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  دهیچک

رو باتجربه است و ازاین یو کارشناسان نامتخصص ازمندین و ریخط یمجلس، امر یندگینما
است که چه  نیا حاضر پژوهش یاست. مسئله اصل یضرور ی داوطلبانبرا یطیوضع شرا
 ناداوطلب طیشرا نییمجلس در حوزه تع ندگانینما ینیگزستهیشا یارتقا یبرا ییراهکارها

وجود دارد. حقوقدانان در  های کلی انتخاباتو سیاست یبر قانون اساس یمبتن خابات،انت
 یندگیداوطلبان نما طیشرا نییدر تع رانیا یاسالم یجمهور یخصوص موضع قانون اساس

 اتیمتناسب با مقتض طیشرا نییتع 22معتقدند براساس اصل  ید؛ برخننظر دارمجلس اختالف
در کنار  یمعتقدند که قانون اساس ایعدهواگذار شده و در مقابل  یگذار عادزمان به قانون

 نییتع ینحو ضمنرا به یاساس طیشرا یبرخ یگذار عادبه قانون طیشرا نییتع اریاخت یاعطا
 طیشرا یابیبه ارز یلیو تحل یفینظر دوم و با روش توص اریپژوهش با اخت نیکرده است. ا

ها پرداخته و نحوه احراز آن ثیو هم از ح نییتع ثیداوطلبان انتخابات مجلس هم از ح یکنون
 یرا برا ییانتخابات، راهکارها یهای کلو سیاست یمسئله در قانون اساس نیا یبر مبان دیبا تأک
بر  یمبتن یهااده از روشبا استف یفیک طیارائه کرده است. رفع ابهام از شرا طیشرا نیا یارتقا
 ینیع طیشرا یبرخ لیاصالح و تکم نیو همچن یبسل قیمصاد یو احصا فیتعر مانند یمبان
و  یجرائم اقتصاد تمامیدر خصوص  تیمحکوم ای یمضاعف اراد تیافزودن تابع رینظ

 پژوهش حاضر است. یهاشنهادیاز انتخاب شدن از اهم پ تیبه موارد محروم یاخالق
 

 یشورا شرایط داوطلبان انتخابات مجلس ،یفیک طیشراهای کلی انتخابات، سیاست یدی:کل واژگان
 قانون اساسی. ی،نیع طیشرا ،یاسالم
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 Email: Ghelichpour73.isu@gmail.com                                                        نویسنده مسئول    
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 مقدمه
و  گیرندمیمردم امور را در دست  تیو رضا نشیساالر افراد و احزاب با گزدر نظام مردم

آزادانه شهروندان است، تا  نشیاعمال حق گز یالزم برا نهیوجود زم ی،زمامدارگونه اینالزمه 
و  یپارلمان مردم لیو موجبات تشک ندیآ رونیب ستهیشا یندگانیآگاهانه نما نشیگز نیاز دل ا

 یامر یمنافع اجتماع نیو تأم یمسئله اداره امور عموم نید، لکن در مقابل اشوفراهم  مداارک
 یبرا یطیرو وضع شرااست، ازاین باتجربهو کارشناسان  نامتخصص ازمندین و دهیچیپ اریبس

آن  یبرگرفته از مبان یدر هر نظام یندگینما طیاست. شرا یکنندگان در انتخابات ضرورشرکت
عموم مردم و در  رشیمورد پذ دیبا طیشرا نی(. ا121: 1992نژاد، بیاست )حب یاسیس میرژ

ا فراهم کند باشد، تا رقابت آزاد ر یحاکم بر جامعه و عقالن ینشیو ب یانطباق با نظام ارزش
 ت،یمشروع یچون مبنا کییو ال یعرف کی(. در نظامات دموکرات241: 1981 ،ی)خسرو

دارد،  گریکدیها با همه انسان یارزش یدر برابر شهیر زین امر نیا واست  یمردم تیمقبول
 یستگیشا دیداشته باشد، با کردن انتخاب یستگیکس شا است که هر نیو نخست ا هیقاعده اول
هر شهروند حق : »یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم 21داشته باشد. براساس ماده  زین نشد انتخاب

 یبه خدمات عموم کسانیصورت شرکت کند و به یمومدر اداره امور ع ضیدارد، بدون تبع
حقوق  نیآن است که ا نیها مبدولت هیرو نی، با وجود ا«داشته باشد یکشور خود دسترس

(. 84: 1919 ل،یگ نی)گودو ردیمعقول قرار گ ییهاتیودو ممکن است تابع محد یستمطلق ن
با  یادیشباهت ز شوندگانکنندگان و انتخابانتخاب طیهرچند شرا زین یدر جوامع غرب

کنندگان است انتخاب طیاز شرا شیشوندگان بانتخاب طیشرا اغلبدارند، لکن  گریکدی
(. 91: 1988زاده، یاست )تق ییمحدود و استثنا اغلب طیشرا نیا ی(، ول249: 1981 ،ی)خسرو

حق  یدارا ینسوهر مرد و زن فرا»دارد: قانون انتخابات فرانسه مقرر می 44مثال، ماده  یبرا
نامزد شده و انتخاب  تواندیم ،ینامزد یو موارد منع قانون تیانتخاب جز در موارد عدم اهل

اروپا:  یشورا 2222 زین و ونیسیمصوب کم یدر کد رفتار مطلوب انتخابات نی، همچن«گردد
آثار  نوانعبه ایمحکمه  یرأ ای یقانون ییتنها به موارد استثنا ،ینامزد تیموارد منع و محدود

  (.211: 1992 ،یاوریمحکمه محدود شده است ) یرأ
داوطلبان  طیشرا نییتع ن،ینو یاسینظام س نیا ژهیو یبر مبان یمبتن رانیا یاسالم یجمهور در

از انتخاب شدن  نامحروم نیو همچن شوندگانانتخاب طیاست. شرا یتلفمتأثر از عوامل مخ
مصوب  یاسالم یقانون انتخابات مجلس شورا 92و  29، 28در مواد  یلینحو تفصبه
واسطه به ناپذیریانتخابو  التیسن، تحص ت،یتابع مانند یطیشده است. شرا انیب 1/9/1918

