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تعریف نقد

.دن است، ربرسی، شناسایی نمودن، زری و رو رکدن، عیب اه را نمایاندن و پنهان  اه را رو رکارزیابی
منظور از نقد

درد معاینه بیمار دنبال می کنزپکشهمان هدفی است هک یک نقد، از منتقداصلی یک هدف 
.استقصد خیر  و هب نیک اندیشیو عالهق مندی روی از است، عیب جویی اش بیماریجویای عیب و علت ارگ زپکش 

کلیات
تعاریف
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دامنه موضوع

دامنه نقد، مجلس شورای اسالمی است؛•
.استداتهه دده اینجا فعال هب مجلس رپاما رد مقننه ردربگیرنده مجلس و شورای نگهبان است؛ ارگ هچ قوه •

کلیات
دامنه موضوع
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سابقه موضوع

.ستشفافیت و عدالت هب انجام رسیده ادیده بان وظائف رد چارچوب تحقیقات اپهی این نقد، -1
کاتبه رئیس هیئت دمریه دیده بان شفافیت و عدالت با رئیس مجلس یازدهم و پیگ -2 (1399دی ماه ) اصالحات یری ربای اعمال م
(1400دی ماه ) بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت -3

کلیات
سابقه موضوع
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رویکرد موجود در نقد حاضر

رویکرد سیستمی•
(سیاسیاز جناح بندی اهی افرغ )رویکرد مستقل •

کلیات
نقد حاضردر رویکرد موجود 
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هس نکهه بسیار مهم
ربای اصالح وضع موجود استموضع امید نقداهی موجود از -1

کان پذری اصالح آنها -2 استام
کاراهتمامی -3 کاالت موجود راه نداردروابط خارجی رون از کشور و هستند و ربطی هب بی داخلیربای رفع اش
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الگوی نقد و بررسی

تعیین رسالت مجلس شورای اسالمی رد چارچوب اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان•
تبیین اقبلیت مجلس ربای عمل هب رسالت تعریف دده•
تعیین اولویت اهی مجلس یازدهم ربای عمل هب وظائف تعیین دده رد اقنون اساسی•
تبیین عملکرد دو ساهل مجلس یازدهم•
کاِف میان اولویت اه و عملکرد مجلس یازدهم• تبیین میزان ش

کلیات
بررسیالگوی نقد و
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کلیات
الگوی نقد و بررسی
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تبیین 

قابلیت

تعیین 

اولویت ها

تبیین 

عملکرد

افتبیین شک



نظام رب اپهی اقنون اساسیتبیین رسالت مجلس شورای اسالمی رد اپزل کالن: گام اول
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گاه از زاوهی ای نو هب مجلس ن
گاه سیستمی ن

رب اپهی اقنون اساسی
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نظامرسالت و نقش مجلس رد اپزل کالن

گذاری و ریل گذاری ربای ساری قوااقنون 
نظارت ربارجای اقنون رد  ساری قوا
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نظامرسالت و نقش مجلس رد اپزل کالن 
:بخش اول

اقنون گذاری و ریل گذاری ربای ساری قوا
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مجلس رکن تصمیم گیری و اداره  امور کشور–7اصل 

 ، مجلس شورای اسالمی ، شورای استان، شوراها"االمرفیشاورهم"و "بینهمشوریو امرهم": کریمدستور قرآنطبق

.از ارکان تصمیم گیری و اداره  امور کشورندشهرستان ،شهر، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها 

بر عهده مجلس استتصویب بودجه ساالنه کشور -52اصل 

شورایمجلسبهو تصویبرسیدگیو برایتهیهدولتاز طرفشود مقرر میدر قانونکهترتیبیبهکشور کلساالنهبودجه

.بودخواهد مقرر در قانوننیز تابع مراتببودجهتغییر در ارقامهر گونه. گرددمیتسلیماسالمی

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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استقالل قوا–قوای حاکم –57اصل 

ظر والیت که زیر نقوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه : ایران عبارتند ازقوای حاکم در جمهوری اسالمی 

.گرنداین قوا مستقل از یکدی. مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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سایر قوا مجری هستند–مجلس است اِعمال قوه مقننه بر عهده -58اصل 

پس از طی آنو مصوبات که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است 

.برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابالغ می گرددمراحلی که در اصول بعد می آید 

همه پرسی–مجلس مرجع تصمیمات بسیار مهم –59اصل 

 مستقیم به اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعهدر مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است 

. ...آرای مردم صورت گیرد

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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طرح و برنامه کشور–قانون گذاری مجلس متولی –71اصل 

.  می تواند قانون وضع کنددر حدود مقرر در قانون اساسی مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل 

عدم مغایرت قوانین با اصول-شرایط قوانین مصوب مجلس –72اصل 

رت داشته مجلس شورای اسالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغای

.  استشورای نگهبان تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده . باشد

