنهایدر  ( و241
این تعریف از  رسد.می ر جهت اهداف تعیین شده به نتیجهآن د اصالحصورت انحراف، 

نظارت، هم پیشگیری در معنای پیشین یعنی نظارت بر تصویب قوانین مناسب و نظارت بر 
گزینش اصلح و قبل از واگذاری منصب به کارگزار حکومت و هم نظارت در معنای پسین 

رسد چنانچه این یرد. به نظر میگآن که نظارت بر نحوه عملکرد کارگزار است را در بر می
نحوی صحیح انجام پذیرد، محدوده اجرایی نظارت پسین به حداقل  اقدامات پیشین به

 (.388: 1385)کونتز و دیگران،میرسد
شود نظارت در معنای خاص، از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست ظه میالحم

سه جریان امور و تعیین پیشرفت شود و شامل مشاهده و بررسی و مقایکه نظارت نامیده می
شود، یک می اطالقکارها و تطبیق آن با وضعیت مطلوب است و بخش دوّم که کنترل بدان 

گردد و به معنای مانع شدن از ایجاد انحراف و کژی فرآیند عملیاتی و اجرایی محسوب می
 اصالحبیر در یک برنامه عملیاتی و بازگرداندن آن بر مدار صحیح و اصولی از طریق تدا

ل از عملکرد زیر مجموعه ئوکننده است. هر دوی این تدابیر بوسیله بازرسی مداومِ مقام مس
 .و بهبود امور است اصالحفلسفه وجودی کنترل و نظارت،  .خود قابل ِاعمال است

 اهمیت و ضرورت نظارت مجلس-1-2

 اینگونه آمده نظارت سر بر ما کنونی جامعه در که اجتماعی و سیاسی هیاهوهای در

 بازدارنده نیروی فقط و است شده فایده بی و ثمر بی نظارت اصل گویی که است مطرح

 ادارات و هاسازمان ،هادولت کشورها، تمام در نظارت ضرورت اصل .است قضائیه قوه

 شخصی هایظرن اعمال دارد وجود صحیح نظارت راه سر بر که مشکلی تنها و است مسلم

 ملت، پشتیبانی و معتمدین و علما وسیله به امور نظارت در مسامحه، خمینی ام. اماست

 به نظارت امام نظر در (.285: 4 ، ج1374خمینی،) است ناپذیر جبران ضررهای موجب

 این بار دهها از بیش و داندمی مسئولین و قوانینی همه بر ناظر را علما که دارد اهمیت قدری
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 را امور بر نظارت دستگاهها، و مردم به و کندمی اشاره نشدنی انکار حق و مهم وظیفه

 .کندمی توصیه
 سیر تاریخی شکل گیری نظارت مجلس-1-3

 .بود دیکتاتوری روش به مملکت اداره و شاهان اختیار در ایران حکومت طوالنی دوران
 با را نهضتی روحانیت، رهبری به ایران ملتقمری(  1309) مشروطیت از قبل سال پانزده

 مردم عمومی قیام آن در استبداد و استعمار نشینی عقب آورد پدید تنباکو نهضت عنوان

 روابط استحکام مردم، بیداری دنبال به باالخره و مشروطیت بر شد ایمقدمه که بود چنان

 غرب از ییهاگروه شدن متأثر و اطالعات گرفتن سیاسی، اجتماعات پیدایش اسالمی،

 نخستین .بود اساسی قانون قالب در پیروزی زمان آن در .رسید پیروزی به مشروطیت انقالب

 شش شمسی، 1285 سال در اساسی قانون شد.می اساسی قانون صاحب کشور که بود بار

 ولی شد، تثبیت بلکه .نگردید نفی شاهان سلطنت اما شد تدوین استبداد، شکست از پس ماه

 سلطنت را آن جهت همین به .گردید آن به محدود و اساسی قوانین رعایت به مشروط

 انقالب با و نبود سال پنج و هفتاد از بیش سلطنتی، مشروطه رژیم عمر طول .نامیدند مشروطه

 (.17: 1379شهرام نیا،) رسید پایان به 1357 سال در اسالمی
 ایران ملی شورای مجلس اولین شاه، الدین مظفر توسط مشروطیت فرمان صدور از پس

 طبقات تمام آن انتخاباتی نامه ینیآ و نظامنامه موجبه ب که دش افتتاح شمسی 1285 سال در

 اکثر ولی فرستادندمی ملی شورای مجلس به و انتخاب نمایندگانی بازار، اصناف و مردم

 که ایران اساسی قانون ۀیاول متن .بودند اصناف و بازرگانان نمایندگان از وکال و اعضاء

 عصر آن رجال از نفر چند و وقت اعظم صدر وسیلهه ب باشدمی اصل یک و پنجاه دارای

 دوره نمایندگان از نفر چند و بودند سلطنت مقام حصر و حد بی سلطه و اقتدار طرفدار که

 نفر چند و نمودندمی ملت حقوق و ملی حکومت از جانبداری که ملی شورای مجلس اول

 بیشتر و بود شده معین دولت طرف از که جمعی با مشورت و خارجی هایزبان مترجمین

 ترکیبی بافت دلیله ب .گردید تدوین و تهیه شدندمی محسوب فرهنگ هایکرده تحصیل

 قانون تنظیم برای بود، شده گذاشته آنها عهده به اساسی قانون تنظیم که ایکمیته خاص

 امضای به سال همان در اساسی قانون قبول مورد متن .آوردند روی اروپایی منابع به اساسی

 .بود نشده بینیپیش آن در مسائل از بسیاری و بود ناقص متن این اما .رسید شاه مظفرالدین
 تقلیدی جنبه هم باز که برآمدند اساسی قانون متمم عنوان به دومی متن تهیه درصدد لذا
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 شد گذاشته اجراء به و رسید شاه علی محمد امضاء به شمسی 1286 سال در .داشت
 (.52: 1331عراقی،)

 و نبود ملت برگزیده مؤسسان مجلس تصویب و اراده از ناشی ایران اساسی قانون پس
 دور نمایندگان از بسیاری که بود حالی در این و نمود تصویب را آن عادی مقننه مجلس

 .نداشتند اطالعی پارلمانی اصول از حتی و نبودند آگاه خود فیوظا از اول
 ر. دگرفت انجام ملت از پرسی همهاز طریق  نظرخواهی نیاول انقالب پیروزی از پس

 مورد خبرگان مجلس سوی از شده تدوین اساسی قانون ،1358 آذر دوازدهم پرسی همه

 اسالم دین مقدس اصول بر اسالمی جمهوری اساسی قانون .گرفت قرار ملت نهایی تأیید

 .است مذهب به متکی دموکراسی اساسی قانون بارزترین و شده گذاریپایه
 اساسی قوانین آن تبع به و است حکومت شکل اساسی، قوانین مسائل مهمترین از یکی

