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 چکيده 
 

  

 در شورای را برای عضویت فقیه اساسی، امام )ره( شش قانون 91 اصل اجرای راستای در و اساسی قانون تصویب از پس 

برگزید؛ بدین ترتیب شورای نگهبان  این شورا در عضویت برای را اول هم شش حقوقدان نگهبان منصوب کردند، مجلس

 کرد. آغاز را خود کار ، رسما1359ًتیر 26

 انونق شورای با را شباهت بیشترین که است گانه سه قوای از مستقل نهادی عهده بر ایران در اساسی قانون از صیانت 

 . دارد فرانسه اساسی

  بدون ارسال به شورای نگهبان و اعالم نظر شورا  ایقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، هیچ مصوبه 94طبق اصل

 کند.پیدا نمی« قانون»آن با قانون اساسی و موازین شرع، عنوان  نداشتن در خصوص مغایرت

 مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی در مجلس  475تشکیل تا پایان مجلس نهم، مانع اجرایی شدن  ابتدای از شورا

 موارد در دوره فعالیت مجلس ششم بود.  شورای اسالمی شد که بیشتر این

 و  اسالمی شورای مجلس جمهور، رئیس رئیس یا به درخواست رهبری معظم مقام با ارجاع اساسی قانون تفسیر اصول

پس از اعالم و انتشار نظرات تفسیری شورای  .گیردمی صورت نگهبان شورای از اعضای یا یکی یهقضائ قوة رئیس

 .نگهبان، تمام آثار قانون اساسی بر آن، بار خواهد شد و نهادهای مربوط باید آن را دقیقًا اجرا کنند

  نظارت بر انتخابات به استثنای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در صالحیت شورای نگهبان است. نظارت مذکور

 و رد صالحیت کاندیداهاست. استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید

 انتخابیه حوزه 13 در شده اعالم دوم که به ابطال نتایج مجلس انتخابات در نگهبان شورای استصوابی و عام نظارت 

 )ره( قرار گرفت.  منجر شد، مورد حمایت امام

 نصوبم اجرایی هایهیئت برای را «بدوی استصوابی نظارت» نوعی نگهبان، شورای استصوابی نظارت لغو گرانمطالبه 

 فرو «ریتجدیدنظ و استثنایی اتفاقی، استصوابی نظارت» به نوعی را نگهبان شورای نظارت حق و کنندمی اثبات دولت

  .کاهندمی

 دونب کسی نکردن گری، متهمفتنه مصادیق و گرفتنه سیاسی، شناختن هایمذاق و شخصی سالیق ندادن دخالت 

 هب قانون و توجه اعمال در نکردن شده، مالحظه صالحیت رد افراد آبروی نظری، حفظ تنگ از بررسی، پرهیز و تحقیق

قانون به شورای نگهبان  انقالبمعظم رهبر های صالحیت از جمله توصیه احراز در مختلف احوال و اوضاع و شرایط

 در رسیدگی به صالحیت نامزدهاست.اساسی 

 24 ای سنا مجلس انتخابات نتایج ابطال دارد؛ وجود انتخاباتی هاینظام تمامی در ـ استصوابی و اطالعی از اعم ـ نظارت 

 عالی دیوان مداخله چنینهم و 1978 تا 1958 هایسال فرانسه طی انتخابیه هایحوزه در انتخابات نتایج ابطال مورد

 است. استصوابی نظارت هایاز نمونه 2000 سال در کشور این جمهوری ریاست انتخابات نتایج در آمریکا
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  مقدمه 

پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر »هدف از تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان نماد اسالمیت نظام، 

ردد. گ، به دوران مشروطه باز میچنین نهادیبوده است. اهمیت ایجاد « مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنهانداشتن مغایرت 

 مجلس برای انطباق مصوبات داشت مقرر ،"طراز" اصل به مشهور 1286 مصوب سال مشروطه، اساسی قانون متمم دوم اصل

 شوند. اصل انتخاب شیعه تقلید مجتهد معرفی شده از سوی مراجع 20 از میان نفر پنج شرعی، در هر دوره حداقل موازین با

 اجرایی کامل صورت اما به عمل در شد، گنجانده اساسی قانون متمم در نوری ...افضل شیخ پایمردی و همت به که "طراز"

 برای خود حکم نخستین در۱۳۵۸ اسفند با توجه به این ناکامی تاریخی، بنیانگذار جمهوری اسالمی اول .نشد محقق و

 اجرای راستای در و اساسی قانون تصویب از کردند. پس منصوب را نگهبان شورای عضو فقیه شش نظام، عالی نهادهای

 را شش حقوقدان ،1359تیر 26 هم اسالمی اول شورای نگهبان، مجلس شورای تشکیل خصوص در اساسی قانون 91اصل

 کرد. آغاز را خود کار رسماً  شورا این و برگزید نگهبان شورای در عضویت برای

اساسی )ترکیه، آلمان، مصر، کره  قانون دادگاه هایمانند شورای نگهبان با نام نهادهایی کشورها، برخی اساسی قوانین در

 و تارساخ حیث که از است شده بینیپیش آن نظایر و عالی )ایاالت متحده( دیوان اساسی )فرانسه(، قانون شورای جنوبی(،

با هم دارند. شورای نگهبان قانون اساسی عالوه بر بررسی مصوبات مجلس وظایف دیگری از جمله  هاییشباهت مسئولیت، نوع

ایفای نقش قانونی نظارت بر انتخابات باعث شده است این شورا که نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارد. فسیر قوانین و ت

 بگیرد.مورد هجمه دشمنان داخلی و خارجی قرار  ،در چهار دهه گذشته خدمات فراوانی انجام داده است

ی آن قانونو وظایف ارائه گزارشی درباره عملکرد این نهاد، جایگاه ضمن اشاره به اهمیت شورای نگهبان و نوشتار پیش رو در 

 . شودبا مراجع مشابه در دیگر کشورها مقایسه می

 ره( و مقام معظم رهبري خميني از منظر امام قانون اساسي  جايگاه شوراي نگهبان( 

 اند: نامه خود از اعضای شورای نگهبان خواستهامام خمینی)ره( در وصیت

 

 

 :کنندگان این نهاد هشدار دادندایشان همچنین به تضعیف

 

 

 

 واقع قدرتی هیچ تأثیر تحت و ایفا را خود ملی و اسالمی وظایف قدرت و دقت کمال با آینده، هاینسل در چه و حاضر نسل در چه»

 با گاهی که کشور ضرورات مالحظه با و نمایند جلوگیری مالحظه هیچ بدون اساسی قانون و مطهر شرع با مخالف قوانین از و نشوند

موسسه  )ره(، خمینی امام حضرت سیاسی الهی نامهوصیت کامل )متن .«نمایند توجه شود اجرا باید فقیه والیت به گاهی و ثانویه احکام

 تنظیم و نشر آثار امام )ره((

 

 وارد رژیم یک در تدریج به انحرافات همیشه. است اسالم و کشور برای خطرناک امری نگهبان شورای فقهای به توهین و تضعیف»

 چند هر قوانین، به و کنیم توجه مسلمین و اسالم مصالح به اکید طور به همه است الزم. نمایدمی ساقط را رژیمی آخر، در و شودمی

