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اصل شصت و هفتم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه
را امضاء نمايند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
«من در برابر قرآن مجيد ،به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف
انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي انقالب
اسالمي ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي باشم ،وديعهاي را كه ملت به ما سپرده به
عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ،امانت و تقوا را رعايت
نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم
پايبند باشم ،از قانون اساسي دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها ،استقالل
كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم».
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور پيدا
ميكنند مراسم سوگند را بهجاي آورند.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  08/51/5662مورخ  1008/0/08شورای نگهبان در خصوص طرح
()1

الحاق سه تبصره به ماده ( )25قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب ،1030
مصوب  1008/0/08مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1در مواردي كه به طُرُق معتبر اثبات گردد داوطلبي ،واجد شرايط بندهاي
مذكور در ماده ( )82نميباشد ،او نميتواند به عنوان اميني عادل سوگند ياد كند كه
پايبند به مفاد قسمنامه موضوع اصل ( )76قانون اساسي باشد؛ لذا تبصره ( )4از اين
جهت ،مغاير اين اصل

ميباشد)8(.

 .1گفتني است اين طرح ابتدا با عنوان «طرح الحاق يك تبصره به ماده ( )28قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمي مصوب  »1762به مجلس تقديم شده است ،ليكن عنوان آن ،هنگام بررسي در مجلس
تغيير كرده است.
 .5ماده واحده -سه تبصره ذيل به ماده ( )28قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1762/9/6
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 -5-1نظر شماره  05/08/5315مورخ  1005/1/11شورای نگهبان در خصوص اليحه
اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  1001/15/11مجلس شورای اسالمی:

 -1-8-1در ماده ( )82موضوع ماده ( )11تصريح شده است كه داوطلبان هنگام
ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند ،اطالق آن شامل افرادي ميشود كه شرايط بندهاي
( )1و ( )8اين ماده را ممكن است در فاصله ثبت نام تا برگزاري انتخابات از دست
بدهند؛ لذا اين ماده از اين جهت ،خالف موازين شرع و مغاير اصل  76قانون اساسي
شناخته

شد)1(.


الحاق ميگردد:
تبصره  -4براي اثبات و احراز شرايط مندرج در بندهاي ( )7( ،)1و ( )2ماده ( )82قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي مصوب  1762/9/6تنها ابراز كتبي توسط داوطلب و عدم اعالم كتبي و مستند از
سوي مراجع مذكور در ماده ( )42قانون انتخابات فوقالذكر براي بررسي سوابق داوطلبان در محدوده
صالحيت ذاتي آنها (وزارت اطالعات  ،دادستاني كل كشور ،سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص
هويت و پليس بينالملل) مبني بر عدم وجود شرايط ،كافي است.
[ماده  -82انتخابشوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
 -8تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران
 -7ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه
 -4حداقل مدرک فوق ديپلم و يا معادل آن
 -2نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه].
با عنایت به اظهار نظر شماره  08/52/5662مورخ  2008/0/08شورای نگهبان نسبت به این مصوبه و با توجه
به اصرار مجلس بر مصوبه خویش ،این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مورخ  2008/9/6مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تأييد نظريه شماره  28/81/8772مورخ  1728/2/78شوراي
نگهبان و با عنايت به كفايت مصوبه مورخ  1762/2/88مجمع در خصوص قانون لزوم رسيدگي دقيق به
شكايات داوطلبين رد صالحيت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص را
ضروري نميداند».
 .1ماده  -11ماده ( )82قانون مذكور و تبصرههاي آن به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -82داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1مسلمان بودن
 -8ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در فرم ثبت نام
 -7تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران
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 -8-8-1با توجه به اينكه يكي از قواي حاكم كه نقش مؤثر در شئون مختلف
حاكميت نظام اسالمي دارد مجلس شوراي اسالمي است ،حذف التزام عملي به اسالم
و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران از بند ( )1ماده ( )82و حذف وفاداري به اصل
مترقي واليت مطلقه فقيه از بند ( )7اين ماده و اطالق اكتفا به شرط مسلمان بودن براي
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي در بند ( )1ماده ( )82موضوع ماده

