
 

 

 
 انتخابات و نظارت شوراي نگهبان1

 

 2جواد اطاعت

  چکیده:
هاي اجرايي و در همه كشورها مدنظر قرار نظارت از جمله اموري است كه در همه جنبه      

آن الزم  براي حسن انجام، گرددجمعي محول ميگيرد. وقتي مسئوليتي به فرد يا گرفته و مي

است به فرايند اجراي كار، نظارت صورت پذيرد. بحث انتخابات كه موضوعي مهم براي افراد، 

قي اي برخوردار است و به طريباشد، از حساسيت ويژهجريانات سياسي و سرنوشت كشور مي

در مبحث نظارت دو  سوال اساسي مطرح مي  .نظارت كند آناولي بايد نهادي بر حسن اجراي 

 شود: 

 چه نهادي وظيفه نظارت را بر عهده دارد؟   -اول

 چگونه و با چه روشي بايد نظارت كرد؟  -دوم

قانون اساسي اين وظيفه مهم به عهده شوراي نگهبان  99در جمهوري اسالمي، بر اساس اصل      

ت و ناظر بر انتخابات مشخص شده است، اما كيفيقانون اساسي گذاشته شده است. بنابراين نهاد 

از قانون اساسي و نحوه نظارت شوراي نگهبان تفسير  .نوع نظارت در اين اصل روشن نيست

يق تحق .جادالت فراواني را دامن زده استاعمال شده توسط اين نهاد در سالهاي اخير مباحث و م

ي ات به نقد و تحليل حقوقي نظريه شوراحاضر پس از اشاره مختصر به نهادهاي ناظر بر انتخاب

 نگهبان پيرامون كيفيت نظارت بر انتخابات مي پردازد.
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 مقدمه 

 قرار گرفته هاي اجرايي و در همه كشورها مدنظرنظارت از جمله اموري است كه در همه جنبه

زم است براي حسن انجام آن ال ،گرددگيرد. وقتي مسئوليتي به فرد يا جمعي محول ميو مي است

فرايند اجراي كار، نظارت صورت پذيرد. بحث انتخابات كه موضوعي مهم براي افراد،  رب

قي اي برخوردار است و به طريباشد، از حساسيت ويژهجريانات سياسي و سرنوشت كشور مي

اولي بايد نهادي بر حسن اجراي انتخابات نظارت كند. اين موضوع اختصاص به جمهوري 

گردد. براي مثال در قانون اساسي مه كشورها، اصل نظارت اعمال مياسالمي ايران ندارد و در ه

مريکا، آكشور فرانسه، شوراي قانون اساسي، در تركيه، آلمان و روسيه دادگاه قانون اساسي، در

انتخابات  رب مجلس نمايندگان و در انگلستان مجلس عوام، همانند شوراي نگهبان وظيفه نظارت

 را بر عهده دارند.

ان در انواع تومي را يجاد قوه ناظر در كشورهاي مختلف ، متفاوت است، كه مهمترين آنهاتجربه ا

 ذيل دسته بندي نمود.

ه بـ نظارت از طريق قوه مقننه، بدين معني که نمايندگان مجالس مقننه 1

ت، گیرند و با راي اکثريمشترك قضاوت درصحت انتخابات را برعهده ميطور

 کنند.ابطال ميانتخابات را تايید و يا 

« تخاباتقوه ناظر بران»ـ نظارت توسط يك نهاد و يا سازمان بي طرف که در مقام 2

 کند.گیرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال مياين وظیفه را بر عهده مي

ظیر هاي عالي )ن(نظارت قضائي، بدين معني که دربرخي از کشورها، دادگاه3

لزوم  گیرند و در صورت، انتخابات را زير نظر ميديوان کشور( و يا دادگاه ويژه

 1کنند.هاي انتخاباتي را صادر ميحکم ابطال انتخابات و يا صندوق
 يزنعالوه بر اينکه چه نهادي وظيفه نظارت را عهده دار گردد، نوع و چگونگي اعمال نظارت 

نظارت در مفهوم خود به معناي آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است. يعني »مسئله است. 

كسي كه مجري است بايد بداند، كس ديگري نيز مراقب، كارهاي اوست؛ اما اينکه بعد از اطالع 
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تواند بگيرد و آيا مجاز به انجام برخي اقدامات و كارها از كارها، مرجع نظارت چه تصميمي مي

مل شود كه ع. از طرفي ناظر نيز به كسي گفته مي1«آيدست يا نه، از خود كلمه نظارت بر نميه

مقياس معيني كه معهود  ايا اعمالي را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را ب

 2سنجد.مي ،است

نمايد. به  وشنهم ر را با اين توصيف، نظارت و ناظر نيازمند پسوندي است كه كيفيت نظارت

اند. همين منظور، در منابع اسالمي، نظارت را به دو دسته اطالعي و استصوابي تقسيم نموده

اقدامات شوراي نگهبان درسالهاي اخير درخصوص كيفيت نظارت بر انتخابات باعث گرديده 

 يناست، حقوقدانان عالوه برنظارت اطالعي و استصوابي، نظارت انضباطي و بعضاً نظارت قانو

نيز به اين تقسيم بندي اضافه كنند. ناظر اطالعي ناظري است كه اعمال نماينده بايد با اطالع  را

يا به عبارتي، نظارت اطالعي يا  3كند.او باشد و عدم تصويب او خدشه به عمل عامل وارد نمي

قام ماستطالعي، زماني است كه اعمال حقوقي با اطالع ناظر انجام شود، بدون آنکه ناظر در 

تواند موارد انحراف و يا تخلف را براي تصويب يا رد اين اعمال باشد. در چنين حالتي ناظر مي

تري نيز تعريف توان به صورت روشنمي 4اتخاذ تصميم به اطالع مقام ذي صالح برساند. هر گونه

ر و منمود كه اطالع دقيق ناظر از چگونگي وظيفه مامور، هدف اصلي است و بدون اينکه حق ا

نهي داشته باشد، اطالعات و قضاوت خويش را به مقام يا نهاد مسئول براي اتخاذ تصميم منتقل 

نويسد: نظارت اطالعي در موردي است كه اعمال متولي ناصر كاتوزيان نيز ميدكتر  5نمايد.مي

عمومي  ايهرسد تا اگر خيانت، تقصير و يا ناتواني مشاهده كند به مقامتنها به اطالع ناظر مي

 6اعالم دارد.