 صورت در خود ملت نقش میزان به اختصاص را، اصول تریناساسی بایدمی مختلف ملل

 عقیدتی مبنای اسالم که مطلب این به توجه با .باشد آنان هایخواسته تحقق و قدرت بندی

 مثبت اسالمی رأی جمهوری حکومت به نیز پرسی همه در و است ایران مردم قاطع اکثریت

 اسالم لذا کردند، معین اسالمی موازین و اسالم با منطبق را خود حکومت محتوای و داده

 ترینمهم و ترینبنیادی اساسی قانون قانونگذاران و شد شناخته جمهوری رژیم اصلی مبانی

 (.127: 1394هاشمی، ) کردند تدوین مردم اسالمی اعتقادات اساس بر را خود اصول
در روسیه بر سر قدرت آمدند،  هاکمونیستکه  هنگامیاما در جمهوری آذربایجان، 

توسط آذربایجان، ارمنستان و  1918آوریل  22جمهوری کوتاه مدت فدرال بین قفقازی در 
ری جمهو 1918می 28گرجستان شکل گرفت. پس از فروپاشی این جمهوری در 

 (.Brubaker,1995: 29) گرفتدموکراتیک آذربایجان شکل 
مشترک المنافع  یهایر جمهوریه سایشب تقریباً  ،جانیآذربا یجمهور یساختار حکومت

س قوه یعنوان رئه س جمهور بیاز آن سه قوه، رئ ی. ولباشدمیگانه سه یقوا یاست و دارا
 یطوره ب؛ ارات استین اختیشتریب یدارا شود؛میمردم انتخاب  یماً از سویه که مستقیمجر

از جمله دادستان  ییز مقامات قضاینه و نیکاب یر، وزرایکه مسئول عزل و نصب نخست وز
 یت ملیامن یعال یاست شوراین حال ریدر ع؛ باشدمیه یس قوه قضائیعنوان رئه کل کشور ب

مصوبات مجلس پس  ؛ن شورا استیر ایدب ،یاست جمهوریس نهاد ریعهده دارد که رئه را ب
شامل  پارلمانی در آذربایجان؛ ت. جمهوریس جمهور الزم االجرا اسیرئ تأییداز امضاء و 

جلس قانونگذار و یک دستگاه قضایی م یک کابینه، و وزیر نخست یک جمهور، رئیس یک
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، 1924 های این کشور در سال قانون اساسیاست؛ البته  شامل یک دادگاه قانون اساسی
جان یآذربا یجمهور ین انتخابات مجلس ملیاول، تغییر نمود؛ 1995 و، 1991، 1978، 1936

س آن انتخابات یین ریعنوان اوله ب ،افیو رسول قل برگزار ،1995پس از استقالل در سال 
 (.10: 1382واحدی، ) شد

بنابراین با توجه به نو ظهور بودن جمهوریت در آذربایجان، بایستی به بررسی ابعاد 
ولیت پذیری آنها در مقابل پارلمان بود که باعث ئت در راستای جوابگویی و مسجمهوری

 گردد.استقرار نظامی منسجم و مردمی می
 ماهیت نظارت مجلس-1-4

های مردم د و نسبت به حقوق و آزادیدنپاسخگو نبو ،در گذشته حاکمان در برابر مردم
تمام قدرت و منابع قدرت در دست حکومت بود و حکومت هر کاری ؛ کردمینتوجه 

 ؛لذا اندیشمندان و نظریه پردازان درصدد رفع این مشکالت بر آمدند .انجام دهد توانستمی
ند و بیان نمودند که این اندیشمندان با این پیش فرض برای محدود کردن قدرت وارد شد

حل و چگونگی اما در راه؛ قدرت باید محدود شودباید و  ؛فساد آور است اساساً ،قدرت مطلق
یعنی ابتدا قدرت مطلق  ؛محدود کردن قدرت، شکستاندن قدرت حاکمیت را مطرح نمودند

همدیگر را کنترل و محدود ، تقسیم شود و در آن صورت نهادهاباید تجزیه شود و میان 
 (.3: 1382واحدی،) شدقدرت محدود و مسئله تفکیک قوا مطرح نمایند و به این ترتیب، می

فراوانی بر قوه مجریه اعمال  هاینظارتحقوقی معاصر، قوای مقننه  هاینظامدر 
 .باشدمیکه در راستای دستیابی به تعادل در نظام حقوق اساسی  هانظارتاین  نمایند؛می

نشات گرفتن قوه  بینند؛میمتفاوتی به خود  هایماهیت ،پارلمانی و ریاستی هایرژیمدر  
 شودمیپارلمانی و داشتن نوعی عاملیت برای این قوه، باعث  هایرژیممجریه از قوه مقننه در 

بر این قوه اعمال نماید، البته  ؛که قوه مقننه بتواند نظارت موثری که ماهیت کنترلی دارد
استی نیز با ری هایرژیمدر  ؛در این عرصه هستند مؤثرعواملی چون نظام حزبی از متغیرات 

که البته  گیردمیتفکیک انعطاف ناپذیر میان قوا، نظارت اعمالی، جنبه محدودیت به خود 
 هانظارتکه روند  شوندمیتحقیق به کار گرفته  هایکمیتهسازوکارهای نظارتی قویی چون 

 (.2: 1397سهرابلو، ) نمایدمیرا تعدیل 
عدم مسؤلیت و مصونیت از  ؛اراستمصونیت پارلمانی از دو جنبه قابلیت بررسی را د

تر، نمایندگان در برخی مواقع نسبت به قول و فعل خود که قانونا باید تعقیب؛ به عبارت ساده
مسؤلیتی ندارند و بر این اساس چه در دوره  ،در راستای انجام وظایف نمایندگی باشد
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عال تحت تعقیب قضایی نباید نسبت به این اظهارات یا اف ،نمایندگی و چه پس از اتمام دوره
 (.207: 1343دادفر، ) گیرندقرار 

است که در  یاسیمجلس از نوع س یسرشت نظارت ت ویماهدر جمهوری اسالمی ایران، 
سلسله  یتیماه یادار -ییقرار دارد. نظارت اجرا ییو قضا یادار-ییاجرا یهامقابل نظارت

ا ی ینیگزیو مهمتر از همه جا یانضباط، یادار یدارد که با ضمانت اجراها یتیریو مد یمراتب
ت با اعالم تخلف یم مقام مافوق و در نهایرنده با تصمیگ میمقام تصم یم اداریاصالح تصم

 ا کارمند متخلف همراه است.یمقام  یادار
 یدر مقابل قوه مقننه هستند که با ضمانت اجرا یاسیت سیمسئول یه دارایمقامات قوه مجر