()1(،)11

مستلزم

تجويز ورود افرادي به مجلس ميشود كه عامل به احكام اسالم نيستند و التزام عملي
به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ندارند و نيز وفادار به اصل مترقي واليت مطلقه
فقيه نميباشند؛ لذا بند اخيرالذكر از اين جهت ،خالف موازين شرع و مغاير بند ()1
اصل  7و اصل  76قانون اساسي شناخته شد.
 -7-8-1در بند ( )8ماده ( )82موضوع ماده ( )8(،)11صرف ابراز وفاداري به قانون

 -4داشتن حداقل سي سال و حداكثر هفتاد و پنج سال سن
 -2حداقل مدرک فوق ديپلم يا معادل آن
 -7سالمت جسمي و روحي در حد برخورداري از نعمت بينايي ،شنوايي و گويايي.
مصوبه اصالحی مورخ  2005/4/59مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

سطر اول باال [ماده  -11ماده ( )82قانون مذكور و تبصرههاي آن به شرح زير اصالح ميشود ]:به شرح
زير اصالح و سطر دوم [ماده  -82داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند ]:حذف شد:
ماده  -11بندهاي ماده ( )82قانون مذكور و تبصرههاي آن به شرح زير اصالح ميشود:
نظر شماره  05/08/0980مورخ  2005/2/58شورای نگهبان در خصوص الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی مصوب  2005/4/59مجلس شورای اسالمی:

با توجه به اينكه صرفاً بندهاي ماده ( )82موضوع ماده ( )11اصالح شده است ،عبارت
«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند» در صدر ماده ( )82قانون فعلي عيناً باقي
است؛ لذا اشكال شرعي قبلي بر آن نيز وارد است.
(در خصوص ایراد شو رای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به سرانجام قانونی
نرسیده است).

 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
سوم ،شماره .1-28-1
 .5ماده  -11ماده ( )82قانون مذكور و تبصرههاي آن به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -82داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1مسلمان بودن
 -8ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در فرم ثبت نام
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اساسي جمهوري اسالمي ايران در فرم ثبت نام كفايت نميكند و بايد وفاداري به آن
احراز گردد؛ لذا اين بند ،مغاير اصل  76قانون اساسي شناخته شد.
 -4-8-1اطالق تبصره ( )1ماده ( )82موضوع ماده

()1(،)11

مستلزم تجويز ورود

افرادي از اقليتهاي ديني به مجلس شوراي اسالمي است كه متجاهر به اعمال خالف
اسالم هستند؛ لذا اين تبصره از اين جهت ،مغاير بند ( )1اصل  7و اصل  76قانون
اساسي شناخته شد.
 -2-8-1شرايط مذكور در ماده ( )82موضوع ماده ( )11اثباتي است و بايد احراز
شود؛ در اينجا اصل صحت جاري نيست .مفاد تبصره ( )8()7اين ماده مستلزم تجويز ورود
افراد فاقد شرايط فوقالذكر به مجلس شوراي اسالمي است؛ لذا اين تبصره از اين جهت
مغاير اصل  76قانون اساسي شناخته شد ،مضافاً اينكه انحصار به طرق قانوني مستلزم نفي
طرق معتبر شرعي است؛ لذا اين تبصره از اين جهت نيز خالف موازين شرع و مغاير اصل
 76قانون اساسي شناخته شد.

... -7
مصوبه اصالحی مورخ  2005/4/59مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

[در خصوص بند ( )8ماده ( )82موضوع ماده ( ،)11اصالحي از سوي مجلس صورت نگرفته است].
نظر شماره  05/08/0980مورخ  2005/2/58شورای نگهبان در خصوص الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی مصوب  2005/4/59مجلس شورای اسالمی:

ايراد  ...كماكان به قوت خود باقي است.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به سرانجام قانونی
نرسیده است).

 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
سوم ،شماره .8-28-1
 .5ماده  -11ماده ( )82قانون مذكور و تبصرههاي آن به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -82داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
... -1
تبصره  -7اصل بر صحت اظهارات داوطلبين نمايندگي مجلس شوراي اسالمي در فرم ثبت نام است،
مگر اينكه خالف آن از طرق قانوني ثابت شده باشد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  2005/4/59مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

تبصره ( )7حذف شد.
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منحصر به احراز عدم صالحيت نموده است؛ لذا مغاير اصل  76قانون اساسي شناخته شد.
 -18-8-1در اين ماده [ماده ( )28مكرر موضوع ماده

()1(])88

چون ميزان رد

داوطلب نمايندگي را منحصر به احراز عدم صالحيت نموده است؛ لذا از اين جهت مغاير
اصل  76قانون اساسي شناخته شد.