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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مجلس متولی شرح و تفسیر قوانین عادی–73اصل 

، در مقام تمیز مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان. شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است

. حق، از قوانین می کنند نیست

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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الیحه و طرح –74اصل

نفر از پانزدهپیشنهاد حداقلبهقانونیشود و طرحهایمیتقدیممجلسبهوزیرانهیأتاز تصویبپسقانونیلوایح

.استطرحقابلاسالمیشورای، در مجلسنمایندگان
شرط قبولی طرح ها–75اصل 

یا رآمد عمومیدتقلیلکنند و بهمیعنوانقانونیلوایحدر خصوصنمایندگانکهو پیشنهادها و اصالحاتیقانونیهایطرح

هزینهدرآمد یا تأمینکاهشجبرانطریقدر آنکهاستدر مجلسطرحقابلانجامد، در صورتیمیعمومیهزینهافزایش

.باشدشدهجدید نیز معلوم

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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ارتباطات بیرونی کشورتمامی مجلس متولی –77اصل 

اسالمی شورایتصویب مجلس باید به المللیهای بیننامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه

. برسد

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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مجلس متولی تغییر در خطوط مرزی–78اصل 

ه نباشد و به با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفاصالحات جزیی مگر تغییر در خطوط مرزی ممنوع است هر گونه 

.  دبرسبه تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی استقالل و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و 

گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض-مجلس متولی کنترل های مالی –80اصل 

.  شورای اسالمی باشدتصویب مجلس داخلی و خارجی از طرف دولت باید با گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض 

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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ساختارسازی هامجلس متولی –85اصل 

ع بعضی از ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضنمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند مجلس ... 

ی که مجلس های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتقوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون

. تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود

را با به دولت تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موُسسات دولتی یا وابستههمچنین مجلس شورای اسالمی می تواند 

ور بررسی و و به منظ... . بدهدیا اجازه تصویب آنها را به دولت ذیربط واگذار کند و به کمیسیونهای رعایت اصل هفتاد و دوم 

.  به اطالع رییس مجلس شورای اسالمی برسدضمن ابالغ برای اجرا بایداعالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور 

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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(مستقیم یا با واسطه)پیشنهاد طرح از شورای عالی استان ها –102اصل

هبدولتو مستقیماً یا از طریقتهیهطرح هاییخود در حدود وظایفدارد حقاستان ها عالیشورای

.قرار گیردمورد بررسیباید در مجلسطرح ها این. پیشنهاد کنداسالمیشورایمجلس

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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سوگند رییس جمهور در مجلس-تفهیم محوریت مجلس –121اصل 

شود به ل میای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیدر جلسهجمهور در مجلس شورای اسالمی رییس 

.... و سوگندنامه را امضاء می نمایدسوگند یاد می کند ترتیب زیر 

وظیفه رئیس جمهور ابالغ و اجرای مصوبات مجلس–123اصل

و برایامضاء کندویبهو ابالغقانونیمراحلاز طیرا پسپرسیهمهیا نتیجهمجلسمصوباتاستجمهور موظفرئیس

.بگذارداجرا در اختیار مسئوالن

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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مجلس متولی کنترل تمامی ارتباطات و روابط بیرونی کشور–125اصل 

ن با دولت ایراها و قراردادهای نامهها، موافتنامهها، مقاولهعهدنامهامضای : و توافق نامه های بین المللیقراردادها 

اسالمی با شورایپس از تصویب مجلس المللی های بینمربوط به اتحادیههای پیمانسایر دولتها و همچنین امضای 

. رییس جمهور یا نماینده قانونی او است

مجلس متولی کنترل ساختارها، سازمان ها و فرآیندها–138اصل 

به اطالع ، ضمن ابالغ برای اجراهای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصلنامهها و آییننامهتصویب... 

جدید نظر به تا در صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای ترییس مجلس شورای اسالمی می رسد

.  هیأت وزیران بفرستند

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
قانونگذاری و ریل گذاری برای سایر قوا
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نظامرسالت و نقش مجلس رد اپزل کالن 
:بخش دوم

نظارت ربارجای اقنون رد  ساری قوا
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دیوان محاسبات–ابزار نظارتی مجلس –54اصل 

.... دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسالمی می باشد

دیوان محاسبات–ابزار نظارتی مجلس -55اصل 

ه نحوی ازانحاء به کلیه حسابهای وزارتخانه ها،مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بدیوان محاسبات 

که هیچ اید رسیدگی یا حسابرسی می نمبه ترتیبی که قانون مقررمی دارد از بودجه کل کشور استفاده می کنند 

سابها دیوان محاسبات ، ح. هزینه ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد

