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شورای نگهبان؛ نگاه از درون

ابراهیمیان عضو شورای نگهبان :آئیننامه داخلی شورای نگهبان اختیارات زیادی به دبیر داده ،این آئیننامه نیازمند اصالح است

خسرو مبشر -ابراهیم بهشــتی /اظهارات قبل از انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم نشــان از حضور چهرهای متفاوت با
ترکیبهمیشــگیشــوراینگهباندرونایننهادقانونیداشــت.مواضعمتفــاوت اوباآیتاهللجنتیدبیرشــوراینگهبان
وقتیعلنیترشدکهدرمقطعحساسانتخاباتیادشــدهازسخنگوییشوراینگهباناستعفاداد.نجاتاهللابراهیمیانعضو
حقوقدانشــوراینگهبانبواســطههمینرویکردهایمتفاوتبهچهرهایشناختهشــدهوموردتوجهرسانههاوافکارعمومی
تبدیلشدهاســت.خودشمیگویدباپایاندورهمسئولیتشدرشــوراینگهبانتمایلیبرایحضورمجدددرایننهادندارد.
درباره همین نگاه متفاوتش با ســایر اعضای شــورای نگهبان و بررسی سیاســتهای کلی انتخابات ابالغ شــده از سوی شورای
توگوکردهایمکهدرادامهمیخوانید.
نگهبانباابراهیمیانگف 

سیا

سی
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رهبــر معظــم انقــاب مهرمــاه امســال سیاســتهای کلــی
«انتخابات»رادرقالب 18بندخطاببهرؤســایقوایسهگانه
ورئیسمجمعتشــخیصمصلحتنظامابــاغکردند.نقش
شوراینگهباندرسیاستهایکلیچیست؟
پیــش از صحبت تأکید می کنم که بهعنــوان یک حقوقدان نظرات
خودراعرضمیکنموغالباینمواردازامورینیستکهشورادرمورد
آن تصمیم گرفته باشــد .ســؤال اول شما حقوقی اســت و در پاسخ باید
گفت نقش شورای نگهبان در سیاســتهای کلی میتواند در دو سطح
دیده شود .ســطح نخست ،تصویر و برداشتی اســت که شورای نگهبان
از سیاســتهای کلی و بندهای آن دارد .این تفسیر در سرنوشت قوانین
عادی و انتخاباتی که مجلس تصویب میکند دخالت زیادی دارد .زیرا
مجلس شــورای اســامی قرائت خاص خود را از این سیاســتها دارد و
براساسآنقانونوضعمیکند.مصوباتمجلسبرایتطبیقباقانون
اساسی ،شرع و در شرایطی سیاستهای کلی به شورای نگهبان میآید
و در این مرحله برداشــت و قرائت شــورای نگهبان از سیاستهای کلی
مؤثراســت.ممکناستقرائتشوراینگهبان،همانقرائتمجلس
شورای اسالمی نباشــد.بنابراین برداشتی که شــورای نگهبان از بند بند
سیاستهای کلی دارد در آینده تقنینی ما مؤثر است .شورای نگهبان تا
این زمان هنوز جلســهای برای بررسی سیاستهای کلی نداشته است؛
بنابراین هنوز وارد موضوع نشــده و امکان تفســیر نداشتیم.سطح دوم
تکالیفی است که مستقیماًدر سیاست ها متوجه شورای نگهبان است.
مانندبخشمربوطبهتعیینمعیارهایرجلسیاسی.
فرمودیــد تفســیر شــورای نگهبــان از سیاســتهای کلــی در
قانونگذاریتأثیرخواهدگذاشت؛اماکارقانونگذاریرامجلس
انجاممیدهد...
بلــه؛کارقانونگذاریرامجلسانجــاممیدهد.امااینامرنافیاین
اختیارنیســتکهقاضیوداورحقوقاساســیمثلسایرمجریانقواعد
حقوقیبرداشــتخودرامبنایکارقرارمیدهد.برایتقریببهذهنو
روشنشدنموضوعمثالیمیزنم.درسیاستهایکلیدربارهنظارت
بر نمایندگان از حیث زوال یا بقای شــرایط همچنین شرایط نامناسب
از ابتدا ،بحث شــده است .ممکن اســت مجلس بر اساس قرائت خود،

