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عضو تعاونی مطبوعات
در میان روزنامه های اقتصادی مقام 2

بدون شرح

طرح :حسین علیزاده

از مجلس شورای ملی تا مجلس شورای اسالمی
مجلس ش��ورای ملی را باید ثمره انقالب مشروطه دانست .مردم ایران
پس از چندصد س��ال خفقان و اس��تبداد ،در قیامی ملی به مشروطیت
رس��یدند و توانستند با اس��تبداد مبارزه و ثابت کنند که مردم نیز دارای
حقوق سیاس��ی و اجتماعی هستند .آنها معتقد بودند باید قانون اساسی
وجود داشته باشد تا کشور برپایه آن اداره و تصمیمگیریها طبق قانون
و ضوابط خاص باش��د ،نه براساس سلیقههای فردی و گروهی .بهعالوه
اینکه مجلسی از نمایندگان منتخب ملت تشکیل شود تا حقوق مشروع
مل��ت در آنجا حفظ ش��ود .مردم خواهان مجلس��ی بودند که اعضای آن
منتخبان خود آنها باشند ،نه منتخب شاه .به این صورت ،نخستین جلسه
مجلس ش��ورای ملی ،تنها با حضور نمایندگان تهران در  14مهر س��ال
 ۱۲۸۵در کاخ گلس��تان با حضور ش��اه تشکیل و با نطق یک جملهای او
افتتاح ش��د .با پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،۱۳۵۷تحوالت شگرفی
در شرایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران بهوجود آمد و نظام ارزشی
جامعه ایران دگرگون ش��د؛ بنابراین ارکان حکومتی نظام شاهنش��اهی
نمیتوانس��ت جایی در ایران داش��ته باش��د ،زیرا ماهیت و حقیقت این
بنیاده��ا و نهادها ،با اهداف و آرمان انقالب ملت ایران در تضاد بود .یکی
از نهادهای مهم سیاسی ،مجلس شورا بود که میبایست بهمعنای واقعی
کلمه خانه ملت باشد .به این ترتیب ،با پیروزی انقالب اسالمی ،مقدمات
تش��کیل مجلسی اس�لامی و مردمی در تاریخ ایران فراهم آمد و در ۲۴
اس��فند  ،۱۳۵۸نخستین مجلس ش��ورای اسالمی با رأی و نظر مستقیم
مردم انتخاب ش��د ت��ا مظهر قدرت و حکومت م��ردم و مصداق خارجی

جمهوری باشد.
 جایگاه اقلیتهای دینی
با تش��کیل مجلس شورای ملی در دوران مشروطه ،اقلیتهای دینی از
کرسی نمایندگی برخوردار شدند .برای نمونه ،کلیمیان تا امروز در همه
دورهها ،نماینده داشتهاند .کلیمیان برپایه قانون اساسی ،یک نماینده در
مجلس شورای اسالمی دارند.
اصل  ۶۴قانون اساس��ی ،بر حضور نمایندگان اقلیتهای دینی چنین
تصریح میکند« :زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان
آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال
هر ک��دام یک نماینده انتخاب میکنند ».نماین��دگان اقلیتهای دینی،

سوگند نمایندگی را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد میکنند.
 کمیسیونهای مجلس
مجلس ش��ورای اس�لامی از تعداد زیادی نماینده ملت تش��کیل شده
است .تصمیمگیری در جمعی چنین گسترده ،ممکن نیست؛ مگر اینکه
پیشتر ،رسیدگیهای مقدماتی و کارشناسی انجام شده باشد .این کار در
واحدهای کوچکی بهنام کمیسیون انجام میشود .اصول  66و  75قانون
اساسی ،از کمیس��یونهای مجلس نام برده و تعداد ،ترتیب کار و حدود
اختی��ارات آنها را به آییننامه داخلی واگذار کرده اس��ت .کمیس��یونها،
ب��ه مجلس قدرت و تح��رک میدهند و موجب بازدهی بیش��تر مجلس
میشوند .مجلس شورای اسالمی برای حل مشکالت فرهنگی ،اقصادی،
امنیتی و ...به کمیسیونهایی با افراد کارآزموده و متخصص نیاز دارد.
 نهاد ناظر بر قوانین مجلس
قانونگذاری در جمهوری اس�لامی ایران براساس موازین شرع صورت
میگیرد و مصوبات مغایر با احکام شریعت یا اصول قانون اساسی ،اعتبار
ندارد؛ از این رو ،الزم اس��ت بر مصوبات ،هم از نظر ش��رعی و هم از نظر
قانونی نظارت شود.
مرجع صالحیتدار برای چنین نظارتی ،ش��ورای نگهبان است .قانون
اساس��ی ،اظهارنظر درباره ش��رعی بودن مصوب��ات را در انحصار فقهای
ش��ورای نگهب��ان میداند و وظیفه نظ��ارت قانونی ،یعن��ی مغایر نبودن
مصوبات با اصول قانون اساسی برعهده اعضای حقوقدان شورای نگهبان
گذاشته شده است.

