
 سند ی نوسوگند هب قلم و آنچه مى 

 2جزوۀ حقوق اساسى 
 دکتر امید مالکریمیآوری: جمع 

 (دانشگاه  و عضو هیأت علمی )وکیل پایه یک دادگستری
 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است! حیرت 

تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و !  هسوترین در مهماز    ،اساسیکیه که ندونه درس حقوق  
ِت منابع میساده طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار شوند کتاِب جزوهفهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ

ارشد و  ی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیاختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه 
آزمون علی در  داوطلبان شرکت  مانند  الخصوص  ده توصیه می دکتری    و  ارشدهای تخصصِی حقوقی  بگم:  باید  به طور ها جزوۀ  شود. ضمنًا  رواِن حقوقی که  و  َسُبک 

( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میشگفت 
 کنید! پیدا می

( اینه که مثِل یه گاِو  و ...  آیین دادرسی مدنی  حقوق مدنی، آیین دادرسی کیفری و  سایتم )مثِل جزواِت شده در وبدر این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته تمرکز اصلی کار من  
دگی در رشتۀ حقوق، کارهای  بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدِف من است که متفاوت باشم و در حوزۀ آموزش و نویسن

هایی رو که با یه ویژگِی خاص، خودشون رو  هام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعًا در خوِر توّجه باشه. حتمًا دیدید آدم خوام نوشته متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می
فهم  های سادهنویسی« و آوردِن مثالخوام با »سادهخودشون رو دارن؛ من هم می  زنن یا یه مدل موی خاِصّ دن؛ مثاًل عینک زرد میفرد نشون میمتفاوت و منحصربه

ها  ایخوام از این جمله کلیشهتوّجه باشه. نمیخوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبمتفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن کمترین می
 هایی که به رایگان در دسترس دانشجویاِن حقوق گذاشتم، نشون دادم. بودن« رو در جزوهبودنه«. من این »متفاوتت، متفاوت بگم ولی »کلید موفقی

های هر سال،  های آزمونآخرین تغییرات قوانین و تست  های جدید وو حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت  
شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ به روز می

( رو دنبال omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )وای حقوقی« است که میهاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتبقیۀ کارگاه 
یا   پیامک  09352213175باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ    کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم

 مّطلعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگارش میکنید تا از آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و   اپواتس
برداری از آن، تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهوّجهت

خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و    آور است. نگارنده، سپاسگزارِ باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانبدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می
 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه
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 مقدمه
ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. ما اوون قدیما که را آموزش خواهیم داد به گونه   2  اساسی  به صورت چریکی، کِلّ حقوق

  سلمبۀ چِقرِ سری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یک مون میرو دست  هاکتاباین  کردند. وقتی  رو معرفی می  اصلیدانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای  
شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو  رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصله شدیم که ازش چیزی نمیحقوقی مواجه می 

گفت و بعد، برامون های روشن برامون قّصه میثالدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورۀ کارشناسی نمیدر سال
ها،  های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکههای اخیر که »شبکه شد! در سال خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می 

حقوق اساسی گویی«؛ خالصه اینکه،  اگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستها و هشتادیدهه هفتادی 
 دم! کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آنقدیم هب تمام کسانى که اتهب ت 
 مقدمه

 حاکمّیت در جمهوری اسالمی ایران 

ت کنند  حاکمّیت، قدرت بزرگی است که اّواًل، بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بالمنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاع
 ثانیًا، کشورهای دیگر آن را به رسمّیت شناخته و مورد احترام قرار دهند.و 

 ماهّیت حاکمّیت در قانون اساسی 

  مطلق   قانون اساسی ماهّیت حاکمّیت در نظام جمهوری اسالمی ایران را مشخص کرده است، این اصل بیان داشته است: »حاکمیت  56اصل  
را   الهی  حق  تواند ایننمی  کس. هیچاست  ساخته حاکم  خویش  اجتماعی  را بر سرنوشت  او )خداوند(، انسان  و هم  خداست  از آن  و انسان  بر جهان
کند.«  می  آید إعمالبعد می  در اصول  که  خداداد را از طرقی  حق  این  قرار دهد و ملت  خاص  منافع فرد یا گروهی  کند یا در خدمت  سلب  از انسان

 قانون اساسی، برای اصل حاکمّیت دو مبنای الهی و انسانی قائل شده است:  این اصل از

 حاکمّیت الهی  .1
حاکمّیت مطلق بر جهان و انسان برای خدا است، بر اساس این اعتقاد، جهان هستی از اوست و هیچکس جز خداوند ولِیّ مردم نیست؛  

باشد؛ چون جمهوری اسالمی ایران نظامی است  یل حکومت اسالمی میباشد. این اصل زیربنای تشکبنابراین خداوند تنها حاکم جهان می
 که بر پایۀ ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمّیت به خدا بنا شده است.

 کند: قانون اساسی حاکمّیت خداوند در جمهوری اسالمی ایران را از راه إعمال قوانین اسالمی و رهبری اسالمی بیان می
، ، اداری، اقتصادی، مالی، جزاییمدنی  و مقررات  قوانین  قانون اساسی چنین بیان شده است: »کلیه  4در اصل  إعمال قوانین اسالمی،    •

 و قوانین   اساسی  قانون  اصول  همه  یا عموم  بر اطالق  اصل  باشد. این  اسالمی  موازین  و غیر اینها باید بر اساس  ، سیاسی، نظامیفرهنگی
 .« است نگهبان فقهای شورای امر بر عهده این و تشخیص است حاکمدیگر  و مقررات
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مردان باید از چنان شرایط االطاعۀ پیامبر )ص( و امامان معصوم )ع( و در زمان غیبت امام )ع(، حاکمان و دولتپس از والیِت الزم •
ا شود، حکومت و زمامداری جامعه به معنای »والیت« بیان هایشان اجر علمی، اخالقی و سیاسی برخوردار باشند که با تکیه بر آن، فرمان

نامند. در این مورد اصل پنجم قانون اساسی چنین بیان داشته است: »در گردیده و شخص حاکم را »ولِیّ مسلمین« و یا »ولِیّ امر« می
، و با تقوی  عادل   فقیه  بر عهده  امت  امر و امامت  والیت    ایران  اسالمی  " در جمهوریفرجه  تعالی   الّله   عصر "عجل  ولی  حضرت  غیب  زمان
گاه  گردد.«می دار آنعهده 107 اصل طبق که ، مدیر و مدبر است، شجاعزمان به  آ

ی و مردمی  .2
ّ
 حاکمّیت مل

ن حاکمّیت مردم است  ساخته  حاکم  خویش  اجتماعی  را بر سرنوشت  او )خداوند(، انسان  آمده است که: »هم  56در بخشی از اصل   .« که مبِیّ
 آید إعمال بعد می  در اصول  که  خداداد را از طرقی  حق  این  و دموکراسی مستقیم است، در قسمت دیگر این اصل اعالم شده است: »ملت

 باشد. دهندۀ قبول حاکمّیت ملی و دموکراسی غیرمستقیم میکند.« که نشانمی

 

 م جمهوری اسالمی ایران شکل حکومت در نظا
امر و   مطلقه  زیر نظر والیت  که  قضائیه  و قوه  مجریه  ، قوهمقننه  عبارتند از: قوه  ایران  در جمهوری اسالمی  حاکم  قانون اساسی: »قوای  57اصل  

 یکدیگرند.« از  قوا مستقل گردند. اینمی  اعمال قانون این آینده اصول بر طبق امت امامت

 گانه تفکیک قوای سه

اند، این اصل که مورد پذیرش  القوانین مونتسکیو به طور واضح بیان گردیده است؛ و کشورهای دنیا آن را پذیرفتهنظریۀ تفکیک قوا در کتاب روح
 کنندۀ شکل حکومت در کشور ایران است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است، تبیین

بیری برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت و نابود ساختن اقتدار حّکامی است که  اصل تفکیک قوا، تد
کند، چون هدف از تفکیک قوا نیز جلوگیری از استبداد کنند. اسالم سرسختانه با استبداد مقابله میخود را مافوق همه چیز و همه کس تصّور می

 سازد.ت مشترک راه همزیستی دو نظام )نظام اسالمی و نظام تفکیک قوا( را هموار میاست، این علّ 

های  گردند و قسمتی از حاکمّیت را از طریق سازمانام قانون اساسی، هر یک از قوا متصّدی امری از امور زمامداری کشور می  57بر اساس اصل  
 نمایند: مربوطه به ترتیب ذیل إعمال می

  مراحلی   از طی  پس  آن  شود و مصوباتمی  تشکیل  مردم  منتخب  از نمایندگان   که  است  اسالمی  شورای  مجلس  از طریق  قننهم  قوه  إعمال » .1
 (58گردد.« )اصل می ابالغ و قضائیه مجریه قوه اجرا به آید برایبعد می در اصول که

.« )اصل جمهور و وزراء است  رئیس  ، از طریقشده  گذارده   رهبری   مستقیمًا بر عهده  ونقان  در این  که  جز در اموری  مجریه  قوه  عمال إ» .2
60) 

و حفظ    دعاوی  و فصل  حل  شود و به  تشکیل  اسالمی  موازین  باید طبق  که  است  دادگستری  های دادگاه   وسیله  به  قضائیه  قوه  اعمال » .3
 (61بپردازد.« )اصل  حدود الهی و اقامه عدالت و اجرای  و گسترش  عمومی حقوق

 

 نهادهای خاص در إعمال حاکمّیت 

 اند از: گانه قابل بررسی است. این نهادها عبارت خوریم که به نحوی مستقل از قوای سه نهادهایی برمیبا بررسی اصول قانون اساسی به 
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گردند و اعضای آن را مردم محل انتخاب گیری و ادارۀ امور کشورند و در سطوح مختلف محّلی تشکیل میکه از ارکان تصمیم  شوراها .1
 کنند. می

هدف آن تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی است، نصب رئیس آن که    صدای و سیمای جمهوری اسالمی ایران .2
 گانه است.با مقام رهبری و نظارت بر آن نیز بر عهدۀ نمایندگان قوای سه

ی .3
ّ
یاست که هدف آن تأمین منافع مّلی، پاسداری از انقالب اسالمی، تمامّیت ارضی و حاکمّیت مّلی است، به ر   شورای عالی امنیت مل
 گردد و مصّوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.رئیس جمهور تشکیل می

که به منظور تشخیص مصلحت در صورت بروز اختالف اساسی بین مجلس شورای اسالمی و شورای    مجمع تشخیص مصلحت نظام .4
گردد و اعضای آن را مقام دستور رهبری تشکیل می  نگهبان و همچنین مشاوره با رهبری در حِلّ معضالت نظام و سایر امور است که به

 نماید. رهبری تعیین می

 

 رهبری 
ه داشته و آن  دین اسالم، پس از تأکید بر حاکمّیت بالمنازع خداوند، در مقام رِدّ تسّلط انسان بر انسان، به امر زمامداری به عنوان آیین زندگی توج

 را تحت شرایطی خاص مورد تأیید قرار داده است.

اید از خداوند، پیامبر و اولواألمر اطاعت کنید و هرگاه در امری نزاع داشتید، آن در قرآن کریم دربارۀ رهبری آمده است: ای کسانی که ایمان آورده
 را به خدا و پیامبر ارجاع دهید.

األمر« تفاسیر زیادی  اند. در مورد »اولی سالمی دانستهمفّسران منظور از کلمۀ »امر« در این آیه را »ِامارت« و »حکومت« و ادارۀ امور و شؤون اّمت ا
باشند که رهبری ماّدی و معنوی  األمر امامان معصوم میارائه شده است؛ اّما همۀ مفّسران شیعه در این زمینه اّتفاق نظر دارند که منظور از اولی

شود و ِسَمتی را در جامعه بر عهده ه شده است و غیر آنها را شامل نمیجامعۀ اسالمی، در تمام شؤون زندگی، از طرف خداوند و پیامبر به آنها سپرد
 باشند.األمر میگیرند، با شروط معّینی اطاعت آنها الزم است، نه به خاطر اینکه اولواألمر هستند؛ بلکه به خاطر اینکه نمایندگان اولی

 های مربوط به دین و سیاست دیدگاه

جامعه در زمان غیبت امام )ع( آیا مسلمین باید خود را فارغ از قضّیه دانسته و با وجود هر حکومتی )خوب یا بد( به بر فرض ضرورت رهبری برای 
 شود: زندگی خویش ادامه دهند و یا در امر زمامداری قصد انشاء داشته باشند؟ در این خصوص، دو دیدگاه مشاهده می

حی، این اندیشه نزد بعضی از متفّکرین و فقیهان و هواداران آنها به وجود آمده  در کشورهای اسالمی، همانند کشورهای اروپایی مسی .1
که اسالم به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان توّجه ندارد و َسر و کار آن فقط با امور و رفتار اشخاص است. عّلت دوری  

رفتار حّکام و خلفای ستمگر در امر حکومتی در طول قرون  و فاصله گرفتن علمای اسالم از سیاست و حکومت را، مشاهدۀ أعمال و  
 اند.های حّکام ظالم و همچنین ناشی از تبلیغات استعمارگران دانستهپس از اسالم، همکاری برخی از علمای دینی با دستگاه 

مور و شؤون زندگی اجتماعی را  نظر دیگری که حکایت از وحدت بین دین و سیاست دارد، مّتکی به آن دسته از مفاهیم قرآنی است که ا .2
نظر قرار داده و احکامی را برای آن بیان نموده است. مسائلی نظیر قضا، مالیات، جنگ و جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، احکام  مِدّ

 گیرد.حقوقی و جزایی و نظم و عدالت از جمله اموری است که در زمرۀ احکام سیاسی و حکومتی قرار می
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 رهبریاوصاف 

: رهبر اسالمی باید دارای مقام علمی باشد تا به تشخیص قوانین الهی، مسائل سیاسی و سایر عناوین اجتماعی، قادر به حّل و  علم .1
 فصل امور باشد.

م : ایمان و اعتقاد برای رهبری، ایمان جامعی است که در آن معرفت قلبی، اقرار زبانی و الزام عملی به ارکان اسال ایمان و اعتقاد .2
 باشد.

ها است. از زمامدار سیاسی انتظاری جز اجرای ها در تمام زمینهخواهی سرآمد حقوق فطری انسان: عدالتاخالق )عدالت و تقوا( . 3
 طلبی به دور باشد. کاری و جاههای اخالقی مانند بخل، طمع، حرص، سازشرود. همچنین حاکم اسالمی باید از آلودگیعدالت نمی

باشد، هرچند که در فقه شیعه ظاهرًا بابی به این عنوان گشوده نشده است؛  شرایط رهبری »مرد بودن« می  یکی از  :شرایط شخصی . 4
زادگی« شرط دیگری است که برای حاکم و قاضی در نظر اّما در باب قضاوت، اّدعای اجماع فقها به ضرورت مرد بودن است. »حالل

 گرفته شده است.
بری و والیت، امر خطیری است و ِصرِف داشتن شرایط علمی، تقوایی و اخالقی فرد را واجد  : رهآگاهی سیاسی و توانایی مدیریت .5

 نماید: صالحّیت رهبری نمی
طلبد. آشنایی با ظرایف سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی به رهبری  ای است که إعمال آن ِخَرد خاِصّ خود را میسیاست پدیدۀ پیچیده .1

ای خصایص برجسته برای با توجه به مقتضّیات، تصمیمات الزم را اّتخاذ نماید. وجود پاره  دهد که در هر زمان،این امکان را می
 گیری شایسته دست یافت. توان به تصمیمتوان تدبیر و شِمّ سیاسی نامید که با بکارگیری آن میرهبر را می

تصمیمات مهّم سیاسی و نظامی در مقاطع  کند.  شجاعت نیز الزمۀ رهبری شایسته است و خطیر بودن امر رهبری آن را ایجاب می .2
 حّساس نیازمند قاطعیت مدّبرانه و شجاعانه است تا با اّتخاذ آن جامعه از سرگردانی نجات پیدا کند.

تواند در ارکان دولت انسجام برقرار کرده و امور را به نحِو شایسته  قدرت مدیرّیت خصلت دیگری است که رهبر با دارا بودِن آن، می .3
 دهی نماید.سازمان

 چگونگی تعیین رهبر 

کند. در این زمان، انتخاب زمامدار توسط مردم به دو صورت در زمان غیبت فقیه واجد شرایط رهبری با رأی مردم توانایی إعمال والیت را پیدا می
 پذیر است:امکان

کنند. این شیوۀ انتخاب جمهور را انتخاب می اینکه مردم در یک انتخابات عمومی مستقیم به انتخاب رهبر بپردازند، همچنان که رئیس   .1
رسد. اشکالی که بر این حالت وارد است، آن است که چون رهبر ابتدا باید های سیاسی به نظر میشبیه همان نظام ریاستی در بین نظام

ناخت این شرایط از طرف مردم معمولی ای برخوردار باشد تا به نمایندگی از طرف شارع بتواند انجام وظیفه نماید، شاز شرایط ذاتی و بالقوه
بسیار مشکل بوده و احراز آن با رأی مردم میّسر نیست، بلکه تشخیص آن در توانایی کسانی است که تخّصص و بصیرت الزم را در این 

 خصوص داشته باشند.
جلس نمایندگی، فقیه واجد شرایط را انتخاب اینکه مردم افراد ِخبره و متخّصص را به نمایندگی از طرف خود تعیین نمایند تا آنان در یک م .2

 رسد.نمایند. این شیوه شبیه نظام پارلمانی به نظر می

 

 رهبری در قانون اساسی 
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اصل اّول قانون اساسی، اّولین اظهار قانونی است که در آن، حکومت ایران با رأی مردمی بر مبنای جمهوری اسالمی تحت رهبری فقیه مرجع 
دارد: »در توان مشاهده نمود که اعالم میمی  1358ام قانون اساسی    5گیرد. تأسیس نهاد »والیت فقیه«، در اصل  قرار میتقلید )امام خمینی(  

گاهو با تقوی  عادل  بر عهدۀ فقیه  امت  امر و امامت  والیت  ایران  اسالمی  ، در جمهوریفرجه  تعالی  الله عصر، عجل  ولی  حضرت  غیبت  زمان  به  ، آ
نباشد   اکثریتی  چنین  دارای   فقیهی  هیچ  باشند و در صورتی که  و پذیرفته  شناخته  رهبری   او را به  مردم  اکثریت  که ، مدیر و مدّبر است، شجاعزمان

 گردد.«می دار آنعهده 107اصل  واجد شرایط باال طبق از فقهای مرکب رهبری رهبر یا شورای 

 انون اساسی تغییراتی در اصل مذکور بدین شرح به وجود آمد: ق 1368در بازنگری 

گاه و با تقوی  عادل  فقیه  بر عهده  امت  امر و امامت  والیت    ایران  اسالمی  " در جمهوریفرجه  تعالی  الله   عصر "عجل  ولی  حضرت  غیب  »در زمان  ، آ
 گردد.« می دار آنعهده یکصد و هفتم اصل طبق که ، مدیر و مدبر است، شجاعزمان به

 شرایط و صفات رهبر در قانون اساسی 

گاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر« دانسته است، اصل یکصد و    ، والیت امر و امامت اّمت را »بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوی،5ضمن اینکه اصل  آ
 بندی نموده است: نهم شرایط و صفات رهبر را بدین ترتیب دسته

 .فقه  مختلف افتاء در ابواب برای الزم  علمی صالحّیت .1
 .اسالم امت رهبری برای الزم و تقوای عدالت .2
 .رهبری  برای کافی و قدرت ، مدیریت، تدبیر، شجاعتاعیو اجتم سیاسی صحیح بینش .3

 .است تر باشد مقدمقوی و سیاسی فقهی بینش دارای   که ، شخصیشرایط فوق تعدد واجدین در صورت

 پردازیم:اکنون به بررسی این شرایط می

سایر شرایط، صالح امر رهبری دانسته است. فقیه کسی است  : اصل پنجم، از نظر علمی، »فقیه« را در صورت احراز  صالحّیت علمی .1
که عالم به احکام اسالمی بر اساس قرآن کریم و سّنت معصومین )ع( و متکی به ادّلۀ تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند، با درک مفاهیم 

ه شرایط رهبری را »صالحیت علمی ... از جمل  1358و موضوعات قادر به صدور فتوای الزم باشد. بند یک اصل یکصد و نهم مصّوب  
الزم برای افتاء و مرجعیت« مقرر داشته بود، در حالی که اصل یکصد و نهم اصالحی اشاره به »صالحیت الزم برای افتاء در ابواب 

 نماید؛ بنابراین، در نظام جدید اصل »مرجعیت« از مجموعه شرایط علمی رهبری حذف شده است.مختلف فقه« می
رود، تردید و اختالفی نیست. این  : در اینکه فضایل اخالقی یکی از شرایط الزم برای همۀ فقهای دین به شمار میاخالقیصالحیّت   .2

 نمایند. فضیلت اخالقی را به »عدالت« تّلقی می
هبر مقّرر داشته  بند دوم اصل یکصد و نهم در این خصوص »عدالت و تقوای الزم برای رهبری اّمت اسالم« را از جمله شرایط و صفات ر 

سایرین می به  نسبت  را  رهبری  مقام  اخالقی  اسالم« صالحیت  اّمت  رهبری  برای  »تقوای الزم  به  تأکید  با  ترتیب،  بدین  توان  است. 
 گیرانه پنداشت.سخت

ی : بند سوم اصل یکصد و نهم »بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیرّیت و قدرت کافی براهای شخصیتوانایی . 3
 رهبری« را از جمله شرایط و صفات رهبری مقرر داشته است:

مقصود از »بینش صحیح سیاسی و اجتماعی« آن است که رهبر آن چنان به مسائل و موضوعات و قضایای سیاسی عاَلم، واقف  .1
المللی تصمیمات به جا، شایسته بینهای ظریف  گیریباشد که بر آن اساس، هم قادر به ادارۀ امور جامعه باشد و هم اینکه در جهت

 و مفیدی به حال جامعه اّتخاذ نماید.
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شود و او را در اجرای وظایف »مدیرّیت و تدبیر« عبارت از مجموعه استعدادهایی است که عنداالمتحان، در رهبری، بارز و ظاهر می .2
 ین رهبر، یقینًا باید مورد توّجه خاص قرار گیرد.نماید. کشف این استعدادها از جمله مواردی است که در تعیسنگین خودیاری می

شود و یا آنکه در زمرۀ استعدادهای های علمی و اخالقی ناشی می»قدرت و شجاعت« نیز از جمله شرایطی است که یا از برجستگی .3
 طلبد.رود که به هر حال مقام رهبری این چنین مراتبی را میدرونی رهبر به شمار می

 بینی آن در قانون اساسی پیششرط تابعیت و عدم  . 4
األصل بودن« برای توان شرط »ایرانیسکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری اصواًل موجب انصراف از آن نیست؛ بلکه می

 ریاست جمهوری را با توّجه به موقعیت بسیار خطیِر مّلی مقام رهبری به طریق اولی شامل وی نیز دانست. 

 

 تعیین رهبری 

 رهبری خبرگان

در خصوص خبرگان منتخب مردم، ذکرشده در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، اصل یکصد و هشتم قانون اساسی چنین مقرر کرده است:  
 شورای  اولینفقها   وسیلۀ باید به دوره نخستین برای آنان جلسات داخلی نامهآنها و آیین انتخاب  ، کیفیتتعداد و شرایط خبرگان مربوط به »قانون
  و تصویب   قانون  تغییر و تجدیدنظر در این  هرگونه پس  برسد. از آن  رهبر انقالب  نهایی  تصویب  شود و به  تصویب  آراء آنان  و با اکثریت  تهیه  نگهبان

 .« است خود آنان در صالحیت خبرگان وظایف مربوط به سایر مقررات

تدوین و تنظیم و برای    10/7/1359قانون اساسی، در تاریخ    108و    107ن بر اساس والیت فقیه و در اجرای اصول  اّولین قانون انتخاباِت خبرگا
 تصویب تقدیم امام خمینی )ره( شده است. 

 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری: »خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:  3به موجب مادۀ 

 وثوق و شایستگی اخالقی؛ الف ـ اشتهار به دیانت و

 ب ـ اجتهاد در حّدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولِیّ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. 

 ج ـ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل سیاسی روز؛

 د ـ معتقد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران؛ 

 سوء سیاسی و اجتماعی ...«هـ ـ نداشتن سوابق 

این ماده مقرر داشته است: »مرجِع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان   1در مورد تشخیص صالحّیت علمی خبرگان، تبصرۀ  
 باشند« قانون اساسی می

را تأیید کرده باشند، از نظر علمی نیاز به تشخیص  این ماده: »کسانی که رهبر معّظم انقالب ـ صریحًا و یا ضمنًا ـ اجتهاد آنان    2به موجب تبصرۀ  
 فقهای شورای نگهبان نخواه داشت« 

 انتخاب رهبر 
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 به  را اعلم  از آنان  یکی  کنند؛ هر گاه می  و مشورت  بررسی  و یکصد و نهم  پنجم  فقها واجد شرایط مذکور در اصول  همه  درباره   رهبری   »خبرگان
یکصد    مذکور در اصل  از صفات  در یکی  خاص  یا واجد برجستگی  عامه  مقبولیت  یا دارای   و اجتماعی  سیاسی  یا مسائل  فقهی  و موضوعات  احکام
متی از  نمایند.« )قسمی و معرفی رهبر انتخاب عنوان را به  از آنان یکی صورت کنند و در غیر اینمی انتخاب رهبری دهند او را به  تشخیص و نهم
 قانون اساسی( 107اصل 

باشد. پس شود، مالک کار خبرگان در تعیین رهبری، عنایت و توّجه به مجموعۀ شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم میبه طوری که مالحظه می
، انتخاب اصلح است. گیرد و مالِک کاراالصول از طریق مقایسۀ شرایط فقهی صورت میاز شناسایی فقهای واجد شرایط، بررسی و مشورت علی

 اصل یکصد و هفتم با بیان شرایط اضافی »اعلمّیت«، »مقبولّیت« و »برجستگی خاص«، خبرگان را برای مقایسه داللت نموده است: 

منظور از »اعلمّیت« فقط اعلمّیت فقهی و استنباط احکام نیست؛ بلکه اعلمّیت در کّلیۀ مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن  .1
 باشد. می

مراد از »مقبولّیت عام« آن است که فرد واجد شرایط رهبری، در بین سایرین از جهت اخالقی، نفوذ اجتماعی، ُحسن شهرت، تقوا، درایت  .2
 و غیره، آنچنان چهرۀ مطلوب و شاخصی داشته باشد که توجه همۀ مردم را به خود جلب نماید. 

د واجِد شرایِط رهبری در یکی از شرایِط علمی، اخالقی و سیاسِی مذکور در اصل رسد که فر گونه به نظر می»برجستگی خاّص« این .3
 قطاران خود کاماًل شاخص و مورد توّجه خواِصّ خبرگان و یا عوام جامعه باشد.یکصد و نهم در بین هم

 موقعیت رهبری

 الف ـ موقعیت رسمی 

ام(؛ بنابراین رهبر    107« )قسمتی از اصل  خواهد داشت  را بر عهده  از آن  ناشی  هایمسئولیت  امر و همه   ، والیتخبرگان  »رهبر منتخب .1
گونه که قانون اساسی مشخص نموده، احکام و دستوراتش نافذ و  در مقام ریاست و حاکمّیت کشور، در رأس ِهَرم نظام قرار دارد و آن

نفیذی و قضایی را بر امور و شؤون جامعه، از طریق قوای االّتباع خواهد بود. رهبر پس از رسمّیت، حاکمّیت و سلطۀ تشریعی، تالزم
 باشد.گانه و سایر نهادها دارا میسه

که مقرر داشته است: »قوای   57ترین مقام رسمی کشور است )مستنبط از اصل یکصد و سیزدهم( این موضوع در اصل  رهبر عالی .2
 گر است.ی نمایانحاکم، ... زیر نظر والیت مطلقۀ امر و امامِت اّمت است« به خوب 

 ب ـ موقعیت شخصی 

دانند و هیچ فردی نسبت به دیگران امتیاز ای که باشند، در مقابل قانون یکسان میقانون اساسی، عموم افراد مّلت را از هر قشر و طبقه
شده است: »رهبر در برابر  ام قانون اساسی تصریح    107فردی، گرهی و طبقاتی ندارد. این اصل کّلی در خصوص رهبر به این ترتیب در اصل  

«؛ بنابراین تمام قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره که بر مردم  است  با سایر افراد کشور مساوی  قوانین
 حاکم است بر رهبر نیز حاکمّیت دارد. 

 

 های رهبریمسؤولیت

 الف ـ مسؤولیت سیاسی: 
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و    پنجم  از شرایط مذکور در اصول  شود یا فاقد یکی  خود ناتوان  قانونی  وظایف  رهبر از انجام  »هرگاه  ام:  111به موجب قسمت اول اصل  
 خبرگان   عهده  امر به  این  خود برکنار خواهد شد. تشخیص  ، از مقاماست  از شرایط بوده  شود از آغاز فاقد بعضی  گردد، یا معلوم  یکصد و نهم

 باشد« می هشتم یکصد و مذکور در اصل

رسد. بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری توّسط مجلس  با این تصریح قانونی، مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان، مسؤول به نظر می
 خبرگان مستلزم نظارت مستمّری است.

 ب ـ مسؤولیت مالی و حقوقی 

از خدمت  قبل  آنان  همسر و فرزندانو    جمهور، وزیران  رئیس  جمهور، معاونان  رهبر، رئیس  »دارایی  .1  قضائیه  قوه  ، توسط رئیسو بعد 
(. نکتۀ قابل توجه و قابل تأّمل در این اصل آن است که رئیس قوۀ 142باشد.« )اصل    نیافته  ، افزایشحق  بر خالف  شود کهمی  رسیدگی

 ، نظارت بر دارایی این مقام مافوق را بر عهده دارد. باشدقضائیه، در عین آنکه منصوب مقام رهبری و مسؤول در مقابل وی می
سازد که اصواًل کلیۀ قوانین مدنی، جزایی، اقتصادی، مالیاتی، اصل برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین این مطلب را واضح می .2

و تکلیف ایجاد حِقّ  برای مقام رهبری و خانوادۀ وی همانند سایر مردم  رافع می  نظامی و غیره  به هیچ وجه  و مقام  و آن شأن  نماید 
 باشد.های فردی وی نمیمسؤولیت

 

 جانشینی رهبر

بردار نیست. اّما ممکن است مواردی پیش آید که وظایف و  رهبر و والیت امر در نظام جمهوری اسالمی ایران مستمر بوده و کاًل یا جزئًا تعطیل
 رهبر قرار گیرد. قانون اساسی در این موارد ضوابط خاّصی را بیان داشته است.اختیارات رهبری بر حسب ضرورت بر عهدۀ غیر  

 الف ـ تفویض اختیار 

بینی قانون، با حفظ مسؤولیت  تفویض اختیار حالتی است که در آن، مقام صالحیتدار بتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را، در صورت پیش
 د. و حِقّ استرداد آنها به دیگری واگذار کن

اصل یکصد و دهم قانون اساس، ضمن بیان وظایف و اختیارات مفّصل مقام رهبری، از آن جهت که ممکن است انجام آن مباشرتًا مشکل 
کند.« تفویض اختیار مذکور به معنای    تفویض  دیگری   شخص  خود را به   و اختیارات  از وظایف  تواند بعضیباشد، مقرر داشته است: »رهبر می

شده در  نماید. این اختیاِر تفویضإلیه صرفًا به نمایندگی از طرف رهبری انجام وظیفه میّیت نیست؛ بلکه مقام یا مسؤول مفوض  سلب صالح
 رغم حِقّ تفویض اختیاری که قانون اساسی برای مقام رهبری قائل شده است: هر زمان قابل لغو خواهد بود. علی

ارات قانونی خویش را واگذار نماید؛ زیرا واگذاری تمام آنها عماًل موجب خروج وی از صحنۀ تواند بعضی از وظایف و اختیرهبر فقط می .1
 باشد. سیاست و تعطیلی نهاِد رهبری خواهد شد که این امر مخالف اصل استمرار والیت فقیه می

ر آن مصالح عالیۀ نظام نهفته رسد که بعضی از وظایف مهم و حّساس نظیر عزل رئیس جمهور و اعالن و جنگ و صلح که دبه نظر می  .2
 است قابل تفویض نباشد.

ف و پایان رهبری 
ّ
 ب ـ توق

گردد. در این خصوص، قسمت دوم اصل افتد که انجام وظایف توسط شخص رهبر به طور موقت و یا دائم غیرممکن میگاهی اّتفاق می
 خبرگان موظفند نسبت به تعیین و معّرفی رهبر جدید اقدام نمایند.« گیری یا عزل رهبر،  دارد: »در صورت فوت یا کنارهیکصد و یازدهم مقرر می
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بردار نیست؛  چون تعیین جانشین رهبری احتمااًل ممکن است نیاز به بررسی خردمندانه و صرِف وقت داشته باشد و چون وظایف رهبری تعطیل
ر عهده داشته باشند. اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی در این بنابراین الزم است که در مّدت تعیین رهبری، فرد یا افرادی وظایف رهبر را ب 

 نگهبان  شورای  از فقهای   و یکی  قضائیه  قوه  جمهور، رئیس  از رئیس  مرکب  رهبر، شورایی   معرفی  موضوع چنین بیان داشته است: »تا هنگام 
هر    به  از آنان  یکی  مدت  در این  گیرد و چنانچهمی  عهده  به  موقتطور    را به  رهبری  وظایف  ، همهنظام  مصلحت  مجمع تشخیص  به انتخاب

 گردد.«می منصوب وی جای  فقها، در شورا به  مجمع، با حفظ اکثریت انتخاب نماید، فرد دیگری به  وظیفه نتواند انجام دلیل

 اصل مذکور، برای انجام وظایف رهبری توسط شورا، قائل به تفکیک شده است: 

)اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها(،   5پرسی(،  )فرمان همه  3های کّلی نظام(،  )تعیین سیاست  1این شورا در خصوص وظایف بندهای   .1
های »د« و »ه« و »و« بند شش )نصب و عزل رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی )عزل رئیس جمهور( و قسمت  10

کند. وظایف فوق را که با اشتراک  چهارم اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام اقدام میاز تصویب سهپس    110و انتظامی( از اصل  
 العاده و مهم بدانیم.توانیم وظایف فوقچهارم اعضای مجمع قابل انجام است، میمساعی شورای موقت رهبری و اکثرّیت سه

مذکور بدون کسب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف رهبری را  توان آنها را عادی تّلقی کرد، شورای  در سایر موارد که می .2
 گیرد.مستقیمًا بر عهده می

 موقتًا از انجام   یا حادثه دیگری  رهبر بر اثر بیماری   به ناتوانی موقت رهبری نیز اشاره شده و مقّرر گردیده است: »هر گاه  111در اصل  
 دار خواهد بود.«او را عهده وظایف اصل، مذکور در این  یشورا مدت شود، در این ناتوان رهبری وظایف

 

 وظایف و اختیارات رهبری در ادارۀ عالیۀ کشور 

ی نظام در سیاست .1
ّ
 های کل

گذاری در امر کشورداری عبارت است از تعیین، تدوین و ارائۀ ضوابط و موازینی است که در آن مقتضّیات کّلی دولت إعمال و مصالح  سیاست
ت تأمین شود. منظور از سیاست کّلی دولت در درجۀ اّول تثبیت حاکمّیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقالل کشور و منظور  جمعی ملّ 

های متنّوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا  از مصالح جمعی مّلت بکارگیری سیاست
بینی شده است: محورهای سیاست برآورده شود. در این قانون، خطوط کّلی سیاسی در وجوه و ابعاد مختلف پیش  های مردمدر آن خواسته
(، سیاست خارجی )فصل دهم( و نظایر آن از جمله مواردی است که چارچوب کار زمامداران را 9(، آزادی و استقالل )اصل  3عملی )اصل  

 مشخص نموده است.
توان نوعی توسعۀ اقتدار برای رهبری به شمار آورد. این توسعۀ اقتدار که راه را برای ورود و  ّلی نظام« را میهای کمفهوم »تعیین سیاست

نماید، در تضییق ابتکارات قوای مقّننه و مجریه در انجام وظایف قانونی خود که همان اشتراک مساعی در »تعیین دخالت در جزئیات باز می
 تأثیر نخواهد بود.بی های مّلی« است،جزئّیات سیاست

 پرسی )بازنگری قانون اساسی(فرمان همه .2
 پرسی و مراجعه به آراء عمومی به سه صورت متصّور است: همه

 شود.پرسی تقنینی: وقتی است در مسائل مهم امر قانونگذاری به آراء عمومی گذاشته میهمه •
مراجعه به آراء عمومی را موکول به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان قانون اساسی، درخواست    59پرسی تقنینی، اصل  در مورد همه 

 مجلس دانسته است.
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باشد. در این صورت به نظر نماید، با موضوع مذکور در اصل فوق معارض میپرسی را صادر میبا توجه به اینکه رهبر فرمان همه ✓
 پرسی تقنینی نباشد.اختیار رهبر شامل همه رسد کهمی

العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم، اعتماد  ی: وقتی است که رئیس کشور برای اّتخاذ تصمیمات سیاسی فوقپرسی سیاسهمه •
 کند.آنها را نسبت به خود جلب می

رسد که مقام رهبری برای اّتخاذ  شود؛ اّما به نظر میپرسی سیاسی، هیچ قرینۀ روشنی در قانون اساسی مشاهده نمیدر مورد همه ✓
تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی و مشارکت مردم قابلّیت ارتباط بیشتری دارد، از طریق مراجعه به آراء برخی از  

 عمومی اعتماد مردم را جلب نماید.
 گیرد.پرسی اساسی: برای تجدیدنظر در قانون اساسی صورت میهمه •
فرمان همهدر مورد همه ✓ قرینۀ  اساسی  قانون  بازنگری  در پر پرسی  را  بند سّوم، اصل یکصد و دهم(  توسط رهبری )موضوع  سی 

 مصلحت  با مجمع تشخیص  از مشورت  پس  رهبری  بینیم که مقرر داشته است: »مقامقسمتی از اصل یکصد و هفتاد و هفتم می
زیر   با ترکیب  اساسی  قانون  نگریباز   شورای  را به   اساسی  قانون  یا تتمیم  جمهور موارد اصالح  رئیس  به  خطاب  حکمی  طی  نظام

  مطلق   اکثریت  تصویب  به  آراء عمومی  به  مراجعه  باید از طریق  رهبری  مقام  از تأیید و امضای  شورا پس  نماید ... مصوباتپیشنهاد می
 برسد«  پرسیدر همه کنندگانشرکت

 نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  . 3
 ، با سپردن نظارت بر صدا و سیما به مقام رهبری، به این شرح به تصویب رسید: 175اصل  1368قانون اساسی در سال پس از بازنگری 

 و عزل   گردد. نصب  کشور باید تأمین  و مصالح  اسالمی  موازین  و نشر افکار با رعایت   بیان  ، آزادیایران  اسالمی  جمهوری  »در صدا و سیمای
و   قضائیه  قوه جمهور و رئیس رئیس از نمایندگان مرکب و شورایی است رهبری با مقام ایران اسالمی جمهوری و سیمای صدا سازمان رئیس

 ...«خواهند داشت  سازمان بر این دو نفر( نظارت )هر کدام اسالمی شورای مجلس
 گانهحِلّ اختالف و تنظیم روابط قوای سه . 4

  1368( در سال  110اصل    7گانه« )بند  گانه تحت عنوان »حِلّ اختالف و تنظیم روابط قوای سهاختالف و تنظیم روابط قوای سهموضوع حِلّ  
 های مقام رهبری قرار گرفت. جزء صالحیت

زمان مستلزم توان به جزئیات مشخص دست یافت؛ زیرا اوضاع و احوال کشور در هر  عنوان مذکور یک اصل کّلی است که از طریق آن می
توان آن را در قالب موضوعات مشّخص درآورد. اّما به هر  تدبیر و حرکت متناسب است. تنظیم روابط، در واقع یک عمل سیاسی است که نمی

مابین  تواند به حکمّیت و داوری بنشیند و اختالف فیگانه دارد، میحال در صورت بروز اختالف، مقام رهبری به عّلت اشرافی که بر قوای سه
 را، هر چه که باشد حل کند. بدیهی است که در این صورت، اصول قانون اساسِی حاکم بر قوای مذکور همچنان باید پابرجا باشد. 

