
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگهبانژپوهشكده شوراي          

 

 شناسنامه
 

 عنوان:

 عملکرد شورای نگهبان بهنگاهی 
 به ضمیمه جدول اسامی اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنونبه ضمیمه جدول اسامی اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنون

 
 تألیف:

 حسین پیغمبریسیدمحمد
 

 نظارت و بازبینی:
 هادی راجیسیدمحمد

 
 
 

 معاونت پژوهشی
 

 .193931392 :مسلسل شماره

 3/9/1939.  تاريخ انتشار:



 

 كنونتا ابتدا از نگهبان، شورای اعضای اسامی: (1پیوست شماره )
قانون اساسی از نظر  منظور پاسداری از احكام اسالم وهب»قانون اساسی  21طبق اصل 

نام شورای نگهبان با همغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنها، شورایی بعدم
ای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل شش نفر از فقه -1: شودتركیب زیر تشكیل می

های مختلف شش نفر حقوقدان، در رشته -2. انتخاب این عده با مقام رهبری است .روز
میان حقوقدانان مسلمانی كه بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسالمی  حقوقی، از
قانون  22صل همچنین بر اساس ا.« گردندشوند و با رأی مجلس انتخاب میمعرفی می

 یندر نخست ولی ،شوندمی انتخاب سال شش مدت برای نگهبان شورای عضایا»اساسی 
 و اعضای یابندتغییر می قید قرعه به هر گروه از اعضای ، نیمیسال سه از گذشتن پس دوره
رای ل نخستین دوره شوبر این اساس، بعد از تشكی« شوند.می آنها انتخاب جای به ایتازه

تغییر یافتند.  1362، نیمی از اعضای شورای نگهبان در سال 1322تیرماه سال  26نگهبان در 
باشد، اما نیمی از تركیب شورای نگهبان ساله می 6بنابراین هر چند عضویت همه اعضا 

ذكور، منمایند. با توجه به فرایند بار تغییر میسال یك)سه فقیه و سه حقوقدان( هر سه
جهت مشخص شدن دقیق مدت و تاریخ عضویت اعضا، باید دو مبدأ را در نظر گرفت. 

ساله ادامه یافته است. عضویت  6آغاز شده و در ادوار  26/2/1322عضویت گروه اول از 
 26/2/1362سال در شروع شده و پس از گذشتن سه 26/2/1322اعضای گروه دوم از 

ار اند كه در ادوجای ایشان به عضویت شورا درآمدهبه خاتمه یافته است و اعضای جدیدی
قانون اساسی، اعضایی كه  22كنند. قابل ذكر است كه بر اساس اصل ساله تغییر می 6

رسید )سه فقیه و سه حقوقدان( و در نتیجه در به پایان می 1362عضویت آنها در سال 
طور وجه به توضیحات فوق، همانگرفتند، به قید قرعه مشخص شدند. با تگروه دوم قرار می

های شود، دوره عضویت اعضای گروه نخست، در سالكه در جدول زیر مشاهده می
ادامه دارد.  1322آغاز شده و دوره اخیر آن تا  1322و  1323، 1377، 1371، 1362 ،1322

و  1326 ،1322، 1372 ،1362 ،1362، 1322های ولی دوره اعضای گروه دوم در سال
 ادامه خواهد داشت. 1322و دوره اخیر آن تا سال  شروع شده 1322
 یكتفك با نگهبان شورای اعضای اسامی مذكور، گروه دو به توجه با زیر جدول در

 یلقب از دالیلی به دوره هر در احیاناً كه تغییراتی و شده ذكر حقوقدانان، و فقها میان
 است. شده بیان نیز داده، رخ اعضا در مقامات، سایر به انتصاب یا استعفا فوت،
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 دوم گروه اول گروه

 انتهاي و ابتدا تاريخ

 يانتها و ابتدا تاريخ توضيحات اعضا اسامي عضويت

 توضيحات اعضا اسامي عضويت

62/4/9531-

63/4/9523 

 فقها:

 جنتي احمد اهللآيت -9

 صافي اهلللطف اهللآيت-6

 گلپايگاني

 محمدرضا اهللآيت -5

 اهللآيت ،يـکنيدوـمه

 خزعلي ابوالقاسم

 سال نداسف در کنيمهدوي و گلپايگاني صافي جنتي، اهللآيت

 منصوب شورا عضويت به )ره(خميني امام توسط 9538

 عنوان به 9531 سال شهريور در کنيمهدوي اهللآيت شدند.

