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قانون اساسی، امام)ره( و رهبری
و  حســاس  مهــم،  بســیار  وظایــف  اساســی  قانــون 
نگهبــان  شــورای  برعهــده  را  ســنگینی  مســئولیت های 
گذاشــته اســت. مهم تریــن رســالت شــورای نگهبــان بــه 
عنوان یك نهاد رسمی، پاسداری و صیانت از جامعیت 
یت اســت.  نظام یعنی پاســداری از اســامیت و جمهور
»بــه  دارد:  تصریــح  اساســی  قانــون  یكــم  نودو اصــل  در 
منظور پاســداری از احكام اســام و قانون اساسی از نظر 
عدم مغایرت مصوبات مجلس شــورای اسامی با آنها، 
شــورایی به نام شــورای نگهبان تشــكیل می شــود.« برای 
شــناخت بهتر و دقیق تر جایگاه شورای نگهبان می توان 

كنكاش قرار داد. از چند منظر آن را مورد بررسی و 

قانون اساسی
قانون اساســی راهكارهای عملی شــدن وظایف شــورای 
نگهبــان در اصــل چهــارم و همچنیــن اصــول 91تــا99 را 
بــا صراحــت و بــا اختیــارات قانونی بیــان می كنــد. ابتدا 
در یــك اصــل كلــی، اصل چهارم با اشــاره به حراســت از 
احكام اسام آمده است: »كلیه قوانین و مقررات مدنی، 
جزایــی، مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی و 

سیاسی و غیره اینها باید براساس موازین اسامی باشد. 
ایــن اصــل بر اطاق یــا عموم همه اصول قانون اساســی و 
كم است و تشخیص این امر بر  قوانین و مقررات دیگر حا

عهده فقهای شورای نگهبان می باشد.«
و  آن  مصــرف  و  شــورا  تشــكیل  نحــوه  91و92  اصــل  در 
آن  زمــان  مــدت  و  اعضــا  انتخــاب  نحــوه  همچنیــن 
مشــخص شــده، امــا در اصول بعدی ســه وظیفــه مهم و 

گذاشته شده است. بنیادین بر عهده شورای نگهبان 
شــورای  مجلــس  مصوبــات  یافتــن  قانونــی  اعتبــار   -
مــورد  دو  در  جــز  مجلــس  مصوبــات  چــون  اســامی، 
)تصویــب اعتبارنامــه نماینــدگان و انتخــاب شــش نفــر 
حقوقدان شــورای نگهبان( بدون تایید شــورای نگهبان 

اعتبار ندارد.
- تفسیر قانون اساسی با تصویب سه چهارم اعضا

- نظــارت بر انتخاب مجلس شــورای اســامی، خبرگان 
یاســت جمهــوری و مراجعه بــه آرای عمومی و  رهبــری، ر

همه پرسی بر عهده این شورا است.
كنون  در مورد بند اول، چالش چندانی در عملكرد شورا تا
ایجاد نشــده اســت. ولی در بحث تفســیر قانون اساسی و 
نظــارت در انتخابــات تحت عنوان نظارت اســتصوابی، 

حجت االسالم محمد علمداری فر

شورای نگهبان
از سه منظر آنچه باید در باره

شورای نگهبان بدانیم
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حتــی  و  گیــری  جبهــه  و  انتقــادات  بــا  شــورا  همیشــه 
تهمت هــای تنــدی مواجهــه بــوده اســت. بــرای روشــن تر 
شــدن این بحث ســابقه حقوقی آن نیاز به توضیح دارد تا 

فرایند تصویب قانون و تفسیر آن بیشتر آشكار شود.
طبق اصل99 قانون اساســی نظارت بر همه انتخابات بر 
عهده شــورای نگهبان گذاشــته شــده اســت. در مهر ماه 
ســال 1359 قانــون نظارت شــورای نگهبان بــر انتخابات 
مجلس شــورای اســامی طبق اصل85 قانون اساسی به 
كمیســیون امور داخلی مجلس شورای اسامی  تصویب 
رســید كه مدت اجرای آزمایشــی آن شــش ماه بــود كه در 
تاریخ 61/3/5 مجلس شــورای اسامی طبق مصوبه ای 