به را به انضمام  نظرات خودگزارش تفریغ بودجه هر سال و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع آوری و 

.این گزارش  باید در دسترس عموم گذاشته شود. مجلس شورای اسالمی تسلیم می نماید

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
نظارت براجرای قانون در  سایر قوا
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حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور-ابزار نظارتی مجلس –7۶اصل 

.  را داردحق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور مجلس شورای اسالمی 

سوال از رییس جمهور و وزراء–ابزار نظارتی مجلس –88اصل 

دگان از از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندر هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

ود و به رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر ش، وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند

یر و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخسوال جواب دهد 

.  افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمی

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
نظارت براجرای قانون در  سایر قوا
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رییس جمهور و وزراء وزیران، استیضاح هیأت –ابزار نظارتی مجلس –89اصل 

هیأت وزیران یا هر یک از وزراء راشورای اسالمی می توانند در مواردی که الزم می دانند مجلس نمایندگان 

اضر هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس ح... ، استیضاح کنند

سخ، در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پا. و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهدشود 

د اعالم رأی نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات الزم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بدان

.  شوداگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می. عدم اعتماد خواهد کرد

ود عضویت در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بالفاصله بعد از آن تشکیل می ش

.... پیدا کنند

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
نظارت براجرای قانون در  سایر قوا

علی ماهرالنقش33



رییس جمهور و وزراء وزیران، استیضاح هیأت –ابزار نظارتی مجلس –89اصل 

وظایفاجرایمقامدرراجمهوررییساسالمیشورایمجلسنمایندگانازسومیکحداقلکهصورتیدر...

ماهیکمدتظرفبایدجمهوررییس،دهندقراراستیضاحموردکشوراجراییامورادارهومجریهقوهمدیریت

ازسپکهصورتیدر.بدهدکافیتوضیحاتشدهمطرحمسایلخصوصدروشودحاضرمجلسدرآنطرحازپس

جمهوررییستکفایعدمبهنمایندگانکلسومدواکثریتجمهور،رییسپاسخوموافقومخالفنمایندگانبیانات

.می رسدرهبریمقاماطالعبهدهمویکصداصلدهبنداجرایجهتمراتبدادندرأی

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
نظارت براجرای قانون در  سایر قوا

علی ماهرالنقش34



رییس جمهور باید پاسخگوی مجلس باشد–122اصل 

رابر در بدارد؛ در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهدهرییس جمهور 

.ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مسئول است

رییس جمهور در مورد اقدامات هیئت وزیران پاسخگو است–134اصل

.استوزیرانهیأتاقداماتمسئولجمهور در برابر مجلسرئیس... 

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
نظارت براجرای قانون در  سایر قوا

علی ماهرالنقش35



وزیران در برابر مجلس پاسخگو هستند –137اصل

أتهیتصویببهکهو در اموریاستمجلسجمهور و رئیسدر برابر خویشخاصوظایفمسئولاز وزیرانهر یک

.نیز هستدیگراناعمالرسد مسئولمیوزیران

مجلس متولی نظارت بر محاکمه مسئوالن قوه مجریه–140اصل 

دراسالمیشورایمجلساطالعباعادیجرائممورددروزیرانواومعاونانوجمهوررییساتهامبهرسیدگی

.می شودانجامدادگستریعمومیهایدادگاه

(بر پایه قانون اساسی)نظام رسالت و نقش مجلس در پازل کالن 
نظارت براجرای قانون در  سایر قوا

علی ماهرالنقش36



ن نظامخالهص رسالت و نقش مجلس رد اپزل کال
اعمال. (7/57/58/59/72/73/74/102اصول)قانون گذاریومقننهقوه1

برنامه ریزی. (52/71/75اصول)کشورکالنبودجه ریزیو1

ساختارسازی. (85/138اصول)فرآیندهاوسازمان هاساختارها،کنترلو2

کنترل. (77/80/125اصول)کشوربیرونیروابطوارتباطاتتمامی3

تغییر. (78اصل)مرزیخطوطدر4

علی ماهرالنقش 37



ن نظامخالهص رسالت و نقش مجلس رد اپزل کال
نظارت. (122/134/137/140اصول)قواسایردرقانوناجرایبر2

