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طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل 

حساس اعاده شده از شورای نگهبان

ماده ١- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٥) 

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٧/٨/ 

١٣٨٦ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای 

سهگانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری 

اسالمی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی 

(پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به 

مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان 

شرایط مقرر در ماده (٢) این قانون را از مراجع 

سهگانه شامل وزارت اطالعات، سازمان اطالعات 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و قوه قضائیه 

استعالم نمایند. چنانچه انتصابی برخالف استعالم 

صورتگرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، 

«ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده أخیرالذکر صورت 

پذیرد یا بدون استعالم، انتصاب انجام شود، انتصاب 

مذکور کانلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به 

محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (٥) موضوع 

ماده (١٩) قانون مجازات اسالمی محکوم میگردند. 

در خصوص سایر بندهای ماده (٢) این قانون، 

مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

رابطه با حراستها و قانون تمرکز اطالعات عمل 

میشود.

تبصره١- ...

تبصره ٣- قوه قضائیه درباره بندهای «ت»، «خ» 

و«ذ» و وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی درباره سایر بندهای 

موضوع ماده (٢) این قانون اعالمنظر میکنند. در 

صورت نظر منفی هر یک از مراجع سهگانه مذکور، 

این نظر برای مرجع استعالمکننده الزماالتباع 

میباشد.

١



در موارد اختالف بین وزارت اطالعات و سازمان 

اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، چنانچه 

فرد مورد استعالم حائز امتیازاتی است که برای 

تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن 

جایگزین، متعذّر است، باالترین مقام دستگاه 

مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر 

مالحظات خاص خود برای کمیته تعیین صالحیت 

بین دستگاهی ارسال میکند.

دبیرخانه کمیته مذکور در شورای هماهنگی 

اطالعات مستقر و دبیر این شورا، دبیر کمیته 

مذکور (بدون حق رأی) خواهدبود. کمیته به این 

نوع درخواستها با حضور نماینده تاماالختیار 

وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و حراست 

دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه 

استعالمکننده الزامآور است.

تبصره٤- ...

تبصره ٥- استعالم و انتصاب در خصوص نهادهای 

تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند 

نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم 

مقاممعظمرهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون 

اساسی تشریفات خاصی برای آن پیشبینیشده و 

کارکنان قوهقضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که 

صالحیت آنها توسط حفاظت اطالعات مربوط احراز 

و اعمال میگردد، منوط به تصمیم مقام 

منصوبکننده خواهدبود.

ماده ٢- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و 

پستهای حساس ممنوع است:

الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر 

ایشان تابعیت مضاعف دارند.

تبصره- ...

ب- کسانی که به اسالم، نظام جمهوری اسالمی، 

والیت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام 

عملی ندارند.

تبصره- اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون 

اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسالم معافند و 

سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید 

دارا باشند.



ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

جبار کوچکی نژاد رشت ١

علی یزدی خواه تهران ٢

کاظم دلخوش صومعه سرا ٣

غالمحسین رضوانی تهران ٤

موارد اعالم وصولی:

- الیحه تصویب اصالحات زمینه ٦ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ١٩٧٨-

١٩٧٣

- الیحه اصالح کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها

- الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان همکاری های شانگ های

امور مجلس