 حِلّ معضالت نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .5
کارهای حکومتی اصواًل طبق اصول و    با آنکه قانون اساسی، وظایف و اختیارات همۀ ارکان و قوای نظام را به تفکیک معّین نموده است و

 العاده واداشته است.ضوابط مشّخص باید صورت گیرد، برخی از مشکالت و مسائل، رهبری را به اّتخاذ تصمیمات فوق

 

 گانهوظایف و اختیارات رهبری در قوای سه

 إعمال   ...  امت  امر و امامت  مطلقه  زیر نظر والیت  که  قضائیه  و قوه  مجریه  ، قوهمقننه  عبارتند از: قوه  ایران  در جمهوری اسالمی  حاکم  »قوای
 (57گردند.« )می
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 وظایف و اختیارات مقام رهبری که مرتبط با این اصل است، از قرار ذیل است: 

مقام رهبری است باشد. انتخاب فقها با  شورای نگهبان متشّکل از شش نفر فقیه عادل و شش نفر حقوقدان می:  رهبری در قّوۀ مقّننه .1
 )اصل نود و یکم( نقش رهبری در قّوۀ مقننه از طریق شورای نگهبان به ترتیب ذیل است: 

اساسی( صالحّیت شخصی   ✓ قانون  نهم  و  نود  دارد« )اصل  بر عهده  را  انتخابات مجلس شورای اسالمی  بر  نظارت  نگهبان  »شورای 
 باشد.ظر مقام رهبری مینمایندگان و صّحت جریان انتخابات به طور غیرمستقیم زیر ن

آنها  تعارض عدم و تشخیص نگهبان  شورای فقهای با اکثریت اسالم با احکام  اسالمی شورای مجلس مصوبات مغایرت عدم تشخیص ✓
 (96. )اصل است نگهبان شورای  اعضای  همه  اکثریت بر عهده اساسی با قانون

جمهور    رئیس  ، از طریقشده  گذارده   رهبری  مستقیمًا بر عهده   قانون  در این  که   جز در اموری  مجریه  قوه  اعمال» :رهبری در قّوۀ مجریه .2
 .« این امور از قرار ذیل است: و وزراء است

ح •
ّ
دهندۀ مدیرّیت عاّم نشان«. اطالق این بند  مسّلح  نیروهای  کّل   ، »فرماندهی110اصل    4به استناد بند  :  فرماندهی کِلّ نیروهای مسل

باشد. اقتضای نیروهای مسّلح بر وحدت فرماندهی است؛ زیرا بدون وحدت امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام الزم برخوردار و تاّم می
ن نموده است، این  ای از اقتدارات مهم مقام رهبری در نیروهای مسّلح را تصریحًا بیانخواهد بود. قانون اساسی ضمن بیان این اطالق، پاره

 موارد از قرار ذیل است: 
ح: ✓

ّ
نصب، عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرماندۀ کِلّ سپاه پاسداران انقالب   عزل و نصب فرماندهان نیروهای مسل

 اسالمی و فرماندهان نیروهای نظامی )زمینی، دریایی و هوایی( و انتظامی با مقام رهبری است.
بر عهدۀ مقام رهبری است. در این خصوص، هرچند که این مقام   حق و تکلیف اعالن جنگ  یج نیروها:اعالن جنگ و صلح و بس ✓

گذار در امور نظامی، وی را در اّتخاذ تصمیم یاری  کند، اّما شورای عالی امنیت مّلی به عنوان نهاد سیاستبه تنهایی فرمان صادر می
 نماید. می

ی: ✓
ّ
 بری و دخالت رهبری در شورای عالی امنّیت مّلی بدین ترتیب است:هدایت، راه در شورای عالی امنیت مل

امنیت مّلی سیاست .1 را در محدودۀ سیاستشورای عالی  امنیتی کشور  تعیینهای دفاعی و  از طرف مقام رهبری های کّلی  شده 
 نماید. تنظیم می

 دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، در شورای مذکور عضوّیت دارد.  .2
 اجراست. شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل  مصّوبات این .3

. با مقام رهبری  مردم  از انتخاب  پس  جمهوری  ریاست  اصل یکصد و دهم، امضا حکم  9به استناد بند  :  امضای حکم ریاست جمهوری •
 است.

 از حکم  کشور پس  مصالح  گرفتنجمهور با در نظر    رئیس  که بیان داشته است: »عزل  110اصل    10به استناد بند  :  عزل رئیس جمهور •
.« با مقام  هشتاد و نهم   اصل  بر اساس  وی  کفایت  عدم  به  اسالمی  شورای  مجلس  ، یا رأی قانونی  از وظایف  وی  تخلف  کشور به   عالی   دیوان

 رهبری است.
تواند  حِقّ استیضاح رئیس جمهور را داشته و میرئیس جمهور دارای مسؤولیت سیاسی و قانونی است؛ از نظر سیاسی، مجلس شورای اسالمی  

نماید. سوم آراء کِلّ نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وی رأی بدهند و از نظر قانون دیوان عالی کشور رئیس جمهور را محاکمه میبا اکثرّیت دو
 نماید. نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می شود و آنگاه این مقام با دراّما در هر دو صورت پیشنهاد عزل به مقام رهبری تسلیم می

 رهبری در قّوۀ قضائیه . 3
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ترین مقام قّوۀ قضائیه« با عهدۀ  نصب و عزل و قبول استعفای »عالی   110)قسمت ب( اصل    6در بند  :  نصب و عزل رئیس قوۀ قضاییه •
 مقام رهبری است.

مصالح فردی و اجتماعی از ناحیۀ زمامداری کشور متوّجه مجرمین و یا  عفو گذشتی است که بنا بر : عفو و تخفیف مجازات محکومین •
آثار  محکومین می شود. در حقوق جزاء اصطالح »عفو« در مفهوم »عفو خصوصی«. »عفو عمومی« به کار رفته و هرکدام دارای مبانی و 
 داند.ین« را در صالحّیت مقام رهبری میباشد. قانون اساسی جمهور اسالمی ایران نیز »عفو و تخفیف مجازات محکومخاص خود می

: عفو خصوصی عبارت است از بخشش توأم با عطوفتی است که زمامداران کشور، نسبت به فردی که مجرم شناخته عفو خصوصی ✓
 گردد. یَعَلیه از تمام یا قسمتی از مجازات مقّرر معاف منماید و در نتیجه محکوم  شده و به حکم دادگاه محکوم گردیده، إعمال می

ها با رئیس قوۀ قضائیه است. این مقام به  پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات  عفو و تخفیف مجازات محکومین در قانون اساسی: ✓
ها را های قّوۀ مذکور را بر عهده دارد، ظاهرًا با دریافت گزارش موارد ضروری تخفیف و یا عفو، آنلحاظ اینکه ریاست عالی تمام دستگاه 

 نماید. مناسبت برخی اعیاد مذهبی و یا مّلی برای صدور حکم تقدیم مقام رهبری می آوری و بهجمع

 

 قّوۀ مقّننه 
 إعمال قّوۀ مقّننه

ن، سهم قابل توجهی از حاکمّیت  قّوۀ مقّننه جمهوری اسالمی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط شرایط اساسی مدوَّ
 کند. قانون اساسی، در بیان حاکمّیت مّلت إعمال قّوۀ مقّننه را به دو صورت مقرر داشته است:کشور را إعمال میدر نظام سیاسی 

 آن   شود و مصوباتمی  تشکیل  مردم  منتخب  از نمایندگان  که  است  اسالمی  شورای  مجلس  از طریق  مقننه  قوه  »إعمال )غیرمستقیم( .1
 (58گردد.« )اصل می ابالغ و قضائیه مجریه قّوۀ اجرا به آید برایبعد می  اصولدر  که مراحلی از طی پس

آراء   به  مستقیم  و مراجعه  پرسیهمه   از راه  مقننه  قوه  اعمال  است  ممکن  و فرهنگی  ، اجتماعی، سیاسیاقتصادی   بسیار مهم  »در مسائل  .2
 (59برسد.« )اصل  مجلس نمایندگان مجموع  دوسوم تصویب باید به آراء عمومی به مراجعه گیرد. درخواست صورت مردم

 ترکیب قّوۀ مقّننه

نماید. این نهاد مرّکب از دو رکن کاماًل متمایز:  قّوۀ مقننه نظامی یک مجلس، اّما دو رکنی است که هر یک از ارکان به وظایف خاِصّ خود اقدام می
د  باشد. به نحوی که بدون موجودّیت و مشارکت هر دو رکن إعمال قّوۀ مقننه میّسر نمیگهبان میمجلس شورای اسالمی و شورای ن باشد. مؤیِّ

ندارد مگر در   اعتبار قانونی  نگهبان  وجود شورای  بدون  اسالمی  شورای  ام قانون اساسی است که مقرر داشته است: »مجلس  93این مطب اصل  
 .«نگهبان شورای اعضای  نفر حقوقدان شش و انتخاب ندگاننمای اعتبارنامه  مورد تصویب

 انتخابات مجلس شورای اسالمی 

 (62گردد. )اصل می شوند تشکیلمی انتخاب مخفی و با رأی   طور مستقیم به که ملت از نمایندگان اسالمی شورای مجلس

 (62خواهد کرد. )اصل   معین را قانون خاباتانت  و کیفیت شوندگان و انتخاب کنندگانشرایط انتخاب 

 (63. )اصل  است چهار سال اسالمی شورای مجلس نمایندگی دوره 
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ای ای فاقد نمایندهزمان با دورۀ مجلس است. در صورتی که بنا به دالیلی مانند فوت یا بیماری نماینده، حوزهدورۀ نمایندگی، نمایندگان نیز هم
شود؛ در چنین صورتی، دورۀ نمایندگی اینگونه منتخبین محدود ای نسبت به تعیین و انتخاب نماینده اقدام میدورهخابات میانباشد، از طریق انت

 به پایان دورۀ مجلس خواهد بود. 

 (63. )اصل نباشد مجلس بدون زمان کشور در هیچ که طوری برگزار شود به قبل دوره از پایان باید پیش هر دوره انتخابات

ای بر ممنوعیت آن وجود ندارد، های نمایندگی نشده است. اّما چون قرینهای به تجدید انتخابات و دورهدر قانون اساسی و قانون انتخابات اشاره 
 های متعدد بالمانع است.توان استنباط نمود که تجدید انتخابات نمایندگان برای دورهمی

از صدور دستور شروع انتخابیه دستور تشکیل هیأت  بالفاصله پس  یا بخشدار مرکز حوزه  از طرف وزارت کشور، فرماندار  اجرائی  های انتخابات 
 نماید، اعضای هیأت اجرای از قرار ذیل است:های فرعی، صادر میهای فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزهحوزه

 فرماندار یا بخشدار محل )ریاست هیأت( .1
 حلرئیس ادارۀ ثبت احوال م  .2
نه نفر از معتمدین محل منتخب از بین سی نفر از افراد مورد اعتماد که توسط فرماندار یا بخشدار دعوت شده و مورد تأیید هیأت نظارت  .3

هایی که شورای اسالمی شهرستان یا بخش تشکیل شده باشد، یک نفر از اند. »در شهرستان و بخششورای نگهبان نیز قرار گرفته
 نتخاب شورا، یکی از ُنه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.« اعضای شورا و به ا

 توان به ترتیب ذیل خالصه نمود: وظایف هیأت اجرایی را می

های قانونی داوطلبان نمایندگی پس از بررسی مراجع دی صالحیت )وزارت اطالعات، دادستانی کل، سازمان ثبت  بررسی صالحیت .1
 روز.  10المللی( و اعالم نظر قطعی خود پس از  بیناحوال، ادارۀ تشخیص هویت و پلیس 

 نام و أخذ رأی؛تعیین پنج نفر از معتمدین محل برای هر شعبۀ ثبت .2
 مسؤولّیت صّحت جریان انتخابات در حوزۀ انتخابّیه؛ .3
 انجام کّلّیۀ امور انتخاباتی بخش مرکز حوزۀ انتخابّیۀ شهرستان؛ .4
 رسیدگی به شکایات انتخاباتیهمکاری با هیأت نظارت شورای نگهبان در  .5
 مهر و امضاء اعتبارنامۀ منتخبین به دستور وزارت کشور همراه با مهر و امضاء هیأت نظارت.  .6

 کنندگان شرایط انتخاب

 سال تمام و عاقل باشند. 18کنندگان باید دارای تابعّیت جمهوری اسالمی ایران و انتخاب

 شوندگان شرایط انتخاب

ارای تابعیت اصلی ایران، معتقد و ملتزم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی، وفادار به قانون اساسی و اصل والیت فقیه، شوندگان باید دانتخاب
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، عدم سوء شهرت در حوزۀ انتخابّیه و دارای سالمت جسمی در حّد برخورداری از نعمت  

های دینی از شرط اعتقاد به اسالم مستثنی بوده سال سن داشته باشند. )داوطلبان نمایندگی اقلّیت  75تا    30ه و بین  بینایی، شنوایی و گویایی بود
 العقیده باشند( و باید در دین خود ثابت

 اعالم داوطلبی و تأیید صالحیت 
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دستور شروع انتخابات به وسیلۀ وزارت    داوطلبان واجد شرایط نمایندگی مجلس مقیم داخل کشور، باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار .1
کشور، با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابّیه، پرسشنامۀ مخصوص اعالم داوطلبی خود را دریافت و تکمیل و تسلیم 

ۀ داوطلبی خود را های سیاسی مربوط، پرسشنامنمایند. همچنین داوطلبان نمایندگی مجلس مقیم خارج باید، با مراجعه به نمایندگی
 تنظیم و تحویل نمایند.

های انتخابّیه، لیست کامل آنها را تهّیه و به منظور  وزارت کشور و شورای نگهبان، پس از وصول مشخّصات داوطلبان در مراکز حوزه .2
و ادارۀ تشخیص  صالحیت )وزارت اطالعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور  ها، به مراجع ذیبررسی، سوابق صالحّیت آن

 دارد. المللی( اعالم میهویت و پلیس بین
های انتخابیه به نحو مقتضی  وزارت کشور موظف است، پس از وصول نتایج بررسی، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه .3

 اعالم نماید.
های  نام، صالحّیت داوطلبان را در رابطه با صالحّیتهای انتخابّیه، ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبتهای اجرایی مراکز حوزههیأت .4

 نمایند.های انتخابّیه تعیین میقانونی، مورد رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را در حوزه

 نظام حقوقی انتخابات در جمهوری اسالمی ایران 

 (62گیرد. )اصل ورت میانتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت مستقیم و عمومی با رأی مخفی ص 

شوند. چنانچه در مرحلۀ اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت  چهارم کِلّ آرا انتخاب مینمایندگان در مرحلۀ اول با اکثرّیت حداقل یک
یابند و در  اند، به مرحلۀ دوم راه میردهمذکور حاصل نشود، تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز باقیمانده که بیشترین آراء را در آن مرحله به دست آو 

 کنند. صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر باشند، تمام آنان در مرحلۀ دوم انتخابات شرکت می

 توقف انتخابات 

  چهارم سه  تصویبو    جمهور  پیشنهاد رئیس  به  کشور  نظامی  اشغالو    جنگ  زمانام قانون اساسی که بیان داشته است: »در    68به موجب اصل  
 تشکیل   عدم  شود و در صورتمی  متوقف معینی مدت  برای  مملکت  یا تمامی  شدهنقاط اشغال  انتخابات  نگهبان  تأیید شورایو    نمایندگان  مجموع
 خواهد داد.« کار خود ادامه  به همچنان سابق جدید، مجلس مجلس

 اتنظارت بر انتخاب

 نظام حقوقی کشور ما مبتنی بر نظارت مضاعف است: 

 (99اواًل، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی را بر عهده دارد )اصل  .1
 گیرد.ثانیًا، پس از تشکیل و افتتاح مجلس، اعتبارنامۀ نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می .2

 

 ادارۀ مجلس 

طلبد که بر اساس آن، مجموعۀ توقعات مربوط به قوۀ مقننه برآورده شود. در این  گذاری، سازماندهی و تقسیم کار خاّصی را میقانونطبیعت کار  
خصوص، تشکیل هیأت رئیسه برای ادارۀ مجلس و تشکیل کمیسیون از طریق تقسیم کار بین نمایندگان، بر اساس تنّوع کارها و تخّصص، روش 

و تعداد   مجلس  رئیسه  و هیأت  رئیس  انتخاب  قانون اساسی چنین بیان داشته است: »ترتیب  66ای دنیا است. در این باره اصل  همعمول پارلمان
 گردد.«می معین مجلس داخلی نامهآیین وسیله  به مجلس و انتظامات مذاکرات آنها و امور مربوط به تصدی ها و دورهکمیسیون
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 هیأت رئیسه 

ترئیسۀ ِس  هیأت •
ّ
 ّنی و موق

عنوان نایب رئیس و دو نفر از  عنوان رئیس ِسّنی و فرد بعدی بهترین فرد از نمایندگان حاضر به پس از تشکیل و افتتاح مجلس »مسن .1
سه گیرند. در صورت تساوی سن، هیأت رئیشوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار میدبیر معین می  ترین نمایندگان حاضر به سمتجوان

نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی(  آیین  9نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد.« )مادۀ    ترینترین و جوانِسّنی با قید قرعه از بین مسن
کشی اسامی نمایندگان برای عضویت در شعب و توزیع »وظایف هیأت رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، قرعه

 نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی( آیین 10شعب و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت است« )مادۀ  ها بیناعتبارنامه 
»انتخاب هیأت رئیسه موقت در دومین جلسه علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیأت رئیسه دائم است،   .2

نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی( »وظایف هیأت رئیسه آیین  11بود.« )مادۀ  جز اینکه اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد  به
تمشّیت امور اداری مجلس   موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دوسوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیأت رئیسه دائم و 

 نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی(آیین 12است.« )مادۀ 
 هیأت رئیسۀ دائم •
گانه و تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیأت رئیسه موقت اقدام به انتخاب »پس از قرائت گزارش کلیه شعب پانزده .1

شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخابات  هیأت رئیسه دائم برای یکسال انتخاب می  کند، اعضایهیأت رئیسه دائم می
گردد و مسؤولیت هیأت رئیسه جدید از مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می بوده و در صورتی که با تعطیالت  هیأت رئیسه قبلی  

 نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی(آیین  13سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید.« )مادۀ 
نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی(  آیین  14د.« )مادۀ  باش »هیأت رئیسه دائم مرکب از رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر می .2

»انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان صاحب رأی است و انتخاب نواب رئیس، دبیران و ناظران هر کدام جداگانه 
اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت  و با اکثریت نسبی و رأی مخفی و با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول  

نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی( »نواب رئیس، به ترتیب تعداد آراء به عنوان  آیین  15اکثریت نسبی کافی خواهد بود.« )مادۀ    دوم
ب، وظایف و  غیاب رئیس مجلس به ترتی  شوند و درنایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و در صورت تساوی آراء با قید قرعه انتخاب می

 نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی( آیین 18اختیارات او را بر عهده خواهند داشت.« )مادۀ 

 

 ها کمیسیون

میم نهایی  کمیسیون متشّکل از تعدادی نماینده است که کارها و مطالعات مقّدماتی و تهیه را در انجام داده و آن را برای بحث و بررسی و اّتخاذ تص
کنند بسیار با اهّمیت است؛ زیرا شالوده و بنیان امور در همین  ها در این خصوص ایفا میسپارد. نقشی که کمیسیونعمومی مجلس میبه جلسۀ  

ها را ها و لوایح رسیده، آندهد. هر کمیسیون با بررسی طرحهای مجلس به طور قطعی جهت میگیریشود و به تصمیمها گذارده میکمیسیون
 پردازد.ها و حذف حواشی و زوائد میدهد و در صورت لزوم به تکمیل کاستیقرار می مورد ارزیابی

 هاانواع کمیسیون
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نامۀ داخلی  بندی نمود. آیینتوان مجموع آنها را به قانونگذاری و نظارت دستهقانون اساسی برای قّوۀ مقننه وظایف زیادی را مقرر کرده است که می
های  های خاص شامل کمیسیوناین چنین بیان کرده است: »مجلس دارای کمیسیون  29کّلی مجلس در مادۀ   مجلس با در نظر گرفتن وظایف

شرح  با محدوده وظایف مشخص به  های تخصصی  ( و کمیسیون۹۰نامه داخلی مجلس، اصل نودم )مشترک، ویژه، تلفیق، تحقیق، تدوین آیین
آیین این  کمیسمواد  اعضاء  تعداد  بود.  خواهد  آییننامه  تدوین  کمیسیون  و  تحقیق  هرکدامیون  مجلس  داخلی  ثابت   نامه  اعضای  و  نفر  پانزده 

باشد. اعضای  های تخصصی حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می( قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون۹۰کمیسیون اصل نودم )
و  کمیسیون اجرائی  بر اساس تخصص )مدرک تحصیلی(، سوابق  امتیازبندی و های تخصصی  سـابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، 

 شوند.« توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می

 جلسات مجلس

 هاتشکیل جلسات و رسمّیت آن

 لزوم حضور نمایندگان در مجلس .1
 شوند. در صورت تأخیر بدون عذر موّجه از   شود در مجلس حاضر»نمایندگان باید در روزی که قباًل برای تشکیل جلسه رسمی معین می

طرف هیأت رئیسه توبیخ خواهند شد. همچنین، هریک از نمایندگان که در موقع اخذ رأی با اعالم قبلی رئیس مجلس مبنی بر منع 
مه از طرف هیأت ناعذر موجه خارج شود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر و غیبت، مقررات آیینخروج از جلسه بدون

  ها درج خواهد شد.« اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه رئیسه درباره او اجراء خواهد شد.  
 نامۀ داخلی مجلس(آیین 97)مادۀ 

 رسمّیت جلسات مجلس  .2
قانون    65)اصل    یابد ... .«می  رسمیت  نمایندگان  مجموع  مبا حضور دوسو   اسالمی  شورای  مجلس  ، جلساتانتخابات   از برگزاری   »پس

 اساسی(
  98»تشخیص عّدۀ حّضار با استفاده از تابلو است که در اول هر جلسه و قبل از اخذ آراء به وسیله رئیس جلسه باید اعالم شود.« )مادۀ  

 نامۀ داخلی مجلس( آیین
 نامۀ داخلی مجلس( آیین   99باشد ... .« )مادۀ  یکسره و یا با فاصله تنفس می»حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که  

 
نامۀ آیین  101نامه و حفظ نظم جلسه ... به عهده رئیس جلسه است.« )مادۀ  »تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین

 داخلی مجلس(
 دستور جلسات  .3

ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر  و لوایح از کمیسیونها  »دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرح
ها و لوایحی که دارای اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است. طرح

نامۀ آیین  102وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.« )مادۀ  از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب  و یا پانزده نفر  
 داخلی مجلس(

مگر   کند که در صورت مذاکرات درج شود،»رئیس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعالم می
از تشکیل جلسه، باید بطور رسمی اعالم شود.« در موارد اضطراری )به تشخیص هیأت رئیسه( که حداقل بیست و چهار ساعت قبل  

 نامۀ داخلی مجلس(آیین  104)مادۀ 
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 نظم جلسات  .4
نظمی و تشنج بوجود آید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیس نتواند از آن جلوگیری کند، در جای خود »در صورتی که در مجلس بی

کند و نمایندگان از ه را به مدت پانزده دقیقه به عنوان تنفس تعطیل مینماید. هرگاه برخاستن رئیس موجب آرامش نشود جلسقیام می
نظمی و تشنج تجدید شود، رئیس جلسه را  شود. هرگاه بیشوند و پس از انقضای پانزده دقیقه مجددًا جلسه تشکیل میجلسه خارج می

 (نامۀ داخلی مجلسآیین  105نماید.« )مادۀ ختم و آن را به روز دیگری موکول می

 اصل علنی بودن جلسات مجلس شورای اسالمی 

منتشر شود ... .« )اصل   عموم  اطالع  برای  رسمی  رادیو و روزنامه   از طریق  آن  کامل  باشد و گزارش  باید علنی  اسالمی  شورای  مجلس  »مذاکرات
 ام( 69

 استثناء 

شود. می  تشکیل  غیرعلنی  ، جلسهنفر از نمایندگان  از وزراء یا ده  جمهور یا یکی  رئیس  تقاضای   کند، به  کشور ایجاب  امنیت  رعایت  که  »در صورتی
  این   و مصوبات  برسد. گزارش  نمایندگان  مجموع  چهارمسه  تصویب  به  نگهبان  با حضور شورای  که  معتبر است  در صورتی  غیرعلنی  جلسه  مصوبات
ام( »در این صورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را   69منتشر گردد.« )اصل    عموم  اطالع  برای  شرایط اضطراری  شدناز برطرف  باید پس  جلسات

پانزده دقیقه،  بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری  مبنی   غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا مدت 
کند، در صورت تصویب دو سوم حاضران، عنوان مخالف حداکثر تا پانزده دقیقه صحبت مینوبت، ارائه و سپس یک نفر به   متوالیًا و یا متناوبًا در دو

  103بازگشته و به روال عادی عمل خواهد کرد.« )مادۀ  یابد، در غیر این صورت، جلسه به حالت علنی  کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می
 نامۀ داخلی مجلس( آیین

 هاطقن

تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوری روز مطالبی »در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئیس مجلس میگزارش رئیس مجلس: 
گاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطالع نمایندگان برساند. حداکثر مدت برای این مطالب پانزده دقیقه خواهد بود.« )مادۀ   نامۀ آیین  107را که آ

 داخلی مجلس(

کشور اظهار نظر   و خارجی  داخلی  مسائل  دارد در همه  و حق  است  مسؤول  ملت  در برابر تمام   »هر نمایندهنطق قبل از دستور نمایندگان:  
 ام( 84نماید.« )اصل 

توسط هیأت رئیسه تنظیم شده است، توانند به نوبت و طبق فهرستی که از قبل به قید قرعه  »در هر جلسه رسمی ... سه نفر از نمایندگان می
توانند  دقیقه نطق نمایند. همچنین دو نفر از نمایندگانی که در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروری می  حداکثر به مدت هفت

حداکثر به مدت پنج دقیقه نطق  نام کرده و  یک ساعت قبل از شروع جلسه در لوح یا دستگاه الکترونیک مخصوص یا دستگاه الکترونیکی ثبت
به دو   به قید قرعه  باشند، هیأت رئیسه  از نمایندگان متقاضی این نطق  نفر  از دو  از نفر وقت خواهد داد.  نمایند. در صورتی که بیش  هیچ یک 

وقت خود را به نماینده دیگر دارد.« )مادۀ    ای نمایند. نماینده حق واگذاری تمامدقیقه  توانند در مدت دو ماه بیش از یک بار نطق پنجنمایندگان نمی
 نامۀ داخلی مجلس( آیین 106

 مذاکرات در مجلس شورای اسالمی 
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ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی  شود باید یک  »موضوعاتی که طبق دستور در مجلس مطرح می  نام موافق و مخالف:ثبت
از جلسه   تا  نصب میکه خارج  ثبت شود  در ستون گردد،  ورقه  آن  در  مواد،  از  و هریک  کلیات  تفکیک  با  تمایل،  در صورت  موافق،  و  مخالف 

نام کرده باشند که در این صورت، یک مخالف و یک موافق به ترتیب  نمایند. حق تقدم نطق با کسانی است که ثبتنام  مخصوص، شخصًا ثبت
توانند کتبًا نوبت بگیرند و به کرده باشد، نمایندگان مخالف و موافق در مجلس مینام نمخالف یا موافقی ثبت  نطق خواهند کرد. در صورتی که

توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی موجود نباشد غیر از نماینده وجود نداشته باشد، مخالفان میتناوب صحبت کنند. اگر هیچ موافقی  
 نامۀ داخلی مجلس(آیین  111)مادۀ عنوان موافق کسی صحبت نخواهد کرد.« دولت و یا سخنگو به

»ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در جلوگیری از تخلفات ناطق:  
ر آن موضوع در تمام تواند وی را از ادامه نطق دضمن یک نطق، دو نوبت به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم می

 نامۀ داخلی مجلس(آیین 109)مادۀ  مجلس ادامه صحبت را تأیید کند.« که جلسه منع نماید، مگر این

موجب های شخصی و حرکات و تظاهراتی که  »قطع کالم ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری
ـ اخطار در جلسه   2ـ تذکر شفاهی در جلسه علنی    1نامه )های مندرج در این آیینست و مرتکب مشمول مجازاتنظمی مجلس باشد ممنوع ابی

 110(( خواهد گردید. رئیس جلسه مسؤول جلوگیری از این تخلفات است.« )مادۀ  78ـ احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه )مادۀ    3علنی  
 نامۀ داخلی مجلس( آیین

»اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحًا یا تلویحًا نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را هین:  دفاع از تو 
مذکور برای رِدّ آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج  برخالف جلوه دهند و نماینده  

 نامۀ داخلی مجلس(آیین  77شود« )مادۀ قیقه اجازه نطق داده مید

 

 حضور اعضای قّوۀ مجریه در مجلس شورای اسالمی 

خود را    توانند مشاورانرا دارند و می  مجلس  علنی  در جلسات   شرکت  یا به انفراد حق   اجتماع  به  او و وزیران  جمهور و معاونان  : »رئیسحِقّ حضور
 ام( 70شود.« )اصل می استماع تقاضا کنند مطالبشان باشند و هر گاه هداشت همراه

 ام( 70حضورند ...« )اصل  به  بدانند، وزراء مکلف الزم نمایندگان که »... در صورتیتکلیف حضور: 

م کِلّ نمایندگان او را مورد استیضاح سوچهارم کِلّ نمایندگان او را مورد سؤال قرار دهند و چنانچه یکدر مورد رئیس جمهور، چنانچه یک ✓
ف به حضور خواهد بود.  قرار دهند، وی ظرف یک ماه مکلَّ

یک  در مورد وزراء نیز، چنانچه هر یک از نمایندگان، وزیر مسؤول را مورد سؤال قرار دهد و یا حداقل ده نفر از نمایندگان هیأت وزیران یا   ✓
ف به حضور خواهند بود. وزیر را مورد استیضاح قرار دهند، وزیر یا   وزیران ظرف ده روز مکلَّ

 

 حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسالمی 
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 را استماع  حاضر شوند و مذاکرات  در مجلس  قانونی  یا طرح  الیحه  درباره  مذاکره  توانند هنگاممنظور تسریع در کار می  به  نگهبان  شورای  »اعضای 
حاضر شوند و نظر خود را اظهار   باید در مجلس  نگهبان  شورای  قرار گیرد، اعضای  در دستور کار مجلس  فوری  ایا الیحهی  طرح  کنند؛ اما وقتی

  مجموع   چهارم سه  تصویب  به  نگهبان  با حضور شورای  که  معتبر است  در صورتی  غیرعلنی  جلسه  ام( همچنین »...مصوبات  97نمایند.« )اصل  
ام قانون اساسی به هنگام ادای سوگند رئیس جمهور در مجلس، اعضای    121ام( عالوه بر آن به استناد اصل    69رسد... .« )اصل  ب  نمایندگان

 شورای نگهبان باید در مجلس حاضر باشند. 

 

 رأی

گرایش هر نماینده را برای همگان پذیر است. ویژگی رأی علنی این است که  اّتخاذ تصمیم در مجلس فقط از طریق ابراز آراء نمایندگان امکان
کاری رأی واقعی و مستقل خود را به دور از دید دیگران  کند و ویژگی رأی مخفی در آن است که هر نماینده بدون هرگونه بیم و مالحظهآشکار می

 نماید.و در مجموعۀ آراء، إعمال می

یکی، علنی با ورقه، مخفی با ورقه( اشاره کرده و در مواد بعد موارد به کارگیری نامۀ مجلس به سه طریق أخذ رأی )با دستگاه الکترونآیین  121مادۀ  
 را مشخص نموده است: 

»هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا  رأی با دستگاه الکترونیکی )یا قیام و قعود(:  
لف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میّسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان رأی مخاشمارش ِعّدۀ حاضران در مجلس و اعالم  

گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب  ها حداکثر برای یک هفته رأیقرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاه 
 مۀ داخلی مجلس( ناآیین  122مجلس خواهد بود.« )مادۀ 

جای استفاده از دستگاه الکترونیکی و یا قیام و قعود رأی علنی با ورقه را تقاضا نمایند. »هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان بهرأی علنی با ورقه: 
به طور علنی به رأی    آید و در صورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه وگیری به عمل می درخواست، رأیابتدائًا بدون بحث نسبت به  

 نامۀ داخلی مجلس(آیین 123شود.« )مادۀ گذاشته می

ها چاپ شده است. کارت سفید  نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روی کارت  »در رأی علنی با ورقه، هر نماینده دارای سه 
گام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان عالمت قبول، کارت کبود عالمت رد و کارت زرد عالمت امتناع است. هن

  شوند. ریزند. نمایندگانی که رأی ندهند و یا بعد از اعالم اخذ رأی از تاالر جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب میها میرا با نظارت دبیران در گلدان
اند، بدون اینکه گیری شرکت نکرده و یا بعد از اعالم اخذ رأی از تاالر خارج شدهدر رأی  اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین و کسانی که  –تبصره  

 نامۀ داخلی مجلس( آیین 124گردد.« )مادۀ در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می

 »در موارد ذیل اخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است: رأی مخفی با ورقه: 

ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع یأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت انتخاب اعضای ه .1
 به اشخاص؛

 ها.انتخابات داخلی شعب و کمیسیون .2
 رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس جمهور.  .3
 نامۀ داخلی مجلس(آیین 125اند.« )مادۀ اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شدهرأی نسبت به  .4
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 نمایندگان 

نامۀ داخلی مجلس به وظایف نمایندگی  نمایندۀ مجلس شخصی است که طبق تشریفات قانونی انتخاب شده و به موجب قانون اساسی و آیین ✓
 پردازد. خود می

 شخص و غیرقابل عزل.نمایندگی ِسمتی است قائم به  ✓
 صالحّیت نماینده کّلی و مّلی است و غیرقابل تفویض به غیر است. ✓

 حقوق و تکالیف نمایندگان 

 نامۀ داخلی مجلس: چون نمایندۀ مجلس نقش مهمی در إعمال حاکمیت دارد، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است؛ به موجب آیین

اسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر خود کاماًل آزادند و  قانون اس(  ۸۶»بر طبق اصل هشتاد و ششم )  .1
اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از  اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود دادهتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهنمی

اخلی مجلس( نماینده در ایفای وظیفۀ نمایندگی خود دارای مصونیت پارلمانی است  نامۀ دآیین  75حقوق اجتماعی محروم نمود« )مادۀ  
 توان او را به این دلیل، چه در طول دورۀ نمایندگی و چه پس از آن مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. و نمی

با کمیسیون برنامه و بو»مقرری و هزینه .2 دجه و محاسبات مجلس شورای های نمایندگی در هر سال در جلسه مشترک هیأت رئیسه 
نمایند، توانند حقوق و مزایای خود را از مجلس دریافت  رسد، نمایندگان مجلس میاسالمی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می

ی نامۀ داخلآیین  82شود.« )تبصرۀ مادۀ  الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می قبل از تصمیم مجدد در هر دوره به صورت علی 
 مجلس( 

ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون  »نماینده .3
 نامۀ داخلی مجلس(آیین 88عذر موّجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد.« )مادۀ 

یک .4 عضویت  است  ملزم  مجلس،  رئیس  جز  به  نماینده  کمیسیون»هر  از  میی  تمایل  صورت  در  و  بپذیرد  را  تخصصی  در  های  تواند 
 نامۀ داخلی مجلس(آیین  57های دیگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کند.« )مادۀ کمیسیون

 

 نحوۀ قانونگذاری

ری(، تأیید )در شورای نگهبان و یا احتمااًل از طریق  به طور کّلی، مراحل قانونگذاری را در پیشنهاد )الیحه و طرح(، رسیدگی و تصویب )عادی و فو
 پردازیم: بندی شده که به بررسی آن میمجمع تشخیص مصلحت نظام(، امضای رئیس جمهور و انتشار دسته 

 پیشنهاد 

 قانون اساسی پیشنهاد قوانین را به طریق ذیل مقرر داشته است:

 الیحۀ قانونی .1
نماید.  های قانونی مبادرت به تهّیه و تدوین الیحه میجامعه سروکار دارد. به همین جهت، با تشخیص ضرورتدولت، در مقام اجرا با نیازهای  

 شود... .«می تقدیم مجلس به وزیران هیأت از تصویب پس قانونی ام مقرر داشته است: »لوایح 74صدر مادۀ 
 تقدیم الیحه

 شود، باید؛ نهاد می»لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیش
 دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. .1
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 وضوح درج شود. دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه الیحه به .2
 دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان الیحه باشد.« .3

رسیده    جمهور و وزیر یا وزراء مسؤول( قانون اساسی کلیه لوایح قانونی تقدیمی به مجلس باید به امضاء رئیس  ۷۴»طبق اصل هفتاد و چهارم )
 نامۀ داخلی مجلس( آیین 134باشد. در صورت نداشتن وزیر مسؤول، امضاء رئیس جمهور کافی است.« )مادۀ 

ز  گردد و در موقع طرح آن نیز باید وزیر مربوط یا یکی ا»لوایح قانونی باید در جلسه علنی مجلس توسط وزیر مربوط و یا نماینده دولت تقدیم  
 نامۀ داخلی مجلس( آیین 135تناسب موضوع حاضر باشد.« )مادۀ وزراء به 

توانند حسب مورد در باشند، میها که رسمًا به مجلس معرفی شده»معاونان رئیس جمهور و وزراء، رئیس یا نائب رییس شورای عالی استان
 نامۀ داخلی مجلس( آیین 136ها برای توضیح و دفاع الزم حضور یابند.« )مادۀ جلسات مجلس و کمیسیون

 استرداد الیحه

نماید. اّما دولت، پس از بررسی کامل مراتب نیاز به قانون و مطالعۀ همه جانبۀ آن مبادرت به تهّیه و تدوین الیحه برای تقدیم به مجلس می
 مجلس را به صالح نداند. ممکن است پس از تقدیم الیحه، به دلیل بعضی از مالحظات فّنی و سیاسی، بررسی الیحه در 

پذیر نامۀ داخلی مجلس راجع به این موضوع داشته است: »استرداد لوایح قانونی با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکانآیین  137مادۀ 
 خواهد بود: 

نماید و گزارش آن می  رددر صورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات الیحه در مجلس باشد رئیس جمهور کتبًا با ذکر دلیل آن را مست .1
 شود.در جلسه علنی اعالم می

در صورتی که استرداد پس از تصویب کلیات الیحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونین رئیس  .2
جلس و صحبت یک نفر مخالف هر تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس جمهور می

 آن را مسترد نماید.«  تصویب مجلسمدت ده دقیقه و  یک به

باشد، اما در حالت  تفاوت استرداد الیحه در دو حالت فوق این است که؛ استرداد در مراحل بررسی )حالت دوم( نیازمند تصویب مجلس می
 اول نیازمند چنین تصویبی نیست.