کنترل. (55اصل)کشورهزینه هایودرآمدهاهمه1

نظارت. (80اصل)برنامه ایومالیکنترل هایو2

علی ماهرالنقش 38



ن نظامخالهص رسالت و نقش مجلس رد اپزل کال
ابزارهای. نظارتی3

دیوان. (54/55اصول)محاسبات1

تفریغ. (55اصل)بودجه2

تحقیق. (76اصل)تفحصو3

سؤال. (88/123اصول)وزراءوجمهوررئیساز4

استیضاح. (89/123اصول)جمهوررئیسووزراءوزیران،هیئت5

علی ماهرالنقش 39



علی ماهرالنقش40

مجلس

گیری در کشوررکن اصلی تصمیم 

جایگاه اصلی طرح و برنامه کشور

جایگاه راهبری کشور به سمت اهداف چشم انداز



جلس و تواانیی م اقبلیت تبیین : گام دوم
عمل هب رسالت تعریف ددهربای 

علی ماهرالنقش41



.سؤال باید پاسخ داده شود7برای قانون گذاری جامع و مانع در هر موضوعی، به 

؟انواع قانون کدام است

علی ماهرالنقش42

ضرورت ها/اهدافWhyچرا

فعالیت ها و اقداماتWhatچه

مکانWhereکجا

اقدام کنندهWhoکی

زمانWhenکِی

متدولوژی/روشHowچگونه

ارزش/هزینهHow muchچقدر

5
W

2
H



.سؤال، سه دسته قانون شکل می گیرند7برای پاسخ به 

؟انواع قانون کدام است

علی ماهرالنقش43

مثالنوع قانون

قوانین اجرایی

واردات به منظور مرزبانی اقتصادی کشور و کنترل صادرات و... اداره گمرکات در تابعیت 

دهای این ساختار و سازمان و فراین. اعمال مدیریت کند... تشکیل می شود و بر اساس قواعد 

.است... اداره 

قوانین برنامه و بودجه

1404چشم انداز ... است به منظور محقق نمودن بند فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف وزارت 

عتبار این اقدام نماید و ا... تا پایان سال ... تخت گردشگری در استان های ... نسبت به ایجاد 

.میلیون ریال است... بند از قانون 

داخلیقوانین ارتباطاتی 

خارجیو 
.موافقت نامه همکاری منعقد می شود... به مدت ... به منظور ... با کشور 



رطح
به مجلس پیشنهاد می شودنماینده 15حداقل توسط 

الیحه
ی شودبه مجلس پیشنهاد مشورای عالی استان هایا دولتتوسط 

طرح و الیحه

علی ماهرالنقش44



یساتتارو رفاینداهی  مجلس شورای اسالم 

علی ماهرالنقش45



مجلس دارای ارکان ذیل برای اجرای ماموریت های 

.خود هست

رییس مجلس•

هیئت رئیسه•

هیئت رئیسه سنی•

هیئت رئیسه اصلی•

معاونین•

معاونت قوانین•

معاونت نظارت•

معاونت اجرایی•

(شعبه15)شعب •

کمیسیون ها•

(کمیسیون۶)کمیسیون های خاص •

(کمیسیون13)کمیسیون های تخصصی •

(شناور)کمیسیون های ویژه •

ساختار مجلس شورای اسالمی

علی ماهرالنقش46



نفر290: تعداد نمایندگان•

هیئت رئیسه•

رین به سمت دو نفر مسن ترین نمایندگان به عنوان رئیس و نائب رئیس و دو جوان ت: هیئت رئیسه سنی•

دبیری

سه ناظر و سه دبیر ، دو نایب رئیسرئیس، : ه اصلیهیئت رئیس•

شوند به حکم قرعه به طور مساوى به پانزده شعبه تقسیم مىنمایندگان (: شعبه15)شعب •

ساختار مجلس شورای اسالمی

علی ماهرالنقش47



(ن هابین کمیسیو)کمیسیون های مشترک •

(کمیسیون۶)کمیسیون های خاص •

 از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل حمایت

قانون اساسی44

 (برای تلفیق بودجه)کمیسیون تلفیق

 (ه هابرای بررسی اعتبارنام)کمیسیون تحقیق

ساختار مجلس شورای اسالمی

علی ماهرالنقش48

لسکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مج

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

ویژه برجام



(کمیسیون13)های تخصصی کمیسیون 

 تحقیقاتآموزش و

اجتماعی

اقتصادی

 خارجیامنیت ملی و سیاست

انرژی

 محاسباتبرنامه و بودجه و

 درمانبهداشت و

ساختار مجلس شورای اسالمی

علی ماهرالنقش49

صنایع و معادن

عمران

فرهنگی

قضایی و حقوقی

شوراها و امور داخلی کشور

کشاورزی، آب و منابع طبیعی



(تقدیم طرح یا الیحه)فرآیندها در مجلس شورای اسالمی

علی ماهرالنقش50



(ااعالم وصول و ارجاع به کمیسیون ه)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش51



(ئیسهبررسی در کمیسیون و برگشت به هیئت ر)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش52



(بررسی و رأی گیری در صحن مجلس)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش53



