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شماره اول

پارلمان

تیر و مرداد 1399

خالف نظریهی تفکیک قوا 1است و پارلمان

پیشبرد اهداف و برنامهها مؤثر افتد.

ً
باشد ،چــون اوال تفکیک قــوا بهخودیخود

 -3تبدیل «حقانیت محلی» به «حقانیت ملی»

شیوهای کارکردگرا در راستای دستیابی به

تأملی اجمالی در ادلهی مذکور و البته توجه

نیز نمیتواند به عنوان کارکرد روش سیاسی
ً
مقبول باشد زیــرا اوال در صــورت عــدم تأیید

حکمرانی خوب است و نمیتواند یک مبنای
ً
غیرقابل عدول باشد .ثانیا اشکال مطر حشده

اعتبارنامهی نمایندگان پارلمان ،سؤاالت اساسی

اعــتــبــارنــامــه از س ــوی نــمــایــنــدگــان مجلس،

گویی وجود نهادهای فراقوهای در نظامهای

را در خصوص چرایی لزوم تأسیس چنین نهادی

حقانیت محلی نادیده گرفته میشود و دلیلی

حقوقی مختلف دنیا را از اســاس منکر شده

 -1استدالل به نظارت مردمی از سوی منتخبین

بر بیتوجهی به حقانیت محلی وجود ندارد.
ً
ثانیا نمایندگانی که خود هنوز اعتبارنامهی

است .حال آنکه وجود نهادهای فراقوهای
مانند شورای قانون اساسی فرانسه واقعیتی

آنها بر پارلمان ا گرچه در ظاهر جذاب به نظر

نمایندگی را دریــافــت ن ـنــمــودهانــد ،چگونه

غــیــرقــابــل انــکــار اس ــت کــه م ـیتــوانــد اشــکــال

مـیرســد ،امــا نیک روشــن اســت که فقط در

میتوانند به اعتبارنامهی دیگران رسیدگی

حد یک شعار -و نه بیشتر  -باقی میماند

کنند؟ نسبت به ایــن ســازوکــار شبههی دور
ً
مــطــرح خــواهــد ب ــود .ثــالــثــا مــازم ـهای میان

پیشگفته را از لحاظ موضوعی منتفی نماید.
ً
 -5آفات وا گــذاری یک امر کامال حقوقی به یک
ً
نهاد کــامــا سیاسی ،بــه انـ ــدازهای اســت که

ســیــاســی مــخــتــلــف دن ــی ــا ان ـ ــدک سنخیتی

مسئولیت و صــاحــیــت نــمــایــنــده در عموم

میتواند در یــک بند مستقل تبیین شــود.

ن ـ ــدارد ،زی ــرا نــمــایــنــدگــانــی کــه از حــوزههــای

مسایل کــشــور و ســازوکــار تأیید اعتبارنامه

فار غ از امکان دخیلبودن جهتگیریهای

انتخابیهی مختلف به پارلمان راه مییابند،

از ســوی نمایندگان مجلس وج ــود ن ــدارد.

ســیــاســی در ایـ ــن م ــوض ــوع ،عـ ــدم آشــنــایــی

نــمــایــنــدگــان احـ ــزاب و جــریــانهــای سیاسی

توضیح اینکه هر نماینده ،منتخب بخشی

منتخبین ،با قواعد و اصول حقوقی میتواند

هستند .ســپــردن چنین ام ــوری بــا ماهیت

از یک ملت است که موظف است در عموم

مشکالتی را ایجاد نماید .عدم رعایت موازین

قضاوتگونه -که مقتضای آن رعایت عدالت

مسایل کشور از آنها نمایندگی نماید .همین

حقوقی در مرحلهی جــمـعآوری ادلــه ،عدم

و تمامی اصــول حا کم بر امــور قضایی است
ً
 -بــه یــک نــهــاد کــامــا سیاسی چــه منطقی

صالحیت در عموم مسایل کشور نیز باعث

توجه به لزوم حفظ آبروی افراد پیش از اثبات

میشود در مقابل عموم ملت مسئول باشد تا

جــرم و مانند اینها از مصادیق ایــن موضوع

در اظهارنظر و تصمیمگیری با لحاظ همهی

هستند.