 طرح قانونی مجلس .2
وع از  نمایندگان نیز، با توّجه به اینکه با خواست و نیاز جامعه آشنایی دارند، ضرورت وجود قانونی را برای کشور احساس نمایند و با طرح موض

 هایام قانون اساسی چنین مقرر شده است: »... طرح  74طریق ارائۀ متن موردنظر در مجلس و خواستار تصویب آن گردند: در ذیل مادۀ  
 .« است طرح قابل اسالمی شورای ، در مجلسنفر از نمایندگان پانزده پیشنهاد حداقل به یقانون

 پیشنهاد طرح 
  شود و پس از اعالم وصول و قرائتهای قانونی با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه تسلیم می»طرح

یکی   یا  رئیس  توسط  آن  کمیسیونعنوان  به  جلسه  همان  در  دبیران،  میاز  ارجاع  مربوط  طرحهای  این  به شود.  ارجاع  از  پس  ها 
نامۀ داخلی  آیین  130گردد...« )مادۀ  ای از آن توسط رئیس برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال میربط چاپ و توزیع و نسخهذیهایکمیسیون

 مجلس( 
باید دارای م»طرح مشخص باشند و دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و  وضوع و عنوان  ها نیز همانند لوایح، 

 نامۀ داخلی مجلس( آیین 130همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد.« )مادۀ 
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تاریخ ای ادای توضیح حاضر شوند و کمیسیون  های قانونی حق دارند در کمیسیون مربوط که طرح آنها مطرح است، بر کنندگان طرح»امضا
 نامۀ داخلی مجلس(آیین 131نماید.« )مادۀ بحث پیرامون طرح را کتبًا به آنان اعالم می

 ضوابط خاِصّ طرح 
مانده  اقیکنندگان ب»پس از اعالم وصول طرح قانونی، چنانچه جمعی از امضاءکنندگان تقاضای کتبی استرداد آن را بنمایند به طوری که امضا

و    کمتر از پانزده نفر گردند، در صورتی که تقاضای استرداد قبل از تصویب کلیات باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد
در صورتی که کلیات به تصویب رسیده باشد پس از توضیح یک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت یک نفر مخالف، هر یک به مدت ده دقیقه با  

 نامۀ داخلی مجلس(آیین  132باشد.« )مادۀ استرداد میب مجلس، طرح قابلتصوی 
شش    قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا (  ۸۵های موضوع اصل هشتاد و پنجم )»اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون

نامۀ  آیین  133ه نفر نماینده و تصویب مجلس.« )مادۀ  توان آن را مجددًا به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضای کتبی پنجاماه دیگر نمی 
 داخلی مجلس(

 طریق  در آن  که  است  در مجلس  طرح  قابل  انجامد، در صورتیمی  عمومی  هزینه  یا افزایش  درآمد عمومی  تقلیل   به  کهقانونی  های»طرح
 ام( 75« )اصل باشد. شده جدید نیز معلوم هزینه درآمد یا تأمین کاهش جبران

 هاطرح پیشنهادی شورای عالی استان . 3
و مستقیمًا    تهیه  هاییخود طرح  دارد در حدود وظایف  ها حقاستان  عالی   ام قانون اساسی مقرر داشته است: »شورای   102در این مورد اصل  

 قرار گیرد.«  مورد بررسی ها باید در مجلسطرح پیشنهاد کند. این اسالمی شورای مجلس به دولت یا از طریق
های بعدی آن چنین مقّرر شده است: »شورای عالی  و اصالحّیه  1/9/1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور مصّوب    47در مادۀ  

ها ستانشوراهای ا  های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سویها موظف است طرحاسالمی استان
عنوان طرح  ها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید بهدر جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان

 قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.«
ای به تهّیه و تدوین  تواند در هر زمینهین شورا نمیباشد. فلذا اها در حدود و وظایف قانونی آن میقلمرو اختیارات شورای عالی اسالمی استان

این خصوص مادۀ   بپردازد. در  استانقانون مذکور مقرر می  51پیشنهاد طرح  ها حق دارد در حدود وظایف  دارد: »شورای عالی اسالمی 
ها حِقّ حضور در مجلس و دفاع استان  شورای عالی اسالمیهایی تنظیم نموده و تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید و نماینده  قانونی، طرح

 از طرح را دارد.« 
تواند از طریق  ام شورا همچنین می  102با وجود اینکه این ماده اشاره به تقدیم مستقیم طرح از »شورا« به »مجلس« دارد؛ اّما به استناد اصل  

 دولت، طرح موردنظر را تقدیم مجلس نماید. 
ها که باید دارای عنوان و مقدمه توجیهی مشخص و  های مصوب شورای عالی استانمجلس: »طرحنامۀ داخلی  آیین  140به استناد مادۀ  

ها توسط رئیس جلسه یا یکی از دبیران اعالم و برای  شود. وصول این طرحمجلس تقدیم می  مواد متناسب باشد، مستقیمًا یا توسط دولت به
ای از آن نیز برای هیأت وزیران به منظور حضور و دفاع از  نسخه  ندگان توزیع وربط ارجاع و سپس چاپ و بین نمایبررسی به کمیسیون ذی

 ها و نیز تقاضای استرداد آنها مشابه لوایح دولت خواهد بود.« نحوه رسیدگی به این طرح –شود. تبصره مواضع خود ارسال می
 

 بررسی و تصویب
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ام قانون اساسی چنین مطرح شده است:    97گیرد که این موضوع در اصل  شکل میهای به صورت عادی و فوری  بررسی و تصویب لوایح و طرح
 را استماع  حاضر شوند و مذاکرات  در مجلس  قانونی  یا طرح  الیحه  درباره  مذاکره  توانند هنگاممنظور تسریع در کار می  به  نگهبان  شورای  »اعضای 

حاضر شوند و نظر خود را اظهار   باید در مجلس  نگهبان  شورای  قرار گیرد، اعضای  دستور کار مجلسدر    فوری  اییا الیحه  طرح  کنند؛ اما وقتی
 نمایند.« 

 ها به صورت عادیبررسی و تصویب لوایح و طرح
شده و یا به تشخیص نامه نحوۀ رسیدگی مشخص  جز مواردی که در این آیین  شوری خواهد بود بهها و لوایح عادی یک  »بررسی و تصویب کلیه طرح

نامۀ داخلی مجلس(؛ قانونگذاری در کشور ما به این نحو است  آیین  143هیأت رئیسه بررسی آنها به صورت دو شوری ضرورت داشته باشد« )مادۀ  
الزم در این خصوص    هایسپارند تا هماهنگیهای تخّصصی میها و لوایح قانونی، اصواًل بررسی ابتدایی آن را به کمیسیونکه پس از دریافت طرح

گاهی کامل در برقراری ارتباط منطقی بین کّلّیات و جزئّیات مبادرت به قانونگذاری نماید. در هر صورت ج  ریان  صورت گیرد و آن گاه مجلس، با آ
 باشد: ها به ترتیب زیر میو طرح رسیدگی و تصویب لوایح

ها و لوایح عادی را که به مجلس تقدیم  لسه مکلف است وصول کلیه طرح»رئیس ج  ها و لوایح و ارجاع آن به کمیسیون:اعالم وصول طرح .1
های زمان به کمیسیون( قانون اساسی در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعالم و هم۷۵شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم )می

نامۀ داخلی مجلس( اعالم رسمی وصول  آیین  144)مادۀ    ر گیرد.«مربوطه ارجاع نماید و به دستور وی فورًا تکثیر و در اختیار نمایندگان قرا
 رود.های تکلیفی ریاست مجلس به شمار میها از صالحّیتلوایح و طرح

شود  ای که به کمیسیون ارجاع می ماندن یا تصویب و تغییر و یا تکمیل هر طرح یا الیحهگزارش رد یا مسکوت  رسیدگی کّلیات در کمیسیون:  .2
تی که از طرف هیأت رئیسۀ مجلس با توافق کمیسیون مربوطه معّین و اعالم شود و یک ماه که از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون  باید ظرف مّد 

 تجاوز نخواهد کرد، به مجلس ارسال شود.
دی برای شور ربط در خصوص طرح یا الیحۀ عاهای ذی هنگامی که گزارش کمیسیون رسیدگی و تصویب کّلیات در جلسۀ علنی )شور اّول(: .3

شود  گردد، دربارۀ نقاط ضعف و قوت، نقایص و امتیازات و لزوم یا عدم لزوم طرح و الیحه در کلّیات مذاکره میاول در جلسۀ علنی مطرح می
آید. در صورت تصویب کلّیات، جهت رسیدگی در شور دوم به کمیسیون  گیری به عمل میو پس از آن نسبت به اصل طرح یا الیحه رأی 

 شود.وطه ارجاع میمرب
تر  تر و دقیقرسیدگی مواد در کمیسیون: پس از تصویب اصل طرح و الیحه در جلسۀ مجلس و ارجاع آن به کمیسیون، کار کمیسیون حّساس .4

 شود؛ زیرا برای هر یک از فصول و مواد ابتدا باید جداگانه اقدام کند و سپس بین آن مواد و فصول ارتباط منطقی برقرار نماید. می
که در گزارش کمیسیون  آید مگر آن»در شور دوم درباره اصل مواد مذاکره به عمل نمی  رسیدگی و تصویب مواد در جلسۀ علنی )شور دّوم(: .5

 رئیسه در بعضی مواد تغییرات اساسی داده شده باشد ... .« مواد جدیدی اضافه شده باشد یا به تشخیص هیأت
االصول کار  صواًل پس از رسیدگی و تعیین تکلیف هر یک از مواد از طریق رأی نهایی نمایندگان علیضرورت وجود شور نهایی: در شور دوم، ا .6

آمده نظم و ترتیب مواد را بر هم زده باشد. در این  عملها و لوایح در مجلس پایان یافته است؛ اّما ممکن است اصالحات بهتصویب طرح
تواند بر عهدۀ دستگاه اداری مجلس باشد. اّما از آنجا  رسد که اصواًل انجام آن میمیصورت، تنظیم فصول. اصالح عبارت ضروری به نظر  

 که در اینگونه اقدامات ویرایشی، تغییر و تبدیل مفاهیم محتمل است، برای اطمینان خاطر نمایندگان باید طِیّ یک شور نهایی در جریان آن
 قرار گیرند و نسبت به آن اعالم رأی نمایند.

 ها به صورت فوریتصویب لوایح و طرحبررسی و 

باشد. در این صورت، لزومًا تشریفات رسیدگی اختصاری و یک ها و لوایح اصواًل در موارد حاّد و ضروری قابل توّجه میفورّیت رسیدگی به طرح
 شود. تر انجام میشوری است و َحْسِب درجۀ فورّیت در مّدت زمان کوتاه
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نسبت به    شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکی از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق،ای تقاضا میالیحه»وقتی که فوریت طرح یا  
توانند کتبًا تقاضای  شود. در صورتی که تقاضای فوریت ضمن طرح یا الیحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمایندگان نیز می فوریت، رأی گرفته می

ها و لوایح دارای فوریت را حداقل یک ساعت قبل از طرح فوریت آنها در  الیحه را بنمایند. ... هیأت رئیسه موظف است طرح  فوریت آن طرح یا
ها و لوایح است؛  نامۀ داخلی مجلس( »اصل بر عادی بودن رسیدگی طرحآیین  159نمایندگان قرار دهد.« )مادۀ  جلسه علنی تکثیر و در اختیار  

ن ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دالئل ... بنابراین فوریت آن ها و لوایحی نامۀ داخلی مجلس( »در طرحآیین 160باشد« )مادۀ  ها باید مبِیّ
شود واحده یا مواد، رأی گرفته می  شود و پس از آن برای ورود به شور در مادهکه فوریت آنها تصویب شده باشد، ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره می

ها و لوایح فوری عبارتند  نامۀ داخلی مجلس( »طرحآیین   161آید« )مادۀ  آن گاه راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رأی به عمل میو  
 نامۀ داخلی مجلس( آیین 158فوریتی، دوفوریتی و سه فوریتی.« )مادۀ از یک

 های یک فورّیتی لوایح و طرح .1
نامۀ داخلی  آیین  160مادۀ    1مبتنی بر نیاز فوری جامعه و اولوّیت آن نسبت به سایر موارد مطروحه است. )بند  طرح یا الیحۀ یک فورّیتی  

رسد. )بند  ها و لوایح »با صحبت کردن یک مخالف و یک موافق و با رأی اکثریت مطلق حاضران« به تصویب میمجلس( یک فورّیت طرح
 نامۀ داخلی مجلس(آیین 159مادۀ  1

تصویب  شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و های اصلی و فرعی ارجاع میفوریتی، پس از تصویب فوریت، به کمیسیونا و لوایح یکه»طرح
ها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح

 نامۀ داخلی مجلس(آیین  163شود.« )مادۀ توزیع می
یک  گیرد و ها و لوایح یک فوریتی یک شوری است و پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می»طرح

خذ رأی  آید، بدین ترتیب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و انوبت درباره آن شور به عمل می
 نامۀ داخلی مجلس( آیین 164« )مادۀ شود.می

 های دو فورّیتی لوایح و طرح .2
نامۀ داخلی مجلس(  آیین  160مادۀ    2طرح یا الیحۀ دو فورّیتی مبتنی بر »ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت« )بند  

و به ترتیب با »رأی اکثریت دوسوم حاضران و دوسوم مجموع نمایندگان« ها و لوایح »با صحبت دو مخالف و دو موافق«  است. دو فورّیت طرح
 نامۀ داخلی مجلس( آیین 159مادۀ  2رسد. )بند به تصویب می

 باشد: ها و لوایح دو فورّیتی به شرح زیر می»نحوۀ رسیدگی به طرح
 شود. ربط ارجاع مییحداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا الیحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذ  .1
 شود.حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می .2
نامۀ  آیین  165گیرد.« )مادۀ  حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون، در دستور کار مجلس قرار می .3

 داخلی مجلس(
شود و نقشی که کمیسیون در بررسی مقّدماتی و جرح و تعدیل مواد دارد به  های به کمیسیون ارجاع نمییحهها و ال در موارد دو فوریتی طرح

 گردد. مجلس منتقل می
 های دو فورّیتی لوایح و طرح .3

نامۀ آیین  160مادۀ    3طرح یا الیحۀ سه فورّیتی مبتنی بر »حالت کاماًل اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی« است )بند  
ها و لوایح نیز با »صحبت دو مخالف و دو موافق« و به ترتیب با رأی اکثریت دوسوم حاضران و دوسوم مجمع  داخلی مجلس( سه فورّیت طرح

 نامۀ داخلی مجلس(آیین  159مادۀ  2رسد« )بند نمایندگان به تصویب می
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ه کلیات، در همان جلسه نسبت به ماّدۀ واحده یا هر یک از مواد مذاکره و  ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب فوریت بالفاصل»در طرح
شود و نسبت به آنها پس از اظهارات یک مخالف شود. پیشنهاد نمایندگان قبل از ورود به ماّدۀ واحده یا هریک از مواد پذیرفته میگیری میرأی 

 نامۀ داخلی مجلس( آیین 167آید.« )مادۀ و یک موافق و نماینده دولت اخذ رأی به عمل می
 

 نظارت و تأیید مصوّبات مجلس
  مذهب   و احکام  با اصول  وضع کند که  تواند قوانینینمی  اسالمی  شورای  ام قانون اساسی چنین بیان داشته است: »مجلس  72در این باره اصل  

 « است نگهبان شورای بر عهده آمده نود و ششم در اصل  که ترتیبی امر به این باشد. تشخیص داشته مغایرت اساسی کشور یا قانون رسمی
 نظارت شورای نگهبان بر مصّوبات مجلس

  موظف   نگهبان  شود. شورای   فرستاده  نگهبان   شورای  باید به  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  ام قانون اساسی مقرر داشته است: »کّلیۀ  94اصل  
را مغایر ببیند    آن  قرار دهد و چنانچه  مورد بررسی  اساسی  و قانون  اسالم  بر موازین  از نظر انطباق  وصول  روز از تاریخ  ده  رفرا حداکثر ظ  آن  است
 .« اجرا است قابل مصوبه صورت بازگرداند. در غیر این مجلس تجدید نظر به برای
شود. در صورتی که شورا ظرف ده روز پس از رسمًا به شورای نگهبان فرستاده می  نامۀ داخلی مجلس: »کلیه مصوبات مجلسآیین   ۱۸۴ماده  

( ۹۴( قانون اساسی، مخالفت خود را اعالم نکرد، طبق اصل نود و چهارم )۹۵تمدید مذکور در اصل نود و پنجم ) وصول یا پس از انقضای ده روز
روز وصول مصوبه و روز اعالم نظر    –شود. تبصره  یاست جمهوری ارسال میمجلس جهت امضاء و ابالغ به ر   قانون اساسی، مصوبات از طرف

 گردد.«های مقرر محسوب نمیشورای نگهبان به مجلس جزء مهلت
شود. شورای نگهبان، در نامۀ داخلی مجلس: »مصوبات مجلس تا زمان اعالم نظر نهائی شورای نگهبان از دستور خارج نمیآیین  ۱۸۵ماده  

 موظف است علت رد را صریحًا به مجلس گزارش نماید تا بالفاصله تکثیر و توزیع شود.« مجلس، صورت رد مصوبات
شود فوریتی مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال مینامۀ داخلی مجلس: »مصوبات عادی و یک آیین  186مادۀ  

گیرد. در صورت عدم حضور نماینده شورای ن، موارد اعتراض برای اصالح مورد بحث قرار میحضور نماینده شورای نگهباو با اعالم وقت قبلی با  
اند،  دهد. نمایندگانی که پیشنهاد اصالحی داده کمیسیون با ملحوظ نمودن نظر شورای نگهبان کار خود را انجام می  شده،نگهبان در موعد اعالم 

شود و طبق معمول شور در مجلس مطرح مید. نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای نمایندگان  توانند در کمیسیون شرکت نمایندر این مرحله می
ـ پس از ایراد شورای نگهبان، دولت حق پیشنهاد اصالح الیحه را ندارد مگر در موارد ایراد شورای   1گیرد ... تبصرۀ دوم مورد بحث و رأی قرار می

 توان آن را حذف کرد.«ایراد شورای نگهبان، ماده به کلی خاصیتش را از دست بدهد، می ـ اگر با اصالح ماده مورد 3نگهبان ... تبصرۀ 

 

 حِلّ اختالف شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای اسالمی ترتیب اصول قانون اساسی، در امر نظارت شورای نگهبان بر مصّوبات مجلس، رابطۀ طولی را ایجاد نموده که بر اساس آن مجلس  
های مکّرر مجلس و شورای نگهبان، در خصوص »مصلحت« و »شرع« در جریان  باشد. اّما منازعه موظف به تبعیت از نظر شورای نگهبان می

ام قانون اساسی مقرر داشته است:   112قانونگذاری و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین جدیدی را به وجود آورده که در این مورد اصل  
و   شرع موازین خالف نگهبان  را شورای اسالمی شورای مجلس مصوبه که در مواردی  مصلحت تشخیص برای  نظام مصلحت »مجمع تشخیص

 ارجاع   آنان   هب  رهبری   که  در اموری  نکند و مشاوره  را تأمین  نگهبان  نظر شورای   نظام  مصلحت  با در نظر گرفتن   بداند و مجلس  اساسی   یا قانون
  تعیین   رهبری  مجمع را مقام  و متغیر این  شود. اعضاء ثابتمی  تشکیل  دستور رهبری  به  است  ذکر شده  قانون  در این  که  دهد و سایر وظایفیمی
 خواهد رسید.«  رهبری تأیید مقام و به  و تصویب مجمع توسط خود اعضاء تهیه مربوط به نماید. مقرراتمی

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 2حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

27 
 

االجراء بر  بر این اساس، نظارت شورای نگهبان، دیگر همانند سابق، قطعی و نهایی نیست. در صورت بروز اختالف، نظِر قطعی، نهایی و الزم
نامۀ داخلی مجلس در این راستا مقرر داشته است: »پس از بررسی گزارش آیین  187باشد. فلذا مادۀ  عهدۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام می

شود. اگر این نگهبان ارسال میگیری نسبت به آن مصوبه مجددًا به شورای  در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی  کمیسیون که
گرفتن حفظ مصلحت نظام گردد، در صورتی که مجلس با در نظرمصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددًا در مجلس مطرح می

دارد. مجمع موظف است تنها در باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می   همچنان بر رأی خود باقی
 موارد اختالف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رئیس مجلس اعالم نماید.« 

 

 امضای مصّوبات توسط رئیس جمهور 

و    قانونی  مراحل  از طی  را پس  پرسیهمه  یا نتیجه  مجلس  مصّوبات  است  جمهور موظف  ام که مقرر داشته است: »رئیس  123به استناد اصل  
 بگذارد.« اجرا در اختیار مسئوالن  امضاء کند و برای وی به ابالغ

وضع قانون را دارد؛ اّما صالحّیت اجرای آن را ندارد و یا گانه است. قّوۀ مقّننه صالحّیت  لزوم امضای قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه
باشد. قانون اساسی تواند دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قّوۀ مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون مینمی

قانونی نموده است؛ به عبارت بهتر، صالحّیت رئیس جمهور در  پرسی پس از طِیّ مراحل  رئیس جمهور را موظف به امضای مصّوبات و نتیجۀ همه
 این مورد »صالحّیت تکلیفی« است.

 

 انتشار قانون 

ام قانون اساسی، گزارش   69باشد. بر اساس اصل  برای آنکه بتوان از طریق قانون به طور عام ایجاد حِق و تکلیف نمود، الزمۀ آن انتشار قانون می
از طریق رادیو و روزنامۀ رسمی برای اّطالع عموم منتشر شود. اگر مصّوبات مجلس را در مجموعۀ مذاکرات در نظر کامل مذاکرات مجلس باید  

قانون مدنی: »انتشار قوانین باید در  3توانیم موضوع انتشار قانون را تّلقی به حکم قانون اساسی بنماییم. عالوه بر این به موجب مادۀ بگیریم، می
االجراء است، مگر آنکه در خود روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم  15این قانون: »قوانین    2مل آید.« و به موجب مادۀ  روزنامۀ رسمی به ع

 قانون ترتیب خاّصی مقّرر شده باشد.«

 

 نظارت مجلس شورای اسالمی 

 نظارت سیاسی 

 نظارت بر تشکیل دولت  .1
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ای به تأیید و  های اساسی دولت را برشمرده است، اّما اشاره سوم عناوین سیاستتسلیم برنامۀ دولت به مجلس: قانون اساسی در اصل   •
ها، به هنگام تشکیل دولت ننموده است. اصل ضرورت برنامه، به عنوان مقّدمۀ تشکیل دولت، مورد توّجه قّوۀ مقننه قرار یا تصویب برنامه

هور به هنگام معّرفی وزیران برنامۀ دولت را نیز برای بررسی تسلیم نامۀ داخلی مجلس چنین مقرر شده است که رئیس جمگرفته در آیین
کند و در طول مّدتی که برنامۀ دولت مطرح است مجلس نماید و در شروع اولین جلسه توضیحاتی را که الزم بداند به مجلس ارائه می

برای رئیس جمهور یا وزیر پیشنهادی مطرح    توانند سؤاالت خود را در این خصوص از طریق هیأت رئیسۀ مجلس کتباً نمایندگان می
تواند برای تأیید یا رِدّ نمایند. برنامۀ دولت به طور مستقل جنبۀ اطالعی داشته و مجلس دخالتی در تصویب آن ندارد؛ اّما این برنامه می

 وزرای دولت مالک عمل قرار گیرد.
 مجلس  اعتماد به   رأی  گرفتن  و برای  جمهور تعیین  زراء توسط رئیسام قانون اساسی: »و   133رأی اعتماد به وزیران: به استناد اصل   •

 گیرد:شوند...« در رأی اعتماد شرایط ذیل معمواًل مورد توجه نمایندگان قرار میمی معرفی
 ـ صالحیت علمی و فّنی 3ـ صالحیت علمی و تجربی  2ـ صالحیت اخالقی و امتیازات شخصی  1

  از هر اقدام   و پیش  از تشکیل  پس  وزیران  هیأت   جمهور برای  ام قانون اساسی: »رئیس   87ن: به استناد اصل  رأی اعتماد به هیأت وزیرا •
های فردی )برای تصّدی وزارت( و جمعی  اعتماد بگیرد ...« ظاهرًا رأی اعتماد به وزیران با در نظر گرفتن قابلّیت  رأی  دیگر باید از مجلس

نامۀ داخلی مجلس: »چنانچه مجلس به آیین 190مادۀ    2گیرد. در نهایت به استناد تبصرۀ  ان( صورت می)برای عضویت در هیأت وزیر 
ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد، رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد و یا وزارتخانه 

 اه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی نماید.« ( قانون اساسی حداکثر قبل از سه م۱۳۵و پنجم )
 نظارت بر تغییر وزراء و مسائل مهّم و مورد اختالف در دولت  .2

وزیر یا    باید برایرئیس جمهور ...  ام »  133در تغییر وزرا: در صورت عزل وزراء توسط رئیس جمهور یا استعفای آنان، به استناد اصل   •
تغییر نماید باید   وزیران  از هیأت  نیمی  دولت  به  از ابراز اعتماد مجلس  پس  که  اعتماد بگیرد و در صورتی  رأی  لسجدید از مج  وزیران

 اعتماد کند.« رأی تقاضای وزیران هیأت برای اسالمی شورای مجددًا از مجلس
 نیز در مورد مسائل   تصدی  جمهور ... در دوران   اسی: »رئیسام قانون اس  87در مسائل مهم و مورد اختالف: به استناد قسمت دوم اصل   •

 اعتماد کند.«  رأی  تقاضای وزیران هیأت برای تواند از مجلسمی و مورد اختالف مهم
  تواند در زمینه آنها از مجلس رأی اعتماد ( که دولت می۸۷تشخیص مسائل مهم و مورد اختالف مذکور در اصل هشتاد و هفتم )...  »

 نامۀ داخلی مجلس(آیین 191بگیرد، با هیأت وزیران است.« )مادۀ 

 

عی 
ّ

 نظارت اطال

عات مردمی )شکایت مردم از طرز کار قوای سه .1
ّ

 گانه( اطال
را کتبًا  خود    تواند شکایتباشد، می  داشته   قضائیه  یا قوه  مجریه  یا قوه  از طرز کار مجلس  شکایتی  قانون اساسی: »هر کس  90به موجب اصل  

  قوه   به  شکایت  که  دهد و در مواردی  کافی  کند و پاسخ  رسیدگی  شکایات   این  به  است  موظف  کند. مجلس  عرضه  اسالمی  شورای  مجلس  به
 مربوط به   که  و در موردینماید    را اعالم  نتیجه  متناسب  از آنها بخواهد و در مدت  کافی  و پاسخ  رسیدگی  مربوط است  قضائیه  و یا قوه  مجریه
 برساند.« عامه اطالع باشد به عموم
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نامۀ داخلی مجلس: »به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصًا نسبت به طرز کار قوای مجریه و  آیین  32مادۀ 
( قانون اساسی تشکیل ۹۰نی به نام اصل نودم )(، کمیسیو۹۰قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی باالخص اصل نودم )

 گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضا این کمیسیون به شرح ذیل است: می
 از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه. .1
 شوند.« ان اعضاء ثابت انتخاب می( نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنو ۸هشت ) .2

ها جهت رسیدگی با دستگاه   90ام قانون اساسی: ماّدۀ واحدۀ قانون اجازۀ مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل    90کیفیت اجرای اصل  
ام قانون    90( و همچنین قانون نحوۀ اجرای اصل  2/10/1364( و تبصرۀ الحاقی آن )مصّوب  1/11/1359به شکایات مردم )مصّوب  

 اند.( در خصوص کیفّیت اجرای اصل مورد نظر مقّرراتی را بیان داشته 25/8/1365اساسی )مصّوب 

ع: .2
ّ

نامۀ داخلی مجلس رسد که قانون اساسی و آیینحِقّ تذّکر و سؤال مواردی از کسب اّطالع به نظر می   ابتکار نمایندگان در کسب اطال
 برای نمایندگان قائل شده است.

یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم )آیین  192موجب مادۀ    به  تذّکر: ( قانون  ۸۸نامۀ داخلی مجلس: »در کلیه مواردی که نماینده 
توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر وظایف آنان حق سؤال دارند، می  اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از

. هیأت رئیسه خالصه تذکر را در جلسه علنی مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابالغ مسؤول کتبًا تذکر دهند
باشد که در جای خود حاوی اطالعاتی نماید.« مقام یا سازمانی که مورد تذّکر قرار گرفته، پس از دریافت تذّکر، ناگزیر از ارائۀ پاسخ میمی

 برداری نمایندۀ تذکردهنده قرار گیرد.هرهتواند مورد باست که می
از وظایف    یکی  ، دربارهاز وزیر مسؤول  از نمایندگان  ام قانون اساسی: »در هر مورد که هر یک  88: به موجب قسمتی از اصل  سؤال از وزیر
تأخیر افتاد مگر با   روز به  از ده نباید ... بیش جواب دهد و این جواب سؤال حاضر شود و به در مجلس است کنند ... وزیر موظف )وی( سؤال

 .«اسالمی شورای مجلس تشخیص به عذر موجه
ام رئیس جمهور را نیز مشمول اصل سؤال اعالم داشته و مقّرر   88در اصل    68سؤال از رئیس جمهور: در بازنگری قانون اساسی در سال  

  سؤال   )وی(  از وظایف  یکی  جمهور ... درباره  از رئیس  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  لک  چهارمیک  حداقل  دارد: »در هر مورد کهمی
تأخیر افتاد مگر   ... به  ماه از یک نباید ... بیش جواب دهد و این جواب سؤال  حاضر شود و به  در مجلس است جمهور ... موظف کنند، رئیس
 .«اسالمی شورای مجلس  تشخیص به با عذر موجه

عات )تحقیق و تفّحص( . 3
ّ

 ابتکار مجلس در کسب اطال

 امور کشور را دارد.« در تمام و تفحص تحقیق حق اسالمی شوری  ام قانون اساسی: »مجلس 76به موجب اصل 

 

 نظارت استصوابی 

 المللینظارت بر معاهدات و قراردادهای بین .1
  و دیگر شؤون   ، ارتش، فرهنگو اقتصادی  بر منابع طبیعی  بیگانه  سلطه  موجب  قرارداد که  »هرگونهام قانون اساسی:    153به موجب اصل  

 « است کشور گردد ممنوع

 اسالمی   شورای  مجلس  تصویب  باید به  المللیبین  های نامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاوله ام قانون اساسی: »عهدنامه  77و اصل  
 رسد.« ب
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اصل   »امضای  125همچنین  اساسی:  قانون  مقاولهعهدنامه   ام  موافقتنامهها،  قراردادهای نامهها،  و  دولت  ایران  دولت  ها  سایر  و با  ها 
او    قانونی  جمهور یا نماینده  با رئیس  اسالمی  شورای  مجلس  از تصویب  پس  المللیبین  های اتحادیه  مربوط به  های پیمان  امضای  همچنین

 .«است

 نظارت بر تغییر خطوط مرزی .2
شرط   کشور، به  مصالح  با رعایت  جزئی  مگر اصالحات  است  ممنوع  تغییر در خطوط مرزی  ام قانون اساسی: »هرگونه  78به موجب اصل  

 اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  مجموع  چهارپنجم  تصویب  و به  نزند  کشور لطمه  ارضی  و تمامیت  استقالل  نباشد و به  طرفهیک  کهاین
 نکتۀ مهم در این اصل: 2برسد.« 

شرایط اصالح و تغییر مرزها: قانون اساسی اشاره به »اصالحات جزئی« کرده است. منظور آن است که بدون تغییر اساسی در مرزها،  .1
ای در مقابل تپۀ دیگری  نامناسب است، اصالحات جزئی به عمل آید. مثاًل تپه صرفًا در محدودۀ آن نقاطی که مرزبندی برای دو طرف  

 مبادله شود و به تشخیص دو کشور منفعت دوجانبه داشته باشد. 
رسد. قانون اساسی، ترین مقام برای نظارت به نظر مینظارت مجلس: مجلس، با توجه به رسالتی که در جهت منافع عموم دارد مناسب .2

نامۀ بینی کرده که در آیین ظارت مجلس توّجه ننموده، بلکه به خاطر حّساسّیت و اهمّیت مطلب شرط بسیار مشکلی را پیش تنها به صرف ن
 داخلی مجلس به ترتیب ذیل مورد توّجه قرار گرفته است:

( ۷۸هفتاد و هشتم )المللی آنکه بر اساس اصل  »در الیحه تقدیمی مربوط به اصالح جزئی در خطوط مرزی، متن کامل عهدنامه بین
قانون اساسی تنظیم شده باشد، جهت بررسی باید ضمیمه گردد. متن این عهدنامه پس از اعالم وصول، بالفاصله چاپ و بین نمایندگان 

 نامۀ داخلی مجلس( آیین 208شود.« )مادۀ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع میزمان توزیع و هم
ه قبل )کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی(، پس از کسب نظر مشورتی کمیسیون قضائی و حقوقی و با  »کمیسیون مذکور در ماد
ماه گزارش پردازد و ظرف یکجانبه موضوع مینمایندگان پیشنهاددهنده، به بررسی همه  عالی امنیت ملی ودعوت از نماینده شورای

نامۀ داخلی آیین  209دارد.« )مادۀ  ۀ پیشنهادهای اساسی به هیأت رئیسه ارسال میبر قبول یا رد عهدنامه به ضمیم  تفصیلی خود را مبنی
 مجلس( 

به عهدنامه بینهای اصالح جزئی در خطوط مرزی همانند سایر عهدنامه»لوایح مربوط  به های  و  بود  المللی مهم دو شوری خواهد 
، در صورتی که صرفًا برای اصالحات جزئی، با در نظر گرفتن مصالح هاترتیب نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نوع عهدنامههمان

( و هشتم  اصل هفتاد  رعایت  و  تصویب  ۷۸کشور  با  نزند،  لطمه  ارضی کشور  تمامیت  و  استقالل  به  و  باشد  دوطرفه  اساسی  قانون   )
باالترین نصابی است که قانون اساسی  نامۀ داخلی مجلس( این  آیین  210چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس معتبر خواهد بود.« )مادۀ  

 باشد.های مهّم مجلس مقّرر داشته است و حکایت از اهّمیت استقالل و تمامّیت ارضی کشور میگیریبرای تصمیم
 های ضروریالعاده و محدودّیتنظارت بر برقراری حالت فوق . 3
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رسد. اّما، شرایط این حق در شرایط عادی امری معقول به نظر میهای شرعی و قانونی حِقّ مستمر و پایدار افراد جامعه است. تضمین آزادی 
آورد که کشور و جامعه در شرایط عادی همیشه امر ثابت و مسّلمی نیست؛ زیرا برخی از عوامل مانند جنگ و بحران، حالتی را به وجود می

 ام قانون اساسی: »برقراری  79طلبد. به موجب اصل   خود را میگیرد و ادارۀ امور در این حالت استثنایی، قواعِد خاِص کاماًل استثنایی قرار می
حالتاست  ممنوع  نظامی  حکومت در  اضطراری   جنگ  .  شرایط  آن  و  دولتنظیر  تصویب  حق  ،  با  موقتًا    اسالمی  شورای  مجلس  دارد 

باشد   باقی  همچنان  ضرورت   که  روز باشد و در صورتی  از سی  تواند بیشنمی  هر حال  به   آن  مدت  را برقرار نماید، ولی  ضروری  هایمحدودیت
نامۀ داخلی مجلس: »بر اساس اصل هفتاد و آیین   211مجوز کند.« همچنین به موجب مادۀ    کسب  مجددًا از مجلس  است  موظف  دولت
های ب مجلس شورای اسالمی محدودیت( قانون اساسی، در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آنکه دولت حق دارد با تصوی ۷۹نهم )

همراه با الیحه قانونی جهت  های ضروری با دالئل توجیهی الزم،ضروری برقرار نماید، قبل از اعمال محدودیت، متن کامل و دقیق محدودیت
 شود.« بررسی تقدیم مجلس می

 نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و یا ارجاع آنها به داوری . 4
شود. نظارت مستقیم و استصوابی  با طرف داخلی و یا خارجی، بر اساس قواعد و مقّررات معامالت دولتی منعقد می  قراردادهای مالی دولت

ها است. در مورد بروز اختالف همۀ قراردادهای مالی در دولت، مجلس در این موارد محدود به قراردادهای بین دولت ایران با سایر دولت
 به  آن  یا ارجاع  و دولتی  عمومی  اموال  راجع به  دعاوی   مقّرر داشته است: »صلح  139یش داده و در اصل  قانون اساسی دامنۀ نظارت را افزا

باشد و در موارد   خارجی  دعوی  طرف  که  برسد. در مواردی   مجلس  اطالع  و باید به  است  وزیران  هیأت  تصویب  به  در هر مورد، موکول  داوری 
 کند.« می تعیین را قانون نیز برسد. موارد مهم مجلس تصویب باید به داخلی مهم

 نظارت بر برخی دیگر از أعمال دولتی  .5
 الف ـ قرض و استقراض و کمک بالعوض 

 اسالمی  شورای مجلس باید با تصویب دولت از طرف و خارجی  داخلی عوض بدون هاییا کمک  وام و دادن  ام: »گرفتن 80به موجب اصل  
 باشد«

 ب ـ استخدام کارشناسان خارجی 

 « اسالمی شورای مجلس  با تصویب مگر در موارد ضرورت   است ممنوع دولت از طرف خارجی کارشناسان ام: »استخدام 82به موجب اصل 

 ج ـ فروش بناها و اموال دولتی 
  هم   آن  اسالمی  شورای   مجلس  مگر با تصویب  غیر نیست  به  انتقال  باشد قابل  ملی  از نفایس  که  ام: »بناها و اموال دولتی  83به موجب اصل 

 فرد نباشد.« منحصر به از نفایس که در صورتی
 ها و مؤسسات به خارجیاننظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکت . 6

مطلقًا   خارجیان  به  و خدمات  و معادن  و کشاورزی   تیو صنع  در امور تجارتی  ها و مؤسساتشرکت  امتیاز تشکیل  ام: »دادن   81به موجب اصل  
 .« است ممنوع

 

 نظارت مالی 

 نظارت مجلس بر تدوین بودجه  .1
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  مجلس   به  و تصویب  رسیدگی  و برای  تهیه  دولت  شود از طرفمقرر می  در قانون  که  ترتیبی  کشور به  کل  ساالنه  ام: »بودجه  52به موجب اصل  
 خواهد بود.« مقرر در قانون  نیز تابع مراتب بودجه تغییر در ارقام گردد. هرگونهمی تسلیم اسالمی شورای

 )گزارش تفریغ بودجه( نظارت بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور   .2
از   نحوی  به  که  هاییو سایر دستگاه   دولتی  های، شرکتها، مؤسساتوزارتخانه  های حساب  کلیه  به   محاسبات  ام: »دیوان  55به موجب اصل  
 از اعتبارات  ایهزینه  هیچ  نماید کهمی  یا حسابرسی  دارد رسیدگیمقرر می  قانون  که  ترتیبی  کنند بهمی  کشور استفاده  کل  انحاء از بودجه

  را برابر قانون   مربوطه  ها و اسناد و مدارک، حسابمحاسبات  باشد. دیوان  رسیده  مصرف  خود به  در محل  و هر وجهی  تجاوز نکرده  مصوب
 باید در دسترس   گزارش  نماید. اینمی  تسلیم  اسالمی  شورای  مجلس  خود به   نظرات  انضمام  را به   هر سال   تفریغ بودجه  و گزارش  جمع آوری 

 شود.« گذاشته عموم

 

 نظارت سیاسی 

 مسؤولیت سیاسی اعضای قّوۀ مجریه  .1
 مسؤولیت فردی و جمعی وزیران: 

  تصویب   به  که  و در اموری  است  جمهور و مجلس  در برابر رئیس  خویش  خاص  وظایف  مسئول  از وزیران  ام: »هر یک  137به موجب اصل  
 .« نیز هست دیگران اعمال رسد مسئولمی وزیران هیأت

 باشد: قابل مجلس از دو جهت مطرح میمسؤولیت سیاسی رئیس جمهور: مسؤولیت رئیس جمهور در م 
ام، در برابر مجلس مسؤول اقدامات جمعی   134ـ رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد. به همین جهت، طبق ذیل اصل    1

 وزیران و به عنوان رئیس دولت در مقابل مجلس باید مدافع پاسخگو باشد.
دارد در برابر    عهده  به  عادی   و یا قوانین  اساسی  قانون  موجب  به  که  و وظایفی  حدود اختیاراتجمهور در    ام: »رئیس  122ـ به موجب اصل    2

 .« است مسؤول اسالمی شورای ... مجلس
 استیضاح وزیران .2

 ام: 89اصل  1به موجب بند 
 کنند. از وزراء را استیضاح یا هر یک وزیران دانند هیأتمی الزم که توانند در مواردیمی اسالمی شورای مجلس ـ نمایندگان  1»
 شود. تقدیم  مجلس به  نفر از نمایندگان ده حداقل با امضای که  است در مجلس طرح قابل وقتی ـ استیضاح 2
 رأی   گوید و از مجلس  پاسخ  آن  هحاضر شود و ب  در مجلس  آن  از طرح  روز پس  ده  مدت  باید ظرف  یا وزیر مورد استیضاح  وزیران  ـ هیأت  3

 اعتماد بخواهد.
  که دهند و در صورتیرا می الزم خود توضیحات استیضاح مزبور درباره ، نمایندگانپاسخ  یا وزیر برای وزیران حضور هیأت عدم ـ در صورت  4

 اعتماد خواهد کرد.  عدم رأی بداند اعالم  مقتضی مجلس
 شود. می عزل یا وزیر مورد استیضاح وزیران اعتماد نداد هیأت أیر  ـ اگر مجلس 5
 پیدا کنند.«  شود عضویتمی تشکیل بعد از آن بالفاصله که وزیرانی توانند در هیأتنمی مورد استیضاح وزرای  ـ در هر دو صورت 6

 استیضاح رئیس جمهور  . 3
 ام: 89اصل  2به موجب بند 
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 و اداره   مجریه  قوه  مدیریت  وظایف  اجرای  جمهور را در مقام  رئیس  اسالمی  شورای  مجلس  از نمایندگان  سومیک  داقلح  که  ـ در صورتی  1»
  حاضر شود و در خصوص   در مجلس  آن  از طرح  پس  ماه  یک  مدت  جمهور باید ظرف  قرار دهند، رئیس  کشور مورد استیضاح  امور اجرایی

 بدهد.  کافی توضیحات شدهمطرح مسائل
جمهور    رئیس  کفایت  عدم  به  نمایندگان  کل  دوسوم  جمهور، اکثریت  رئیس  و پاسخ  و موافق  مخالف  نمایندگان  از بیانات  پس  که  ـ در صورتی  2

 «رسد.می رهبری مقام اطالع به یکصد و دهم اصل بند ده اجرای جهت دادند مراتب رأی 

 

 شورای نگهبان 
 اعضای شورای نگهبان 

 ای را برای شورای نگهبان قائل شده است: ام ترکیب دوگانه  91اصل 

 فقهای شورای نگهبان و شرایط آنان  .1
باشد، نیمی از اعضای آن عبارتند از »شش نفر از فقهای عادل و ترین وظیفۀ شورای نگهبان »پاسداری از احکام اسالم« میاز آنجا که مهم

گاه ب  ه مقتضّیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عّده با مقام رهبری است.«آ
الف ـ فقاهت: علم فقه، علم به احکام اسالم بر اساس منابع اسالمی )قرآن و سّنت( به صورت تفصیلی بوده و فقیه کسی است که به این 

و  خود  قانونی  مقام  در  نگهبان،  فقهای شورای  باشد.  داشته  احاطه  و  تسّلط  بالفعل   علم  به  بالقّوه  از  را  اسالم  احکام  اظهارنظر رسمی،  با 
 االجراست. آورند و نظر آنان قطعی و الزمدرمی