(اعالم نظر شورای نگهبان)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش54



(تذکر: نظارت)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش55

نماینده

رئیس 
جمهور

وزیر



(سؤال از وزیر)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش56

نماینده وزیر

سؤال به صورت 
مکتوب



(تحقیق و تفحص)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش57

نماینده هیئت 
رئیسه

درخواست تحقیق
و تفحص



(استیضاح)در مجلس شورای اسالمیفرآیندها 

علی ماهرالنقش58

نماینده

رئیس 
جمهور

هیئت 
وزیران

اح
یض

ست
ا

ک
ل ی

داق
ح

وم 
س

ان
دگ

این
نم

وزیر



لسمج آسیب شناسی ساتتاراه و رفاینداهی 

علی ماهرالنقش59



میانمعناداریرابطههیچ 
نه پنج ساله و ساالچشم انداز، برنامه های 
سنواتی و بودجه های 

وجود ندارد

شناسی ساختارها و فرایندهای مجلسآسیب 

علی ماهرالنقش60

1



؟؟؟ وضعیت نظام تدبیر کشور ؟؟؟

علی ماهرالنقش 61



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش62

گاه راهبری کشور نمی دا !ندمجلس خودش را رد جای
!پرده استکار ربانهم رزیی کالن کشور را هب دولت واس 

2



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش63

مجلسی هک ربانهم همه را تصویب می کند

خودش افقد ربانهم است

3



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش64

مجلس صحن محور است هن کمیسیون محور

جوساالری، قبیله ساالری و باندبازی است
هن تخصص رگایی، جامع نگری

4



ربای همین است هک 
نند هن ربای کمیسیون اهرگوه اهی سیاسی نماینده ربای صحن معرفی می ک 

دده اندو رد نتیجه کمیسیون اه افقد صالحیت و کارآدمی
علی ماهرالنقش 65



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش66

کمیسیون اهی مجلس 
هم رزیی و  نظارت افقد  ربانهم، اعضای با صالحیت و قدرت ربان

هستند

5



آسیب شناسی ساختارها و فرایندهای مجلس

یکمیسیون تخصص

چشم اندازهاینرم/ هاشاخص/ اهدافعدم توجه به •

(مانعیت/ جامعیت)سالهپنجبرنامهعدم توجه به •

سیاست های کلی نظامعدم توجه به •

عدم موازی کاری دستگاه ها/ افزاییهم/ کارتقسیمعدم توجه به •

صحن

عدم توجه به تصمیمات تخصصی کمیسیون•

نفر270نفر در برابر 20•

نفی تخصص –حاکمیت البی گری •

ن 
فرآیند تدوی

ن
قانو

علی ماهرالنقش67

6



آسیب شناسی ساختارها و فرایندهای مجلس

کمیسیون 

تخصصی

چشم اندازهاینرم/ هاشاخص/ اهدافعدم توجه به •

(مانعیت/ جامعیت)سالهپنجبرنامهعدم توجه به •

عدم موازی کاری دستگاه ها/ افزاییهم/ کارتقسیمعدم توجه به •

کمیسیون 

تلفیق

عدم توجه به تصمیمات تخصصی کمیسیون•

نفر46نفر در برابر 3•

نفی تخصص –حاکمیت البی گری •

صحن

عدم توجه به تصمیمات تخصصی کمیسیون و کمیسیون تلفیق•

نفر270نفر در برابر 20•

نفی تخصص –حاکمیت البی گری •

ن بودجه 
فرآیند تدوی

علی ماهرالنقش68

7



.ق هستندکمیسیون اه افقد رأی طالیی رد صحن و کمیسیون تلفی 
گاه تخصصی هب موضوعات است صحن مجلس افقد ن