كرد.1 اجرای آزمایشی آن را به مدت چهار سال تمدید 
قانــون انتخابات در ســال 1362 در 89 ماده و تبصره در 
10 فصل تنظیم شــد. در ماده سوم درباره نظارت شورای 
انتخابــات  بــر  »نظــارت  كــه  داشــت  تصریــح  نگهبــان 
مجلــس برعهده شــورای نگهبان می باشــد. این نظارت 
كلیــه امور مربوط بــه انتخابات  عــام و در تمــام مراحل و 
یــخ  تار از  آمــده  مــاده98  در  همچنیــن  اســت.  جــاری 

كلیه قوانین قبلی لغو می گردد. تصویب این قانون، 
در طــول چنــد ســال اجــرای قانــون انتخابات، چنــد بار 
قانــون انتخابــات تغییر یافــت اما ماده ســوم آن به همان 
شــكل باقــی ماند. در آســتانه انتخابــات مجلس چهارم 
نظــارت شــورای نگهبــان مجــددا مورد بحث اشــخاص 
گرفــت. در همیــن اثنا شــورای  سیاســی و رســانه ها قــرار 
نگهبان نوع نظارت خود را به نظارت اســتصوابی تفســیر 
كــرد. مجلس چهارم در طرح اصاح قانون انتخابات در 
كلمه »اســتصوابی« را اضافه  ســال 1374 در ماده ســوم 
یاســت  ر و  پنجــم  مجلــس  انتخابــات  هنــگام  نمــود.2 
علیــه  جــدی  صحبــت  گونــه  هیــچ  هفتــم  جمهــوری 

نظارت استصوابی در بیان سیاسیون نبود.
جنجال علیه شــورای نگهبان با نامه سرگشــاده شــورای 
كــه در نشــریه نیمــروز در  مركــزی جبهــه ملــی در تهــران 
مورخــه 76/12/1 بــه چــاپ رســید، شــروع شــد. در این 
كه نظارت شــورای  نامــه از رئیس جمهور خواســته بودند 
كمیت مــردم و حــق وتوی  نگهبــان بــه عنــوان نقــض حا
شــورای نگهبان اســت و از رئیس جمهور خواسته بودند 
ایــن قانــون را مــورد بازنگری قــرار دهند. بــه همین منظور 
بــه  كشــوری عبــداهلل نــوری، الیحــه ای  در زمــان وزارت 
كــه قیــد نظــارت اســتصوابی از ماده  مجلــس ارائــه شــد 
گردیــده بود. امــا همزمان  ســوم قانــون انتخابــات حذف 
با رســیدگی بــه الیحه، دولت خودش را بــرای انتخابات 
و  انتخابــات شــوراها  در  اختــاف  كــرد،  آمــاده  شــوراها 
گرفت و در نهایت منجر به تشكیل  نحوه نظارت آن باال 
»هیــات ســومی« بــرای نظــارت در انتخابــات شــوراهای 

دور اول صورت پذیرفت.
غیر از شــوراها، نظارت شــورای نگهبان در انتخاب های 
كان به صــورت نظارت اســتصوابی در حال  بعــدی كمــا

انجام است.

جایگاه شورای نگهبان در اندیشه امام)ره(
گیری نهاد شــورای نگهبان یكی از خواســته های  شــكل 
كه بعــد از انقاب جزء اصول  قلبی امام)ره( بوده اســت 
گرفت.  الینفــك قانــون اساســی جمهوری اســامی قــرار 
گیــری از تحــوالت انقاب  امــام خمینــی)ره( بــا عبــرت 
مشــروطیت بــه نقــش و جایــگاه شــورای نگهبــان توجــه 
كشــور  نموده و وجود آن را همیشــه از مســائل مهم و الزم 
برمی شــمردند، ایشان در بیان اهمیت و جایگاه شورای 
گــر شــما ملت مــا، ایــن طایفه را  نگهبــان می فرماینــد: »ا
كه سرنوشــت  )شــورای نگهبــان( حفــظ نكنیــد بدانیــد 
شــما سرنوشــت زمان مشروطه خواهد شــد كه روحانیون 
این كار را )انقاب مشــروطه( درســت و دســت استبداد 
كــه ملــت  كردنــد لكــن دوبــاره بــه واســطه ایــن  كوتــاه  را 
مجتمــع نبــود و بــا روحانیــت آن طــور ســازش و اطاعت 
محكم نداشــت... اســتبداد به تمام معنــای خودش به 
تمــام كلمــه خودش برمــا حكومت می كرد، چــه در زمان 