ب ـ عدالت: عدالت عبارت از نیروی باطنی است که شخص را بر انجام أعمال واجب واداشته و از انجام أعمال حرام به طور کّلی بر حذر 
 م دین عدالت است. دارد. الزمۀ نصب فقها در بیان احکامی

گاهی به مقتضّیات زمان: منابع اصلی )قرآن و سّنت( همیشگی، ثابت و الیتغّیرند؛ اّما امور و حوائج جدید با مسائل زمان گذشته مت فاوت ج ـ آ
و موضوعات است، هنر اصلی فقها آن است که حوائج و موضوعات جدیدمان خود را به خوبی تشخیص دهند و ارتباط منطقی بین احکام ثابت  

 جدید ایجاد نمایند.
 حقوقدانان و شرایط آنان  .2

نظر به اینکه، یکی از وظایف مهّم شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، نیم دیگر اعضای آن عبارتند از: »شش نفر حقوقدان، در 
شوند و با رأی مجلس رای اسالمی معّرفی میهای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیلۀ قوۀ قضاییه به مجلس شورشته 

 گردند.«انتخاب می
توان مربوط به اصل حاکمّیت  الف ـ حقوقدانان مسلمان: قانون اساسی، تکیه و تأکید به مسلمان بودن حقوقدانان نموده است. عّلت آن را می

 رود.زمامداری به شمار میاسالم در إعمال زمامداری دانست و عمل شورای نگهبان از جمله أعمال حاکمیت و 
رسد که مراتب علمی باال و تجربّیات عملی مفید شرط الزم برای تخّصص در هر یک های مختلف حقوقی: به نظر میب ـ حقوقدان در رشته

ترکیب کّلی    های مختلف حقوقی« باشد تا حقوقدانان عضو قادر به تفسیر و اظهارنظر مقبول و عالمانه باشند. در این صورت، دراز »رشته 
گاه به زمان، هماهنگی الزم و شایسته در استنباط و اظهارنظر ایجاد خواهد شد. ص و فقهای آ  شورای نگهبان بین حقوقدانان متخِصّ

 

 انتخاب حقوقدانان 
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ول باید تعداد بیشتری  االصشوند. برای آنکه مجلس قادر به انتخاب باشد، رئیس قوۀ قضائّیه علیحقوقدانان موردنظر به وسیلۀ مجلس انتخاب می
... انتخاب می ... از میان حقوقدانان  گردند« بدون آنکه را معّرفی نماید. قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد که »شش نفر حقوقدان 

پس از مطالعه و شناسایی   رسد تا مجلس با دست باز،شدگان روال معقول دو برابر به نظر میحداقل و حداکثر آن را تعیین کرده باشد. در مورد معرفی
 شدگان، قادر به انتخاب اصلح باشد.معّرفی

 

 نکات شورای نگهبان

در   شوند ولیمی  انتخاب  سال  شش  مدت  برای  نگهبان  شورای  ام »اعضای   92مّدت مأموریت اعضای شورای نگهبان: به موجب اصل   ✓
 شوند.« می  آنها انتخاب  جای  به  ای تازه  یابند و اعضای تغییر می  قید قرعه  به   هر گروه  اعضای از    ، نیمیسال   سه  از گذشتن  پس  دوره  نخستین

 هیچ منعی برای انتخاب اعضای سابق وجود نخواهد داشت. ✓
تغییر   قید قرعه  به  هر گروه  از اعضای  ، نیمیسال  سه  از گذشتن  پس  دوره   رسد؛ یعنی »در نخستیندورۀ مأموریت اعضا یکجا به پایان نمی ✓

شوند.« با این وجود، از آغاز نیمۀ دوم دورۀ مذکور اعضای جدید برای مّدت شش سال می  آنها انتخاب   جای  به  ایتازه   یابند و اعضایمی
با اعضای قدیم    نظران جدید، پس از انتخابشود که صاحبزمان )با فاصلۀ سه سال( باعث میگونه انتخاب غیر همشوند. اینانتخاب می

 )که حداقل سه سال سابقۀ عضویت دارند( برخورد فکری داشته باشند.
 5خواهد بود.« )مادۀ    مدت  بقیه  برای  فقط  وی  جانشین  شود عضویت  نماید یا استعفاء دهد و یا عزل  فوت  عضوی  ایدر اثناء دوره   »هرگاه  ✓

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین
 مقام  را در مورد فقهاء به  مراتب  ای نامه  طی  انقضاء است  در ُشُرف  شانعضویت  که  اعضائی  عضویت  مدت  از پایان   روز قبل  ۴۰»دبیر شورا   ✓

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین 6نماید« )مادۀ می اعالم قضائیه قوه رئیس به و در مورد حقوقدانان رهبری معظم
  هفته   یک  ظرف  کند، چنانچهمی  شورا قرائت  جلسه  را در اولین  شود. دبیر شورا استعفانامه  دبیر شورا اعالم  باید کتبًا به  شورا  اعضای  »استعفای ✓

  قوه و    قضائیه   قوه  رؤسای  به  عضو حقوقدان  و استعفانامه  رهبری  معظم  مقام  به  عضو فقیه  استعفاء مسترد نشد، استعفانامه  قرائت  از تاریخ
 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین  7گردد.« )مادۀ می اعالم مقننه

 

 جلسات شورای نگهبان 

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین 9خواهد بود.« )مادۀ  العادهو فوق عادی  جلسات »شورا دارای  ✓
 ی نگهبان(نامۀ داخلی شوراآیین 10شود.« )مادۀ می روز تشکیل  ۲ ایشورا هفته عادی  »جلسات ✓
بر تشخیص  ضرورت  بر حسب  العاده فوق  »جلسات ✓ تقاضای  و تصمیم  بنا  یا  و  از اعضاء تشکیل  سه  دبیر شورا   12خواهد شد.« )مادۀ    نفر 

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین
نفر   ۹ با حضور حداقل الزم رأی یا حصول و  اخذ آراء جز در موارد ضروری ولی  است نفر از اعضاء رسمی ۷با حضور  نگهبان شورای »جلسات ✓

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین  13خواهد بود.« )مادۀ 
نفر خواهد بود.«   ۵  با حضور حداقل  الزم  رأی  و یا حصول  جز در موارد ضروری   أخذ رأی  ولی  است  فقهاء با حضور چهار نفر رسمی   »جلسات ✓

 هبان(نامۀ داخلی شورای نگآیین 14)مادۀ 
 رأی  حصول  جز در صورت أخذ رأی یابد ولیمی نفر از اعضاء رسمیت ۹ با حضور حداقل اساسی تفسیر قانون برای نگهبان شورای »جلسات ✓

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین 15اعضاء خواهد بود.« )مادۀ  با حضور بقیه الزم
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 ادارۀ جلسات شورای نگهبان 

( نگهبان   از اعضاء شورای  سخنگو )از اعضاء و یا خارج   و یک  نگهبان   از اعضاء شورای  مقامقائم  دبیر و یک  یک  ارای د  نگهبان  »شورای  ✓
 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین 23گردند.« )مادۀ می انتخاب یک سال مدت برای خواهد بود که

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین  24« )صدر مادۀ است مخفی و رأی مطلق  اکثریتو سخنگو با  مقامدبیر و قائم »انتخاب ✓
 فوق   طریق  به  سال  یک  برای  از آنان  فقهاء یکی  خاص  جلسه  اداره  نشوند برای  او از فقهاء انتخاب  مقاماز دبیر شورا و قائم  یکهیچ  »هرگاه  ✓

 امۀ داخلی شورای نگهبان( نآیین 24شود.« )تبصرۀ مادۀ می انتخاب
نامۀ داخلی شورای آیین  34.« )مادۀ  است  مقامدبیر یا قائم  عهده  به  نامهآئین  و اجرای  در مذاکرات  نظم  شورا و حفظ  جلسات  و اداره   »تشکیل ✓

 نگهبان(
و با دستور دبیر   از وصول  پس  شورا است  صالحیت  آنها در  به  پاسخ   که  و سؤاالتی  فرصت  در اولین  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  »کلیه ✓

 نامۀ داخلی شورای نگهبان( آیین 32گیرد.« )مادۀ در اختیار اعضا قرار می نگهبان دفتر شورای توسط
تصمیمات  »مصوبات ✓ قائم  از طریق  نگهبان  شورای   و  یا  )مادۀ    اعالم  ذیربط  مراجع  به  مقامدبیر  داخلی شورای آیین  31خواهد شد.«  نامۀ 

 نگهبان(

 

 حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسالمی 

 حضور اختیاری

 را استماع  حاضر شوند و مذاکرات  در مجلس  قانونی  یا طرح  الیحه  درباره  مذاکره  توانند هنگاممنظور تسریع در کار می  به  نگهبان  شورای  »اعضای 
 ام(  97کنند.« )صدر اصل 

 نامۀ داخلی مجلس( آیین 7شورای نگهبان حِقّ حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس را دارند« )قسمتی از مادۀ  »اعضای

 حضور ضروری

حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.«    باید در مجلس  نگهبان  شورای  قرار گیرد، اعضای  در دستور کار مجلس  فوری  اییا الیحه  طرح  »وقتی
 م(ا  97)ذیل اصل 

باید در آن جلسه شرکت نمایند.« )قسمتی از  ای با قید دو یا سه فوریت در دستور مجلس قرار گیرد اعضاء شورای نگهبان »چنانچه طرح یا الیحه
 نامۀ داخلی مجلس(آیین  7مادۀ 

 ساعت  ۲۴ ، ظرفو بعد از مشورت خارج از مجلس اسالمی شورای  مجلس  از تصویب پس نگهبان اعضاء شورای فوری ها و لوایح»در مورد طرح
گویند.«    را ترک توانند جلسهیابد و اعضاء نمیمی  ادامه  اعالم   قابل  نظریه  به  شورا تا رسیدن  جلسه  ـ در موارد فوری  نظر خود را اظهار نمایند. تبصره

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین 17)مادۀ 

 15/8/1368تاریخ:  1258)تفسیری( شمارۀ: نظریۀ شورای نگهبان 

ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت »مقصود از طرح یا الیحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا الیحه
 شود« یهایی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمیا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح
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های یک فورّیتی اعضای شورای نگهبان ملزم به حضور در مجلس  رسد که به هنگام رسیدگی به لوایح و طرحبا وجود تفسیر فوق به نظر می
 نباشند.

 

نفر   از وزراء یا ده  جمهور یا یکی  رئیس  تقاضای  کند، به کشور ایجاب امنیت  رعایت  که ، در صورتیدر شرایط اضطراری...  ام: »  69به موجب اصل 
 چهارم سه  تصویب  به   نگهبان  با حضور شورای  که  معتبر است  در صورتی  غیرعلنی  جلسه  شود. مصوباتمی  تشکیل  غیرعلنی  ، جلسهاز نمایندگان

 برسد ...«  نمایندگان مجموع

در این مرحله، ظاهرًا نیازی به حضور شورای نگهبان نیست؛ زیرا  شود.  شود، به ِصرف تقاضا، جلسۀ غیرعلنی تشکیل میبه ترتیبی که مالحظه می
اّما اگر مصّوبه ای در کار باشد، به ممکن است تصمیمی اّتخاذ نشود و تقاضاکنندگان قصد ارائۀ یک گزارش سّری به مجلس را داشته باشند. 

به شورای نگهبان فرستاده شود«، حال که مصّوبه سّری   ام حکم کّلی قانون اساسی این است که »کلّیۀ مصّوبات مجلس باید  94موجب اصل  
 کند که به جای ارسال مصّوبه به شورا، شورا در مجلس حضور یابد و نظر شرعی و قانونی خود را اعالم دارد. است، این سّری بودن اقتضا می

 حضور تشریفاتی 

شود ... سوگند یاد می  تشکیل  نگهبان  شورای  و اعضای   قضائیه  قوه  رئیسبا حضور    که   ایدر جلسه  اسالمی  شورای  جمهور در مجلس  »رئیس
 ام( 121نماید.« )اصل را امضاء می کند و سوگندنامهمی

 

 وظایف و اختیارات شورای نگهبان 

 نظارت بر قوانین و مقّررات  .1
باشد. قانون اساسی دامنۀ بر قوانین و مقررات می  وظیفۀ اصلی شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از طریق نظارت

،  مدنی   و مقررات  قوانین  گونه بیان کرده است: »کلیهام این  4ضرورت تطبیق قوانین و مقّررات کشور با شرع و قانون اساسی را در اصل  
 همه  یا عموم  بر اطالق   اصل  باشد. این  اسالمی  موازین  و غیر اینها باید بر اساس  ، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداری ، اقتصادی، مالیجزایی
.« موارد و مراتب و چگونگی  است  نگهبان  فقهای شورای  امر بر عهده  این  و تشخیص  است  دیگر حاکم  و مقررات  و قوانین  اساسی  قانون  اصول

 ترتیب ذیل است:  نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقّررات از نظر شرع و قانون اساسی به
: اصول قانون اساسی توسط قّوۀ مؤّسس قانونگذار به تصویب رسیده است. در این خصوص  نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی •

ام    4بندی را در اصل  یک از اصول بر دیگری برتری ندارد. قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قراردادن حاکمیت اسالم، چنین طبقههیچ
  بر اطالق   اصل  دارد: »اینتأسیس نموده و ضمن اعالم ضرورت انطباق کّلیۀ قوانین و مقّررات با موازین اسالم مقّرر می  قانون اساسی

 .«است نگهبان فقهای شورای امر بر عهده این و تشخیص است دیگر حاکم و مقررات و قوانین اساسی قانون اصول همه یا عموم
  مذهب  و احکام  با اصول وضع کند که تواند قوانینینمی  اسالمی شورای  »مجلس قانونی بر مصّوبات مجلس:نظارت شرعی و  •

 نگهبان   شورای  بر عهده  آمده  نود و ششم  در اصل  که  ترتیبی  امر به  این  باشد. تشخیص  داشته  مغایرت  اساسی  کشور یا قانون  رسمی
 ام( 72.« )اصل است

روز از   ده  را حداکثر ظرف  آن  است  موظف  نگهبان  شود. شورای  فرستاده   نگهبان  شورای  باید به  اسالمی  شورای  مجلس مصوبات  »کلّیۀ
 مجلس  تجدیدنظر به  را مغایر ببیند برای  آن  قرار دهد و چنانچه  مورد بررسی  اساسی  و قانون  اسالم  بر موازین  از نظر انطباق  وصول  تاریخ

 ام( 94.« )اصل اجرا است قابل مصوبه صورت بازگرداند. در غیر این
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ارسال تمامی مصّوبات اعّم از قوانین )عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه(  الف ـ ضرورت ارسال کّلیۀ مصّوبات به شورای نگهبان:
المللی( برای انطباق با شرع و  های بیننامهها و موافقتامهو یا مصّوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قّوۀ مجریه )نظیر عهدن

 قانون اساسی به شورای نگهبان الزامی است.
و   اسالم  بر موازین  از نظر انطباق  وصول  روز از تاریخ   ده  را حداکثر ظرف  آن  است  موظف  نگهبان  »شورای  ب ـ تکلیف شورای نگهبان:

ر دهد« شورای نگهبان باید »الزام و اجبار عملی« برای پاسخ و اظهارنظر ظرف مّدت مهلت مقّرر داشته قرا  مورد بررسی   اساسی  قانون
 اجرا است« اجرای این الزام آن است که در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقّرر »مصّوبه قابلباشد. ضمانت

 بر موازین   از نظر انطباق   وصول  روز از تاریخ  ده  حداکثر ظرف را    آن  است  موظف  نگهبان  »شورای   ج ـ مهلت اظهارنظر شورای نگهبان:
و اظهارنظر    رسیدگی   روز را برای  ده   مدت  نگبهان  شورای   که  ام( »در مواردی   94قرار دهد« )اصل    مورد بررسی  اساسی  و قانون  اسالم
 ام( 95شود.« )اصل  خواستار تمدید وقت روز دیگر با ذکر دلیل  ده حداکثر برای اسالمی شورای تواند از مجلسنداند، می کافی نهایی

ها از مجلس به : پس از تفویض اختیار بعضی از قوانین آزمایشی و یا تصویب اساسنامه های داخلی مجلسنظارت بر مصّوبات کمیسیون
ای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف  ها، همانند مصّوبات مجلس، باید به شور های داخلی، مصّوبات این کمیسیونکمیسیون

 قانون اساسی بررسی نماید.  95و   94است آن را بر اساس ضوابط مقّرر در اصول 
 نظارت شرعی و قانونی بر مقّررات و مصّوبات قّوۀ مجریه •

نامه و یا صدور  حِقّ وضع آیینهای خاص خود و همچنین وزیران در اجرای قوانین و یا مستقاًل  هیأت وزیران، رأسًا یا از طریق کمیسیون
های دولت و  نامهها و آییننامهبخشنامه را دارند. البته مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. بدین خاطر، تصویب

تواند  مجلس می  رسد عالوه بر آن،ها برای نظارت )بررسی و اظهارنظر( به اّطالع رئیس مجلس شورای اسالمی میمصّوبات کمیسیون
ها را به دولت بدهد. این مصّوبات نیز نباید با قوانین و مقّررات عمومی کشور و اصول و احکام مذهب  اجازۀ تصویب دائمی اساسنامه

رسد و در تطبیق با رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و برای نظارت در تطبیق با قوانین، به اّطالع رئیس مجلس می
 شود. نون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده میقا

ترتیبی که مالحظه می اساسنامۀ  به  تنها  و  رئیس مجلس شورای اسالمی است  بر عهدۀ  کاّلً  بر مقّررات مصّوب دولت  نظارت  شود، 
بر رئیس مجلس به شورای نگهبان نیز فرستاده میسازمان با توها که مصّوب دولت است، عالوه  اّما،  ّجه به ضرورت مطابقت  شود. 

های دولتی مخالف قوانین و مقّررات اسالمی موضوع  نامهها و آیین نامهمقّررات با موازین اسالمی و تکلیف قضات در عدم اجرای تصویب
 دهیم: سازد که مورد بررسی قرار میتشخیص شورای نگهبان را مطرح می

 های دولتیسازمانالف ـ نظارت شرعی و قانونی بر اساسنامۀ 
ها و مؤسسات دولتی یا وابستۀ به دولت را به دولت بدهد. های شرکتتواند اجازۀ تصویب دائمی اساسنامهمجلس شورای اسالمی می

 مر به ا  این  باشد. تشخیص  داشته  مغایرت  اساسی  کشور و یا قانون  رسمی  مذهب  و احکام  نباید با اصول  دولت  مصوبات  صورت  »در این
ام( مصوبۀ مذکور باید مستقیمًا از طرف دولت به شورای   85.« )قسمتی از اصل  است  نگهبان  با شورای   نود و ششم  مذکور در اصل  ترتیب

 نگهبان فرستاده شود و شورا آن را تأیید کند و در صورت مغایرت با شرع و قانون اساسی آن را برای تجدیدنظر به دولت بازگرداند. 
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ها مکلفند از  دادگاه   ام قانون اساسی: »قضات  170به موجب اصل    های دولت:نامهها و آییننامهظارت شرعی و قانونی بر تصویبب ـ ن
 خودداری  است  مجریه  قوه  از حدود اختیارات   یا خارج   اسالمی  و مقررات  با قوانین  مخالف  که  دولتی  های نامه ها و آییننامهتصویب  اجرای

قانون تشکیالت و   87تقاضا کند.« و همچنین به موجب مادۀ    اداری   عدالت  را از دیوان  مقررات  گونهاین  تواند ابطالمی  نند و هر کسک
نامۀ دولتی( به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای نامه یا آیینای )تصویبکه مصوبه  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: »در صورتی  

ارسال می  رسیدگی به شورای نگهبان  باشد، موضوع جهت اظهارنظر  برای هیأت عمومی،  مطرح  شود. نظر فقهای شورای نگهبان 
 االتباع است.«الزم

 تفسیر قانون اساسی  .2
 کلّیات تفسیر  •

کند. به عبارت ساده و کوتاه: تفسیر عبارت  تفسیر علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم ماّدی رابطۀ منطقی برقرار می  مفهوم تفسیر:
های ادبی، منطقی، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور  باشد. بدین ترتیب است که مفّسر از راهاز مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا می

 سازد. و با اعالم نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای إعمال و اجرا آماده می یابدقانونگذار دست می
 :انواع تفسیر

های تفسیر شخصی و یا علمی وقتی است که علما و نویسندگان حقوق با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی نظرات و برداشت .1
 گونه اعتبار قانونی و رسمی ندارد.گونه تفاسیر هیچدارند. اینخود را مستداًل نسبت به قواعد حقوقی ابراز می

تفسیر قضایی وقتی است که قاضی، پس از رسیدگی به موضوع و دالیِل پرونده، برای تمیز حق و تطبیق موضوع با حکم، ناگزیر از   .2
قانون می تحلیل مواّد  و  تجزیه  و  تفسیرهابررسی  البته  ندارد.  به موارد مشابه  اثری نسبت  و هیچ  به باشد  ی قضایی مکّرر نسبت 

از بروز تشّتت و  موضوعات مشابه توسط دادگاه را برای جلوگیری  ها ممکن است مراجع عالی قضایی )مانند دیوان عالی کشور( 
 اختالف، به وحدت رویۀ قضایی رهنمون سازد.

مجلس شورای اسالمی را مسؤول گیرد. قانون اساسی،  تفسیر قانونی توسط قانونگذار نسبت به قوانین مبهم و نارسا صورت می .3
 »تفسیر قوانین عادی« و شورای نگهبان را مسؤول »تفسیر قانون اساسی« مقّرر داشته است.

 صالحّیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی  •
 شود.« می  انجام  آنان   چهارمسه  با تصویب  که  است  نگهبان  شورای  عهده  به  اساسی  ام قانون اساسی: »تفسیر قانون  98به موجب اصل  

 آیین تفسیر: 
  حصول  جز در صورت   اخذ رأی یابد ولیمی نفر از اعضاء رسمیت ۹ با حضور حداقل اساسی تفسیر قانون برای  نگهبان شورای  »جلسات ✓

 نامۀ داخلی شورای نگهبان( آیین 15اعضاء خواهد بود.« )مادۀ  با حضور بقیه الزم رأی 
  قوه   و رئیس  اسالمی  شورای  مجلس  جمهور، رئیس  رئیس  و یا با درخواست  رهبری  معظم  مقام  با ارجاع  اساسی  قانون  یر اصول»تفس ✓

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین  18گیرد.« )مادۀ می صورت نگهبان شورای از اعضای   و یا یکی قضائیه
 باشد توسط   مقتضی  که   ، در هر زماناساسی  قانون  چهارم  اصل   به  با توجه  از آنها با شرع   موادی   یا  و مقررات  قوانین  مغایرت  »اعالم  ✓

 با شرع   و مقررات  قوانین  مغایرت  درباره   و قضات  اداری   عدالت  دیوان  فقهی  هاییابد... سؤالمی  انجام  نگهبان  شورای  فقهای  اکثریت
 نامۀ داخلی شورای نگهبان( آیین 19شود.« )مادۀ می ارسال  نگهبان شورای به قضائیه قوه و رئیس دیوان رئیس مورد از طریق  حسب

 هایو رسانه  رسمی  روزنامه  گردد و برایمی  جمهور اعالم  تفسیر و رئیس  کنندهدرخواست  مرجع  به  نگهبان  شورای  تفسیری  »نظرهای ✓
 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین  20.« )مادۀ شودمی فرستاده همگانی

 نامۀ داخلی شورای نگهبان(آیین 22است.« )مادۀ  نگهبان شورای  با اکثریت تفسیر است از مصادیق مورد سؤال اینکه »تشخیص ✓
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 پرسی نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه . 3

 شورای  ، مجلسجمهوری  ، ریاسترهبری  خبرگان  مجلس  بر انتخابات   رتنظا  نگهبان  ام بیان داشته است: »شورای   99در این مورد اصل  
 دارد.«  را بر عهده پرسیو همه  آراء عمومی به  و مراجعه اسالمی

 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان  •
که موارد مهم آن را مورد توّجه قرار قوانین و مقررات مربوطه در مورد نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری مقّرراتی را بیان داشته است  

 دهیم: می
 تعیین عوامل اجرایی و نظارت بر انتخابات:

نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج  مرکزی نظارت بر عنوان هیأت  »پیش از شروع 
مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید   از پنج نفر عضو هیأت  -شوند. تبصرهیانتخابات با اکثریت آرا، انتخاب و به وزارت کشور معرفی م 

 نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری(آیین  2عضو شورای نگهبان باشد.« )مادۀ 
»نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق »قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی« مصوب سوم مهرماه 

نامۀ اجرایی آن را شورای نگهبان تصویب خواهد کرد. ناظران  شود. آیینکمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسالمی، انجام می  ۱۳۵۹
مرکزی نظارت، به ترتیب و تعدادی که مصلحت    نام و اخذ رأی و بازرسان را هیأتهای فرعی و شعب ثبتهای انتخابیه و حوزهحوزه

 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری( 9مادۀ  1.« )تبصرۀ بداند، تعیین خواهد کرد
قانون انتخابات مجلس خبرگان   9مادۀ    2نظارت مرکزی، یکی از فقهای شورای نگهبان عضویت خواهد داشت.« )تبصرۀ    »در هیأت 

 رهبری(
 نام آنها:نظارت بر صالحّیت داوطلبان و ثبت

اخلی مجلس خبرگان شرایط اشتهار به دیانت، اجتهاد در بعضی از مسائل فقهی، بینش نامۀ دآیین  11قانون انتخابات و مادۀ    3مادۀ  
سیاسی و. اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی و عدم سوءپیشینۀ سیاسی و اجتماعی را برای خبرگان 

تبصرۀ   موجب  به  است.  داشته  بودن    1مقّرر  دارا  تشخیص  »مرجع  فوق:  اساسی مواد  قانون  نگهبان  شورای  فقهای  فوق،  شرایط 
 باشند.« می

وسیلۀ هیئت  نام( داوطلبان هر استان رسیدگی الزم را معمول و نظر خود را به  روز از تاریخ وصول مدارک )ثبت  ۳۰»شورای نگهبان ظرف  
 ت مجلس خبرگان(نامۀ اجرایی قانون انتخاباآیین 16دارد.« )مادۀ نظارت مرکزی به وزارت کشور اعالم می

 نظارت بر جریان انتخابات:
 شود. نام تا انتهای اعالم نتایج را شامل میجریان انتخابات، از ابتدای ثبت

باشد. این نظارت استصوابی  ( قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عهدۀ شورای نگهبان می۹۹»بر اساس اصل )
 نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری(آیین 1به انتخابات، جاری است.« )مادۀ لیۀ امور مربوط و عام و در تمام مراحل و در ک

 شکایات و رسیدگی به آنها:

باشند، می انتخابات شکایت داشته  از نحوۀ برگزاری  به دبیرخانه »کسانی که  تاریخ اخذ رأی شکایت خود را  از  توانند ظرف یک هفته 
 نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان(آئین  69دارند.« )مادۀ  شورای نگهبان تسلیم

 ابطال انتخابات:
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تواند انتخابات را مستقاًل در هریک از مراحل، در کل و یا در بعضی از مناطق حوزۀ انتخابیه، با ذکر دلیل باطل »شورای نگهبان می
 رگان رهبری(نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبآیین  20اعالم کند.« )مادۀ 

 اعالم نتیجه و صدور اعتبارنامه 

 نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان( آیین  72»صدور اعتبارنامۀ منتخبین منوط به اعالم نظر شورای نگهبان است« )مادۀ 

 نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری •
 نظارت بر صالحیت داوطلبان: 

 نگهبان   تأیید شورای  به  از انتخابات   آید، باید قبلمی  قانون  در این  که  شرایطی  دارا بودن  از جهت  جمهوری  ریاست   داوطلبان  »صالحیت
 ام(  110اصل  9برسد.« )قسمتی از بند  ...

 نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری:

 ام( 118« )اصل است نگهبان شورای بر عهده نود و نهم اصل طبق  جمهوری ریاست بر انتخابات نظارت  »مسئولیت

»شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با  
نفر   انتخابات ریاست جمهوری و سه  بر  به عنوان هیأت مرکزی نظارت  آرای اعضای شورای نگهبان  به عنوان عضو  اکثریت مطلق 

به  علی انتخاب و  انتخابات ریاست جمهوری اسالمی    2نماید.« )مادۀ  وزارت کشور معرفی میالبدل  بر  قانون نظارت شورای نگهبان 
 ایران( 

 نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی  •
ی و عام و در تمام مراحل در کلیه باشد. این نظارت استصوابعهده شورای نگهبان می»نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی به 

 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(  3امور مربوط به انتخابات جاری است.« )مادۀ 
 کلّیات نظارت:

به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر  »پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد )
ـ از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر   1شوند. تبصره  ریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معروفی میانتخابات( با اکث

قانون نظارت شورای   1عهده خواهد داشت.« )مادۀ    باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضاء شورای نگهبان به
 ی(نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالم

 نام: داوطلبی و ثبت

های  ( مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه۴۸»وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده )
ی را در جلسه های انتخابیه موظفند عینًا مدارک و نتایج بررسانتخابیه به نحو مقتضی اعالم نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه

 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(  49مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.« )مادۀ 
  های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از های اجرائی مراکز حوزه»هیأت 
رسیدگی قرار داده و نتیجه شده توسط وزارت کشور صالحیت داوطلبان ... را مورد  های الزم در محل و با استفاده از نتایج اعالمبررسی

رد صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی باید مستند به قانون و بر   –های نظارت اعالم نمایند. تبصره  را کاًل به هیأت 
 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(  50معتبر باشد.« )مادۀ اساس مدارک و اسناد 
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 های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به »فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه
سریع با  و  نموده  ابالغ  هیأداوطلبان  اطالع  به  مدارک  و  اسناد  به ضمیمه  وسیله  تبصره  ترین  برسانند.  استان  نظارت  که   –ت  کسانی 

صالحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابالغ به داوطلب، شکایت خود را مستداًل به هیأت نظارت استان 
 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی( 51اعالم نمایند.« )مادۀ 
 در جریان انتخابات:

باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقی»قبل از شروع رأ های خالی، بسته و ممهور به مهر گیری 
 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(  22هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد« )مادۀ 

 در اعالم نتیجه و صدور اعتبارنامه

باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود ابات از طرف شورای نگهبان می»صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخ
قانون انتخابات   73نماید و وزارت کشور موظف است بالفاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.« )مادۀ  درباره انتخابات اعالم می  را

ر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه مجلس شورای اسالمی( »اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مه
قانون انتخابات مجلس شورای   74گردد.« )مادۀ  )یک نسخه برای شورای نگهبان( ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می

 اسالمی( 

 در رسیدگی به شکایات انتخاباتی 

حوزه»هیأت  مراکز  اجرائی  از  های  موظفند  انتخابیه  رأی های  اخذ  نتیجه  اعالم  از  پس  روز  دو  تا  اجرائی  هیأت  تشکیل  تاریخ 
های اجرائی و نظارت حوزه شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتانتخابات،

توانند ظرف هفت روز از تاریخ شکایت داشته باشند، می  کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات  –   ۱انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند. تبصره  
 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی( 68)مادۀ  دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.«اخذ رأی شکایت مستند خود را به 

 پرسی و مراجعه به آراء عمومی نظارت بر امر همه •
  مجلس   جمهور، نمایندگان  رئیس  : انتخابانتخابات  شود از راه  اداره  اتکاء آراء عمومی  بهامور کشور باید    ایران  اسالمی  »در جمهوری

 ام(   6گردد.« )اصل  می  معین  قانون  دیگر این  در اصول  که  در مواردی  پرسیهمه  شوراها و نظایر اینها، یا از راه  ، اعضایاسالمی  شورای
آراء  به  مستقیم  و مراجعه  پرسیهمه  از راه  مقننه  قوه  اعمال  است  ممکن  و فرهنگی  ، اجتماعیسیاسی،  اقتصادی  بسیار مهم  »در مسائل

 ام(  59برسد.« )اصل  مجلس نمایندگان مجموع  دوسوم تصویب باید به آراء عمومی به مراجعه گیرد. درخواست صورت مردم
 مطلق   اکثریت  تصویب  به  آراء عمومی  به  مراجعه  ، در موارد ضروری ... باید از طریقایران  المیاس  جمهوری   اساسی  در قانون  »بازنگری 

 ام( 177برسد.« )اصل  پرسیدر همه کنندگانشرکت
انتخابات  نظارت  نگهبان  »شورای  و    عمومی  آراء  به   و مراجعه  اسالمی  شورای  ، مجلسجمهوری  ، ریاسترهبری   خبرگان  مجلس  بر 

 ام( 99دارد.« )اصل  را بر عهده پرسیهمه
پرسی در جمهور اسالمی ایران چنین مقرر شده است: »شورای نگهبان طبق قانون نظارت  قانون همه  37موضوع نظارت فوق، در مادۀ  

 پرسی نظارت خواهد کرد.«بر انتخابات ریاست جمهوری بر همه
ورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه قانون فوق: »ش  27همچنین به موجب مادۀ  

پرسی نظر قطعی خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت کشور اعالم و وزارت  همه
 .« های گروهی نتیجه نهایی را به اطالع مردم خواهد رساندکشور از طریق رسانه 
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 قوۀ مجریه
شود، نظام ریاستی و از جهت آنکه اعضای دولت در نظام جمهوری اسالمی ایران، از آن جهت که رئیس جمهور مستقیمًا توسط مردم انتخاب می

 ریاستی یا نیمه پارلمانی نامید. توان آن را نیمه  گیرند، نظام پارلمانی است که می)وزراء( از طرف رئیس جمهور پیشنهاد و مورد تأیید مجلس قرار می

 إعمال قّوۀ مجریه

 رئیس   ، از طریقشده  گذارده   رهبری   مستقیمًا بر عهده  قانون  در این   که  جز در اموری  مجریه  قوه  اعمال ام قانون اساسی: »  60به موجب اصل  
باشد، اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران دو رکنی  دار مینیز عهده  « با توجه به اینکه رئیس جمهور، ریاست هیأت وزیران راجمهور و وزراء است

 شود.ها و امور اجرایی )کشوری و لشکری( از این ارکان ناشی می)رهبری و ریاست جمهوری( است و کّلیۀ سازمان

 مراحل رسمّیت یافتن رئیس جمهور 

ته، جهات مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی مّد نظر قرار گیرد. کند، برای تعیین رئیس جمهور شایسمنصب خطیر ریاست جمهوری اقتضا می
 مرحله ذکر کرده است:   4قانون اساسی در این خصوص 

 داوطلبی  .1
 شرایط داوطلبان ریاست جمهوری:

همۀ حقوق انسانی،  ای که باشند، به طور یکسان، در حمایت قانون قرار دارند و از  همۀ افراد مّلت و به طور کّلی مردم ایران از هر قوم و قبیله
رتیب  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسالمی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نیست. با این ت

ِصّ نظام بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون، هر کس حق دارد خود را داوطلب ریاست جمهوری بنماید. لکن، به خاطر ویژگی خا
ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری بدین ترتیب  ام شرایط ویژه 115سیاسی کشور و اهمیتی که این مقام داراست، قانون اساسی در اصل 

 گردد: واجد شرایط زیر باشند انتخاب که و سیاسی  مذهبی رجال جمهور باید از میان قائل شده است: »رئیس
 ، االصلایرانی .1
 ،انتابع ایر  .2
 مدیر و مدبر،  .3
 ،و تقوی و امانت سابقه ُحسن دارای  .4
 کشور.«   رسمی و مذهب ایران اسالمی جمهوری مبانی و معتقد به مؤمن .5

 نظارت بر امر داوطلبی:
آید، )اصل  می  قانون  ایندر    که  شرایطی  دارا بودن  از جهت  جمهوری  ریاست  داوطلبان  ام: »صالحیت  110به موجب قسمتی از بند نهم اصل  

 برسد.«  ... نگهبان تأیید شورای به از انتخابات  ام( باید قبل 115
 انتخاب ریاست جمهوری   .2

اصول یکصد و چهاردهم و یکصد و پانزدهم تا یکصد و بیستم قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران  
و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران   20/3/1392ن اصالحات تا  با آخری  5/4/1364مصّوب مصوب  

 مقررات انتخابات ریاست جمهوری را بیان نموده است.  4/4/1364مصوب 
 اصل انتخابی بودن رئیس جمهور: 
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بالمانع    دوره  یک  تنها برای   متوالی  صورت   مجدد او به  ابشود و انتخمی  انتخاب  مردم  مستقیم  با رأی   چهار سال  مدت  جمهور برای  »رئیس
 ام( 114.« )اصل است

قانون انتخابات   1گردد« )مادۀ  »دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می
 ریاست جمهوری اسالمی ایران( 

جمهور    رئیس  انتخاب  باشد و در فاصله   شده  انجام  قبلی  جمهوری  ریاست  دوره  از پایان  پیش  ماه  یک  جدید باید حداقل  جمهور  رئیس  »انتخاب
 ام( 119دهد« )اصل می را انجام جمهوری رئیس وظایف  جمهور پیشین ، رئیسسابق جمهوری ریاست دوره جدید و پایان

 جریان انتخابات:

بالفاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، هیأت اجرایی شهرستان و بخش متشّکل از معتمدین محّلی و با  .1
نام ها با تشکیل شعب ثبتگردد. این هیأتشرکت فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال و دادستان یا نمایندۀ وی، در محل، تشکیل می

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران(  45تا  38انتخاباتی را از آغاز تا انجام بر عهده دارند. )مواد و أخذ رأی کّلیۀ امور 
اند باید ظرف پنچ روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات،  االختیار آنها که رسمًا معرفی شدهداوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام .2

قانون انتخابات   55نام را تسلیم و رسید دریافت دارند. )مادۀ  ده و پرسشنامۀ تکمیلی و مدارک مربوط به ثبتبه وزارت کشور مراجعه نمو
 ریاست جمهوری اسالمی ایران( 

دارد. شورای مذکور  وزارت کشور، پس از پایان مهلت قبولی داوطلبی، بالفاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانۀ شورای نگهبان تسلیم می .3
قانون انتخابات ریاست جمهوری   59تا    56دهد. )مواد  ها را تأیید و نظر خود را به وزارت کشور اطاّلع میت پنج روز صالحّیت آنظرف مد

 اسالمی ایران( 
  »وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی .4

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران(  60و روز به اطالع مردم سراسر کشور برساند.« )مادۀ ظرف مدت د
اند تحت نظر کمیسیون تبلیغات که متشّکل از وزیر کشور، دادستان کِلّ کشور و  داوطلبان ریاست جمهوری که تأیید صالحیت شده .5

گهیباشد، حِقّ تبلیغات سالم ر رئیس سازمان صدا و سیما می های ا با رعایت ضوابط قانونی از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات و آ
 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران(  77تا  62تبلیغاتی خواهد داشت. )مواد 

رت ام( که از طریق تشکیل هیأت مرکزی نظا  118مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهدۀ شورای نگهبان است )اصل   .6
جریان و  انتخابات  مراحل  کلّیۀ  بر  محّلی  منتخب  ناظران  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  و بر  کشور  وزارت  اقدامات  و  انتخاباتی  های 

 های اجرایی و صّحت انتخابات نظارت دارد. )قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران( هیأت
 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران(  10ومی و با رأی مخفی خواهد بود.« )مادۀ »انتخابات به صورت مستقیم و عم .7
  اکثریتی   از نامزدها چنین   هیچ یک  نخست  در دوره   هرگاه   شود، ولیمی  انتخاب  کنندگانآراء شرکت  مطلق  جمهور با اکثریت  »رئیس .8

 آراء بیشتری  در دور نخست  تنها دو نفر از نامزدها که   شود. در دور دوم می  گرفته   رأی  بار دوم   بعد برای  هفته  نیاورد، روز جمعه  بدست
 ، دو نفر که بقیه  شوند، از میان  منصرف  در انتخابات  آراء بیشتر، از شرکت  دارنده  از نامزدهای   اگر بعضی  کنند، ولیمی  اند شرکتداشته 

 ام( 117شوند.« )اصل می  مجدد معرفی انتخاب اند برایداشته  رأی از دیگران بیش در دور نخست
قانون انتخابات ریاست جمهوری   2گردد.« )مادۀ  »اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می .9

 اسالمی ایران( 
 امضای حکم ریاست جمهوری . 3
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« مقام رهبری به مردم از انتخاب پس جمهوری ریاست ـ امضا حکم 9رهبر:  و اختیارات »وظایفقانون اساسی:  110اصل  9به موجب بند 
 نماید.دلیل والیتی که بر امور جامعه دارد، در واقع مقام وی را تنفیذ می

 سوگند ریاست جمهوری  . 4
 نگهبان  شورای  و اعضای  قضائیه  قوه  حضور رئیسبا    که  ایدر جلسه  اسالمی  شورای  جمهور در مجلس  ام: »رئیس  121به موجب اصل  

 نماید.«را امضاء می کند و سوگندنامهشود ... سوگند یاد میمی تشکیل

 

 موقعیت و مقام رئیس جمهور

 مقام رسمی 

مستقیمًا   که   را جز در اموری  مجریه  قوه  و ریاست  ...  کشور است  رسمی  مقام  ترینجمهور عالی  رئیس  رهبری   از مقام  ام: »پس   113به موجب اصل  
 دهد: المللی قرار میدارد.« احراز این مقام عالی، طبعًا او را در موقعیت برجستۀ قانونی در سطح داخلی و بین شود، بر عهدهمربوط می رهبری به

بازنگری قانون اساسی، شورای عالی ها و شوراهای عالی کشور مانند شورای عالی امنیت مّلی،  ریاست عالی مجامع، هیأت .1 شورای 
 انقالب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهدۀ رئیس جمهور است.