س جمهور یا رئیوزرا  یریگعدم اعتماد و کناره یت با رأیدر نهاضاح و یؤال، استستذکر، 
قضات همانند  یا حتیدولت و  یید انتظار داشت که مقامات اجرایست. لذا نباا همراه

 هب یاسیع قدرت سیند. روابط قوا و توزیندگان عمل نمایر دست نمایران زیا مدیکارمندان و 
و  ینظارت یق سازوکارهایلذا تعامل قوا از طر(، شکل گرفته و ی)و نه عمود یصورت افق

 (.10: 1384زارعی،) ردیگد صورت یر و تأثر متقابل بایتأث
مجلس  یاسیگر، نظارت سیبه عبارت د .ینیشیدارد نه پ ینیپس یتیماه یاسینظارت س

نده است. الزمه اصل استقالل قوا اقدام به نقش ینده و اصالح امور در آیتًا ناظر به آیماه
 ییحق ابتدا یگر، دولت دارایدولت است. به سخن د ییو اجرا یریگ میمصت ییابتدا
حق  یو مجلس دارا باشدمیخود  یتهایف و صالحیدر حوزه وظا ییو اجرا یریگمیتصم

آن و  ییا اقدامات اجرایدولت  یریگ میدر تصم یریاست. جلوگ یینظارت و اخذ پاسخگو
 ی، خود نوعییات و اقدامات اجرایو عمل یریگ میمند تصیت در روند و فرایجاد محدودیا

 که سیاسی جو درباید گفت،  (.12: 1384زارعی،) استدولت  یتیدخالت در قلمرو صالح

 ثمر بی نظارت اصل گویی که است مطرح اینگونه آمده نظارت سر بر ما کنونی جامعه در

 .است قضائیه قوه بازدارنده نیروی فقط و است شده فایده بی و
 در جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجانمجلس ساختار  -2

 یرکن قانونگذار ترینواصلین یترمهم جمهوری اسالمی ایران، یاسالم یمجلس شورا
 یبا رأ م ویندگانش به صورت مستقیران است که نمایا یاسالم ینظام جمهور نظارت در و

مجلس  یندگی. دوره نماکرسی نمایندگی است 290که دارای  شوندیمردم انتخاب م یمخف
 یز همزمان با دوره مجلس شورایندگان نینما یندگیچهارسال و دوره نما یاسالم یشورا
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انتخاب  یندگیبه نما یاان دورهیق انتخابات میطر از یاندهیاست. پس اگر نما یاسالم
 بود. اهدخو مجلس دوره انیپا به محدود او یندگینما مدت شود،

، 1394در سال  در پنجمین دوره کرسی دارد که 125 ،مجلس ملی جمهوری آذربایجان
مجلس را به  هایکرسیکرسی، بیشترین  70با کسب  -یاپ  -،ینی آذربایجان حزب حاکمِ

 ،کرسی باقیمانده نیز به احزاب و سیاستمداران وابسته به حزب حاکم 55خود اختصاص داد. 
مستقل مشترک المنافع همسو، نمایندگان مجلس  هایجمهوریمانند سایر  اختصاص یافت.

 ؛مجلس را در اختیار بگیرند هایکرسی توانندمیدو طریق  ملی جمهوری آذربایجان از
نخست از طریق حزبی و دوم از طریق مشارکت مستقل نامزدها امکان راه یافتن به مجلس 

 (.6: 1397گلی،) داردملی جمهوری آذربایجان وجود 
ساختار اعضای مجلس آذربایجان، عموماً متأثر از حزب وابسته به ریاست جمهوری است 

، عمالً شرایط را 1394و عدم حضور احزاب ائتالفی مخالف حزب حاکم در انتخابات سال 
برای هم سویی این مجلس و عدم نظارت قانونمند و مستقل از ارکان ریاست جمهوری، مهیا 

نوعی ضعف عمده در قدرت مجلس، ایجاد شده است که قدرت نظارتی و در واقع  کندمی
 (.Amnesty International Report 2007, 90) مجلس را به شدت تضعیف نموده است

بنابراین ساختار اقتدارگرایی در نظام اجرایی آذربایجان، کمک شایان توجهی به انزوای 
خصوص، نتوانسته است به  حق نظارتی مجلس، نموده است و مخالفت احزاب در این

برگزاری انتخابات منصفانه منجر شود که بازخورد آن، ضعف پارلمان در این کشور و سستی 
 (.4: 1388زرگر،) های نظارتی استپایه
 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی نظارت مجلس در-3

ان یگاه مجلس در میبه جا یبستگ یاسالم یت نظارت مجلس شورایت و اهمیل ماهیتحل
زان یبسته به م یدولت یت اعمال دولت و نهادهایدارد. مشروع یو قانون اساس یحکومت یقوا

 یت مردمیگر، دولت مشروعید یاست. از سو یاسالم یآنها به مجلس شورا ییپاسخگو
. لذا دولت کندمیافت یم دریبه طور مستق یاست جمهوریق انتخابات ریخود را از طر

 گیرد:میأ ت خود را از دو منشیمشروع
 ،یاست جمهوریق انتخابات ریم از طریالف( به طور مستق 

 یاسالم یبه مجلس شورا ییاعتماد و پاسخگو یق اخذ رأیم از طریرمستقیب( به طور غ
 .منتخب مردم ینیک نهاد تقنیعنوان  به
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مرتبط  ین قوا موضوعاتیب یاسیع قدرت سیتوز یو چگونگ یاسیت نظام سیمنشأ مشروع 
کنند، یاز مردم اخذ م یت خود را به طور موازیکه مشروع یحکومت ینهادها و قوا باشند.یم

ت خود را صرفًا یکه مشروع ییا قوایگر دارند و حال آنکه نهادها یکدیبا  یاسیس یروابط افق
 ین لحاظ آگاهیبا هم دارند. بد یاسیس یرد روابط عمودیگین پارلمان مییاز انتخاب و تع
 استرگذار یتها و مالحظات حاکم بر روابط قوا تأثیم محدودیوا در تنظت قیاز منشأ مشروع

 (.8: 1393حبیب نژاد و عامری، )
روابط و تعامل قوه مقننه و قوه  یفوق چگونگ یحکومت یالگوها یبند مالک دسته

ت پارلمان یبه اقتدار و مشروع یاسیم ساک نظیه است. به عبارت بهتر، هر اندازه که یمجر
و نظارت دولت به پارلمان افزونتر باشد، نوع  ییزان پاسخگویداده باشد و م یشتریت بیاهم

ت دولت به پارلمان کمتر یزان مسئولیکتر است و هرچه میآن نزد یحکومت به شکل پارلمان
ن مدل یین شاخصه در تعین مهمتریبنابرا .کتر استینزد یاستیباشد مدل حکومت به ر