نظارت استصوابي نيز در متن حقوقي تعريف شده است. برخالف نظارت اطالعي، در نظارت 

استصوابي اذن و موافقت ناظر شرط الزم در صحت عمل مجري است. نظارت استصوابي در 
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تي به اعمال متولي بايس ،بتواند پيشنهاد دهنده و مقدم باشد ناظرجايي است كه بدون اينکه 

ست از ا اند كه عبارت. برخي براي نظارت استصوابي نيز تقسيماتي قائل شده1برسداو تصويب 

نظارت استصوابي بعدي، نظارت استصوابي حين عمل و نظارت استصوابي مطلق. چنانچه عمل 

يا اعمال مجري بعد از پايان كار ، توسط ناظر مورد ارزيابي قرار گيرد و عمل مامور مغاير با 

گردد. اين نوع نظارت نظارت اعتبار ميشخيص داده شود، عمل او بي اثر و بيمقررات ت

اي كه عمل مامور را مغاير با گردد. چنانچه ناظر در هر مرحلهاستصوابي بعدي نام گذاري مي

مقررات تشخيص داد وارد عمل گردد و مامور را از قصور و يا تقصير و تخلف ازقانون باز دارد، 

شود. درنوع سوم، مامور مطلقاً تحت امر، ناظر عمل مي كند و تمام طالق مينظارت حين عمل ا

 2بايست به تاييد ناظر برسد.مراحل عملش مي

برخي حقوقدانان نيز متاثر از تعابير و تفاسيري كه از نظارت استصوابي توسط شوراي نگهبان 

طرف، نوع نظارت مقام ناظر بي اند. در اينانجام گرفته است، نظارت انضباطي را مد نظر قرار داده

با تطبيق شرايط با قانون، بدون صالحيت و مصلحت انديشي، همانند عمل يك قاضي در دادگاه، 

نمايد. اين نوع نظارت كه مشابه نظارت شوراي قانون اساسي فرانسه مبادرت به اتخاذ تصميم مي

رسد براي جلوگيري از ميبه نظر  3شود.نظارت انضباطي ناميده مي ،بر صحت انتخابات است

تضييع حقوق داوطلبان ) كه در اصل تضييع حقوق جامعه است( و برگزاري انتخابات آزاد، بايد 

 هاي ذيل است؛را مالك عمل قرار داد كه مشتمل بر ويژگي« نظارت قانوني»

ـ مرجع نظارتي هیچگونه وابستگي سیاسي، حزبي و جناحي نداشته باشد، 1

 قانون اساسي فرانسه نیز به اين امر تصريح شده است. 55 همانگونه که در اصل

هاي ذهني يها و پیش داورشـ مرجع نظارتي در اتخاذ تصمیمات از هر گونه گراي2

 مبرا باشد.

طرفي کامل را رعايت نمايد و پیروزي و شکست يك جريان سیاسي را ـ بي3

 مالك عمل قرار ندهد.
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ور افراد معطوف به عدم حض ،خصوص صالحیتهاـ قوانین ناظر بر انتخابات و به 4

را حیت صالداراي  پیش فرض حضور افراد  بايدصالحیت در مجلس باشد، نبي

 سیر کند.اي تعبیر و تف، چرا که هر کسي ممکن است صالحیت را به گونهداشت

مشکك، مبهم  ،و به تعبیري اشدـ قوانین انتخاباتي واضح و داراي مصاديق معین ب5

 مراتب نباشد.و يا ذو 

ـ رد صالحیتها و ابطال انتخابات مستند و مستدل به داليل و مدارك محکمه 6

 گردد.پسند باشد که از مراجع مسئول و مشخصي استعالم مي

ـ داليل و مستندات رد صالحیت، ابطال و . . . به افراد و نهادهاي ذي نفع و 5

 مقامات مسئول ارائه گردد.

 ،ه شودحقوق احتمالي پذيرفتلوگیري از تضییع جهت جـ مرجع تجديد نظري 8

 1ثالث. يقضائي و يا حاکمیت نهاد به دستگاه عاز جمله ارجا
عهده شوراي نگهبان  رقانون اساسي اين وظيفه مهم ب 99در جمهوري اسالمي، بر اساس اصل 

اما كيفيت و  .قانون اساسي گذاشته شده است. بنابراين نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است

قانون اساسي، شرايط  12نوع نظارت در اين اصل روشن نيست و قانونگذار اساسي، بر مبناي اصل 

انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را به قانونگذار عادي محول نموده است. 

مطلق  تاز قانون اساسي و نظار خود شوراي نگهبان با تفسير ،عليرغم اين صراحت قانوني

برانتخاب شوندگان و انتخابات، مشکالتي را براي انتخابات آزاد، عادالنه و رقابتي به وجود 

 دهيم.آورده است. دراين قسمت، موضوع را به لحاظ حقوقي مورد بحث وبررسي قرار مي

  

 و احراز صالحیت داوطلبان 99ب؛ تفسیر اصل 

تحول مقوله انتخابات م رنگاه سياسي حاكم ب اراده و ،پس از اتمام جنگ و وفات امام خميني)ره(

گرديد و دوره جديدي حاكم گشت. دراين مقطع شوراي نگهبان در انجام انتخابات ابتکار عمل 

تدوين قوانين دلخواه همگام و جهت  را را به دست گرفت؛ اما از آنجا كه اكثريت مجلس سوم
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جلس شوراي اسالمي، با تفسير اصل ديد، براي برگزاري انتخابات چهارمين دوره مهمراه نمي

 قانون اساسي، بينش و نگرش خويش را در قالب تفسير قانون اساسي نهادينه كرد. 99

در اين مقطع زماني، غالمرضا رضواني، رئيس هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان، نظر تفسيري 

شوراي نگهبان در دبير وقت  1شود.جويا مي را قانون اساسي 99آن شورا، در مورد مدلول اصل 

كند؛ ، اعالم مي1/1/1110مورخ  1214پاسخ به اين درخواست، به صورت رسمي طي نامه شماره 

مطرح و نظر شورا بدين شرح اعالم گرديد؛ نظارت مذكور  1/1/1110موضوع در جلسه » . . . 

