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 دهیچک

. دارد حقوق و سیاستممتاز انتخابات در پهنه  گاهیدر جا شهینظارت بر انتخابات، ر تیاهم
 نییاعمال حق تع یاست برا سازوکاریانتقال قدرت،  یو قانون زآمیفرایند مسالمت مثابهبهانتخابات 

و مراحل  هانگهبان بر فرایند ی. نظارت شوراساالرستهیمد و شااکار یبه نظام لین منظوربهسرنوشت 
بوده است.  رانیانتخابات مجلس همواره در کانون مباحث حقوق انتخابات ا ژهیوو امور انتخابات به

گوناگون  یاست و در مطالعات و نوشتارها حیاز توض ازنییانتخابات ب جهینظارت بر نت نیا ریتأث
به گستره  یقانون اساس ینیقنپاسدار ت کردیرو ،یکنون اتیده است. بُعد مغفول در ادببدان پرداخته ش

خود در مقام  یقیتطب هینگهبان در رو یشورا نکهیا لینظارت بر انتخابات است. تحل اقتضائاتو 
تحقق نظارت بر  یرا برا الزاماتی(، چه قلمرو و 49 مصوبات مجلس )موضوع اصل یبررس

 لیمقاله با روش تحل نیاست که ا یابتکار یکرده، موضوع می( ترس44 در اصلانتخابات )مقرر 
نگهبان با  یشورا یقیتطب هیرو دهدیپژوهش نشان م هایافتهیآن بوده است.  بررسی یدر پ یاهیرو

. راستاستهم ینظارت در حقوق عموم تیمدلول و غا ،با مفهوم زیو ن 44 اصل یریمدلول نظر تفس
و  تیعموم»، «بودن یاختصاص»، «مؤثر بودن»، 44 نگهبان مستند به اصل یاشور اظهارنظرهای

 .دهدیم شینظارت بر انتخابات را نما« بودن یانحصار»و  «یریفراگ
نگهبان، نظارت بر  یشورا ،یقانون اساس 44 اصل ،ینظارت استصواب :واژگان کلیدی

 .یاسالم یانتخابات، انتخابات مجلس شورا

                                                                                                                                                       
  Email: h_nikoonahad@sbu.ac.ir 
  Email: zeynabasakereh68@gmail.com                                                                 نویسنده مسئول
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 مقدمه
 ان،یمنصور) جامعه یاسیس رقابت و مشارکت یابزارها ترینمهم از یکی عنوانبه انتخابات،

، 1941، )غمامی، «قدرت ابزار اِعمال دموکراسی و ایجاد گردش متناوب در دایره»و ( 9 ،1941
 هاینظام در یعموم اراده اعمال شیوه ترینرایج و قدرت به وصول ابزار ترین(، موجه194
 اعمال انیمتصد نییتع و یاسیس ینهادها گیریشکل در شهروندان» ساالر است کهمردم

پناهی، شریعت؛ قاضی21 ،1934 ی،احمد« )کنندمی مشارکت( یاسیس)ی عموم اقتدارات
صورت گزینش دانند که گاه به. انتخابات را روش اِعمال حق حاکمیت مردم می(755، 1949

عمومی  وم که ناظر بر رد یا قبول امری در عرصهیابد و گاه به شکل رفراندنمایندگان ظهور می
مردم بر  تیتحقق حاکم یابزارها ترینمهماز  .انتخابات(. 19، 1949است )قیصری و دیگران، 

 ،یعموم یمراجعه به آرا قیاز مصاد یکی عنوانبهاست. انتخابات  شیخو یاسیسرنوشت س
، 111، 12، 73، 5، 1 ست. طبق اصولا یعموم یاداره امور کشور به آرا یاتکا دهندهبازتاب

 دهیمردم برگز میکارگزاران متعدد حکومت با انتخاب مستق ،یقانون اساس 119و  115
و انتخاب  یاساس یساختارها دهیشکلآحاد مردم در  ،ی. در منظومه قانون اساسشوندیم

مان آغاز است که با صدور فر یفرایند انتخاباتدارند.  ینقش اساس رتبهعالیزمامداران 
و پس از  شودیرهبر( آغاز م ایکشور  ری)حسب مورد وز دارتیمرجع صالح یانتخابات از سو

نام از نظارت، ثبت یهاتیأو ه ییاجرا یهاتیأه لیهمچون تشک یشدن مراحل گوناگون یط
 غات،یتبل ،یینها یاعالم نامزدها ،یالاحتم اتیداوطلبان و شکا تیبه صالح یدگیداوطلبان، رس

 ییاعالم نهاسرانجام و  یانتخابات اتیبه شکا یدگیبا رس تینهادر  ،و شمارش آرا یرگییرأ
 .ردیپذیم انیمنتخبان پا ایمنتخب  یهاانتخابات و صدور اعتبارنامه جینتا

 یاصل و انتخابات فرایند بودن یقانون و یدرست کنندهتضمین عنصر عنوانبه انتخابات بر نظارت
 هاینظام ربیشت توجه مورد ربازید از که است ایمقوله ،ساالرمردم هایامنظ در شدهپذیرفته

 یحقوق نظام بر حاکم هایارزش و اصول تناسببه داشته یسع سیاسی نظام هر و بوده یاسیس
 منظوربه یحقوق هاینظام کلیه ،روازاین .کند نییتع را انتخابات بر نظارت اعمال شیوه خود،

 یاسیس تیحاکم تحت را یمراجع و نهادها سواز یک انتخابات، انیمجر عملکرد بر نظارت
 بر نظارت یبرا ایویژه اراتیاخت و تیصالح ،از سوی دیگر و اندکرده فیتعر خود کشور
 چهارگانه یالگوها قالب دراغلب  نهادها نیا. اندکرده اعطا نهادها آن به انتخابات فرایند

 با مختلف یاسیس هاینظام و گیرندقرار می «یاساس دادرس» و «مستقل» ،«ییقضا» ،«ینیتقن»
 یالگوها از یکی ناظر، مراجع تعداد و یمحل و یمل انتخابات تعداد ،یاسیس نظام نوع به توجه

 هاینظام ربیشت در .(12- 11 ،1945 ،یفتاح)اند برگزیده انتخابات بر نظارت منظوربه را مذکور
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 یریشگیپ ضمن تا گیردمی قرار هیمجر قوه از خارج ینهاد عهده براغلب  نظارت نیا یحقوق
 نیتضم طرفبی ناظرِ نهادِ توسط انتخابات یاجرا حُسن ،ییاجرا مقامات مداخله و نفوذ از

 رشیپذ با ،44 اصل در رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون مذکور، یالگوها نیب در 1.دشو
 مرجع عنوانبه را نگهبان یشورا نسه،فرا یحقوق نظام همچون یاساس دادرس یالگو

 نگهبان، یشورا» اصل، نیا بنابر. است داده قرار پرسیهمه و انتخابات بر نظارت یانحصار
 و یاسالم یشورا مجلس ،یجمهور استیر ،یرهبر خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت
 اصل نیا در «نظارت»اطالق  به توجه با .«دارد عهده بر را پرسیهمه و یعموم یآرا به مراجعه

 نیب که یمختلف هایشائبه به توجه با زین و اجرا ضمانت ثیح از آن نوع بودن نامشخص و
 یریتفس نظر در نگهبان یشورا شد، جادیا مذکور نظارت نوع در انتخابات ناظر و انیمجر

 بر نظارت یمرکز تیأه سیرئ استفساریه به پاسخ در ،11/19/1951 مورخ 1299 شماره
 انتخابات ییاجرا مراحل تمام شامل و ،یاستصواب» را اصل نیا در مذکور نظارت نوع بات،انتخا

 واژه . برخی حقوقدانان بر این باورند کهدانست «داهایکاند تیصالح رد و دییتأ جمله از
 شد یعموم حقوق وارد یخصوص حقوق از 44ی با تفسیر شورا از اصل استصواب نظارت

گیرد  انجام ناظر بیتصو با دیبا یمجر اقدامات کلیه که معنانیبد، 119 ،1934 مهرپور،)
جا که در نظارت استصوابی، اذن و موافقت ناظر به دیگر سخن، ازآن .(23 ،1937 ی،ارشد)

 ریز یانتخابات امور تمام نیبنابرا(، 91، 1939شرط الزم در صحت عمل مجری است )اطاعت، 
 یاستصواب یاقتضا با امر نیا و( 131 ،1932 ،یهاشم)د یابمی اعتبار (نگهبان یشوراناظر ) نظر

 قانون که یاهداف تحقق منظوربه نگهبان یشورا واقع در. دارد یهمخوان ناظر نظارتِ بودن
 یاستصواب را 44اصل  در مذکور ظارتن ،2گرفته نظر در انتخابات بر نظارت یبرا یاساس

در این  .منجر شود اهداف آن تحقق به دتواننمی نظارت بودن یاستطالع چراکه است؛ دانسته
منظور تضمین حُسن اجرای انتخابات که منوط به تحقق نظارت کامل است، اوالً و بهزمینه 