های  ها و سمینارها و اجالسّیه المللی پذیرش و اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی و همچنین شرکت در کنفرانسدر روابط خارجی و بین .2
 شود با رئیس جمهور است.کشورها تشکیل می ترین مقامالمللی که در سطح عالی بین

 المللی نیز بر عهدۀ رئیس جمهور است.های بیننامهها و مقاولهامضای قوانین داخلی و عهدنامه .3

 موقعیت شخصی 

افراد مّلت   در نظام جمهوری اسالمی ایران، مشاغل و مناصب، مؤثر بر موقعیت شخصی افراد نیست. این امر ناشی از اصول کّلی است که مردم و
ام چنین است که   107ایران یکسان در مقابل قانون و در حمایت آن قرار دارند و موقعّیت و مقام سبب امتیاز نیست و مؤّید این مطلب ذیل اصل  

 دارد: »رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است« مقّرر می

 رهبر، با سایر افراد در مقابل قانون مساوی است.توان گفت که رئیس جمهور نیز، همانند بنابراین، می

 

 های رئیس جمهورمسؤولیت

 های متعددی وجود دارد:در نظام جمهوری اسالمی ایران برای رئیس جمهور مسؤولیت

ء اجرا و با تخّلف رئیس جمهور، در مقام ریاست قّوۀ مجریه، باید قوانین را به خوبی به اجرا درآورد. اگر عدم اجراء، یا سو  مسؤولیت سیاسی: .1
های سیاسی و حقوقی جامعه را نادیده گرفته است. الزمۀ این امر  توان گفت که مقام مذکور ارزشاز اجرای وظایف قانونی صورت گیرد، می

ه گونه مقّرر داشتام این   122شود. قانون اساسی مسؤولیت سیاسی رئیس جمهور را در اصل  مسؤولیت پاسخگویی است که متوّجه وی می
  و رهبر و مجلس  دارد در برابر ملت عهده به عادی  و یا قوانین اساسی قانون  موجب به که و وظایفی جمهور در حدود اختیارات است: »رئیس

 .« است مسؤول اسالمی شورای
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بودجۀ دولت و بسیاری از اموال و  دار مالی کشور است و  از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران دولتی خود خزانهمسؤولیت مالی:   .2
ام مقّرر    142دارایی عاّمه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت نهایت احتیاط و به منظور احتراز از سوءاستفادۀ احتمالی، قانون اساسی در اصل  

  بر خالف   شود کهمی  رسیدگی  قضائیه  قوه  ، توسط رئیسو بعد از خدمت  و همسر و فرزندان )وی( قبل  جمهور،  ... رئیس  اراییددارد که: »می
 باشد.« نیافته ، افزایشحق

اگر رئیس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود أعمالی مرتکب شود که به آزادی    مسؤولیت کیفری: . 3
ز نظر جزایی نیز باید قابل تعقیب قرار داده شود. در این خصوص  و حقوق مردم لطمه وارد گردد، عالوه بر آنکه از نظر سیاسی مسؤول است، ا

 نکات ذیل قابل توّجه است: 
قانون اساسی به جرائم سیاسی اشاره نموده، اّما تعریف جرم سیاسی )و به تبع آن مجرم سیاسی( را به قانونگذار واگذار کرده تاکنون  .1

 جمهور مشخص نشده است.تکلیف آن در هیچ یک از موارد از جمله جرم سیاسی رئیس 
  انجام دادگستری عمومی های در دادگاه اسالمی شورای مجلس با اطالع عادی  جمهور ... در مورد جرائم رئیس اتهام به »رسیدگی  .2

 ام( 140شود.« )اصل می
است. وی عالوه بر مسؤولیت سیاسی قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس جمهور را به تفکیک مشخص کرده  مسؤولیت قانونی:   . 4

تواند وی را به خاطر تخّلف از وظایف قانونی، محاکمه خود، در مقابل قّوۀ قضاییه نیز مسؤول است. در این خصوص، دیوان عالی کشور می
 نموده و در صورت محکومّیت عزل وی را به مقام رهبری پیشنهاد نماید.

 

 دستیاران رئیس جمهور 

 )سایر معاونان(معاون اول  .1
  جمهور با موافقت   رئیس  اول  باشد. معاون  داشته  خود معاونانی  قانونی  وظایف  انجام  تواند برایجمهور می  ام: »رئیس   124به موجب اصل  

 .«خواهد داشت عهده ها را بهسایر معاونت هماهنگی و مسئولیت وزیران هیأت اداره  وی
 یس جمهور وظایف ذیل را بر عهده خواهد داشت: معاون اول با موافقت رئ

رسد باشد. به نظر میادارۀ هیأت وزیران: هیأت وزیران برای انجام وظایف قانونی خود، ناگزیر از تشکیل جلسات به طور مرّتب می  .1
 باشد.ور کار هیأت میها و فراهم نمودن دستکه منظور از »ادارۀ هیأت وزیران« ادارۀ امور هیأت وزیران مانند تشکیل کمیسیون

 هماهنگی بین معاونان رئیس جمهور: قانون اساسی در صورت موافقت رئیس جمهور، این هماهنگی را به معاون اّول سپرده است.   .2
 نمایندگان ویژه .2

یانماینده  وزیران  هیأت  با تصویب  ضرورت  ، بر حسبتواند در موارد خاصجمهور می  ام: »رئیس  127به موجب اصل   با   ویژه  نمایندگان  ، 
خواهد    وزیران  جمهور و هیأت  رئیس  تصمیمات  مذکور در حکم  یا نمایندگان  نماینده  موارد تصمیمات  نماید. در این  تعیین  مشخص  اختیارات 

 بود.«

 

 کفالت ریاست جمهوری 

جمهور به طور موقت یا دائم و به طور اّتفاقی و یا   االصول رئیس جمهور، مسؤول انجام امور ریاست جمهوری است، اّما ممکن است رئیسعلی
 بینی نموده است. ای را پیششده حضور نداشته باشد تا امور ریاست جمهوری را انجام دهد. قانون اساسی در این موارد مقّررات ویژهبینیپیش

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 2حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

46 
 

 موارد لزوم کفالت و تعیین کفیل

 ان داشته است: ام موارد لزوم کفالت را تحت این عناوین بی 131اصل 

 فوت؛  .1
عزل )توسط مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخّلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رأی مجلس  .2

 بر عدم کفایت سیاسی وی(؛
پذیرفته نشده است به انجام وظایف محّولۀ خود ادامه کند و تا زمانی که استعفای او  استعفاء )رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می .3

 دهد(؛ می
 غیبت با بیماری بیش از دو ماه؛  .4
 انقضای مّدت ریاست جمهوری و عدم انتخاب مجّدد رئیس جمهور؛  .5
 امور دیگر )مثل مرخصی رفتن رئیس جمهور(  .6

  معاون   فوت  گیرد... در صورتمی  را بر عهده  وی  هایو مسؤولیت  اختیارات  رهبری  جمهور با موافقت  رئیس  اول  در صورت بروز موارد فوق، معاون
 جای  را به   فرد دیگری  رهبری   باشد مقام  نداشته  اول  جمهور معاون  رئیس  که  گردد و نیز در صورتی  وی  وظایف  مانع انجام  که  و یا امور دیگری  اول

 کند.می او منصوب

 است جمهوریشورای انتخابات ری

  رئیس   اول  و معاون  قضائیه  قوه  و رئیس  مجلس  از رئیس   متشکل  ام: »شورایی  131در زمان کفالت ریاست جمهوری به استناد قسمتی از اصل  
 شود.« جمهور جدید انتخاب روز رئیس پنجاه مدت حداکثر ظرف دهد که ترتیبی است جمهور موظف

 ریاست جمهوریهای زمان کفالت محدودیت

یکصد   اصل موجب به که است یا فرد دیگری  اول معاون جمهور بر عهده رئیس هایو مسؤولیت اختیارات  که ام: »در مدتی 132به موجب اصل  
و    اساسی  تجدید نظر در قانون  برای  نتوااعتماد داد و نیز نمی  عدم  رأی  آنان   کرد یا به  استیضاح  توانگردد، وزراء را نمی می  منصوب  و یکم  و سی

 نمود.«  اقدام  پرسییا امر همه 

باشد و بر توان وزراء را استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد؛ زیرا مدیریت کشور در وضع عادی نمیمحدودّیت اول، در این مدت نمی .1
 روز( معّرفی وزرای جدید به صالح نیست.  50ن مّدت کوتاه )فرض آنکه وزرای دولت به خاطر رأی عدم اعتماد عزل شوند، در ای

 باشد.پرسی و یا تجدیدنظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آن ضروری نمیمحدودیت دوم، در این مّدت اقدام به همه .2

 

 وظایف و اختیارات رئیس جمهور 

 وظایف رئیس جمهور در ادارۀ عالیۀ کشور .1
 اجرای قانون اساسی مسؤولیت  •

 رئیس جمهور: 
 (114نمایندۀ منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجستۀ حاکمّیت مّلی است )اصل  .1
 (113ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است )اصل عالی  .2
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 «( 9» 110مورد تأیید مقام رهبری است )اصل  .3
 (.133رئیس قّوۀ مجریه است )اصل  .4

 ترین مقام برای ایفای وظیفۀ »مسؤولیت اجرای قانون اساسی« دانست. ی را پی از رهبری، مناسبتوان و با این ترتیب می

 های ریاست جمهوری ایران: همچنین به موجب قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولّیت

ایران و در اجرای اصل   ر از طریق نظارت،  قانون اساسی، رئیس جمهو  ۱۱۳»به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسالمی 
 قانون فوق( 13باشد.« )مادۀ کسب اطالع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات الزم مسئول اجرای قانون اساسی می

 قانون فوق(   15گانه کشور را دارد.« )مادۀ  »به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه 

 المللدر امور بین •
 المللیالف. امضای قراردادهای بین

»امضای  125اصل   مقاوله عهدنامه  ام:  موافقتنامهها،  قراردادهاینامهها،  و  دولت  ایران  دولت  ها  سایر  همچنینبا  و   امضای   ها 
.« با توجه او است  قانونی  مایندهجمهور یا ن  با رئیس  اسالمی  شورای  مجلس  از تصویب  پس  المللیبین  هایاتحادیه  مربوط به  هایپیمان

 شود که رئیس جمهور: به اصل فوق مالحظه می

 باشد؛ المللی« میاواًل، در مقام ریاست قّوۀ مجریه، موّظف به امضای »قانون قرارداد بین

المللی« عاهد »اصل قرارداد بینالمللی، به عنوان طرف متثانیًا، پس از تصویب مجلس، در مقام إعمال حاکمّیت و اقتدار مّلی در روابط بین
سپارد. در این خصوص باید توّجه داشت که ابتکار انعقاد با قّوۀ مجریه  نماید و یا امضای آن را به نمایندۀ قانونی خود میرا امضاء می

باشد؛ جِوز انعقاد میاست، نه قّوۀ مقّننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسالمی در مقام نظارت استصوابی و صرفًا به منزلۀ صدور م
بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور )یا نمایندۀ قانونی وی( صالحّیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهند داشت  

 و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.

 ب. اعزام و پذیرش سفیران 

را امضا    سفیران  جمهور استوارنامه  شوند. رئیسمی  جمهور تعیین  رئیس  و تصویب  خارجهپیشنهاد وزیر امور    به  ام: »سفیران  128اصل  
ترین مقام رسمی کشور و به عنوان مظهر حاکمّیت  پذیرد« رئیس جمهور در موضع عالیدیگر را می   کشورهای   سفیران  کند و استوارنامهمی

 و اقتدار مّلی: 

دهد. در این خصوص، صالحّیت رئیس ت و با در نظر گرفتن مصالح عالیۀ کشور، مورد تصویب قرار میاّواًل، اعزام سفیران با رعایت جها
باشد. پس از اقدام های اختیاری است. بدین معنی که قبول رّد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی میجمهور از جمله صالحّیت

 شریفاتی بر عهدۀ این مقام است.مذکور، امضای استوارنامۀ آن سفیر به عنوان یک امر ت

  ثانیًا، پس از تحقیقات اّولّیه و با در نظر گرفتن مصالح مّلی و اعالم پذیرش مقّدماتی، استوارنامۀ سفیران خارجی را طّی تشریفات خاص 
 پذیرد.می

 ریاست و مسؤولّیت شوراهای عالی کشور •
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عالی امنیت مّلی به منظور تأمین منافع مّلی، پاسداری از انقالب   ام، شورای  176ریاست شورای عالی امنّیت مّلی: به موجب اصل   .1
های دفاعی ـ امنیتی کشور را تعیین نماید. گردد تا سیاستاسالمی، تمامّیت ارضی و حاکمّیت مّلی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می

ها هماهنگ ی و فرهنگی کشور را با آن سیاستهای سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، اقتصادبدین منظور، شورا حق دارد کّلّیۀ فعالیت
گیری از همۀ امکانات ماّدی و معنوی کشور اّتخاذ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخِلّ امنیت و استقالل، نسبت به بهره

 تصمیم نماید.
نمی .2 شمار  به  اساسی  قانون  تأسیسات  از  شورا  این  فرهنگی:  انقالب  عالی  شورای  که رود ریاست  مهم  نهاد  یک  عنوان  به  اّما   ،

گانه و های فرهنگی کشور است وجود و حضور فّعال دارد. اعضای این شورا متشّکل از رؤسای قوای سه گذاریاندرکاران سیاستدست
 باشند. های علمی و فرهنگی کشور میتعدادی از شخصیت

 طی   نظام مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس رهبری مام: »مقا 177مسؤولّیت اجرای بازنگری قانون اساسی: به موجب اصل  .3
نماید« قانون  ... پیشنهاد می  اساسی  قانون  بازنگری   شورای  را به   اساسی  قانون  یا تتمیم  جمهور موارد اصالح  رئیس  به  خطاب  حکمی

های  توان گفت مسؤولّیتداشته است؛ بنابراین، می  اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسؤولّیت اجرای بازنگری مقّرر
 رئیس جمهور از این قرار است: 

 دعوت اعضا، تشکیل شورا و اعالم مواّد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا؛ ✓
 عضوّیت در شورای بازنگری و مشارکت در امر بازنگری؛ ✓
 ؛ تقدیم مصّوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید ✓
 پرسی به وزیر کشور پس از تأیید مصّوبات شورا؛دستور برگزاری همه ✓
 پرسی و ابالغ آن برای اّطالع عموم و اجرا امضای نتیجۀ همه ✓

 وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و أعمال قّوۀ مجریه  .2
 ریاست هیأت وزیران •

 هماهنگ   به   دارد و با اتخاذ تدابیر الزم  نظارت  بر کار وزیران  که  استجمهور    با رئیس  وزیران  هیأت  ام: »ریاست  134به موجب اصل  
کند« این  را اجرا می و قوانین  را تعیین  دولت  مشیو خط  ، برنامهوزیران  پردازد و با همکاری می  دولت  و هیأت  وزیران  های تصمیم  ساختن

 اصل بر سه محور استوار است: 
 وزیرانالف. نظارت بر کار 

 باشدهای مدّون دولت میمنظور از نظارت، حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها بر اساس برنامه
 ب. هماهنگی تصمیمات وزیران 

باشد، طبعًا رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول کل امور دولت می
های هر یک از صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیأت وزیران خواهد بود. در این هماهنگی ابتدا امور و برنامهمقام  

گیرد ها وجود دارد مورد شناسایی قرار میشود و موارد مشترک و احیانًا موارد اختالف که بین دستگاهبررسی میها به طور مجّزا  دستگاه 
های ستادی زیر نظر خود و یا در هیأت وزیران امور مذکور را به نحو شایسته و متناسب با سیاست  ور از طریق دستگاه و آنگاه، رئیس جمه

 نماید.جمعی نظام اجرایی تنظیم می
 مشی دولت با همکاری وزیرانج. تعیین خط
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نمایند، از جمعی در هیأت وزیران شرکت می  دهد تا با همکاری همۀ وزیران که به نحوقانون اساسی به رئیس جمهور این امکان را می
آیین تصویب  یا  به مجلس  قانونی  لوایح  تقدیم  آییننامهطریق  یا  و  قوانین  اجرایی  تعییننامههای  و های  برنامه  اجرایی،  وظایف  کنندۀ 

 مشی دولت را تعیین نماید. خِطّ 
 های وابسته ریاست عالی سازمان •

 رکننده و ناظهای هماهنگالف. سازمان
 های ذیل مورد توّجه است: در اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت سازمان

برنامه .1 و  مدیرّیت  اصل  سازمان  موجب  به  کشور:  »رئیس   126ریزی  مسئولیت  ام:  برنامه  جمهور  بودجه  امور  اداری  و  امور  و   و 
 بگذارد«  دیگری  عهده آنها را به تواند ادارهدارد و می کشور را مستقیمًا بر عهده  استخدامی

از معاونان خود )رئیس سازمان   .2 از طریق کی  به ریاست جمهوری است که  این سازمان وابسته  سازمان حفاظت محیط زیست: 
 کند. حفاظت محیط زیست( آن را اداره می

 ب. سازمان انرژی اتمی
 شود. جمهوری است که از طریق یکی از معاونان خود )رئیس سازمان انرژی اتمی( اداره میسازمان مذکور وابسته به ریاست 

 ج. سازمان تربیت بدنی 
شود. البته این این سازمان وابسته به ریاست جمهوری قرار دارد که از طریق یکی از معاونان وی )رئیس سازمان تربیت بدنی( اداره می

 جوانان تبدیل شده است. سازمان، اخیرًا به وزارت ورزش و 
ت برای وزارت •

ّ
 های بدون وزیرخانهتعیین سرپرست موق

  تعیین   سرپرست  ماه  سه  مدت  وزیر ندارند حداکثر برای  که  هاییوزارتخانه  تواند برایجمهور می  ام: »رئیس  135به موجب ذیل اصل  
 نماید.« 

تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد؛ زیرا اگر قرار باشد که مجلس سرپرست    رسد که تعیین سرپرست نیازی بهدر این مورد، به نظر می
ت را تأیید نماید، این امر تّلقی به رأی اعتماد شده و سرپرست مذکور عماًل عنوان »وزیر« پیدا می

ّ
 کند. موق

 های دولتی اعطای نشان •

 « جمهور است با رئیس دولتی هاینشان ام: »اعطای 129به موجب اصل 

های  نشان  ۱۲۹بینی نموده است: »به منظور اجرای اصل  قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری پیش  7ر این خصوص، مادۀ  د
مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا های لشکری به پیشنهاد رییس ستاد  کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت نشان

 شود.« س جمهور اعطاء میمقام مجاز از طرف وی به وسیلۀ رئی

 وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقّننه و قضائیه . 3
 رئیس جمهور و قّوۀ مقّننه  •

 امضای قوانین 

  وی   به  و ابالغ  قانونی  مراحل  از طی  را پس  پرسیهمه  یا نتیجه  مجلس  مصوبات  است  جمهور موظف  ام: »رئیس  123به موجب اصل  
 بگذارد«  اجرا در اختیار مسؤوالن د و برایامضاء کن 

 پرسیهمه
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پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس پرسی در جمهوری اسالمی ایران: »همهقانون همه  36به موجب مادۀ  
 مجلس شورای اسالمی انجام خواهد شد.«شورای اسالمی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان 

پرسی قانون فوق: »شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه  27همچنین مادۀ  
نظر قطعی خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت کشور اعالم و وزارت کشور از طریق 

 را به اطالع مردم خواهد رساند.« های گروهی نتیجه نهایی رسانه 
 نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت

 شوند«می  معرفی مجلس اعتماد به  رأی گرفتن و برای جمهور تعیین ام: »وزراء توسط رئیس 133به موجب اصل 
 جدید از مجلس   وزیر یا وزیران  باید برای  صورت  کند و در این  تواند وزراء را عزلجمهور می  ام: »رئیس  136همچنین به موجب اصل  

 شورای  تغییر نماید باید مجددًا از مجلس  وزیران  از هیأت  نیمی  دولت  به  از ابراز اعتماد مجلس  پس  که  اعتماد بگیرد و در صورتی  رأی 
 اعتماد کند.«  رأی  تقاضای وزیران هیأت برای اسالمی
 اعتماد بگیرد. در دوران  رأی  دیگر باید از مجلس  از هر اقدام  و پیش  از تشکیل  پس  وزیران  هیأت  جمهور برای  رئیسام: »  87و اصل  
 اعتماد کند.« رأی تقاضای وزیران هیأت برای تواند از مجلسمی و مورد اختالف مهم نیز در مورد مسائل تصدی

ف انتخابات
ّ
 توق

و تأیید    نمایندگان  مجموع  چهارم  سه  جمهور و تصویب  پیشنهاد رئیس  کشور به  نظامی  و اشغال  جنگ  مانام: »در ز  68به موجب اصل  
 شود.« می متوقف معّینی مّدت  برای مملکت یا تمامی شدهنقاط اشغال انتخابات نگهبان شورای

جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در    قانون تعیین حدود و وظایف ریاست جمهوری: »در زمان  8همچنین مادۀ  
شده یا تمامی کشور را، با ذکر مدت کتبًا به پذیر نباشد، رییس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغالیک یا چند حوزه انتخابیه امکان

 نماید.« مجلس شورای اسالمی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می
 حضور و احضار به مجلس

تواند مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان الزم ور حِقّ شرکت در جلسات علنی مجلس را دارد و میرئیس جمه
 شود: شان استماع میبدانند رئیس جمهور مکّلف به حضور است و اگر تقاضا کنند مطالب

اد سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه حضور رئیس جمهور در مجلس برای معّرفی وزیران، تقدیم لوایح مهّم و ایر  .1
 دهد.قّوۀ مقّننه در تکاپوی مثبت قرار می

 نماید.احضار رئیس جمهور ناشی از نظارتی است که مجلس از طریق سؤال و یا استیضاح بر اساس ضوابط مقّرر إعمال می .2
 تقاضای تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس 

»...در شرا  69به موجب اصل   ایجاب  امنیت  رعایت   که  ، در صورتییط اضطراریام:  به  کشور   جمهور... جلسه  رئیس  تقاضای  کند، 
شود...« با تشکیل شورای عالی امنّیت مّلی تقاضای رئیس جمهور برای تشکیل جلسات غیرعلنی و طرح مسائل می  تشکیل  غیرعلنی

 .رسدامنّیتی در مجلس از این پس دور از ذهن به نظر می
 رئیس جمهور و قّوۀ قضائیه •

بین رئیس جمهور و قّوۀ قضاییه ارتباط چندانی وجود ندارد و این به خاطر اقتضای استقالل قوۀ قضاییه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر 
این خصوص مقّرر    باشد. با این وجود قانونگذار اساسی، بنا به ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را درکار این قّوه می

 کند انتخاب جمهور پیشنهاد می  رئیس  به  قضائیه  قوه  رئیس  که  کسانی  ... از میان  ام: »وزیر دادگستری  160داشته است. به موجب اصل  
 گردد.«می
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 دولت 
 پردازد.فردی به انجام وظیفۀ سیاسی میباشند که با دو جلوۀ متمایز جمعی )هیأت وزیران( و کنندگان قّوۀ مجریه میوزیران از جمله إعمال

 هیأت وزیران 

 قانون اساسی هیأت وزیران را به عنوان یک تأسیس حقوقی با حقوق و تکالیف مشخّص مورد خطاب قرار داده است، بدون آنکه آن را تعریف کرده 
ا یا معاون  از وزیران و رئیس جمهور )و  اّما تردیدی نیست که این هیأت عبارت است  اّتخاذ تصمیم ّول او( میباشد،  باشند که به نحو مشارکت 

 نمایند. می

 تشکیل هیأت وزیران

 رسمیت هیأت وزیران

، هیأت وزیران اصواًل با آراء اعتمادی که مجلس به هر یک از وزیران داده، شکل گرفته است. اّما برای حصول اطمینان از هماهنگی بین آنها
اعتماد    رأی   دیگر باید از مجلس  از هر اقدام   و پیش  از تشکیل  پس  وزیران  هیأت   جمهور برای  »رئیسام چنین بیان داشته است:    87صدر اصل  

 بگیرد. ... .« 

 جلسات هیأت دولت 

لت با حضور دو سوم اعضای صاحب نامۀ داخلی هیأت دولت چنین آمده است: »جلسه هیأت دو آیین   1در مورد رسمیت جلسات مجلس در مادۀ 
 یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود« لت رسمیت میدورأی هیأت  

باشد، در این صورت معاون اّول به جای رئیس جمهور حِقّ  ریاست جلسۀ هیأت دولت با رئیس جمهور و با موافقت او بر عهدۀ معاون اّول وی می
 رأی خواهد داشت.

 دفتر هیأت دولت

ثبت های آن و همچنین  ه صورت مذاکرات و ترتیب کلیه امور مربوطه به تشکیل جلسات هیأت دولت و کمیسیون»به منظور تنظیم جلسات و تهی
ویژه نمایندگان  یا  نماینده  تصمیمات  و  وزیران  هیأت  مصوبات  ابالغ  و  نگهداری  اصل  و  مطابق  که  می  127ای  مصوبات تعیین  نیز  و   شوند 

ها دفتری زیر نظر معاون اول  نامهنویس لوایح و تصویبگردند، همچنین تنظیم و تدوین پیشتشکیل می  138هایی که مطابق اصل  کمیسیون
گردد ریاست این دفتر با دبیر هیأت دولت است که با حکم معاون اول رییس جمهور منصوب رییس جمهور به نام دفتر هیأت دولت تشکیل می

 نامۀ داخلی هیأت دولت(آیین 19شود.« )مادۀ می

پنجشنبه کند و دستور هفته بعد را حداکثر در  یأت دولت، دستور جلسات هیأت دولت را طبق نظر معاون اول به صورت هفتگی تنظیم می»دفتر ه
 ها و مسائلی که به نظر وزراء و معاونان رییس جمهور الزم است در هیأت وزیران رساند. گزارش هفته قبل از آن به اطالع اعضاء هیأت دولت می

نامۀ داخلی هیأت  آیین  27رسد تا در صورت تأیید در موقع مناسب در جلسه مطرح گردد« )مادۀ  به اطالع رییس جمهور یا معاون اول می  طرح شود
 دولت( 

 

 هاکمیسیون
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 ضرورت تشکیل کمیسیون 

ای ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، گیرندۀ نهایی است. مجموع این امور دار هیأت وزیران، در امور محّوله به خود و پیشنهادهای رسیده تصمیم
طلبد تا با استفاده از نیروهای متخّصص  های گوناگون را میباشد و برای اّتخاذ تصمیم تخّصصاجتماعی، سیاسی، صنعتی، دفاعی و غیره می

ان تسلیم نمایند. به این خاطر است گیری نهایی به هیأت وزیر های مربوط و با عنابت دقیق قضیه پیشنهادهای الزم را تهّیه و برای تصمیمدستگاه 
 شود. های متعددی تشکیل میکه در درون دولت کمیسیون

 هاانواع کمیسیون

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امور زیربنایی و صنعت، لوایح و سیاسی ـ دفاعی که اعضای هر یک های دائم عبارتند از کمیسیونکمیسیون
که به لحاظ ِسَمت خود )وزارت( با کمیسیون ارتباط موضوعی دارند، مانند کمیسیون فرهنگی که اعضای اصلی    دهند از آنها وزیرانی را تشکیل می

 دهند.آن را وزرای فرهنگی و آموزشی )فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش پزشکی( تشکیل می

شود که اعضای آن را هیأت  شد، با تصویب هیأت دولت »کمیسیون خاص« تشکیل میدر موارد ضروری و یا اموری که مربوط به چند کمیسیون با
 کند. دولت انتخاب می

به  برخی  تواند تصویبمی  »... دولت امور مربوط  به  وظایف  از  را  نماید. از چند وزیر )کمیسیون  متشکل  هایکمیسیون  خود  واگذار  ویژه(  های 
 ام( 138. ...« )قسمتی از اصل االجرا استجمهور الزم از تأیید رئیس پس قوانین هها در محدودکمیسیون این مصوبات

 هامقّررات مشترک کمیسیون

از کمیسیون .1 بود. رؤسای کمیسیون»هر یک  نایب رییس خواهد  نواب رؤسا را اعضای  های دائمی و خاص دارای یک رییس و یک  ها و 
گاه انتخاب میدر اولین جلسه خود    هاکمیسیون نمایند. هر کمیسیون یک دبیر خواهد داشت که دبیر هیأت دولت وی را از میان کارشناسان آ

 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین 7نماید.« )مادۀ به امور مربوطه به کمیسیون انتخاب می
 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین  14کند.« )مادۀ »دبیر کمیسیون با هماهنگی رییس کمیسیون، دستور جلسه را تنظیم می  .2
های های خاص و کمیسیونای یک بار و کمیسیونهای دائمی هیأت دولت در صورت داشتن موضوع در دستور حداقل هفته»کمیسیون  .3

 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین 8یابد.« )مادۀ ویژه ... با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می
آید. نظر کمیسیون همراه با امضاء موافق یا مخالف  گیری به عمل مینماید و در مورد آن رأی»رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعالم می  .4

نامۀ داخلی هیأت آیین  16شود. رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است.« )مادۀ  جلسه درج میاعضای کمیسیون در صورت
 دولت( 

می  .5 دولت  هیأت  پیشنهاد»اعضاء  بررسی  هنگام  کمیسیونتوانند  در  که  شان  مواردی  در  و  یابند  حضور  رأی  حق  با  ویژه  و  دائمی  های 
ها باید هر یک از اعضاء هیأت دولت را که پیشنهاد یا موضوع  های مزبور الزم بدانند موظف به شرکت هستند. همچنین کمیسیونکمیسیون

 نامۀ داخلی هیأت دولت( یینآ  26شود به کمیسیون دعوت کنند.« )مادۀ می دستور با وظایف آنها مربوط

 کمیسیون حقوقی

قانون اساسی،   127های دولت و نمایندگان ویژه موضوع اصل  ها و لوایح و ارائه مشاور حقوقی به کمیسیوننامه»به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب
 گردد اعضاء کمیسیون مزبور از می  کمیسیونی به عنوان )کمیسیون حقوقی( با مسؤولیت معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور تشکیل

شوند و هر یک از آنها مسؤولیت مشاوره یکی از میان حقوقدانان مجرب تعیین و یا حکم معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منصوب می
 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین  21باشند.« )مادۀ دار میهای دولت را عهدهکمیسیون
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 کیفّیت کار هیأت وزیران 

 پذیرد: ار هیأت وزیران، همکاری و هماهنگی بین وزیران است که با طِیّ مراحل ذیل آغاز و پایان میک

 پیشنهاد 

باشند. کّلیۀ پیشنهادها برای معاون اّول رئیس  رئیس جمهور، معاونان وی و وزراء، پیشنهاددهندگان موضوعات قابل طرح در هیأت وزیران می
پیشنهادی ممکن است جنبۀ عادی یا فوری داشته باشد که تشخیص نهایی آن با رئیس جمهور یا معاون اول  شود. موضوعات  جمهور فرستاده می

 22شود تا آنها را به جریان اندازد. )مواد  اوست. پیشنهادهای رسیده پس از مالحظۀ معاون اول و دستور وی ثبت و به دفتر هیأت دولت ارسال می
 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین 24و 

 ررسی مرحلۀ اول ب

شود. دفتر هیأت دولت، »موضوعات عادی پس از مالحظه معاون اول و دستور وی، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیأت دولت ارجاع می
هیأت  دهد تا نظرات خویش را کتبًا ظرف یك هفته به دفتر  پیشنهاد را به منظور بررسی حقوقی در اختیار معاونت حقوقی رییس جمهور قرار می

  ۲۰دولت ارسال نماید. پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاونت حقوقی و امور مجلس به کمیسیون مربوط ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف  
 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین 24روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.« )قسمت الف مادۀ 

زمان، برای معاونت حقوقی و  خصوص تعیین فوریت، از طریق دفتر هیأت دولت هم  »موضوعات فوری پس از مالحظه و دستور معاون اول در
ارسال می مربوط  کمیسیون  و  ریاست جمهوری  را ظرف  امور مجلس  خود  نظر   ... معاونت  مربوط می  ۴۸شود.  کمیسیون  به  و  ساعت  فرستد 

دهد.« )قسمت  ها را مورد رسیدگی قرار میپیشنهادها، آن  کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور حداکثر ظرف یك هفته به ترتیب وصول
 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین  24ب مادۀ 

 ۲۴االمکان  »موضوعات دو فوریتی پس از مالحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تأیید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیأت دولت، حتی
گیرد تا به هنگام ار رییس کمیسیون مربوط و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور قرار میساعت قبل از تشکیل جلسه هیأت وزیران در اختی

 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین  24طرح پیشنهاد در اولین جلسه هیأت وزیران، نظرات خود را مطرح نمایند« )قسمت ج مادۀ 

نامۀ داخلی آیین  24از جلسات قابل طرح است.« )قسمت د مادۀ  »پیشنهاد آنی، با تشخیص رییس جلسه هیأت دولت در هنگام تشکیل هر یك  
 هیأت دولت(

 بررسی و تصویب در هیأت دولت 

گیرد«  ها به ترتیب وصول به دفتر هیأت دولت و با تفکیك نوع دو فوریتی، فوری، عادی در دستور هیأت وزیران قرار می»نتیجه بررسی کمیسیون
 ( نامۀ داخلی هیأت دولتآیین 25)مادۀ 

کمیسیون گزارش  کمیسیون»توضیح  رییس  با  دولت  هیأت  در  توضیح،  ها  از  پس  بود.  خواهد  کمیسیون  اعضاء  از  یکی  یا  رئیس  نایب  یا  ها 
کند. در مورد موضوعات عادی، پس از اظهارنظر سه موافق و سه مخالف  عنداالقتضاء، پیشنهاددهنده دالیل و ضرورت تصویب پیشنهاد را بیان می

رییس جلسه  یگیری مرأی  به تشخیص  بنا  باشد، موافقین  نداشته  اگر مخالفی  و  باشد، مخالفان  نداشته  پیشنهاد موافقی  شود. در صورتی که 
توانند اظهارنظر کنند. چنانچه به تشخیص رئیس جلسه اظهارنظر دیگر اعضاء هیأت دولت نیز ضرورت داشته باشد، مذاکرات تا اعالم کفایت  می

 نامۀ داخلی هیأت دولت(آیین 28یابد.« )مادۀ امه میآن از طرف رییس، اد
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 وظایف و اختیارات هیأت وزیران

 ها و لوایحطرح .1
 تصویب لوایح و تقدیم آن به مجلس  •

 شود ...« می تقدیم مجلس به وزیران هیأت از تصویب پس قانونی ام: »لوایح 74به موجب اصل 
رسد و از طریق معاون امور مجلس رییس های مربوط میجمهور و وزیر با وزرا یا رؤسای دستگاه »لوایح ... به امضاء مشترك رییس  

 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین 31گردد.« )مادۀ جمهور تقدیم مجلس می
 دفاع از لوایح  •

از اعضای دولت ارتباط دارد، باشد. در مورد لوایحی که مشخصًا به موزۀ مسؤولیت هر یک  دفاع از لوایح بر عهدۀ نمایندگان دولت می
نظرات وزیر مربوطه با معاون حقوقی و پارلمانی و مسؤول اجرایی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط در مقام دفاع صرفًا بیانگر نظرات دولت 

مجلس حضور    ها و جلسات علنیهای اجرایی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونخواهند بود. هیچ یک از مقامات و نمایندگان دستگاه 
 نامۀ داخلی هیأت دولت( آیین  32یابند، مجاز به مخالفت با مفاّد الیحۀ دولت نخواهند بود )مادۀ می

 هادفاع از مواضع دولت در مورد طرح •
به   های قانونی مطلع شود و آنگاه نمایندگان قانونی خود راشود که از مفاّد طرحبرای دولت در مقام اجرای قوانین این حق ایجاد می

گرایانۀ دولت و مسائل و مشکالت احتمالی که پس از تصویب قانون در اجرا پیش خواهد آمد  مجلس معّرفی نماید تا در بیان مواضع واقع
 های مجلس و در حضور نمایندگان بحث و گفتگو کنند.در کمیسیون

 هانامهها و تصویبنامهتصویب آیین .2
برای   حق  وزیران  ام: »هیأت  138به موجب اصل   تأمین  اداری   وظایف  انجام  دارد  تنظیم  قوانین  اجرای  و  وضع    به   اداری  های سازمان  و 

 بپردازد.« نامهو آیین نامهتصویب
 تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری . 3

 وزیران  هیأت  تصویب  به  هر مورد، موکول  در  داوری   به  آن  یا ارجاع  و دولتی  عمومی  اموال  راجع به  دعاوی   ام: »صلح  139به موجب اصل  
نیز برسد. موارد   مجلس  تصویب  باید به  داخلی  باشد و در موارد مهم  خارجی  دعوی  طرف  که  برسد. در مواردی  مجلس  اطالع  و باید به  است
 کند.« می تعیین را قانون مهم

 تصمیمات سیاسی  . 4
باشد. تصمیمات سیاسی دولت ممکن است جنبۀ کّلی و نوعی و یا جنبۀ شّیت امور اجرایی کشور میهیأت دولت مرکز اّتخاذ و هدایت و تم 

شود. اّما بسیاری از تصمیمات به صورت فردی و موردی نامه متجّلی میفردی داشته باشد. تصمیمات نوعی و غیرشخصی به صورت آیین
 دام، تخصیص بودجه، مجّوز ورود و خروج، ایجاد و یا قطع رابطۀ سیاسی و ...(شود )نظیر تعیین استانداران، صدور مجّوز استخ اّتخاذ می

 های اجرایی حِلّ اختالف بین دستگاه .5
  تفسیر یا تغییر قانون  نیاز به  که  در صورتی  دولتی  هایدستگاه   قانونی  در وظایف  نظر و یا تداخل  ام: »در موارد اختالف  134به موجب اصل  

 .« االجرا استشود الزمجمهور اتخاذ می پیشنهاد رئیس به که وزیران هیأت صمیمباشد، ت نداشته

 

 وزیران
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 شرایط تصّدی وزارت 

اّما، در اصل   تواند به مقام وزارت  کس نمینویس آن آمده است: »هیچپیش  106قانون اساسی هیچ گونه اشاره به شرایط وزارت ننموده است. 
 مسلمان و ایرانی و تبعۀ ایران باشد« برسد، مگر آنکه 

 تعیین وزیر 

 شوند«می  معرفی مجلس اعتماد به  رأی گرفتن و برای جمهور تعیین ام: »وزراء توسط رئیس 133به موجب اصل 

 

 سمت وزارت 

به شخص وزیر می قائم  قابلوزارت  و  ذیل نشان میباشد  نکات  البته  نیست.  به دیگران  را نمی  دهد که اصلواگذاری  امر مطلقی مذکور  توان 
 دانست: 

 خانهسرپرستی موقت وزارت .1
ای بدون سرپرست بماند. از طرفی دیگر تا تعیین خانه ممکن است به دالیلی )مانند عزل، استعفا، رأی عدم اعتماد یا فوت وزیر( وزارت 

تعطیل نمود؛ بنابراین، موضوع قائم به شخص بودن تواند قسمتی از امور را  انجامد نمیاالصول مّدتی به طول میوزیر جدید که علی
وزیر ندارند   که   هاییوزارتخانه  تواند برایجمهور می  ام چنین آمده است: »رئیس  135وزارت عماًل منتفی است، در این باره در ذیل اصل  

 نماید.« تعیین سرپرست ماه سه مدت حداکثر برای
 امور وزارتی  .2

چنان زیاد و متراکم است که  اّتخاذ شده وقتی اعتبار دارد که وزیر آن را امضاء کرده باشد. اّما امور وزارتی آن  از نظر حقوقی تصمیمات
 باشد. وزیر شخصًا قادر به انجام تمام آنها نیست. وزیر برای انجام کارهای خود ناگزیر از اّتخاذ رویۀ مناسب می

نامه و هدایت سیاسی امور مربوط ت و شرکت در هیأت وزیران، وضع آیینامور که دارای وصف خاص سیاسی هستند )مانند عضویّ  .1
 خانه( قائم به شخص وزیر و غیرقابل انتقال به دیگری است.به وزارت 

اداری و استخدامی وزارت .2 امور  با ایجاد شاخه امور اجرایی و فّنی همچنین  انجام شود  باید  های معاونت و  خانه که زیر نظر وزیر 
 مسؤولّیت هر شاخه به یک معاون و تفویض اختیار به وی عملی است.سپردن 

 

 مسؤولّیت وزیران

 های گوناگونی را در قائل شده است: جانبۀ افراد برای وزیران مسؤولّیتقانون اساسی با در نظر گرفتن حقوق همه

 مسؤولّیت سیاسی  .1
و در    است  جمهور و مجلس  در برابر رئیس  خویش  خاص  وظایف  مسؤول  از وزیران  ام قانون اساسی: »هر یک  137به موجب اصل  

 .« نیز هست دیگران اعمال رسد مسؤولمی وزیران هیأت تصویب به که اموری
 مسؤولّیت مدنی  .2
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اینکه: »کارمندان دولت و شهرداری  11صدر مادۀ   با ذکر  آنها که  قانون مسؤولّیت مدنی  به مناسبت انجام ها و مؤسسات وابسته به 
باشند« تلویحًا مسؤولّیت را وارد نمایند شخصًا مسؤول جبران خسارت وارد میاحتیاطی خساراتی به اشخاص  وظیفه عمدًا یا در نتیجه بی

حسب  برنماید، اّما ذیل مادۀ مذکور اعالم داشته است: »در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که متوّجه أعمال وزیران نیز می
ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.« 

 سازد.شود( از مسؤولّیت مبّرا میاش )که نوعًا حاکمّیت تلقی میبا این وجود وزیر را به خاطر أعمال سیاسی
 مسؤولّیت کیفری . 3

 شوند:ب جرائم عمومی مجرم عادی و به عّلت ارتکاب خیانت سیاسی مجرم سیاسی قلمداد میوزراء به عّلت ارتکا
قوانین جزایی   .1 افراد مردم مشمول  مانند سایر  وزراء   )... اختالس  ارتشاء،  آزادی مردم،  به  )تجاوز  ارتکاب جرائم عمومی  در مورد 

در مورد   ... وزیران   اتهام  به   ام که بیان داشته است: »رسیدگی  140باشند و مسؤولّیت کیفری دارند. به موجب اصل  الشمول میعام 
 شود.« می انجام دادگستری عمومی هایدر دادگاه  اسالمی شورای مجلس با اطالع عادی  جرائم

اش  ی سیاسی کم از جرائم عمومی نیست و برای مردم این انتظار وجود دارد که وزیر به خاطر بزهکار ارتکاب جرائم سیاسی دست .2
 مورد محاکمه قرار گیرد

 مسؤولّیت مالی  . 4
 شود که می  رسیدگی  قضائیه  قوه  ، توسط رئیسو بعد از خدمت  قبل  آنان  و همسر و فرزندان  ... وزیران  ام: »دارایی  142به موجب اصل  

 باشد.« نیافته ، افزایشحق بر خالف

 

 وظایف و اختیارات وزیران 

 ادارۀ وزارتخانه .1
خانه بر اساس وظایف باشد. وزیر در رأس وزارت خانۀ مشخص، با وظایف و اختیارات معّین میتکلیف اّول هر یک از وزیران ادارۀ وزارت 

 خانه را بر عهده دارد. و اختیارات مقّرر، مدیرّیت وزارت
 عضوّیت هیأت وزیران  .2

مشی سیاسی دولت، هیأت وزیران را نیز بر عهده دارند و در تعیین خط  وزراء عالوه بر تصّدی وزارتخانۀ مربوطه، رسمًا و قانونًا عضوّیت
 جمعی دارند.ها و همچنین تصمیمات سیاسی، مشارکت دستهنامهها و تصویبنامهتصویب لوایح، آیین

 های وابسته قیمومت بر سازمان . 3
شود. این قبیل مؤّسسات را ها، واگذار میخانهارت هایی به جز وز بعضی از امور عمومی و دولتی به موجب قانون به مؤّسسات و سازمان

 گویند. که از آزادی عمل کافی برخوردارند اصطالحًا »مؤّسسۀ دولتی« می
ها را از مجموعۀ تشکیالت قدرت کند دستگاه اعطای استقالل به مؤّسسات ناشی از مالحظات فّنی و علمی است که گاهی ایجاب می

استقالل و شخصّیت حقوقی متمایز قائل شوند تا به دور از جریانات مؤثر سیاسی و احیانًا مداخالت فراوان  مرکزی جدا نموده و برای آنها  
قدرت مرکزی، قادر به انجام وظیفه باشند. البّته این استقالل تا حّدی قابل قبول است که منجر به هرج و مرج نگردد و دولت بتواند به 

 این نظارت را »قیمومت اداری« گویند. گونه مؤّسسات نظارت اصولی نماید.این
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خانۀ معّین دار، وابسته گیری نظارت مذکور بدین ترتیب است که هر مؤّسسه اجرایی و فّنی، به لحاظ آنکه ارتباط موضوعی یا وزارتشکل 
یر بر مؤّسسات وابسته به  شود تا رئیس جمهور و مجلس، از طریق مراجعه به وزیر، قادر به نظارت و مؤاخذه باشند. فلذا، وز به آن می

نماید. وی در خانۀ تحت تصّدی خود، از طریق عزل و نصب مدیران، به منظور حفظ مصالح کشور، بر کار آنان إعمال قیمومت میوزارت 
 قبال این نظارت، در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسؤولّیت سیاسی دارد. 