مشاهده  زین کیدموکرات یکشورها ریسا یانتخابات نیدر قوان یآن با تفاوت اندک ریشغل و نظا
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از اعمال نفوذ  یریجلوگ ایپارلمان  یمداکار شیافزا رینظ یمصالح نیشود و در جهت تأممی
 دهیها دنظام ریسا یانتخابات نیدر قوان طیشرا نیاز ا یرخب یدر انتخابات وضع شده است، ول

 نیهم ،گیردنظام نشأت می یانقالب یهایگژیو و یاسالم تیاز ماه رسدینظر مشود و بهنمی
بر اسناد  یدر قانون انتخابات، مبتن طیشرا نییتع یکند که نخست مبانمی جابیمسئله ا
موجود  تیو سپس وضع شود ی( بررسخاباتانت یهای کلو سیاست ی)قانون اساس یباالدست

قرار گرفته و  یشناسبیو آس یابیمورد ارز زیدر قانون انتخابات مجلس ن طیشرا نیا
است که  این حاضرپژوهش  یمسئله اصل نید، بنابراشوها ارائه آن یارتقا یبرا ییراهکارها

 یانتخابات مجلس شورا انونمندرج در ق یاسالم یمجلس شورا یندگیداوطلبان نما طیشرا
انتخابات  یهای کلو سیاست یدر پرتو قانون اساس ییو خألها هابیبا چه آس یاسالم

داوطلبان  طیشرا نییتع یها پاسخ داد که مبانپرسش نیبه ا دیبا یمسئله اصل لیوست و ذربهرو
برداشت است و  بلقا طیشرا نیا نییتع یبرا یاز قانون اساس یو چه الزامات ستیانتخابات چ

مطلوب  تیبه وضع لین یبرا ییو خألها هابیداوطلبان با چه آس یکنون طیشرا نکهیا گرید
 است.  مواجه

نگاشته شده است، لکن در مقام  زیخصوص موضوع پژوهش حاضر چند مقاله مرتبط ن در
در قانون  طیشرا نییتع یمبان نیی: تبجمله از دارد یمختلف زیپژوهش حاضر وجوه تما سهیمقا

 طیشرا یعنوان چالش اصلها بهو نحوه احراز آن یفیک طیتمرکز بر شرا ،یاساس
در  نینو ییارائه راهکارها نیو همچن طیانواع شرا یررسو ب تیمجلس، جامع ندگانشوانتخاب

 نییتع یمبان نییمقاله حاضر ابتدا به تع ،یاصل پرسشبه  ییپاسخگو یموضوع مذکور. برا
به  یمبان نیبر ا یو در بخش دوم، مبتن پرداخته یمجلس در قانون اساس یندگینما طیشرا
 یالزم را برا یو راهکارها پردازدیمداوطلبان انتخابات مجلس  یکنون طیاشر یشناسبیآس

 .      دهدیارائه م طیشرا نیا یارتقا

 یدر قانون اساس یاسالم یمجلس شورا یندگینما طیشرا نییتع ی. مبان1
 رانیا یاسالم یجمهور

دار اداره حکومت هستند صالحان عهده ران،یا یاسالم یفرض که در نظام جمهور نیبر ا یمبتن
مسئله  نیبه ا دیمناصب گوناگون متفاوت است، با خصوصدر  زین تیصالح نیا یارهایو مع

 یندگینما تیصالح یچه افراد ران،یا یاسالم یجمهور یپاسخ داد که براساس قانون اساس
داوطلبان  یبرا یگذار اساسخصوص که قانون نی. در ارا دارند یاسالم یشورا مجلس

حقوقدانان دو نظر عمده وجود  انیم ،ریخ ایکرده است  نییرا تع یطیمجلس شرا یندگینما
 دارد:  



 

 
 30/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

00 

  ی. سکوت قانون اساس1-1
را  یشرط یگذار اساسمعتقدند که قانون یقانون اساس 22حقوقدانان با استناد به اصل  یبرخ
 اتینظر گرفتن مقتض را تماماً با در طیشرا نیینکرده و تع نییمجلس تع یندگینما یتصد یبرا

دارد: مقرر می 22(. اصل 92: 1992 ،یمحول کرده است )هاشم یگذار عادجامعه به قانون
 ،شوندمی انتخاب یمخف یو با رأ میطور مستقبه که ملت ندگانیاز نما یاسالم یشورا مجلس»

 نیمع را قانون انتخابات تیفیو ک شوندگانو انتخاب کنندگانانتخاب طیگردد. شرامی لیتشک
 نیینکرده و به تع نییتع یخصوص شرط نیدر ا یچون قانون اساس نیبرابنا .«خواهد کرد

از  یخاص طیشرا نییتع یبرا یالزام توانیکرده است، نم حیگذار تصرقانون یاز سو طیشرا
 نظر گرفت.  در یاسالم یمجلس شورا یسو

  یالزامات در قانون اساس یبرخ نیی. تع1-2
 یچارچوب کل انیدر کنار ب گریاز موارد د یاریبس انندم یقانون اساس رسد،ینظر ممقابل به در

در اصل  روازاینو  یرا به قانون عاد اتییجز انیب ،ینحو ضمنبه طیشرا یبرخ نییو تع طیشرا
از  یبرخ نییبا تع یمنافات 22را به قانون محول ساخته است و اصل  طیشرا قیدق انیب 22

 است:  لیکند به شرح ذمی میچارچوب را ترس نیکه ا یندارد. اصول یالزامات در قانون اساس

  یقانون اساس 46. اصل 1-2-1
وهفتاد نفر ستیدو یاسالم یشورا مجلس ندگانینما عده: »یقانون اساس 24با اصل  مطابق
از هر  پس یشمس یهجر وهشتشصتو  صدیو س هزاریک سال یپرسهمه خیو از تار است

 نفر ستیحداکثر ب هاآن ریو نظا ییایجغراف ،یاسیس ،یانسان عوامل رفتننظر گ ، با درسال ده
و  یآشور انیحیو مس ندهینما یکهر کدام انیمیو کل انیشود. زرتشت اضافه تواندیم ندهینما