 در 14/11/1954مورخ  1579/21/54)نظر شماره شورا باید از بودجه کافی برخوردار باشد 
 7213/91/31ه ، نظر شمار17/11/1954کل کشور، مصوب  1931خصوص الیحه بودجه سال 

، 15/11/1931کل کشور، مصوب  1932خصوص الیحه بودجه سال  در 11/12/1931مورخ 
کل کشور،  1932خصوص الیحه بودجه سال  در 11/12/1931مورخ  2713/91/31نظر شماره 

خصوص الیحه  در 15/12/1932مورخ  1342/91/32و نظر شماره  15/11/1931مصوب 
و ثانیاً ضمانت اجراهایی همچون  (11/12/1932 کل کشور، مصوب 1939بودجه سال 

وسیله قانون عادی در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، تحدیدی نبودن نظارت استصوابی شورا به
را که در قانون عادیِ دیگری درج شده و به تأیید  44قانون عادی نباید مفاد مذکور در اصل 
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خصوص الیحه  در 25/11/1912خ مور 11191نظر شماره شورا رسیده است، لغو کند )
 مورخ 1971 شماره و نظر 13/11/1912انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

 اسالمی شورای مجلس انتخابات بر نگهبان شورای نظارت الیحه خصوص در 27/19/1917
( یا نظارت شورا را به چارچوب قوانین عادی محدود کند )نظر شماره 29/19/1917 مصوب
خصوص الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس شورای  در 11/11/1932رخ مو 2512/91/32

خصوص  در 15/12/1937مورخ  2154/91/37، نظر شماره 19/12/1931اسالمی مصوب 
و نظر شماره  12/12/1937طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، مصوب 

تخابات مجلس شورای خصوص الیحه اصالح قانون ان در 21/17/1932مورخ  9419/91/32
 نظر ارائه با یاستصواب نظارت مفهوم که است ذکر(. شایان 24/19/1932اسالمی مصوب 

مطالعه قوانین و مقررات مربوط به  با بلکه ،نشد یعموم حقوق اتیادب وارد شورا یریتفس
 بوده آن بر انقالب از پس نیقوان در قانونگذار اراده کهتوان دریافت پرسی میانتخابات و همه

 هایصالحیت شورا و باشد یانتخابات انیمجر اقدامات رد و دییتأ تیصالح یدارا ناظر نهاد که
 ،1945 ،یفتاح) 9است دهکر انیب یحقوق اصطالح کی قالب در صرفاً را انتخابات بر ناظر نهاد
231). 

 نظارت ودنب یاستصواب انتخابات، زمینه در نگهبان یشورا نظرهای لیتحل با پژوهش، نیا در
 که است نیا یاصل سؤال مبنا، نیا بر. شودیم یبررس کیتفک به انتخابات مراحل از کی هر در

 ،یاساس قانون 44ل اص استناد به مجلس مصوبات در خصوص نگهبان یشورا یاظهارنظرها
 ؟کندمی ریتصو انتخابات مراحل از کی هر در را یاستصواب نظارت از قلمرو و اقتضائاتی چه
 ،خوردیم چشم به یمختلف آثار در انتخابات، بر نگهبان یشورا یاستصواب نظارت به ختنپردا
 مقاله نیا. اندنپرداخته نهیزم نیا در شورا نظرهای لیتحل به یفیتأل آثار از یکهیچ تاکنون اما

 خصوص در نگهبان یشورا هاینظر یبررس به «ایرویه لیتحل» روش با تا است درصدد
 کی هر در یاستصواب نظارت اقتضائات لیتحل پژوهش، نیا ینوآور. بپردازد یاستصواب نظارت

 واقع در. است یاساس قانون 44 اصل به مستند نگهبان یشورا هاینظر در انتخابات مراحل از
 41 لواص موضوع یاساس قانون از ینیتقن پاسدار مثابهبه نگهبان یشورا ایرویه یتلق استنباط

 نیا همت وجهه انتخابات بر نظارت مقوله از( انتخابات ناظر عنوانبه هن و) یاساس قانون 49و
 در یاستصواب نظارت لوازم انتخابات، فرایند متعدد مراحل کیتفک با منظورنیبد 9.است نوشتار

 .شودیم لیتحل و نییتب جداگانه صورتبه مرحله هر

 (گیریرأی) انتخابات برگزاری زمان تعیین. 1

 هدف. دارد یادیز تیاهم انتخابات فرایند از گام نیاول عنوانبه گیریرأی یاربرگز زمان نییتع
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 یبرگزار یبرا شدهتعیین یزمان بازه در بتواند ناظر نهاد که است نیا زمان نییتع از یاصل
 در یالزامات ،یاساس قانون در. کند اعمال انتخابات یهافرایند کلیه بر را خود نظارت ،انتخابات
 و (19 ک: اصل.ی )ناسالم یشورا مجلس انتخابات دو یبرا گیریرأی زمان نییتع خصوص

 خصوص در و شده بینیپیش (121و 114، 113، 115 ک: اصول.ی )نجمهور استیر
 یعاد نیقوان در مسئله نیا اما ،است الزاماتی مقرر نشده یرهبر خبرگان مجلس انتخابات

 یشورا و کشور وزارت نهاد دو یهمکار با گیریرأی آغاز زمان نییتع. است شده بینیپیش
 یهماهنگ و اطالع ینوع نهاد، دو نیا اراتیاخت و فیوظا یاقتضا. پذیردمی صورت نگهبان

 یبرا. است مشهود شورا هاینظر در مسئله نیا و کندمی جابیا را ناظر و یمجر نیب ینیشیپ
قانون نظارت  17 ک: ماده.ن نمونه، برای) مطابق قوانین و مقررات نظارت بر انتخابات مثال

 کشور وزارت (14/17/1917شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 
 هایحوزه از کی هر در انتخابات آغاز فرمان صدور از قبل ماهیک  حداقل دهش مکلف
. ندک اخذ را شورا یینها نظر و برساند نگهبان یشورا «دییتأ و اطالع» به را مراتب ه،یانتخاب
 وزارت یشنهادیپ زمان با نگهبان یشورا که شودمی صادر یزمان انتخابات آغاز فرمان اصوالً
 زیتجو صورت، نیا ریغ در. کند موافقت انتخابات دوم و اول حلامر یبرگزار یبرا کشور
 44 اصل با نباشد، فراهم ناظر یبرا نظارت زمینه است ممکن که یموارد در انتخابات یبرگزار

 حهیال خصوص در نگهبان یشورا 11/11/1932 مورخ 2512/91/32 شماره نظر) دارد رتیمغا
 2512/91/32 شماره نظر ،19/12/1931 مصوب یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون اصالح
 مصوب یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون اصالح حهیال خصوص در 11/11/1932 مورخ

 اصالح حهیال خصوص در 21/17/1932 مورخ 91/32/ 9419 شماره نظر و 19/12/1931
 یاستصواب از آنچه مجموع، در .(24/19/1932 مصوب یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون
 با کشور وزارت بودن هماهنگ لزوم ،شودمی منتج انتخابات نخست گام در شورا نظارت بودن
 یبرگزار زمان خصوص در شورا یقبل دییتأ اخذ و یهماهنگ اطالع، قیطر از نگهبان یشورا

جا که نظارت شورا بر یکایک مراحل ازآن .است انتخابات فرمان صدور از شیپ انتخابات
الزم در خصوص تعیین زمان  هایهماهنگی کهدرصورتی، شودمیمؤثر اعمال  طوربهانتخابات 

ناظر، دلیل عدم امکان نظارت توسط بین مجریان و ناظر انتخابات صورت نگیرد، به گیریرأی
دلیل فقدان امور مربوط به انتخابات مختل و غیرقابل اجرا خواهد شد و نظام حقوقی نیز به

مد مرجع نظارتی، با بحران مشروعیت منتخب یا منتخبان ملت مواجه انظارتِ مؤثر و کار
 خواهد شد. 
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 اجرایی هایهیأت بر نظارت و نظارت هایهیأت تشکیل. 2
 یشورا ییاجرا یبازو مثابهبه هاهیأت نیا. است نظارت هایتهیأ لیتشک ناظر نهاد دوم گام

. نددار یاراتیاخت و فیوظا قانون موجب به و کنندمی یاری نظارت امر در را شورا نگهبان،
 از یناش شوند،می میتقس یشهرستان و یاستان ،یمرکز أتیه به که نظارت هایهیأت اراتیاخت
 در هاهیأت از کدام هر یاعضا بیترک و لیتشک نحوه .است نگهبان یشورا ینظارت اراتیاخت
 اریاخت و فیوظا حدود و اعضا بیترک ساختار، قانونگذار و است متفاوت انتخابات از یک هر
 هایهیأت اقدامات بر نظارت نظارت، هایهیأت وظایف از یکی .است کرده نییتع را هاآن

نگهبان به اقتضای  شورای و دارند قرار کشور وزارت نظر زیر اجرایی هایهیأت. است اجرایی
 فرایند بر دارد صالحیت خود، زیرمجموعه نظارتِ هایهیأت طریق از نظارت عام و فراگیر،