اييد و تقانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله  99در اصل 

 . 2«شودرد صالحيت كانديداها مي

قانون اساسي واژه نظارت، بدون قيد استصواب و استطالع آمده است و به نظر  99در اصل 

رسد، مفسر بدون توجه به نظريات مخالف، موضوع اطالق را دست مايه خويش ساخته و مي

ظارت يح نکند كه ناگر واقف در وقف تصر»حکم بر استصوابي بودن آن داده است، چرا كه 

آيت . 3«ناظر، اطالعي يا استصوابي است، اصل اين است كه مقصودش، نظارت استصوابي است

و اشد بسيد محمد كاظم يزدي نيز با اشاره به معارضه وصي در صورتيکه مقصود استصواب اهلل 

 دارد كه اگر هيچيك، عنوان ميباشدعدم معارضه در صورتيکه مقصود صرف اطالع همچنين 

معلوم نباشد، جواز تفرد وصي، بدون استصواب ناظر مشکل است. چون قدر متيقن، صورت 

 4 .خواهد بود توافق ايشان است؛ اما در شرايط اختالف بين ناظرين، مرجع، حاكم شرع

آيت ا. . . موسوي بجنوردي نيز در كتاب القواعد الفقهيه با اشاره به جمع امرين )جمع بين نظارت  

استصوابي و استطالعي(، معتقد است، متولي در مقام عمل بايد ناظر را در جريان اعمال خويش 

  5نيز اخذ نمايد. را د و تصويب ايشانهقرار د
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نيز قانون اساسي  99از اصل همچنين  1اب ندارد.نظارت مفهومي جز استصو برخي نيز معتقدند

نت بيان كننده حق مسئوليت و نيازمند ضما« بر عهده دارد» ه شود كه كلماين گونه استنباط مي

 2كند كه نظارت عالوه براطالع،  استصوابي نيز باشد.در نتيجه ايجاب مي .ستا ااجر

به  درصورتيکه در وصيت نامه نسبت» نويسد: ناصر كاتوزيان مي دكتر در مقابل اين ديدگاه

« نظارت»اختيار ناظر حکم صريحي نباشد، ناظر اطالعي است. زيرا قدر متيقن از مفهوم عرفي 

. آيت ا. . . خوئي،  3«است و لزوم تصويب اراده وصي، واليتي اضافي است كه نياز به اثبات دارد

 ناظر را خالف ظاهر مفهوم تلقي استصوابي بودن نظارت و ضرورت عمل وصي بر اساس نظر

متعارف از نظارت را نظارت اطالعي  معني امام خميني)ره( نيز 4داند.مي« نظارت بر وصي»

صاحب جواهر الکالم نيز با توجه به قراين زماني و مکاني دراستنباط نوع نظارت، معتقد  1داند.مي

توان مفهوم ثابتي را از لفظ نظارت در شرايط اطالق استنباط كرد. اگر هدف از جعل است نمي

كافي است؛ اما اگر اراده ناظر در ميزان و محل « نظارت اطالعي»وصي است، « عدم خيانت»ناظر 

ر شرايط گردد. دمستفاد مي« نظارت استصوابي»وصي به، مد نظر باشد، دراين صورت مصرف م

عدم »، اصل «اطالق»در شرايط همچنين  6نبود قراين زماني و مکاني، نظارت اطالعي است.

مانع از توسعه اختيارات ناظر تا حد استصواب است. به همين دليل در قانون مدني، تاييد « واليت

وم يا دادستان( صريحاً ذكر گرديده است و كسي نظارت دادستان در واليت ناظر )مدعي العم

قانون مدني( را به نظارت استصوابي حمل نکرده است. از طرفي اگر بتوان در  1134قهري )ماده 

هاي قوي مخالف( به نظارت استصوابي در حوزه حقوق شرايط اطالق )عليرغم وجود ديدگاه

توان آن را به در حقوق  عمومي، نمي« عدم صالحيت» خصوصي معتقد بود، نظر به اصل

  5استصواب توسعه داد.
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وقتي »قانون اساسي معتقد است:  99آيت اهلل سيد محمد موسوي بجنوردي هم درخصوص اصل 

شود، مراد استطالعي بودن آن است و اگر قانونگذاري واژه نظارت به تنهايي مطرح مي

ل ينه به شوراي نگهبان بدهد بايد پسوند استصوابي را در اصخواست اختيار بيشتري در اين زممي

 1«.افزودمربوطه قانون اساسي مي

حيت بررسي صال» گويد: حسين مهر پور، رئيس هيات نظارت بر قانون اساسي نيز ميدكتر 

كانديداها در مورد رياست جمهوري و خبرگان مستقيماً بر عهده شوراي نگهبان است و در مورد 

ه عهده هيات اجرايي است. چون هيات اجرايي ممکن است در اجرا براي اعالم صالح مجلس ، ب

نبودن كانديدايي موازين قانوني را درست رعايت نکند، لذا مقام ناظر صالح يا  كانديدايي  بودن

 4«.طبيعتاً دراين زمينه هم نظارت دارد

ترسي به قانونگذار اساسي دس عالوه بر آن، استداللهاي فقهي و حقوقي مربوط به زماني است كه

نظر واضع اولي از مفسر است. صاحب نظران معتقدند كه ، نداشته باشيم. در صورت دسترسي

اضعين در مقابل وبا اين حال باشند . متون نويسندگان و واضعين مي ،ترين مقام براي تفسيرصالح

ي، جلس خبرگان قانون اساساند. رئيس مهاي زيادي را بروز دادهاين تفسير و عمل بدان واكنش

ر و اعمال اين نوع نظارت و تسري آن به انتخاب شوندگان مي گويد: يدر واكنش به اين تفس

بود  99هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر كانديداها و انتخاب شوندگان . اين فلسفه اصل »

نتخاب شوندگان اعمال شود و عمالً نظارت بر كانديداها و اولي االن به نحو ديگري عمل مي

 . 2«اند. اين بر خالف اهداف اوليه تصويب اين اصل استاي كردهشود و انتخابات را دو مرحلهمي

به معناي  و نامزدهاي انتخاباتي نظارت بر انتخابات ،نماينده پيشنهاد دهنده نيز معتقد است منظور

مهدي كروبي رئيس مجلس ششم كه از مخالفان حجه االسالم  3.بود دخالت و يا رد صالحيت

من اخيراً از تدوين كنندگان قانون اساسي خواستم، »گويد: جدي نظارت استصوابي است مي

قانون اساسي بيان كنند، كه افرادي مانند آيت ا. .. طاهري، منتظري،  99هدف خود را از اصل 
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نبوده  وضعيت امروزي مورد نظر ماموسوي اردبيلي، رشيديان، حجتي كرماني، گفتند نظارت با 

 1«است

اند. منظور از نظارت عالوه بر خبرگان قانون اساسي، حقوقدانان نيز به اظهار نظر پرداخته

استصوابي، اين است كه اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صالحديد ناظر انجام شود. 

ه را ورا را تا آن حد باال ببرد كه آنچتواند ابتکار عمل شاين صالحديد يا مصلحت انديشي، مي

هتر، در به عبارت ب .كه صالح بداند، تائيد كند و آنچه را كه صالح نداند مورد تاييد قرار ندهد

مراحل انتخاباتي دخل و تصرف كند. اين چنين مصلحت انديشي كه شوراي نگهبان را بر آراي 

ك مورد انتظار قانونگذار اساسي عمومي مسلط كند، نوعي تحميل بر آراي عمومي و بدون ش

 2نبوده است.