افقد صالحیت اظهار نظر است

علی ماهرالنقش69



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش70

تعطیلی یک هفهه رد ماه مجلس
اگر نماینده باید نگاه ملی داشته باشد

وقتش را به حوزه انتخابیه می رود؟¼ چرا 

8



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش71

!بودهج ببندید% 59چشم اه را رب 
نمایندگان، بودجه بانک ها و شرکت های دولتی را 

!بررسی نمی کنند

9



مجلسآسیب شناسی ساختارها و فرایندهای 

علی ماهرالنقش72

اکثر نمایندگان مجلس 
وانین هستندربای تصویب ق افقد صالحیت اهی حداقلی 

10



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش73

مثالً وقتی قانون چک با همه پیچیدگی های فنی

بررسی می شود؛ چند درصد نمایندگان صالحیت

اظهار نظر دارند؟

!چه در کمیسیون و چه در صحن



یک مثال ردباره رتکیب اعضای 
کمیسیون اهی مجلس شورای اسالمی 

علی ماهرالنقش 74



ها و شناسی ساختارآسیب 
مجلسفرایندهای 

علی ماهرالنقش75

ترکیب نمایندگان کمیسیون کشاورزی

سمیه رفیعی
تکارشناسی ارشد مدیری

عسکریمحمد جواد 
کشاورزیدکترای 

اوسطیپرویز 
کشاورزیمهندسی 

علیرضا عباسی
بیوتکنولوژی گیاهیدکترای 

جهانگیرزادهعباس 
مدیریت

سعیدیمعین الدین 
کشاورزیمهندسی 

محمودزادهجالل 
کشاورزیمهندسی  

قزلجهغالمرضا نوری 
یو توسعه کشاورزسیاست 



علی ماهرالنقش 76

رشیدیمحمد 
حدیثدکترای علوم قرآن و 

عبداهلل ایزدپناه
فلسفه عرفان اسالمی

امیرقلی جعفری بروجنی
حوزه/ کالم

احد آزادیخواه
حوزه

امان اهلل حسین پور
؟؟؟

ادهعلیزعلی اکبر 
مدیریت دفاعی

ذبیح اهلل اعظمی ساردویی
پزشک/ دکتری عمومی

نظریعلیرضا 
سیاسیعلوم 

راستیجعفر 
دولتیمدیریت 

طباطبایی نژادسیدصادق 
قرآن کریمتفسیر 

کیاییمنصورعلی زارعی 
؟؟؟

سبزیمحمد 
حوزه2سطح 

نقدعلیمحمدتقی 
حوزه

نوروزیرحمت اهلل 
ایران باستانتاریخ 



َباِلی اْئَتَمْنُت َخائی »: علیه السالمالصادق قَالَ 
ُ

عًا َما أ ْو ُمَضيِّ
َ

.«نًا أ

که در آن نمی بینم تفاوتی 

بسپارم خائنرا به دست کار 

(نا واردجاهل و بی تدبیر و )ضایع کنندهشخص یا 

.24220، ح 88، ص 19؛ الوسائل، ج 18657، ح 957، ص 18الوافی، ج 367العقول، ص تحف 

علی ماهرالنقش 77



مجلسشناسی ساختارها و فرایندهای آسیب 

علی ماهرالنقش78

تصویب قوانین رد مجلس ساتتاراه و رفاینداهی
عواماهن، فسازدا و قبیله ساالراهن  است

هن عالماهن

11

فساد سيسامتیتک در قوه مقننه



خالهص وضعیت  مجلس شورای اسالمی 

کاغیر اقبل ، عواماهننظامی  د کننده فسادتولیولغزان ، ژهل ای،ات
اقنونگذاری و نظارت کشورحوزه رد 

علی ماهرالنقش79



ای اسالمی آسیب اصلی سیستمی مجلس شور15: خالهص آسیب اه
.دسنواتی وجود نداربودجه هایپنج ساله و ساالنه و برنامه های، چشم اندازرابطه میان . 1

.مصوب وجود نداردقوانیندر سیاست های کلی نظام اعمالابزاری برای . 2

.استفاقد برنامه که برنامه همه را تصویب می کند، خودش مجلسی. 3

؛ محورکمیسیوناست نه محورصحنمجلس . 4

(حاکمیت جو ساالری، قبیله ساالری و باندبازی؛ نه تخصص گرایی  و جامع نگری)
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ورای اسالمی آسیب اصلی سیستمی مجلس ش 15: خالهص آسیب اه
.  هستندکارآمدی صالحیت و کمیسیون ها فاقد . 5

(کمیسیون هامعرفی می شوند نه برای صحنبرای نمایندگان )

.هستندتنظارو برنامه ریزیو قدرت اعضای با صالحیت ، برنامهکمیسیون های مجلس فاقد . 6

.عالمانهاست؛ نهساالرانهقبیلهو فسادزا، عوامانهدر مجلس قوانینتصویبفرآیندهای. 7

ارجی، هزینه های انتخاباتی، سفرهای خآرای نمایندگان؛ ). وجود نداردمجلسدرشفافیت. 8

...(، هدایای دریافتی، حقوق و مزایا، مکاتبات نمایندگان به دستگاه های اجرایی
علی ماهرالنقش81



شورای اسالمی آسیب اصلی سیستمی مجلس15: خالهص آسیب اه
.در صحن و کمیسیون تلفیق هستندرأی طالیی فاقد کمیسیون ها. 9

.اظهار نظر در موضوعات استصالحیتو فاقد نگاه تخصصی مجلس فاقد صحن. 10

(بودجه% 59)! بررسی نمی شوددولتیشرکت هایبودجه. 11

برنامه/ چشم اندازنُرم های/ شاخص ها/ اهدافتوجهی به در کمیسیون ها و صحن . 12

.نمی شودنظام کلیسیاست های/ ( مانعیت/ جامعیت )پنج ساله 
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ورای اسالمی آسیب اصلی سیستمی مجلس ش 15: خالهص آسیب اه
نظر کمیسیون تخصصی در صحنبال اثر بودن . 13

(نفر290نفر در برابر 20)