 نیز و اجرایی هایهیأت عضو معتمدینِ صالحیت تأیید و شرایط تعیین ،هاهیأت این تشکیل
 هایهیأتتشکیل  مرحلهبرای مثال، شورای نگهبان در  .کند نظارت هاهیأت این انحالل

نظارت باید بر  هایهیأتاجرایی، معتقد است که در انتخاب و تأیید صالحیت معتمدان، 
 شماره )نظر شودمیدر غیر این صورت نظارت شورا سلب  ،اجرای آن نظارت داشته باشند

 14 ،99 ،99 ،92 ،91 ،17 مواد اصالح قانونی طرح خصوص در 12/11/1951 مورخ 2991
 و نظر 15/11/1951 مصوب آن به ماده یک الحاق و اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون
 ،17 مواد اصالح قانونی طرح خصوص در نگهبان شورای 11/11/1951 مورخ 2715 شماره

 مصوب آن به ماده یک الحاق و اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون 14 ،99 ،99 ،92 ،91
 کلیههبان معتقد به عام و فراگیر بودن نظارتِ خود بر که شورای نگجا ازآن .(15/11/1951

زیر نظر مؤثر ناظر قرار گیرد.  بایدمراحل انتخابات است، این مرحله نیز همچون سایر مراحل 
اجرایی و انتخاب و تأیید صالحیت معتمدانِ عضو  هایهیأتدر تشکیل  کهدرصورتیبنابراین 

نظارت انجام نگیرد، عمومیتِ نظارت این نهاد  یهاهیأتنظارت شورا از طریق  هاهیأتاین 
. شودمیکه از وجوهات نظارت استصوابی است مخدوش شده و به نفی نظارت مزبور منجر 

که  جاستبدانمراحل انتخابات تا  کلیهمضاف بر آن، فراگیری و مؤثر بودن نظارت شورا بر 
 ناظر مقام نظارت نیز باید تحت معتمدان صالحیت تأیید و شرایط این نهاد معتقد است تعیین

اجرایی  هایهیأتحساس و مهمِ معتمدان عضو  هایکارویژهدلیل این امر را باید  .باشد
 نمایندگی داوطلبان صالحیت تعیین» ،«انتخابات اجرایی هیأت انتخابی اعضای تعیین»همچون 

 نظر عالما و رسیدگی» و «رأی اخذ شعب اجرایی اعضای تعیین» ،«اسالمی شورای مجلس
 دارای شورا معتقد است که معتمدان باید روازایندانست.  «انتخابات از شکایات به نسبت
 وثوق بودن دارا و شهرت حسن اساسی، قانون و اسالم به عملی التزام همچون ایجابی شرایط
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 11/11/1932 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)باشند  خود وظایف صحیح انجام به اعتماد و
 مصوب اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون اصالح الیحه خصوص در هباننگ شورای

 معتمدان صالحیت تأیید و احراز مرجع عنوانبه نظارت تأهی به همین منظور، .(19/12/1931
 قانون اصالح الیحه خصوص در نگهبان شورای 11/11/1932 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)

 تخلف تأیید و تشخیص مرجع نیز و (19/12/1931 مصوب اسالمی شورای مجلس انتخابات
 شورای 11/11/1932 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)است  شده تعیین قانونی وظایف از آنان

 مصوب اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون اصالح الیحه خصوص در نگهبان
 در شدهتعیین معیارهای و شرایط وجود از اطمینان منظوربه قانونگذار واقع در .(19/12/1931

 ،1945 فتاحی،) است کرده هاآن صالحیت رد یا تأیید به مأمور را نظارت هایهیأت معتمدین،
 مصوب مجلس انتخابات قانون اصالح الیحه 92 ماده در مجلس، که است حالی در این .(111
 نفی درصدد «نظارت هیأت توسط معتمدان صالحیت تأیید» عبارت حذف با ،19/12/1931

 را معتمدان انتخاب نحوه خود، اصالحی مصوبه در و بود مرحله این در نگهبان شورای نظارت
 7.کرد احاله رسید،می وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور وزارت توسط که اینامهآیین به

با توجه به اصول کلی حاکم بر تشخیص صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
صالحیت به معنای داشتن شرایط قانونی الزم »آنان است،  جملهاز « اصل عدم صالحیت»که 

برای انتخاب شدن است، در واقع ناظر بر متصف بودن به صفاتی است که قانونگذار تعیین 
شده در قانون امری ذاتی نیست که فرد به  بینیپیشکرده است. لذا، چون اتصاف به شرایط 

بلکه فرد این شرایط و اوصاف را به مرور زمان در خود  اعتبار انسان بودنش آن را دارا باشد،
، باید داشتن این شرایط احراز شودمیو متصف به آن شده و دارای آن شناخته  کندمیایجاد 

شود. در نتیجه، اصل بر عدم صالحیت داشتن فرد داوطلب است مگر آنکه صالحیت وی 
انتخاب معتمدین  خصوص درصل این ا .(199 ،1947و داوری،  زادهرضایی« )احراز شود

این افراد، نقش بسزایی در تعیین صالحیت  چراکه ،اجرایی نیز جاری است هایهیأتعضو 
. بنابراین در انتخاب معتمدین لزوماً باید اصل را بر عدم کنندمیداوطلبان نمایندگی مجلس ایفا 

 مورخ 2512/91/32 شماره د )نظرشومگر آنکه صالحیت آنان احراز  ،صالحیت آنان گذاشت
 شورای مجلس انتخابات قانون اصالح الیحه خصوص در نگهبان شورای 11/11/1932

 .(19/12/1931 مصوب اسالمی
به  تواندنمی هاهیأتاجرایی شورا بر این باور است که انحالل این  هایهیأتدر انحالل 

امر، صرفاً محدود  این کهدرصورتیتشخیص و دستور وزیر کشور محدود باشد. به بیان دیگر، 
یک مقام اجرایی( باشد، نقش نظارتی نهاد ناظر  عنوانبه) به تشخیص و دستور وزیر کشور



 

 
 62/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

8 

امری که با استقالل ناظر  ؛منتفی شده و ناظر مکلف به تبعیت از تصمیم مقام مجری خواهد شد
 طرح خصوص در نگهبان شورای 2/11/1951 مورخ 2991 شماره نظر)در تعارض است 

 الحاق و اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون 14 ،99) ،99 ،92 ،91 ،17 مواد اصالح یقانون
 نگهبان شورای 11/11/1951 مورخ 2715 شماره و نظر 15/11/1951 مصوب آن، به ماده یک
 شورای مجلس انتخابات قانون 14 ،99 ،99 ،92 ،91 ،17 مواد اصالح قانونی طرح خصوص در

  .(11/11/1951 مصوب آن به ماده یک الحاق و اسالمی
 آن ییاجرا هایهیأت بر نظارت خصوص در نگهبان یشورا یاستصواب نظارت الزامات ازنیز، 
 و ییاجرا تأیه ماتیتصم انیم تداخل و تعارض بروز صیتشخ یبرا صالح مرجع که است
 .است اإلتباعالزم و قاطع صیتشخ نیا و است نگهبان یشورا نگهبان، یشورا ینظارت فیوظا

ممنوع است  خصوصتصمیمات مذکور باطل و هر گونه اقدامی در این  صورت ایندر غیر 
 قانون اصالح طرح خصوص در نگهبان یشورا 15/111941 مورخ 93444/91/41 شماره نظر)

  .  ی(اسالم یشورا مجلس 21/14/1941 مصوب رانیا یجمهور استیر انتخابات

 داوطلبان تیصالح به یدگیرس. 3

 ،، رسیدگی به صالحیت داوطلبان یک امر اجرایی است44 بر نظر تفسیری شورا از اصلمبتنی 
جا که نظارت بر انتخابات، استصوابی و شامل کلیه مراحل انتخابات است، این مرحله اما ازآن

 وظیفهنیز تحت شمول نظارت شورا قرار دارد. بنابراین نظارت شورا در این مرحله نه یک 
 کارویژهرتی است؛ اگرچه خود مستلزم اقداماتی اجرایی است. بر این اساس، اجرایی، بلکه نظا

در قوانین و  آنچهشورا در این مرحله آن است که اقدامات و عملکرد مجریان انتخابات را با 
ارزیابی کند. برای مثال در قانون انتخابات مجلس، شرایطی برای  است، شده بینیپیشمقررات 

اجراییِ زیر نظر وزارت کشور، مرجع  هایهیأتشده و  بینیپیشلس داوطلبان نمایندگی مج
نهاد ناظر از طریق سازوکارهای  عنوانبهاند. شورا رسیدگی و احراز این شرایط تعیین شده

که آیا رسیدگی به صالحیت  کندمیمقرر در قانون، بر اقدامات مجریان انتخابات نظارت 
ونی صورت گرفته یا خیر و به هیچ عنوان صالحیت داوطلبان مطابق ضوابط و تشریفات قان

رسیدگی به صالحیت داوطلبان حسب مورد احراز  نتیجه 1اجرایی را ندارد. حیطهورود به 
 صالحیت، عدم احراز صالحیت یا رد صالحیت داوطلب خواهد بود.
رکن  ترینعمده، شودمیمجلس شورای اسالمی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل 