رؤسای مجلس از اول انقالب تاکنون
مجلس اول -آیتاهلل هاشمیرفسنجانی:
نخس��تین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی بعد از پیروزی انقالب روز  ۷خرداد  ۱۳۵۹آغاز ش��د .در این دوره آیتاهلل هاشم 
ی
رفس��نجانی از حوزه انتخابیه تهران بهعنوان رئیس انتخاب ش��د و تا پایان  ۶خرداد  ۶۳ریاست را عهدهدار بود .همزمانی پیروزی
انقالب اسالمی با آغاز بهکار مجلس اول و اتفاقات سالهای اولیه انقالب این مجلس را با فرازونشیبهایی همراه کرد .از مهمترین
این فرازونش��یبها میتوان به آغاز جن��گ تحمیلی ،قطع روابط با امریکا ،برکناری بنیصدر ،ت��رور محمدعلی رجایی ،تعطیلی
دانشگاهها ،برگزاری  3دوره انتخابات ریاستجمهوری و ...اشاره کرد.
مجلس دوم -آیتاهلل هاشمیرفسنجانی:
ی رفسنجانی آغاز بهکار
یک روز پس از پایان مجلس اول ،دومین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ  ۷خرداد  ۶۳به ریاست آیتاهلل هاشم 
کرد و  ۶خرداد سال  ۶۷پایان یافت .انتخابات این دوره همزمان با جنگ تحمیلی و در تاریخ  ۲۶فروردین  ۶۳برگزار شد .از مهمترین مصوبات
این دوره میتوان به تصویب کلیات قانون مطبوعات و آغاز به کار شورایعالی انقالب فرهنگی اشاره کرد.
مجل�س چه�ارم -حجتاالسلام علیاکبر
ناطق نوری:

چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی نیز در
 ۷خرداد  ۷۱به ریاست حجتاالسالم علیاکبر
ناطق نوری آغاز شد .این دوره همزمان با آغاز
دوران س��ازندگی بود .این مجلس نیز در تاریخ
 ۶خرداد  ۷۵به کار خود خاتمه داد.

مجلس پنجم -علیاکبر ناطقنوری:
مجلس پنجم کمی متفاوت بود .انتخابات این مجلس در اسفند  ۷۴برگزار
شد .کار مجلس پنجم نیز با  ۴روز تاخیر در  ۱۲خرداد آغاز شد.
ریاس��ت این دوره از مجلس شورای اس�لامی را نیز علیاکبر ناطق نوری
برعهده داشت.
پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ  ۶خرداد  ۷۹پایان یافت.