توان، موضوع نظارت استصوابي را به چالش فرا خواند. هدف اصلي و از زاويه ديگر نيز مي

انگيزه اساسي مردم ايران از مبارزات آزاديخواهانه و ضد استبدادي خويش در طول يکصد سال 

ش حاكميت مردم بر سرنوشت خوي اخير، به ويژه برپائي نهضت مشروطيت و انقالب اسالمي،

بوده است. قانون اساسي كه مولود اين جنبش آزاديخواهانه است نيز بر اصل حاكميت ملت 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را »دارد: تاكيد دارد و اشعار مي

سان الهي را از انتواند، اين حق بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچکس نمي

سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي 

 . 3«آيد اعمال مي كندكه در اصول بعد مي

شود اين است كه آيا مردم ايران بر اساس اصول مسلم پذيرفته شده حال سوالي كه مطرح مي

رت دارند؟ به عبا را خود از طريق انتخابات آزاد درقانون اساسي، صالحيت اعمال حق حاكميت

 كنند بر سرنوشت خويش حاكم سازند؟مي ديگر آيا مردم حق دارند كساني را كه خود انتخاب 

ه مردم كند بآيد و شوراي نگهبان بر اساس آن عمل ميمي آنچه از مفهوم نظارت استصوابي بر

 4دهد.اي را نميايران چنين اجازه
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« يت انتخاباتكيف»و « انتخاب شوندگان»و « انتخاب كنندگان»قانون اساسي شرايط  از طرف ديگر

چنانچه شوراي نگهبان با تفسير خاص خويش  1را بر عهده قانونگذار عادي محول نموده است.

در صدد احراز صالحيت داوطلبان باشد عالوه بر نقض اين اصل قانون اساسي، با اين منطق، 

باشند، د احراز شرايط انتخاب كنندگان كه بالغ بر چهل ميليون نفر ميهمين وظيفه را در مور

تفسير يك  <<همچنينخواهد داشت كه نه عقالني است و نه قادر و ملتزم به لوازم آن است. 

تواند به معناي نفي نهادهاي حقوق اساسي يا بر هم زننده نظم موجود حقوق اساسي نمي« قاعده»

« رژيم»تواند بر هم زننده حقوق اساسي نيز نمي« نهاد»فسيري از يك در اين نهادها باشد. هر ت

واند، تهاي ناشي از رژيم حقوق اساسي كشور نميحقوق اساسي باشد. همانطور كه برداشت

 2«.حقوق اساسي كشور باشد« نظام»ناقض 

 شوراي قانون اساسي باشد. كمااينکه صالحيت 12تواند، نافي اصل نمي 99بنابراين تفسير اصل 

قانون اساسي  103نگهبان در تشخيص صالحيت داوطلبان مجلس خبرگان نيز مبتني بر اصل 

است. بيانات مقام رهبري در جمع دانشجويان و اظهارات آيت ا. . . جنتي و اطالعيه شوراي 

 گويند؛نگهبان نيز مويد اين موضوع است. مقام رهبري مي

ید و خوب! شما برويد تالش کن اگر نظارت استصوابي چیز غلطي است، خیلي 

اگر بتوانید از مجاري قانوني نظارت استصوابي را برداريد. البته االن قانوني است 

ها و با افراد ها، با مسئوالن کمیسیون. . . راه اصالح قانون اين است که با نماينده

 د،ها مثالً مقاله بنويسید. در جلسات مجلس شرکت کنیصحبت کنید، در روزنامه

بحثهاي طبیعي و منطقي بر طبق روش معقول دنبال شود . . . ممکن است که 

 .3قانون بر گردد، ممکن است برنگردد

 گويد؛ مي 99دبير شوراي نگهبان نيز بدون عنايت به تفسير گذشته شورا از اصل  

نقش نداشتند.  ]نظارت استصوابي [شوراي نگهبان در تصويب اين قانون

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، يعني نمايندگان منتخب ملت به دلیل 

حساسیت مساله، اين قانون را تصويب کردند و شوراي نگهبان تنها مجري قانون 
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است. کساني که در اين مورد اعتراض دارند، بايد با نمايندگان مجلس شوراي 

ون اگر صالح ديدند مانند هر قان اسالمي در میان بگذارند، تا نمايندگان مردم

ديگر در آن اصالح به عمل آورند. .. ما قانونگذار نیستیم، بلکه مجري قانون 

 1هستیم.

يد اين موضوع تاك راطالعيه شوراي نگهبان در مورد انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان ب

 دارد. در اين اطالعيه آمده است؛ 

ن، هاي مصرح در قوانیي و ساير صالحیتوظیفه احراز و شرط اجتهاد در حد تجز

بدون نیاز به هیچگونه تاويل و تفسیري، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار داده 

داند، شده است. . . شوراي نگهبان صرفاً اجراي قانون مصوب را وظیفه خود مي

بدون آنکه خود اين شورا نقشي در ايجاد اين قانون و وظايف ناشي از آن داشته 

 2د.باش

شود اين بيانات مبين آن است كه مرجع تعيين صالحيت، مجلس شوراي همانگونه كه مالحظه مي

اسالمي و مرجع تشخيص صالحيت شوراي نگهبان است. وانگهي، اصوالً فلسفه واگذاري امر 

نظارت به شوراي نگهبان، برگزاري انتخاباتي آزاد و عادالنه و تضمين كننده حقوق شهروندان 

اكميت ملي و تعيين سرنوشت مردم به دست مردم بوده است و هر گونه تفسيري كه و تحقق ح

 نقض غرض و نافي فلسفه نظارت است.  ،تضييع كننده اين حق باشد

مجلس  با توجه به اينکه من رئيس»گويد: رئيس مجلس خبرگان تدوين كننده قانون اساسي مي

الت كشور، چون رژيم گذشته در انتخابات دخخبرگان بودم، اين بود كه چه بايد كرد تا حاكمان 

 .3«نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود، فکر كرديم، مقدس ترين نهاد، شوراي نگهبان است

محمد رشيديان نماينده خبرگان قانون اساسي و از پيشنهاد دهندگان واگذاري نظارت به اقاي 

ا به گويد، مشوراي اسالمي ميشوراي نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمايندگان مجلس 

 ها و وزراي كشور در آن انتخابات دخالتخاطر اينکه در آينده حق كسي تضييع نشود و دولت

نکنند و مسائل قانوني را لوث و تفسير به راي ننمايند، در اين فکر بوديم، كه نظارت بر انتخابات 
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لس مله شوراي عالي قضائي و مجزير نظر چه ارگان و دستگاهي باشد، پشنهادهاي متفاوتي از ج

حسين مهر  1شوراي اسالمي مطرح گرديد، من هم پيشنهاد دادم به شوراي نگهبان واگذار گردد.