 «.باشیم وفادار هاستابرقدرت و هاقدرت هجوم مورد که نوپا جمهوری این به و بگذاریم احترام باشد مانشخصی سلیقۀ و نظر مخالف

  (431، ص 18صحیفه امام، ج )
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 :اندمقام معظم رهبری نیز درباره اهمیت این نهاد فرموده

 

 

 

بدیل در قانون نهادی بی، و گیری کشورگلوگاه و مرکز حیاتی اداره و جهتشورای نگهبان را همچنین  رهبر معظم انقالب

 1انقالب معظم رهبر منظر از نگهبان شورای                  .دانندمی اساسی

 

                                                           
های تئاعضای هیبیانات در دیدار   ،1371آبان 3 نگهبان، شورای اعضای دیدار در بیانات ،1368خرداد  21بیانات در مراسم بیعت اعضای شورای نگهبان،  . 1

بیانات در ، 1380مهر 11 ،نگهبان شورای اعضای دیدار در بیانات ،1379تیر 28 ،نگهبان شورای اعضای دیدار در بیانات ،1374بهمن 14، نظارت شورای نگهبان

 .1388 خرداد 29 تهران، جمعه نماز هایخطبه در بیانات ،1386تیر 20دیدار اعضای شورای نگهبان، 

 ایاعض دیدار در )بیانات «.داشت نخواهد دین از انحراف خطر دیگر نظام این کند، کار درست و باشد خوب اگر که است تشکیالتی نگهبان شورای»

قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض  اطمینان و سکینه عماد ملت و دین و مایهشورای نگهبان، ( »14/11/1374، نگهبان شورای نظارت هایتئهی

شود که دلشان آن قوی و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش کسانی می های گذشتهدوره رود. وقتی شورای نگهبان مثل همهنظام اسالمی به شمار می

چه تضعیف  -نبویه است و اگر خدای نکرده روزی شورای نگهبان تضعیف بشود  حقه شان تحقق اهداف اسالمی و شریعتتپد و آرزویبرای اسالم می

گیری در ناپذیری به انقالب خواهد خورد. این نقطه که نمایشگر صحت و اتقان تصمیمجبران مطمئناً ضربه -حیثیتی، و چه تضعیف هویتی و درونی 

 ( 21/3/1368) بیانات در مراسم بیعت اعضای شورای نگهبان،  «....ر حرکت نظام دارد ی داکنندهالعاده و تعییننظام اسالمی است، تأثیر فوق
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 قانون اساسي ساختار شوراي نگهبان 

نصب، »قانون اساسی  110عضو دارد که نیمی از آنان فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. اصل 12شورای نگهبان مجموعاً 

قانون  91به موجب اصل کند. ذکر می انقالب وظایف و اختیارات رهبررا جزو « عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان

، بدین ترتیب ، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.«ل روزو مسائ آگاهی به مقتضیات زمان»و « عدالت»، «فقاهت» اساسی 

اخالقی نیز در مرتبه عدالت ل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث ئکسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسا

 قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.

 92آیند. طبق اصلیه و رای مجلس شورای اسالمی به عضویت شورای نگهبان درمیدانان هم با معرفی رئیس قوه قضائحقوق

شوند؛ نیمی از آنها در اولین دوره حضور، پس از سپری اب میقانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخ

گذاری مجلس، شورایی این تدبیر موجب شده است در هر دوره جدید قانونشدن سه سال، به قید قرعه تغییر خواهند یافت. 

از اعضای  مقامقائم یکدبیر و  یک نگهبان شورایای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. با سابقه و با تجربه

  ( دارد که مدت تصدی آنها یکسال است.نگهبان از اعضای شورای سخنگو )از اعضا و یا خارج و یک نگهبان شورای

  قانون اساسيوظايف شوراي نگهبان 

و " و "شوری بینهمو امرهم "گر ترتیب کار این نهاد است. بر اساس دستور قرآن کریم ، نمایان"نگهبان"و  "اشور"دو کلمه 

 "نگهبان" کلمهگیری و اداره امور کشورند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست. شوراها از ارکان تصمیم "،االمر شاور هم فی

 اساسی، قانون و اسالمی موازین مستمر حافظ و پاسدار عنوان به نگهبان شورای. است نهاد این کار اهمیت و نوع معرف هم

 در. بگیرد خود به قانونی شکل دهدنمی اجازه و کندمی شناسایی را اساسی قانون و اسالم موازین و اساس تزلزل موجبات

 نهاد این وظایف شرح و در اشاره به جایگاه 2اساسی قانون 1.است "نگهبانی" نگهبان، شورای وظیفه تریناصلی و اولین واقع،

  رده است.تعیین ک انتخابات بر اساسی و نظارت قانون تفسیر گذاری،قانوننظارت بر امر  بخش سه در را نگهبان شورای وظایف

  گذاري  نظارت بر امر قانونوظيفه 

نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسالمی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون 

الم مطابقت دهد. بر این اساس نظارت شورای نگهبان بر امر تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اس

دم شود و عتعبیر می« نظارت قانونی»عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی که از آن به گذاری دو نوع است: بررسی قانون

  3شود.خوانده می« نظارت شرعی»مغایرت آنها با احکام شرعی که 

                                                           
 http://www.iribnews.ir، 26/4/1395صدا و سیما، ، پژوهش خبری اسالمی جمهوری نظام در نگهبان شورای حسین رمضانی پور، جایگاه.  1

 و نود ششم، و نود پنجم، و نود چهارم، و نود سوم، و نود دوم، و نود یکم، و نود پنجم، و هشتاد دوم، و هفتاد نهم، و شصت هشتم، و شصت چهارم، اصول . در 2

 هفتم و هفتاد و یکصد و یکم و بیست و یکصد هیجدهم، و یکصد دوازدهم، و یازدهم،یکصد و یکصد دهم، و یکصد هشتم، و یکصد نهم، و نود هشتم، و نود هفتم،

 https://www.shora-gc.ir، ، پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان26/4/1392مقررات،  و قوانین بر نگهبان شورای گنجی، نظارت نیا هدایت اهلل . فرج 3

https://www.shora-gc.ir/
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ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعالم نظر شورا در اسالمی ایران، هیچ مصوبهقانون اساسی جمهوری  94طبق اصل 

 المیاس شورای مجلس مصوبات کلیه»کند: پیدا نمی« قانون»خصوص عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان 

 بر اقانطب نظر از وصول تاریخ از روز ده ظرف حداکثر را آن است موظف نگهبان شورای. شود فرستاده نگهبان شورای به باید

 غیر رد. بازگرداند مجلس به تجدیدنظر برای ببیند مغایر را آن چنانچه و دهد قرار بررسی مورد اساسی قانون و اسالم موازین

 « 1.است اجرا قابل مصوبه صورت این

المللی و...؛ های بیننامهها و موافقتمصوبات مجلس شورای اسالمی انواعی دارد: دایمی، آزمایشی، مربوط به بودجه، عهدنامه 

تمامی این مصوبات، باید جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شود. مواردی مثل رأی 

ل از به همین دلی ؛گذاریگیری است نه تصویب و قانونیا انتخاب هیئت رئیسه، تصمیم دانانحقوقانتخاب  ،اعتماد به وزرا