 اعتماد رأي مجلس از رجائي شهيد کابينه در کشور وزير

 بهمن 96 در اينكه تا بودند، نيز شورا عضو همزمان ولي گرفتند

 عضويت به )ره(خميني امام توسط خزعلي اهللآيت 9531

 يپ رد و بعداً که است ذکر قابل .شدند منصوب نگهبان شوراي

 اسفند 69 در )ره(خميني امام ،شيرازي رباني اهللآيت رحلت

 شورا عضويت به را کنيمهدوي اهللآيت مجدداً ،9521 سال

 .کردند نصب

62/4/9531-

63/4/9526 

 فقها:

 غالمرضا اهللآيت -9

 *رضواني

 ميعبدالرح اهللآيت -6

 اهللآيت ،يرازيش يربان

 اــــدرضــمحم

 **کنييمهدو

اهلل يوسف آيت -5

اهلل ي، آيتـانعـص

دي رباني ـدمهـمحم

 املشي***

 و شيرازي رباني رضواني، اهللآيت*

 امام توسط 9538 سال اسفند در صانعي

 نگهبان شوراي عضويت به )ره(خميني

 .شدند منصوب

 فروردين در شيرازي رباني اهللآيت**

 ترور فرقان، گروهك سوي از 9521 سال

 .شدن ايشان شهادت به منجر امر اين که شد

 تصادفي در 9521 سال بهمن 69 در وي

 اهللآيت .شتافت باقي ديار به مشكوك

 عضو 9531 سال بهمن تا که کنيمهدوي

 در )ره(خميني امام حكم با بودند، شورا

 در ايشان جانشين 9521 سال اسفند 69

 شدند. نگهبان شوراي

 سال ماهدي 91 در صانعي اهللآيت ***

 اهللآيت ماه،دي 68 در و دادند استعفا 9529

 به )ره(خميني امام توسط املشي رباني

 .شدند منصوب شورا عضويت

 16 اصل به توجه با که است ذکر به الزم

 5 عضويت اتمام بر مبني اساسي قانون

 تشكيل از سالسه گذشت از پس فقيه

 کشيقرعه 9526 سال در نگهبان، شوراي

 رضواني، اهللآيت عضويت و شد انجام

 در املشي رباني و کنيمهدوي

 رسيد. پايانبه 63/4/9526
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 :حقوقدانان

 مهرپور حسين آقاي -9

 آراد على آقاي -6

 صالحى محمد آقاي -5

 معرفي مجلس به زير شرح به را نفر 96 قضاييعاليشوراي

 مجلس در گيريرأي 9531 سال تيرماه 62 يجلسه در .کرد

 حسين :شد اعالم زير شرح به نتايج ،رأي 913 از و شد انجام

 هادوى مهدى ،رأي 976 هادوي محسن ،رأي 971 مهرپور

در مجلس اعالم  يرأ تعداد) جهرمي افتخار گودرز ،رأي 939

 سيد ،رأي 72 صالحى محمد ،رأي 941 آراد على ،(نشد

 47 مرتضوى حسن سيد رأي، 74 کرمانى مدنى الدينجالل

 جعفري محمدجعفر ،رأي 52 طباطبائى هاشم سيد ،رأي

 ار خود انصراف گيريرأي از پيش وي )البته رأي 93 لنگرودى

 محمود و رأي 91 حجتى حسين ،بود( کرده اعالم مجلس به

 .رأي 4 فهيمى

 شوراي حقوقدان انتخاب براي نصاب حد اينكه به توجه با

 رأي نفر 3 بود، حاضران مطلق اکثريت زمان آن در نگهبان

 روز همان در ششم نفر انتخاب براي و کردند کسب را الزم

 رأي 926 از شد. انجام ماندهباقي افراد از مجدد گيريرأي

 آقاى ،رأي 67 مدنى آقاى ،رأي 956 صالحى آقاى ،خوذهأم

 کسب رأي يك لنگرودى جعفري آقاى ،رأي 7 مرتضوى

 خابانت ششم نفر عنوان به صالحي آقاي نتيجه، در و کردند

 شدند.

 حقوقدانان:

 دىـمه ايـآق -9

 هادوى

 نسـمح ايـآق -6

 هادوى

 ودرزـگ ايـآق -5

 جهرمى افتخار

 راست. سمت جدول توضيح ر.ك.

 16 اصل به توجه با که است ذکر به الزم

 5 عضويت اتمام بر مبني اساسي قانون

 لتشكي از سالسه گذشت از پس حقوقدان

 کشيقرعه 9526 سال در نگهبان، شوراي

 هادوي، مهدي آقايان عضويت و شد انجام

 در جهرمي افتخار گودرز و هادوي محسن

 رسيد. پايانبه 63/4/9526
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 گروه دوم گروه اول

تاريخ ابتدا و انتهاي 

تاريخ ابتدا و انتهاي  توضيحات اسامي اعضا عضويت

 توضيحات اسامي اعضا عضويت

62/4/9523-

63/4/9579 

 فقها:

 * جنتي اهللآيت -9

 اهللطفـل اهللآيت -6

 اهللآيت ،گلپايگاني يافص

 اهللآيت ،يزدي محمد

 رضواني** غالمرضا

 ابوالقاسم اهللآيت -5

 خزعلي

 الس خردادماه خزعلي و گلپايگاني صافي جنتي، اهللآيت *

 شوراي در عضويت به )ره(خميني امام توسط مجدداً 9523

 شدند. منصوب نگهبان

 و دادند استعفا 9527 سال درگلپايگاني  صافي اهلل آيت **

 توسط ايشان جايبه يزدي اهللآيت 9527 سال تيرماه 4 در

 مقام 9522 مرداد 64 در شدند. منصوب )ره(خميني امام

 ترياس به را يزدي اهللآيت اي،خامنه اهلل آيت رهبري معظم

 انعنو به را رضواني اهللآيت و کردند منصوب قضائيه قوه

 برگزيدند. نگهبان شوراي در يزدي اهللآيت جايگزين

62/4/9526-

63/4/9522 

 فقها:

 محمد اهللآيت -9

 يالنيگ يمحمد

 محمد اهللآيت -6

 يکاشان يامام

 محمد اهللآيت -5

 قمي منؤم

 و کاشاني امامي گيالني، محمدي اهللآيت

 توسط 9526 سال تيرماه در قمي منؤم

 يشورا عضويت به )ره(خميني امام

 .شدند منصوب نگهبان

 حقوقدانان:

 مهرپور حسين آقاي -9

 افتخار گودرز آقاي -6

 جهرمى

 اـدرضـمحم ايـآق -5

 عليزاده

 در که کرد معرفي مجلس به را نفر 2 قضايي عالي شوراي

 زير نتايج ،رأي 696 مجموع از ،9523 سال تير 66 گيريرأي

 :آمد دستبه

 ،رأي 914 جهرمى افتخار گودرز ،رأي 616 مهرپور حسين

 محمود ،رأي 13 هادى محمدعلي ،رأي 17 عليزاده محمدرضا

 .رأي 4 ياورى اهللفتح و رأي 7 دادگر حسين ،رأي 1 فهيمى

 ودخ انصراف گيري،رأي از پيش نيز اصغري محمد سيد آقاي

 کرد. اعالم مجلس به را

 حقوقدانان:

 بيژنى خسرو آقاي -9

 فاخرى حسن آقاي -6

 دــسي ايـآق -5

 دنىـم نـالديجالل

 کرمانى

 مجلس به را نفر 1 قضايي عالي شوراي

 تيرماه 51 گيريرأي در که کرد معرفي

 :آمد دستبه زير نتايج ،9526 سال

 912 فاخرى حسن ،رأي 957 بيژنى خسرو

 75 کرمانى مدنى الدينجالل سيد ،رأي

 ،رأي 37 يقهار يصادق غالمحسين ،رأي

 62 فهيمى محمود ،رأي 51 پروند قاسم

 حسين ،رأي 66 خاکپور محمدمهدى ،رأي

 رأي )تعداد ايزديان يوسف و رأي 1 دادگر

 نشد( اعالم
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 گروه دوم گروه اول

تاريخ ابتدا و انتهاي 

تاريخ ابتدا و انتهاي  توضيحات اسامي اعضا عضويت

 توضيحات اسامي اعضا عضويت

62/4/9579-

63/4/9577 

 فقها:

 جنتي احمد اهللآيت -9

 غالمرضا اهللآيت -6

 رضواني

 ابوالقاسم اهللآيت -5

 خزعلي

 9579 سال تيرماه در خزعلي و رضواني جنتي، اهللآيت

 منصوب مجدداً ايخامنه اهللآيت رهبري معظم مقام توسط

 شدند.

62/4/9522-

63/4/9574 

 : فقها

 محمد اهللآيت -9

 ي،گيالن محمدي

 محمود سيد اهللآيت

 شاهرودي هاشمي

** 

 محمد اهللآيت -6

 * کاشاني امامي

 محمد اهللآيت -5

 قمي منؤم

 امامي گيالني، محمدي اهللآيت *

 سال تيرماه در قمي مؤمن و کاشاني

 اهللآيت رهبري معظم مقام توسط 9522

 شدند. منصوب مجدداً ايخامنه

 هب توجه با گيالني محمدي اهللآيت **

 9575 اسفند در قضائيه قوه در سمت قبول

 و ددادن استعفا نگهبان شوراي عضويت از

 مقام توسط شاهرودي هاشمي اهللآيت

 همان در ايخامنه اهللآيت رهبري معظم

 .شدند منصوب ايشان جاي به ماه

 حقوقدانان:

 اـدرضـمحم ايـآق -9

 عليزاده

 بيژنى خسرو آقاي -6

 آقاي االسالمحجت -5

 فردعباسى محمدرضا

 در که کرد معرفي مجلس به را نفر 2 قضائيه قوه رئيس

 نتايج رأي 611 مجموع از 9579 سال تير 5 جلسه گيريرأي

 بيژنى خسرو ،رأي 925 عليزاده محمدرضا شد: حاصل زير

 آراي تعداد و رأي 913 فردعباسى محمدرضا ،رأي 912

 فهيمى محمود و کرمانى مدنى الدينجالل ،آراد على آقايان

 نشد. اعالم مجلس در

 حقوقدانان:

 حبيبى حسن آقاي -9

 دـاحم ايـآق -6

 عليزاده

 سنـح ايـآق -5

 رىـفاخ

 مجلس به را نفر 2 قضايي عالي شوراي

 سال تير 63 گيريرأي در که کرد معرفي

 زير نتايج ،رأي 922 مجموع از 9522

 احمد ،رأي 922 حبيبى حسن :شد کسب

 رأي 996 فاخرى حسن و رأي 994 عليزاده

 ،شايگان حسين آقايان آراي تعداد و

 مجلس در دادگر حسين و فهيمى محمود

 .نشد اعالم
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 گروه دوم گروه اول

تاريخ ابتدا و انتهاي 

تاريخ ابتدا و انتهاي  توضيحات اسامي اعضا عضويت

 توضيحات اسامي اعضا عضويت

62/4/9577-

63/4/9525 

 فقها:

 جنتي احمد اهللآيت -9

* 

 غالمرضا اهللآيت -6

 رضواني

 ابوالقاسم اهللآيت -5

 سيد اهللآيت ،خزعلي

 ،آباديخرم طاهري حسن

 سنـدحـمحم اهللآيت

 قديري**

 9577 سال تيرماه در خزعلي و رضواني جنتي، اهللآيت *

 منصوب مجدداً ايخامنه اهللآيت رهبري معظم مقام توسط

 شدند.

 در عضويت از 9572 سال مرداد در خزعلي اهللآيت **

 اهريط اهللآيت ايشان جاي به و دادند استعفا نگهبان شوراي

 شورا عضويت به رهبري معظم مقام توسط ،آباديخرم

 معظم مقام و دادند استعفا 9521 سال در نيز ايشان درآمدند.

 .کردند نصب ايشان جايبه را قديري اهللآيت رهبري،

62/4/9574-

63/4/9521 

 فقها:

 محمود سيد اهللآيت -9

 ،شاهرودي هاشمي

 يزدي محمد اهلل آيت

** 

 محمد اهللآيت -6

 اهللآيت ،کاشاني امامي

 ** استادي رضا

 منؤم اهللآيت -5

 * قمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 امامي ،شاهرودي هاشمي اهللآيت *

 سال تيرماه در قمي مؤمن و کاشاني

 اهللآيت رهبري معظم مقام توسط 9574

 شدند. منصوب مجدداً ايخامنه

 ايخامنه اهللآيت رهبري معظم مقام **

 شاهرودي هاشمي اهللآيت 9572 سال در

 دييز اهلل آيت و قضائيه قوه رياست به را

 شوراي در ايشان جايگزين عنوان به را

 د.کردن منصوب نگهبان

 مرداد در کاشاني امامي اهللآيت **

 اهللآيت و دادند استعفا 9572 سال

 به رهبري معظم مقام توسط استادي

 .شدند منصوب شورا عضويت
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 حقوقدانان:

 اـدرضـمحم ايـآق -9

 *عليزاده

 آقاي االسالمحجت -6

 **فردعباسى محمدرضا

 رضا سيد آقاي -5

 اىزواره

 در که کرد معرفي مجلس به را نفر 2 قضائيه قوه رئيس

 نتايج ،رأي 614 مجموع از 9577 سال تير 97 روز گيريرأي

 :شد حاصل زير

 ،رأي 923 فردعباسى محمدرضا ،رأي 922 عليزاده محمدرضا

 اهللعزت و رأي 23 فاخرى حسن ،رأي 995 اىزواره رضا سيد

 نصيرى آقايان آراي تعداد و رأي 37 مال يوسفيان

 .نشد اعالم مجلس در مهريار و ميرزايى احمد ،سوادکوهى

 کانديداتوري جهت 9526 سال مرداد در فردعباسي آقاي *

 آقاي استعفاي از بعد دادند. استعفا هفتم مجلس براي

 به ار نفر دو دفعه هر و دوبار قضائيه قوه رئيس ،فردعباسي

 نداد: رأي کدامهيچ به مجلس ولي کرد معرفي مجلس

 زير نتايج ،رأي 911 مجموع از 9526 سال ماهآبان 69 در

 الهام غالمحسين ،رأي 11 موسوى اهللفضل سيد :آمد دستبه

 آراء هم رأي برگ (66) و رأي (25) سفيد آراء ،رأي 4

 ه.متفرق

 زير نتايج ،رأي 924 مجموع از 9526 سال ماهدي 5 در

 3 اصالنى فيروز ،رأي 72 صادقى محمدهادي شد: حاصل

 آقاي که است ذکر قابل .رأي 915 متفرقه و سفيد آراء و رأي

 مجلس به مجدداً دفعه اين در نيز موسوي اهللفضل سيد

 عرفيم هم قبالً ايشان اينكه به توجه با ولي بود، شده معرفي

 ار ايشان نام مجلس رئيسه هيأت اند،نشده انتخاب و شده

 نكرد. وصول اعالم

 حقوقدانان:

 دـاحم ايـآق -9

 *عليزاده

 سنـح ايـآق -6

 حبيبى

 رضا سيد آقاي -5

 علي آقاي ،اىزواره

 **آراد

 جلسم به قضائيه قوه رئيس توسط نفر 2 *

 تيرماه 69 گيريرأي در که شدند معرفي

 به نتايج ،رأي 616 مجموع از 9574 سال

 911 عليزاده احمد :شد اعالم زير شرح

 رضا سيد ،رأي 922 حبيبى حسن ،رأي

 جهرمى افتخار گودرز ،رأي 995 اىزواره

 حسن و رأي 31 مهرپور حسين ،رأي 25

 .رأي 52 فاخرى

 سال تابستان در ايزواره آقاي **

 انتخابات در کانديداتوري دليل به 9573

 نفر دو دادند. استعفا جمهوري رياست

 رفيمع مجلس به قضائيه قوه رئيس توسط

 ريگيرأي از قبل آنان از نفر يك که شدند

 اسماعيل )آقاي داد انصراف مجلس در

 5 در آراد علي آقاي و پور(فردوسي

 مجموع از رأي 971 کسب با 9572 تيرماه

 ابانتخ ايشان جايگزين عنوان به رأي 611

 شدند.
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 گروه دوم گروه اول

تاريخ ابتدا و انتهاي 

تاريخ ابتدا و انتهاي  توضيحات اسامي اعضا عضويت

 توضيحات اسامي اعضا عضويت

62/4/9525-

63/4/9521 

 فقها:
 يجنت اهللآيت -9
 اهللآيت -6

 يرضوان
 اهللآيت -5

 يزدي مدرسي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 رهبري معظم مقام

 در ايخامنه اهللآيت

 9525 سال تيرماه

 و جنتي اهللآيت

 و مجدداً را رضواني

 يزديمدرسي اهللآيت

 به بار اولين براي را

 شورا در عضويت

 .کردند منصوب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

62/4/9521-

63/4/9522 

 :فقها
 اهللآيت -9

 يزدي
 اهللآيت -6

 الريجاني
 اهللآيت -5

 قمي مؤمن

 را زديي و منؤم اهلل آيت 9521 سال تيرماه در ايخامنه اهللآيت رهبري معظم مقام

 د.کردن منصوب شورا در عضويت به بار نخستين براي را الريجاني اهللآيت و مجدداً
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 حقوقدانان:

 آقاي -9

 اـمحمدرض

 عليزاده

 آقاي -6

 الهام غالمحسين

 االسالمحجت -5

 عباس آقاي

 کعبى

 3 قضائيه قوه رئيس

 مجلس به را نفر

 در که کرد معرفي

 7 روز گيريرأي

 از 9525 سال تيرماه

 ،رأي 632 مجموع

 دستبه زير نتايج

 :آمد

 عليزاده محمدرضا

 غالمحسين ،رأي 913

 عباس ،رأي 974 الهام

 فيروز ،رأي 921 کعبى

 و رأي 77 اصالنى

 74 راد کريمى جمال

 .رأي

 حقوقدانان:

 آقاي -9

 عزيزى ابراهيم

 آقاي -6

 عباسعلي

 کدخدايى

 آقاي -5

 محسن

 اسماعيلي

 مجموع از 9521 سال مرداد 95 روز صبح گيرييأر در که کرد معرفي مجلس به را نفر 2 قضائيه قوه رئيس

 شد: حاصل زير نتايج ،رأي 652

 59 اسماعيلى محسن ،رأي 27 ميرمحمدصادقى حسين ،رأي 914 کريمى عباس ،رأي 931 عزيزى ابراهيم

 .رأي 92 کدخدايى عباسعلي و رأي 62 الهام غالمحسين ،رأي

 قضائيه قوه رئيس .شد نصاب اين کسب به موفق عزيزي( )آقاي نفر يك صرفاً ،آرا مطلق اکثريت نصاب به توجه با

 عصر هجلس در و کرد معرفي مجلس به هم را الموتيان( ابوالفضل و موسوي اهللفضل سيد )آقايان ديگر نفر دو

 صورت گيريرأي شدند( معرفي مجلس به جديداً که نفر دو و اوليه فهرست از نفر 3) نفر 7 ميان در روز همان