با آن برداشت خاص از تركيب شوراي »نويسد: پور از حقوقدانان اسبق شوراي نگهبان مي

نگهبان، اين گونه مطمح نظر بوده است كه اين انتخابات هرچه بهتر، عادالنه تر و با قانون منطبق 

رها يتر باشد و اخذ آراي مردم در محل خود به طور واقعي تضمين گردد و همه تعبيرها و تفس

 .2«بايد در اين جهت باشد

كه  سازداين سوال را مطرح مي« اطالق»به صورت استصوابي به دليل  99تفسير نظارت در اصل 

ساير اصول قانون اساسي كه واژه نظارت درآنها به كار رفته است، چگونه تعبير و تفسير 

واردي است كه از م 111و  114، 111، 111، 114، 113،  110، 101، 100گردد؟ اصول مي

از  111و  39، 33، 11مستقيماً به وظايف و اختيارات نظارتي تصريح شده است. همچنين اصول 

قانون اساسي  100اي اختيارات نظارتي اشاره شده است. اصل مواردي است كه تلويحاً به پاره

است. به حقوق نظارتي شوراي عالي استانها مربوط  101نيز به نظارت شوراهاي محلي و اصل 

و معين نشدن نوع و كيفيت نظارت را مبناي نظارت استصوابي بدانيم ، با « اطالق»اگر صرف 

اي داشت؟ واحد تفسير چندگانه يتوان از لفظآيا مي ؟ساير موارد چگونه بايد برخورد نمائيم

خواهد نهمه نظارتهاي مورد اشاره را تفسيري استصوابي نمائيم، آيا اداره كشور مختل  اگر بنا باشد

نيز اطالعي  را  99شد؟ و اگر اين نظارتها را از انواع اطالعي تعريف كنيم، چرا نبايد نظارت اصل 

 ها خواهد داشت؟!ناميد؟ آيا شوراي نگهبان در مقام مفسر، پاسخي براي اين سوال

از آنجا كه بسياري از مصوبات مجلس به دليل وجود واژه نظارت، توسط شوراي نگهبان مردود 

گيريم كه تفسير نتيجه مي 3الم شده است، و يا نظارتهاي مجلس را اطالعي دانسته است،اع

تفسيري زايد بر نص و به نفع مفسر )شوراي نگهبان( براي  ،قانون اساسي 99استصوابي از اصل 

 افزايش اختيارات خويش است.
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ون . . . در قان فلسفه تفکيك قوا، وجود نهادهاي ناظر، ادواري بودن مناصب، نظام كنترل و

دامنه  گسترش با  اساسي، بيانگر آن است كه با محدود كردن قدرت سياسي، نهادهاي قدرت

ون د. مفسر قانرا نداشته باشن خودكامگي و نقض حقوق شهرونديامکان صالحيت خويش 

تواند با ابزار تفسيري دامنه صالحيت خويش را گسترش دهد، بلکه اساسي به طريق اولي نمي

اصل عدم »درثاني  1گردد.تهاي مفسر قانون اساسي همواره بايد به صورت مضيق تفسير صالحي

ايجاب مي كند كه مفسر نتواند زايد بر آنچه در نص مشخص شده است صالحيتي را « صالحيت

به رسميت بشناسد. حتي در موارد ابهام و اجمال، بايد به گونه اي تفسير نمود كه حداقل 

د. بر مبناي همين اصل، برخي از مصوبات مجلس به دليل زايد بر نص، از ها احراز گردصالحيت

اما شوراي نگهبان با استناد به نظارت استصوابي  2طرف شوراي نگهبان مردود اعالم شده است.

داشت مرجع آيين نامه اجرائي آن )كه اشعار مي 41و ماده  1قانون انتخابات 41و با نقض ماده 

 1111فروردين  19شعبه اخذ راي تنها يك ناظر داشته باشد( در تاريخ نظارتي حق دارد در هر 

 كند.هاي اخذ راي اعزام ميبه وزارت كشور ابالغ نمود هر تعداد ناظر كه بخواهد به شعبه

در اين زمينه قانون مصوب كه به تائيد شوراي نگهبان نيز رسيده بود و آيين نامه مصوب دولت 

را مغاير قانون تشخيص نداده بود، از طرف شوراي نگهبان كه كه كميسيون تطبيق مجلس آن 

شوراي  1114اسفند 13در تاريخ چنانچه خود پاسدار قانون است نقض و عمالً بي اعتبار گرديد. 

هيات وزيران در خصوص بازشماري آراي صندوقهايي كه رئيس  1114اسفند  11نگهبان مصوبه 

مغاير نظارت برانتخابات و خالف مصوبه شوراي نگهبان لغو و آنرا ، را  كندجمهور معين مي

 4داند.مي

،  مرجع تطبيق مصوبات هيات وزيران با اساسي قانون 113مطابق اصل  اين در حالي است كه

نمايد و قوانين عادي، كميسيوني است كه زير نظر رئيس مجلس شوراي اسالمي انجام وظيفه مي

دوره  اير از اينها، شوراي نگهبان در انتخابات مياندورهشوراي نگهبان حق مداخله ندارد. مهمت

اي به عزل مسئوالن اجرائي نيز گسترش داد. احمد جنتي در نامه را پنجم دامنه صالحيت خويش
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خمين  اي اصفهان وبه وزير كشور وقت آقاي بشارتي درخصوص برگزاري انتخابات مياندوره

اي در اين ظارت، برگزاري انتخابات سالم مياندورهبه تشخيص هيات مركزي ن» . . . نويسد: مي

باشد. لذا الزم دانستم زودتر موضوع ها مقدور نميها با وجود مسئوالن فوق در اين سمتحوزه

با اين توصيف دامنه  .1«دانيد اقدام فرمائيدرا به اطالع جنابعالي برسانيم تا به هر نحو صالح مي

 يقف آن كجاست؟! به عبارتي حدنظارت به كجا ختم خواهد شد و يا 

شوراي نگهبان با استناد به نظارت استصوابي و عملي به مراتب فراتر از آن، حداكثر صالحيت را 

داند. بر رغم صراحت قانون، خود را پاسخگو نيز نمي و علي 2،براي خويش قائل گشته است

مي تصويب و پس از در مجلس شوراي اسال 1113مهر  20اي كه در تاريخ اساس ماده واحده

با اصالحاتي به تصويب نهايي مجمع  1113آبان  22رد شدن آن توسط شوراي نگهبان در تاريخ 

تشخيص مصلحت نظام رسيد، رد صالحيت داوطلبان بايد بر اساس مواد قانوني و داليل و 

مدارك معتبري باشد كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده 

است. همچنين در صورت درخواست داوطلب بايد داليل و مدارك رد صالحيت به اطالع وي 

 برسد. 