.حاصل این وضعیت استتخصصنفیو البی گریحاکمیت 

!دهستنبرای تصویب قوانین صالحیت های حداقلی اکثر نمایندگان مجلس فاقد . 14

علی ماهرالنقش83



ورای اسالمی آسیب اصلی سیستمی مجلس ش 15: خالهص آسیب اه
تصمیماتاذاتخبهسیاستمداراندادنسوقسببفعلی،قوانیندرمستترانگیزش های.15

پیکرهربهولناکیضرباتکهاستشدهاساسیوبلندمدتتصمیماتبه جایکوتاه مدت

تتصمیمااتخاذامکانامروزدیگرعبارتبه.استآوردهواردکشوردرتدبیرنظام

.نداردوجودمجلسدرملیمنافعجهتدربلندمدت

علی ماهرالنقش84



دده اش را دارد؟ رسالت تعریف هبتواانیی عمل و هب نظر شما چنین مجلسی اقبلیت 

علی ماهرالنقش85



دهم تعیین اولویت اهی مجلس یاز: گام سوم
اساسیون عمل هب وظائف تعیین دده رد اقن ربای 

علی ماهرالنقش86



وظائفشعمل به برای تعیین اولویت های مجلس یازدهم 

علی ماهرالنقش87

(نمایندگان و سنا)دو مجلسی طراحی قوه مقننه کشور بر اساس •

کشور و رابطه آنها با مجلسشوراهای عالی تعیین تکلیف •

نظاملیکنترل تطابق قوانین با سیاست های کایجاد مکانیزم مناسب برای •

%  59)بررسی و تصویب قانون بودجه شرکت های دولتی ورود مجلس به •

(بودجه



وظائفشعمل به برای تعیین اولویت های مجلس یازدهم 

علی ماهرالنقش88

نمودن مجلسکمیسیون محور •

.یون ها؛ برای هویت بخشی تخصصی به کمیسساختار کمیسیون هااصالح •

؛ برای تخصص پایه کردن روش انتخاب اعضای کمیسیون هااصالح •

.کمیسیون ها

، در تصویب قوانینرأی طالیی برای کمیسیون هااعمال •

بودجه، در تصویب قانون رأی طالیی برای کمیسیون تلفیقاعمال •



وظائفشعمل به برای تعیین اولویت های مجلس یازدهم 

علی ماهرالنقش89

.یدر مواردی مانند رأی گیری، ارجاعات کارشناسساختار اداره مجلس اصالح •

.قانون بودجهو فرایندهای تصویب قوانین عمومی اصالح •

نظام تخصیص بودجهاصالح •

1351؛ مصوب قانون برنامه و بودجه کشوراصالح •

در کشور مجلسکالن نقش طرح و برنامه ای و تثبیت تقویت•

(انفعال مجلس در تصویب قوانین برنامه ای و بودجه هاخروج از )



وظائفشعمل به برای تعیین اولویت های مجلس یازدهم 

علی ماهرالنقش90

قانون انتخاباتاصالح •

.از انتخاباتیک سال قبل برای نامزدی مجلس، اعالم حضور •

شاخص های نمایندگیاصالح •

مانند خبرگان رهبرینمایندگاناز امتحان•

نواتیبین چشم انداز، برنامه پنج ساله و بودجه سارتباط نظام مند برقراری •



وظائفشعمل به برای تعیین اولویت های مجلس یازدهم 

علی ماهرالنقش91

مجلسو تصویب برنامه بیست ساله و پنج ساله برای تبیین •

(برنامه محور نمودن و فعال نمودن مجلس)

و نه احزاب نمایشیاحزاب واقعی قوت بخشی به •

احزاب مشخص توسطکمیسیون تخصصی و شاخص هابر اساس نامزدهامعرفی •

و گروه های سیاسی



:نکهه مهم
اتی کشوربی تفاوت بادد بدیهی است مجلس نمی تواند نسبت هب موضوعات فوری و حی

.و باید ردصدی از وقت و توان خود را ربای این امور بگذارد
موضوعات فوری و حیاتی کشور: ردصد توان30

بازمهندسی و توانمندسازی داخلی مجلس: ردصد توان70
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یازدهمتبیین عملکرد دو ساهل مجلس:گام چهارم

(  دمظله العالی)رب اساس زگارش هیئت رئیسه هب مقام معظم رهبری 
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یازدهمساله مجلس تبیین عملکرد دو 
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یازدهمساله مجلس تبیین عملکرد دو 
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تبیین عملکرد دو ساله مجلس یازدهم

علی ماهرالنقش96



یازدهمساله مجلس تبیین عملکرد دو 
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یازدهمساله مجلس تبیین عملکرد دو 
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کاروکسب مجوزهایصدورتسهیلقانون_1