 12 اصل .(917 ،1941)عمیدزنجانی،  عمومی است یی اسالمی و بارزترین تجلی آراجمهور
، روازاینرا به قانون عادی احاله کرده است.  شوندگانانتخابقانون اساسی، تعیین شرایط 

بر آن، در قانون انتخابات مجلس تعیّن یافته است. عالوه 23 شوندگان در مادهشرایط انتخاب
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برای تصدی نمایندگی « امانت و عدالت»سی، اوصاف ایجابی همچون قانون اسا 15 اصل
مجلس ذکر شده است. مبتنی بر قوانین و مقررات مربوط به انتخابات مجلس، مرجع اولیه 

، مراجع ثانویه «اجرایی هایهیأت»رسیدگی به صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس 
است. با توجه به « شورای نگهبان»ایی، و مرجع نه« نظارتِ زیر نظر شورای نگهبان هایهیأت»

 رییدر مقام تغ دفعاتبه یعاد قانونگذارِرسیدگی به صالحیت داوطلبان و اینکه  مسئلهاهمیت 
، شورای نگهبان مجال فراخی برای بیان برآمده است یمقوله مهم انتخابات نیو تحول در ا

ارد زیر، از جمله لوازم و اقتضائات گوناگون نظارت استصوابی در این مرحله داشته و مو
 اقتضائات نظارت شورا بر انتخابات دانسته شده است:

)وزارت اطالعات، دادستانی کل، سازمان  محدود نبودن شورا به استعالم از مراجع چهارگانه» -
الملل( برای احراز برخی شرایط ایجابی و تشخیص هویت و پلیس بین ادارهثبت احوال و 

لتزام به اسالم و نظام جمهوری اسالمی و وفاداری به قانون اساسی و کیفی )مانند اعتقاد و ا
 2117/21/31)نظر شماره « قانون انتخابات مجلس 23 والیت مطلقه فقیه( مقرر در ماده

قانون انتخابات مجلس  72 طرح الحاق سه تبصره به ماده خصوص در 91/13/1931مورخ 
دلیل امکان اثبات شرایط مذکور ه( ب91/13/1931، مصوب 1953شورای اسالمی مصوب 

مراجع چهارگانه فقدان آن شرایط در داوطلب  کهدرصورتیطرق معتبر توسط شورا،  وسیلهبه
 ؛را مستنداً اعالم کتبی نکرده باشند

 ( ماده7و  9، 1) گانهسهکافی نبودنِ ابراز کتبی داوطلب برای احراز شرایط مقرر در بندهای » -
به  یو وفادار یاسالم یاعتقاد و التزام به اسالم و نظام جمهور) قانون انتخابات مجلس 23

دلیل اثباتی بودن این شرایط و امکان احراز فقدان ( بههیمطلقه فق تیو وال یقانون اساس
 ؛شرایط در داوطلب از طرق دیگر، با توجه به ماهوی بودن شرایط مزبور

و  9، 1)گانه سهشرایط بندهای  عدم صالحیت مراجع چهارگانه نسبت به اعالم عدم وجود» -
و  یاسالم یاعتقاد و التزام به اسالم و نظام جمهورقانون انتخابات مجلس ) 23 ( ماده7

 محدودهبه دلیل خروج از « ( در داوطلبانهیمطلقه فق تیو وال یبه قانون اساس یوفادار
رح ط خصوص در 1931//91/13مورخ  2117/21/31)نظر شماره  هاآنوظایف قانونی 

، مصوب 1953قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  72 الحاق سه تبصره به ماده
عدم امکان تضییق نظارت شورا از طریق انحصار به استناد نظر کارشناسی »( و 91/13/1931

مورخ  2512/91/32)نظر شماره « وزارت اطالعات و در نتیجه نفی طرق معتبر شرعی
الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس  91 خصوص ماده شورای نگهبان در 11/11/1932

 ؛(19/12/1931شورای اسالمی مصوب 
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)همچون بیّنه شرعی یا شیاع مفید  یشرعو یا مثبِت  معتبر طرق از استفادهمفروض دانستن » -
 مورخ 2117/21/31 شماره نظر)« داوطلب طیشرا به یدگیرس منظوربه اطمینان(

 یشورا مجلس انتخابات قانون 72 ماده به تبصره سه الحاق طرح خصوص در 91/13/1931
 مورخ 32/ 2512/91 شماره و نظر 91/13/1931 مصوب ،1953 مصوب یاسالم

 انتخابات قانون اصالح الیحه 91 ماده تبصره خصوص در نگهبان شورای 11/11/1932
 ؛(19/12/1931 مصوب اسالمی شورای مجلس

نامزدها با استناد به  تیصالح خصوص در نگهبان یشورا ینظارت عال یعدم جواز نف» -
 عنوانبهدلیل لزوم اثبات احراز وثاقت آنان ، بهنظارت ئتیه ای ییاجرا تأیه تأییدیه یتکافو

طرح  خصوص در 17/11/1932مورخ  1979/91/32)نظر شماره « شرط طریق معتبر عرفی
، 15/14/1953وب قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مص 23 الحاق دو تبصره به ماده

 ؛مجلس شورای اسالمی( 17/11/1932مصوب 

مجری و ناظر انتخابات در رسیدگی به صالحیت داوطلبان و  هایصالحیتلزوم تفکیک » -
 در 24/13/1931مورخ  2173/21/31)نظر شماره « انحصار نظارت بر انتخابات در شورا

شورای اسالمی مصوب قانون انتخابات مجلس  72 طرح الحاق سه تبصره به ماده خصوص
 ؛(91/13/1931، مصوب 1953

مشروعیت توسل به اصول عملیه همچون اصل استصحاب برای رسیدگی به صالحیت » -
، مگر در صورت کشف مدارک و اندشدهقبل تأیید صالحیت  هایدورهداوطلبانی که در 

 صوصخ در 7/11/1932مورخ  1979/91/32)نظر شماره « دالیلی دال بر رد صالحیت آنان
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  23 طرح الحاق دو تبصره به ماده

 ؛(17/11/1932، مصوب 15/14/1953

 درمنظور اظهارنظر قطعی و نهایی شورای نگهبان بینی بازه زمانی کافی بهلزوم پیش» -
 11/11/1932مورخ  2512/91/32)نظر شماره « شدهشکایات داوطلبان ردصالحیت خصوص

و  19/12/1931الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  خصوص در
الیحه اصالح قانون انتخابات  خصوص در 21/17/1932مورخ  9419/9132نظر شماره 

( )اهمیت تعیین بازه زمانی متناسب با وظایف 24/19/1932مجلس شورای اسالمی مصوب 
نهاد بتواند در بازه زمانی منطقی و با توجه به و اختیارات نهاد ناظر از آن جهت است که این 

شده رسیدگی کند. لذا در نوع انتخابات و تعداد داوطلبان، به شکایات داوطلبان ردصالحیت
شورا ناممکن  سوی ازبازه زمانی متناسب، اعمال نظارت دقیق و مؤثر  بینیپیشصورت عدم 

 ؛(گرددمی
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خود را تا  انتخابیه حوزهکه  ایشدهصالحیتلزوم بررسی مجدد صالحیت داوطلبان تأیید » -
)نظر شماره « ، توسط شورای نگهبانانددادهقبل از روز اخذ رأی تغییر  روزپانزده 
انتخابیه داوطلبان نمایندگی  حوزهطرح تغییر  خصوص در 13/11/1932مورخ  1911/91/32

 ؛(91/14/1932مجلس شورای اسالمی، مصوب 

)نظر « ای شورای نگهبان در رسیدگی به صالحیت داوطلبانمالک بودن رأی اکثریت اعض» -
 72 طرح الحاق سه تبصره به ماده خصوص در 91/3/1931مورخ  2117/21/31شماره 

 ؛(91/13/1931، مصوب 1953قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

ت تأیید یا رد صالحی خصوص درنهایی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودن نظرات شورا » -
دلیل نهایی داوطلبان انتخابات و عدم امکان شکایت از تصمیمات شورا در مراجع قضایی به

 حوزهاجرایی( به  هایهیأت) عدم امکان ورود مقام اجرا»و در نتیجه « بودن نظرات این نهاد
 2512/91/32 شماره نظر)« دلیل نظارت بر مقام ناظر و ایجاد اخالل در امر نظارتنظارت، به

 مجلس انتخابات قانون اصالح حهیالمکرر(  72ماده ) خصوص در 11/1/1932 مورخ
 ؛(یاسالم یشورا

داوطلبان  خصوص درتکلیف فرمانداران و بخشداران به ارسال نظر هیأت اجرایی » -
پیشگیری  منظوربهبه هیأت نظارت استان،  «ممکن وسیله ترینسریع»شده با قید ردصالحیت

 ماده خصوص در 11/1/1932 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)« از اخالل در نظارت شورا
 ؛(یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون اصالح حهیال 71

بودنِ ذکر علل نظارت  حیطهاز  خارج»و « اجرایی بودنِ اعالم نتیجه رد صالحیت داوطلبان» -
در  دلیل خروج از صالحیت ذاتی مراجع نظارتی و پیشگیری از دخالتبه رد صالحیت آنان

خصوص طرح لزوم  در 23/17/1953مورخ  7159/21/53)نظر شماره  «امور اجرایی
شده در انتخابات مختلف، مصوب رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصالحیت

19/17/1953). 

