
  6/11/94» نظام سیاسی اسالم«گزارش چهلمین نشست علمی 

» انتظارات و چشم اندازها انتخابات مجلس شوراي اسالمی،«ن چهلمین نشست علمی نظام سیاسی اسالم با عنوا
نکته . ، طرح بحث کردابتدا یکی از اعضاي علمی پژوهشکده پیرامون موضوع جلسه. در سالن اندیشه برگزار شد

؛ تحلیل گران غربی مجلس ایران را ا در مورد جایگاه مجلس وجود دارداست که در بین خارجیهاول نگاهی 
یکی از نکاتی که جاي . مجلسی میدانند که قدرت تعیین کننده ندارد در حالیکه دولت قدرت بیشتري دارد

نکته دوم  .بحث دارد قدرت مجلس است؛ به صورت مشخص قدرت ابتکار و توانایی ابتکاري که مجلس دارد
سال بیشترین  30- 18براي مثال طیف سنی . اینکه انتظار میرود مجلس آینده حول مسائل اقتصادي پیش برود

، مسئله فساد اقتصادي است که در یکی دو دهه اخیر مسئله دیگر. خود اختصاص داده استجمعیت بیکار را به 
سیاست خارجی مسئله دیگري است . ار استپررنگ تر شده و علیرغم برخورد دستگاه قضایی مسئله اي ماندگ

در کل جایگاه مجلس و انتظارات مجلس دو موضوعی است که . که آیا مجلس با دولت همکاري خواهد کرد
یکی از اساتید در ادامه با نگاهی به ساختار جمهوري اسالمی . بیشتر مورد نظر است در مورد آن بحث شود

کردند در عرصه ساختاري سطوح مختلف تصمیم سازي داریم اولین جایگاه مجلس را مشخص دانستند و اضافه 
سطح خود ایدئولوژي انقالب است سطح کالن نظریه که در اندیشه متفکرین انقالب متبلور میشود و این در 

سطح سیاست گذاري بحث رهبري نظام است و سطح برنامه . قانون جمهوري اسالمی تجلی پیدا کرده است
مجلس کار قانونگذاري و برنامه ریزي کالن کشور را انجام میدهد و دولت نیز ملزم . تریزي وظیفه مجلس اس

همچنین گفته شد که یکی از عوامل ضعف مجلس عدم شکل گیري احزاب . به اجراي قوانین و برنامه ها میباشد
که نمیخواهند  قوي و قدرتمند در ایران است که ممکن است دلیل آن سابقه بد احزاب یا قدرتهاي خاصی باشند

رهبري در بیانات خود تاکید داشتند که بصورت گروهی راي داده شود و این نشان دهنده . احزاب شکل بگیرد
در رابطه با مجلس و دولت بدون نگاه به .  این است که ایشان تاکید دارند احزاب قدرت بیشتري پیدا کنند

از جمهوري اسالمی مجلس به تدریج قدرتمند تر در سالهاي بعد  - که در قانون اساسی آمده است- ساختار  
مجلس چیزي جدا از حکومت نیست . شده است و میزان دخالت در حکومت قوي تر و بیشتر شده است

با انتخابات امنیت و سیاست . گیرد تا حکومتی تشکیل شود می انتخاباتی شکل. هم کار حکومتی استانتخابات 
 .ز تصمیم گیري حکومتی استتعیین و رد صالحیت نی. برقرار میشود