 نفر 4 يو و کند معرفي را اشخاصي مجدداً شد خواسته قضائيه قوه رئيس از نشد. اعالم آن ينتيجه ولي گرفت

 آمد: دستبه زير نتايج رأي 663 مجموع از شده،انجام گيريرأي در و کرد معرفي مجلس به را

 94 موسوى اهلللفض سيد ،رأي 43 اسماعيلى محسن ،رأي 31 الموتيان ابوالفضل ،رأي 34 کدخدايى عباسعلي

 .رأي 956 سفيد آراء و رأي

 و شدندن نمايندگان آراء مطلق اکثريت حائز قضائيه قوه شدگانمعرفي از يكهيچ حاصله، نتيجه به توجه با

 زمينه رد قضائيه قوه با مجلس توافق عدم) موضوع اين رواين از .ماند باقي بالتكيف حقوقدان دو انتخاب لذا

 به رهبري معظم مقام جانب از معضل عنوان به 94/3/9521 تاريخ در (نگهبان شوراي حقوقدان انتخاب

 معمج دهد. ارائه رهبري معظم مقام به را خود مشورتي نظر مجمع تا دش ارجاع نظام مصلحت تشخيص مجمع

 وزر همان در نيز رهبري معظم مقام کرد. ارائه رهبري به را پيشنهاد دو و داد جلسه تشكيل 93/4/9521 در

 صالحا و مجدد بررسي زمان تا دش مقرر اساس اين بر نمودند. ابالغ را خود نظر مجمع، پيشنهادهاي اساس بر

 مورد در اسالمي شوراي مجلس جلسه اولين در ،(9)نگهبان شوراي حقوقدانان انتخاب به مربوط نامهآئين

 ولحص عدم صورت در و شده گيريرأي شوند،مي معرفي مجلس به قضائيه قوه رئيس توسط که اشخاصي

 رئيس .يردگ قرار مالك حقوقدانان انتخاب براي نسبي اکثريت باراين و شود گيريرأي مجدداً مطلق، اکثريت

 از 9521 سال مرداد 92 گيرييأر در و کرد معرفي مجلس به مجدداً را سابق نفر چهار همان قضائيه قوه

 ابوالفضل ،رأي 26 اسماعيلى محسن ،رأي 24 کدخدايى عباسعلي شد: حاصل زير نتايج ،رأي 649 مجموع

 سفيد. رأي 922 و رأي 99 موسوى اهلللضف سيد ،رأي 97 الموتيان

 ات شد انجام گيريرأي مجدداً ،مرحله اين در آرا مطلق اکثريت حصول عدم و گيريرأي نتيجه به توجه با

 زير نتايج ،رأي 645 مجموع از .دشون مشخص نگهبان شوراي حقوقدانان عنوان به نسبي اکثريت حائزين

 سيد ،رأي 95 الموتيان ابوالفضل ،رأي 26 اسماعيلى محسن ،رأي 27 کدخدايى عباسعلي :آمد دستبه

 .رأي 926 سفيد آراء و رأي 4 موسوى اهللفضل

                                                           
 در نظر گرفته شد. « اکثريت نسبي»اصالح گرديد و نصاب رأي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان  62/1/9527باشد، در تاريخ گيري در مجلس مينامه مجلس شوراي اسالمي که در زمينه نصاب رأيآئين 969ماده  -9
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 گروه دوم گروه اول

تاريخ ابتدا و 

تاريخ ابتدا و انتهاي  توضيحات اسامي اعضا انتهاي عضويت

 توضيحات اسامي اعضا عضويت

62/4/9521-

63/4/9513 

 فقها:

 جنتي* اهللآيت -9

 ،رضواني اهللآيت -6

 **دارزندهشب اهللآيت

 مدرسي اهللآيت -5

 يزدي

 مدرسي و رضواني جنتي، اهللآيت *

 توسط 9521 سال تيرماه در يزدي

 ايخامنه اهللآيت رهبري معظم مقام

 شدند. منصوب مجدداً

 فروردين در رضواني اهللآيت **

 لذا و شتافتند باقي ديار به 9516 سال

 سال تيرماه در رهبري معظم مقام

 به را دارزندهشب اهللآيت 9516

 .کردند منصوب شورا در عضويت

62/4/9522-

63/4/9516 

 فقها:

 محمّد اهللآيت -9

 * يزدي

 صادق اهللآيت -6

 اهللآيت ،الريجاني

 ** شاهرودي هاشمي

 مؤمن اهللآيت -5

 قمي

 مقام توسط 9522 سال تيرماه در قمي مؤمن و الريجاني ،يزدي اهللآيت *

 ند.شد منصوب مجدداً ايخامنه اهللآيت رهبري معظم

 اهللآيت 9522 سال مرداد در ايخامنه اهللآيت رهبري معظم مقام **

 عنوان به را شاهرودي هاشمي اهلل آيت و قضائيه قوه رياست به را الريجاني

 کردند. منصوب نگهبان شوراي در ايشان جايگزين

 حقوقدانان:

 محمدرضا آقاي -9

 عليزاده

 محمد آقاي -6

 سليمي

 سيامك آقاي -5

 پيكره

 مجلس به را نفر 3 قضائيه قوه رئيس

 67 روز گيرييأر در که کرد معرفي

 ،رأي 662 مجموع از 9521 تيرماه

 محمدرضا :آمد دستبه زير نتايج

 926 سليمي محمد ،رأي 617 عليزاده

 ،رأي 994 پيكره سيامك ،رأي

 احمد و رأي 26 صادقي هاديمحمد

 .رأي 53 آباديحبيب بيگي

 حقوقدانان:

 محسن آقاي -9

 اسماعيلي

 حسينعلى آقاي -6

 اميرى

 ابراهيم آقاي -5

 آقاي ،زىـزيـع
 *کدخدايي عباسعلي

 سال تيرماه 59 گيرييأر در که کرد معرفي مجلس به را نفر 2 قضائيه قوه رئيس

 ،رأى 931 اسماعيلى محسن شد: حاصل زير نتايج ،رأي 641 مجموع از 9522

 992 کدخدايى عباسعلي ،رأي 964 عزيزى ابراهيم ،رأي 931 اميرى حسينعلى

 .رأي 34 موسوى محمدصادق سيد و رأي 917 رازينى علي ،رأي

 مطلق تاکثري اميري( و اسماعيلي )آقايان نفر دو گيري،رأي ينتيجه به توجه با

 سمجل به را اشخاصي مجدداً قضائيه قوه رئيس شد مقرر و کردند کسب را آراء

 به دوم بار براي را ماندهباقي نفر چهار همان نيز قضائيه قوه رئيس کند. معرفي

 652 مجموع از 9522 سال مردادماه 92 گيريرأي در که کرد معرفي مجلس

 رأى، 21 رازينى علي رأى، 944 عزيزى ابراهيم آمد: دستبه زير نتايج ،رأى

 .سفيد رأى 6 و رأى 2 موسوى محمدصادق سيد رأى، 95 کدخدايى عباسعلي

 و ريزيبرنامه معاون عنوان به 9522 سال مهرماه در عزيزيابراهيم  آقاي *

 اد.د استعفا نگهبان شوراي از لذا شد منصوب جمهوري رييس راهبردي نظارت

 سال آبان 91 گيريرأي در که کرد معرفي مجلس به را نفر دو قضائيه قوه رئيس

 949 کدخدايي عباسعلي شد: حاصل زير نتايج رأي، 664 مجموع ميان از 9522

 رأي. 92 ممتنع و باطله آراي و رأي 23 آباديحبيب بيگي احمد رأي،
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 گروه دوم گروه اول

تاريخ ابتدا و انتهاي 

تاريخ ابتدا و انتهاي  توضيحات اسامي اعضا عضويت

 توضيحات اسامي اعضا عضويت

 
62/4/9516-

63/4/9512 

 

 

 

 :فقها

 يزدي محمد اهللآيت -9

 شاهرودي هاشمي محمود سيد اهللآيت -6

 قمي مؤمن محمد اهللآيت -5

 

 

 

 قمي منؤم و شاهرودي هاشمي يزدي، اهلل آيت

 رهبري معظم مقام توسط 9516 سال تيرماه در

 شدند. منصوب مجدداً ايخامنه اهللآيت

 آقايان: حقوقدانان

 اسماعيلي محسن آقاي -9

 سوادکوهي سام آقاي -6

 ابراهيميان اهللنجات آقاي -5

 

 

 کرد معرفي مجلس به را نفر 4 قضائيه قوه رئيس

 مجموع از 9516 سال تيرماه 65 گيرييأر در که

 :شد حاصل زير نتايج ،رأي 621

 سوادکوهي سام ،رأي 657 اسماعيلي محسن

 و رأي 951 ابراهيميان اهللنجات ،رأي 947

 .رأي 961 کدخدايي عباسعلي

 

 
 



 عملکرد شورای نگهبان نگاهي به 
 

91 

 ی شورای نگهبانهیأت رئیسه: (2پیوست شماره )
 -شورای نگهبان 1372 مصوب – نگهبان شورای داخلی نامهآئین 23 مادهبر اساس 

 گوسخن یك و نگهبان شورای اعضاء از مقامقائم یك و دبیر یك دارای نگهبان شورای»