 انتخاب ندهینما یک هر کدام و شمال، جنوب یارمن انیحیو مس ندهینما کیمجموعاً  یکلدان
 نیمطابق با ا .«کندمی نیعم را قانون ندگانیو تعداد نما هیانتخاب یهاحوزه . محدودهکنندیم

نظر گرفته شده است. بنابر مفهوم  در ینیمع یهایتعداد کرس ینید یهاتیاقل یاصل برا
لغو  تیمحدود نیاست، وگرنه اعمال ا یندگینما طیاصل، مسلمان بودن جزو شرا نیمخالف ا

 24اصل  بقمطا نیبنابرا ست،یگذار سازگار نبا فرض حکمت قانون زین تیلغو نیشود و امی
 نیاز ا یکیشوندگان مبادرت کند، الجرم انتخاب طیشرا نییبه تع زین یگذار عاداگر قانون

 اعتقاد به اسالم باشد.  دیبا طیشرا

  یقانون اساس 46. اصل 1-2-2
بر سوگندنامه،  یمجلس است. مبتن ندگانینمادر خصوص سوگند  یقانون اساس 21 اصل
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 ی ازاسالم، نگهبان میحر ی ازقرار است: پاسدارنیمجلس بد ندگانینما یهایژگیو
و عادل،  نی، امرانیا یاسالم یجمهور ی، حافظ و نگهبان مبانیانقالب اسالم یدستاوردها

کشور، حافظ حقوق ملت و  یبه استقالل و اعتال بندی، متعهد و پازکاریو پره باتقوادار، امانت
ها، تقوا و تعهد در گفته تی، رعایها، خدمتگزار مردم، مدافع قانون اساسمصالح آن کنندهنیتأم

 .خواهیها و اظهارنظرها و آزادنوشته
و  ستین یفاتیتشر امریاصل و اصول مشابه،  نیحقوقدانان سوگند مندرج در ا یبرخ دهیعق به

سوگند  رادی. عدم ا1 ،نمونه یدارد. برا یدر پ زیرا ن یآثار حقوق یبرخ ،یبر آثار اخروعالوه
موجب از  تواندیم زین فی. حنث و شکستن تحل2شود و می ندهیمانع انتقال منصب به نما

 نیبه ا زی(. در مشروح مذاکرات ن129: 1992 ،ینژاد و عامربیدست رفتن سمت گردد )حب
 یینها یست )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسنکته اشاره شده و مفروض انگاشته شده ا

 (. 819: 1ج ،1924 ،یقانون اساس
نشده،  انیب ندگانینما یهایژگیعنوان واست گفته شود که در اصل مزبور، امور باال به ممکن

است که فرد در  نیشده است. پاسخ ا ادیها سوگند به آن یبندیپا یبلکه در سوگندنامه برا
 هها را داشته باشد، وگرنالتزام به آن ییفاد سوگند قسم بخورد که توانابه م تواندیم یصورت

 نیباشد که بتوان ا ایگونهبه دیفرد با هیو روح نهیشیلغو خواهد شد. پ امریسوگند موردنظر 
اسالم و نگاهبان  میپاسدار حر خوردیکه سوگند م ینمونه کس ی. برارفتیسوگند را از او پذ

و  یبندیو حال او از پا نهیشیپ دیباشد، با یاسالم یجمهور یو مبان یسالمانقالب ا یدستاوردها
و  هیفق تیمانند وال یاسالم یجمهور یاو نسبت به اسالم و انقالب و مبان یو عمل یالتزام قلب

 یبرا ینامزد تیصورت، صالح نیا ریدر غ ،کند تیحکا یو استقالل و آزاد یقانون اساس
و  یجابیا یماهو طیشرا یبه برخ حیتصر رسدینظر ماشت. بهمجلس را نخواهد د یندگینما
به قانون  یابراز وفادار ای یبه اسالم و قانون اساس یالتزام عمل ژهیوانتخابات به نوندر قا یسلب

 ینیع طیدر کنار شرا یاسالم یدر قانون انتخابات مجلس شورا هیمطلقه فق تیو اصل وال یاساس
باشد و وجود  21مجلس در اصل  ندگانیرفته از متن سوگندنامه نماو...( برگ تیتابع ،سن ری)نظ

در متن سوگندنامه به  یگذار اساسکه قانون دارد قرار داشته تیاز اهم یادر درجه طین شرایا
 وجههیچبه یگذار عاداست که قانون نیا هینظر نیا رشیداشته است. اثر پذ حیها تصرآن
 طیشرا نییدر خصوص تع زینگهبان ن یکند. شورا یگذارنونقا طیشرا نیبرخالف ا تواندینم

نگهبان  یتوجه داشته است. شورا 21به اصل  یاسالم یمجلس شورا یشوندگان از سوانتخاب
اصالح قانون انتخابات مجلس  حهیال یدر خصوص بررس 24/12/1981مورخ  99891در نامه 

و  ستندیکه عامل به احکام اسالم ن یورود افراد زیکه به تجو یطیلحاظ شرا ،یاسالم یشورا
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 ستند،ین هیمطلقه فق تیوال یندارند و وفادار به اصل مترق یاسالم یبه نظام جمهور یالتزام عمل
 دانسته است.  یقانون اساس 21و اصل  9اصل  1بند  ریشرع و مغا نیخالف مواز

  یاسالم یمجلس شورا یندگیداوطلبان نما طیشرا یارتقا ی. راهکارها2
در  طیشرا نیا نییو هم نحوه تع طیبخش نخست، هم اصل شرا یبر مبان هیبخش با تک نیا در

داوطلبان  طیشرا شود.می یشناسبیو آس یبررس طیشرا نیاحراز ا ثیقانون انتخابات از ح
 طیاحراز به دو دسته شرا ثیاز ح یاسالم یانتخابات مجلس در قانون انتخابات مجلس شورا

 طیبه دو دسته شرا زیها ناز آن کیبوده و هر می( قابل تقسی)صور ینی( و عی)ماهو یفیک
 شوند. می میتقس یو سلب یجابیا