  2است.ی مستثناصل نظارت 

 آيا نظارت بر امر قانونگذاري مختص ايران است؟ 

نده کنکننده شئون حکومت، تنظیمترین سند رسمى، پایه و اساس همه امور، تعدیلقانون اساسى هر کشور به عنوان مهم

خود،  خاص حقوقى ساختارهاى به توجه با هاى عمومى است. هر کشوریکننده حقوق و آزادیساختار حکومتى و تضمین

  3شود.و فرانسه اشاره می آمریکاگرفته است که در ادامه به  نظر در اساسى قانون از صیانت را براى اىشیوه

 تاهمی از آمریکا، هاىدادگاه در اساسى قانون از صیانت اختیار شود. اعمالدر آمریکا روش کنترل قضایى اعمال مى: آمريکا

قضایى  پرونده یک حکم اساس بر صرفا و است نشده تصریح آمریکا اساسى قانون در اختیارى چنین است. برخوردار بسیارى

 قوه و است قانون باالترین مراتب سلسله نظر از کشور اساسى قانون که استدالل این با است؛ آمده وجود به ،1803 سال در

 عالى یواند عهده به اساسى، قانون با عادى قانون انطباق تشخیص بنابراین،. است اساسى قانون نگهبان و پاسدار هم قضائیه

 تجدیدنظر. تبدیل شده است هادادگاه تمامى در معمول اىرویه به زمان مرور به است که قضایى مقام ترینعالى عنوان به

 در یعنى گیرد؛مى بر در نیز را مجریه قوه بلکه تصمیمات شود،مى مقننه قوه مصوبات بر قاضى نظارت شامل تنها نه قضایى

. مایدن نقض نظر مورد پرونده آن را در تواندمى داد، تشخیص اساسى قانون خالف را مجریه قوه تصمیمات قاضى، که صورتى

 رلند،ای جمهورى ژاپن، نروژ، کانادا، استرالیا، اتریش، جمله کشورها از از بسیارى اساسى حقوق در قضایى نظارت از شیوه این

 .است شده شناخته رسمیت به ونزوئال نیز و مکزیک کلمبیا، برزیل، بولیوى، آرژانتین، دانمارک، سوئد،

 شیوه، این اساس د. برانایجاد کرده« شوراى قانون اساسى»ها برای صیانت از قانون اساسی شورایى به نام فرانسوی: فرانسه

 موظف« ىاساس قانون شوراى. »شودمى واگذار مستقل سیاسى هیئت به اساسى، قانون با عادى قانون انطباق تشخیص وظیفه

 در و دکن بیان قانون توشیح از را قبل خود نظر مجلس، دو از یکى رئیس یا وزیر نخست یا جمهور رئیس درخواست به است

 . شد آن خواهد اجراى و توشیح مانع نماید، اعالم اساسى قانون مخالف را آن که صورتى

                                                           
باشد؛  بیشتری الزم داشتهبه دلیل تراکم کار یا حجم باالی مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسی کند و مهلت  . ممکن است 1

 شود. گفته می« استمهال»بخواهد که اصطالحاً به آن  تواند حداکثر ده روز دیگر مهلتدر این صورت، می

 همان گنجی، نیا هدایت.  2

 11 شماره1381 اندیشه اساسى، رواق قانون از صیانت حقوقى هاشمی، روشهاى حسین . 3
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 با ار شباهت بیشترین وضعیت این در که است گانه سه قوای از مستقل نهادی عهده بر ایران در اساسی قانون از صیانت

 قانون هک شد مدعی توانمی دیگر هاینظام با ما نظام مقایسۀ و تطبیقی حیث از بنابراین،. دارد فرانسه اساسی قانون شورای

 هک کشورهایی در اساسی قانون دادگاه زیرا است؛ برگزیده خصوص این در را بهتری شیوة ایران، اسالمی جمهوری اساسی

 وبمحس کشور آن در حاکم قوای از یکی مجموعۀ زیر و است قضایی مرجع یک دارد، عهده بر را اساسی قانون تفسیر وظیفۀ

 .است کشور گانهسه قوای تشکیالت از خارج و مستقل نهادی نگهبان شورای کهحالی در شود؛می

 چگونه بوده است؟در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسالمي قانون اساسي عملکرد شوراي نگهبان 

مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی در مجلس  475تشکیل تا پایان مجلس نهم، مانع اجرایی شدن  ابتدای از ی نگهبانشورا

 مجلس،در بررسی مصوبات  بیشتر دقت جهت شورای این 1شورای اسالمی شد که بیشتر این موارد در دوره مجلس ششم بود.

 قم نیز فقهی مشورتی مجمع و نگهبان شورای از جمله پژوهشکده این نهاد از خارج کارشناسان حقوقی -فقهی نظرات از

 .شودمند میبهره

 

 

                                                           
 20/4/1394نگهبان،  شورای نگهبان، پژوهشکده شورای عملکرد به پیغمبری، نگاهی . محمدحسین1
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عملکرد شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی 

کل مصوبات مجلس شورای اسالمی تائید در شورای نگهبان تشخیص مغایرت با شرع و قانون 



 

7 
 

ه بر کند کنامه مینامه یا صدور بخشنامه و تصویببرای اجرای قوانین، اقدام به وضع آییننکته دیگر این است که دولت 

قانون اساسی نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهدة شورای نگهبان است. مصوبات شوراها نیز جزئی از  4اساس اصل 

 1شود که نظارت شرعی بر مصوبات شوراها نیز با شورای نگهبان است.فهمیده می 4مقررات کشور محسوب می شود. از اصل 

  تفسير قانون اساسيوظيفه 

به  چنانچه این تفسیرگذار را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. قانون اساسی، تفسیر قانون و بیان مراد قانون 98اصل 

 یادآوری .ستو الزم االجرا داردنفر از اعضای شورای نگهبان برسد، در چارچوب قانون اساسی اعتبار قانونی  9تصویب حداقل 

 مشکلی، ره بروز صورت در داشت انتظار نباید و نیست نگهبان شورای روزانه و مستمر وظیفه اساسی قانون که تفسیر شودمی

 عمل نهمنداسخاوت نباید تفسیر مورد در دیگر، عبارت به. کند برطرف را مشکل و را تفسیر اساسی قانون ،نگهبان شورای

  2باشد. آمده وجود به جدی بستبن که نمود اساسی قانون تفسیر به اقدام باید صورتی در فقط بلکه کرد،

 ؟يندي داردچه فرآتفسير 

شود که مدیران، وزرا و سایر مسئولین زمانی ایجاد می :ـ نیاز به تفسیر1 :3مقررات مربوط به آیین تفسیر چهار مرحله است

کنند فالن اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسالمی هنگام اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین احساس می

رسند. ب تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی

پس از اینکه شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فالن اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به  ـ استفسار:2

 گویند. می« استفسار»شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را 

تفسیر »  مقرر کرد: 4رای استفسارنامۀ خود، با محدود کردن دایرة افراد واجد صالحیت بآیین 18شورای نگهبان در مادة 