مجلس هشتم -علی الریجانی:
آغ��از بهکار مجلس هش��تم در تاریخ  ۷خرداد  ۸۷به ریاس��ت علی الریجان��ی بود .این دوره از مجلس ب��ا انتخابات دوره نهم
ریاستجمهوری و نخستین سال ریاستجمهوری محمود احمدینژاد همراه شد .در این دوره از مجلس برای نخستین بار طرح
س��وال از رئیسجمهوری در دس��تور کار قرار گرفت .این مجلس همچنین بهنوعی رکورددار اس��تیضاح وزرا شد که از جمله آن
میتوان به استیضاح علی کردان ،حمید بهبهانی ،شیخاالسالمی و شمسالدین حسینی اشاره کرد .کار این مجلس نیز در تاریخ
 ۶خرداد  ۹۱خاتمه یافت.
مجلس دهم -علی الریجانی:
مجلس نهم -علی الریجانی:
نهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی در  ۷خرداد  ۹۱به ریاست علی الریجانی آغاز بهکار دوره دهم مجلس ش��ورای اسالمی از  ۸خرداد  ۱۳۹۵رسما آغاز
کرد .مجلس نهم را مجلس هس��تهای نامیدهاند .طرح برجام و جلس��ات متعدد این مجلس با شد.
نمایندگان دولت را نیز گواه این ادعا میدانند .نهمین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ عل��ی الریجانی در این دوره ه��م با  ۲۳۷رأی نمایندگان مجلس،
 ۴خرداد  ۹۵به کار خود خاتمه داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی شد.
مجلس یازدهم -محمدباقر قالیباف:
ثبتن��ام داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم از  ۱۰تا  ۱۶آذر انجام و انتخابات این مجلس نیز ۲
اسفند  1398برگزار شد .دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی از  ۷خرداد  ۱۳۹۹آغاز شد .مجلس
یازدهم تقریبا یک دست از اصولگرایان است .از  ۲۹۰نماینده مجلس قبل (مجلس دهم)  ۲۴۸نفر
در انتخابات مجلس یازدهم نامزد شده بودند که بیشترشان یا رد صالحیت شدند یا رای نیاوردند

مجل�س س�وم -آی�تاهلل
هاشمیرفس�نجانی ،مهدی کروبی:
س��ومین دوره مجلس شورای اسالمی با
اتفاقات تازهای همراه بود.
این دوره از  ۷خرداد  ۶۷به ریاس��ت
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی و بعد از آن
مهدی کروبی آغاز شد.
در ای��ن دوره از مجل��س ای��ران قطعنام��ه  ۵۹۸را پذیرف��ت.
همچنی��ن وقایعی مانند درخواس��ت مجلس ب��رای بازنگری در
قانون اساسی ،ارتحال حضرت امام خمینی (ره) ،انتخاب حضرت
آی��تاهلل خامن��های بهعنوان رهب��ر انقالب اس�لامی و برگزاری
پنجمی��ن دوره انتخابات ریاس��تجمهوری از مهمترین حوادث
این دوره بودند.
ای��ن دوره مجل��س نیز با هم��ه وقایع مه��م در  ۶خرداد ۷۱
پایان یافت.
مجلس ششم -مهدی کروبی:
شش��مین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی نیز به روال
دورههای قبل  ۷خرداد  ۷۹به ریاست مهدی کروبی آغاز
بهکار کرد .افزایش  ۲۰نفره تعداد نمایندگان و رس��یدن
به  ۲۹۰نفر از مهمترین وقایع این دوره از مجلس شورای
اس�لامی بود .این مجلس  ۶خرداد  ۸۳به کار خود پایان
داد.
هفت�م-

غالمعل�ی

مجل�س
حدادعادل:
هفتمی��ن مجلس ش��ورای اس�لامی
نی��ز در تاریخ  ۷خرداد  ۸۳به ریاس��ت
غالمعل��ی ح��داد ع��ادل آغ��از ب��هکار
کرد.
تغییر محل مجلس و انتقال به میدان
بهارستان در آبان  ۸۳در این دوره اتفاق افتاد ،همچنین در این
دوره رایگی��ری از حالت «قیام و قع��ود» بهصورت الکترونیکی
تغیی��ر پیدا کرد .ای��ن مجلس در تاریخ  ۶خ��رداد  ۱۳۸۷پایان
یافت.

و تنه��ا  ۵۶نماینده از دوره قبل به دوره فعلی راه یافتند .همچنین  ۱۷۴نماینده مجلس یازدهم،
س��ابقه نمایندگی ندارند و بس��یاری از آنها با نحوه کار مجلس ،آییننامههای داخلی و نحوه کار
کمیس��یونها ،آشنا نیستند .در کل  ۲۲۳نماینده اصولگرا ۱۸ ،نماینده اصالحطلب و  ۳۸نماینده
مس��تقل به مجلس راه یافتند .ترکیب مجلس یازدهم توس��ط برخی تحلیلگران ،به مجلس هفتم
تشبیه شدهاست .ریاست یازدهمین مجلس شورای اسالمی را هم محمدباقر قالیباف برعهده دارد.