بودن نظرات شورا در  الخطابفصلقطعی و نهایی بودن نظرات شورا و به تعبیری دیگر، 
انتخابات مجلس و پیشگیری از دخالت نهادهای قضایی در این رسیدگی به صالحیت داوطلبان 

که باید مبنای این تلقی را در لزوم حفظ استقالل  رسدمینظر زمینه حائز اهمیت است. به
تضمین  منظوربهیکی از اصول حاکم بر انتخابات  عنوانبهکارکردی و ساختاری ناظر انتخابات 

اعتماد آحاد مردم را  تواندمیناظر تنها در صورتی  نهاد چراکه ،جو کردوجست طرفیبیاصل 
جلب و به وظایف قانونی خود عمل کند که از وابستگی به هر حزب و گروه و فرد و جریان 

نتوانند در پرتو این وابستگی به اعمال نفوذ و اثرگذاری در نهاد ناظر  هاآنسیاسی مبرا باشد تا 
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  . (93 ،1945 ،)فتاحی بپردازند

 غاتیتبل .4

شده و با داوطلبان تأییدصالحیت دهندگانرأیتبلیغات اصوالً مؤثرترین راه برای آشنایی 
شمار ( به59: 1945 ،و داودی نژادحبیب« )برای پیوند میان مبلغان و مخاطبان ایوسیله»

نظارت بر »و « تبلیغاتی هایفعالیتنظارت بر »کلی  دسته. نظارت بر تبلیغات نیز به دو رودمی
. با توجه به اهمیت نظارت بر تبلیغات، شودمی( تقسیم 41 ،1949 ،)درستی« تبلیغاتی هایزینهه

کلی  هایسیاست 1تا  9یبندهامنظور اتخاذ، و در قوانین انتخاباتی تدابیر خاصی را بدین
 الزاماتی مقرر شده است. زمینهانتخابات نیز در این 

که این نهاد در مواردی  دهدمیز انتخابات نشان بررسی نظرات شورای نگهبان در این مرحله ا
محدود شدن نظارت و آزادیِ  موجب، موارد و قیودی را 44 بدون استناد مستقیم به اصل

انتخابات ریاست جمهوری ایران  الیحه 29 به ماده توانمی. برای مثال داندمیانتخابات 
 هایبرنامها مکلف کرده بود ر صداوسیما( اشاره کرد که در آن، مجلس 19/19/1919)مصوب 

هماهنگی شورای »مربوط به انتخابات را با  هایاطالعیهو  هااعالمیه کلیهآموزش انتخاباتی و 
با »د. شورا عبارت کنپخش  صداوسیمااز شبکه سراسری یا محلی « صداوسیماسرپرستی 

ا این قانون را بدون استناد به اصلی از قانون اساسی مغایر ب« هماهنگی شورای سرپرستی
)نظر  شودمیمحدود شدن نظارت و آزادی انتخابات  سببدانست و اعالم کرد که این عبارت 

الیحه انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب  خصوص در 27/9/1919مورخ  9131شماره 
 نوعیبهرا  صداوسیمادر واقع، شورای نگهبان صالحیت شورای سرپرستی  .(19/19/1919

( و فراتر از آن، آزادی انتخابات 919 ،1945 ،صالحیت نظارتی خود )فتاحی محدودکننده
 یشورا یبه اراده و هماهنگ یانتخابات یرساندر اطالع صداوسیما فیتکل قیعلت واسطهبه)

لزوم هماهنگی شورای نگهبان با شورای سرپرستی  نتیجه. بنابراین، دانستمیی( سرپرست
رسانی های آموزشی انتخاباتی یا اطالعنگهبان برنامه، در مواردی که شورای صداوسیما

تحدید ناروای نظارت استصوابی است. همچنین، شورای نگهبان  داند،میرا ضروری  هااعالمیه
نظارتی نهاد ناظر انتخابات و نفی صالحیت آن در امور غیرنظارتی،  کارویژهبا تأکید بر 

تبلیغات ریاست جمهوری، آن هم بنا بر یکی از اعضای خود در کمیسیون بررسی « عضویت»
مورخ  9131)نظر شماره  داندمیخود در امر نظارت بر انتخابات  وظیفهالزام قانونی را مغایر 

( 19/19/1919الیحه انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب  خصوص در 27/9/1919
 نحوهنظارت بر  شورای نگهبان برای خود صالحیت انحصاری در رسدمینظر بر آن، بهعالوه

اصالح  خصوص درتبلیغات داوطلبان را نیز قائل است. این صالحیت از نظری که شورا 
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قانون انتخابات مجلس ارائه داده قابل استنتاج است. مطابق نظر شورا، موضوع این ماده  75ماده
 نحوهنظارت و کنترل  منظوربهمبنی بر تشکیل کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس 

مورخ  9711/112/49است )نظر شماره  44 آن، مغایر اصل هایهزینهتبلیغات نامزدها و 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی،  خصوص در 19/14/1949

و عدم وابستگی  طرفیبیاستقالل،  توانمیدلیل و مبنای این نظر را  .(11/13/1949مصوب 
 نست.نهاد ناظر به قوای دولتی دا

 آرا شمارش و یریگیرأ فرایند بر نظارت .5
گیری و های مقرر در قوانین و مقررات مربوط، رأیبندیبا اتمام تبلیغات انتخاباتی مطابق زمان

بخش خواست و اراده مردم گیری، نمود عینی و تجسمشود. رأیسپس شمارش آرا آغاز می
گیری و منظور حُسن اجرای رأیازوکارهایی بهرو در قوانین و مقررات انتخاباتی، ساست. ازاین

 است. بینی شدهاقدامات مربوط به آن در روز اخذ رأی پیش
اإلطالق شورای نگهبان است و هیچ مطابق قانون اساسی، تنها مرجع ناظر بر انتخابات، علی

راین یک از مراحل انتخابات را ندارد. بنابجز شورا صالحیت نظارت بر هیچمقام و مرجعی به
واگذاری صالحیت نظارتی به نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی )ثابت 

 249/21/51 شماره نظر)است  44و سیار( و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرا مغایر اصل 
 شعب در یجمهور استیر ینامزدها ندگانینما حضور طرح خصوص در11/2/1951 مورخ
مقام ناظر را ملزم به انجام وظایف  تواندنمیهمچنین مجلس  .(21/11/1951 مصوب یرأ اخذ

ناظرِ انتخابات در مقام تشخیص تکلیف نیز  چراکهنظارتی خود در یک موضوع مشخص کند. 
هست و الزام ناظر به انجام اقدام نظارتی براساس تشخیص مرجع دیگر، از محتوا تهی کردن 

 منظوربهنظارت به اعزام بازرس  هایهیأتالزام  نظارت و نقض استقالل ناظر است. بنابراین
 249/21/51 شماره نظر)است  44 رسیدگی به تخلفات اعضای شعب اخذ رأی مغایر اصل

 استیر ینامزدها ندگانینما حضور طرح واحدهماده 1هتبصر خصوص در 11/2/1951 مورخ
ابات که صرفاً بر با توجه به قلمرو اختصاصی نظارت بر انتخ .(یرأ اخذ شعب در یجمهور

و وزارت کشور صالحیت اعزام  جمهوررئیسبرای  تواننمیشورای نگهبان است،  عهده
و اخذ رأی را در نظر  نامثبتانتخابیه، شعب  هایحوزهرسیدگی به  منظوربهبازرس یا مأموران 

 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)صالحیتی آنان است  حیطهخارج از  ،چراکهگرفت 
 قانون اصالح حهیال موجب به 27 ماده 1 تبصره ماده اصالح خصوص در 11/1/1932

چنین الزامی  44. در واقع از منظر دادرس اساسی، از اصل (یاسالم یشورا مجلس انتخابات
جمهور و وزارت کشور قابل برداشت نیست. شایان برای شورا و چنین صالحیتی برای رئیس
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پرسی در جمهوری اسالمی ایران )مصوب مهالیحه ه 11توضیح است که مجلس در ماده 
پرسی و مسئول صحت جریان ( وزارت کشور را مأمور اجرای قانون همه23/19/1913

منظور بازرسی و کنترل جریان منظور صالحیت اعزام مأمورانی بهبرگزاری آن دانست و بدین
اطالق ماده اخیر را با نام و اخذ رأی را به وزارت کشور داده بود. شورا پرسی به شعب ثبتهمه

تشخیص داد  44تأکید بر اختصاصی دانستن وظیفه شورا در نظارت بر انتخابات، مغایر اصل 
پرسی در خصوص الیحه همه شورای نگهبان در 23/19/1913مورخ  991)نظر شماره 

عنوان مجری انتخابات (. بنابراین وزارت کشور به23/19/1913جمهوری اسالمی ایران مصوب 
تواند با تشکیل هیأت نظارت و حیتی در نظارت بر ناظرانِ شورای نگهبان ندارد و نمیصال