ران مورد یدر ا ینوع نظام حکومت .دولت به قوه مقننه است یاسیت سیزان مسئولیحکومتها، م
ل یتما یپارلمـان یبه الگو یحقوقدانان است، لکن در مجموع نظام حکومت یبحث و گفتگو

کمتر است، هر چند  یاستیرمهیو ن یاستیر یهادارد و وجوه تشابه آن با مدل یشتریبـ
مردم،  یاز سو یاست جمهوریم ریمانند انتخاب مستق شودمیافت یبا آنها  ییشباهتها

ه و مهمتـر از همه یبودن قوه مجر یک رکنیس جمهور در عزل و نصب وزرا، یارات رئـیاخت
ا صدور احکـام در یل حق انحالل مجلس یکنترل بر قوه مقننه از قب یقو یهاسمیفقدان مکان
 . حکم قانون
ران و به یا یاسالم یجمهور یو مطابق قانون اساس یاسالم یمجلس شورا هاینظارت

 گردد.مختلفی تقسیم می به اقسام ینظر حقوقدانان اساس
 نظارت سیاسی و پارلمانی-3-1

 مجلس وظیفه باشدمی اسالمی شورای مجلس وظایف از قوانین اجرای بر مستمر نظارت

 نحو به همه در قانون جریان نحویکه به بگیرد را استفاده سوء و تبعیض جلوی که است

 بهتر یا مجلس نمایندگان به مردم را قانون تصویب حق اینکه بر عالوه لذا .باشد مطلوب

 به اساسی قانون نیز را اجازه این اندکرده واگذار مجلس در خود نمایندگان به شود گفته

 را قوانین اجرای بر مستمر نظارت حق خاصی، کار و ساز طریق از تا است داده مجلس

 نحو به بتواند مجلس تا نموده تعیین نیز را اجرایی ضمانت نظارت حق همراه به .کند اعمال

 .دهد انجام را وظیفه این احسن
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ازمند اخذ یخود ن ییو اجرا یاسیوزرا جهت احراز مقام سدر نظارت سیاسی و پارلمانی، 
قانون اساسی جمهوری  132اصل ) هسـتند یاسالم یمجلس شورا یاعتماد از سو یرأ

س جمهور و مجلس است یش در برابر رئیخو فیول وظائک از وزرا مسیهر  اسالمی ایران(.
س یز هست. رئـیگران نیرسد، مسئول اعمال دیران میوز أتیب هیبه تصو هک یو در امور
که برعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس  یفیارات و وظایز در حدود اختیجمهور ن

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 122 اصل) مسئول است یاسالم یشورا
عبارتنداز: تذکر،  س جمهور در مقابل مجلسیوزرا و رئ یاسیت سیمسئول یهاسمیمکان

 یاسیت سیعدم کفا یو رأ رانیأت وزیعدم اعتماد به وزرا و ه یضاح و صدور رأیاست سؤال
 ید بر مبناینمایم یادآوریگردد. ر میت به عزل آنان منجیکه در نهار س جمهویدر مورد رئ

قانون  88در چارچوب اصل  توانندمیان دگنیمجلس، نما ینامه داخل نییآ (192ماده )
 ییاجرا یهان کشور در دستگاهیات مخالف اصول و قوانی، در صورت اطالع از عملیاساس

س یاست مجلس تذکر را به رئیئول کتباً تذکر دهند. رسر میس جمهـور و وزیو... به رئ
 نماید.میمجلس عنوان  ین جلسه آتیر مربوط اطالع و خالصه آن را در اولیوزا یجمهور 
 اینظارت مالی و بودجه-3-2

 یتهایارات و صالحیدر قبض و بسط اخت یت نقش بودجه و منابع مالیبه اهم تیبا عنا
ه بودجه ساالنه ی، دولت پس از تهیقانون اساس 52، مطابق اصل یدولت یدولت و نهادها

 .کندیم میتسل یاسالم یب به مجلس شورایو تصو یدگیرس یحه بودجه را برایکشور، ال
 قانون در که ترتیبی به کشور کل ساالنه بودجه که داشته مقرر 54 اصل در اساسی قانون

 اسالمی شورای مجلس به تصویب و رسیدگی برای و تهیه دولت طرف از شودمی مقرر

 .بود خواهد قانون در مقرر مقررات تابع نیز بودجه ارقام در تغییر هرگونه .گرددمی تسلیم
 از که لوایحی همانند کندمی طی را تصویب مرحله یک و تهیه و تنظیم مرحله یک بودجه
 نیز مجلس و بوده دولت بعهده بودجه تهیه و تنظیم شودمی ارائه مجلس به دولت طرف

 به مجلس و مردم مالی نظارت .کندمی تصویب بررسی از پس را دولت تنظیمی بودجه

 مالی امور به نسبت مردم وکالی یعنی مجلس که کندمی ایجاب دولت عواید و مخارج

 را مجریه قوه تکلیف که دارد وظیفه مجلس بنابراین. باشند داشته کنترل و نظارت دولت

 که نماید مراقبت هم اجرا جریان در و سازد روشن بودجه به مربوط و مالی مسائل تمام در

 مصرف به خود محل در وجهی هر و نکند تجاوز مصوب اعتبارات ازای هزینه هیچ

 (.79، 1394)هاشمی،برسد



 195                                  99پاییز /52سال چهاردهم/شماره                  

وان محاسبات کشور معطوف یدر ارتباط با د یقانون اساس 55و  54ن راستا، اصول یدر ا
مجلس  ینامه داخل نییآ 226 بودجه ساالنه است. برطبق ماده یبه نظارت مجلس بر اجرا

و کارکنان آن حسب  ییاجرا یتوسط دستگاهها یو مال یان و مقررات بودجهیتخلف از قوان
 ییاست که از طرف مراجع قضا یو انضباط ی، اداری، مدنیفریک یضمانت اجرا یمورد دارا

 یمقامات عال یاسیت سیز موجبات مسئولین یاسیو از لحاظ س شودمیربط اعمال یذ یو قـانون
 .دینمایا فراهم مه ریقوه مجر
 وظیفه بودجه اجرای بر نظارت اسالمی، شورای مجلس توسط بودجه تصویب از پس

 دیوان. دهدمی انجام محاسبات دیوان توسط اسالمی شورای مجلس که است دیگری

 به توجه با هم محاسبات دیوان .باشدمی اسالمی شورای مجلس نظر زیر مستقیم محاسبات

 از پاسداری منظور به را مال مستمر نظارت و کنترل گردیده، محول وی به که اصلی وظیفه

 گوید،یم دیوان نظارتی وظیفه بیان در محاسبات دیوان یک ماده .دهدمی انجام المال بیت

 عملیات بر نظارت طریق از که باشدمی المال بیت از پاسداری محاسبات دیوان اصلی هدف

 تفریغ گزارش تهیه و شده مصرف وجوه حسابرسی و بررسیهای دستگاه کلیه هایفعالیت و

 (.12: 1395)رشیدی و رنجبر،گیردمی صورت مجلس به آن تقدیم و بودجه
در  تواندمیف خود یانجام وظا یوان برایوان محاسبات کشور دید قانون 42 مادهمطابق 