 های دولتی عضوّیت در مجامع عمومی شرکت . 4
احد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی »شرکت دولتی و 

  4و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.« )مادۀ    شده
 قانون محاسبات عمومی کشور( 

گردد. بدین ترتیب،  های دولتی تأمین میها و سازمانخانه های دولت به حساب وزارت گذاری های دولتی، نوعًا با سرمایه شرکتسرمایۀ  
باشند در مجمع عمومی شرکت عضویت دارند و برابر قوانین  های شرکت میوزراء به عنوان نمایندگان دولت که صاحب اصلی سرمایه

 نمایند. جارت عمل و اقدام میجارّیۀ کشور به ویژه قانون ت
 نامهنامه و صدور بخشوضع آیین .5

 و صدور بخشنامه   نامهوضع آیین  حق  وزیران  هیأت   و مصوبات  خویش  نیز در حدود وظایف  از وزیران  ام: »... هر یک  138به موجب اصل  
 را دارد ...« 

 ارتباط با قّوۀ مقّننه . 6
 ، بین اعضای قّوۀ مجریه و از جمله وزراء و قّوۀ مقننه ارتباطاتی بدین شرح وجود دارد:های پارلمانیدر کشور ما همانند نظام

 69شود« )اصل  می  تشکیل  غیرعلنی  ... جلسه   تقاضای   کند، به  کشور ایجاب  امنیت  رعایت  که  ، در صورتی»در شرایط اضطراری .1
 ام(

باشند و در   داشته  خود را همراه  توانند مشاورانرا دارند و می  مجلس  علنی  تدر جلسا  شرکت  یا به انفراد حق  اجتماع  به  »وزیران .2
 ام( 79شود.« )اصل  می استماع تقاضا کنند مطالبشان حضورند و هر گاه به  بدانند، وزراء مکلف الزم نمایندگان که صورتی

 

ح 
ّ
 نیروهایی مسل

به   در مفهوم سّنتی  نظامی اطالق مینیروهای مسّلح،  منّظم  قوای  با  مجموعۀ  مقابله  یا  و  بیگانگان  مقابل  در  از سرزمین  دفاع  برای  که  شود 
 شوند. های داخلی و حفظ منافع مّلی تشکیل میآشوب

مجریه، آن  ام در نظام جمهوری اسالمی ایران، فرماندهی کِلّ نیروهای مسّلح با رهبری است که در مقام ریاست قوۀ    110اصل    4به موجب بند  
های دفاعی امنیتی کشور را تعیین و برای اجراء های رهبری، سیاستکند و شورای عالی امنّیت مّلی، در محدودۀ سیاست را هدایت و کنترل می

 نماید.به نیروهای مسّلح ابالغ می

 

ح
ّ
 دالیل وجودی نیروهای مسل

ح نظامی برای حفظ استقالل کشور  •
ّ
 نیروهای مسل
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ها برای حفظ حدود و ثغور کشور خود، اقدامات الزم به عمل آورند. تشکیل نیروهای کند که دولتمّیت مّلی اقتضاء میاصل استقالل و حاک
 باشد.کنندۀ این منظور میمسّلح تأمین

ت کشور، در زمان شوند و با توّجه به وضعیهرچند که تهدید خارجی نوعًا اتفاقی و َگهگاهی است؛ اّما نیروهای مسّلح به طور دائم تشکیل می
 کنند: جنگ یا صلح عمل می

ح:  .1
ّ
 در زمان صلح، نیروهای مسل

پردازند تا در صورت بروز حادثه یا وقوع حمله از زنی و مراقبت میاواًل، از طریق پوشش زمینی، دریایی و هوایی دائمًا و احتیاطًا به گشت
 سوی بیگانه، قادر به دفع تجاوز باشند.

 دهند.آموزش مستمر نیروهای انسانی در کادرهای ثابت و وظیفه، کشور را در آمادگی دائم رزمی قرار میثانیًا، از طریق 
 پردازند.ثالثًا، از طریق صنعتی و یا تجاری به تأمین ساز و برگ نظامی می

ح، .2
ّ
به موجب دستور فرماندهی کِلّ قوا، از تمام تدابیر الزم و با استفاده از نیروهای ثابت، ذخیره و    در زمان جنگ، نیروهای مسل

گیرند. نیروهای احتیاط و احیانًا بسیج عمومی برای تأمین اهداف اصلی )استقالل و تمامّیت ارضی( کار دفاع و حمله را بر عهده می
ای یا جغرافیایی، تمامی اندهی کِلّ قوا بدون استثناء و بدون هیچ گونه انشعاب منطقهمسّلح جنبۀ مّلی داشته و تحت نظارت متمرکز فرم

 شود تا از این طریق بتوان تمامّیت ارضی را تأمین و حفظ نمود.سرزمین را شامل می
ح انتظامی برای حفظ و تأمین امنیت  •

ّ
 نیروهای مسل

یری از هرج و مرج در جامعه و تضمین امنّیت مردم در مقابل تجاوزهای قطعی از اهداف مهّم عمومی در أعمال حاکمّیت، ایجاد نظم و جلوگ
کند، اّما بر هم زدن نظم و تجاوز به امنّیت افراد امر رایجی و یا احتمالی است. هرچند که ضوابط و مقّررات نظم و امنیت را قانون معّین می

نظمی و تجاوز و حفظ امنّیت و آسایش عمومی را خواهد آن و مخالفت با بیاست که صرفًا یک نیروی مجّهز و آماده، قابلّیت جلوگیری از  
شود. شیوۀ تشکیل و طرز کار  داشت. این نیروی مجّهز که به حفظ و تأمین امنیت در داخل کشور مشغول است »نیروی انتظامی« نامیده می

 کند. نیروهای مسّلح انتظامی را قانون داخلی تنظیم می
 

ح جم
ّ
 هوری اسالمی ایران نیروهای مسل

های انقالبی در دیباچۀ خود، تحت عنوان »ارتش مکتبی« چنین آورده است:  قانون اساسی جمهور اسالمی ایران، با درک مراتب و واقعّیت
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسالمی »

شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با هدف فوق شکل داده می
َوّ راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده

ُ
وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ق ِعُدّ

َ
ٍة َو ِمْن ِرَباِط اْلَخیِل  دار خواهند بود )َو أ

ُکْم َو آَخِریَن ِمْن ُدوِنِهْم(« ِه َو َعُدَوّ  ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ الَلّ
 

 ارتش جمهور اسالمی ایران 
 های ارتش اصول و ویژگی

 جمهوری  ارتشدارد: » یام، با بنیانگذاری ارتش بر مبنای مکتب و مردم، آن را از وابستگی به منافع فردی خارج ساخته و مقّرر م  144اصل  
افرادی  است  و مردمی  مکتبی  ارتشی  باشد که  اسالمی  باید ارتشی  ایران  اسالمی باید  به   شایسته   و   انقالب   اهداف   به  بپذیرد که  خدمت  را 
 فداکار باشند.«  آن تحقق و در راه   مؤمن اسالمی
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های نیروهای مسّلح را بدین شرح بیان  باشد، همچنین اصول و ویژگیتبط با اصل فوق میقانون ارتش جمهوری اسالمی ایران، مر   6مادۀ  
 های اساسی نیروهای مسلح عبارتند از: نموده است: »اصول و ویژگی

در تشکیل و تجهیز نیروهای مسلح اساس و ضابطه مکتب اسالم است به نحوی که بر همه شؤون و ابعاد آن، الف ـ اسالمی بودن:  
و مقررات شرع حاکمیت داشته باشد. نیروهای مسلح رسالت مکتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پیروی از اصول اخالقی    ضوابط

 دانند. اسالم و احترام به شخصیت انسانی افراد را وظیفه خود می
باشد و نیل به های آن حاکم میتمامی ردهنیروهای مسلح تحت فرمان فرماندهی کل بوده و اصل وحدت فرماندهی در  ب ـ والیی بودن:  

رده  تمامی  در  میفرماندهی  صورت  کارآیی  و  شایستگی  اساس  بر  شرع،  ها  م  مسلَّ دستورات  با  مغایر  که  صورتی  در  فرمانده  دستور  گیرد. 
وهای مسلح در خط سیاسی االجرا است. پرسنل نیر های فرماندهی کل و حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسالمی ایران نباشد، الزمفرمان

 باشد.های سیاسی با توجه به فرمان مقام رهبری مطلقًا ممنوع میمقام رهبری بوده، عضویت و وابستگی آنان در تشکل
نمایند و در زمان  های امت اسالمی انجام وظیفه مینیروهای مسّلح همواره در کنار مردم و در جهت مصالح و آرمانج ـ مردمی بودن:  

به درخواست دولت افراد و تجهیزات فنی خود را در حدی که به آمادگی رزمی آنها آسیبی وارد نیاید، در جهت خدمت به مردم در صلح نیز  
 گیرند. زمینه کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به کار می

ها از قبیل سازماندهی، آموزشی،  خودکفایی در کلیه زمینهگیری از تمامی توان خود در جهت رسیدن به  نیروهای مسلح با بهرهدـ  خودکفایی:  
 نمایند. تدارکاتی، اطالعاتی و صنعتی تالش می

با ایجاد انضباط معنوی برخاسته از اعتقاد و ایمان پرسنل، وضع مقررات منطقی و عادالنه و برقراری هـ ـ انضباط:   نیروهای مسلح باید 
 کامل دستورات و مقررات را فراهم سازند.های تشویق و تنبیه، زمینه اجرای سیستم

ها، گزینش ها و روش، إعمال مدیریت بکارگیری سیستمهای ستادی ریزی ها اعم از طرح در نیروهای مسّلح در تمامی زمینهو ـ سادگی:  
سازی های یکنواختروشمورد حذف و  ها باید اصل سادگی رعایت شود. تشکیالت غیرضروری و تشریفات بیتکنولوژی و صدور دستورالعمل

 مورد توجه قرار گیرد.
گیری از تمامی امکانات جمهوری بایست از چنان آمادگی، تحّرک و اقتداری برخوردار باشند که بتوانند با بهرهنیروهای مسلح میز ـ اقتدار:  

 اسالمی، جرأت تعّرض را از دشمنان آشکار و نهان سلب نمایند.
گیری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هر گونه تجاوز دفاع نموده و  ح با بهرهنیروهای مسلح ـ تدافعی بودن:  

نمایند و در عین اعتقاد به اصل عدم تعرض، ملل مسلمان یا مستضعف غیر معارض با اسالم را برای دفاع از متجاوز را تنبیه و سرکوب می
 کنند.«خود یاری می

 وظایف ارتش مأموریت و  

دارد«    کشور را بر عهده  اسالمی  جمهوری  و نظام  ارضی  و تمامیت  از استقالل  پاسداری  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتشام: »   143به موجب اصل  
 ای را قائل است: بنابراین اصل، قانون اساسی برای ارتش وظایف دوگانه 

ای باید عمل  هیچ مضایقهرود که برای حفظ آن بیقالل اصل مقّدسی به شمار میاست پاسداری از استقالل و تمامّیت ارضی کشور: .1
د. کرد. قانون اساسی پاسداری از استقالل و تمامّیت ارضی کشور را بر عهدۀ ارتش قرار داده است تا بر اساس ضوابط مقّرر انجام وظیفه نمای

چنین بیان نموده است: »مأموریت و وظایف ارتش به شرح زیر تش را اینقانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مأموریت و وظایف ار   7مادۀ  
 باشد: می

 الف ـ آمادگی و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقالل، تمامیت ارضی نظام جمهوری اسالمی ایران و منافع کشور. 
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طلبان و جریانات براندازی در مواقع ضروری یان، قاچاقچیان، تجزیهب ـ همکاری با نیروهای انتظامی سپاه پاسداران در مقابله با اشرار، یاغ
 بنا به دستور.

ج ـ آمادگی جهت همکاری با سپاه پاسداران در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غیر معارض با جهان اسالم، در دفاع از خود در برابر  
 تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواست آنان و بنا به دستور.

قانون اساسی   ۱۴۷اختیار قرار دادن افرادی که در استخدام ارتش هستند و تجهیزات فنی خود بنا به درخواست دولت در اجرای اصل    د ـ در
 و با رعایت کامل موازین عدل اسالمی در حدی که بنا به تشخیص شورای عالی دفاع به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

های ات و گسترش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی متناسب با امکانات و تهدیدات، برای انجام مأموریتهـ ـ سازماندهی، آموزش، تجهیز
 محوله

 های وابسته به آنها.و ـ تالش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسالمی در ارتش و وزارت دفاع و سازمان

 ور و نظام جمهوری اسالمی در چهارچوب قانون خدمت وظیفه عمومی ز ـ آماده نمودن مردم برای دفاع مسلحانه از کش 

 ح ـ کمک به سپاه پاسداران در آموزش و سازماندهی بنا به دستور.

 ها و سازماندهی.ها از قبیل صنعتی، آموزشی، تدارکاتی، اطالعاتی، روشط ـ اقدامات الزم در جهت نیل به خودکفایی در کلیه زمینه

اقدامات الزم د ـ  ارزیابی مستمر ی  و  نهان منطقه و جهان  اوضاع، رویدادها و تحوالت سیاسی، نظامی آشکار و  از  ر زمینه کسب اطالع 
 تهدیدات و توان رزمی دشمنان بالفعل و بالقوه. 

 های امنیتی.های وابسته به آنها در زمینه ک ـ تالش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان

 نماید.« ـ ایجاد تسهیالت الزم برای همکاری سپاه پاسداران با ارتش در مواقع ضروری که شورای عالی دفاع تعیین می ل

و رهبری(    نظام جمهوری اسالمی بر پایۀ ایمان به اصول دین )توحید، نبّوت، عدل، معاد و امامت   پاسداری از نظام جمهوری اسالمی: .2
انی استوار است. حاکمّیت اسالم، والیت فقیه، حاکمّیت مّلی، شوراهای مردمی، استقالل و آزادی از  و همچنین کرامت و ارزش واالی انس

رسد که هرگاه موقعیت هر یک از اصول  جمله اصولی است که نظام متکی بر آنها و یا به خاطر آنها تأسیس شده است. ظاهرًا چنین به نظر می
 نظام، باید ورود کند. مذکور در خطر افتد، ارتش به عنوان پاسدار 

 سازماندهی ارتش

گردد« )مادۀ های وابسته به آنها اطالق می»ارتش جمهوری اسالمی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمان
 قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران(  3

ایران، ستاد فرماندهی کّل در   .1 نماید. کار آن ارتش بوده و فرماندهی کّل را در ادارۀ ارتش یاری می ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی 
تهّیۀ طرح فرماندهی،  به  اّطالعات  تقدیم  و  تهّیه  فرماندهی،  با  و دستورالعملمشاوره  نیروهای سه  های ها  بر  نظارت  و  ارتش نظامی  گانۀ 

 باشد. می
روند که بر اساس ضوابط معّین، پاسداری از حدود و ثغور آبی و خاکی  مار میهای اجرایی ارتش به شنیروهای زمین، هوایی و دریایی از اندام .2

 و فضای جمهوری اسالمی در زمان صلح و امور دفاع و حمله در زمان جنگ را بر عهده دارند.
امور تحقیقاتی و صنایع وزارت دفاع از طرف قّوۀ مجریه کلّیۀ امور اداری و استخدامی و همچنین امور پشتیبانی )تأمین کلّیۀ تجهیزات( و   .3

 نظامی را بر عهده دارد. 
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سازمان عقیدتی، سازمانی است که زیرنظر مقام فرماندهی کِلّ قوا مأمور رشد و گسترش فرهنگ اسالمی در ارتش و موّظف به آموزش و ارائۀ   .4
 .باشدهای مختلف ارتش میهای مکتبی و نظارت بر حفظ و عمل به موازین اسالمی در بدنهخِطّ مشی

 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

برای   تشکیل  انقالب  این  پیروزی  روزهای   در نخستین  که  اسالمی  انقالب  پاسداران  ام: »سپاه   150به موجب اصل   در   نقش  ادامه  شد،  خود 
 نیروهای  و قلمرو مسؤولیت  با وظایف  در رابطه   سپاه  این  و قلمرو مسؤولیت  ماند. حدود وظایفپابرجا می  آن  و دستاوردهای  از انقالب  نگهبانی

 شود.« می تعیین قانون وسیله آنها به میان برادرانه  و هماهنگی دیگر با تأکید بر همکاری مسلح

اسداران انقالب ( و قانون مقّررات استخدامی سپاه پ 15/6/1361در راستای اجرای اصل فوق، اساسنامۀ سپاه پاسداران انقالب اسالمی )مصّوب  
( تشکیالت، مأموریت و امور اداری و استخدامی این سازمان را به تفکیک مشخص نموده است. به موجب مادۀ  21/7/1370اسالمی )مصّوب  

اساسنامۀ مذکور: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی   1
های الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و  رانی و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانای

 باشد« تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسالمی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می

 سپاه  وظایف و اختیارات

 هایی را از قرار ذیل مقّرر داشته است:فصل دوم اساسنامۀ یادشده برای سپاه پاسداران مأموریت

باشند. هایی که درصدد خرابکاری براندازی نظام جمهوری اسالمی و یا اقدام علیه انقالب اسالمی ایران میمبارزه قانونی با عوامل و جریان .1
 (2)مادۀ 

 (3باشند. )مادۀ می ه با توسل به قّوۀ قهریه درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسالمیمبارزه قانونی با عواملی ک .2
نمایند. )مادۀ اقدام همانند دیگر نیروهای انتظامی، در جهت خلع سالح کسانی که بدون مجوز قانونی اسلحه و مهمات حمل و نگهداری می .3

4) 
 (5جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور. )مادۀ همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در  .4
 (6های سیاسی و مذهبی. )مادۀ همکاری با دیگر نیروهای انتظامی در جهت حفاظت از اماکن و شخصیت .5
ایران.  همکاری با ارتش جمهوری اسالمی ایران در مواقع لزوم در جهت پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی   .6

 (7)مادۀ 
 (8همکاری با ارگان اطالعاتی کل کشور طبق قانونی. )مادۀ  .7
سازماندهیبرنامه .8 آموزشریزی،  اجرای  و  فرماندهی  و  اداره  موازین  ،  طبق  بر  مستضعفین  بسیج  اعضاء  نظامی  و  سیاسی  عقیدتی،  های 

 (9اسالمی. )مادۀ 
 ( 10انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی. )مادۀ  مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بالیا و حوادث و .9

 

 سازماندهی سپاه

قانون مقّررات استخدامی سپاه پاسداران: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه   3به موجب مادۀ  
 گردد« های وابسته به آنها اطالق میزمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازماندر سپاه، سازمان حفاظت اطالعات سپاه، نیروهای  
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 نیروی انتظامی 

تاریخ   در  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  قانون  تصویب  سال    27/4/1369با  سه  1370از  )شهربانی، نیروهای  سابق  انتظامی  گانۀ 
د. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران سازمانی مسّلح در تابعیت فرماندهی کّل قوا و وابسته به ژاندارمری و کمیته( در یکدیگر ادغام گردی

 گردد.باشد و فرماندۀ آن از طرف فرماندۀ کّل قوا منصوب میوزارت کشور می

و نگهبانی و پاسداری از   »هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی
قانون نیروی انتظامی جمهوری   3دستاوردهای انقالب اسالمی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسالمی ایران است.« )مادۀ 

 اسالمی ایران( 

 

 همکاری سپاه و ارتش 

ی اسالمی ایران مقّرر داشته است. اّما در مورد سپاه قانون اساسی وظیفۀ اصلی ارتش را پاسداری از استقالل و تمامّیت ارضی و نظام جمهور 
دهد که هر یک از نیروها پاسداران، نقش نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن مورد تأکید قرار گرفته است. با این ترتیب، ظاهر امر نشان می

درانه میان ارتش و سپاه دارد که حدود آن قانون معّین  ام تأکید بر همکاری و هماهنگی برا  150وظایف متفاوتی را دارا هستند. لکن ذیل اصل  
 کند. می

 

ح 
ّ
ی حاکم بر نیروهای مسل

ّ
 اصول کل

ح   .1
ّ
 منع عضویت خارجیان در نیروهای مسل

 شود.«نمی کشور پذیرفته انتظامی و نیروهای  در ارتش عضویت به فرد خارجی ام: »هیچ 145به موجب اصل 
 رجیمنع استقرار پایگاه نظامی خا .2

 است«  آمیز باشد ممنوعصلح های استفاده عنوان در کشور هر چند به  خارجی نظامی پایگاه ام: »استقرار هر گونه  146به موجب اصل 
 منع استفادۀ شخصی از امکانات نظامی  . 3

 ، راننده گماشته  صورت  از افراد آنها به  شخصی  و استفاده  ارتش   و امکانات  از وسایل  شخصی  برداریبهره  ام: »هر نوع  148به موجب اصل  
 « است و نظایر اینها ممنوع  شخصی

 

 

ح
ّ
 مسائل مشترک نیروهای مسل

 ارتش و سپاه در زمان صلح  .1
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، با سازندگیو جهاد  ، تولیدی، آموزشیامدادی در کارهای   ارتش فنی از افراد و تجهیزات صلح باید در زمان  ام: »دولت 147به موجب اصل  
وارد نیاید.« نکتۀ جالب توّجه اینجاست که قانون اساسی  آسیبی رزمی آمادگی به که  کند در حدی استفاده  اسالمی عدل موازین کامل رعایت

اه پاسداران انقالب اساسنامۀ سپ  10فقط ارتش را مکّلف به در اختیار قرار دادن افراد و تجهیزات به دولت نموده است در مورد سپاه مادۀ  
های سپاه اسالمی انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت در زمان صلح به عنوان یکی از مأموریت

 بینی نموده است.پیش
 ترفیع درجۀ نظامیان  .2

 « است قانون موجب به آن و سلب نظامیان ام: »ترفیع درجه  149به موجب اصل 
ح و سیاست نیرو  . 3

ّ
 های مسل

های سیاسی را »مشروط به اینکه اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و  ام قانون اساسی، اصواًل احزاب و گروه  26اصل  
های خاّص سیاسی دارد. ممکن است نیروهای مسّلح در جهت تمایالت و گرایشاساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند« آزاد اعالم می

 خود، از امکانات و قدرت نظامی استفاده کنند، برای پیشگیری از حوادث احتمالی قانونگذار مقرراتی به ترتیب ذیل بیان داشته است:  اعضای
 34باشد. )مادۀ  های سیاسی« میها و سازمانیکی از شرایط عمومی استخدام در ارتش و یا سپاه »عدم عضویت در احزاب و گروه  

 سداران انقالب اسالمی( بند د اساسنامۀ سپاه پا
  سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از نظر سیاسی و عقیدتی تابع والیت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروهای سیاسی مستقل«

 47باشد و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل نماید« )مادۀ  می
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی( اساسنامۀ 

   اعضاء سپاه پاسداران انقالب اسالمی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارند و ادامه عضویت آنها موجب«
 اساسنامۀ سپاه پاسداران انقالب اسالمی(  48اخراج از سپاه خواهد شد« )مادۀ 

 های خاص جرائم نظامی و انتظامی دادگاه . 4
های از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت»منظور  

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسّلح   597مادۀ    2نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.« )تبصرۀ  
اعضاء   یا انتظامی  نظامی  خاص  وظایف  مربوط به  جرائم  به  رسیدگی  دارد: »برایام مقّرر می  172در این ارتباط، اصل    و دادرسی الکترونیکی(

 گردد ... .«می تشکیل قانون مطابق  نظامی ، محاکماسالمی انقالب پاسداران و سپاه ، شهربانی، ژاندارمریارتش

 

 قّوۀ قضائّیه
 اساسی نسبت به امر قضا توّجه خاّصی را مبذول داشته است: قانون 

   ،دیباچۀ قانون اساسی چنین بیان داشته است: »قضا در قانون اساسی: مسألۀ قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی
ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسالمی و    به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امری است حیاتی، از این رو

بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن  متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش
ْن َتْح 

َ
اِس أ  « ُکُموا ِباْلَعْدِل(الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. )َو ِإَذا َحَکْمُتْم َبیَن الَنّ

   و فصل  حل  شود و به  تشکیل  اسالمی  موازین  باید طبق  که  است  دادگستری  هایدادگاه   وسیله   به  قضائیه  قوه  ام: »اعمال  61به موجب اصل  
 بپردازد.« حدود الهی و اقامه عدالت  و اجرای و گسترش  عمومی و حفظ حقوق دعاوی 
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 زم و طرق اجرای اصل مذکور در فصل یازدهم قانون اساسی به تفصیل بیان گردیده است.اسباب و لوا 

 استقالل قّوۀ قضائیه 

ام( با این وجود،   156« )اصل  ... است   عدالت  به  بخشیدن  تحقق  و مسؤول  و اجتماعی  فردی  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  است  ایقوه  قضائیه  »قوه
 باشد.یه مستلزم »استقالل« آن می»موقعیت« قّوۀ قضائ

 استقالل تشکیالتی

 شود: تضمین قانون استقالل قّوۀ قضائیه در اصول و موارد ذیل مشاهده می

ام( و هیچ تکلیفی )جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه( نسبت به قوای دیگر  157رئیس قّوۀ قضائیه منصوب مقام رهبری است )اصل  .1
 ندارد؛

 سؤال، استیضاح، رأی عدم اعتماد وجود ندارد. در قّوۀ قضائیه .2
 ((3) 158نیاز از قوای دیگر است )اصل امور اداری و استخدامی قّوۀ قضائیه مستقل و بی .3
 گردد؛شود و احکام صادره با استقالل کامل صادر میهای قضایی در درون قّوۀ قضائیه مفتوح و مسدود میپرونده .4
( ناظر بر ُحسن اجرای قوانین در قّوۀ مجریه و دیوان عدالت اداری )اصل 174قّوۀ قضائیه، بازرسی کّل کشور )اصل  عالوه بر مراتب استقالل   .5

( مرجع رسیدگی به تظّلمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقّررات دولتی است؛ این امتیاز قّوۀ قضائیه را در 173
 هد. دای قرار میموقعیت برجسته

(( امتیاز 10)  110کشور )اصل    عالی  دیوان  از حکم  ( و عزل رئیس جمهور پس140محاکمۀ اعضای قّوۀ مجریه در جرائم عادی )اصل   .6
 بخشد. دیگری است که استقالل قّوۀ قضائیه را تحکیم می

 استقالل رفتاری قاضی

ضات در مقام دادر 
ُ
سی و صدور حکم، صرفًا بر اساس موازین قانونی و تحلیل منطقی خود،  از نظر رفتاری استقالل قضایی وقتی میّسر است که ق

رود. در  ناپذیر امر قضا به شمار میطرفی قاضی از لوازم اجتناب به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نماید. اصل بی
ضات )موارد

ُ
دهد که عالوه بر رِدّ دادرس( را مورد تأکید قرار داده، اّما تجربۀ تاریخ نشان می  این خصوص، هرچند که قوانین دادرسی موارد رِدّ ق

ضات نیز می
ُ
ضات، اصل منع تواند بر امر قضا مؤثر باشد؛ به همین جهت برای تأمین بیموارد مذکور، موقعیت اجتماعی و سیاسی ق

ُ
طرفی کامل ق

 اسی نیز باید به ویژه مورد توّجه قرار گیرد. های سیعضویت یا شبهۀ وابستگی آنان به احزاب و گروه

 

 اهداف قّوۀ قضائیه

 پشتیبانی و احقاق حقوق عاّمه .1
باشد. قّوۀ قضائیه از های قدرت عمومی میافراد جامعه دارای حقوق متعددی هستند. پاسداری و پشتیبانی از این حقوق بر عهدۀ دستگاه 

 دار این پشتیبانی است. حقوق مردم، عهدهطریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به 
 قانون اساسی تجاوز به حقوق و در واقع تجاوز به امنّیت را صریحًا ممنوع اعالم داشته است، نظیر:

  (22ممنوعیت تعّرض به حیثیت، جان و مال، مسکن و شغل افراد )اصل 
  (25ممنوعیت تجّسس و سانسور )اصل 
   (23ممنوعیت تفتیش عقاید )اصل 
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 (40یت ضرر رساندن به دیگران )اصل ممنوع 
  (36و  34ممنوعیت دستگیری و مجازات غیرقانونی )اصول 

های قضایی است که بر اساس قوانین جزایی، متجاوزین به حقوق افراد را مجازات و حقوق  اجرای اصول فوق عماًل در اختیار دستگاهضمانت
 توان به تحّقق عدالت امیدوار بود.صورتی است که مینماید. در چنین ها را احقاق میشدۀ آنتضییع

 های مشروع گسترش آزادی .2
هایی است که افراد جامعه خواستار آن هستند؛ در قانون اساسی برای تأمین و گسترش آزادی، اصول متعّددی ترین آرمانآزادی یکی از مهم

 مقّرر شده است، مانند: 
  (24آزادی بیان و اندیشه )اصل 
 ( 27و  26ها )اصول اعات و راهپیماییآزادی اجتم 
  و غیره( 46و  43و  28های اقتصادی )اصول آزادی 

را، هر چند با    مشروع  های ندارد ... آزادی  حق  مقامی  ندارد »هیچ  حق  یا مقامی  فرد یا گروه  آزادی افراد تا حدی محترم است که حّتی »هیچ
 ( 9کند.« )اصل  ، سلبو مقررات وضع قوانین

 

 وظایف قّوۀ قضائیه

 رسیدگی و صدور حکم .1

  گونه  دارند این  حق  افراد ملت  نماید. همه  رجوع  صالح  های دادگاه  به  منظور دادخواهی  تواند بهمی  و هر کس  هر فرد است  مسّلم  حّق   »دادخواهی
 ام( 34را دارد منع کرد« )اصل  آن به مراجعه  حق قانون موجب به که توان از دادگاهیرا نمی باشند و هیچکس داشته ها را در دسترسدادگاه 

  قضیه معتبر، حکم یا فتاوای منابع معتبر اسالمی بیابد و اگر نیابد با استناد به مدّونه هر دعوا را در قوانین کند حکم  کوشش است موظف »قاضی
 ام(  167ورزد.« )اصل  امتناع دعوا و صدور حکم به از رسیدگی  مدونه قوانین یا تعارض یا اجمال نقصیا  سکوت بهانه تواند بهرا صادر نماید و نمی

 نظارت بر ُحسن اجرای قوانین .2
 های گوناگون در قّوۀ قضائیه متمرکز شده است: به موجب قانون اساسی نظارت مذکور با جلوه

  های خود نهایتًا ممکن است به این نتیجه برسند که یکی از افراد یا اشخاص مورد رسیدگیها، در حّل و فصل دعاوی و  قضات دادگاه
نماید. این حکم محکومیت خود باید محاکمه قوانین را نقض کرده است. بدین ترتیب، با صدور حکم مقتضی ناقض قانون را محکوم می

 (166ده است« )اصل »مستند به مواّد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر ش
  (161دیوان عالی کشور، در مقام رسیدگی شکلی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را بر عهده دارد )اصل 
 های دولتی )اصل نامهدیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین

 دهد. های دولتی مورد بررسی قرار میجرا و یا عدم اجرای قوانین را در دستگاه الواقع ا( فی173
  فلسفۀ وجودی سازمان بازرسی کّل کشور، در قّوۀ قضائیه، بر اساس حِقّ نظارتی است که قّوۀ قضائیه نسبت به ُحسن جریان و اجرای

 (174های اداری داراست )اصل صحیح قوانین در دستگاه 

 توان گفت که هدف اصلی در قّوۀ قضائیه آن است که اجرای قوانین را به نحو مطلوب تضمین نماید.میبنابراین، 
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 کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین  . 3
( را در زمرۀ 4بند    156« )اصل  اسالم  جزایی  مدون  حدود و مقررات  و اجرای  و تعزیر مجرمین  مجازات  و تعقیب  جرم  قانون اساسی »کشف

قّوۀ قضائیه قرار داده است که از طریق ضابطین قّوۀ قضائیه )پلیس انتظامی و قضات تحقیق(، مقّدمات تشکیل پرونده قضایی فراهم  وظایف  
 آید. و پس از خاتمۀ رسیدگی به اجرا درمی

 پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین . 4
( مورد توّجه قانونگذار قانون اساسی 5بند    156« )اصل  مجرمین  اصالح  و  جرم  از وقوع  پیشگیری  برای  مناسب  امر فوق، تحت عنوان »اقدام

 قرار گرفته است. 
المشاعر، مجرمین به عادت، مجرمین معتادم  توان اقدامات تأمینی سالب آزادی برخی از مجرمین )مجرمین مجنون و مختلبدین ترتیب، می

 را برای رعایت نظم و حفظ امنیت و آزادی مردم به کار گرفت. غیره( اقدامات محدودکنندۀ آزادی و سایر اقدامات تأمینی 
هایی غیر از إعمال مجازات )نظیر اصالح و تربیت افراد جوان و بازآموزی اجتماعی( نیز شیوۀ دیگری است که قادر به  اصالح مجرمین به راه

 جلوگیری از ارتکاب و تکرار جرائم خواهد شد. 

 

 ادارۀ قّوۀ قضائیه

 ضائیهریاست قّوۀ ق 

 اوصاف و شرایط و رسمّیت قّوۀ قضائیه  .1

 یک   رهبری  مقام  و اجرایی  و اداری  امور قضایی  در کلیه   قضائیه  قوه  هایمسؤولیت  منظور انجام  ام قانون اساسی: »به  157به موجب اصل  
گاه  نفر مجتهد عادل   مقام   ترینعالی  نماید کهمی  تعیین  قضائیه  قوه  رئیس  عنوان  به  سال  پنج  مدت  و مدیر و مدبر را برای  امور قضایی  به  و آ

 .« نکات ذیل در این اصل قابل توجه است: است قضائیه قوه

 دهندۀ موقعیت خطیر و دشواری است  بینی شرایط مهّم علمی، اخالقی، تجربی و تدبیری برای تصّدی ریاست قّوۀ قضائیه نشانپیش
 که این مقام داراست.