 قوة و رئیس اسالمی شورای مجلس جمهور، رئیس رئیس و یا با درخواست رهبری معظم مقام با ارجاع اساسی قانون اصول

 هم با اکثریت تفسیر است از مصادیق مورد سؤال اینکه تشخیص« گیرد.می صورت نگهبان شورای از اعضای و یا یکی قضاییه

اید به این تفسیر ب کند.شورای نگهبان پس از احراز ضرورت تفسیر، به تفسیر اقدام می ـ انجام تفسیر:3 است. نگهبان شورای

پس از اعالم و انتشار نظرات تفسیری شورای نگهبان، تمام  ـ انتشار:4 نفر از اعضای شورای نگهبان برسد. 9تصویب حداقل 

 .بار خواهد شد و نهادهای مربوط باید آن را دقیقًا اجرا کنند آن،آثار قانون اساسی بر 

                                                           
 همانگنجی،  نیا هدایت .1

 سوم، چاپ طباطبایی، عالمه چاپخانه) ایران، اسالمی جمهوری سیاسی نهادهای و اساسی حقوق مدنی، الدین. پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان به نقل از جالل2

 .229ص ،(1374 تهران،

 https://www.shora-gc.ir، پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، ۱۳۹۰ اردیبهشت ، ۱۰نگهبان شورای با . آشنایی3

کار به یک  برآید، این. اگر بنا باشد، هر کس که احساس نیاز به تفسیر پیدا نمود، رأسًا از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر 4

های د. همچنین ممکن است بعضی از این نیازها کاذب بوده و یا انگیزهدارشود و این نهاد را از وظایف دیگر باز میوظیفه مستمر و روزانۀ شورای نگهبان تبدیل می

 سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد.
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 چگونه بوده است؟در حوزه تفسير قانون اساسي قانون اساسي عملکرد شوراي نگهبان 

 هاینظر تفسیری درباره مواد قانون اساسی ابراز کرده است که بیشتر آن در سال 90نگهبان تاکنون حدود  یشورا

   1اول انقالب بوده است.

 

  نظارت بر انتخابات وظيفه 

 شورای ، مجلسجمهوری ، ریاسترهبری خبرگان مجلس بر انتخابات نظارت نگهبان شورای»قانون اساسی  99بنا بر اصل 

بر این اساس، نظارت بر انتخابات به استثنای انتخابات « دارد. را بر عهده پرسیو همه آراء عمومی به و مراجعه اسالمی

ذکور نظارت م»المی شهر و روستا در صالحیت شورای نگهبان است. نظریه تفسیری شورای نگهبان این است که شوراهای اس

قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها  99 در اصل

  2«شود.می

  ؟نظارت استصوابي چيست

 مکانیسم که نیست دنیا در انتخاباتی نظام هیچ و است جوامع تمامی در ایشده پذیرفته اصل «انتخابات اجرای بر نظارت»

 .باشده نداشت «انتخابات اجرایی مدیریت» یعنی اجرایی مکانیسم کنار دررا  «انتخابات سالمت تضمین مدیریت» و نظارتی

 چارچوب در «حداقلی نظارت» از و است متفاوت سیاسی هاینظامنوع  حسببر  انتخابات، فرآیند در ناظر نهاد نظارت دامنه

 اجرایی مراحل همه کنترل بر مبتنی «حداکثری نظارت» تا انتخاباتی هایشکایت به رسیدگی و هااختالف فصل و حل

 قرار حداکثری نظارت هاینظام زمره در حیث، این از ایران اسالمی جمهوری انتخاباتی نظام .گیردبرمی در را انتخابات

 نظارت 3 .است مراحل همه در و استصوابی عام، نظارتی انتخابات، بر نگهبان شورای نظارت قانون، تصریح به زیرا گیرد،می

                                                           
1  .  http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmNazarMashveratFeghhi.aspx 

 https://www.shora-gc.ir، 1/3/1370قانون اساسی،  99. تفسیر اصل  2

 /https://www.shora-gc.irشورای نگهبان،  اطالع رسانی، پایگاه ۱۳۹۲ تیر ۱۵بدعت؟  یا قانون ، نظارت استصوابی؛رحمانی ...اقدرت  . 3
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بر این  1است. گذاشته نگهبان شورای عهده بر عادی قانون و اساسی قانون است که نظارتی و قانونی نظارت همان استصوابی

 در آن ناظران و استانی نظارت تئهی و مرکزی نظارت تئهی از اعم آن متبوع تشکیالت و نگهبان شورای) ناظر اساس نهاد

 :(رأی اخذ شعب و انتخابیه هایحوزه

 د. دار استقرار انتخابات اجرایی ستاد کنار در انتخابات بر نظارت ستاد و است حاضر انتخابات عملیات میدان در 

 کند.می کنترل و رصد قانونی، موازین رعایت حیث از را انتخابات مجریان اجرایی عملیات مستقیم، صورت به 

 و انحراف اصالح درباره باشد، الزم که مقطعی و موقع موقف، هر در دارد، استصوابی جنبه نظارت این که جا آن از 

 هایتصمیم اجرای از ناگزیر انتخابات مجریان و آورد خواهد عمل به را مقتضی اقدام احتمالی، هایتخلف از پیشگیری

  .بود خواهند ناظر نهاد

 وجود داشت؟ (ره)امام زمان در استصوابي آيا نظارت

 (ره)امام حیات زمان در نظارتی چنین که است آن نگهبان، شورای استصوابی نظارت درباره افکنانشبهه ادعاهای جمله از

 .داشت مقرر خود برای را ایگسترده اختیار چنین 99 اصل تفسیر با نگهبان شورای ،ایشان رحلت از پس و نداشت وجود

 برگزاری جریان در و اجرا عرصه در چه آن نیز و (ره)امام مبارک حیات دوره در مصوب قوانین محتوای بر اجمالی مروری

 شورای استصوابی نظارت حق درباره  (ره)امام آشکار گیریموضع ترمهم همه از و است داده روی انقالب اول دهه هایانتخابات

 رایشو استصوابی و عام نظارت از دفاع در یشانا هایگیریموضع ترینمهم از. سازدمی برمال را مدعیان گوییخالف ،نگهبان

 به رسیدگی مرحله در نظارت اعمال بر عالوه نگهبان شورای انتخابات، این در 2 .داد رخ دوم مجلس انتخابات در نگهبان،

 انتخابیه حوزه چند دررا  شده اعالم نتایج استصوابی، نظارت اعمال با نیز انتخابات نتایج اعالم مرحله در ،نامزدها صالحیت

 ورصد با شورا، قانونی اقدام از دفاع در (ره)امام که برانگیختآن  علیه را هاییاعتراض نگهبان، شورای اقدام این .دکر ابطال

 :دادند جوسازان به کوبنده پاسخی ،تاریخی پیامی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 21/8/1397، ی: نظارت استصوابی همان نظارت قانونی استکدخدای. ایسنا، 1

 همان رحمانی،. 2

 تأیید یا ابطال در نگهبان محترم شورای هنظری که افرادی اسالمی، شورای مجلس دوم هدور از اول مرحله انتخابات از پس شودمی مشاهده چنانچه

 ندهست مسلمین و اسالم مصالح حافظ که را نگهبان شورای محترم اعضای و زده افکنیشایعه به دست است، نبوده شانمیل موافق هاحوزه بعضی