کند و لذا  م مکاتبهیموارد به طور مستق ید و در تمامیق و تفحص نمایامور کشور تحق یتمام
ه یو ادارات تابعه و کل هاسازمانسه گانه و  یران و قوایا یاسالم یه مقامات جمهوریکل

کنند، مکلف به یاز انحا از بودجه کل کشور استفاده م یوه نحبکه  ییهاسازماناشخاص و 
 د.باشنیم ییپاسخگو

 نظارت استصوابی-3-3

 (مجریه قضائیه، مقننه، )حاکم قوای از یک هر وظیفه قوا، تفکیک اصل به توجه با
 خاطر به مقننه قوه لیکن .اندگردیده نهی یکدیگر امور در دخالت از قوا و گردیده تفکیک

 قوانین اجرای حسن بر نظارت و قانونگذاری همان که دارد عهده بر که خطیری وظیفه
 عمومی مصالح کشور برای را خاصی حساسیت که امور از بعضی در که طلبدمی ،باشدمی

 تعبیر حاکمیت اعمال به که ژهیو حق این نماید استفادهای ویژه حق از کندمی ایجاب مردم

 اجراء و گیری تصمیم از قبل را دولت اجرایی اعمال از تعدادی که شکل بدین .گرددمی

 کسب را مجلس اجازه قبال است، موظف دولت عبارتی به .داندمی خود تصمیم به منوط

 (.204: 1390)هاشمی و عدالت جو،باشد کرده
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مات و مصوبات یکه اعمال، اقدامات، تصم تن مفهوم اسیمجلس به ا ینظارت استصواب
شده است مانند  ب مجلسیمنوط به تصو یح در قانون اساسیبه طور صر یدولت در موارد

 یهاتیمحدود یبرقرارقانون اساسی(،  77اصل ) یالمللنیب یب معاهدات و قراردادهایتصو
قانون اساسی(،  78اصل ) قانون اساسی(، تعیین خطوط مرزی 79اصل ) دولتتوسط  یضرور

اصل ) قانون اساسی(، استخدام کارشناسان خارجی 80اصل ) یخارجاخذ وام و استقراض 
 قانون اساسی(. 139اصل ) یداوردولت و ارجاع آنها به  یمال یصلح دعاوقانون اساسی(  83

 تشکیالتینظارت تامینی و -3-4

مانند دولت است  یالتیتشک یو سـازمانده یریگن نوع نظارت، مربوط به شکلیا
 قانون اساسی(، 136و  87اصول ) مجلساد ماعت یق رأیران از طریأت وزیه یریگشکل
قانون  133اصل ) آنانک از یارات هر یها و حدود اختران ووزارتخانهین تعداد وزیهمچن

د به یا وابسته به دولت بای یو مؤسسات دولتها شرکت، هاازمانسز اساسنامه یو ناساسی(، 
 قانون اساسی(. 85 اصل) برسـدب مجلس یتصو
ا ی هاسازمانها، انحالل وزارتخانهقانون اساسی،  163و  36بدیهی است برابر اصول  

 یل دادگاههایه، تشکییدر ارتباط با قوه قضا .است یاسالم یبا مجلس شورا یمؤسسات دولت
قضات به موجب قانون مصوب مجلس  یتهایف و صالحین حدود وظاییصالح و انحالل و تع

 .خواهد بود یاسالم یشورا
 نظارت اطالعی مجلس-3-5

 ییو پاسخگو ینیتضم یهااهرم یریبه کارگ یبرا ایمقدمه تواندمین نوع نظارت خود یا
عدم  یضاح و رأی، سؤال، استتذکر هایمکانیسمجه منجر به استفاده از یمؤثرتر باشد و در نت
به  یدگیدر رابطه با رس یقانون اساس 76و  90ن نوع نظارت، اصول یق ایاعتماد گردد. مصاد

 یق و تفحص مجلس شورایو حق تحق (90ون اصل یسیگانه )کمسه یه قوایات علیشکا
 اداری یا سیاسی امور یافتن جریان مقتضی قانونی حاکمیت اصل باشند. پذیرشیم یاسالم

 حق ایجاد همگان برای که است موجودی مقررات و قوانین طبق بر دولت اعمال اجرای و

 در اسالمی شورای مجلس فهیوظ مطلوب ادای جهت 90 اصل کمسیون .کندمی تکلیف و

 مختلف هایدستگاه و واحدها از شکایات تا گردیده تشکیل اساسی قانون 90 اصل اجرای

 نیست قضایی واحد یک اسالمی شورای مجلس .گردد ارجاع مزبور کمیسیون به حکومتی

 واگذار آن به 90 اصل استناد به که اختیاری بلکه کند، رسیدگی مردم شکایات به بتواند تا
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 مملکت شئون تمام در تواندمی مجلس که است نظارتی وظیفه راستای در واقع در شده

 (.259: 1385)سنجابی،کند اعمال
 یا مجریه قوه یا مجلس کار طرز از شکایتی کس هر»:گویدمیقانون اساسی  90 اصل 

 کند، عرضه اسالمی شورای مجلس به کتباً را خود شکایت تواندمی باشد داشته قضاییه قوه

 مواردیکه در و بدهد کافی پاسخ و کند رسیدگی شکایات این به است موظف مجلس

 در و بخواهد آنها از کافی پاسخ و رسیدگی است مربوطه مجریه یا قضاییه قوه به شکایت

 عامه اطالع به باشد عموم به مربوط که مواردی در و نماید اعالم را نتیجه مناسب مدت

 و است گسترده و وسیع بسیار نموده ترسیم مجلس برای 90 اصل که را قلمرویی «.برساند
 اصل این مشمول را هستند ارتباط در آنها با نحوی به که را ییهاسازمان و گانه سه قوای

ک تبصره به ماده واحده راجع ی، به موجب قانون الحاق 90اصل  یدر راسـتا. دهدمی قرار
، مسئوالن و مأموران یدولت هایدستگاه، 90ون اصلیسیم به کمیق مستقیبه اجازه مکاتبه وتحق

 ون اعالمیسیکماه به کمیو مستند خود را ظرف  یمذکور در ماده واحده موظفند پاسخ کاف
 ییقضا مراجع، 90ون اصل یسین قانون جرم بوده و بنا به درخواست کمیدارند. تخلف از ا