الب��هالی صفحات تاریخ کش��ورمان 7 ،خرداد بهعنوان روز قانون و س��الروز
تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسالمی به چشم میخورد.
در چنین روزی در س��ال  ۱۳۵۹این نهاد براس��اس قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران و برگزاری انتخابات عمومی تشکیل شد.
 ۱۰آذر هم س��الروز ش��هادت آیتاهلل سید حسن مدرس است که با تصویب
مجلس شورای اسالمی ،روز مجلس نامگذاری شد.
در قانون اساس��ی مشروطه و تاسیس نخستین نهاد قانونگذاری در ایران در
سال  ۱۲۸۵خورشیدی و قانون اساسی جمهوری اسالمی پیش از بازنگری ،نام
این نهاد «مجلس ش��ورای ملی» بود ام��ا در  ۳۱تیر  ۱۳۵۹نمایندگان مجلس
این نهاد را «مجلس شورای اسالمی» نامیدند.
مجل��س بهعنوان نه��اد قانونگذاری در ایران هم��واره و در طول ادوار تاریخ
کشور مورد توجه جدی بوده و در این میان ایرانیان شاهد تشکیل مصلحتخانه
 ۲۵نفره تا خانه ملت  ۲۹۰نفره بودهاند.
 اشکانیان ،بنیانگذار مجلس در ایران
نخس��تین مجلس شناختهشده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان بازمیگردد.
در این دوران مجلس مهس��تان از میان بزرگان و اش��راف ایرانی به دو دس��ته
بزرگان و ش��اهی تقس��یم میش��ده اس��ت .پس از حمله اعراب به ایران بساط
مجلس در حکومتهای ایران برای بیش از  ۱۲قرن برچیده شد.
در زمان ناصرالدین ش��اه وی در چند مورد مجوز تش��کیل مجالسی را صادر
کرد.
از می��ان آن میتوان به مجلس ۲۵نف��ره مصلحتخانه یا به اختصار مجلس
مشورت و مجلس وکالی تجار اشاره کرد.
نخس��تین مجلس ملی کش��ور پس از انقالب مشروطه تش��کیل شد .فرمان
تش��کیل این مجلس در روز  ۱۴مرداد س��ال  ۱۲۸۵توسط مظفرالدین شاه به
امضا رسید.
مجلس ش��ورای ملی که در فرمان مش��روطیت نیز یک بار مجلس ش��ورای
اس�لامی خوانده ش��ده بود از  ۱۲۸۵تا زمان وقوع انقالب اس�لامی در س��ال
۱۳۵۷به مدت  ۷۲سال به حیات خود ادامه داد.
 مجلس ایران پس از پیروزی انقالب
نخس��تین انتخابات مجلس شورای اسالمی در  ۲۴اسفند  ۱۳۵۸برگزار و در
روز  ۷خرداد  ۱۳۵۹نخستین جلسه مجلس شورای اسالمی برگزار شد .باتوجه
به شرایط انقالبی جامعه ایران ،این دوره ،بهخاطر اختالفنظر شدید نمایندگان
که از طیفها و گروههای مختلف سیاسی بودند مجلس به تغییر قوانین قدیمی
و تصویب قوانین جدید مشغول شد .البته وقوع جنگ در سال  ،۱۳۵۹سالهای
پایانی دوره اول مجلس را به خود مشغول کرد.
انتخاب��ات دومین دوره مجلس در  ۲۶فروردین  ۱۳۶۳برگزار ش��د .برگزاری
انتخاب��ات این دوره مص��ادف بود با تصرف بخشهایی از مناطق مرزی کش��ور
توس��ط نیروهای عراق ،ام��ا انتخابات حوزههای جنگزده ب��رای مهاجرین آن
شهرها در حوزههای مجاور برگزار شد.
این دوره بهشدت تحت تاثیر جنگ قرار داشت .عالوهبراین ،برخی از مسائل
سیاس��ت خارجی نظیر تداوم دش��منی امریکا نیز از دلمش��غولیهای مجلس
دوم بود.
 ۱۹فروردین  ۱۳۶۷که آخرین س��ال جنگ تحمیلی بود ،انتخابات س��ومین
دوره مجلس برگزار ش��د .در این دوره مباحث سازندگی ویرانهها ،موضوع مهم
برای مجلسیان بود.
انتخاب��ات دوره چه��ارم مجل��س در  ۲۱فروردین  ۱۳۷۱برگزار ش��د .تداوم
سازندگی همچنان در رأس دستورکارهای مجلس این دوره بود.