بي و هاي كتبيند و عليرغم درخواستشوراي نگهبان خود را مقيد به رعايت قانون فوق نمي

شفاهي رد صالحيت شدگان، به ويژه در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي، از 

ورزد. عالوه بر تصريح قانوني، بر اساس اصل موازنه حق اسخ گويي امتناع مياجراي قانون و پ

 و تکليف، شوراي نگهبان بايد پاسخگوي اعمالي باشد كه مبادرت به انجام آن كرده است.

توضيح و تبيين منظور قانونگذار و واضع آن يا به عبارتي ابهام  ،از طرفي هدف از تفسير قانون

اي عث نسخ قوانين ديگر يا موجد شرايط جديد گردد. تفسير نبايد به گونهو نبايد با استزدائي 

باشد كه نتيجه آن هم موجب التزام به نسخ يك قانون ديگر شود و هر گاه از يك ماده دو تفسير 

ون با قانون زيرا تخصيص يك قان .شود . . . بايد به سراغ تفسيري رويم كه موجب تخصيص نشود

                                                 
. البته اين درخواست با 10سند پيوست شماره،  444. ص، 23/1/1111مورخ  0102/22/1. نامه شماره همانـ 1

 مخالفت رئيس جمهور وقت مواجه و عملي نگرديد.
ت ینظارت بر انتخابات و تشخیص صالحـ جهت اطالع رجوع شود به امير حسين علينقي در كتاب 2

. در اين كتاب، نويسنده با تقسيم نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي، به شقوق مختلف، 14ص، داوطلبان.
عملکرد شوراي نگهبان در خصوص نظارت برجريان انتخابات و دخالت مستقيم در تشخيص صالحيت داوطلبان و 

سيار شديد نظارت استصوابي بسيار ب نظر را،تصميم گيري نسبت به موارد تخلف بدون پذيرش يك مرجع تجديد
 نام گذاري كرده است.



 

شبهه نسخ را ولو در  2دقت در برخي از اصول قانون اساسي، 1خ را دارد.ديگر هم همان اثر نس

، بر اساس دشكند. مضافاً اينکه همانگونه كه اشاره هاي آن اصل تقويت ميقسمتي از صالحيت

قانون اساسي، شرايط انتخاب شوندگان بر عهده قانونگذار و از صالحيتهاي مجلس  12اصل 

، باعث گرديده است كه شوراي نگهبان در مقام ين صالحيتشوراي اسالمي است و ورود به ا

تقنين قرار گيرد. در حالي كه تفسير قانون اساسي نبايد به يکپارچگي آن خدشه وارد نموده و يا 

آن درمقام  نافي اصول ديگر باشد. همچنين نبايد جايگاه مفسر ارتقاء يافته و با توسعه صالحيت

 يان ديگر مبادرت به بازنگري آن نمايد.واضع قانون قرار گرفته و به ب

نند هياتهاي اجرائي نتوا به نحوي كهاگر هدف نظارت، تضمين انتخابات عادالنه و آزاد باشد 

اعمال سليقه نمايند، اصوالً چه تضميني وجود دارد كه نهاد نظارتي با توسعه صالحيت خويش و 

تعريف موسع از حيطه اختيارات، ديدگاه  و سليقه خود را بر مردم تحميل نکند و دايره انتخاب 

د؟! و يا به عبارتي موجب شهروندان را محدود نسازد و مخالفان و منتقدان خويش را حذف ننماي

عسرت نگردد؟ با اين تعريف موسع از نظارت كه تاييد و رد صالحيت داوطلبان بايد توسط 

 هاي اجرائي در زمينه رسيدگي به صالحيت داوطلبان لغوتهياتهاي نظارت صورت بگيرد، آيا هيا

تهاي أر عهده هيرا ب و بيهوده نيستند و اصوالً آيا قانونگذار كه وظيفه بررسي صالحيت داوطلبان

 اجرائي گذاشته، كاري لغو و بيهوده انجام نداده است؟!

اگر هياتهاي اجرائي مبادرت به رد صالحيت كنند، قانونگذار، مرجع رسيدگي به شکايات را 

هياتهاي نظارت وشوراي نگهبان قرار داده است. اگر نهاد ناظر مبادرت به رد صالحيت نمايد، 

گي كننده خواهد بود؟! آيا شوراي نگهبان فرد يا نهادي را به منظور چه كسي پاسخگو و رسيد

پذيرد؟ و آيا اصوالً اين شيوه برخورد با فلسفه وجودي نظارت نظارت بر اعمال اجرائي خود مي

 منافات ندارد؟!

هاي حقوقي و سواالت فوق اين مسئله را مطرح موافقين نظارت استصوابي در مقابل استدالل

در صورت نفي نظارت استصوابي، بايد نظارت استطالعي را پذيرفت كه آنهم اصوالً كنند كه مي

 .3«نظارت مفهومي جز استصواب ندارد»نظارت نيست و 
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توسط شوراي  99، بايد پرسيد، قبل از تفسير اصل  شد صرفنظر از مباحث حقوقي كه بدان اشاره

ر گرفت؟ قبل از تفسيورت مينگهبان، انتخابات مجالس اول، دوم و سوم با چه نظارتي ص

 1112، هياتهاي نظارت شوراي نگهبان با توجه به مواد قانوني مصوب  99استصوابي از اصل 

توانستند، نسبت به تاييد صالحيت داوطلباني كه توسط هياتهاي مجلس شوراي اسالمي، مي

وردار ز حق وتو برخاجرائي رد صالحيت شده بودند، اقدام نمايند و به عنوان دادگاه تجديد نظر ا

توانستند با بررسي شکايات و گزارشات با تائيد ناظرين شوراي هياتهاي اجرائي مي 1باشند.

انتخابات يك يا چند شعبه را در صورتي كه در نتيجه انتخابات موثر نباشد، باطل اعالم  ،نگهبان

گهبان بود ف شوراي نصدور اعتبار نامه منتخبين موكول به تاييد صحت انتخابات از طر 2نمايند.