 ( ی)ماهو یفیک طی. شرا2-1
 یو نوع ینیابزار ع هاآن صیتشخ یگذار برااالحرازند که قانونصعب یطیشرا ،یفیک طیشرا

 یمعتبر قیاز هر طر تواندیم طیشرا نیاحراز ا ینکرده است و مرجع ناظر برا نیرا مع یخاص
 تینها در طیشرا نیدر احراز ا نی(، بنابرا121: 1991 ،یزاده و داورییاستفاده کند )رضا

 یحقوقدانان، باید برخ یبرخ دهیمعتبر است. به عق تیصالح دهندهصیتشخ یدهانها صیتشخ
در خصوص  حذف و هاآناز  یو برداشت نسب ینیع یابیارز تیعدم قابل لیدلبه طیاز شرا

سوءپیشینه  یمبادرت شود، مثالً گواه ینیهای عو شاخص ارهایمع نییبه تع زین طیشرا ریسا
طورکه همان ی(، ول291: 1992 ،یاورید )شو نیگزیشهرت جا سوءعدم  یجامؤثر به یفریک

در قانون  شهیر ،یاسالم یمقرر در قانون انتخابات مجلس شورا یفیک طیشرا نیی، تعگفتیم
 طیشرا نیبودن ا یاز کل توانیم یداتیبا تمه یاست، ول نشدنیحذف طیشرا نیو ا رداد یاساس

 .شودمی یمسائل بررس نیمبحث ا نیها کاست که در اص آنیدر تشخ یو نقش عامل انسان
  یجابیا یفیک طی. شرا4-0-0

 یابجیا یفیک طیشرا ،یاسالم یقانون انتخابات مجلس شورا 28ماده  2و  1 یبندها براساس
و ابراز  رانیا یاسالم یبه اسالم و نظام مقدس جمهور یعبارت است از: اعتقاد و التزام عمل

 .هیمطلقه فق تیوال یو اصل مترق رانیا یاسالم یجمهور یبه قانون اساس یوفادار
 یاسالم یدر قانون انتخابات مجلس شورا یو سلب یجابیا ثیاز هر دو ح یفیک طیآنکه شرا با
اشاره  یفیک طیکه در خصوص شرا یورد توجه قرار گرفته است، عمده انتقاداتم ژهینحو وبه

ط یدر شرا یذکر است که هرچند ابهامات شایاناست.  یجابیا یفیک طی، در خصوص شراشد
هاست و وجود اصل بر عدم وجود آن طیشرا نیدر ا نکهیوجود دارد، لکن با توجه به ا یسلب
 یادیمحل مناقشه ز طیشرا نیاحراز شود، ا دیابات بااز انتخ تیمحروم یبرا یسلب طیشرا
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 طیشرا نیوجود ا سببنگهبان به یدر شورا دیبا یجابیا یفیک طیاحراز شرا ینبوده است. برا
خواهد شد.  یتلق یمنف یمنزله عدم احراز شرط و رأممتنع به یو رأ ردیصورت گ یریگیرأ

د و در شوفرد منجر می تیحراز صالحبه عدم ا تیدر نها یجابیا یفیک طیعدم احراز شرا
احراز شود و در صورت  طیشرا نیالزم است، عدم وجود ا زین یسلب یفیک طیخصوص شرا

عدم اتصاف فرد به آن اوصاف  یعنیهمان حالت سابق  افاوص نیدر اتصاف فرد به ا دیترد
به عرصه  یل انسانورود عام لیدلبه نی(، بنابرا192: 1991 ،یزاده و داورشود )رضاییاحراز می

 هیو اختالف رو تیصالح صیتشخ ندایامکان مداخله در فر ط،یشرا نبود ایوجود  صیتشخ
نحو به یجابیا یفیک طیاز شرا کیو نحوه احراز هر فهوممبحث م نی. در اابدییم شیافزا

در  طیشرا نیبهبود ا منظوربه ییراهکارها یقانون هایضعف ییو با شناسا بررسیتر جزئی
 خواهد شد.  ارائه ها احراز آن ثیاز ح ژهیونون انتخابات بهقا

  رانیا یاسالم یبه اسالم و نظام مقدس جمهور ی. اعتقاد و التزام عمل2-1-1-1
 نیبر مواز یمبتن یعنوان نظامبه یاسالم یاعتقاد به اسالم در نظام جمهور مانند یفیک طیشرا نییتع

 . رسدینظر مبه ییمتناسب و عقال امریتفاق مسلمان، به ا بیقر تیاکثر تیو با جمع یاسالم
نحو خاص و که به ینید یهاتیفارغ از اقل ،یقانون اساس 21و  24بر اصول  یمبتن اوالً

معتقد  دیمجلس الزاماً با ندهیشده است، نما فیتکل نییتع یها در قانون اساسآن یبرا ییاستثنا
 تواندیمسلمان فاسق، نم ای رمسلمانیو اصوالً فرد غباشد  یبه اسالم و ملتزم به احکام اسالم

 ؛کند تیو اعمال وال یریگمیتصم یمجلس شود و در خصوص سرنوشت جامعه اسالم ندهینما
نظام  کیمناصب در  نیتریاز عال یکی یتصد یبرا خواهدیکه م یاست فرد یهیبد اًیثان
به آن نظام  زیبوده و در عمل ن معتقد یاسیدر نظر به آن نظام س دیداوطلب شود، با یاسیس
دانست؛  یدر حکمران« اصل انسجام هدف»از  یناش توانیالزام را م نی. ااشدملتزم ب یاسیس
د و از تشتت و هرز شواعمال قدرت مشروع اعمال  یبرا یکند که راهبردمی جابیاصل ا نیا

 یبر مبان یمبتن یاسی، لذا نظام سعمل آیدبه یریجلوگ یاسیو امکانات نظام س روهایرفتن ن
 یاسینظام س یبه مبان یو عمل یاست که التزام فکر یبه افراد تقدر یاعطا ازمندین ت،یمشروع