انتخاب نمایندگان پنجمین دوره مجلس در  18اسفند  ۱۳۷۴صورت گرفت.
مقابله با برخی مس��ائل خارجی نظیر افزایش فش��ارهای امری��کا و اروپا بهویژه
پ��س از اعمال تحریمه��ای امریکا علیه ایران مهمتری��ن موضوع کاری مجلس
پنجم بود.
بنا بر سازکاری که در اصل  ۶۴قانون اساسی طراحی شده بود و براساس یکی
از مصوبات دوره پنجم ،تعداد منتخبان از دوره ششم مجلس شورای اسالمی به
 ۲۹۰نفر و تعداد حوزههای انتخابیه به  ۲۰۷حوزه افزایش یافت.
انتخابات شش��مین دوره مجلس شورای اسالمی در بهمن  ۱۳۷۸برگزار شد.
در این دوره مجلس توس��عه سیاس��ی در عرصه داخلی و تنشزدایی در عرصه
سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار داد.
انتخابات هفتمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی نیز در اسفند  ۱۳۸۲برگزار
ش��د .مقابله با مش��کالت اقتصادی و اجتماعی ،تصویب پروتکل الحاقی ،تالش
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ...از مهمترین موضوعاتی بود که پس
از شروع به کار این دوره مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در اس��فند  ۱۳۸۶نیز شاهد برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای
اس�لامی بودیم و طرح کاهش رابطه ب��ا انگلیس ،اصالح الگوی مصرف انرژی و
طرح سوال از رئیسجمهوری وقت ،محمود احمدینژاد از مهمترین موضوعات
مورد پیگیری این مجلس بود.
انتخابات نهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی در اسفند  ۱۳۹۰برگزار شد.
این مجلس مص��ادف با دو دولت دهم (احمدین��ژاد) و یازدهم (روحانی) بود.
دوره دهم مجلس ش��ورای اس�لامی از  ۸خرداد  ۱۳۹۵آغاز ش��د .نمایندگان
ای��ن دوره در انتخاب��ات  ۷اس��فند  ۱۳۹۴و  ۱۰اردیبهش��ت  ،۱۳۹۵انتخ��اب
شدند.
 ۱۴آبان  ۱۳۹۸اعالم ش��د وزیر کشور براساس جدول زمانبندی یازدهمین
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی ،در روز  ۱۰آذر دس��تور شروع رسمی
فرآیند انتخابات را صادر میکند.
همچنین قرار بر این شد که ثبتنام از داوطلبان انتخابات مجلس از روز 10
تا  16آذر برگزار شود.
در فاصله  ۱۰تا  ۱۶خرداد ،داوطلبان مشمول ماده  ۲۹قانون انتخابات فرصت
داش��تند استعفای خود را تقدیم مقام مافوق خود کنند .این انتخابات  ۲اسفند
برگزارشد و ریاست این دوره هم به محمدباقر قالیباف رسید.
 تعداد کرسی استانهای مختلف
آذربایج��ان ش��رقی  ،۱۹آذربایجان غربی  ،۱۲اردبی��ل  ،۷اصفهان  ،۱۹البرز
 ،۳ای�لام  ،۳بوش��هر  ،۴ته��ران  ،۳۵چهارمحالوبختیاری  ،۴خراس��ان جنوبی
 ،۴خراس��ان رضوی  ،۱۸خراسان شمالی  ،۴خوزس��تان  ،۱۸زنجان  ،۵سمنان
 ،۴سیستانوبلوچس��تان  ،۸ف��ارس  ،۱۸قزوین  ،۴قم  ،۳کردس��تان  ،۶کرمان
 ،۱۰کرمانش��اه  ،۸کهگیلویهوبویراحمد  ،۳گلس��تان  ،۷گیالن  ،۱۳لرستان ،۹
مازن��دران  ،۱۲مرک��زی  ،۷هرمزگان  ،۵همدان  ۹و یزد  ۴کرس��ی در مجلس
شورای اسالمی دارند.
عالوه بر این در مجلس ش��ورای اسالمی ،زرتشتیان و کلیمیان ،هر کدام یک
نماینده ،مسیحیان آشوری و کلدانی در مجموع یک نماینده و مسیحیان ارمنی
جنوب و شمال هر کدام یک نماینده دارند .نمایندگان مجلس شورای اسالمی
هر  4سال یک بار و از طریق انتخابات تعیین میشوند.
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