  عالوه بر شرایط مقّرر در اصل مذکور، باید توّجه داشت که رئیس قّوۀ قضائیه ادارۀ یکی از قوای حاکم جمهوری اسالمی ایران را بر عهده
های خاص الزمۀ تصّدی این امر بسیار مهم کند که احراز شرایط و شایستگیدارد و بدین اعتبار سهمی از »حاکمّیت مّلی« را إعمال می

 ناپذیر دارد.باشد که برای این مقام ضرورت اجتنابیکی از این شرایط »تابعیت اصلی« میمّلی است. 
 شود اّما این دوره مطلق نیست؛ زیرا به موجب اصل هرچند که رئیس قّوۀ قضائیه برای مّدت پنج سال از طرف مقام رهبری منصوب می

 ترین مقام قّوۀ قضائیه )رئیس قّوۀ قضائیه( را داراست.الی( مقام رهبری حِقّ عزل و نصب و قبول استعفای ع6ام )بند  110
 ترین مقام قضایی نیست؛ زیرا هیچ یک از وظایف رئیس قّوۀ قضائیه ماهیت قضایی ندارد؛ ترین مقام قّوۀ قضائیه« عالی منظور از »عالی

 باشد.( می161ترین مقام قضایی به عهدۀ ریاست دیوان عالی کشور )اصل بلکه عالی 
 یف و اختیارات قانونی رئیس قّوۀ قضائیهوظا .2

 و ششم یکصد و پنجاه اصل هایمسؤولیت تناسب به در دادگستری ایجاد تشکیالت الزم : 
 نکته مورد توّجه است: 2در این خصوص  
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مقّرر کرده است،  ایجاد تشکیالت قضایی حتمًا باید به موجب قانون باشد، چنانکه قانون اساسی، بعضی از تشکیالت قضایی را   .1
آنها منوط به حکم های نظامی و دیوان عدالت اداری و تشکیل دادگاه همچون دیوان عالی کشور، دادگاه  ها و تعیین صالحیت 

 قانون دانسته است.
ای را از یرئیس قّوۀ قضائیه رأسًا حِقّ عزل قضات را ندارد؛ اّما قادر خواهد بود که با تغییر و یا حذف یک واحد قضایی، عماًل قاض .2

 تصّدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.
 رئیس قوۀ قضائیه اقدام به تهّیۀ لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی نموده و اسالمی  با جمهوری  متناسب  قضایی  لوایح  تهیه :

 نماید. ان، تقدیم مجلس شورای اسالمی میسپس وزیر دادگستری لوایح مذکور را از طریق تصویب هیأت وزیر 
 و مانند اینها از امور اداری  و ترفیع آنان  مشاغل  و تعیین  مأموریت  آنها و تغییر محل  و نصب  و عزل  و شایسته  عادل   قضات  استخدام ،

قانون باشد، نظیر قانونی بودن نصب و استخدام : نکتۀ قابل توّجه این است که أعمال رئیس قّوۀ قضائیه همواره باید به موجب  قانون  طبق
ضات )اصل 

ُ
ضات )اصل 163ق

ُ
ضات )اصل ( و قانونی بودن نقل و انتقال دوره164(، قانونی بودن عزل ق

ُ
 (164ای ق

 نظارت شرعی رئیس قّوۀ قضائیه بر آراء محاکم و تعارض آن با قانون اساسی  . 3
ۀ قضائیه: »ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه قضائیه ضمن  قانون وظایف و اختیارات رئیس قّو   2بر اساس مادۀ  

 بازرسی، رأی دادگاهی را خالف بّین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد« 

 

 وزیر دادگستری

(. وزیر دادگستری مانند  160گردد« )اصل  می  کند انتخابپیشنهاد میجمهور  رئیس  به  قضائیه قوه  رئیس  که  کسانی »وزیر دادگستری ... از میان
(. وزیر دادگستری، به محض تعیین و  133شود )اصل  « میمعرفی  مجلس  اعتماد به   رأی  گرفتن  و برای  جمهور تعیین  سایر وزراء »توسط رئیس

رسد  مهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسمیت، همانند سایر وزراء »مسؤول وظایف خاِصّ خویش در برابر رئیس ج
( به نظر  160(. در مورد وظیفۀ خاّصی که قانون اساسی بر عهدۀ وزیر دادگستری گذاشته )اصل  137مسؤول اعمال دیگران نیز هست« )اصل  

 رسد که وی در مقابل رئیس قّوۀ قضائیه مسؤول باشد. نمی

 با سایر قوا مسؤولیت روابط قّوۀ قضائیه 

دارد«    را بر عهده  مقننه  و قوه  مجریه  با قوه  قضائیه  روابط قوه  به  مربوطه  مسائل  کلیه  مسؤولیت  : »وزیر دادگستری160به موجب بند اّول اصل  
ار مسؤولیت این وظیفه و همچنین  دبدین ترتیب، وظیفۀ وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قّوۀ قضائیه با قّوۀ مجریه و قّوۀ مقّننه است و عهده

 باشد.وظایف مشترک با هیأت وزیران می

ترین مواردی که بین قّوۀ قضائیه و قوای دیگر متصّور است موضوع  در مورد کلّیۀ مسائل مربوط به روابط قّوۀ قضائیه با قوای مجریه و مقّننه، عمده
 باشد: لوایح قضایی و بودجۀ قوۀ قضائیه می

ئیس قّوۀ قضائیه تهّیۀ لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی است. از طرف دیگر »لوایح قانونی پس از تصویب  یکی از وظایف ر  .1
( به این ترتیب، وزیر دادگستری الیحۀ تهّیه شده در قّوۀ قضائیه را أخذ و برای 74شود ...« )اصل  هیأت وزیران به مجلس تقدیم می

 برد. تقدیم به مجلس می
  اسالمی   شورای  مجلس  به  و تصویب  رسیدگی   و برای  تهّیه  دولت  کشور )و من جمله بودجۀ قّوۀ قضائیه( از طرف  کّل   ه ساالن  »بودجه .2

 ( وزیر دادگستری کار دفاع از بودجۀ مربوط را در هیأت وزیران و در مجلس بر عهده خواهد داشت. 52گردد ...« )اصل می تسلیم
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 مقامی رئیس قّوۀ قضائیهقائم 

 وزیر دادگستری   را به   غیر قضات  استخدامی  و نیز اختیارات  و اداری   مالی   تام  تواند اختیاراتمی  قضائیه  قوه  ام: »... رئیس  160به موجب اصل  
  اجرایی   مقام  ترینعالی  عنوان  وزراء به  برای  در قوانین  خواهد بود که  و وظایفی  اختیارات  همان  دارای  وزیر دادگستری  صورت  کند. در این  تفویض

 شود و آثار حقوقی خاِصّ خود را داراست: شود« این امر از موارد تفویض اختیار محسوب میبینی میپیش

شود؛ بدین معنی که رئیس قّوۀ  رابطۀ حقوقی بین رئیس قّوۀ قضائیه و وزیر دادگستری در این خصوص یک رابطۀ سازمانی محسوب می .1
قسمتی از اختیارات سازمان تحت تصّدی خود را با اجازۀ قانون اساسی از روی قصد و اختیار )و نه الزام( به وزیر دادگستری قضائیه  

تواند اختیار مذکور را لغو و شخصًا آن را بر عهده بگیرد، همچنان که از همان آغاز حق دارد  نماید و به همین ترتیب وی میتفویض می
 ننماید. این اختیار را تفویض 

شده را بر  شود و در نتیجه، رئیس قّوۀ قضائیه مسؤولیت نهایی امور تفویضتفویض اختیار مذکور از حیطۀ سازمان قّوۀ قضائیه خارج نمی .2
 عهده دارد. 

 

ضات
ُ
 ق

ضات
ُ
 استخدام ق

مسؤول آن باید از مراتب علمی، تجربی، شِمّ  هایی است که مقامات  ها و ظرافتای نیست؛ بلکه همواره همراه با پیچیدگیکار قضایی کار ساده 
ام آنان قضایی و قدرت کافی برخوردار باشند تا بتوانند حق را احقاق و ُحسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت، شرایط و ضوابط استخد

 با سایر کارگزاران دولتی و عمومی متفاوت و متمایز است.

  موازین   طبق  و شرایط قاضی  مقّرر داشته است: »صفات  163ان، با بذل توّجه دقیق به این امر مهم، در اصل  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایر 
  14/2/1361شود.« در اجرای این اصل، ماّده واحدۀ شرایط قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب  می  معین  قانون  وسیله  به  فقهی

 چنین مقرر داشته است:

 شوند: ن مردان واجد شرایط زیر انتخاب می»قضات از میا

 ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسالمی و وفاداری به نظام جمهوری اسالمی ایران. .1
 طهارت مولد. .2
 تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.  .3
 صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.  .4
را بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس دا .5

الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا 
تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد    راطالبی که سطح  

 شورای عالی نباشد« الشرایط در اختیارجامع

 مصونیت قضایی 
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ضات مقّرر داشته است: »قاضی  164اصل  
ُ
و   محاکمه  بدون  است  آن  شاغل   که  از مقامی  توانرا نمی  ام قانون اساسی در خصوص مصونّیت ق

یا بدون  منفصل  یا دائم  طور موقت  به  است  انفصال  موجب  که  یا تخلفی  جرم  ثبوت  را تغییر داد مگر به  یا سمتش  خدمت  او محل  رضای  کرد 
بر   قضات  ای دوره  و انتقال  نقل  کل  کشور و دادستان  الیع  دیوان  با رئیس  از مشورت  پس  قضائیه  قوه  رئیس  با تصمیم  جامعه  مصلحت  اقتضای

 گیرد«می کند صورتمی تعیین قانون که ضوابط کلی طبق

ضات 
ُ
 مسؤولیت مدنی ق

یوان های دولت و احقاق حقوق آنها به دنامهام برای مردم حِقّ شکایت و تظّلم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین  173قانون اساسی در اصل  
در اثر   دارد: »هرگاه ام مقّرر می  171عدالت اداری قائل شده است، در خصوص ضررهای ماّدی یا معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در اصل  

تقصیر، مقصر    گردد، در صورت   کسی  متوجه  یا معنوی  ، ضرر مادی بر مورد خاص  حکم  یا در تطبیق  یا در حکم   در موضوع  قاضی  تفسیر یا اشتباه
 گردد.«می  حیثیت اعاده  از متهم شود و در هر حالمی جبران دولت وسیله  به خسارت صورت  و در غیر این است ضامن اسالمی موازین طبق

 تقصیر قاضی 

ضات نیز، در ایفای وظیفۀ  ای است که قوانین و مقّررات برای فرد موّظف مقّرر داشته  تقصیر عبارت از تجاوز و تخّطی عمدی از وظیفه
ُ
است. ق

، خویش، تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند؛ بنابراین، در صورت تجاوز و تخّطی از قوانین، به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت
»کارمندان دولت ... که به مناسبت قانون مسؤولیت مدنی:    11گردد. به موجب مادۀ  شوند و در نتیجه مسؤولّیت متّوجه آنان میمقّصر شناخته می

باشند ... .« در اینجا اگر احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصًا مسؤول جبران خسارت وارده میانجام وظیفه عمدًا یا در نتیجۀ بی
م قضات( بدانیم، قضات نیز به خاطر  عبارت »کارمندان دولت« را تابعان قانون استخدام کشوری و سایر مقّررات استخدامی )مانند قانون استخدا

 شود. دیده مسؤول هستند و بر طبق موازین اسالمی نیز همان مسؤولّیت متّوجه آنان میتقصیر در مقابل زیان

 اشتباه قاضی 

 اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نّیت و به دالیل دیگر عماًل موجب ضرر و زیان بشود.

فرق تقصیر و اشتباه در قصد و نّیت اقدامی است که موجب خسارت شده است. در صورت اشتباه چون قاضی قصد و نّیت ایراد خسارت به غیر را  
رسد. اّما به هر حال، چون در اقدام قضایی راه خطا پیموده شده و دیگری خسارت دیده نداشته است، عدم مسؤولیت وی امری منطقی به نظر می

ق این است که جبران خسارت به هر نحو به عمل آید؛ اّما چون دستگاه حاکمّیت )قّوۀ قضائیه( مسؤولّیت نهایی امر قضا را بر عهده دارد، است، ح
 شود.ضمان متّوجه آن دستگاه می

 

ضات 
ُ
 وظایف ق

 الزام به رسیدگی و صدور حکم .1
منابع    بیابد و اگر نیابد با استناد به  مدّونه  هر دعوا را در قوانین کمکند ح  کوشش است  موظف ام قانون اساسی: »قاضی  167به موجب اصل 

 به از رسیدگی مدّونه  قوانین  یا تعارض یا اجمال یا نقص سکوت بهانه تواند بهرا صادر نماید و نمی قضیه معتبر، حکم یا فتاوای معتبر اسالمی
 ورزد.« امتناع دعوا و صدور حکم

 ها )و قوانین( خالف قانون و شرع نامهه عدم اجرای آیینالزام ب .2
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 و مقررات  با قوانین  مخالف  که  دولتی  های نامهها و آیین نامهتصویب  ها مکلفند از اجرایدادگاه  ام قانون اساسی: »قضات  170به موجب اصل  
تقاضا   اداری   عدالت  را از دیوان  مقررات  گونه  این  تواند ابطالمی  هر کس  کنند و  خودداری  است  مجریه  قوه  از حدود اختیارات  یا خارج  اسالمی

 کند« 

 

 دیوان عالی کشور 

بر   منظور نظارت کشور به عالی دارد: »دیوانام مقّرر می 161قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، با قبول اهمّیت دیوان عالی کشور، در اصل 
 که   ضوابطی  شود بر اساسمی  محول  آن  به  قانون  طبق  که  هاییمسؤولیت  و انجام  قضایی  رویه  و ایجاد وحدت  در محاکم  قوانین  صحیح  اجرای
 گردد«می کند تشکیلمی تعیین قضائیه قوه رئیس

 با مشورت  قضائیه   قوه  باشند و رئیس  امور قضایی  به  گاهو آ   باید مجتهد عادل  کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  ام: »رئیس  162به موجب اصل  
 کند«می منصوب  سمت این به سال پنج مدت کشور آنها را برای عالی دیوان قضات

ید. در اجرای نماترین سازمان قضایی انجام وظیفه میشود که دیوان عالی کشور در مجموعۀ قّوۀ قضائیه به عنوان عالیبدین ترتیب مالحظه می
 مقرراتی به شرح ذیل بیان داشته است: 4/42/1392های عمومی و انقالب در امور کیفری مصّوب اصول فوق، قانون آیین دادرسی دادگاه 

 (462شود.« )مادۀ »دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می .1
 (463توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند« )مادۀ ضو معاون دارد که می»دیوان عالی کشور به تعداد الزم، ع .2

 وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور 

 نظارت بر ُحسن اجرای قوانین در محاکم  .1
ضات مبادرت به صدور احکام قضایی خالف قانون یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر کار دادگاه

ُ
ننمایند. دیوان در نظارت  هاست تا ق

 نمایدخود، در صورت مشاهدۀ حکم خالف قانون، آن را نقض و در صورت قانونی بودن حکم، آن را ابران )تأیید( می
 ایجاد وحدت روّیۀ قضایی .2

حدت روّیۀ قضایی یکی    اند. ایجادها در مورد موضوع مشابه اّتخاذ نمودهشود که دادگاهروّیۀ قضایی به مجموعه آراء و تصمیماتی اطالق می
 کند. از وظایف اساسی دیوان عالی کشور است که در ادامۀ نظارت بر اجرای صحیح قوانین ضرورت پیدا می

عالی  : »هرگاه از شعب مختلف دیوان4/42/1392های عمومی و انقالب در امور کیفری مصّوب در حال حاضر قانون آیین دادرسی دادگاه 
به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس ها نسبت کشور یا دادگاه

گاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت  دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آ
توانند با ذکر دلیل از  ها یا وکالی دادگستری نیز میها یا دادستانضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه رویه درخواست کنند. هر یک از ق 

طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور  
چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون ا حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سهبه ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و ب

شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان  تمام شعب تشکیل می
 (471اثر است« )مادۀ شده بیاالتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعیو غیر آن الزم ها و سایر مراجع، اعم از قضاییعالی کشور و دادگاه 

( این قانون صادر  ۴۷۱»آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده )
 (473تغییر است« )مادۀ شود، قابلمی
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 محاکمۀ رئیس جمهور  . 3
وظایف مقام رهبری »عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخّلف وی از وظایف قانونی«  یکی از  

های توان از صالحیتشود که این امر را میاست. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور برای محاکمۀ رئیس جمهور ابتدائًا وارد در ماهّیت دعوا می
های ریاست جمهوری  قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسؤولیت  19لی کشور به حساب آورد. در این خصوص مادۀ  ذاتی دیوان عا

نیز اعالم داشته است: »رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صالحیت دیوان عالی کشور  
 است« 

 حِلّ اختالف مراجع قضایی . 4
های عمومی،  : »هرگاه بین دادگاه1/1379/ 21در امور مدنی( مصوب  های عمومی و انقالب )قانون آیین دادرسی دادگاه   28به موجب مادۀ  

نظامی و انقالب به صالحیت  ها اعم از عمومی،  نظامی و انقالب در مورد صالحیت، اختالف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه 
ارسال خواهد شد. رأی  ز خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور مراجع غیر قضایی ا

 باشد« االتباع میدیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صالحیت، الزم
 خواهی مرجع فرجام  .5

خواهی در جرائم یفری: »دیوان عالی کشور ... مرجع فرجامهای عمومی و انقالب در امور کقانون آیین دادرسی دادگاه   462به موجب مادۀ  
 ( این قانون )آیین دادرسی کیفری( است« ۴۲۸موضوع مادۀ )

 

 دیوان عدالت اداری

 منظور رسیدگی  ام مقّرر داشته است: »به 173قانون اساسی جمهور اسالمی ایران با تأکید بر نظارت قّوۀ قضائیه بر ُحسن اجرای قوانین در اصل 
" اداری   عدالت  "دیوان  نام  به  آنها، دیوانی  حقوق  و احقاق  دولتی  های نامهیا واحدها یا آیین   مأمورین  به  نسبت  مردم  و اعتراضات  ، تظلماتشکایات   به

کند« در راستای تحّقق این اصل قانون می  تعیین  را قانون  دیوان  این  عمل  و نحوه  گردد. حدود اختیاراتمی  تأسیس  قضائیه  قوه  زیر نظر رئیس
به تصویب رسید. ذیاًل به شرح مختصری از تشکیالت و صالحیت و نحوۀ   25/3/1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  

 کار دیوان خواهیم پرداخت. 

 تشکیالت دیوان عدالت اداری

باشد. تشکیالت های تخصصی میعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت»دیوان )عدالت اداری( در تهران مستقر است و متشکل از ش .1
 (2شود.« )مادۀ قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می

جدیدنظر  شود. شعبه تالبدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می»هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی .2
 (3یابد و مالک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.« )مادۀ با حضور دو عضو رسمیت می

»چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس   .3
 (3شود.« )تبصرۀ مادۀ میدیوان به آنان اضافه 

با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می  .4 باید دارای ده »قضات دیوان  و  باشند. در مورد قضات دارای مدرک    شوند  سال سابقه کار قضایی 
.« )مادۀ های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی استکارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش

4) 
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تواند برخی اختیارات  باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می»رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می .5
 (5خود را به معاونان تفویض نماید.« )مادۀ 

 صالحیت دیوان عدالت اداری

 رسیدگی ابتدایی در شعب بدوی  .1
 بدویتجدیدنظر از آرای شعب  .2
 های اداری ها و کمیسیوننظارت بر حُسن اجرای قوانین در هیأت .3
 ایجاد وحدت روّیۀ قضایی .4
 ابطال مقّررات دولتی خالف قانون و شرع  .5

 

 سازمان بازرسی کّل کشور 

دیو  بر عهدۀ  قوانین در محاکم  بر ُحسن اجرای  بر ُحسن اجرای قوانین است. نظارت  قّوۀ قضائیه نظارت  از وظایف اصلی  ان عالی کشور  یکی 
  نسبت   قّوۀ قضائیه  نظارت  حق  ام مقّرر داشته است: »بر اساس  174های غیرقضایی، اصل  باشد؛ اّما در مورد حّق نظارت بر ادارات و دستگاه می

 تشکیل   قضائیه  قّوۀ  " زیر نظر رئیسکشور  کل  بازرسی  "سازمان  نام  به   سازمانی  اداری  هایدر دستگاه   قوانین  صحیح  امور و اجرای  جریان  ُحسن  به
 کند« می تعیین را قانون سازمان این و وظایف گردد. حدود اختیاراتمی

 وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کّل کشور 

 باشد: تشکیل سازمان بازرسی کل کشور »وظائف و اختیارات سازمان به شرح زیر می قانون 2به موجب مادۀ 

های تابعه قوه قضائیه و نیروهای ها و دستگاه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازماننظارت مستمر کلیۀ وزارتخانه   بازرسی و  –الف  
المنفعه و نهادهای  ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامهای دولتی و شهردارینظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت

نماید  دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک میهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا  و سازمان  انقالبی
 هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم. و کلیه سازمان

االمر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل  حسبالعاده  های فوقانجام بازرسی  –ب  
ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس  های اجرایی ذی( قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاه ۹۰نود )

 ضروری تشخیص داده شود. سازمان

ها و نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها به رییس جمهور  ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهاعالم موارد تخلف و نارسایی  –ج  
ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در  ربط و در مورد شهرداری های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیو در خصوص مؤسسات و شرکت

به وزیر ذی مؤ  خصوص از دولت  تابعه سسات غیردولتی کمک بگیر  اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای   ربط و در خصوص سوء جریانات 
 ( قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعالم خواهد شد. ۹۰دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود )

ازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از در مواردی که گزارش ب  –د  
طرف وی یک نسخه از گزارش را با دالیل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول  
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ربط منعکس نموده و پیگیری الزم را به  خلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیمًا مراتب را به مراجع ذی نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد ت
 کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.«عمل آورند. مراجع رسیدگی

 

 نهادهای اساسی خاص 
توان آن را در مجموعۀ نهاد رهبری و یا یکی از قولی است که هم از نظر طبیعت کار و هم از نظر تشکیالت، نمیساختار بعضی از نهادها به ترتیبی  

 دهیم: ها را در قسمتی مستقل به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار میگانه جستجو نمود. به همین جهت، آنسه

 

 شوراها

 مفهوم سیاسی شورا 

کنندۀ خواست و ارادۀ مردم و به منزلۀ إعمال و اجرای شیوۀ خاّصی از دموکراسی  ی محّلی و مردمی تأمینعدم تمرکز و أعمال آن از طریق شوراها
عات مشترک برای حّل و فصل امور خود به مشارکت دعوت میباشد، بدین معنی که ادارهمی

ّ
شوند. این شیوه که شوندگان هر محلۀ با داشتن توق

های خودجوش خویش، آن را به انجام برسانند، حِدّ اعالی دموکراسی  گیری از امکانات محّلی و تواناییتا با بهره امور اهالی به خود آنان واگذار شود  
های معاصر نوعًا اصل عدم تمرکز را، با قبول نهاد »شوراهای محّلی« مورد توّجه و عنایت خاّصی  رود. قوانین اساسی اکثر دموکراسیبه شمار می

 اند.قرار داده

نمایند. در این سطح، مردم هیچ  های مّلی، مردم از طریق انتخابات، نمایندگان قّوۀ مقّننه و بعضًا رؤسای قّوۀ مجریه را تعیین میکراسیدر دمو 
های اداری ندارند. اّما شوراهای محّلی ثمرات اجرائی دموکراسی را متّوجه مناطق و حّتی محاّلت  گونه نقش مستقیمی در تشکیالت و سازمان

شوند. به عبارت بهتر، اگر دموکراسی مّلی را دموکراسی  ترین امور اجرایی خویش میاندرکار نزدیکنماید؛ و از این طریق است که مردم دستمی
ن  تواند مؤّید ای ام قانون اساسی می  7ایم. اصل  سیاسی بدانیم، در نظام عدم تمرکز و از طریق شوراهای محّلی، دموکراسی اداری را إعمال کرده

 امور کشورند« و اداره گیریتصمیم نظر باشد: »شوراها ... از ارکان

ی 
ّ
 مفهوم حقوقی شوراهای محل

گویند. تحلیل شود که اصطالحًا آن را »خودگردانی« میعدم تمرکز اداری، از طریق شوراهای محّلی، از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می
تواند زمینۀ مناسبی ام قانون اساسی می 100حّلی، با رعایت حاکمّیت مّلی باید صورت گیرد و اصل حقوقی نظام عدم تمرکز، برای تأمین حقوق م 

و سایر   ، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادی اجتماعی  های پیشبرد سریع برنامه  برای این تحلیل باشد، به موجب این اصل: »برای
  نام   به  شورایی  با نظارت  یا استان  ، شهر، شهرستانامور هر روستا، بخش  ، ادارهمحلی  مقتضیات  به  با توجه  مردم  همکاری  از طریق  امور رفاهی

انتخابمی  انتخاب  محل  همان  را مردم  آن  اعضای  گیرد کهمی  صورت  یا استان  ، شهر، شهرستان، بخشده  شورای و    کنندگانکنند. شرایط 
  ملی   وحدت  اصول  باید با رعایت  آنها را که   مراتب  مذکور و سلسله  شوراهای   و نظارت  انتخاب  و نحوه  و اختیارات   و حدود وظایف  شوندگانانتخاب

 کند.« می معین باشد قانون مرکزی حکومت و تابعیت اسالمی جمهوری و نظام ارضی و تمامیت

 عناصر اصل مذکور بدین شرح است: 

  
ّ
 ی امور محل
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سازد هایی وجود دارد که موجبات همبستگی و اّتحاد مردم آن را فراهم میدر کنار امور مشترک مّلی در هر محل، عالئق، منافع و وابستگی
های اجتماعی، ها را تحت عنوان »برنامهام آن  100شود. اصل  و این امور نوعًا غیرسیاسی بوده و بیشتر به امور رفاهی مردم محل مربوط می

برنامها این  با در نظر گرفتن امکانات و مقتضّیات  قتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی« ذکر نموده است. تدوین و اجرای  ها، 
سازی، محّلی، در محل قابل إعمال خواهد بود، بدون آنکه نیازی به بکار انداختن امکانات مّلی باشد. احداث مدرسه، ساختن سطح شهر، جاده 

 سازد.مند میی و پرداختن به امور اجتماعی در محدودۀ محل، خود به خود، مردم محل را برای مشارکت و همیاری عالقهعمران محلّ 
  ی

ّ
 مقامات محل

می محّلی  مقامات  تمرکز،  عدم  عنصر  تأمیندومین  باشند،  محل  اهل  آنکه  ولو  محل،  در  مرکزی  مقامات  تمرکز  باشند.  عدم  نهاد  کنندۀ 
 حّلی )اعضای شورای اسالمی محل( باید واجد شرایط ذیل باشند: باشند. مقامات منمی

دارد که اعضای شورای محّلی را مردم  ام قانون اساسی تصریحًا اعالم می  100انتخابات اعضاء نیز باید توّسط مردم محل صورت گیرد. اصل  
انتخاب می قانون تشکیالت،   17و مادۀ    31/9/1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب    31کنند و مادۀ  همان محل 

 اند.آن را مورد تأکید قرار داده 1/3/1375وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
  ی و نظارت حکومت مرکزی

ّ
 تفّوق حاکمّیت و وحدت مل

رود. اّما توّجه مطلق به این ه حقوق و عالیق محّلی به شمار میاعتنایی ببا توجه به امتیازاتی که برای عدم تمرکز وجود دارد، انصراف از آن بی
سازد. بدین خاطر قاعدۀ  اصل، بدون در نظر گرفتن اصل حاکمّیت مّلی و وحدت و تمامّیت ارضی، خطر تجزیه و تاشی کور را محتمل می

ایجاد نمود. کم بین اصول مذکور سازگاری  بتوان  بر اساس آن  تا  این قاعده مقّدم شمردن اصل  حقوقی جامعی الزم است  ال مطلوب در 
حاکمّیت مّلی و تمامّیت ارضی بر اصل عدم تمرکز است. برای اجرای قاعدۀ مذکور، نظارت دولت بر تمام اندام اداری کشور ضرورت پیدا 

امّیت ارضی و نظام جمهوری ام قانون اساسی شرط پدیداری شوراهای محّلی را تصریحًا با رعایت اصول وحدت محّلی و تم  110کند. اصل  می
 اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی و به موجب قانون دانسته است.

 

ی 
ّ
 اوصاف مشترک شوراهای محل

 شخصّیت حقوقی شوراها  .1

یت شوراهای اسالمی محّلی در تمام مراتب و سطوح )ده، بخش، شهر، شهرستان و استان( به نحو متمایز از دولت مرکزی و نهادهای تابعۀ آن قابل
ند« در  امور کشور   و اداره  گیریتصمیم  دارد: »شوراها ... از ارکانام قانون اساسی است که مقّرر می  7بروز و ظهور دارند مؤّید این مطلب اصل  

باشند. شخصّیت  قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری، تصریح دارد که: »شوراها دارای شخصیت حقوقی ...« می  17تبیین این اصل، مادۀ  
 کند: حقوقی شوراهای محّلی از طریق امور ذیل تجّلی پیدا می

  ی
ّ
 تکوین شوراها از طریق انتخابات محل
( کسانی که تابعیت جمهوری اسالمی ایران و حّداقل 100)اصل    کنند«محل انتخاب میاعضای شوراهای هر محل را »مردم همان  

سال تمام را داشته باشند، به شرط سکونت در محّل )حداقل یکسال برای شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعّیت( حِقّ انتخاب    18
 شوندگان عبارت است از: کردن را دارند. شرایط انتخاب

 کشور جمهوری اسالمی ایران؛  »تابعّیت )اصلی(  .1
 سال تمام؛ 25حداقل  .2
 اعتقاد و التزام عملی به اسالم والیت فقیه؛  .3
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 ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛  .4
 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافّیت دائم از خدمت برای مردان؛ .5
شورای روستاهای تا دویست هزار خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شوراهای روستاهای دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای   .6

باالی دویست خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شوراهای شهری تا بیست هزار نفر جمعّیت و داشتن 
قانون تشکیالت، وظایف و   26معّیت« )مادۀ  حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شوراهای شهری باالی بیست هزار نفر ج

 انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران(
 استقالل شوراها 

گیرند، برای اشخاص حقوقی، از آن جهت که همانند اشخاص حقیقی )افراد انسانی( در قوانین و مقّررات مورد حّق و تکلیف قرار می
 روند که دارای استقالل مالی و اداری هستند.های محّلی از اشخاص حقوقی به شمار میباشند. شوراامور خود نیازمند استقالل می

 ارتباط شوراها با مقامات دولتی در محل  .2
های دولتی و شوراهای محّلی، در ایفای  شود؛ بدین معنی که دستگاهبا استقرار عدم تمرکز، در تقسیمات کشوری مدیریت دوگانه، إعمال می

ای تنظیم شود که هم سیاست ناپذیر خواهند داشت. در این صورت روابط آنها باید به گونهدر محّل، تالقی و ارتباط اجتنابوظایف قانونی خود  
 کّلی دولت در محل و هم مقتضیات محّلی بدون مزاحمت إعمال گردد.

ی  . 3
ّ
 قلمرو اختیارات شوراهای محل

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور برنامهقانون اساسی شوراهای محّلی را »عامل پیشرفت سریع  
قانون تشکیل شوراهای اسالمی   109های مذکور در هر دو ُبعد محّلی و مّلی باید توّجه نمود. مادۀ  رفاهی« قلمداد نموده است. به برنامه

 نماییم: بندی میموده است که به ترتیب ذیل دستهکشوری قلمرو وظایف و اختیارات کّلی شوراها را تفصیاًل بیان ن
شوند. به همین جهت، بررسی و شناخت کمبودها و نیازها  ها و مقتضّیات محّلی محسوب میشوراهای محّلی آشناترین نهاد به موقعّیت .1

های اجرایی  های ارگاندیگر، برنامه  های الزم به مقامات مسؤول را بر عهده دارند. از طرفحلهای گوناگون محّلی و ارائۀ راه و نارسایی
های موجود در حوزۀ انتخابّیۀ شورا جهت بررسی و  های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و غیره از نظر تطبیق با ضرورت در زمینه

 شود.اظهارنظر به شورا پیشنهاد می
 رود. ب محّلی یکی دیگر از وظایف شوراها به شمار میهای مصّو نظارت بر ُحسن اجرای امور و نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامه .2
ریزی و اقدام در جهت مشارکت مردم در امور عمومی  ها و پیشنهادهای اصالحی در امور اجتماعی و همچنین برنامهابتکار تهیۀ طرح .3

 بر عهدۀ شوراست.
های دولتی و همکاری در امور  سازی سازمانفّعال  تالش برای ایجاد روحّیۀ همکاری مردم و مسؤوالن و ارائۀ پیشنهادهای الزم برای .4

 دهندۀ نقش شوراها در بهبود و تسریع امور باشد.تواند نشانهای مملکتی میاجرایی محّلی با سازمان
 شود. نصب و عزل شهردارها و انتخاب اعضای شوراهای مافوق از جمله وظایف و اختیارات شورا به شمار می .5
های گوناگون تحلیلی و انتقادی از مصّوبات محّلی و اقدامات ساالنه را برای اّطالع شوراهای مافوق،  ارششوراها همچنین تهّیۀ گز  .6

 نمایندگان محل در مجلس شورای اسالمی و اهالی بر عهده دارد.
ادی و نظارت آن ها و نهادهای اجتماعی، اداری، ارشهای اجرایی یا مسؤول به تشکیل انجمنتوانند با هماهنگی دستگاه شوراها می .7

 مبادرت نمایند.
فات آن . 4

ّ
 ها نظارت بر کار شوراها و رسیدگی به تخل
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شوراهای اسالمی محّلی، از آن جهت که واجد شخِصت حقوقی و دارای حّق و تکلیف هستند و در صورت ارتکاب تخّلف مسؤولند و باید  
 ر است: تحت نظارت و مراقبت باشند. نظارت بر کار شوراها از دو جهت قابل تصّو 

 نظارت اداری  .1
توان این موضوع مورد توّجه قانونگذار اساسی بوده و نظام سلسله مراتب را در رابطۀ عمودی شوراها مقّرر داشته است. با این توصیف می

 گفت: »شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسؤولند« 
 نظارت قضایی  .2

نباید مخالف  »تصمیماتام:    105به موجب اصل   از وظایف ممکن است حّتی    و قوانین  اسالم  موازین  شوراها  انحراف  کشور باشد« 
 از وظایف   انحراف  شوراها جز در صورت  دارد: »انحاللام مقّرر می  106موجب انحالل شوراها را فراهم نماید. در این خصوص اصل  

 کند. شورا در صورتمی  معین  مجدد آنها را قانون  شوراها و طرز تشکیل  انحالل  و ترتیب  انحراف  . مرجع تشخیصنیست  ممکن  قانونی
 کند.« رسیدگی آن به از نوبت خارج است موظف کند و دادگاه شکایت صالح دادگاه  دارد به  حق انحالل به اعتراض

 

 شوراها در تقسیمات کشوری

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری( در    1ز: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان« )مادۀ  »عناصر تقسیمات کشوری عبارتند ا
با آخرین اصالحات، شوراهای اسالمی ده، بخش، محل    1/9/13641ارتباط با این عناصر، قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب  

بینی نموده است. عالوه بر آن، ها وظایف آنها را در مجموعۀ تقسیمات فوق پیشلی استان)محّله ـ منطقه( شهر، شهرستان، استان و شورای عا
 10/1396/  24با آخرین اصالحات تا تاریخ    1/3/1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب  

دارد: »مقصود از شورا در این قانون و سایر شهرک را مقرر داشته و اعالم می  تشکیل شوراهایی به نام شوراهای اسالمی روستا، بخش، شهر و
 باشد« ها میاسالمی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانقوانین معتبر در خصوص شوراهای 

 شوراهای اسالمی خارج از محدودۀ شهر .1
 )شورای اسالمی روستا )ِده 

وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی( همگن بوده که با مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی )»روستا واحد 
خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و   ۲۰حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد  

طور اعم و صنایع روستایی های کشاورزی، دامداری، باغداری به مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتدائمی آن بطور  اکثریت ساکنان  
  2شده است« )مادۀ  ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ِده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میفعالیتو صید و یا ترکیبی از این  

شوند و تعداد اعضای آن برای روستاهای تا  اعضای شورای هر ِده از طرف اهالی انتخاب می  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری(
 باشد.نفر می 5نفر و برای روستاهای با جمعیت بیشتر  3نفر  1500

 اهّم وظایف و اختیارات شورای اسالمی روستا: 
 »الف ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا.

 ربط. ها و نیازها به مقامات ذی پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی  ب ـ ارائه
ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو  

 رسد.قانونی به اطالع مقامات مافوق میمقرر، مراتب برای پیگیری 
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به سؤاالت و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای    ل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخج ـ تشکی
 پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعالم قبلی.

 ور.های مذکهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستد ـ تبیین و توجیه سیاست
 یافته به روستا. های عمرانی اختصاصها و پروژههـ ـ نظارت و پیگیری اجرای طرح

برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهرهو ـ همکاری با مسئوالن ذی  
 حدود امکانات. نیاز روستا در 

های اقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانوادهرسانی و امداد در مو ز ـ کمک
 های محلی. با استفاده از خودیاریسرپرست بی

 ها.ح ـ تالش برای رفع اختالفات افراد و محالت و حکمیت میان آن
 مسئول. مقامات ط ـ پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق  

 ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار. 
 های دولتی.ها و سازمانهای تولیدی وزارتخانه ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت

جاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و  ل ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ای
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،   ریزی در انجام خدماتارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه

 ربط.ر امور با هماهنگی مراجع ذیآموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سای
 نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.صالح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیینم ـ انتخاب فردی ذی 

شود و به بخشدار جهت صدور نامه مربوط انجام میعزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی روستا بر اساس آیین  تبصره ـ  
 گردداعالم میحکم عزل 

 های تولیدی.جهت گسترش فعالیت های عمومی درن ـ ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت
 مقررات ساخت و ساز. های فرسوده و ضوابط و هادی روستا و بهسازی بافتهای س ـ مشارکت در تهیه طرح

برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش روستا و بهره  عـ  نظارت بر ُحسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست
متروکه و ارائه ی، احیاء و الیروبی قنوات و نهرهای  های زیست محیطها، محدودهها، مراتع، جنگل باغ  خاک و حفظ عمران، مزارع،
 ها به شورای بخش.طرح و پیشنهاد در این زمینه

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر های اجرائی در زمینههای پیشنهادی ارگانف ـ بررسی برنامه
با  تطبیق  نظر  از  رفاهی  نارساییهای موجود دضرورت  امور  ارائه گزارش  و  انتخابیه شورا  مافوق ور حوزه  به شورای  اجرائی    ها  مراجع 

 ربط. ذی 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب   76های روستا« )مادۀ  داراییص ـ نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و  

 شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران(
 هستان )بخش(شورای اسالمی د 

ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، »دهستان کوچک
میهم  مزرعه  تشکیل  خدماتجوار  امکان  و  بوده  همگن  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  طبیعی،  محیط  لحاظ  از  که  و شود  رسانی 
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری( قانون جدید تشکیالت   3نماید« )مادۀ  شبکه واحدی را فراهم میریزی در سیستم و  برنامه

وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران، شورای در سطح مذکور را تحت عنوان »شورای اسالمی بخش« قلمداد 
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تقسیمات کشوری: »بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده  قانون تعاریف و ضوابط    6کرده است؛ اّما به موجب مادۀ  
جوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانًا شهر که در آن عوامل جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان هم

به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت،    د آور طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می
امکانات طبیعی و استعدادهای های دولت در جهت احیاء  ریزیها، نیل به اهداف و برنامهجمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت

خاب شوراهای اسالمی  قانون تشکیالت، وظایف و انت  4اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد« به موجب مادۀ  
نفر   1500نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از    1500کشور و انتخاب شهرداران: »تعداد اعضای شورای اسالمی روستاهای تا  

باشد این قانون: »در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می  5جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود« و همچنین به موجب مادۀ  
شده صورتی که عضو معرفی  شود و درسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میبا اکثریت ن 

 البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد« از شورای روستا به عضویت اصلی و علی
 ای اسالمی بخش عبارت است از:: »وظایف و اختیارات شور اهّم وظایف شورای اسالمی بخش

کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، ها و پیشنهادهای اصالحی به مسؤولین اجرایی منطقه جهت رفع  ـ ارائه طرح  ۱
 بخش.عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی 

ائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. ار ها و پیشنهادهای مذکور و  ربط موظف به بررسی طرحتبصره ـ مقامات اجرائی ذی
 موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطالع مقامات مافوق خواهد رسید.در صورت عدم ارائه پاسخ در  

 ـ ایجاد هماهنگی الزم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.  ۲
 وظایف قانونی. ـ نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت  ۳
واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری   ـ حل و فصل مشکالت و اختالفات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی  ۴

 قضائی نیست. 
 روستا است.ـ رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای  ۵
 باشند. که به هر دلیل فاقد شورای روستا می ها و روستاهاییها و آبادی زارع مستقل، مکانـ ایفای وظایف شورای روستا در م ۶
های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، گذاری در امور و برنامهـ تشویق مردم به همکاری و سرمایه   ۷

 مذهبی بخش.   امور فرهنگی و
 ربط جهت تصویب نهایی.مراجع ذی ادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال بههای هـ بررسی و تأیید طرح ۸
 ـ نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسالمی بخش.  ۹

قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور    79)مادۀ    های عمرانی بخش« ها و پروژهـ نظارت و پیگیری اجراء طرح  ۱۰
 شهرداران(و انتخاب 

 شوراهای اسالمی در محدودۀ شهرها .2
ه و منطقه •

ّ
 شورای اسالمی محل

دانند و دارای  های مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می»محله، مجموعه ساختمان 
قانون تعاریف و شرایط تقسیمات   4مادۀ    2  های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود.« )تبصرۀمحدوده معین است حدود محله

قانون تشکیالت شوراهای اسالمی    30ترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسالمی محله است...« )مادۀ  کشوری( »کوچک
یم مردم طبق البدل با رأی مستقنفر به عنوان اعضاء علی  4نفر به عنوان اعضاء اصلی و    7کشوری( »در انتخابات شورای اسالمی محله  

 قانون اصالح قانون تشکیالت اسالمی کشوری( 56مقررات این قانون انتخاب خواهند شد.« )مادۀ 
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قانون تعاریف و شرایط    4مادۀ    3شود.« )تبصرۀ  »منطقه، در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می
 شوند. نمایندگان شوراهای محاّلت به انتخاب خود تشکیل میتقسیمات کشوری( شورای اسالمی منطقه از 

 شورای اسالمی شهر  •
»شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای  

در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن  سیمایی با ویژگی
اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفائی نسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی   های اداریفعالیت

ون تعاریف و شرایط تقسیمات قان  4پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.« )مادۀ    و سیاسی حوزه جذب و نفوذ
 کشوری(

های گوناگون محّلی، : انتخاب شهردار برای مدت چهار سال ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییاهّم وظایف شورای شهر
های را و طرحهای کاربردی و. ارائۀ آن به مسؤوالن، نظارت بر ُحسن اجرای مصّوبات شوحلها و پیشنهادهای اصالحی و راهتهّیۀ طرح

ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات  های عمومی، برنامهمصّوب در امور شهرداری، همکاری با مسؤوالن اجرایی و سازمان
ربط، نظارت جامع بر امور شهرداری، تصویب بودجۀ ساالنۀ شهرداری و مؤّسسات تابعۀ آن و بودجۀ های ذی مختلف با موافقت دستگاه 

تصویب معامالت شهرداری و نظارت بر آنها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و یا تغییر آنها، نظارت جامع بر درآمد  شورای شهر،  
عمومی شهر و تصویب مقّررات الزم شهری با رعایت مقّررات موضوعۀ کشوری، تصویب نرخ وسایط نقلّیۀ شهری و وضع مقّررات مربوط  

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران( 80ومی« )مادۀ به ادارۀ میادین و مایحتاج عم
 1شورای اسالمی بخش  . 3

جوار مشتمل بر  »بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان هم
ه در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود  چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانًا شهر ک

ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر    ۱... تبصرۀ    آورد می
قانون تعاریف و ضوابط    6. ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر« )ماّدۀ  هزار نفرتقسیم شده است: الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی

 تقسیمات کشوری(
های عمرانی در قالب اعتبارات عمومی، بررسی و نصب و عزل شهردار، تهّیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه   اهّم وظایف شورای اسالمی بخش:

خانۀ عمومی، ایجاد شرایط الزم جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع،  ابخانه و قرائتهای تعاونی محّلی؛ تأسیس کتاقدام برای تشکیل شرکت
راه و  دستگاه اماکن  با  همکاری  و  دهات  شناسنامۀ  و  تاریخی  جغرافیایی،  تنظیم  در  اهتمام  و  می ها  دولتی  تشکیالت های  )قانون  باشد« 

 ( 1/9/1361شوراهای اسالمی کشوری مصوب 
 شورای اسالمی شهرستان  . 4

جوار که از نظر عوامل طبیعی،  »شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش هم
 اند.اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده

 
ن که شورای بخش  بینی مقّررات بخش، با این عنوابا پیش  1/3/1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب    1

نمایندگان منتخب شوراهای اسالمی روستاها می متعّرض شوراهای اسالمی بخش مقّرر در قانون تششکیالت شوراهای اسالمی مصّوب   (5باشند )مادۀ  متشکل از 
بنابراین شورای اسالمی بخش منهای آن  و اصالحّیه  1/9/1361 آنها متفاوت است؛  توان جایگزین  قّرر در قانون جدید را نمیشده است؛ اّما سطح و ترکیب اعضای 

 »شورای اسالمی بخش« مقّرر در قانون قدیم دانست.
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  – شود. الف  لیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میحداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اق  -۱تبصره  
 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری(  7نفر.« )مادۀ  ۸۰۰۰۰تراکم متوسط  –نفر. ب  ۱۲۰۰۰۰تراکم زیاد 

یالت شوراهای  قانون تشک 36گردد« )مادۀ »شورای اسالمی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش ... تشکیل می
 اسالمی کشوری(

و تصویب طرحعمده بررسی  کار  ترین وظایف شورای شهرستان  بر  نظارت  و  اعتبارات مصّوب  قالب  در  پیشنهادی هر محل  های عمرانی 
نارساییسازمان گزارش  و  محّلی  مسؤوالن  و  میها  باالتر  مسؤوالن  به  مصوب ها  کشوری  اسالمی  شوراهای  تشکیالت  )قانون  باشد. 