 ،یقانون اساس 1طبق اصل  رانیا یاسینظام س تی(. ماه18: 1992 ،یو ماجد یدارند )غمام
ل به هم در نظر و هم در عم دیداوطلب انتخابات مجلس با نیاست، بنابرا یاسالم یجمهور
 میکه در نظر از رژ یمثال فرد ی. برااشدنظام معتقد و ملتزم ب تیو اسالم تیجمهور

 یشود و فردشناخته نمی یاسالم یکند، معتقد به نظام جمهور تیحما یشاهنشاه یکتاتورید
 تیو اراده اکثر یرأ رشیمتقن از پذ لیو بدون دال رفتهیسالم را نپذ یانتخابات جهیکه سابقاً نت

 شود. نظام شناخته نمی تیجمهور نرک ژهیومتناع کرده است، ملتزم به نظام و بهمردم ا
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بلکه  کند،ینم تیها کفااست که صرف احراز عدم نقض آن نیا طیشرا نیدر خصوص ا گرید نکته
علم حاصل شود که داوطلب معتقد و ملتزم به  نیمراجع ا یمستند به اسناد و مدارک معتبر برا دیبا

 صیتشخ تینخواهد شد. در نها دییفرد تأ تیاست، وگرنه صالح یاسالم یام جمهوراسالم و نظ
بر  یها است و هرچند مبتنآن یو عوامل انسان تیصالح دهندهصیبا مراجع تشخ طیشرا نیا دوجو
 طیشرا نیبودن ا یاست، لکن کل یضرور امریشروط  نیکه بحث آن گذشت، اصل وجود ا یمبان

 نیا انیم هیاختالف رو ای تیصالح دهندهصیتشخ ینهادها یخطا یرا برا نهیممکن است زم
 نیارائه کرد و ا یمتفاوت فیبه اسالم تعار یاز التزام عمل توانینمونه م یکند. برا منهادها فراه

 کیاز مفهوم نزد زین یفقه هایبادر کت نکهیمراتب است، کما ا یو دارا یکیتشک یشرط، مفهوم
فقها اختالف نظر  انیخصوص م نیارائه شده است و در ا یمختلف فیرعدالت تعا یعنیبه آن 

گذار محتمل است که (. حال با توجه به سکوت قانون91-92: 1992 ،یزنجان دیوجود دارد )عم
 ییراهکارها در ادامهبه اسالم متفاوت باشد که البته  یو ناظر از التزام عمل یمجر یهاأتیه فیتعر
 . شودیان میب طیشرا نیاصالح ا یبرا

 هیمطلقه فق تیوال یو اصل مترق یبه قانون اساس ی. ابراز وفادار2-1-1-2
 نیملت است. درج چن کی یهاها و آرمانارزش انگریب ،یمل ثاقیعنوان مبه یاساس قانون
در چارچوب  خواهدیمجلس م ندهینما رایمعقول است، ز امریانتخابات  نیدر قوان یشرط

: 1981 ،یبه انتظام امور بپردازد )خسرو یمندرج در قانون اساس نیادیبن یها و ساختارهاارزش
 نیقوان دینبا ندگانینما 12است و طبق اصل  یگذارقانون ،مجلس فهین وظیتر(. مهم241

کنند که  ادیسوگند  دیدر جلسه اول با ندگانینما نیوضع کنند. همچن یخالف قانون اساس
اصول  ژهیوو به یبراساس اصول قانون اساس ندهینما .«دفاع کنم یهمواره از قانون اساس»

تناقض منجر  نوعیبه  یلذا قبول نداشتن قانون اساس ،دشومربوط به قوه مقننه انتخاب می
 (.121: 1992نژاد، بیشود )حبمی

در نظام  یریپذعنوان شرط انتخاببه زین هیمطلقه فق تیبه اصل وال یابراز وفادار ینیبشیپ
 11اوالً مطابق با اصل  رایز رسد،ینظر مو متناسب به یعقالن رانیا یاسالم یجمهور یانتخابات

 فقیهولیامام عصر )عج(، متعلق به  بتیو امامت امت در دوران غ امر تیوال ،یقانون اساس
 پردازند،یخود م یبه اعمال قوا هیفقینظر ول ریگانه و از جمله قوه مقننه، زسه یو قوا تاس

مخالف  هیمطلقه فق تیبا اصل وال تواندینم یساختار نیمجلس در چن ندهینما کی نیبنابرا
مطابق  اًیو ثان کاهدیم شدتبه یاسینظام س یمدااز انسجام و کار یفرض نیچن رشیباشد و پذ

هاست به آن فقیهولی ییشئون وال یتسر ندگانینما تیحقوقدانان منشأ صالح یبرخ ربا نظ
 نی( و ا192-192: 1999 ،یمیو حک یکعب ؛29-21: 1991 ،یطهران یو جواهر ییکدخدا)
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محسوب  یاسالم یمحوله به مجلس شورا اموردر  هیفقینائب و کارگزار ول نوعیبه ندگانینما
 زین یراز باالترتاز  دیباشد، بلکه با هیفق تیمخالف وال دینبا تنهانه ندهینما نیبنابرا ،شوندمی

معتقدند چون قانون  یکرده باشد. برخ زیابراز ن ینحورا به یاروفاد نیبرخوردار بوده و ا
 تیکفا یبه قانون اساس یابراز وفادار ،شودهم می هیفق تیاصول مربوط به وال یحاو یاساس

فقط  زین 1922و در قانون انتخابات  ستیبند ن نیدر ا هیمطلقه فق تیبه ذکر وال یازیکند و نمی
مسئله در  نیا ژهیو تیسبب اهمظاهراً به یشرط شده بود، ول یبه قانون اساس یابراز وفادار
 زیمسئله ن نیبه ا اطیاحت منظورگذار بهوجودآمده، قانونبه یهاتیو حساس یقانون اساس

 (.492: 1918کرده ده،  ی)سائل استکرده  حیتصر
 هیرو احراز شود و تیصالح صیمراجع تشخ یبرا دیبا زیشرط ن نیذکر است که وجود ا شایان