 و اعمال چنین پیامد که آن از غافل اند،زده دست محافل و مطبوعات در خطابه و اعالمیه پخش به و نمایندمی توهین ناکرده خدای یا و تضعیف

 آن بار اسف و ناروا نتایج به توجهبی اعمال، چنین است امید. بود خواهد چه انقالب از چند سالی نگذشتن و مجلس دوم دوره در هم آن هاجوسازی

 رونبی مجلس از را فقها تدریج به زمان آن در. باشد شده عمل نحو این قوانین به ناظر فقهای با اول هدور در مشروطیت، صدر در نیست معلوم. باشد

 برای خطرناک امری نگهبان شورای فقهای به توهین و تضعیف که دهممی هشدار آقایان این به من. دیدیم که آوردند آن ملت این سر بر و راندند

 مصالح به اکید طور به همه است الزم. نمایدمی ساقط را رژیمی آخر، در و شودمی وارد رژیم یک در تدریج به انحرافات همیشه .است اسالم و کشور

 هادرتق هجوم مورد که نوپا جمهوری این به و بگذاریم احترام باشد، مانشخصی هسلیق و نظر مخالف هرچند قوانین، به و کنیم توجه مسلمین و اسالم

 (25/2/1363، 431، ص 18امام، ج )صحیفه . باشیم وفادار هاستابرقدرت و
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 سوی از هشد تأیید نامزدهای صالحیت بررسی اقدام این شورا در به وقتی نگهبان، شورای استصوابی نظارت لغو گرانمطالبه

 باتاث دولت منصوب اجرایی هایهیئت برای را «بدوی استصوابی نظارت» نوعی واقع در کنند،می اعتراض اجرایی هایهیئت

 قبول اجرایی هایهیئت هایشده صالحیت رد هایشکایت در حد بررسی صرفاً را نگهبان شورای نظارت حق و کنندمی

 صالحیتی، تقسیم چنین ساده معنای .کاهندمی فرو «تجدیدنظری و استثنایی اتفاقی، استصوابی نظارت» نوعیبه  و کنندمی

 گرفتن قرار و اندناصالح احیاناً که است ایشده صالحیت تأیید نامزدهای صالحیت بررسی از نگهبان شورای دست کردن کوتاه

 1.شودمی تلقی دینی ساالریمردم اصول و ملت حقوق آشکار نقض مردم، انتخاب معرض در هاآن

 چگونه است؟فرايند نظارت بر انتخابات 

کند: هیئت مرکزی ای اعمال میهای نظارت مرکزی، استانی و حوزهشورای نگهبان نظارت بر انتخابات را از طریق هیئت

شوند. مورد اعتماد شورای نگهبان هستند که پیش از انتخابات به وزارت کشور معرفی مینظارت پنج فرد مسلمان و مطلع و 

ای )حوزه انتخاباتی( هم سه نفرند که هیئت های نظارت حوزهکند. هیئتپنج نفره در هر استان تعیین می این هیئت، هیئتی

 تانیاس دفاتر بر کند. عالوهوزه مربوطه تعیین مینظارت استان با موافقت هیئت مرکزی، آنها را جهت نظارت بر انتخابات ح

 ساماندهی شهرستان( که در دفتر 222 از )بیش اندشده گسترده نگهبان شورای دفاتر نیز هادر شهرستان استان( 31)

 مشاغل دارای افراد از ترکیبی نگهبان شورای ناظران شبکه .دارند برعهده را ناظران شبکه و رسانیاطالع و تحقیق هایشبکه

   2شوند.یتعیین م شهرستان و استان متفاوت هر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط به توجه است که با غیردولتی و دولتی

ای مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری در کشور برگزار دورهها انتخابات سراسری و میانبعد از انقالب اسالمی ده

)به استثنای چند مورد که قبل از تشکیل این شورا بود( مسئولیت نظارت بر صحت آنها را بر شده است که شورای نگهبان 

 قانون 28 مادهعهده داشته است. شورای نگهبان در بررسی صالحیت داوطلبان ضمن بررسی معیارهای عمومی ذکر شده در 

هد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای دمعیارهای خاصی را نیز مورد توجه قرار می اسالمی، شورای مجلس انتخابات

 حرازا در شورا این اصلی معیارهای از یکی را فتنه در نگهبان بود، فعالیت شورای دبیر عالی مشاور 1393نگهبان که در سال 

  3کند.ذکر می های انتخاباتهمه دوره در افراد صالحیت

  4شود:گونه عمل میدر بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی این

 سازمان کل، دادستانی اطالعات، از مراجع چهارگانه )وزارت داوطلبان، مشخصات وصول از پس نگهبان شورای و کشور وزارت

 گیرد. ) ظرف پنج روز(الملل( استعالم میبین پلیس و هویت تشخیص ادارة و کشور احوال ثبت

 شود. می اعالم انتخابیه هایحوزه مراکز بخشداران و فرمانداران به مراتب مذکور، مراجع از بررسی نتایج وصول از پس

 بررسی و نتیجه را داوطلبان صالحیت نام،ثبت مهلت پایان از پس روز ده ظرف انتخابیه هایحوزه مراکز اجرایی هایهیئت

 .کندمی اعالم نظارت هایهیئت به را

                                                           
 همانرحمانی، .  1

 20/4/1394نگهبان،  شورای نگهبان، پژوهشکده شورای عملکرد به پیغمبری، نگاهی . محمدحسین2

 15/5/93 کیهان، روزنامه .3

 ۱۳۷۸/ ۹/ ۷ مصوب اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون 55تا ماده  48. ماده  4
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 اسناد میمۀضبه وسیله ترینسریع با و ابالغ داوطلبان به روز یک ظرف قانونی، استناد ذکر با انتخابات اجرایی هیئت ردنظر 

 .شوداطالع داده می استان هیئت نظارت به مدارک و

 نیز نظارت مرکزی هیئت را تائید کند، نظر داوطلب صالحیت رد بر مبنی اجرایی هیئت نظر استان، نظارت هیئت چنانچه

 ای فرماندار به قانونی استناد با را داوطلبان رد صالحیت یا تأیید مراتب است موظف نظارت مرکزی هیئت. شود باید کسب

 نماید. اعالم مربوط بخشدار

 زا نظارت هایهیئت اعضای که شود معلوم نگهبان شورای برای واصله اعتراضات و شکایات و هاگزارش طبق که مواردی در 

 قانونی برخورد شده، انجام تخلفات با متناسب و مورد حسب است موظف نگهبان شورای اند،کرده تخلف مقررات و قوانین

 .نماید

 در رسيدگي به صالحيت داوطلبان قانون اساسي بايسته هاي شوراي نگهبان 

ست. این ایکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان 

 سیاسی، شناختن هایمذاق و شخصی سالیق ندادن دخالترود. موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می

 صالحیت در افراد آبروی نظری، حفظ تنگ از بررسی، پرهیز و تحقیق بدون کسی نکردن گری، متهمفتنه مصادیق و گرفتنه

های مقام صالحیت از جمله توصیه احراز در مختلف احوال و اوضاع و شرایط به توجهقانون و  اعمال در نکردن شده، مالحظه

 1معظم رهبری به شورای نگهبان در رسیدگی به صالحیت نامزدهاست.