و به صدور حکم  یدگیالعاده و خارج از نوبت رسن گونه جرائم به صورت فوقیموظفند به ا
 نییآ 198 ماده« 1»ق و تفحص مجلس، مطابق تبصره یمبادرت ورزند. در رابطه با حق تحق

ار یاز را در اختیه مدارک و اطالعات مورد نید کلیرد نظارت و تفحص بانهاد مو ینامه داخل
در صورت تخلف دستگاه  ینامه داخل نییآ 200ون مربوطه قرار دهد و براساس ماده یسیکم

ق و تفحص تحت یأت تحقیت هیمجرم شناخته شده و با شکا ایئوالن مربوطه، متخلف سا می
 قرار خواهند گرفت. ییگرد قضایپ

 یاجرا تیمسئول، یکشور پس از مقام رهبر یمقام رسم ترینعالیعنوان  مهور بهس جیرئ
 کشور و نظام یو پاسدار مذهب رسمقانون اساسی(،  113اصل ) داردرا برعهده  یقانون اساس

ن یو الزمه چنقانون اساسی(  121اصل )استکشور  یو قانون اساس یاسالم یجمهور
ن، مطابق ی. همچنباشدمیو مؤثر  یکاف یهاتیارات و صالحیاز اخت یبرخوردار، ییتهایمسئول

 22/8/1365س جمهور مصوب یرئ یتهایارات و مسئولیف و اختین حدود وظاییقانون تع
مجلس  .را دارد یحکومت یس جمهور، حق تذکر و اخطار به قوا و مقامات و نهادهایرئ

دولت در  ییاقدامات اجرا ه بریازمند تکیمصوبات خود ن یاجرا یدر راستا یاسالم یشورا
 یمات دولتیها و مقررات و تصمتورالعملسها و دها و بخشنامهنامهنییقالب وضع آ

 قانون اساسی(. 138اصل )است
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 برخوردار قوا انیم درای ژهیو خاص مقام و گاهیجا از یاسالم یشورا مجلس نکهیا جهینت
 یرگذاریتأث لیوسا و هاسمیمکان نیشتـریب ،یپارلمان شبه یحکومت نظام کی به عنوان و است

 نیچن الزمه لبتها و دارد اختیار در را دولت ژهیبه و و قوا ریسا با سهیمقا در یاستگذاریس و
 چارچوب در ینظارت کارامد و مؤثر یابزارها و سازوکارها از یمندبهـره ضرورت یگاهیجا

 ینظارت یسازوکارها رسدمی نظر به شد انیب آنچه به توجـه با. است یاساس قانون اصول
 یراهکارها و ناتیتضم به ازین اجرا یبرا چند هـر است یکاف و مناسـب یاصول نظر از موجود
 مجلس ینظارت و یاسیس طرهیس که داشت توجه دیبا گرید یسو از. باشدمی یاافتهی سازمان

 را حدودم متقابل کنترل و توازن ینوع یاساس قانون. ستین مطلق و کطرفهی یاسالم یشورا
صیانت  قبال در حکومت ارکان ریسا بر جمهور سیرئ نظارت جمله از است؛ کرده ینیش بیپ

ندگان یانم یفریو ک یت مدنین طور مسئولیو همقانون اساسی(  113اصل ) از قانون اساسی
 هاآن یندگیف نمایاکه از حدود وظ یدر خصوص اعمال یمجلس درمقابل محاکم دادگستر

 قانون اساسی(. 86 اصل) استخارج 
مار شر قوا به یمجلس در مورد سا یرونیفوق مرتبط با نظارت ب یکنترل یسازوکارها

ر بعد دمجلس  یمذکور به طور اثربخش مستلزم توانمند یلکن تحقق نظارتها آیندمی
حقق در جهت ت ی، نظارت و کنترل درونیاست. به طور کل یا خود کنترلی ینظارت درون

. به منظور تحقق اهداف گیردمیا سازمان مورد استفاده قـرار یک نهاد ی یثربخشو ا ییکارا
، یزیر ، برنامهیسازمان تیریک سازمان، در کنار عوامل مدیف شده یتعر یهاو رسالت

ز ین ینترل درونکد از عامل نظارت و یالزم با یکارامد و منابع مال یانسان یرویاستفاده از ن
 یتهایالحتها و صین کارکردها و مسئولیعامل تضم یارت و کنترل درونظکرد. ن یبرداربهره

مستثنا  یاسیس یک نهاد عالیعنوان  است و لذا مجلس به یو نهاد اجتماع ییهر سازمان اجرا
تر و مجلس مؤثر یحوزه نظارت یهاسمیو مکان یست. هر اندازه سازماندهین اصل نیاز ا

 .افتید تحقق خواه یآن به طور مؤثرتر یرونیت بنظار یمناسبتر باشد، بالتبع کارکردها
 یجانجمهوری آذربا قانون اساسی نظارت مجلس در-4

بوده  1مطابق قانون اساسی کشور آذربایجان، نظام حکومتی این کشور، جمهوری ریاستی
قانون اساسی جمهوری  7که بر تفکیک قوا استوار است. موضوع تفکیک قوا در اصل 

                                                      

1- Presidential Republic 
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و طبق این اصل، نظیر غالب کشورهای جهان، قدرت دولت آذربایجان آذربایجان بیان شده 
 .شودی مقننه، اجرائیه و قضائیه اعمال میاز طریق سه قوه

قدرت قانونگذاری توسط »: کندمیاعالم قانون اساسی جمهوری آذربایجان  81ماده 
 125مجلس ملی متشکل از .«شودپارلمان جمهوری آذربایجان )مجلس ملی( محقق می

که بر اساس رای اکثریت و انتخابات مستقیم، برابر و همگانی به روش »نماینده مجلس است
ساله انتخاب میشوند. هر شهروند  5برای یک دوره « رای گیری محرمانه، فردی و آزاد 

ساله باشد واجد شرایط است، اما افرادی با حقوق شهروندی  25آذربایجانی که حداقل 
در فعالیتهای » که  ، کسانیکنندمیدولتی کار های یکی از دو قوه دوگانه، کسانی که برای

بر « های علمی، آموزشی و سازنده و مردان مذهبیبجز فعالیت کنندمی سودآور شرکت
های واجد شرایط کاندیدا شدن نیستند. نمایندگان مجلس دارای مصونیت 85اساس ماده 

مان و مصونیت از فعالیتهای غیر قانونی به خاصی هستند، شامل مصونیت برای فعالیت در پارل
ممکن است نماینده مجلس با «فرد در هنگام ارتکاب به جرم دستگیر شود»جز مواردی که 

رها کردن حقوق شهروندی خود، متهم شدن به یک بزه، یا استعفای اختیاری و همچنین 
 (.16: 2001)کافارو،فسخ حزب سیاسی شان مصونیت خود را از دست دهند