 نیقوان خصوصدر  یو هاینظر یبرخ نیو همچن هاتیصالح صینگهبان در تشخ یشورا یعمل
 یاصالح قانون انتخابات مجلس شورا حهینمونه ال یبرا ،کندمی قیمسئله را تصد نیا یانتخابات
شرح اصالح نیبد 28ماده  2خود مقرر کرده بود که تبصره  11در ماده  4/2/1981 رخمو یاسالم
نگهبان در  یشورا .«نامثبتابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در فرم » شود:
 28ماده  2در بند »دارد: می انیمصوبه ب نینظر خود در خصوص ا 11مصوبه در بند  نیا یبررس

کفایت  نامثبتصرف ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در فرم  11موضوع ماده 
 .«قانون اساسی شناخته شد 21کند و باید وفاداری به آن احراز گردد، لذا این بند مغایر اصل نمی

ن یاز قانون ا شانیو فهم ا یمراجع انتخابات هیکه در خصوص بحث سابق ذکر شد، روگونههمان
 یبرخ انطباق کامل دارد. هینظر نیبا ا زیاحراز شود و ظاهر قانون ن دیبا یجابیا طیاست که شرا

نظام  ایخود به اسالم  یعمل یبندیکه پا یاند، هر شهروندحقوقدانان در نظر مخالف ابراز داشته
 دیاست، با شتهآن ندا هیعل یرقانونیغ تیابراز کرده و فعال یقانون اساس ای یاسالم یجمهور
 دیعقا تفتیشبر منع  یاعتقاد را مبتن نیداشته باشد و مرجع ناظر حق احراز ا ینامزد تیصالح

بر ادله  یمبتن طیشرا نیا صیاست که اوالً تشخ نی(. پاسخ ا221: 1992 ،یاورینخواهد داشت )
 یعدم اقدام عمل انیم اًیندارد و ثان دیعقا شیبا تفت یصورت گرفته و ارتباط یو قانون یمعتبر شرع

به قانون  یوفاداربا ابراز  ،است یسلب امریکه  هیمطلقه فق تیوال ای یقانون اساس هیعل یرقانونیغ
شده و  حیاکنون در قانون انتخابات تصر آنچهاست، تفاوت وجود دارد.  یجابیا امریکه  یاساس

به احراز دارد، هرچند اشکاالت سابق در  ازیاست که ن یجابیا یست، شرطا زیمالک عمل ن
 وجود دارد.  طیشرا نیبودن ا یخصوص ابهام و کل

 در قانون  یجابیا یماهو طیاصالح شرا یراهکارها ی. بررس2-1-2
داشته باشد تا بتواند در مقام  ییهایژگیو دیقانون، قانون با یشکل تیحاکم شهیبراساس اند 
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 ها،یژگیو نیا نیتراز مهم یکیکند و  انتیص یاجرا از حقوق افراد در برابر قدرت عموم
 یکل طیشرا نیا اصالح ی(. برا18: 1981 ،یریمالم بودن قانون است )مرکز حیروشن و صر

شرط  نییاست، مثل تع طیشرا نیاحراز ا یبرا ینیع یهاضابطه نییمطروحه، تع حلراه نیاول
به قانون  یابراز وفادار»شرط  یجابه« نامدر برگه ثبت یبه قانون اساس یاعالم وفادار»

با  انتویرا ذاتاً نم یماهو یهایژگیاست که و نیراهکار ا نیلکن نقد وارد بر ا ،«یاساس
ورود  نیکه تضمرا  طیشرا نیا نییتع تیغا یکار نیکرد، چون چن انیب یمتماماً ک ییارهایمع

 یطیرا به شرا یفیک طیبرد و عمالً شرامیسؤال  ریز ،است یانتخابات یهاافراد صالح به رقابت
ف خود صر هیدر رو زینگهبان ن یطورکه ذکر شد شوراکند. همانمبدل می اثربیو  یفاتیتشر

 نیندانست و چن یرا کاف نامثبتجمهوری اسالمی ایران در فرم  سیابراز وفاداری به قانون اسا
مسئله در قانون  نیا یبا توجه به مبان ییقانون اساسی شناخت. از سو 21را مغایر اصل  یشرط
 زیانتخابات ن یهای کلسیاست 12بند  1کرد. جزء  نظرصرف هایژگیو نیاز ا توانینم ،یاساس

 طیها و شراو شاخص ارهایمع قیدق نییتع»گذار را به و قانون اشتهمسئله اشاره د نیمجدداً به ا
 یجسم ،یعلم یبر کارآمد دیبا تأک یداوطلبان در چارچوب قانون اساس یو اختصاص یعموم
و قانون  یمربوط و تعهد به اسالم، انقالب و نظام اسالم یهاتیولئمتناسب با مس یستگیو شا
نظر به نیکند. بنابراملزم می «یاقتصاد - یه و سالمت اخالقیفق تیالتزام به وال ژهیوبه یاساس

کرد و راهکار مطلوب  انیب یتماماً کم یارهایرا با مع یفیک تاًیماه طیشرا توانیرسد نممی
تا  لیذ یهابا کاربست روش دیدر قانون با طیشرا نیاست که ضمن حفظ ا نیا یبر مبان یمبتن
 کاست.  طیشرا نیامکان از ابهام ا حد

 طیاز شرا فی. ارائه تعر2-1-2-1
 رایمذکور است. ب طیاز شرا فیارائه تعر ط،یشرا نیکاهش ابهام از ا منظوربهراهکار  نیاول

به اسالم، ممکن است  یبا توجه به ذومراتب بودن التزام عمل ،که بحث شد گونههماننمونه 
 فیبا ارائه تعر تواندیگذار مهوم وجود داشته باشد. حال قانونمف نیاز ا یمختلف یهابرداشت

کند،  یریجلوگ هیاز تشتت رو یتا حد یلینحو تمثمفهوم به نیا قیاز مصاد یتعداد انیو ب
به  دیانجام واجبات و تق یعنیبه اسالم  یمقرر کند که التزام عمل تواندیگذار ممثال قانون یبرا

