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شماره اول

پارلمان

تیر و مرداد 1399

نهاد
اعتبارنامه؛
تأسیس
عدلیه در
سیاستخانه!

  رضا بکشلو
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق؟ع؟

تشکیل یازدهمین دوره از مجلس شــورای

انکار است.

بــه قــدر کافی بــررســی شــده اســت .بــا وجــود ایــن،

اسالمی پس از گذشت چهار دهه از حیات انقالب

ب ــا ایـ ــن ح ـ ــال ،ب ــرخ ــی از مــســایــل حــقــوقــی

برخی از موضوعات ناظر بر نظارت بر نمایندگان

اسالمی ،خود گواهی بر پایبندی نظام جمهوری

پــیــرامــون ایــن نهاد مــؤثــر ،همچنان حلنشده و

کمتر مورد توجه و محل بررسی قرار گرفته است.

ـان اتــکــای ادارهی ام ــور کــشــور بر
اســامــی بــر آرمـ ـ ِ

غامض مینمایاند که همین موضوع به تنهایی

برای نمونه ،ابهام در کیفیت و فرآیند نظارت در

چالشهایی را در مقام اجــرا ایجاد نموده است.

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و البته جایگاه

اساسی تجلی یافته است .در نظام حقوقی ایران،

روشن است که اولین شرط تحقق وظایف تقنینی

صــدور اعتبارنامهی نمایندگان مجلس شــورای

جایگاهی بیبدیل و اساسی برای مجلس شورای

و نظارتی مجلس ،حضور افــراد صالح ،متخصص

اسالمی همچنان در زمرهی امور مغفول این حوزه

اسالمی به عنوان عصارهی فضایل ملت در نظر

و آزمــوده در قامت نمایندگی این مجلس است.

هستند.

گرفته شده است .دستیابی به اهداف عالی مذکور

با این حال ،ابهام در چگونگی و فرآیند نظارت بر

عدم تأیید اعتبارنامهی منتخب مردم شریف

در قــانــون اســاســی ،ب ــدون نقشآفرینی صحیح

افراد در مراحل مختلف پیش و پس از نمایندگی،

گچساران و باشت ،بهانهای شد تا با بازخوانی

مجلس در راســتــای توجه بــه قــانــون بــه مثابهی

سؤاالت متعددی را در این خصوص ایجاد نموده

جایگاه اعتبارنامهی نمایندگی در نظام حقوقی

ریلگذاری برای قطار اجرایی کشور امری ناممکن

است .عدم اصالح قانون انتخابات که قصهی پر

ایــران ،تناسب و یا عدم تناسب این نهاد قانونی

به نظر میرسد .از ای ـنرو اثــرگــذاری کــان و قابل

غصهی این روزهای نظام حقوقی ماست ،یکی از

با قاموس نظام حقوقی ایــران بررسی شــود .این

توجه مجلس شــورای اسالمی ،واقعیتی غیرقابل

مصادیق ابهام مذکور است که در محافل علمی

نوشتار بــه هیچ عــنــوان در مقام داوری عملکرد

آرای عمومی اســت کــه در اصــل ششم از قانون