 

 
                                                           

 http://www.shora-rc.ir/Portal/Home پژوهشکده شورای نگهبان،  ،سره( و مقام معظم رهبری. شورای نگهبان از منظر امام خمینی )قدس 1

توصیه مقام معظم 
رهبری به شورای 
نگهبان در بررسی 

صالحیت ها

دخالت ندادن 
سالیق شخصی و 
مذاق های سیاسی

ر و شناختن فتنه گ
یمصادیق فتنه گر

ی متهم نکردن كس
بدون تحقیق و 

بررسی

پرهیز از 
تنگ نظری

حفظ آبروی افراد 
رد صالحیت شده

توجه به شرایط و
اوضاع و احوال 

مختلف در احراز 
صالحیت

رعایت مرّ قانون
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 کشورها کدامند؟ ديگر در انتخابات بر نظارت اعمال مراجع

 نظارت غالباً  غربی، هاینظام در دارد؛ وجود انتخاباتی هاینظام تمامی در نوعی به ـ استصوابی و اطالعی از اعم ـ نظارت

 و موردی صورت به استصوابی نظارت و دهندانجام می مطبوعات و هارسانه نیز و انتخاباتی کاندیداهای و احزاب را اطالعی

 انتخابات نتایج ابطال مورد 24 یا  سنا مجلس انتخابات نتایج کل ابطال .دشومی اعمال نظارتی عالی نهادهای توسط استثنایی

 فدرال عالی دیوان مداخله چنینهم و فرانسه در1978 تا 1958 هایسال فاصله در شکایت مورد انتخابیه هایحوزه در

 1است. انتخابات بر استصوابی نظارت هاینمونهاز  2000 سال در کشور این جمهوری ریاست انتخابات نتایج در آمریکا

 برای فرانسه در به عنوان مثال .نمایدمی کنترل را انتخابات جریان که است ظریف صافی یک دارای غرب در انتخاباتی نظام

 نمایندگان از اعم) نمایندگان از نفر 500 حدود است الزم یابد، رسمیت مردم نمایندگی مقام تصدی جهت فرد نامزدی آنکه

امضا  50حداکثر  منطقه هر از و باشند مختلف منطقه 30 از اقلحد باید نفر 500 این. ندنک تأیید را او (...و شوراها یا مجلس

 بارهیک هب که افردی یعنی «هاپارشوتیست» آنان قول به ظهور از صالحیت تأیید این معتقدند هافرانسوی. دکر جمع توانمی

  .آوردمی عمل به ممانعت ،کننداز آن خود می  را مردم رأی شوند ومی ظاهر سیاست میدان در

 نیز کشورها آن در انتخابات بر نظارتی نهاد وظیفه که کرد استنتاج توانمی دیگر کشورهای اساسی قانون مواد به توجه با

 2:نمونه عنوان به. نماید اعالم باطل را انتخابات جریان یا و نمایندگی نهایت در تواندمی که است استصوابی نظارت

 نماینده هر انتخاب صحت عدم یا صحت در ملی بزرگ مجمع که داردمی بیان رومانی اساسی قانون 47 اصل 

 . گیردمی تصمیم وی انتخاب ابطال یا صحتدارد و درباره  صالحیت

 رد را شکایت مورد حسب بر تواندمی رسیدگی و بررسی از پس شورا دارد،می اعالم فرانسه اساسی قانون 59 اصل 

 . کند اصالح را شده اعالم نتایج که این یا و نماید باطل را انتخابات کند؛

 مجلس همان عهده به مجالس از یک هر اعضای صالحیت مورد در قضاوت: دارد تصریح ژاپن اساسی قانون 55 اصل 

 نمایندگان از سوم دو حداکثر تصویب به باید نمایندگی، سمت از نمایندگان از یک هر کردن محروم .بود خواهد

 . برسد جلسه در حاضر

 هیچ. شودمی انجام قضایی هایارگان نظارت و عمومی اداره تحت انتخابات ترکیه اساسی قانون 79 ماده مطابق 

 .نیست وارد انتخابات عالی شورای تصمیم به مقامی هیچ سوی از اعتراضی

 هااعتراض به رسیدگی انتخابات، صحت بر نظارت اساسی قانون شورای فرانسه، اساسی قانون 58 اصل به استناد با 

 است انتها تا ابتدا از انتخابات مراحل تمام برگیرنده در نظارت این بنابراین،. دارد عهده بر را انتخابات نتایج اعالم و

 وعموض در تواندمی شورا نیز رهگذر این از که چند هر ندارد، نفعذی افراد طرف از شکایت طرح به نیاز آن به اقدام و

  .شود وارد

 

                                                           
 رحمانی، همان  . 1

 https://www.shora-gc.ir، نگهبان شورای رسانی اطالع پایگاه ،22/4/1392 شود؟،می یافت نگهبان شورای مشابه نهادی دنیا کجای درلیال نعمتی، .  2

https://www.shora-gc.ir/
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  جمع بندي 

شورای نگهبان به عنوان نهادی انقالبی که با نخستین حرکت ایرانیان برای برپایی حاکمیت قانون در کشور در پیوند است، 

نقش مهمی در تضمین حرکت اسالمی و قانونی نهادهای جمهوری اسالمی ایران دارد. این شورا با ترکیبی از اسالم شناسان 

ها مورد تفسیر قوانین به مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی را رد کرده و با دهدانان، در چهار دهه گذشته صدها و حقوق

حل مشکالت کشور کمک کرده است. با این حال شاید مهمترین نقش شورای نگهبان قانون اساسی، نظارت بر امر انتخابات 

گیری ور افراد ناالیق به عرصه تصمیممانع حض 1"چشم بینای نظام برای انتخابات"است؛ در واقع شورای نگهبان، به عنوان 

 شود؛ موضوعی که برخی سیاسیون نیز به آن اذعان دارند. کشور می

 احزاب نبود دلیل به: گویدمی نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو و مهندسین اسالمی جامعه دبیرکل باهنر، محمدرضا

 مردم درصد ۹۵ بگوییم اگر نیست اغراق. شودمی هیجانی شدت به همیشه ما کشور در جمهوری ریاست انتخابات قدرتمند،

 ئیسر تواندمی قوی «شومن» یک بیاید، کوتاه کمی نگهبان شورای اگر گفت بتوان شاید. هستند نامزدها مناظره تماشاگر

 سه اخم و خنده یک با بیندازد، درشتی متلک و بزند پا پشت و رکب خود رقیب به بتواند و بیاید هرکس یعنی. شود جمهور

 2.شودمی جا جابه کشور در رأی میلیون

 اند: مقام معظم رهبری درباره اهمیت این بخش از وظایف شورای نگهبان بیان داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 18/6/1394. تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، 1

 ۱۳۹۸ خرداد ۲۶ سازندگی، با اختصاصی وگوی . گفت2

 همان هم عادی قانون در و است اساسی قانون در هایشریشه و هاپایه. است اساسی قانون به متکی و قانون طبق نگهبان، شورای نظارت این"