گذار از التزام به اسالم، مثالً شود که منظور قانونمعلوم می فیتعر نیترک محرمات. براساس ا
از  زیپره ایمذکور اقامه نماز  فیبلکه مطابق با تعر ست،یبه انجام مستحبات ن دیتق

گذار بوده قانون مدنظر یمحرمات شرع ریدروغ نبستن به اشخاص و نهادها و سا ،خواریروزه
های و سیاست و روشن یالتزام به خطوط اساس یعنی یبه نظام اسالم یالتزام عمل ایاست 
مقاومت مردم  تیو حقان یستیونیصه میغاصب بودن رژ رینظ ،یاسالم ینظام جمهور قطعی
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و  گانگانیاستقالل کشور از ب ا،یدر سراسر دن نااز مسلمانان و مستضعف تیلزوم حما ن،یفلسط
 یادر تبصره تواندیگذار مقانون هیقف تیبه وال یدر خصوص ابراز وفادار نیآن. همچن رینظا

که به  ینحوبه یعلم طیدر مح فقیهولی یو فتاو هاو منصفانه نظر یکند که نقد علم حیتصر
 یکند که نقد عملکرد قوا حیتصر ای ستیشرط ن نیناقض ا نجامد،ین گاهیجا نیا فیتضع
ناقض شرط التزام به  ،نجامدینظام ن تیکل فیکه به تضعیها درصورتدستگاه ریگانه و ساسه

 بکاهد.  میمفاه نیا تیتا حد امکان از کل بیترتنیو بد ستین یاسالم ینظام جمهور

 یناقض شروط و افزودن به موارد سلب قیمصاد ی. احصا2-1-2-2
عموم مردم جامعه،  یبه اسالم برا یالتزام عمل رینظ یمیدر خصوص مفاه هیاول یذهن تبادر

 ریقمار و نظا ،یخوارشراب ،یخوارروزه مانندخاص  یک محرماتو تر یانجام واجبات عباد
است،  بندیمسائل پا نیرا که به ا ینگهبان فرد یدر عمل ممکن است شورا یآن است، ول

و  یخواررانت ،یاز اموال دولت سوءاستفاده رینظ یاز سالمت اقتصاد نبودن ربرخوردا لیدلبه
 طیبودن شرا یابهام و کل لیدلبه تیوضع نیدر انگهبان  یکند. شورا تیآن رد صالح مانند

به  یالتزام عمل یعنی 28ماده  1صورت جداگانه با استناد به بند موارد به نیا یو عدم احصا
و  فیطحان نظ ؛49: 1991 ف،ی)طحان نظ پردازدیم بانداوطل تیاسالم به رد صالح

از  یعرف یهمان تلق یریگدر مقابل با توجه به شکل ،(1191-1194: 1998 ،یکدخدامراد
داوطلبان  یبند برا نیمفهوم در قانون، استناد به ا نیا فیمفهوم التزام به اسالم و عدم تعر

 دهندهصیان داوطلبان و مراجع تشخیو موجبات عدم مفاهمه م یستن رشیقابل پذ
 ندهکننقض قیاست که مصاد نیمشکل ا نیا حلراه رسدینظر مکند. بهمی جادیرا ا تیصالح

و  یدر زمره شروط سلب یو مورد یصورت جزئو به ییتا حد امکان شناسا یفیشروط ک
 ای خواریرانترشوه و  افتیگذار دراگر از نظر قانونبرای مثال احصا شوند،  نیمحروم
به اسالم  یناقض شرط التزام عمل یمندرج در قانون مجازات اسالم یجرائم اخالق تمامی

 نامثال مقرر کند که مرتکب یذکر کند. برا یحو مستقل در شروط سلبنرا به طیشرا نیاست، ا
. هستندمحروم از انتخاب شدن  ییبه حکم مراجع صالح قضا یو اقتصاد یجرائم اخالق هیکل

است، لکن  یخود باق یجاو آن شرط به ستیوجود شرط اسالم ن یناف زین راهکار نیالبته ا
استناد به شروط  اًیو ثان کاهدیم یبهام شروط ماهواست که اوالً از ا نیاقدام ا نیا تیمز

به نظام  یشرط التزام عمل یگذار برااقدام را قانون نی. مشابه ادهدیرا کاهش م یماهو
شرط هستند،  نیناقض ا قیرا که از مصاد یتیاست و جرائم امن دادهانجام  یاسالم یجمهور

 یراهکار در حد امکان برا نیم است اذکر کرده است و الز یسلب طینحو جداگانه در شرابه
 . رود کاربه زیبه اسالم ن یو از جمله التزام عمل یشروط ماهو ریسا
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  یسلب یفیک طی. شرا2-1-2
نبودن در زمره  ه،یعبارت است از: نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخاب یسلب یماهو طیشرا

سابق  میرژ یمبان میکه در تحک یبه فسق، نبودن در زمره کسان نابه فساد و متجاهر نامشهور
که  ییهاو گروه هاسازمانو هواداران احزاب،  یالتیاند، نبودن جزو وابستگان تشکنقش داشته

 یماهو طیها از طرف مقامات صالحه اعالم شده است. در خصوص شرابودن آن یرقانونیغ
اوصاف  نید به ادر اتصاف فر دیاحراز شود و در صورت ترد طیشرا نیا نبودالزم است  یسلب

 ،یزاده و داورییشود )رضاعدم اتصاف فرد به آن اوصاف احراز می یعنیهمان حالت سابق 
 کمتر است.  طیشرا نیبر سر ا مناقشه لیدل نیبه هم ،(192: 1991

 ینیع دیالزاماً با یریناپذحقوقدانان معتقدند موارد انتخاب یبرخ زین یسلب طیخصوص شرا در
داوطلبان انتخابات  طیحاکم بر شرا یبر مبان ی(. مبتن11: 1988زاده، یشند )تقبا یابیو قابل ارز

نظام  درباشند،  ینیع دیالزاماً با طیمسئله که شرا نیا ،یقانون اساس 21اصل  ژهیومجلس و به
 نیو نظارت بر ا تیصالح صیتشخ ینهادها نییو اساساً تع ستین رشیانتخابات ما قابل پذ