شوراي نگهبان بر  3ها را ابطال نمود.شوراي نگهبان تعدادي از حوزه ،و بر مبناي همين اختيار

يا  توانست دستور به توقف انتخابات دهد. بنابراين شبهه فوقطبق قانون و گزارشات مستند، مي

راي توجيه تفسير آويزي بتواند، دست به عبارت ديگر استدالل موافقين نظارت استصوابي نيز نمي

د كه مشکل رسهاي اخير باشد. بنابراين چنين به نظر ميو عملکرد شوراي نگهبان درسال 99اصل 

نظارت بر انتخابات، تنها با ابهام زدائي از متن قانون و پذيرش نظارت قانوني )كه به آن اشاره 

 نموديم( مرتفع خواهد گرديد.

 

 س شوراي اسالميج؛ تصويب نظارت استصوابي در مجل

انتخابات مجلس چهارم با حاكميت نظارت استصوابي و رد صالحيت گسترده داوطلبان 

نمايندگي مجلس، انجام پذيرفت. متاثر از چنين اقدامي، محافظه كاران سنتي، حائز اكثريت 

غيير اي مواجه شد. با اين تو تركيب مجلس چهارم، نسبت به سومين دوره با تحول عمده ندگرد

تحول و هماهنگي ايجاد شده بين مجلس و شوراي نگهبان، فرصت مناسبي فراهم آمد تا قانون و 

 تغيير داده شود. و انتخابات با نگاه انقباضي اصالح

قانون اساسي بود،  12اصل از آنجا كه يکي از انتقادهاي وارده بر تفسير نظارت استصوابي،

دند تا قاد، مبادرت به تغيير قانون انتخابات نمونمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي رفع اين انت
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با طي مسير قانوني، نظارت استصوابي را در قالب قانون عادي نهادينه سازند. حال سوالي كه 

شود اين است كه با اعمال اين روش قانوني، آيا نظارت استصوابي مصوب مجلس از مطرح مي

 را و مصون است؟انتقادات و ايرادات وارده بر تفسير استصوابي، مب

همانگونه كه بحث شد، ايرادات وارده عمدتاً به دليل استصوابي بودن نظارت بود. بنابر اين كما 

كان همان ايرادات به مصوبه مجلس شوراي اسالمي نيز وارد است. از اين بابت، تفاوتي بين 

شود. اما بايد نميتفسير استصوابي و مصوبه مجلس مبني بر استصوابي بودن نظارت، مشاهده 

موضوع را به اين شکل مطرح نمود كه آيا تصويب استصوابي بودن نظارت توسط مجلس، از بار 

انتقادات و ايرادات كم خواهد نمود و يا اينکه در معني تفاوتي نخواهد كرد، بلکه بر دامنه 

 ؟اشکاالت خواهد افزود

ئي به ذاري برخي از اختيارات اجران است كه واگگر آتطبيق اين مصوبه با قانون اساسي بيان

 1نامزدها، مغاير اصل شصت قانون اساسي است. هياتهاي نظارت، از جمله تشخيص صالحيت

با استناد به اين نوع نظارت، تعداد زيادي از انتخاب شوندگان، از طريق مراجع نظارتي همچنين 

اشد، تحت بتخابات سالم مياند و اصل رقابت كه الزمه انو شوراي نگهبان رد صالحيت گرديده

الشعاع قرار گرفته و دايره انتخاب شهروندان را محدود نموده است. بنابراين با جمهوري بودن 

حکومت و اداره امور كشور با اتکا به آرا عمومي كه اتفاقاً از اصول تغيير ناپذير قانون اساسي 

 2كند.است نيز تزاحم پيدا مي

فزوني ابهام موجود، از طريق اين مصوبه از ديگر ايرادات وارده است. مطالعه مشروح مذاكرات 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، در زمان تصويب ماده سوم قانون انتخابات اين مسئله را روشن 

گذارد پور از نمايندگان دوره چهارم، بر اين نکته انگشت تاكيد مياحمد حکيميآقاي كند. مي

 كند. وي معتقد است از نظارت استصوابي و عام واي را پيشنهاد ميو براي رفع اين ابهام تبصره

تواند برداشت شود كه شوراي نگهبان مي گونهممکن است اين ،در كليه امور و  در تمام مراحل

 وحتي در عزل مجريان انتخابات، حتي درسطح وزير، معاون وزير، استاندار، معاونين استانداري 

اين برداشت دقيقاً از آن ، فرمانداري دخالت داشته باشد. چون هيچ قيدي در اين ماده نيست

                                                 
گويد: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري ـ اصل شصت قانون اساسي مي1

 است.گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا 
 قانون اساسي. 111ـ بند آخر، اصل 2



 

كند اگر چنين اختياري به شوراي نگهبان طبق اين ماده داده شود، شود. وي عنوان مياستنباط مي

ز امنظور »دهد كه قانون اساسي است. لذا براي رفع ابهام پيشنهاد مي 11دقيقاً بر خالف اصل 

نظارت استصوابي در ماده فوق عبارتست از عمل نمودن به نظرات و تذكرات شوراي نگهبان و 

هياتهاي نظارت آن توسط هياتهاي اجرايي انتخابات و ديگر مجريان ذيربط پيرامون تخلفات 

قانوني كه از سوي مجريان انتخابات در تمام مراحل مختلف انتخابات صورت پذيرفته است 

 .1«باشدمي

نکه نظارت استصوابي يعني اينکه قبل از آ»گويد: محسن كوهکن از ديگر نمايندگان، ميآقاي  

گيرند . . . پس اصالً حتي يك هزارم شبهه را مي ]ناظر[عمل را  انجام  بدهند تأييديه ]مجريان [

 محمد قمي از ديگرآقاي . 2«اينکه اختيارات مربوط به عزل و نصب باشد معنا و مفهومي ندارد

پور در خصوص مشخص نبودن محدوده حکيميآقاي نمايندگان مجلس در دفاع از پيشنهاد 

ارت كند و در واقع نقش وزاگر مشخص نباشد نظارت با اجراء تداخل پيدا مي»نظارت مي گويد: 

. موحدي ساوجي رئيس كميسيون 3«شودكشور و مجريان قانون در اين رابطه ناديده گرفته مي

ف ، نظارت شوراي نگهبان را اينگونه تعري«عام»ز در مخالفت با حذف كلمه تخصصي مربوطه ني

اگر شما كلمه عام را برداريد، آن وقت عبارت مفيد اين معنا نيست كه نظارت شوراي »كند: مي

نگهبان انحصاري به قانون خاص نظارت ندارد. يعني اين نيست كه شوراي نگهبان اعمال نظارتش 

راي تواند شوارت باشد. عام است، يعني عام از قانون نظارت است و ميفقط از طريق قانون نظ

نگهبان به هر شکلي كه الزم بداند نظارت خودش را بر انتخابات به منظور تضمين صحت و 

 .4«سالمت انتخابات اعمال بکند؟!