به این نتیجه برســد که نهاد کنترلکننده و ناظر ،خودش اســت؛ شورای
نگهبــان هم ممکن اســت چنین تفســیری را داشــته یا نداشــته باشــد.
مادامیکهمصوبهمجلسبهشوراینگهباننیاید،تفسیرهاازسیاست
هــابهصــورتقواعــدجداگانــهبیــاننمیشــود.زمانبررســیمصوبه
مجلــس ،خود به خود تفســیر مــا از سیاســتهای کلی اســت که مالک
بررســی قرار میگیرد .االن هم در سایر مصوبات همین اتفاق میافتد.
مــاجداگانــهبرایهــرمصوبهتفســیرقانوناساســیبهمعنــایخاص
نمیکنیم.برداشــتاکثریتازاصولقانوناساســیمبنایقضاوتدر
موردمغایرتونداشتنمغایرتقرارمیگیرد.
شــوراینگهبانوظیفــهداردقوانینعــادیراباقانوناساســی
تطبیقدهد؛تفسیرهایشوراینگهبانباقانوناساسیمغایرت
یکند؟
پیدانم 
ناگزیرم برای توضیح دست به تشبیه دیگری بزنم .وقتی یک قاضی
موظف میشود بر اساس قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی قضاوت
کند،بهذهنیتقانونگذارانقواعدمدنیومجازاتاســامیکارندارد؛بر
اســاستفســیرقضاییخودشازقانوندردعاویقضــاوتمیکند.این
تفسیربرعناصرمختلفیتکیهداردکههدفمقننتنهایکیازآنهااست.
براساسقانوناساسیتفسیریکهمقنن(مجلسشورایاسالمی)حق
انجامآنرادارد،مانعتفسیرقضاتنیست.دیگرمجریاننیزهمینگونه
عمل میکنند .وزارت کشور از نمایندگان مجلس نمیپرسد منظورشان
ازفالنقانونانتخاباتیچیست؛ازقوانینانتخاباتیتلقیوتصوریدارد
و بر اســاس آن عمــل میکند.البته ممکن اســت و پیش آمده که تفســیر
مجلسشــورایاســامیباتفســیرشــوراینگهبانازقوانیــنانتخاباتی
متفاوتباشد.آنجا«تفسیرقانونی»پیشبینیشدهومجلسمیتواند
قوانینتفسیریتصویبکند.
واستفساریهبدهد...
بله ،آن موقع شــورای نگهبان وظیفه دارد اعالم نظر کند و بر اساس
قانــون اساســی ،معیار ســنجش مطابقــت یــا مطابقت نداشــتن یک
مصوبهباقانوناساسی،فهمشوراینگهبانازقانوناساسیاست.
امــاسیاســتهایابالغــیبهرؤســایقــواومجمعتشــخیص
مصلحتنظامابالغشدهاست.

مطابــقبنــد 2اصــل 110قانــوناساســینظــارتبــرحســناجرای
سیاســتهای کلی به عهده رهبری است که در این خصوص به مجمع
تشخیص مصلحت نظام مأموریت داده شــده است؛ کما اینکه درباره
قانــونبرنامــهایناتفــاقافتادهاســت.امارهبــریدریکــیازمکاتبات
فرمودندکهاگرمجمعتشخیصمصلحتنظاماظهارنظرینکردند،
اینســکوتمانع از انجاموظیفه ذاتی شــورای نگهبان نیســت .شورای
نگهبانمیتوانداگرمجمعتشخیصمصلحتنظامهمسکوتکرد،
اعالم کند مصوبات مجلس به سیاســتهای کلی ناظر به تقنین توجه
کرده اســت یا نــه .قاعدتاًهم شــورای نگهبان هنــگام تطبیق مصوبات
مجلس با سیاستهای کلی ،مطابق تفسیر خود عمل خواهد کرد.زیرا
اگر قانون اساســی به شــورای نگهبان اجازه بررسی مطابقت داده باشد
چه دربارهقانون اساســیو چه زمانیکهمجازبهتطبیقباسیاستهای
کلیاستتفسیرویمناطاست.
زمانیکهمجلساستفساریهمینویسد،شوراینگهبانوظیفه
دارددربــارهابهامنهادقانونگذاری،تفســیرارائهبدهد.شــورای
نگهبانهمچنیــنموظفاســتمصوباتمجلسراباشــرع
اسالموقانوناساسیکهقانونمادراست،تطبیقبدهد.سؤال
اینجاســت آیا تطبیق مصوبات مجلس درباره سیاســتهای
کلــیانتخاباتباسیاســتهایکلــیبرعهدهشــوراینگهبان
است؟
در رویــه موجــود اگــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره
سیاســتهای کلی نظر ندهد ،تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی به
عهدهشوراینگهباناست؛کمااینکهبارهادرمصوباتفعلیبهاستناد
اصل 110ایراد سیاســت کلــی را مطرح کردیم .قانونگــذاری به عهده ما
نیســتوبهمجلسنمیگوییمچهبنویســدیاچهقاعدهایبگذارد؛اما
مغایرتباسیاستهاراتذکردادهاند.
بعــدازابالغسیاســتهایکلیانتخاباتازســویرهبرمعظم
انقالباســامی،شــوراینگهبانطــیفراخوانیازاســتادانو
صاحبنظران خواســت پیشــنهادهای خــود در خصوص جزء
۵بند۱۰سیاســتهایکلیانتخاباتمبنیبــر«تعریفواعالم
معیارهاوشــرایطالزمبرایتشــخیصرجلسیاسی،مذهبیو
مدیرومدبربودننامزدهایریاســتجمهوری»رابهاینشورا
ارسالکنند.اینفراخوانمغایرتیباماهیتغیرتقنینیشورای
نگهبانندارد؟
توضیحاتــی کــه تاکنون مطرح شــد دربــاره وظیفه شــورای نگهبان
توگــو گفتم نقش شــورای
دربــاره سیاســتهای کلــی بود.ابتــدای گف 
نگهبان در سیاســتهای کلی میتواند در دو ســطح باشد .بخش دوم،
جایی اســت که خود شــورای نگهبــان مخاطب سیاســتهای کلی قرار
میگیرد.ممکناستسیاستهابررویههااثرگذارباشدیاگاهیازمادر
حیطهوظایفتفسیراصولقانوناساسیرابخواهد.
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