كه من یادم هست و چه بعد از او.«3 قاجار 
گیــری شــورای نگهبــان به  امــام بعــد از ضــرورت شــكل 
جایگاه این نهاد پرداخته اند و شــورای نگهبان را حافظ 
احكام مقدس اســام و قانون اساسی می دانند و تطابق 
قوانیــن بــا احــكام ثانویــه و اولیــه را برعهده شــورا نهاده و 
قوانینــی  بــر  نظــارت  در  نگهبــان  »شــورای  می فرماینــد: 
كــه تماس با  كــه می گــذرد چــه مربوط به مســائلی باشــد 
احــكام اولیــه شــرعی دارد یــا احــكام ثانویه، بــا مراعات 

همه جوانب نظر دهند.4
كار ویــژه در واقــع فیلتــری را مهیا نمود  امــام بــا طرح ایــن 
كــه ناخالصی هــای قوانین را پاالیش كند چرا كه نســبت 
كار ویــژه مهــم شــورای نگهبــان در رابطه بــا مصوبات  بــه 
مجلــس می فرماینــد: »در مجلــس ان شــاءاهلل مســائلی 
گر  برخاف اسام و برخاف مصالح نخواهد گذشت و ا
اشــتباهی در مجلس واقع بشــود، شورای محترم نگهبان 

كرده...«5 كمال قدرت و استقال عمل  در این باره با 
امــام بــا توجه بــه نقــش خطیر و حســاس نظارتی شــورا بر 
مصوبــات مجلس معتقدند: »... باید قوانینی را بررســی 

كه صددرصد اسامی باشد.«6 كنید 
امام با معیار قراردادن حق، اســام و قرآن در بعد نظارتی 
درنظــر  بایــد  »آنچــه  می كننــد:  كیــد  تا نگهبــان  شــورای 
گر صــد میلیــون آدم،  گرفتــه شــود خدا اســت نه مــردم، ا
كه  گــر تمامــی مردم دنیا یــك طرف بودند و شــما دیدید  ا
همــه آنــان حرفی می زنند كه برخاف اصول قرآن اســت 
كــه تمــام آنها بر  بایســتید و حــرف خــدا را بزنیــد ولــو این 

شما بشورند. انبیا همین طور عمل می كردند.«
بیــان نظــرات و ایده هــای امــام در بیــان جایــگاه شــورای 
نگهبان در اینجا به تمامه میســر نیســت، لذا در یك جمع 

بندی7 از چندین سخنرانی امام اینگونه مستفاد می شود:
- عمل شورای نگهبان حفظ نظام است.

- شــورای نگهبــان نبایــد تحــت ماحظه اشــخاص و یا 
گیرد. گروه های انحرافی قرار 
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زیرا كه سامت انتخابات، سامت مجلس را و سامت 
كشور به دنبال دارد.9 مجلس، سامت قوانین را در 

را  نگهبــان  شــورای  رهبــری،  معظــم  مقــام  مجمــوع  در 
گلــوگاه مهمــی بــرای حفــظ قانــون اساســی می داننــد و 
از منظــر ایشــان شــورای نگهبــان حســاس ترین دســتگاه 
قانونــی جمهــوری اســامی در مجموعه ســازمان قانونی 
كشــور اســت، زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر 
گــذاری از انحــراف، نظــارت دقیق بر  كلــی اجــرا و قانون 

عهده این شورا می باشد.
كشــورهای جهان و نزد تمام  گفت در تمام  در پایان باید 
عقای عالم، برای تصدی مســئولیت های مهم، شرایط 
ویــژه در نظر گرفته می شــود، تا هــم وظایف محوله به فرد 
مورد نظر، به درســتی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح 
شــهروندان در اثــر بی كفایتــی منتخبیــن ضایــع نگــردد. 
امــروزه حتــی در دمكراتیك تریــن نظام های دنیا شــرایط 
كننــدگان و انتخاب شــوندگان  ویــژه ای بــرای انتخــاب 
گیری های  كشــورها سخت  وجود دارد حتی در برخی از 
كمتــر، افراد اعــام آمادگی  كه  یــادی وجــود دارد  بســیار ز
در رقابت هــای انتخابــی را پیــدا می كننــد. پــس نظارت 
بــر انتخابــات و مصوبــات قانونــی تنها منحصر بــه قانون 
اساســی جمهوری اســامی ایران نیســت، بلكه در تمام 

نظام های دمكراتیك به نوعی، نظارت وجود دارد.