خودروصنعتساماندهیقانون_2

تحریم هالغوبرایراهبردیاقدامقانون_3

مسکنتولیدجهشقانون_4

افزودهارزشبرمالیاتقانون_5

خالیخانه هایبرمالیاتقانون_6

معلمانرتبه بندیقانون_7

جمعیتجوانیوخانوادهازحمایتقانون_8

بنیاندانشتولیدجهشقانون_9

تارساخاصالحبهمربوطاحکامبرخیقانون_10



کاِف تبیین : گام پنجم میزان ش
اولویت اه و عملکرد مجلس یازدهممیان 
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یازدهماولویت ها و عملکرد مجلس شکافِ میان تبیین میزان 
(مصوب شدهقوانین)

علی ماهرالنقش100

کاروکسب مجوزهایصدورتسهیلقانون_1

خودروصنعتساماندهیقانون_2

تحریم هالغوبرایراهبردیاقدامقانون_3

مسکنتولیدجهشقانون_4

افزودهارزشبرمالیاتقانون_5

خالیخانه هایبرمالیاتقانون_6

معلمانرتبه بندیقانون_7

جمعیتجوانیوخانوادهازحمایتقانون_8

بنیاندانشتولیدجهشقانون_9

تارساخاصالحبهمربوطاحکامبرخیقانون_10



یازدهماولویت ها و عملکرد مجلس شکافِ میان تبیین میزان 
(قوانین در مسیر تصویب)

علی ماهرالنقش101

مرکزیبانکوظائف/ساختار/اهداف_1

افزودهارزشبرمالیات_2

گانهسهقوایشفافیت_3

منافعتعارضمدیریت_4

ملیهایدادهیکپارچهمدیریت_5

صنعتیمالکیت_6

غذاییامنیت_7

فوالدرنجیرهپایدارتولید_8



اولویت ها و عملکرد مجلس یازدهمشکافِ میان تبیین میزان 

علی ماهرالنقش102

متاسفاهن
ربایمجلساهیاولویتسیرم ردتصویب،مسیرردیاوددهمصوبقوانیناتفاقهبرقیباکثر

!نیستمجلسانسانیوساتتاریاهیاولویتوبنیهتقویت
.بودخواهدعاقالهنوعالماهنگذاریوناقن اقبلیتافقدهمچنانمجلسنیزدورهایناپیانردبنارباین



جمع بندی و نتیجه گیری

علی ماهرالنقش103



علی ماهرالنقش 104

گاه رطح و مجلس  استای نظام ربانهمجای
اقنونگذاری و نظارت: دو رسالت اصلی مجلس

جود نداردوربای انجام این وظائف رد مجلس اقبلیت اهی ساتتاری و انسانی 
نونگذاری و نظارت استاهی ساتتاری و انسانی ربای اقایجاد اقبلیت پس اولویت مجلس 



علی ماهرالنقش 105

واال دوره این مجلس نیز مانند ساری مجالس هب اپیان می رسد 
!خواهد بودنظام اقنونگذاری عاقالهن و عالماهن و کشور همچنان افقد 

استننمودهمتأسفاهن مجلس یازدهم اقدام مورثی ردباره ایجاد این اقبلیت اه
شودنمیمشاهدهو رد ربانهم اهی اعالمی اش هم چنین اقداماتی 



علی ماهرالنقش 106

 راهش سبز می شوندو رفع چالش اهی متعددی است هک رب رسروزرمگیپس مجلس اکنون دچار 
گاهی بلند دمت و راهبردی داشهه بادد فلذا نمی تواند ن

گاه اهی دمرییتی کشور؛ بجای  !می کنندشبدر کاریکاری، رگدو بسیاری از جای



علی ماهرالنقش 107

!ربودسی و هس پل هب رساغ خواجوپل مجلس باید بجای 
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اما چند سؤال
گانی هک وظیفه خبرگان  ؟دین و انقالب و کشور دارندچیست« ردد»و نخب

؟رد راهبری مجلس هب سمت مطلوب چیستنهاداهی باالدستی وظیفه 



عاتیپیشنهاداهی مطال  مطالعه. ،7،54،55،57،58اصولاساسی؛قانون1

59،71،72،73،76،77،78،80،85،88،89،

سیستمیرویکردبا121،122،125،138،140

مطالعه. مجلسداخلینامهآیین2

مطالعه. کشوربودجهوبرنامهقانون3

مطالعه. مرکزکارشناسیهایگزارشمجموعه4

(دهممجلسدرمردمنمایندگانبا)هاپژوهش

مطالعه. عدالتوشفافیتباندیدهبیانیه5
علی ماهرالنقش109



افت نماییدردیافیل مطالب اراهئ دده را از اترنمای زری می توانید 
👇👇👇

www.amaher.ir
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 ْ َبُة لی قی َواْلَعاقی َي ُمَتّ
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