1/9/1361 ) 
 شورای اسالمی استان  .5

 های جوار با توجه به موقعیت»استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان هم
 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری( 9شود« )مادۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می

  گردد و هر شهرستان یک نماینده در آن ان حداکثر دو هفته پس از پایان انتخابات شوراهای اسالمی شهرستان تشکیل می»شورای است
 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری( 39خواهد داشت« )مادۀ 

ان نماینده برای عضویت در شورای »شورای اسالمی هر شهرستان در اولین جلسه یک نفر را از بین خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنو 
می معرفی  استاندار  به  کتبًا  و  انتخاب  استان  )مادۀ  اسالمی  انتخابات    67نمایند.«  و  اسالمی کشوری  تشکیالت شوراهای  اصالح  قانون 

 شوراهای مزبور( 
ارنظر دربارۀ برنامۀ عمرانی و های پیشنهادی وارده از شورای شهرستان، رسیدگی و اظهطرح  : بررسیاهِمّ وظایف شورای اسالمی استان

ریزی استان، نظارت بر اجرای  های تابعه و ارسال آن به مسؤوالن مربوطه، عضوّیت با حِقّ رأی در کمیتۀ برنامههای شهرستاننیازمندی
قانون تشکیالت شوراهای    40باشد. )مادۀ  های عمرانی و بر شوراهای مادون میها و طرحکاران، مجریان پروژهبودجۀ استان بر تعیین مقاطعه

 اسالمی کشوری(
 

 ها شورای عالی استان
 هارسمّیت شورای عالی استان

 الف ـ تشکیل شوراها

 عالی  آنها، شورای  هماهنگ  بر اجرای  ها و نظارتاستان  و رفاهی  عمرانی  های برنامه  در تهیه  همکاری   و جلب  از تبعیض  منظور جلوگیری  »به
 ام( 101شود« )اصل می ها تشکیلاستان شوراهای  از نمایندگان ها مرکباستان

نفر »شورای اسالمی هر استان در اولین جلسه که حداکثر ظرف یک هفته پس از قطعیت انتخابات بنا به دعوت استاندار تشکیل خواهد شد یک  
نماید.« )مادۀ ها انتخاب و کتبًا به وزیر کشور معرفی میرای عالی اسالمی استانرا از بین خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای عضویت در شو

 قانون اصالح تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور(  69

 ها را بهتانها اسامی اعضای شورای عالی اسالمی اسنامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسالمی استان»وزیر کشور پس از وصول معرفی
قانون اصالح تشکیالت شوراهای اسالمی   70تلویزیون( اعالم خواهد نمود.« )مادۀ    -رادیو  های گروهی )منظور اطالع عموم از طریق رسانه 

 کشوری و انتخابات شوراهای مزبور( 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 2حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

81 
 

نون اصالح تشکیالت شوراهای اسالمی قا  71ها تعیین خواهد کرد« )مادۀ  »وزارت کشور محل مناسبی را برای شورای عالی اسالمی استان
 کشوری و انتخابات شوراهای مزبور( 

نفر رئیس  گردد و یک  ترین اعضای حاضر در جلسه تشکیل میها به دعوت وزیر کشور و به ریاست مسن»اولین جلسه شورای عالی اسالمی استان
 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری(  43)مادۀ شوند.« و یک نفر نایب رئیس و دو منشی با رأی مخفی انتخاب می

 ب ـ موقعّیت شورا 

استان عالی  عالیشورای  محّلی،  شوراهای  به  نسبت  مراتب،  سلسله  نظام  در  میها،  محسوب  شورا  انتخابات ترین  طریق  از  شورا  این  گردد. 
سطح با مجلس شورای گیرد و از این جهت همی قرار میگردد و بدین ترتیب، در موقعیت جغرافیایی کشور ای تشکیل میغیرمستقیم شش درجه

 شود. اسالمی متجّلی می

سازد. در مذاکرات خبرگان، بعضًا از شورای مذکور در ردیف مجلس سنا یاد این پدیداری از نظر شکلی، نظام دو مجلسی را به ذهن متبادر می
حّلی و مطرح ساختن اولویت وحدت مّلی مجلس شورای اسالمی با اختیارات وسیع اند. اّما با توّجه به معطوف بودن امور شوراها به امور مکرده

ام قانون اساسی:    101ها با اختیارات محدود، در مرتبتی باالتر قلمداد شده است. قرینۀ موجود در ذیل اصل  مّلی در مقابل شورای عالی استان
برتری را به وضوح نمایان می  کند«می  معین  شورا را قانون  این  و وظایف  تشکیل  »نحوه قانون تشکیالت شوراهای    12سازد. تبصرۀ مادۀ  این 

 باشد« ها میاسالمی کشوری قضّیه را به این ترتیب مورد تأکید قرار داده است »مجلس شورای اسالمی در حکم مافوق شورای عالی استان 

 

 هاوظایف و اختیارات شورای عالی استان

ها را مورد اشاره قرار  آن، قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری، وظایف و اختیارات محدود شورای عالی استانقانون اساسی و در اجرای  
 داده است:

 الف ـ نظارت و هماهنگی امور شوراها

 های ها و توزیع فعالیتاناست  در سطح  ملی  از درآمدهای  و استفاده  از منابع طبیعی  برداریهدف قانونگذار اساسی نیز چنین است که: »در بهره
و   فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه   هر منطقه  که  طوری   در کار نباشد، به   کشور، باید تبعیض  مختلف  ها و مناطقاستان  میان  اقتصادی

 ام( 48باشد.« )اصل  داشته در دسترس الزم امکانات 

یابند که تنظیم و هماهنگی بین آنها ضرورت پیدا کانات و مقتضّیات مّلی، به نحوی با یکدیگر ارتباط می بدین ترتیب، امکانات و توقّعات محّلی و ام
ها وظیفۀ تنظیم و هماهنگی را بر عهده خواهد داشت که مقّررات آن بدین ترتیب  کند. با استقرار نظام عدم تمرکز در کشور، شورای عالی استان می

 است: 

های داخلی شوراها را تهیه و پس از تصویب  نامهها" مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشکیل، آیینتانشورای عالی اسالمی اس»" .1
های مشترک اولین گام  نامهقانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری( تصویب آیین  44جهت اجرا به کلیه شوراها ابالغ نماید.« )مادۀ  

 .رسدکنندۀ شوراهای محّلی به نظر میهماهنگ
قانون تشکیالت شوراهای اسالمی    48ها مشارکت دارد.« )مادۀ  ها در تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استان»شورای عالی اسالمی استان .2

ها تواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها میکشوری( و »شورای عالی اسالمی استان
یا   قانون تشکیالت شوراهای    49ها را در چارچوب مقررات مربوطه بنماید« )مادۀ  جابجایی بودجه عمرانی استانپیشنهاد تغییر طرح 
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ها، با در نظر گرفتن توقعات محّلی و امکانات مّلی و با عنایت به اسالمی کشوری( در اجرای این وظایف قانونی، شورای عالی استان
 های الزم را به عمل آورد. خواهد بود هماهنگی ضرورت عدالت در توزیع درآمدهای مّلی، قادر

 های قانونیب ـ تهّیه و تقدیم طرح

توانند خألها و نیازهای قانونی را به خوبی  باشند و از این جهت میها میشوراهای محّلی، به لحاظ اشراف بر امور محّلی، قادر به تشخیص ضرورت
استان عالی  شورای  نمایند.  دریافت،  منعکس  با  بیانجمعها،  رسیده،  پیشنهادهای  تحلیل  و  تجزیه  و  مشترک  آوری  قانونی  نیازهای  کنندۀ 

 شوراهاست: 

 تهیه   هاییخود طرح دارد در حدود وظایف  ها حقاستان  عالی   ام قانون اساسی در این خصوص مقّرر داشته است: »شورای  102اصل    .1
 قرار گیرد« مورد بررسی  ها باید در مجلسطرح پیشنهاد کند. این یاسالم شورای مجلس به دولت و مستقیمًا یا از طریق

های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری، شورای مذکور را موّظف نموده است که »طرح 47مادۀ  .2
از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی   ها در جهت جلوگیریشوراهای استان  آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی

 عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.« ها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید بهمیان استان
لس پیشنهاد کند. های خود را مستقیمًا یا از طریق دولت به مجها این امکان را داده است که طرحقانون اساسی به شورای عالی استان

ها بتواند مستقیمًا مبادرت به تقدیم طرح به مجلس نماید. از کند که شورای عالی استانشخصّیت حقوقی و استقالل شوراها اقتضا می
طرف دیگر چون وظایف و اختیارات شوراها با وظایف و اختیارات دولتی اکثرًا مرتبط و بعضًا متداخل است، هماهنگی بین تأسیسات 

دهد که به هنگام بررسی و  های شورای عالی از طریق دولت به مجلس، به دولت امکان میرسد. تقدیم طرحر ضروری به نظر میمذکو
تصویب، مراتب هماهنگی را مورد توّجه قرار دهد. به هر حال، پس از تقدیم )مستقیم یا غیرمستقیم( طرح به مجلس »نمایندۀ شورای 

 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری( 51جلس و دفاع از طرح را دارد.« )مادۀ ها حِقّ حضور در معالی استان 

 های اجراییج ـ ارتباط شوراها با دستگاه

نمایند. اّما امور اجرایی عمدتًا در اختیار دولت و مأموران دولتی در محل ست. از شوراها، در حدود اختیارات خود برخی از تصمیمات را اّتخاذ می
ها در سطح عالی این وظیفه را بر عهده ها را بر عهده خواهند داشت. شورای عالی استانبابت شوراها وظیفۀ نظارت و همکاری با دستگاه این  

 دارد: 

استان .1 داده، ها موظف است طرح»شورای عالی اسالمی  قرار  نظر  تبادل  و مورد  بررسی  را  از طرف شوراها  پیشنهادهای واصله  و  ها 
 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری( 45تعیین و به مقامات اجرایی ارجاع نماید« )مادۀ ها را اولویت

های مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه  ها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاه »شورای عالی اسالمی استان .2
 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری( 50لی برسانند« )مادۀ هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطالع شورای عا و 

تا شورای عالی استانبه این ترتیب، قانونگذار برای دستگاه  ها قادر به ایفای حقوق مردم در زمینۀ امور  ها ایجاد تکلیف نموده است 
 محّلی باشند. 

 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

وضع کند« بنابراین، صالحیت عاّم تدوین کلّیۀ قوانین    تواند قانونمی  اساسی  حدود مقرر در قانوندر    مسائل  در عموم  اسالمی  شورای  »مجلس
  مجلس مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلّیۀ قوانین و مقّررات بایستی بر اساس موازین اسالمی باشد. بدین ترتیب » 
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 امر ...   این  باشد. تشخیص  داشته  مغایرت  اساسی  کشور یا قانون  رسمی  مذهب  و احکام  با اصول  وضع کند که  تواند قوانینینمی  اسالمی  شورای
.« به منظور تحّقق و تضمین حاکمّیت معیارهای فوق )شرع و قانون اساسی( کلّیۀ مصّوبات مجلس شورای اسالمی است  نگهبان  شورای  بر عهده

فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسالمی و قانون اساسی آنها را مورد بررسی قرار داده و اظهارنظر نماید؛ اّما به خاطر  باید به شورای نگهبان  
های مکّرر شورای نگهبان با مصّوبات مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصّوبات، این دو نهاد اعالم مخالفت

 اًل رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر »مصالح نظام« در مقابل »موازین شرع« قرار گرفت. قانونی عم

 تشکیل مجمع 

امام خمینی دایر بر تأسیس و تشکیل مجمع، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای   17/11/1366در شورای بازنگری، ابتدا با اقتباس از فرمان  
نفر( به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد گردید. اّما به خاطر اختالف نظر بین    12نظر به انتخاب رهبر )جمعًا  فر صاحبگانه، وزیر مربوطه و دو نسه

مجمع را    و متغیر این  اعضای شورا، نهایتًا اّتخاذ تصمیم در کیفّیت و کمّیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین ترتیب که: »اعضاء ثابت
مقام رهبری خطاب به ریاست جمهوری وقت، بیست نفر را   12/7/1368نماید« در اجرای این امر و به موجب حکم موّرخ  می  تعیین  رهبری  مقام

نظران مسائل فقهی و سیاسی به عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر گانه و ُنه نفر از صاحببا ترکیب فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه
های بعدی وطه مجلس شورای اسالمی به عنوان اعضای متغّیر برای مّدت سه سال منصوب شدند. در احکام دوره مربوطه و رئیس کمیسیون مرب

 اند.دار بودهای اصالحات همچنان عضوّیت مجمع تشخیص مصلحت را عهدهنیز با ترکیب مذکور با پاره

 ترکیب اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام 

 عبارت از دو گروه:  23/5/1396لحت نظام در حکم مورخ ترکیب اعضای دورۀ هشتم مجمع تشخیص مص

اشخاص حقوقی )الف ـ رؤسای محترم سه قوه ب ـ فقهای معّزز شورای نگهبان ج ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسّلح د ـ دبیر شورای  .1
میسیون متناسب با موضوع  عالی امنیت مّلی هـ ـ وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است و ـ رئیس ک

 بحث از مجلس شورای اسالمی(
باشند که برای یک نظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مینفر از فقها و دیگر صاحب  38اشخاص حقیقی متشکل از   .2

 اند. دورۀ پنج ساله انتخاب شده

 ادارۀ مجمع

به تأیید مقام رهبری رسیده مقرراتی را پیرامون    5/9/1376که در تاریخ    3/8/1376نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  آیین
 دارد:اداره و طرز کار مجمع بیان می

 های مجمع کمیسیون

بهبه مربوط  دقیق  اطالعات  آوردن  فراهم  می  منظور  مطرح  در مجمع  که  مسائلی  و  آمادهمباحث  و  تصمیمشوند  برای  آنها  نیز سازی  و  گیری 
فرآوردهگیری کبهره آخرین  از  توسعههای کارشناسی دستگاه امل  از تحقیقات کاربردی،  استفاده  و  دولتی  بنیادی مؤسسات  های مسؤول  و  ای 

توانند در صورت  ها میگردد ... کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل میهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونپژوهشی کشور، کمیسیون
 (.۴کب از چند تن از اعضاء خود، تشکیل دهند.« )ماده های فرعی مر نیاز کمیسیون

. اقتصاد کالن،  ۴. زیربنایی و تولیدی؛  ۳. سیاسی، دفاعی و امنیتی؛  ۲. علمی، فرهنگی و اجتماعی؛  ۱های تخصصی دائمی عبارتند از:  کمیسیون
 . حقوقی و قضائی.۵بازرگانی و اداری؛ 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 2حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

84 
 

شوند. هر یک از اعضاء به استثنای  نخستین جلسات مجمع با اعالم داوطلبی و رأی مجمع تعیین میهای تخصصی دائمی در  »اعضای کمیسیون
 (.۶رئیس مجمع لزومًا در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت« )مادۀ 

شوند و تجدید انتخابات آنها برای تعیین میهر کمیسیون دارای یک رئیس و یک نائب رئیس و یک منشی خواهد بود که برای مدت یک سال  
 (.۷تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود )مادۀ های بعد بالمانع است. منشی کمیسیون میسال

 دبیرخانه مجمع

دها و مؤسسات عمومی  های مسؤول دولتی و نهاهای خاص و برقراری ارتباط با دستگاه های دائمی و کمیسیونمنظور تنظیم کار کمیسیون  »به
فرآورده  از  کامل  استفاده  و  کارشناسی غیردولتی  و  اداری  کارهای  بر  نظارت  و  مشورتی  شوراهای  با  مستمر  ارتباط  نیز  و  آنها  کارشناسی  های 

ان و همچنین  های مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و جهها و ایجاد گنجینه اطالعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش کمیسیون
ها و تدوین  های کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابالغ مصوبات و تصمیمنظارت بر حسن اجرای سیاست

  شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرائی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می
 (.۳۱دبیرخانه را بر عهده دارد« )ماده 

 (. ۳۲کند و در موارد الزم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است« )ماده »دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می

 وظایف و اختیارات مجمع 

 حِلّ اختالف مجلس و شورای نگهبان  .1
ام    112باشد، همچنان که اصل  حِلّ اختالف مجلس و شورای نگهبان میعّلت اّولّیه و اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت، موضوع  

  نگهبان  را شورای  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  که  در مواردی  مصلحت  تشخیص  برای  نظام  مصلحت  دارد: »مجمع تشخیصمقّرر می
شود می  تشکیل  نکند ...   را تأمین  نگهبان  نظر شورای   نظام  لحتمص  با در نظر گرفتن  بداند و مجلس  اساسی  و یا قانون  شرع  موازین  خالف

»... 
 مصلحت نظام •

فیه میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، »با در نظر گرفتن مصلحت  مجمع تشخیص مصلحت، پس از بررسی موضوع متنازع  
یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با رد تأیید قرار مینظام« مصّوبۀ مجلس و یا نظر شورای نگهبان را به عنوان مصلحت نهایی مو دهد و 

 دارد. موضوع تدوین و به عنوان مصلحت نظام اعالم می
 ارجاع مصّوبه مورد اختالف به مجمع  •

ایران  27/12/1375نامۀ داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصّوب  آیین  25به موجب مادۀ   : »مصوبه مجلس شورای اسالمی 
شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خالف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، شورای نگهبان فرستاده میبرای اظهارنظر به  

نماید. چنانچه مجلس شورای اسالمی بر نظر خود باقی بود و با اعالم رأی، ضمن در  نظر خود را به مجلس شورای اسالمی اعالم می
أمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسالمی  نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را ت

تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در  شود. رئیس جمهور نیز میبرای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می
 دهد« مواردی که الزم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می

: »در مورد تعارض میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسأله، 27وجب بند الف مادۀ  همچنین به م
یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به 
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گیری به عمل  . آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأیشود، توضیح الزم را خواهند داددستگاه وی مربوط می
 خواهد آمد.« 

 حدود اختیارات مجمع در حِلّ اخالف شورا و مجلس  •
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان )بر سر »ضرورت مصلحت  

شود. در این صورت، مجمع پس بررسی و تشخیص  قوانین با شرع و قانون اساسی«( اختالف است تشکیل مینظام« یا »لزوم مطابقت 
 پردازد.مصلحت، به اظهارنظر می

 اعتبار مصوبات مجلس  •
ام برای حِلّ اختالف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعۀ یک قانون عادی    112آن دسته از مصّوبات مجمع که در اجرای اصل  

توان ردیف خاّصی که باالتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت، زیرا آن بندی قوانین نمیشوند، به ترتیبی که در طبقهمی  ظاهر
 آیند. مصّوبات همانند قوانین عادی به اجرا درمی

 حِلّ معضالت نظام .2
 « نظام مصلحت  مجمع تشخیص ، از طریقنیست حل قابل عادی  از طرق که نظام معضالت م: »حل 110اصل  8به موجب بند 

شود نامۀ داخلی مجمع تشخیص مصلحت: »در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع میآیین  27و به موجب بند ب مادۀ  
وافق و دو  پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است توضیح خواهد داد و سپس دو م

 گیری به عمل خواهد آمد« مخالف اظهارنظر خواهند کرد و آنگاه رأی 
 سایر وظایف و اختیارات  . 3

ی نظام(مشاوره با رهبری )با تأکید بر تعیین سیاست •
ّ
 های کل

دهد« بر می  ارجاع  آنان  به  رهبری  )را( که  در اموری  نظام ... مشاوره  مصلحت  ام: »مجمع تشخیص  112به موجب قسمتی از اصل  
دهند به عنوان مشاور، مقام رهبری مقام تشکیل میعهده دارد؛ بنابراین مجمع مذکور که اکثر اعضای آن را مقامات و مسؤوالن عالی

کار  های کّلی نظام« و ابت نمایند. از جمله موارد مشاوره که قانون اساسی به آن تصریح نموده در موارد مربوط )به تعیین سیاسترا یاری می 
 باشد.پیشنهاد اصالح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی می

 وظایف اّتفاقی  •
به   نگهبان  شورای  از فقهای  و یکی  قضائیه  قوه  جمهور، رئیس  از رئیس  مرکب  رهبر ... شورایی  یا عزل  گیرییا کناره  فوت  »در صورت

 ام( 111گیرد« )اصل می عهده  به طور موقت را به رهبری وظایف ، همهنظام مصلحت  مجمع تشخیص انتخاب
 چهارمسه  از تصویب  ، پسیکصد و دهم  اصل  ۶( و )و( بند  )د( و )هـ  های و قسمت  ۱۰و    ۵و    ۳و    ۱  بندهای  وظایف  شورا در خصوص  »این

 ام( 111کند« )اصل می اقدام نظام مصلحت اعضاء مجمع تشخیص
 ام(  177. در شورای بازنگری قانون اساسی عضوّیت دارند. )اصل نظام مصلحت  مجمع تشخیص ثابت اعضای 

 

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

  و مصالح  اسالمی  موازین  و نشر افکار با رعایت  بیان  ، آزادی ایران  اسالمی  جمهوری  ام قانون اساسی: »در صدا و سیمای  175به موجب اصل  
 رئیس   از نمایندگان  مرکب  و شورایی  است  رهبری  با مقام  ایران  اسالمی  جمهوری  صدا و سیمای  سازمان  رئیس  و عزل  گردد. نصب  کشور باید تأمین
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و   سازمان  اداره   و ترتیب  مشی. خطداشت  خواهند  سازمان   بر این  دو نفر( نظارت   )هر کدام  اسالمی  شورای  و مجلس  قضائیه  قوه  جمهور و رئیس
 کند.« می معین را قانون بر آن  نظارت

 رئیس سازمان 

توان آن را های مردمی را تحت پوشش دارد، به ترتیبی که نمیماهّیت کار سازمان صدا و سیما به نحوی است که تمام ارکان حکومتی و آحاد گروه
سازد تا آنجا که به رکن و قّوۀ چهارم نظام نه دانست؛ بلکه تشکیالتی مستقل و متمایز را به ذهن متبادر میگاکاماًل منتسب به یکی از قوای سه

 صدا و سیمای   سازمان رئیس و عزل دارد: »نصبام مؤّید این تعبیر باشد که مقّرر می  175رسد که مضمون اصلی اصل اند. به نظر میتعبیر کرده
 است«  رهبری با مقام ایران اسالمی جمهوری

 نماید. ترین مقام مسؤول و بر اساس قوانین و مقّررات انجام وظیفه میبنابراین، رئیس سازمان زیر نظر مستقیم مقام رهبری به عنوان عالی

 نظارت بر سازمان 

 دو نفر( نظارت   )هر کدام  اسالمی  شورای  و مجلس  قضائیه  قوه  جمهور و رئیس  رئیس  از نمایندگان  مرکب  ام: »شورایی  175به موجب ذیل اصل  
شود. فلذا رئیس سازمان، هم در مقابل مقام رهبری و هم در « با این ترتیب، نظارت مضاعف بر سازمان إعمال میخواهند داشت  سازمان  بر این

 گانه مسؤول است مقابل قوای سه

ی و اصول برنامهخط
ّ
 های صدا و سیما مشی کل

 بدین شرح است:   17/4/1361های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مصّوب  مشی کّلی و اصول برنامهدین منظور، اصول کّلی قانون خطب

 ( 1هایی که مخالف معیارهای اسالمی باشد. )مادۀ ها و پرهیز از پخش برنامهحاکمیت اسالم بر کلیه برنامه .1
 (2ها که در شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی متبلور است. )مادۀ ۀ برنامهحاکمیت روح انقالب و قانون اساسی بر کلیّ  .2
 (3های رادیو و تلویزیون )مادۀ تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری به عنوان ولی فقیه در تمامی ابعاد آن در برنامه .3
 (4ی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی )مادۀ سازی برای رسیدن به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل در همه ابعاد سیاسزمینه .4
گاهی و رشد جامعه در زمینه .5  ( 5های گوناگون به عنوان یک دانشگاه عمومی )مادۀ کمک به گسترش آ
 (6ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسالمی. )مادۀ  .6
ب .7 ها و نیازها و مشکالت مردم برای مسؤولین و اّطالع مردم از وظایف و  یان خواستانعکاس زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مّلت و 

 (15و  7های دولت در جهت برقراری تفاهم بین مسؤولین و اقشار مّلت )مواد فعالّیت
 (9جانبه )مادۀ پذیرش انتقادات و نظرات سازندۀ مردم و ایجاد رابطۀ متقابل با جامعه و نفی تأثیر یک .8
، الفت و انسجام جامعه و بر حذر داشتن مردم از تفرقه و پراکندگی و همچنین تقویت روحّیه امید، اعتماد در جامعه و توّجه به ایجاد وحدت .9

 (12و  8نیازهای معنوی و روحی مردم )مواد 

 

ی 
ّ
 شورای عالی امنّیت مل

 ترکیب شورا 

 شورا عبارتند از:  گردیده است: »اعضای ، بدین شرح مقّرر176اعضای شورای عالی امنّیت مّلی در قسمت دوم اصل 

 گانه سه قوای رؤسای −
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 مسلح نیروهای کل ستاد فرماندهی رئیس −
 و بودجه امور برنامه مسؤول −
 رهبری مقام انتخاب به دو نماینده −
 ، کشور، اطالعات؛امور خارجه وزرای  −
 «سپاهو   ارتش مقام ترینمورد وزیر مربوط و عالی  حسب −

 شود.این شورا به ریاست رئیس جمهور تشکیل می
ترین مقام ارتش و سپاه حسب  شود که شورای عالی امنّیت مّلی دارای چهرۀ کاماًل سیاسی است و عالیبا توّجه به ترکیب مذکور مالحظه می

 13ا )دو رأی( در مقابل آراء کِلّ اعضای شورا )شوند که در این صورت، آراء آنهمورد و فقط به هنگام طرح مسائل نظامی به جلسه دعوت می
 کننده باشد.تواند تعیینرأی( اصواًل نمی

 تشکیالت درونی شورا

  امنیت   و شورای  دفاع  شورای  از قبیل  فرعی  خود شوراهای  وظایف  تناسب  به  ملی  امنیت  عالی   مقّرر داشته است: »شورای  176قسمت سّوم اصل  
 جمهور تعیین   رئیس  از طرف  که  است  عالی  شورای   از اعضای  جمهور یا یکی  با رئیس  فرعی  از شوراهای   هر یک  هد. ریاستدمی  کشور تشکیل

 شود.« می

است.   اختهمقّررات مذکور، در بیان تشکیل شوراهای فرعی، با تمثیل، شورای دفاع )در امور دفاعی( را از شورای امنّیت )در امور امنّیتی( متمایز س
مشی کّلی و هماهنگ قرار دارد و آنگاه که تصمیمات  دهندۀ این است که شورای عالی امنّیت مّلی، در مقام تدوین و تعیین خطاین تفکیک نشان

 نمایند. در این صورت: کّلی مشخص گردید، هر یک از شوراهای فرعی به طور تخّصصی ایفای وظیفه می

یز مقام رهبری و تعیین رئیس جمهور( زیر نظر وزیر کشور و شورای امنّیت کشور، در سطح داخلی نیروهای انتظامی طبق معمول )با تجو .1
 مراقب امنّیت کشور هستند. 

ح و شورای دفاع )و تحت ریاست فرماندهی کِلّ نیروهای مسّلح( مسؤولّیت   .2 نیروهای نظامی زیر نظر رئیس ستاد فرماندهی کلِّ نیروهای مسلَّ
 گیرند. کشور را بر عهده میحفظ حدود و ثغور 

ی 
ّ
 اهداف و وظایف شورای عالی امنّیت مل

 اهداف شورا 

 عالی   »شورای   ملی  و حاکمیت  ارضی  و تمامیت  اسالمی  از انقالب  و پاسداری   منافع ملی  منظور تأمین  ام آمده است: »به  176در قسمت اّول اصل  
 گردد.«می « تشکیلملی امنیت

 ات شورا وظایف و اختیار 

 ام، وظایفی را مشخص نموده است:  176برای تأمین اهداف یادشدۀ قسمت دوم اصل 

 های دفاعی ـ امنیتی کشور تعیین سیاست .1
 هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی ـ امنیتی .2
 گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجیبهره .3

 شوراهای فرعی مصّوبات شورای عالی و حدود اختیارات  
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 شورای  تصویب  آنها به   کند و تشکیالتمی  معین  را قانون  فرعی  شوراهای  و وظایف  دارد: »حدود اختیارات ام مقّرر می  176آخرین قسمت اصل  
 « اجراست قابل رهبری از تأیید مقام پس ملی امنیت عالی  شورای رسد. مصوباتمی عالی 

کند و چه بسا پس از تأیید مقام رهبری تصمیمات شورا موجبات نسخ یا نقض  گانه عمل میود مستقل از قوای سهشورا در اتخاذ تصمیم خ ✓
 های سابق را فراهم آورد. نامهقوانین و آیین

قانون بوده و  شان باید به موجب  شوراهای فرعی نیز که ابتکار تشکیل آنها منحصرًا در اختیار شورای عالی امنّیت مّلی است حدود اختیارات  ✓
بنابراین از یک سو بر اساس قانون إعمال وظیفه کنند و از سوی دیگر موظف به تبعیت از مصّوبات و تصمیمات شورای عالی در محدودۀ  

 باشند.های مقام رهبری میسیاست
ست به امور جنگ و صلح و قراردادهای  های دفاعیـ  امنیتی دارد، ممکن ابرخی از مصّوبات و یا تصمیمات شورا که مستقیمًا ارتباط با سیاست ✓

المللی )نظیر قرارداد مربوط به صلح و یا خرید اسلحه و نظایر آن( منجر شود. در اینجا چون اعالن جنگ از اختیارات خاِصّ مقام رهبری بین
برنامه اّما  بود؛  اجرا خواهد  قابل  تأیید مصّوبات شورا توسط آن مقام  با  از جمله قراردادهای نظامی و اها و قراردادهای بیناست،  لمللی )و 

 تسلیحاتی( باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. 
االجرا بودن مصّوبات شورای عالی امنیت مّلی در صورت تأیید از طرف مقام رهبری بیانگر آن است که این در مورد الزم   176بند آخر اصل   ✓

 باشد؛ و مصوباتش در حکم قانون و قابل اجراست.ران میگیری در جمهوری اسالمی ایشورا یکی از مراکز تصمیم

 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی در قانون شورای بازنگری

 گیرد: می زیر انجام ترتیب به ، در موارد ضروریایران اسالمی جمهوری اساسی در قانون ام قانون اساسی: »بازنگری 177به موجب اصل 

 شورای  را به   اساسی  قانون  یا تتمیم  جمهور موارد اصالح  رئیس  به   خطاب  حکمی  طی  نظام  مصلحت  با مجمع تشخیص  از مشورت  پس  رهبری  مقام
 نماید: زیر پیشنهاد می  با ترکیب اساسی قانون بازنگری 

 .نگهبان شورای اعضای  .1
 گانه. سه قوای رؤسای .2
 .نظام مصلحت  مجمع تشخیص ثابت اعضای  .3
 .رهبری خبرگان مجلس نفر از اعضای پنج .4
 .رهبری مقام انتخاب نفر به ده .5
 .وزیران نفر از هیأت  سه .6
 .قضائیه نفر از قوه سه .7
 .اسالمی شورای مجلس نفر از نمایندگان ده .8
 .دانشگاهیاننفر از  سه .9

 آراء عمومی   به  مراجعه  باید از طریق  رهبری  مقام  از تأیید و امضای  شورا پس  کند. مصوباتمی  معین  را قانون  و شرایط آن  انتخاب  کار و کیفیت  شیوه
 « الزماساسی  در قانون  »بازنگری  پرسیدر مورد همه   و نهم  پنجاه  اصل  ذیل  برسد. رعایت  پرسیدر همه  کنندگانشرکت  مطلق  اکثریت  تصویب  به

 جمهوری   و اهداف  ایمانی  های و پایه  اسالمی  موازین  بر اساس   و مقررات  قوانین  کلیه  و ابتنای   نظام  بودن  اسالمی  مربوط به  اصول  . محتواینیست
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تغییر    ایران  رسمی  و مذهب  و دین آراء عمومی  امور کشور با اتکاء به  و نیز اداره  امت  متامر و اما  و والیت  حکومت بودن  و جمهوری  ایران  اسالمی
 .« ناپذیر است

سازد؛ ولی با ای که تشخیص ضرورت بازنگری را به مقامات متعددی مرتبط میگانه به گونه تعدد مراکز قدرت زمامداری و تفکیک قوای سه ✓
 امر مهم بر عهدۀ این مقام قرار گرفته است. توّجه به والیت مقام رهبری این

ترکیب شورای بازنگری مرّکب از افرادی است که مسؤولّیت نهادهای کلیدی کشور را بر عهده داشته و رئیس جمهور نیز به عنوان یکی از این  ✓
 کند. اعضا و نه رئیس این شورا انجام وظیفه می

پرسی برسد،  کنندگان در همهپس از تأیید مقام رهبری به تصویب اکثریت مطلق شرکتبایست  رغم اینکه مصّوبات شورای بازنگری میعلی ✓
 کنند.شده را با رأی »آری« یا »نه« تأیید یا رد میمردم نقشی در تدوین و انشای قانون نداشته بلکه صرفًا مواد تدوین

2  آراء عمومی به تصویب  پرسی بازنگری در قانون اساسی الزم نیست که درخواست مراجعه بهدر خصوص همه ✓
3

مجموع نمایندگان مجلس    
 برسد. 

 
 

  

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 2حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

90 
 

یـا خطـاهـای   قلم و  ــهو  بـا موارد سـ ــیاگر در حین مطـالعـه  از آن غـافـل مـانـده  نگـارشـ ایمیـل دیگر کـه مـا  از طریق  ــدیـد؛  ایم، مواجـه شــ
mollakarimi.omid@gmail.com  ــمت ــی از قسـ ــالح نماییم. در نگارش بعضـ حقوق  کتاب »های این جزوه از با ما در میان بگذارید تا اصـ

 omid_mollakarimi  :اینستاگرام   1401روزرسانی جزوه:  به  ایم.کمک گرفته «تر هاشمیدکاساسی جمهوری اسالمی ایران 
 

یآموختهگرفتم مثل خیلی از دانشبعد از اینکه لیسـانسـم رو داسـتان نویسـنده:   ناـس دم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت  های حقوق وارد دورۀ کارـش د ـش ارـش
ــتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می ــِت آخر بعد از دریافت مدرک  هم داشـ ــیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسـ گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسـ

ی ناـس د و یکارـش اید برای خیلیا حّتی دکتری در بهترین حالت میارـش طِح باال توو یه اداره بشـم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. ـش ها  خوام یه کارمنِد ـس
تم دیدم. همیـشه دوـست داـشرـسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاـشون محـسوب بـشه اما من رـسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضـایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشـم و مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت
ــ ــبح به ص ــتن« یا همون »ص ــس ــتم!«. از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نش بح کارت زدن توو یه محیط بگم »تونس

وندن! البته این  اداری« فراری باـشد. خالـصه اواخر اـسفند ماه بود که تـصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخـشم و از اّول فروردین ـشروع کنم به خ
تان و اطرافیان با تمـسخر ب تیاِق ـسوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بـشه و حتی اگه دوـس خوای بـشینی و بخونی  هت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، میاـش

دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!« اطمینان نداشتم که به موفقیت  کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میهزار تا شرکت می  که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده
ام خواـستم که توو این مـسیر کمکم کنن و این  و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلـشم از خانوادهالله« بگم  برـسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بـسمه

ای رو آغاز کرده بودم؛ خالـصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترـسی که از هـشت ماه یه کم توقع و انتظارـشون رو از من کم کنن. من ریـسِک ـشیریِن بلندپروازانه
گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشـین بخری، اّول برو یه جاسـوئیچی  ی خدا اوومد توو ذهنم که میاضـی بودم!«. جملۀ یه بندهام ر شـکسـت داشـتم، از تصـمیم

سـینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو رسـی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سـنجاقبرای ماشـینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشـته باش که به ماشـینه می
ون مییلداره و وک ه روی ُکت یا مانتوـش روع کردم کمکهای کانون همیـش ؤول های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا ـش ُاومد. مثاًل با مـس

شـب هم از   ۱۱تا  تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و  بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶یه کتابخونه صـحبت کردم و با وجود اینکه سـاعِت کاِر اوونجا تا  
شـم؛ به فرموده قرآن:  مند میکتابخونه اسـتفاده کنی! خالصـه اینکه ایمان داشـتم اگر امروز زحمت بکشـم فردا از نتیجه و میوۀ شـیریِن اوون زحمات بهره

های حقوقی )وکالت، قضـاوت، ارشـد،  »فان َمع الُعسـر، ُیسـرا«. خوشـحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشـتم در وضـعیتی هسـتم که در تمامِی آزمون
خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی ســکوت تالش کن و اجازه بده صــدای موفقیتت  دکتری( قبول شــدم و به عضــویت »هیأت علمی« رســیدم و می

 همه جا بپیچه!«
 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 ان است.( یان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانی)پا

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کنندۀ قبولی  بدین و از من بخواهید تا تمام جزواتی را که تضمین َاپواتس 09352213175به شماره همراه 
 برایتان ارسال کنم!  به رایگانشما در آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری است را 

  

تأثیرگذاری بر زندگی  ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و  توو تهران!  ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
هایی را که به  کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته اشتراک   آنهاست. به یادگیری و

حوزۀ آموزش کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در  افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک می 
های روان« متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: »اگر  نویسی« و »به کار بردن مثالو نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 یابند.« خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستموفقیتِ بیشتری می
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