- شورا نباید تحت تاثیر قدرت ها واقع شود.
- بــا دخالت دادن نقش زمان و مــكان در اجتهاد، برای 

گیری نماید. مصلحت نظام تصمیم 
بــا  امــام  كــه  اســت  ذكــر  بــه  بخــش الزم  ایــن  پایــان  در 
اینكــه شــورای نگهبــان وظیفــه جلوگیــری  بــه  عنایــت 
از انحــراف قوانیــن از دســتورات مبیــن اســام را دارد و 
گروه ها  ابعــاد نظارتی خود را بدون ماحظه اشــخاص و 
كه ممكن اســت  انجــام می دهــد، پیش بینــی می كنند 
بی مهــری  و  تهمــت  مــورد  نگهبــان  شــورای  اعضــای 
گیرنــد، بــه همیــن جهــت در جمــع اعضــای ایــن  قــرار 
كــه مورد  شــورا می فرماینــد: »شــما توقــع نداشــته باشــید 
كاری  كســی  تــا  نشــوید، همــه می دانیــد  واقــع  اهانــت 
كســی بــه او توهین نمی كنــد. توهین برای  انجام ندهد، 
كدام  كه می خواهنــد زنده باشــند، هیچ  كســانی اســت 
از مــا نباید انتظار تعریف داشــته باشــیم. بایــد به حكم 

كنیم...«8 خدا عمل 

جایگاه شورای نگهبان در كالم و بیان مقام 
معظم رهبری

مقــام معظم رهبــری، همچون امام راحل نقش و جایگاه 
شــورای نگهبان را مهــم و بنیادی دانســته و دیدگاه های 
بیــان  مناســبت های مختلــف  در  را  حمایتــی خویــش 
نمــوده و بــه نوعــی از رفتار، عملكــرد و نظارت این شــورا 
احســاس رضایت نموده اند. معظم له در دیدار اعضای 
شــورای نگهبان وقت می فرمایند: »امام شــورای نگهبان 
را بســیار بــزرگ می دانســتند... من هم ان شــاءاهلل همان 
خــط و راه را خواهــم رفــت« در ادامــه بــه جایگاه شــورای 
نگهبان اشــاره می كنند »شــورای نگهبــان، عماد ملت، 
دیــن و مایــه اطمینــان و ســكینه قلــب مومنیــن اســت و 
در حقیقت نبض نظام اســامی به شــمار می رود. وقتی 
و  قــوی  آن،  گذشــته  دوره هــای  مثــل  نگهبــان  شــورای 
كه  كســانی می شود  قاطع و دقیق باشــد، موجب آرامش 
یشــان تحقــق اهداف  دلشــان بــرای اســام می تپد و آرزو
اســامی و شــریعت حقــه نبویه اســت. شــورای نگهبان 
كــه انقــاب بــه  مطمئن تریــن دســتگاه و ارگانــی اســت 
كلی  كشــور بخشــیده اســت. ما برای اینكه به طور  نظام 
از ســامت نظــام مطمئن باشــیم، مهم ترین، رســاترین، 
شــورای  همیــن  مــا  مجموعــه  موثرتریــن  و  فعال تریــن 

نگهبان است...«
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در ایــن دیــدار بــه قــدری 
كــه عملكرد شــورا را كامــا تایید  صریــح و روشــن اســت 
اقتــدار  اوج  موقعیــت  ایــن  در  كــه  كســانی  و  می نمایــد 
بــه  نپســندند  را  آن  عملكــرد  شــورا  قانونــی  و  معنــوی 
كــه در حذف علمــای طراز  رضاخــان تشــبیه می نمایند 

اول اقداماتی انجام داد.
مقام معظم رهبری در فرازی دیگر از ســخنانش عملكرد 
نظارتی این شــورا دربــاره انتخابات مجلــس می فرمایند: 
كار بســیار با اهمیتی اســت،  »كار نظــارت بر انتخابات، 
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امام بعد از ضرورت شكل 
گیری شورای نگهبان به 

جایگاه این نهاد پرداخته اند 
و شورای نگهبان را حافظ 

احكام مقدس اسالم و قانون 
اساسی می دانند و تطابق 

قوانین با احكام ثانویه و 
اولیه را برعهده شورا نهاده 

و می فرمایند: »شورای 
نگهبان در نظارت بر قوانینی 

كه می گذرد چه مربوط به 
كه تماس با  مسائلی باشد 
احكام اولیه شرعی دارد یا 

احكام ثانویه، با مراعات همه 
جوانب نظر دهند.