جــوانــب فقط بــه منافع محلی نیاندیشد و
ً
مصالح ملی را مطمح نظر قــرار دهــد .اساسا

با این حال قانون اساسی جمهوری اسالمی
در اصــل  93بــه تصویب اعتبارنامه نمایندگان

نیاز به چنین سازوکاری محل ابهام و اشکال

مجلس اشـ ــاره نــمــوده اس ــت« :مــجــلــس ش ــورای

خود باید ناظر خود باشد.
به برخی ابهامات موجود در مبانی نظری تأیید

به وجود میآورد:

و ب ــا واقــعــی ـتهــای م ــوج ــود در نــظــامهــای

خــواهــد داشـ ــت؟ آن هــم بــافــاصــلــه پــس از
ً
پایان رقابتهای انتخاباتی و احتماال ایجاد
تــنـشهــای ســیــاســی .آی ــا پیشبینی چنین
نهادی خود موجب ایجاد یک رقابت منفی
در جهت حذف افراد مخالف نخواهد بود؟

است.

اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی

 -2ا گ ــر ای ــن مــوضــوع را در فــضــای رقــاب ـتهــای

 -4مغایرت روشهای جایگزین روش سیاسی با

ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان

حــزبــی رایـ ــج در اقــصــی نــقــاط دنــیــا تحلیل

نظریهی تفکیک قوا نیز نمیتواند محل توجه

و انـتــخــاب شــش نفر حــقــوقــدان اعــضــای شــورای

نماییم ،اشکال پیشگفته بسیار جدیتر و

نگهبان» و در همین راستا مواد  27الی  37قانون

خطرنا کتر مینمایاند .چنانکه پیشبینی

آییننامهی داخلی مجلس شورای اسالمی به این

ایــن صالحیت بــرای منتخبین ،میتواند به

موضوع پرداخته است .بر این اساس نمایندگان

عاملی ب ــرای حــذف اح ــزاب اقلیت و ســران
مؤثر این احزاب باشد .لئون دوگی با اشاره به
جدی بودن این آسیب ،بیطرفی نمایندگان
پارلمان را منتفی دانسته و احتمال وجود
روحــی ـهی انتقامجویانه در ایــن ســازوکــار را
بسیار قوی توصیف میکند .الزم به یادآوری
اس ــت پــارلــمــان ق ــوهی عــاقــل ـهی نــظــامهــای
سیاسی و نهادی برای تضارب آرا است که در
حالت مطلوب باید با حضور افــراد با سالیق
گونا گون شکل بگیرد ،بر خالف قوهی مجریه

اول ـی ــن اش ـکــالــی ک ــه در خـصــوص
نظارت مضاعف به وجود خواهد آمد،
فرض تعارض میان دو نهاد ناظر است.
قانونگذار در مقام رفع تعارض میان این
دو نهاد در تبصرهی  1از ماده  28قانون
آی ـی ـننــام ـهی داخ ـلــی مجلس ش ــورای
اسالمی چنین پیشبینی نموده است:
«ش ـع ـبــه مــوظــف اس ــت ع ــدم رسـیــدگــی
شـ ـ ــورای ن ـگ ـه ـبــان ب ــه م ــوض ــو ع م ــورد
اعتراض یا حادثشدن آن بعد از اعالم
صحت انتخابات را احراز کند».

از طریق قرعهکشی و در  1۵شعبه تقسیمبندی
میشوند و اعتبارنامهها بــه ترتیب حــروف الفبا
بین شعب تــوزیــع م ـیشــود تــا م ــورد بــررســی قــرار
گــیــرد .گ ــزارش شعب در خــصــوص تأیید یــا عدم
تأیید اعتبارنامهها در مجلس قــرائــت میشود؛
ا گ ــر گـ ــزارش مــبــنــی بــر رد اعــتــبــارنــامــه بــاشــد و یا
معترضین همچنان بر اعتراض خود باقی باشند،
اعتبارنامه بــه کمیسیون تحقیق ارج ــاع شــده و
در غیر ایــن صــورت اعتبارنامه تصویب میشود.
کمیسیون تحقیق دالیل و مستندات کتبی شعب

که طراحی آن به شکلی است که هماهنگی

و معترضین ،تــوضــیــحــات شــفــاهــی معترضین و

و اتفاقنظر میان اعضای آن به عنوان یک

دفاعیات نمایندگان را بررسی نموده و نتایج آن

مــطــلــوب پـیجــویــی م ـیشــود تــا در راســتــای

به مجلس گزارش مینماید .اظهارنظر کمیسیون