نهايتاً با مخالفت اكثريت مجلس با پيشنهادهاي مطرح شده كه براي روشن شدن محدوده نظارت 

ارائه شده بود، نظارت استصوابي به طور عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات 
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تعارض بين حرف و عمل شوراي نگهبان درخصوص صالحيت قانونگذاري مجلس شوراي 

اسالمي در مورد كيفيت نظارت بر انتخابات، موضوع جالب توجه ديگري است. آيت ا. . . جنتي 

كند كه نظارت دبير شوراي نگهبان در پاسخ به انتقاد مخالفين نظارت استصوابي، استدالل مي

صوب مجلس است و شوراي نگهبان درمقام مجري است و دخالتي در اين استصوابي، قانون م

نمايندگان مجلس اگر صالح ديدند، مانند هر قانون ديگري در آن اصالح به  .موضوع ندارند

  1عمل آورند.

كند كه حدود چهارسال قبل از اين در حالي دبير شوراي نگهبان اين موضوع را عنوان مي

اين ماده به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد،  1114تير 13ر تاريخ اظهارات و قبل از آنکه د

قانون اساسي را  99، نظارت مذكور در اصل 1110خرداد  1شوراي نگهبان در جلسه مورخ 

استصوابي تفسير كرده بود. مهمتر آنکه بر خالف اظهارات فوق اليحه انتخابات مجلس شوراي 

استصوابي به تصويب رسيد، به استناد تفسير اسالمي كه در مجلس ششم، با حذف نظارت 

 2استصوابي ، از طرف شوراي نگهبان مردود اعالم شد و مورد تائيد واقع نگرديد.

برخورد شوراي نگهبان بيانگر اين موضوع است كه اصوالً مصوبه مجلس چهارم درخصوص 

. چرا دي نيستاستصوابي بودن نظارت، عملي حشو، لغو و زايد خواهد بود و مفيد معناي جدي

كه قبل از اين مصوبه، شوراي نگهبان با تفسير نظارت ، انتخابات مجلس چهارم را به صورت 

استصوابي برگزار نمود. بنابراين به دليل مغايرت اين مصوبه با روح حاكم بر قانون اساسي و 

نوع  نبرخي اصول آن ، تشديد ابهام موجود و به طور كلي حذف صالحيت قانونگذار براي تعيي

نظارت، تصويب اين قانون نه تنها، انتقادات و ايرادات بر نظارت استصوابي را مرتفع نساخته، 

بلکه تشديد نيز نموده است.با اين وصف انتخابات مجلس پنجم، ششم و هفتم با حاكميت اين 

ا هقانون انجام پذيرفت و موجب رد صالحيت بسياري از داوطلبين و ابطال انتخابات برخي حوزه

 گرديد.
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قانون اســاسي، شرايط انتخاب  99و  12همانگونه كه مالحظه شـد بر اسـاس اصـول    

ــت كه      ــوندگان ، كيفيت انتخابات و نظارت بر آن بر مبناي قانوني اسـ كننـدگـان و انتخـاب شـ

قانونگذار عادي ) نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ( تصويب مي كند، كه بر اساس آن مرجع 

تعيين صــالحيت ، مجلس شــوراي اســالمي و مرجع تطبيق و تشــخيص صــالحيت، هيات هاي  

اجرايي مركب از معتمدان محلي است. فلسفه وجودي نهاد ناظر نيز احقاق حقوق داوطلبان و به 

عنوان مرجعي براي رسـيدگي به شکايات و در حکم دادگاه هاي عالي و تجديد نظر است. اين  

شوراي نگهبان به دليل اطالق نظارت در  ،بداهت اين موازين قانوني در حالي اسـت كه عليرغم 

، آن را تعبير و تفســير به اســتصــوابي بودن آن نموده و حوزه صــالحيت خويش را بر  99اصــل 

ه داليل ذيل ب . اين تفسيرچگونگي نظارت بر انتخاب شوندگان و انتخابات، گسترش داده است

 :ناصواب به نظر مي رسد

ــي قرار گرفت، اكثر فقها و حقوقدانان، لفظ نظارت مطلق را همـانگونـه ك   ه مورد بحث و بررسـ

مغاير نظارت اسـتصـوابي تلقي نمودند. تفسـير نظارت به استصوابي تفسيري زايد بر نص، به نفع    

ــي و محدود كننده حق    ــاس ــخ قوانين ديگر، مغاير با روح حاكم بر قانون اس ــر ، نافي و ناس مفس

بر اساس همچنين شـعارهاي انقالب اسـالمي و موجب عسـرت است.     حاكميت ملي ، اصـول و 

ــوراي نگهبان، برگزاري انتخاباتي عادالنه، آزاد، قانونمند و   ــعين، هدف از نظارت شـ نظر واضـ

تامين حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و به طور كلي تضمين حق حاكميت مردم بر 

 سرنوشت خويش بوده است. 

اگر نظارت بر انتخابات، به صـورت اسـتصــوابي تعريف شـود، اين ســوال مطرح مي    

ــي گردد  ــاس ــول ديگر قانون اس ــتقيم به   را كه چرا نبايد اص ــتقيم و يا غير مس ــورت مس كه به ص

وان از ت اختيارات نظارتي تصريح دارد، تفسيري استصوابي نمود؟ آيا در يك متن مشخص، مي

يك لفظ معنا و تفاســير چندگانه اي مراد نمود؟ اگر نهاد ناظر با ابزارتفســيري، دامنه صــالحيت 

و از طرف ديگر قاعدتاً بايد  اســت هد، از طرفي مغاير اصــل عدم صــالحيتخود را گســترش د

پذيرفت كه انتخاب كنندگان نيز مشمول دايره احراز صالحيت قرار گيرند كه عمالً غير ممکن 

مفســـر بايد حداقل صـــالحيت را  ،و غير عقالني اســـت. بر فرض وجود ابهام و اجمال در قانون



 

با توسـعه صالحيت در جايگاه مقنن قرار گرفته و به شيوه اي   براي خويش منظور دارد، نه آنکه

ــي و عادي، عملي لغو و زايد به نظر آيد. در پايان با اين   ــاسـ عمل نمايد كه عمل قانونگذار اسـ

توضـيحات پيشنهاد مي گردد، شوراي نگهبان كه در جايگاه رفيعي قرار دارد، نظارت انضباطي  

، سياسي مشـکالت حقوقي ه اين ترتيب، خويش قرار دهد و بپيش گفته را مبناي عمل  يا قانونيِ

ر را پايان بخشد. انشاء ا...و اجتماعي پيش آمده در سال هاي اخي



 

 

 

 



 

 

 

 