منبع حاکمیت دولت جمهوری  تنها ،ل اول قانون اساسی جمهوری آذربایجاناص
دولت »کند که چنین تصریح می 7اصل  1آذربایجان را ملت معرفی نموده و در بند 

به جدایی  18و نیز در بند اول ماده « آذربایجان، دموکراتیک، حقوقی، دنیوی و یونیتار است
درآذربایجان دین و دولت از هم جداست »ه است که دین و دولت اشاره نموده و چنین آورد

 (.3: 1397گلی،)«یکی است ،و تمام عقاید دینی در برابر قانون
این قانون را  واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان، گردد؛میه ظهمانگونه که مالح

 انددهنموتدوین  ،دین از سیاست( بر دو مبنای الئیسم )دنیوی بودن( و سکوالرسیم )جدایی
اند؛ نداشته ملت، این تاریخی و فرهنگی وسابقه دین، مذهب به توجهیکوچکترین  و

های کمونیستی و نیز با آورندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان با توجه به آموزهپدید
ع حاکمیت را ملت نبیگانه م ،های پرخطربشری و به تبعیت از غربها و آموزهتکیه بر تجربه

و در حقیقت هیچ گونه  اندنقشی قائل نشده ،و برای خدا در این خصوص کردهمعرفی 
اصلی قدرت نداشته و زندگی اجتماعی بدون خدا را برای مردمی که بیش  مبدأتوجهی به 

اند که اصوالً باعث کاهش نمودهتجویز  دهند؛میدرصد آنان را مسلمانان تشکیل  95از 
 (.16: 1382الندو،) گرددیه میهای مذهبی بر قوه مجرنظارت الیه
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به نوعی دیگر درصدد محدود کردن دین و  ،آذربایجان مهوریقانون اساسی ج 56اصل 
فعالیتهای دینی برآمده و برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج در جمهوری آذربایجان 

ل تصریح این اص 3بند  ؛عنوان نامزد مانع ایجاد کرده استه خادمان دین، در انتخابات ب
 .«تواند محدود شودحق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می»کند: می

بنابراین به دلیل عدم امکان کاندیداتوری اقشار مختلف مردم در انتخابات، طبیعتًا امکان 
که  85اصل  2بند ؛ باشدمیحضور کلیه اقشار در بدنه مجلس برای نظارت بر دولت مهیا ن

توانند برای خادمان دین و ... نمی»آورده است:  باشدمی 56ماده  3گفت تکرار بند  توانمی
 .«آذربایجان برگزیده شوند ،نمایندگی مجلس ملی

نماینده مجلس »کند: نیز همین نکته را با بیانی دیگر آورده و تصریح می 89اصل  1بند  
: در صورتی که شودمی تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم ،ملی جمهوری آذربایجان

برانگیز قانون شاید یکی از نکات جالب توجه و در عین حال تعجب...« خادم دین باشد و 
اساسی جمهوری آذربایجان این باشد که محرومیت و ممنوعیت خادمان دین در ورود به 

این امر از یک طرف ؛ و صریح آورده است مؤکدماده بصورت  3نامزدی در انتخابات را در 
های مختلف از ورود دین و فعاالن دینی به عرصه ،مردان این کشوررس رهبران و دولتت

کند و از سوی دیگر وفاداری آنان به اصول های سیاسی و اجتماعی حکایت میفعالیت
تا جایی که یک مطلب را آن هم در قانون اساسی که معموالً  دهدمیسکوالریسم را نشان 

کند و به یک ماده و به یک بار بیان منحصر نکرده و در ز میاز تکرار و جزئی نگری پرهی
که در نهایت از امکان نظارت قشر مذهبی در مجلس، ممانعت به  اندسه ماده جداگانه آورده

عمل آورده و عمالً شرایط را برای ضعف نظارتی در کلیت جامعه مهیا نموده است؛ چرا که 
مکان ائتالف و تجمیع را نداشته و راه برای کاهش ی سیاسی اقلیت نیز، عمالً اهاگروهسایر 

مجلس و در نهایت اقتدار گرایی بیشتر گروه حاکم، و  ورود نمایندگان اقشار مختلف به
 (.143: 1390)ظهیری،کندمیضعف نظارتی مجلس، مهیا 

 63توسط رئیس جمهور یا حداقل  ؛توانداساسی میقانون  هایاصالحیه، 157طبق ماده 
در مورد  ایاصالحیههیچ گونه » تواندنمی 158نماینده مجلس پیشنهاد شود، اما طبق ماده 

: اساس کشور( از 2: قدرت مردم و فصل 1عمومی، فصل »مفاد مرتبط با بخش اول )با عنوان 
 ،در متن قانون اساسیشود که تغییرات این سند متذکر می؛ پیشنهاد شود، «قانون اساسی کنونی

اساسی در مورد قانون دادگاه »که  افزایدمیممکن است تنها بوسیله رفراندوم انجام شود و 
، 155به هر حال، طبق ماده  ؛«تصمیم گیری نخواهد کرد ،تغییرات انجام شده توسط رفراندوم
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 اصالحیه برای نهادپیش یک. «باشدمین رفراندوم تابع» 12 ,8 ,7 ,6 ,2 ,1 تغییرات در مورد مواد
توسط پارلمان تصویب شود  ،دو بار، رأی 95در یک فاصله شش ماهه با اکثریت  بایستمی

 (.401: 2001)کافارو،توسط رئیس جمهور امضا شود ،گیری رأیو پس از هر 
باالترین  کهنماید می اقدام به تشکیل کابینه،یس جمهور برای اعمال قدرت اجراییئر

وزرای  قانون اساسی(. کابینه 114اصل  2و  1شود )بند مجریه محسوب می هیأت اجرایی قوه
. باشدمیگزارشات به وی  جمهوری آذربایجان، تابع رئیس جمهور آن بوده و موظف به ارائه

گردد. رئیس جمهور تعریف و تعیین می گیری و عمل کابینه، بوسیلهتصمیم طور کلی رویهبه
های اجرایی مرکزی یر و معاونین وی، وزراء و رؤسای ارگانوزاین کابینه شامل نخست

وزیر که با نظر رئیس جمهور و تأیید مجلس ملی آذربایجان انتخاب شود. نخستدولت می
 (.134: 1390)ظهیری،شود، ریاست جلسات کابینه وزراء را بر عهده داردمی

ی دولت ی بودجهیحهکردن الوزرای ریاست جمهوری عبارتند از: آماده وظایف کابینه
دولت  اجرای بودجه بینی نحوهآن به رئیس جمهور، پیش جمهوری آذربایجان و ارائه

 هایبرنامه و دولت پولی و اعتباری –ست مالیسیا اجرای نحوه جمهوری آذربایجان و نیز 
 تدول مرکزی اجرایی هایارگان دیگر و وزراء بر کنترل اعمال دولت، اجتماعی و اقتصادی