بازرسی بر ناظرانِ شورا نظارت کند. در نتیجه صالحیت مأموران و بازرسان وزارت کشور 
محدود به اجرای قانون بوده و هیچ صالحیتی در نظارت بر انتخابات برای آنان قابل تصور 

محدودیتی در تعیین بر آنکه گیری عالوهتخابات در نظارت بر فرایند رأینیست. نیز، ناظر ان
اعمال  منظوربههر تعداد ناظر را که صالح بداند  تواندمیناظران در شعب اخذ رأی ندارد و 

 طرح خصوص در 3/11/1953 مورخ 7491/21/53 شماره نظر)نظارت خود، تعیین کند 
 یاسالم یشورا مجلس انتخابات بر نگهبان یشورا ظارتن قانون به ماده چند الحاق دوفوریتی

 یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون 21 ماده به تبصره کی الحاق و 4/7/1917 مصوب
 کندتواند از شاغالن غیرنظامی و انتظامی نیز در امر نظارت استفاده می ،(5/4/1953 مصوب

اصالح قانون الیحه  27 ه مادهتبصر خصوص در 11/11/1932مورخ  2512/91/32نظر شماره )
با توجه به اینکه نظارت شورا بر این  .(19/12/1931انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

اخذ رأی، امکان  فراینددر هیچ مرحله از گیرد، صورت حداکثری و مؤثر صورت میفرایند به
توان نمی سویک بدون حضور ناظر وجود ندارد. به همین منظور، از گیریرأیآغاز و ادامه 

گیری در شعب اخذ رأی را بدون حضور ناظر تجویز کرد، چراکه مانع اعمال کامل نظارت رأی
 اصالح حهیال خصوص در 11/1/1932 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)شود از سوی شورا می

به  تواننمیو از سوی دیگر،  (24/19/1932 مصوب یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون
 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)ن اجرایی، صالحیت حضور در شعب اخذ رأی مسئوال

و به نمایندگان ( یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون اصالح حهیال خصوص در 11/1/1932
نامزدها صالحیت نظارت بر حسن اجرای امور در مراحل انتقال صندوق و شمارش آرا را داد 

طرح ممنوعیت انتقال آراء  خصوص در 13/11/1931مورخ  27171/91/31)نظر شماره 
انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب و اصالح موادی از قانون انتخابات  هایصندوق

رأی توسط بازرسان  هایصندوق یهمچنین امکان بازشماری آرا .مجلس شورای اسالمی(
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مورخ  17147/ت 17191وجود ندارد )مصوبه شماره  جمهوررئیسوزارت کشور به دستور 
)تذکر شماره  مغایر نظارت عام شورای نگهبان است چراکه ،هیأت وزیران( 15/12/1959

 .(جمهوررئیسشورای نگهبان به  15/12/1959مورخ  1111/22/59
که شورای نگهبان،  شودمیاخذ رأی این نتیجه حاصل  مرحلهشورا در  هاینظر مالحظهبا 

بر موارد شمارش آرا جاری دانسته و عالوهو  گیریرأیمراحل  تکتکنظارت ناظر را در 
رأی و شمارش آرا، و استانداردسازی  اخذ هایشیوه سازینوین منظوربه، اتخاذ تدابیر مذکور

)نظر شماره  داندمیاخذ رأی توسط وزارت کشور را منوط به تأیید خود  هایصندوق
طرح اصالح قانون  4 الحاق تبصره به ماده خصوص در 15/12/1937مورخ  21544/91/37

 .انتخابات مجلس شورای اسالمی(

 یانتخابات اتیشکا به یدگیرس .6
( گیریرأیرسیدگی به شکایات انتخاباتی با توجه به زمان وقوع تخلف )قبل، حین و پس از 

. شکایات انتخاباتی یا ناظر بر تخلفات و جرائم )از سوی داوطلبان یا گیردمیصورت 
برگزاری انتخابات. در هر دو صورت وقوع  نحوهان( است یا ناظر بر شهروندان یا برگزارکنندگ

است. از آنجا که ارتکاب تخلفات و جرائم در  پذیرامکانها امری فراینددر هریک از  هاآن
رسیدگی به  منظوربهانتخابات مؤثر باشد، تعیین مرجع صالح  نتیجهمواردی ممکن است در 

است. در قانون اساسی، برای رسیدگی به تخلفات و تخلفات و شکایات انتخاباتی ضروری 
 44 ای تعیین نشده است. در واقع، اصلمرجع جداگانه از ناظر انتخابات ریغ دعاوی انتخاباتی

( در دادرسی را نسبت به دعاوی انتخاباتی 171 یه )مقرر در اصلیصالحیت عام قوه قضا
نیز شورای نگهبان را یگانه مرجع  انتخاباتقوانین و مقررات مربوط به  5تخصیص زده است.

رسیدگی به شکایات انتخاباتی دانسته و در صورت احراز وقوع تخلف، ضمانت اجراهای 
صندوق و ابطال انتخابات را برای ناظر و  ینامزد، ابطال آرا یمتعددی همچون ابطال آرا

ررسی مصوبات شورا در ب هایبر آن، نظر. عالوهاندگرفتهدادرس دعاوی انتخاباتی در نظر 
. داندمیمجلس حاکی از آن است که این نهاد، خود را مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی 

کامالً تخصصی و نیازمند آشنایی و اشراف کامل  یجا که شکایات مربوط به انتخابات امرازآن
دن بر قوانین و مقررات مربوط به انتخابات است و نیز با توجه به پذیرش نهایی و قطعی بو

رسیدگی به شکایات انتخاباتی به  کهدرصورتیانتخابات،  نتیجهاین نهاد در خصوص  هاینظر
و این امر با شود مید، اصل استقالل شورا نقض شویه واگذار یقضا قوهنهادهای دیگر همچون 

در مقام بیان،  44 در تعارض است. همچنین با توجه به اینکه اصل طرفبیتعیین ناظر  فلسفه
بر شأن نظارتیِ ناظر بر انتخابات تعیین کرده، این نهاد عالوه عنوانبهشورای نگهبان را صرفاً 
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 عنوانبه تواندمیهای انتخاباتی از جمله رسیدگی به شکایات انتخابات، فرایندخود بر یکایک 
رأی و نظر شورای نگهبان در تعیین  چراکه ،شمار آیدرأی قطعی نیز به صادرکنندهمرجع نهایی 

رسیدگی به شکایات برای تعیین  شیوهذکر است که مهلت و شایان انتخابات مؤثر است.  تیجهن
قابل جمع نیست و تشریفات  هادادگاهدر  دادرسی آیینانتخابات با الزامات  نتیجهتکلیف 

شورا صرفاً مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به  همچنین. طلبدمیمخصوص به خود را 
تخلفات انتخاباتی بر  ه. رسیدگی به جرائم انتخاباتی یا بُعد مجرمانتخلفات انتخاباتی است

 و از قلمرو صالحیت نظارتی شورای نگهبان خارج است. بوده عهده نهادهای قضایی صالح
مراحل انتخابات در شورای نگهبان، مجلس در مواردی سعی  کلیهبا وجود انحصار نظارت بر 

مراجع دیگر  بینیپیششکایات انتخاباتی از طریق در سلب حق نظارتی شورا در رسیدگی به 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی  72 ماده 9 به تبصره توانمیداشته است. برای مثال 

اشاره کرد که در آن، هیأتی مرکب از رئیس مجمع تشخیص مصلحت،  24/13/1931مصوب 
مابین وزارت اختالف فیمنظور رفع رئیس مجلس، دبیر شورای نگهبان و وزیر کشور را به

کشور و شورا در موضوع کفایت اسناد و مدارک مربوط به رد صالحیت داوطلبان نمایندگی 
 کرده بود. شورا در مقام انطباق این تبصره با قانون اساسی، با استناد به اصل بینیپیشمجلس 

 11، و 44، 112،73 که مبین استقالل قواست، تشکیل هیأت مزبور را مغایر اصولی همچون 75
طرح الحاق سه تبصره به  خصوص در 24/13/1931مورخ  2173/21/31دانست )نظر شماره 

 .(91/13/1931، مصوب 1953قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  72 ماده
از جمله الزامات نظارت استصوابی شورا در این مرحله، لزوم تفکیک امر اجرا از نظارت است. 