 و مضر آدم یک ناباب، آدم یک که است آن برای این نیست؛ معمولی و عادی شهروندان برای هم نظارت این. دارد وجود و است شده تأیید

 ماش حاال. هست هم جمهوری ریاست مورد در نیست؛ که مجلس مخصوص استصوابی نظارت این. نشود وارد حساس مرکزِ این به بد، آدم یک

 دبیارای گوناگونی هایشکل به را خودش و باشد داشته هم فراوانی پول و شود حمایت هم خارج از که اندازیهمپشت حرافِ آدم یک ببینید

 که است همین برای استصوابی نظارت! میشود؟ چه مملکت تکلیف شود، جمهوررئیس و ببرد هم را اکثریتی و شود کاندیدا و بیاید جااین و

 بقیه در چه و جمهوری ریاست چه مجلس، چه - ندارند را حساس منصبِ این به آمدن صالحیت کشور، قوانین طبق بر که آدمهایی جلوِ

 رد بیانات )".شوند حساس مراکز این وارد نتوانند اینها و شود گرفته - جاها دیگر و خبرگان مجلس مثل دارد؛ وجود نظارت این که جاهایی

 (1/9/1378شریف، صنعتی دانشگاه در دانشجویان هایپرسش به پاسخ
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 اصول مربوط به شوراي نگهبان در قانون اساسي : ضميمه 

 زینموا براساس باید اینها غیر و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزایی، مدنی، مقررات و قوانین *اصل چهارم: کلیه

 قهاءف برعهده امر این تشخیص و است حاکم دیگر مقررات و قوانین و اساسی قانون اصول همه عموم یا اطالق بر اصل این. باشد اسالمی

  .است نگهبان شورای

 شورای تأیید و نمایندگان مجموع چهارم سه تصویب و جمهوررئیس پیشنهاد به کشور نظامی اشغال و جنگ زمان : در68*اصل 

 جلسم جدید، مجلس تشکیل عدم صورت در و شودمی متوقف معینی مدت برای مملکت تمامی یا شده اشغال نقاط انتخابات نگهبان

 .داد خواهد ادامه خود کار به همچنان سابق

 رمنتش عموم اطالع برای رسمی روزنامه و رادیو طریق از آن کامل گزارش و باشد علنی باید اسالمی شورای مجلس : مذاکرات69*اصل  

 مایندگان،ن از نفر ده یا وزراء از یکی یا جمهور رئیس تقاضای به کند، ایجاب کشور امنیت رعایت که صورتی در اضطراری، شرایط در. شود

 چهارم هس تصویب به نگهبان شورای حضور با که است معتبر صورتی در غیرعلنی جلسه مصوبات. شودمی تشکیل غیرعلنی جلسه

 ".گردد منتشر عموم اطالع برای اضطراری شرایط شدن برطرف از پس باید جلسات این مصوبات و گزارش. برسد نمایندگان مجموع

 اشتهد مغایرت اساسی قانون یا کشور رسمی مذهب احکام و اصول با که کند وضع قوانینی تواندنمی اسالمی شورای : مجلس72* اصل 

  ".است نگهبان شورای برعهدة آمده ششم و نود اصل در که ترتیبی به امر این تشخیص. باشد

 یا خصش به را قانونگذاری اختیار تواندنمی مجلس. نیست دیگری به واگذاری قابل و است شخص به قائم نمایندگی : سمت85*اصل 

 لیداخ هایکمیسیون به دوم و هفتاد اصل رعایت با را قوانین از بعضی وضع اختیار تواندمی ضروری موارد در ولی کند واگذار هیأتی

 آنها یینها تصویب و شودمی اجرا آزمایشی صورت به نمایدمی تعیین مجلس که مدتی در قوانین این صورت این در کند، تفویض خود

 ستهواب یا دولتی مؤسسات ها،شرکت ها،سازمان اساسنامه دائمی تصویب تواندمی اسالمی شورای مجلس همچنین. بود خواهد مجلس با

 صورت این در. بدهد دولت به را آنها تصویب اجازه یا و کند واگذار ذیربط هایکمیسیون به دوم و هفتاد اصل رعایت با را دولت به

 در ذکورم ترتیب به امر این تشخیص باشد، داشته مغایرت اساسی قانون یا و کشور رسمی مذهب احکام و اصول با نباید دولت مصوبات

 ظورمن به و باشد کشور عمومی مقررات و قوانین مخالف نباید دولت مصوبات این، بر عالوه. است نگهبان شورای با ششم و نود اصل

 ".برسد اسالمی شورای مجلس رئیس اطالع به اجرا برای ابالغ ضمن باید مزبور قوانین با آنها مغایرت عدم اعالم و بررسی

ه ب شورایی آنها، با اسالمی شورای مجلس مصوبات مغایرت عدم نظر از اساسی قانون و اسالم احکام از پاسداری منظور : به91* اصل 

 با عده این انتخاب روز، مسائل و زمان مقتضیات به آگاه و عادل فقهای از نفر شش -۱:شودمی تشکیل زیر ترکیب با نگهبان شورای نام

 به هقضائی قوه رئیس وسیله به که مسلمانی حقوقدانان میان از حقوقی، مختلف هایرشته در حقوقدان، نفر شش -۲.است رهبری مقام

  .گردندمی انتخاب مجلس رأی با و شوندمی معرفی اسالمی شورای مجلس

 از نیمی سال، سه گذشتن از پس دوره نخستین در ولی شوندمی انتخاب سال شش مدت برای نگهبان شورای اعضای : 92*اصل 

  .شوندمی انتخاب هاآن جای به ایتازه اعضای و یابندمی تغییر قرعه قید به گروه هر اعضای

 تخابان و نمایندگان اعتبارنامه تصویب مورد در مگر ندارد قانونی اعتبار نگهبان شورای وجود بدون اسالمی شورای مجلس : 93*اصل 

  .نگهبان شورای اعضای حقوقدان نفر شش
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 رفظ حداکثر را آن است موظف نگهبان شورای. شود فرستاده نگهبان شورای به باید اسالمی شورای مجلس مصوبات : کلیه94*اصل 

 دنظرتجدی برای ببیند مغایر را آن چنانچه و دهد قرار بررسی مورد اساسی قانون و اسالم موازین بر انطباق نظر از وصول تاریخ از روز ده

  .است اجرا قابل مصوبه صورت این غیر در. بازگرداند مجلس به

 یاسالم شورای مجلس از تواندمی نداند، کافی نهایی اظهارنظر و رسیدگی برای را روز ده مدت نگهبان شورای که مواردی : در95*اصل 

 .شود وقت تمدید خواستار دلیل ذکر با دیگر روز ده برای حداکثر

 دمع تشخیص و نگهبان شورای فقهای اکثریت با اسالم احکام با اسالمی شورای مجلس مصوبات مغایرت عدم : تشخیص96* اصل 

  .است نگهبان شورای اعضای همه اکثریت عهده بر اساسی قانون با هاآن تعارض

 وندش حاضر مجلس در قانونی طرح یا الیحه درباره مذاکره هنگام توانندمی کار در تسریع منظور به نگهبان شورای : اعضای97*اصل 

 مجلس در باید نگهبان شورای اعضای گیرد، قرار مجلس کار دستور در فوری ایالیحه یا طرح وقتی اما. کنند استماع را مذاکرات و