 به آذربایجان جمهور رئیس سوی از که مسائلی سایر فصل و حل و آنها یساالنه عملکرد و
وزرای جمهوری آذربایجان در  الزم به ذکر است که کابینهاست.  شده تفویض نهاد این

تواند احکام و دستوراتی را صادر کند که این تصمیمات نیز جزئی وظایف خویش می حیطه
د. روند و از تاریخ انتشار معتبر خواهند بوجمهوری آذربایجان به شمار میاز نظام قانونی 

بنابراین با توجه به قدرت کنترل باالی رییس جمهوری روی اکثریت مؤثر اعضای پارلمان 
 و نقش اجرایی قدرتمندش در تصویب نهایی نظر پارلمان در تغییرات قانون اساسی، عمالً 

 ون اساسی، وابسته به ریاست جمهوری و ارکان آن استامکان تصویب رفراندوم مواد قان
 نتیجه گیری

، مشارکت مردم در تعیین در جمهوری اسالمی ایران از اصول بنیادی و اساسی دموکراسی
در شان به صورت مستقیم یا بالواسطه است. سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
شده است و مردم با شرکت در انتخابات و  جمهوری اسالمی ایران، اصل نمایندگی پذیرفته

 نقش مهمی دارند. های سیاسیگیریتصمیمانتخاب نماینده منتخب خویش در 
 اسالمی شورای مجلس وظایف از قوانین اجرای بر مستمر نظارت شد گفته که همانطور

 جریان که نحوی به بگیرد را سوءاستفاده و تبعیض جلوی که است مجلس وظیفه باشدمی
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 به مردم را قانون تصویب حق اینکه بر عالوه لذا .باشد مطلوب نحو به همه در قانون

 اجازه این اندکرده واگذار مجلس در خود نمایندگان به شود گفته بهتر یا مجلس نمایندگان

 بر مستمر نظارت حق خاصی، سازوکار طریق از تا است داده مجلس به اساسی قانون نیز را

 تا نموده تعیین نیز را اجرایی ضمانت نظارت حق همراه به .کند اعمال را قوانین اجرای

 اساسی قانون در شده بینی پیش نظارت .دهد انجام را وظیفه این احسن نحو به بتواند مجلس

 آئین 192 )ماده وزراء و جمهور رئیس به تذکر :باشدمی اعمال قابل زیر راههای طریق از

 )اصل مسئول وزیر یا وزیر یا جمهور رئیس از سؤال (اسالمی شورای مجلس داخلی نامه

 (.اساسی قانون 89 )اصل وزرا از یک هر یا وزیران هیات استیضاح ،(اساسی قانون 88
، عماًل با افزایش مدت زمان 2016 در جمهوری آذربایجان، با همه پرسی قانون اساسی

آذربایجان نو، که وابسته ریاست جمهوری، از یکطرف و هماهنگی اکثریت مجلس با حزب 
به ریاست جمهوری است در کنار عدم توازن قدرت نظارتی پارلمان با قدرت روبه فزونی 

ترین قوه مجریه و نیز امکان انحالل مجلس تحت شرایط خاص، عمالً مجلس به ضعیف
شرایط نظارتی نزدیک شده است. به دلیل عدم امکان کاندیداتوری اقشار مختلف مردم در 

. باشدمیابات، طبیعتاً امکان حضور کلیه اقشار در بدنه مجلس برای نظارت بر دولت مهیا نانتخ
ساختار اعضای مجلس آذربایجان، عموماً متأثر از حزب وابسته به ریاست جمهوری است و 

، عمالً شرایط را 1394عدم حضور احزاب ائتالفی مخالف حزب حاکم در انتخابات سال 
س و عدم نظارت قانونمند و مستقل از ارکان ریاست جمهوری، مهیا برای هم سویی این مجل

و در واقع نوعی ضعف عمده در قدرت مجلس ایجاد شده است که قدرت نظارتی  کندمی
مجلس را به شدت تضعیف نموده است. در صورتی که ریاست جمهوری، قانونی را که 

آن به مجلس، به راحتی  توسط مجلس تأیید شده است، جهت اجرا تصویب نکند؛ با عودت
تواند آن را معلق نماید و هر بار با عدم امضای آن، این کا را ادامه دهد و در این خصوص می

استقالل ضعیف مجلس، مانع از تصویب و اجرای آن از طریق روزنامه رسمی گردد؛ بنابراین 
ودن با به دلیل هم حزب ب) این مساله در کنار کنترل باالی اعضای مجلس توسط دولت

. در کنار سیستم قانون باشدمیریاست جمهوری(، مانع مهمی در نظارت بر قوه مجریه نیز 
گردد؛ گذاری در مجلس، وجود قوانینی که از ناحیه کابینه و ریاست جمهوری صادر می

آذربایجان متأثر نماید، مخصوصاً که این قوانین  را در تواند نقش نظارتی و نیز توازن قوامی
توسط  عنوان منابع قانونی، مورد تأیید باشند. به دلیل معرفی قضات قانون اساسی، نیز به

؛ شائبه عدم استقالل این کندمیریاست جمهوری که مجلس در نهایت آنها را منصوب 
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قضات در جمیع اختیارات آن امری بدیهی است. چرا که مثالً اگر در خصوص حیطه نظارتی 
توانند به راحتی در راستای ای پیش بیاید؛ قضات نمیئبهمجلس بر دستگاههای اجرایی، شا

توانند به قوه نظارت نقش خود، اثر بخش باشند و به دلیل هماهنگی با قوه مجریه، عموماً نمی
رئیس مجلس کمک موثری نمایند. وقتی قسمتی از حق وضع قانون، به سایر نهادهایی مثل 

داده شود؛ به دلیل عدم  دادستانی آذربایجان و جمهوری آذربایجان، دیوان عالی آذربایجان
توسعه حق نظارتی مجلس، عمالً باعث ضعف این قوه و حتی ایجاد قوانین متناقض گردد که 

قضات دادگاه  شود. چونضمانت اجرایی الزمی جهت حفظ حقوق عامه از مجلس گرفته می
 رئیس اقدامات بر چندانی نظارت عمل در هستند؛ جمهور رئیس منصوب ،قانون اساسی

گیرد و به دلیل آنکه قضات فوق، با ریاست نمی صورت اساسی، قانون اجرای نحوه و جمهور
جمهوری هماهنگ هستند؛ هر گونه مصوبه مجلی را که مطابق با قدرت ریاست جمهوری 

گردد، تا بدون نمایند و در نهایت برای ریاست جمهوری این فرصت مهیا مینباشد؛ تأیید نمی
 گردد.از نظارت مجلس، اقتدار خود را افزایش دهد و توازن قوا به شدت تخریب می نگرانی
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 منابع و مآخذ:
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