ن است که اوالً مقام اجرا صالحیت شرکت در جلسات شورای نگهبان )مقام اقتضای این امر آ
دلیل پیشگیری از نفوذ انتخاباتی را به هایپروندهناظر( و اظهارنظر نسبت به رسیدگی به 

 در 12/11/1951 مورخ 2991 شماره نظر)نظارتی نداشته باشد  حوزهمقامات اجرایی به 
 یشورا مجلس انتخابات قانون 14 ،99 ،99 ،92 ،91 ،17 مواد اصالح یقانون طرح خصوص

و ثانیاً برای مقام مجری صالحیت  (15/11/1951 مصوب آن به ماده کی الحاق و یاسالم
. از نظر شورا، شودمی به تداخل در وظایف نظارتی شورا منجر چراکهنشود؛  بینیپیشنظارتی 

د توسط مرجع نظارت )در مقام تعلیق مقامات اجراییِ متخلف، یک عمل نظارتی است و بای
دادرسی انتخاباتی( صورت گیرد و مجری هیچ نقشی در این خصوص ندارد. بنابراین اعطای 

انتخابیه به وزیر کشور و بنا به درخواست شورای  حوزهصالحیت تعلیق فرماندار و بخشدارِ 
انون اساسی نگهبان )در صورت احراز تخلف آنان در رسیدگی به صالحیت داوطلبان( مغایر ق

طرح  79تبصره ماده  خصوص در 15/15/1953مورخ  7991/21/53است )نظر شماره 



 
 
 

 ...گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات
 

 

07 

در  تواننمیمضاف بر آن، شورا را  .(15/15/1953انتخابات مجلس شورای اسالمی، مصوب 
رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت نظارت محدود و محکوم به استفاده از سازوکارهای 

این نهاد در  بنابراین. کرد آنان لفخصورت احراز تر در مشخصی همچون عزل اعضای مزبو
صورت احراز تخلف اعضای هیأت مذکور ملزم به عزل آنان و جایگزین کردن افراد دیگر 

زیرا با  ،صالحیت خود کرد حوزهالزام به امری در  تواننمیاوالً نهاد ناظر را  چراکه ،نیست
تخلف اعضای هیأت نظارت، لزوماً  اجرای ضمانت این نهاد منافات دارد؛ ثانیاً پذیریمسئولیت

 7991/21/53ممکن است بدون عزل آن افراد مشکل حل شود )نظر شماره  چراکه ،عزل نیست
طرح انتخابات مجلس شورای اسالمی، مصوب  79ماده خصوص در 15/15/1953مورخ 

 خصوص درنی ملزم کردن شورا نسبت به ارسال گزارش امر به دادستا ثالثاً ؛(15/15/1953
 شماره نظرتشخیص جرم بودن عمل متخلف و رسیدگی مقتضی محل اشکال است )

 استیر انتخابات قانون اصالح طرح خصوص در 15/11/1941 مورخ 93444/91/41
این ماده با توجه به تصریحی که در عزل افراد متخلف  .(21/14/1941 مصوب ران،یا یجمهور

 محدود به عزل کرده بود. هاآنتخلف  در خصوص ریگیتصمیمداشت، اختیار شورا را در 
همچنین، در صورت تغییر هر یک از معتمدینِ متخلف در بررسی شرایط داوطلبان توسط 
فرماندار یا بخشدار، صرف اطالع هیأت نظارت کافی نبوده، بلکه الزم است تأیید هیأت اخیر 

 مورخ 32/ 2512/91 شماره رنظ)خصوص تغییر هر یک از معتمدینِ متخلف اخذ شود  نیز در
 یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون اصالح حهیال 79 ماده خصوص در 11/11/1932

 چراکه عدم تأیید هیأت نظارت به معنای نفی نظارت شوراست. ،(19/12/1931 مصوب

 انتخابات فرایند یینها دییتأ و یینها جینتا اعالم .7
لت رسیدگی به شکایات، نظر خود را نسبت به شورای نگهبان موظف است پس از پایان مه

)تأیید،  کندمقرر در قوانین و مقررات اعالم  هایبندیزمانصحت یا ابطال انتخابات با توجه به 
 .انتخابیه( حوزهابطال انتخابات یک یا چند 

شورا نسبت به این مرحله را باید نهایی و  هاینکات قابل استخراج از نظر ترینمهمیکی از 
این نهاد نسبت به ابطال انتخابات دانست. در نتیجه اوالً امکان تجدیدنظر  هایی بودن نظرقطع

ن در مورد توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از او رسیدگی مجدد نسبت به دالیل و مدارک معترض
الیحه نظارت  خصوص در 27/19/1919مورخ  9131انتخابات وجود ندارد )نظر شماره 

ثانیاً  ؛(19/19/1919تخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب شورای نگهبان بر ان
 ،ن امکان اعتراض در نهادهایی همچون دیوان عالی کشور را قائل شدابرای معترض تواننمی

 بر نهایی ندانستن نظرهای شورا، منافی استقالل و مخالف وظایف نظارتیعالوه این امر چراکه
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الیحه اصالح  52 ماده خصوص در 11/11/1932خ مور 2512/91/32شوراست )نظر شماره 
 .(19/12/1931قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

سازوکار توقف و ابطال انتخابات از جهات مختلفی قابل بررسی  خصوص دررویکرد شورا 
نظارت  هایهیأتکه اوالً  داندمیاست. برای مثال شورا از جمله موانع اعمال نظارت را در این 

ثانیاً حکم  ؛نتوانند نظر خود مبنی بر توقف انتخابات را مستقیماً به شورای نگهبان ارسال کنند
توقف ثالثاً اختیار دستور  ؛ابطال انتخابات نباید متوقف بر موافقت قبلی وزارت کشور باشد

جز سلب حق اعالم ابطال  اینتیجه چراکه ،باشد انتخابات نباید منحصر در وزیر کشور
در مواردی، ابطال جا که ازآنگفت ات از سوی شورا ندارد. در توضیح مورد اخیر باید انتخاب

که دستور توقف انتخابات منحصراً در انتخابات منوط به توقف انتخابات است، درصورتی
شود که شورا نتواند حق اعالم ابطال حیطه اختیار وزیر کشور قرار بگیرد، این امر موجب می

دانسته شد. همچنین حصر صالحیت شورا به  44رو مغایر اصل اشد. ازاینانتخابات داشته ب
دلیل تحدید نظارت موارد مذکور نسبت به توقف انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه به

 51 ماده خصوص در 11/11/1932مورخ  2512/91/32نظر شماره شورا مغایر این اصل است )
اختصاص زمان  .(19/12/1931رای اسالمی مصوب الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس شو

منظور اعالم نظر نهایی شورا و تعیین نصاب الزم برای ابطال انتخابات در هر حوزه مناسب به
انتخابیه یکی دیگر از وجوهات نظارت استصوابی است. بنابراین، شورا باید زمان کافی برای 

 27/19/1919مورخ  9131نظر شماره )اعالم نظر در خصوص نتیجه انتخابات را داشته باشد 
و نظر  19/19/1919الیحه انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب  خصوص در

الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس  خصوص در 11/11/1932مورخ  2512/91/32شماره 
( و در صورت نظر بر ابطال انتخابات در هر حوزه 19/12/1931شورای اسالمی مصوب 

نظر بایست رأی اکثریت مطلق شورا مبنی بر ابطال حوزه انتخابیه حاصل شود )ه میانتخابی
، 99، 99، 92، 91، 17طرح قانونی اصالح مواد  خصوص در 12/1/1951مورخ  2991شماره 

(. 15/11/1951مصوب  قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و الحاق یک ماده به آن 14
ات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان منوط به وصول همچنین، تأیید نهایی صحت انتخاب
خصوص نتیجه شمارش آراست و هیأت اجرایی نقشی در  گزارش هیأت اجرایی مرکزی در

 ماده 3 تبصره خصوص در 15/11/1941 مورخ 93444/91/41 شماره نظر)این خصوص ندارد 
نکته مهم دیگر  .(21/14/1941 مصوب ران،یا یجمهور استیر انتخابات قانون اصالح طرح 9

ای باشد که به گونهاین است که در مواردی ممکن است ابطال انتخابات یک حوزه انتخابیه به
خلل به اساس انتخابات  جادیا علتبهاساس انتخابات کل استان خلل وارد کند. در این صورت 
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اره نظر شمهای انتخابیه را صحیح دانست )توان انتخابات سایر حوزه، نمیکل استان
 هایحوزهشهرستانی شدن  –طرح استانی  خصوص در 21/19/1949مورخ  1355/112/49

 .(91/19/1949انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسالمی، مصوب 

 نامنتخب اعتبارنامه صدور .8
و  رسدمیبا اعالم نتایج نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات به اتمام 

. شودمین صادر اترتیب مقرر در قوانین انتخاباتی برای منتخبمنتخبان به هایاعتبارنامه
( و 299 ،1941 ،ورود به مجلس )عمیدی و امانی منظوربهبرای منتخبان  ایگذرنامهاعتبارنامه، 

کلی سندی است که به موجب آن صالحیت فرد منتخب مجدداً توسط اشخاص مقرر  طوربه
ز صحت انتخاب وی اطمینان حاصل شود. صالحیت قانونی تا اشود میدر قانون بررسی 

 ؛منتخبین است هایاعتبارنامهانتخابات تا قبل از صدور  فرایندشورای نگهبان در نظارت بر 
 ندارد. هااعتبارنامهاین نهاد نقشی در تصویب رو ازاین

که برخالف تتبع در نظرات شورای نگهبان در زمینه اعتبارنامه منتخبان نشان از آن دارد 
صالحیت شورا در رسیدگی به فرایند انتخابات که مطلق، انحصاری، کامل، عام و نهایی است، 
صالحیت منتخبان مجلس در رسیدگی به اعتبارنامه یکدیگر مطلق نبوده و محدود به موارد 
مقرر در قانون است. به بیان دیگر، هرچند نظارت شورا تا پیش از صدور اعتبارنامه اعمال 