نظارت است و از اين جهت ،تبصره مغاير اصل  99قانون اساسي شناخته شد.
 ايراد جزء (ج) بند ( )82قبلي نسبت به تبصرههاي ( )7( ،)2( ،)4( ،)7و ( )6ماده ( )28موضوع ماده( )81كماكان به قوت خود باقي است ،مضافاً ظاهر تبصره ( )7ماده مذكور به اين صورت است كه
ديوان عالي كشور مستقالً شعبه يا شعب ويژهاي تشكيل دهد ،در صورتي كه اين مورد از وظايف رئيس
قوه قضائيه ميباشد؛ لذا اين تبصره از اين جهت نيز مغاير بند ( )1اصل  122قانون اساسي شناخته شد.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به سرانجام قانونی
نرسیده است).

 .1ماده  -88ماده زير به عنوان ماده ( )28مكرر به قانون مذكور الحاق ميشود:
ماده  28مكرر -چنانچه در مورد داوطلب يا داوطلباني كه هيئت اجرايي نظر به عدم صالحيت آنها نداده
است ،هيئت نظارت استان پس از كسب نظر هيئت مركزي نظارت ،عدم صالحيت آنها را احراز نمايد،
نظر خود را با ذكر دالي ل و مدارک و مستندات حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ وصول براي
بررسي مجدد به هيئت اجرايي اعالم مينمايد .هيئت اجرايي موظف است ظرف سه روز داليل و
مستندات هيئت نظارت را بررسي نمايد و در صورت بقا بر نظر اوليه خود مراتب از طريق هيئت
نظارت استان به شوراي نگهبان اعالم خواهد شد .چنانچه شوراي نگهبان پس از بررسي ،نظر بر عدم
صالحيت داوطلب داشته باشد حداكثر ظرف پنج روز ،موضوع با داليل و مدارک و مستندات قانوني از
طريق وزارت كشور به داوطلب ابالغ مي شود .داوطلبان رد صالحيت شده موضوع اين ماده و ماده ()28
اين قانون در صورتي كه نسبت به قانوني بودن يا صحت اسناد و مدارک مستند عدم صالحيت خود و
يا داللت يا كفايت آنها اعتراض داشته باشند ميتوان ند اعتراض خود را طي سه روز از تاريخ تحويل
ابالغيه به ديوان عالي كشور تسليم نمايند .ديوان عالي كشور موظف است براي رسيدگي به اعتراضات
داوطلبان شعبه يا شعب ويژهاي تشكيل دهد .هر شعبه مركب از سه نفر قضات ديوان عالي كه داراي
باالترين رتبه و گروه و سابقه قضايي هستند (يك نفر به عنوان رئيس و دو نفر به عنوان مستشار)
تشكيل مي گردد .شعب مذكور ظرف يك ماه از تاريخ وصول اعتراض به موضوع رسيدگي و رأي خود
را كه قطعي و الزم االجرا است صادر و به وزارت كشور و شوراي نگهبان ابالغ مينمايند .مالک تصميم
در دادگاههاي مذكور رأي اكثريت قضات شعبه ميباشد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  2005/4/59مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده ( )88حذف شد.
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 -0-1نظر شماره  05/08/6086مورخ  1005/18/10شورای نگهبان در خصوص
()1

طرح تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسالمی

مصوب

 1005/9/08مجلس شورای اسالمی:

 -1-7-1اطالق «عدم نياز به بررسي مجدد» مذكور در تبصره ( )8ماده

واحده)8(،

مستلزم تأييد صالحيت داوطلباني خواهد شد كه مدارک جديدي در حوزه انتخابيه جديد
نسبت به عدم صالحيت آنان به دست آمده است؛ از اين جهت ،مغاير اصول  76و 99
قانون اساسي شناخته شد.
 -1-1نظر شماره  05/08/6121مورخ  1005/11/2شورای نگهبان در خصوص
طرح الحاق دو تبصره به ماده ( )50قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب
 ،1030/9/3مصوب  1005/11/2مجلس شورای اسالمی:

 -1-4-1در مورد تبصره

()7()7

 ...با توجه به اينكه شرط طريق معتبر عرفي نيز

 .1گفتني است اين طرح ابتدا با عنوان «طرح امكان تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس
شوراي اسالمي پس از ثبت نام» به مجلس تقديم شده است ،ليكن عنوان آن ،هنگام بررسي در مجلس
تغيير كرده است.
 .5ماده واحده -از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسالمي كه در موعد
مقرر قانوني در يكي از حوزههاي انتخابيه ثبت نام نمودهاند و صالحيت آنها تأييد شده است فقط براي
يك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده مي شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي ،حوزه
انتخابيه خود را از طريق وزارت كشور يا حوزهاي كه در آن ثبت نام نمودهاند تغيير دهند.
تبصره ... -1
تبصره  -8براي داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت نام مجدد و يا بررسي مجدد صالحيت در حوزه
انتخابيه جديد نميباشد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  2005/28/54مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

تبصره ( )8به شرح زير اصالح گرديد:
تبصره  -8داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدارک
جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي مجدد صالحيت آنها نميباشد.
 .0ماده واحده -عبارات زير به عنوان تبصره ( )7و ( )4به ماده ( )82قانون انتخابات مجلس شوراي
اسالمي مصوب  1762/9/6الحاق ميگردد:
تبصره  -7ضابطه وجود شرايط موضوع بندهاي ( )7( ،)1و ( )2ماده فوق عرفي است و در صورتي كه
اظهار خود داوطلب براي هيئت اجرايي يا هيئت نظارت كافي تشخيص داده نشود ،تأييديه كتبي ده نفر از
ميان افراد زير در حوزه انتخابيه داوطلب به عنوان تأييد عرفي تلقي و براي هيئتهاي اجرايي و مراجع
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وثاقت است ،معتبر دانستن تأييد كتبي ده نفر در صورتي كه وثاقت همه آنان احراز
نشده باشد ،تجويز عمل بهطريق غيرمعتبر عرفي است و اطالق تجويز عمل به اين
تأييديه چون مستلزم ورود اشخاص غير امين و عادل به مجلس شوراي اسالمي است؛
لذا از اين جهت ،خالف شرع و مغاير اصول  76و  99قانون اساسي است.
()1(])7

 -8-4-1در صورتي كه تأييديه كتبي ده نفر موضوع تبصره مذكور [تبصره
با طرق و ادله معتبر ديگر معارض باشد ،معتبر دانستن اين تأييديه ،خالف شرع و
مغاير اصول  76و  99قانون اساسي است.
 -7-4-1اطالق معتبر دانستن تأييديه ده نفر مذكور در مواردي كه مرجع مسئول
اجراء يا نظارت ،علم به فقدان همه يا بعضي شرايط مذكور در داوطلب داشته باشد نيز
همان ايراد بند ( )7فوق [= ايراد مذكور در بند  ]8-4-1را دارد.
 -4-4-1در مورد تبصره ( )4با توجه به قيد كلمه «و قانوني» پس از كلمه «معتبر»
در ذيل پاراگراف اول اين تبصره ،چون اطالق آن مستلزم نفي اعتبار طرق معتبري
است كه در قانون ذكري از آن نشده است ،لذا از اين جهت ،خالف شرع و مغاير
اصول  76و  99قانون اساسي شناخته

شد)8(.


نظارتي كافي و الزماالتباع است:
 -1معتمدين موضوع صدر ماده ( )78قانون انتخابات مصوب 1762/9/6
 -8اعضاي شوراي شهر ،بخش يا شوراي شهرستان
 -7قضات شاغل
 -4ائمه جمعه يا روحانيون شناخته شده.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این طرح ،به
سرانجام قانونی نرسیده است).
 .1جهت آگاهي از مفاد تبصره ( ،)7بنگريد به پاورقي پيشين.
 .5ماده واحده  -عبارات زير به عنوان تبصره ( )7و ( )4به ماده ( )82قانون انتخابات مجلس شوراي
اسالمي مصوب  1762/9/6الحاق ميگردد:
تبصره ... -7
تبصره  -4صالحيت نامزدهايي كه در يكي از ادوار گذشته مجلس داوطلب بوده و تأييد شدهاند،
همچنان تأييدشده تلقي ميگردد ،مگر اينكه با اسناد و مدارک معتبر و قانوني فقدان آن احراز گردد.
مفاد اين ماده براي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي و ادوار پس از آن الزماالجرا است.
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 -5نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -0نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -1نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
 -1-1نظر شماره  1503مورخ  1068/11/0شورای نگهبان در پاسخ به استعالم
نماينده مردم تهران نسبت به مسئوليت نمايندگان مجلس شورای اسالمی در
تصميمگيری راجع به امور اقتصادی ،از جمله نسبت به تصميمات اتخاذشده در ستاد
بسيج اقتصادی:

تاریخ2068/22/6 :

محضر مبارک آيات عظام و حقوقدانان پر ارج ،اعضاء محترم شوراي نگهبان
انقالب اسالمي ايران
با تقديم و اداي تحيت و سالم ،احتراماً معروض ميدارد :عطف به مرقومه شماره
 4176مورخ  1778/18/18و اطالع اينكه الياكنون هيچگونه اقدامي از ناحيه دفتر
رياست جمهوري مبذول نگرديده ،توجه آقايان را نسبت به مسئلهاي كه ذيالً مطرح
خواهد شد جلب و مستدعي است در صورتي كه اينجانب در برداشت آن دچار
انحراف و اشتباه ذهني باشم با نظرات شورا آشنا و رفع ابهام گردد.
ستاد بسيج اقتصادي بر حسب يك تصويبنامه هيئت وزيران به طور موقت و در
زمان جنگ ،رتق و فتق و تصميمگيري درباره امور اقتصادي به ويژه مواد اساسي و
اوليه را عهدهدار شده و هرگونه تصميم را به اجراء ميگذارد .آيا با در نظر گرفتن
اينكه حقوق پس از فوت يك فرد و تأديه آن به خانم وارث به مجلس ارجاع ميشود

(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این طرح ،به
سرانجام قانونی نرسیده است).
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كه رد يا تصويب شود چگونه اين نوع تصميمات كه با سرنوشت چهل ميليون
جمعيت از ابعاد مختلف بستگي دارد بدون اينكه در مجلس مطرح شود و شوراي
نگهبان نظارت نمايد عمل گرديده و ميگردد؛ در حالي كه طرحهايي كه در مجلس
شوراي اسالمي از زير نظر دويست نفر نمايندگان كه غالب آنها فقيه و عالم ميباشند
ميگذرد باز دچار نواقصي است كه با دستورات شرع مقدس اسالم مطابقت ندارد و به
همين دليل رد ميشود.
مستدعي است از مجموعه نظرات شوراي محترم به طور خالصه اينجانب را
مستحضر فرماييد .مزيد تشكر و امتنان خواهد بود .توفيق همگان را در راه پيشبرد
مباني انقالب اسالمي ايران از خداوند متعال خواستارم.
با تقدیم احترام -سعید امانی
نماینده تهران
شماره4503 :
تاریخ2068/22/0 :

برادر جناب حاج سعيد آقا اماني
نماينده مجلس شوراي اسالمي
نامه مورخ  1778/11/7جنابعالي در شوراي نگهبان مطرح شد .در پاسخ اشعار ميشود:
«جنابعالی نماینده مجلس شورای اسالمی هستید و شرعاً و به موجب
سوگندی كه یاد كردهاید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل  00قانون
اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را كه الزم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق
اصل  04قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همه مسائل
داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمایید و طبق اصل  06قانون اساسی در مقام
ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی كامالً آزاد میباشید .بنابراین
میتوانید رابطه تصویبنامه هیئت وزیران را با اصل  )2(206قانون اساسی از هیئت

 .1به نظر ميرسد در اينجا منظور« ،اصل  »172بوده است كه در متن نظر شورا ،به اشتباه «اصل »177
درج شده است.
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دولت سؤال نمایید .بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست
و عمل به آن تخلف از قانون میباشد».
والسالم
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی

 -2تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
 -1-2تذکر مورخ  1068/1/50شورای نگهبان به وزارت کشور در خصوص لزوم
توجه به صالحيت نامزدهای نمايندگی مجلس:

تاریخ2068/4/50 :

وزارت كشور
در مورد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ،چون در ضمن
آنها افرادي را مثل آقايان احسان طبري و نورالدين كيانوري كه مشهور به داشتن عقايد
ماركسيستي و ضد اسالمي ميباشند اعالم كردهاند ،الزم به تذكر است كه اين موضوع
در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بدين شرح اعالم نظر شد:
«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل  63در مورد سوگند به خداوند متعال و
پاسداری از حریم اسالم و مفهوم اصل  64استفاده میشود ،فقط كسانی صالحیت
نمایندگی مجلس شورای اسالمی را دارند كه یا مسلمان و متعهد به مبانی اسالم و
یا از اقلیتهای مذكور در اصل  64باشند؛ بنابراین دستور دهید اسامی اینگونه
افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطالع عموم برسانند».
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی

اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان
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