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تیر و مرداد 1399

لزوم اصالحات اساسی
قانون آییننامه داخلی
مجلس شورای اسالمی
  محمد صالحی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

در ساختارهای سیاسی کشورها قــوه مقننه

استیضاح ،تعداد استیضاحکنندگان ،مدت زمانی

به عنوان یکی از مهمترین و بارزترین ارکان مظهر

که وزیــر یا رئیسجمهور موظف اســت در مجلس

اراده و قدرت مردم آن کشور میباشد .یکی از موارد

حضور پیدا کند و رأی اعتماد یا عدماعتماد در

ظهور و بــروز مشارکت مردمی از طریق انتخابات

قــانــون مشخص شــده اســت ،امــا مابقی م ــوارد در

است که نمایندگان خود را برای مجلس انتخاب

آییننامه داخــلــی تبیین شــده اس ــت .در نتیجه

میکنند .ف ــار غ از نــوع نــظــامهــای حقوقی و قوه

جایگاه آییننامه داخلی بسیار مهم اســت ،زیرا

مقننه ،مجلس نمایندگان رکــن مهم قــوه مقننه

مبین روش و طریقه اعمال صالحیت نمایندگان را

است .در جمهوری اسالمی ایران که نظامی مردمی

مشخص میکند و نظم دهنده به این امور است.

و برخاسته از اراده مــردم اســت ،مجلس شــورای

لذا برای آن که این امور به بهترین نحو انجام شود،

اســامــی از جایگاه ویــژه و مهمی بــرخــوردار است

الزم است آییننامه داخلی ویژگیهای یک قانون

به طــوری که رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت

متعالی برخوردار باشد.

امام خمینی؟هر؟ ،آن را در رأس امور دانستهاند.

بــرخــی از س ــؤاالت و چالشهایی کــه مطرح

قانون اساسی به دلیل جایگاه و اهمیت مجلس،

مــیش ــود ب ــه دلــیــل ع ــدم شــفــافــیــت و ی ــا تــعــارض

نحوه اعمال وظایف و اختیارات برشمرده در قانون

در بــرخــی از م ــواد آییننامه اس ــت .ضمن اینکه

اساسی را به قانون آییننامه داخلی وا گــذار کرده

آیــیـننــامــه داخــلــی از یــک انــســجــام در تنظیم و

اســت (اصــول  65و  .)66ترتیب انتخاب رئیس و

ساماندهی مواد برخوردار نمیباشد .یا در برخی

هیئترئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره

موارد الزم است با اصالحات تغییرات الزم ،کارایی

تصدی آنها و امور مربوط به مذا کرات و انتظامات

و اثربخشی بیشتری به دست بیاید .به عنوان مثال

مجلس و نحوه تصویب طر حها و لوایح ،مواردی

صالحیت و وظایف رئیس مجلس و هیئترئیسه

هستند که قانون اساسی نحوه اجرا و جزییات آنها

یکی از مــواردی است که به دلیل عدم شفافیت و

را به آییننامه داخلی ارجــاع داده است .عالوه بر

یا اختیارات نابهجا باعث شده است که مشکالتی

این موارد موضوعاتی که در حیطه نظارتی مجلس

به وجود بیاید .اصل  112قانون اساسی بیان کرده

و نمایندگان طبق قانون اساسی بر عهده آنان است

در مواردی که مصوبه مجلس نظر شورای نگهبان

از جمله سؤال (اصل  ،)88استیضاح (اصل  )89و

را از جهت عدم مغایرت با موازین شر ع و قانون

تحقیق و تفحص (اصل  )76در آییننامه داخلی به

اساسی ،تأمین نکند به مجمع تشخیص مصلحت

آنها پرداخته شده است.

نظام برای حل اختالف ارسال میشود .از طرفی در

در برخی از مــوارد قانون اساسی شرایطی را

ماده  200آییننامه داخلی اشاره دارد که «ا گر این

برای نحوه اعمال صالحیت قانونگذاری و نظارتی

مصوبه هنوز وافی به نظرات شوراینگهبان نباشد،

بــرای نمایندگان و مجلس مشخص کــرده است و

دوبــاره در مجلس مطرح میگردد ،در صورتی که

برخی از موارد به قانون عادی یا آییننامه داخلی

مجلس بــا در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام

وا گ ــذار کــرده اســت .بــه عــنــوان مثال در خصوص

همچنان بر رأی خود باقی باشد ،رئیس مجلس