 نمایند.  اظهار را خود نظر و شوند حاضر

  .شودمی انجام آنان چهارم سه تصویب با که است نگهبان شورای عهده به اساسی قانون : تفسیر98*اصل 

 آراء به مراجعه و اسالمی شورای مجلس جمهوری، ریاست رهبری، خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان : شورای99*اصل 

 .دارد عهده بر را پرسی همه و عمومی

 به ایدب دوره نخستین برای آنان جلسات داخلی نامه وآئین هاآن انتخاب کیفیت خبرگان، شرایط و تعداد به مربوط : قانون108* اصل 

 تجدید و غییرت هرگونه. برسد انقالب رهبر نهائی تصویب به و شود تصویب آنان آراء اکثریت با و تهیه نگهبان شورای اولین فقهاء وسیله

 .است آنان خود صالحیت و خبرگان وظایف به مربوط مقررات سایر تصویب و قانون این در نظر

 تشخیص مجمع با مشورت از پس ایران اسالمی جمهوری نظام کلی هایسیاست تعیین -۱:رهبر اختیارات و : وظایف110*اصل 

 جنگ اعالن -۵.مسلح هاینیرو کل فرماندهی -۴.پرسیهمه فرمان -۳.نظام کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت -۲.نظام مصلحت

 سازمان رییس - ج .قضاییه قوه مقام ترینعالی - ب .نگهبان شورای فقهای - الف :استعفاء قبول و عزل و نصب -۶.هانیرو بسیج و صلح و

 عالی فرماندهان -و .اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده - ه .مشترک ستاد رییس - د .ایران اسالمی جمهوری صداوسیمای

 از نیست، حل قابل عادی طرق از که نظام معضالت حل -۸ .گانهسه قوای ابطرو تنظیم و اختالف حل -۷ .انتظامی و نظامی هاینیرو

 گرفتن نظر در با جمهور رییس عزل -۱۰. مردم انتخاب از پس جمهوری ریاست حکم امضاء -۹ .نظام مصلحت تشخیص مجمع طریق

 اساسبر یو کفایت عدم به اسالمی شورای مجلس رأی یا قانونی، ظایفو از یو تخلف به کشور عالی دیوان حکم از پس کشور مصالح

 دتوانمی رهبر .قضاییه قوه رییس پیشنهاد از پس اسالمی موازین دحدو در محکومین مجازات تخفیف یا عفو -۱۱ .نهم و هشتاد اصل

  .کند تفویض دیگری شخص به را خود اختیارات و ظایفو از بعضی

 یا گردد، نهم و یکصد و پنجم اصول در مذکور شرایط از یکی فاقد یا شود، ناتوان خود قانونی وظایف انجام از رهبر : هرگاه111*اصل 

 اصل در مذکور خبرگان عهده به امر این تشخیص .شد خواهد برکنار خود مقام از است، بوده شرایط از بعضی فاقد آغاز از شود معلوم

 هبرر معرفی و تعیین به نسبت وقت اسرع در موظفند خبرگان رهبر، عزل یا گیریکناره یا فوت صورت در. باشدمی هشتم و یکصد

 انتخاب به نگهبان شورای فقهای از یکی و قضائیه قوة رئیس جمهور،رئیس از مرکب شورایی رهبر، معرفی هنگام تا. نمایند اقدام جدید

 دلیل هر به آنان از یکی مدت این در چنانچه و گیردمی عهده به موقت طور به را رهبری وظایف همۀ نظام، مصلحت تشخیص مجمع

 رد شورا این .گرددمی منصوب وی جای به شورا، در فقها اکثریت حفظ با مجمع، انتخاب به دیگری فرد نماید، وظیفه انجام نتواند
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 چهارمسه تصویب از پس دهم، و یکصد اصل« ۶» بند( و) و( ه) و( د) هایقسمت و« ۱۰» و« ۵» و« ۳» و« ۱» بندهای وظایف خصوص

 ناتوان رهبری وظایف انجام از موقتاً دیگری حادثۀ یا بیماری اثر بر رهبر هرگاه .کندمی اقدام نظام مصلحت تشخیص مجمع اعضای

  .بود خواهد دارعهده را او وظایف اصل این در مذکور شورای مدت این در شود،

 نگهبان شورای را اسالمی شورای مجلس مصوبه که مواردی در مصحلت تشخیص برای نظام مصلحت تشخیص : مجمع112*اصل 

 در همشاور و نکند تأمین را نگهبان شورای نظر نظام مصلحت گرفتن نظر در با مجلس و بداند اساسی قانون یا و شرع موازین خالف

 ابتث اعضای. شودمی تشکیل رهبری دستور به است شده ذکر قانون این در که وظایفی سایر و دهدمی ارجاع آنان به رهبری که اموری

 .سیدر خواهد رهبری مقام تأیید به و تصویب و تهیه اعضا خود توسط مجمع به مربوط مقررات. نمایدمی تعیین رهبری مقام را متغیر و

 تشکیل از قبل ولی است نگهبان شورای عهده بر نهم و نود اصل طبق جمهوری ریاست انتخابات بر نظارت : مسئولیت118*اصل 

  .کندمی تعیین قانون که است نظارتی انجمن عهده بر نگهبان شورای نخستین

 تشکیل نگهبان شورای اعضای و قضائیه قوة رئیس حضور با که ای جلسه در اسالمی شورای مجلس در جمهور: رئیس121*اصل 

  کند....می یاد سوگند شودمی

 از پس رهبری مقام :گیردمی انجام زیر ترتیب به ضروری موارد در ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون در بازنگری :177*اصل 

 گریبازن شورای به را اساسی قانون تتمیم یا اصالح موارد جمهور رئیس به خطاب حکمی طی نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت

 تشخیص مجمع ثابت اعضای -۳ .گانهسه قوای رؤسای -۲. نگهبان شورای اعضای -۱ :نمایدمی پیشنهاد زیر ترکیب با اساسی قانون

 نفر سه -۷ .وزیران هیأت از نفر سه -۶ .رهبری مقام انتخاب به نفر ده -۵ .رهبری خبرگان مجلس اعضای از نفر پنج -۴ .نظام مصلحت

 .دانشگاهیان از نفر سه -۹ .اسالمی شورای مجلس نمایندگان از نفر ده -۸ .قضائیه قوة از

 راجعهم طریق از باید رهبری مقام امضای و تأیید از پس شورا مصوبات. کندمی معین قانون را آن شرایط و انتخاب کیفیت و کار شیوه

 پرسی همه مورد در نهم و پنجاه اصل ذیل رعایت. برسد پرسی همه در کنندگان شرکت مطلق اکثریت تصویب به عمومی آراء به

 موازین اساس بر مقررات و قوانین کلیه ابتنای و نظام بودن اسالمی به مربوط اصول محتوای .نیست الزم «اساسی قانون در بازنگری»

 با کشور امور اداره نیز و امت امامت و امر والیت و حکومت بودن جمهوری و ایران اسالمی جمهوری اهداف و ایمانی هایپایه و اسالمی

 .است تغییرناپذیر ایران رسمی مذهب و دین و عمومی آراء به اتکا