ها صادق نیست( را در بررسی بر آن« نماینده»شود، اما منتخبان مجلس )که هنوز عنوان می
خصوص دو مورد خاص دانسته است. نخست،  اعتبارنامه یکدیگر صرفاً صالح به رسیدگی در

در صورت حصول مطلب جدید پس از رسیدگی شورا، و دوم، در صورت کشف سند جدید 
 نامهآیین طرح خصوص در 13/12/1953 مورخ 9771/21/53 شماره نظر)علیه شخص منتخب 

 مورخ 7119/21/53 شماره نظر و 13/11/1953 مصوب اسالمی، شورای مجلس داخلی
 مصوب یاسالم یشورا مجلس یداخل نامهآیین طرح خصوص در 29/19/1953
. در غیر این دو صورت، منتخبان صالحیت رسیدگی به اعتبارنامه یکدیگر را (19/19/1953

نوعی ارزیابی عملکرد نهاد ناظر و نظارت بر ناظر است و به همین دارند، چراکه این امر بهن
است. همچنین، مقدمه صدور اعتبارنامه منتخبان، تأیید صحت انتخابات  44دلیل مغایر اصل 

توان محدود توسط شورای نگهبان است. تأیید مزبور منوط به این است که اوالً شورا را نمی
منظور اعالم نظر درباره انتخابات کرد؛ ثانیاً صدور اعتبارنامه بدون زمانی مشخص بهبه بازه 

اعالم نظر شورا توسط وزارت کشور مجاز نیست، چراکه به نفی نظارت شورا در این مرحله 
خصوص الیحه انتخابات مجلس  در 25/11/1912مورخ  11191شود )نظر شماره منجر می

های اجرایی و (؛ ثالثاً تکلیف هر یک از اعضای هیأت13/11/1912شورای اسالمی مصوب 
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ها منوط به اعالم صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان نظارت مبنی بر امضای اعتبارنامه
 اصالح الیحه 59ماده  تبصره خصوص در 11/11/1932 مورخ 2512/91/32 شماره نظر)است 
 .(19/12/1931 صوبم اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون

 گیری جهینت
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات دارای اقتضائات و لوازمی است که در این 

پاسخ  پرسشملی تبیین شده و به این  انتخاباتنوشتار تالش شد لوازم و اقتضائات مذکور در 
 چه ،44 اصل استناد به مجلس مصوبات به نسبت نگهبان شورای اظهارنظرهای داده شود که

؟ با کندمی تصویر انتخابات مراحل از یک هر در را استصوابی نظارت از تره و اقتضائاتیگس
شورا در هر یک از مراحل انتخابات، این نتیجه حاصل شد که این نهاد  هایبررسی نظر

از نظارت استصوابی را اتخاذ کرده و تلقی  فردیمنحصربههر یک از مراحل، رویکرد  تناسببه
 اخیر به صور مختلفی ابراز کرده است. خود را از مفهوم

مجری انتخابات، پیش از صدور  عنوانبهاز نظر شورای نگهبان ضروری است وزارت کشور 
انتخابات زمان و جدول برگزاری انتخابات را با هماهنگی و تأیید شورای  فرایندفرمان آغاز 

اجرایی  هایهیأتانِ عضو اجرایی، تأیید صالحیت معتمد هایهیأتنگهبان تعیین کند. تشکیل 
 تشخیص برای صالح منوط به نظارت کامل از سوی شورا بوده و مرجع هاهیأتو انحالل این 

صرفاً شورای  اجرایی، تأهی تصمیمات نظارتیِ شورا و میان وظایف تداخل و تعارض بروز
تأیید یا رد صالحیت  خصوص درشورا  هاینگهبان است. غیرقابل تجدیدنظر بودن نظر

اوطلبان انتخابات و اعالم نتایج نهایی انتخابات، قابل شکایت نبودن تصمیمات شورا در د
)تفکیک  در مراجع قضایی، لزوم تفکیک امر اجرا از امر نظارت خصوصبهمراجع دیگر 

اقتضائات این نظارت در  ترینمهمصالحیت مقامات اجرایی از مقامات نظارتی( از جمله 
 نینی از قانون اساسی بوده است.تطبیقی پاسدار تق هاینظر

، نظارت استصوابیِ شورا بر انتخابات واجد اوصاف مؤثر بودن، مذکوربا توجه به موارد 
، مجلس مکلف است در روازایناختصاصی بودن، عام بودن، فراگیری و انحصاری بودن است. 

به بیان  .ایت کندو این حدود مقرر را رع بگذاردامر تقنین به اقتضائات قلمرو اخیر احترام 
مکلف به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده  51 دیگر، با توجه به اینکه مجلس در اصل

هنگام وضع و جرح و تعدیل قوانین انتخاباتی حریم نظارت استصوابی را پاس است، باید به
راگیر شورای رسد در قوانین انتخاباتی کنونی، اقتضائات نظارت مؤثر و فنظر میبدارد. البته به

از داوطلبان و تبلیغات  نامثبت مرحلهها و مراحل انتخابات مانند فرایندنگهبان بر برخی از 
 تضمین نشده است. خوبیبهانتخاباتی 
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 یادداشت ها
 و اشاره مسئله نيا به صراحتبه یاساس قانون يینها یبررس مجلس در 33 اصل بيتصو فرايند در .1

 (.325: 6 ج، 8911 ،اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح رتصور.ک: ) بود شده پرداخته

 یادهایبن و نهادها جاديا در» ،اسالم در حکومت شیوه عنوان ليذ ،یاساس قانون مقدمه از یفراز در .2
 مملکت اداره و حکومت دارعهده صالحان ،یمکتب یتلق براساس است جامعه لیتشک پايه خود که یاسیس

در واقع، نتیجه و هدف مدنظر قانون اساسی از تعبیه نهادی همچون شورای نگهبان برای نظارت  ..«..گردندمی
حکومت شوند و اين امر جز از  دارعهدهبر انتخابات در نهايت اين است که در حکومت مکتبی، صالحان 

طلبان و سپس های انتخابات و خصوصاً رسیدگی به صالحیت داوفرايند کلیهطريق نظارت مؤثر شورا بر 
که نظارت لزوماً استصوابی باشد.  کندمینخواهد شد. تحقق چنین هدفی هم ايجاب  پذيرامکانمردم  یآرا

 پذير است.، وصول به غايت مدنظر يا ممکن نیست يا به سختی امکانصورتاين در غیر 

 نیز. 19/10/8953 وبمص یاسالم یشورا مجلس انتخابات بر نگهبان یشورا نظارت قانون 61 ماده :ک.ن .3
 خصوص در 13/15/8925 مصوب یاسالم یشورا مجلس انتخابات بر نگهبان یشورا نظارت قانون
 رانيا یاسالم یجمهور استير انتخابات بر نگهبان یشورا نظارت قانون ؛انتخابات توقف و ابطال تیصالح

 قانون ؛انتخابات ابطال و توقف و نگهبان یشورا نظر بودن اإلجراالزم و یقطع خصوص در 8922 مصوب
 خصوص در 81/10/8928 مورخ نگهبان یشورا یفقها مصوب خبرگان مجلس یداخل نامهآيین و انتخابات

 خبرگان مجلس انتخابات یانتخابات یهافرايند از يکهیچ در نگهبان یشورا هاینظر از یتخط امکان عدم
 .دارد داللت نگهبان یشورا توسط یتخاباتان مختلف یهافرايند بيتصو و ديیتأ لزوم ی، همگی بررهبر

( اخذ شده nazarat.shora-rc.irشورا از سايت رسمی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ) هایکلیه نظر .4
 و در آن پايگاه قابل دسترسی است.

 یگذاروا د،يند راداتيا عراف را گرفتهانجام اصالحات نکهيا برعالوه نگهبان یشوراشايان ذکر است که  .5
 ليذ به توجه با بود معتقد نگهبان یشورا. داد صیتشخ 15 اصل ريمغا را نامهآيین به معتمدان انتخاب نحوه
 که است یامور از زین معتمدان انتخاب نحوه نهاده، قانون عهده بر را انتخابات تیفیک نییتع که 26 اصل
 یاساس قانون 15 اصل خالف نامهآيین به امر نيا سپردن و شود نییتع یقانونگذار یمجرا از ديبا صرفاً
 .است

مرجع تشخیص  عنوانبهطور استثنايی شورای نگهبان را ، به881اصل  3اين، قانون اساسی در بند  با وجود .6
صالحیت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در قانون اساسی آمده قرار داده است. 

قانون اساسی مجلس خبرگان،  811گان رهبری نیز با توجه به مفاد اصل در مورد انتخابات مجلس خبر
مسئولیت تشخیص دارا بودن شرايط داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به فقهای شورای نگهبان 

 سپرده است.

توان میاجرايی  هایدستگاهاختالفات میان  خصوص در 892مصداق ديگر اين تخصیص را در اصل  .7
  ه کرد.مشاهد
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