« گردند.می انتخاب یكسال مدت برای كه بود خواهد اعضاء( از خارج یا و اعضاء )از

 رأی و مطلق اكثریت با سخنگو و مقامقائم و دبیر انتخاب» نامهاین آئین 22 مادهطبق 

 ثریتاك حائز كه نفر دو بین نگردید حاصل مطلق اكثریت اول بار اگر و است مخفی

 ورتص در و است كافی نسبی اكثریت بار این و شودمی تجدید انتخابات ،اندبوده

 وندشمی انتخاب دوم بار برای قرعه با نفر دو اول، دور در نفر دو از بیش آراء تساوی

ی سابق شورا نامهدر آئین« بود. خواهد حاكم قرعه دور این در آراء تساوی صورت در و

آن  البته در به تصویب رسیده بود نیز مقررات مشابهی وجود داشت. 1362كه در سال 

های فوق از میان اعضای شورای نگهبان تصریح شده نامه لزوم انتخاب تمامی سمتآئین

توان سخنگو را از خارج از اعضای شورای نامه فعلی میبود و حال آنكه طبق آئین

 نگهبان نیز برگزید.

دبیر  مقامبر این اساس از ابتدای تشكیل شورای نگهبان تا كنون، هر سال دبیر و قائم

اند و هرچند الزامی قانونی وجود نداشته، ولی شورا با رأی اعضای شورا انتخاب شده

رگزیده مقام دبیر شورا بعمالً یكی از فقها به عنوان دبیر و یكی از حقوقدانان به عنوان قائم

 هباننگ یشورانیز قابل ذكر است كه  نگهبان شورای سخنگویشده است. در خصوص 

 والًمعم انتخابات، به یكنزد یاما درو صرفاً  نداشت یرسم یسخنگو 1322 سال از پیش

 نگهبان شورای موضع اعالم و اطالعات ارائه یبرا را نفر یك نظارت، یمركز یئته

 یعنام به نگهبان یشورا یسخنگو كاركرد مذكور فرد حال ینا با یول ،كردیم یمعرف

 .شد تعیین 1322 سال دری شورا سخنگو اولین نداشت. را یكنون

كه  ایساله در جلسهمقام و سخنگوی شورا همهنكته آخر اینكه انتخاب دبیر، قائم

شود و البته گاه تیرماه( باشد، انجام می 26نزدیك به سالگرد تأسیس شورای نگهبان )

 بنابه اتفاقاتی این امر به تأخیر افتاده است.

كیل ورای نگهبان از ابتدای تشمقام دبیر و سخنگوی شدر جدول زیر اسامی دبیر، قائم
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 شورا تاكنون قابل مالحظه است:
 توضیحات نام خانوادگیسمت و نام دوره فعالیت

 دبیر

 دبیر موقت اهلل محمدرضا مهدوی كنیآیت 1351تا آبان  31/4/1351از 

  یاهلل صافی گلپایگاناهلل لطفآیت 1367تا تیرماه  1351آذرماه 

  اهلل محمد محمدی گیالنیآیت 1371 تا تیر ماه 1367تیر ماه 

  اهلل احمد جنتیآیت 1314تا تیرماه  1371تیر ماه 

 قائم مقام

  آقای حسین مهرپور 1361تا تیرماه  1351

  آقای محسن هادوی 1363تا تیرماه  1361تیرماه 

  آقای حسین مهرپور 1366تا تیرماه  1363تیرماه 

  خسرو بیژنی آقای 1361تا تیرماه  1366تیرماه 

  آقای حسین مهرپور 1372تا تیرماه  1361تیرماه 

  علیزاده محمدرضاآقای  1311تا تیرماه  1372تیرماه 

  ایآقای سید رضا زواره 1313تا تیرماه  1311تیرماه 

  آقای عباسعلی كدخدایی 1316تا تیرماه  1313تیرماه 

  دهعلیزا محمدرضاآقای  1314تا تیرماه  1316تیرماه 

 سخنگو

 - 1311تا  1351
شورا در این مدت سخنگو 

 نداشت.

  آقای ابراهیم عزیزی 1312تا تیرماه  1311

  آقای غالمحسین الهام 1314تا تیرماه  1312تیرماه 

 آقای عباسعلی كدخدایی 1312تا تیر  1314آبان 

آقای كدخدایی در فاصله تیرماه 

 1311تا آبان سال  1316سال 

گهبان نبودند، اما عضو شورای ن

به عنوان سخنگوی شورای 

نگهبان مشغول به فعالیت بودند. 

 23این امر با توجه به ماده 

نامه داخلی شورای نگهبان آئین

 مجاز شمرده شده است.

 - 1313تا تیرماه  1312تیرماه 
شورا در این مدت سخنگو 

 نداشت.

  اناهلل ابراهیمیآقای نجات 1314تا تیرماه  1313تیرماه 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

  

  عملکرد شورای نگهبانعملکرد شورای نگهبان  نگاهی بهنگاهی به
  

  به ضمیمه جدول اسامی اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنونبه ضمیمه جدول اسامی اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنون

9 31 33 9 1 92 . 
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