موردنظر  یاز مبان انتیص منظورو به یفیک طیاحراز شرا لیدلبه اغلب ده،یچینسبتاً پ ندایفر
 است:  لیگذار به قرار ذقانون مدنظر یسلب یفیک طیاست. شرا یقانون اساس

و شهرت به فساد و  هی. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخاب2-1-2-1
 تجاهر به فسق

( و 941: 12، ج 1919، خمینی« )است عصاره فضائل ملت»)ره(:  ینیامام خم ریبه تعب مجلس
کنند. اعمال  دایسوء شهرت به آن ورود پ یافراد فاسد و دارا دیدارد که نبا یگاهیشأن و جا

و عرف  یو اخالق یبراساس نظام ارزش دیبا طیواجد شراافراد  صیتشخ یبرا یشرط نیچن
 (. 241: 1981 ،یشود )خسرو عمالحاکم بر جامعه ا

. در خصوص شود نییابهام است و الزم است در قانون تب یو دارا یکل یشرط زیشهرت ن سوء
. منظور از رفتار سوء موضوع شرط، اعمال 1: رسدینظر مسوء شهرت دو فرض به یمعنا

به اسالم را که همان  یالتزام عمل قیاز مصاد یکیگذار عمالً قانون نیخالف شرع است، بنابرا
. 2 ؛کرده است حینحو مجزا تصربه تیاهم سبببه انجام اعمال خالف شرع است، بهشهرت 

شرط  نیبه فساد، ا نامشهور تیشرط محروم ایبه اسالم  یوجود شرط التزام عمل لیدلبه
است و رفتار سوء موضوع سوء شهرت، اعمال خالف شرع  دیجد یموضوع انیدرصدد ب

فرد مؤثر  تیو متعارف جامعه است که در صالح ییخالف عرف عقال امریبلکه  ست،ین
آن. با توجه به  ریو نظا ییگرافهیو طا یشهرت به باندباز ،یلوحاست، مثالً شهرت به ساده
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قانون انتخابات  28آنکه ماده  گری. نکته درسدینظر متر بهگذار فرض دوم موجهحکمت قانون
شرط  کیعنوان به «هینداشتن سوء شهرت در حوزه انتخاب»است و  یجابیا طیشرا انیمجلس در ب

  دارد. ازیبه اصالح ن ثیح نیو از ا ستیماده سازگار ن اقیبا س یجابیا طیشرا انیدر م یسلب
 یبه امانت و درستکار تیشرط معروف 1288از انقالب در قانون دوم انتخابات مصوب  شیپ

شرط حذف شد. پس از انقالب در قانون انتخابات مصوب  نیا 1292در سال  یآمده بود، ول
حقوقدانان عدم  ی. برخدششرط  «یعدم اشتهار به فساد و نادرست»انقالب  یشورا 1918

و همچون قانون انتخابات  دانندینم یمجلس کاف یندگینما یتصد یبرااشتهار به فساد را 
مجلس  یندگینما یالزم برا طیرا از شرا« و امانت یاشتهار به صداقت و درستکار» 1292

در نظام  تیصالح صیتشخ یمطابق با مبان رسدیظر من(. به91: 1929 ،ی)مدن دانندیم
 یارتقا»که  زیانتخابات ن یهای کلسیاست 12مستند به بند  ژهیوو به رانیا یانتخابات

 یجمهور ستهیدر انتخاب داوطلبان تراز شا -مناسب یسازنهیهمراه با زم-ینیگزستهیشا
صرف اکتفا به  ،کندرا مقرر می« وطمرب گاهیمتناسب با جا ییهایژگیو یو دارا رانیا یاسالم

 یمجلس شورا یندگینما همچون یمنصب یعدم سوء شهرت برا ایعدم اشتهار به فسق 
 یاریمع ینیگزیو جا ستین ستهیشا یاسالم یهاو ارزش نیبر مواز یمبتن یدر نظام یاسالم

است.  سزاوارتر یجابیا یعنوان شرط ماهوبه یاشتهار به صداقت و امانت و درست همچون
 مکانو مبهم بودن و عدم ا یدر قانون، همان مسئله کل یشرط نیچن نییتع یالبته مانع جد

 یارهایبرده در خصوص معنام یهامفهوم با روش نیا رسدینظر ماست که به ینیع یابیارز
امضا از  ینیتعداد مع یآورجمع مانند یکم یارهایمع نییتع ای فیتعر ریسابق نظ یجابیا یماهو
 باشد.  یقابل محدودساز زیخاص ن طیبا شرا یافراد ایوندان شهر

سابق نقش  میرژ یمبان میکه در تحک ی. نبودن در زمره کسان2-1-2-2
 سابق  میو وابستگان به رژ اندداشته
ملت حق دارد از ورود  ،گیردبر خواست و اراده مردم شکل می یمبتن دیجد میرژ کههنگامی

است، از انتخاب شدن  کردهیکه در تقابل با منافع ملت عمل مسابق  میو حکام رژ نفعاال
را  یخود بر منافع عموم یمنفعت شخص یبا ملت و برتر تیافراد ضد نیا رایمحروم کند، ز

ها در گذشته خواهد آن یاعمال استبداد دییها به عرصه انتخابات، تأو ورود آن داناثبات کرده
 نیعنوان شد، ا یماهو طیکه در خصوص شرا یل(. طبق اصل ک212: 1981 ،یبود )خسرو

 یمبان میتحک» زیشرط ن نیداشته باشند. در ا ییباال ریتفس تیمبهم بوده و قابل دینبا طیشرا
 نیا فیگذار حداقل به تعرالزم است که قانون نیابهام است، بنابرا و تیکل ی، دارا«سابق میرژ

 یقیو مصاد ستیچ «میتحک»و « سابق میرژ یمبان»از  یشرط بپردازد و مشخص کند که مراد و
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هم داوطلبان با حقوق خود آشنا شوند و هم در صورت دارا  بیترتنیکند تا بد انیاز آن را ب
 نکنند.  نامبتدر انتخابات ث یسلب طیبودن شرا

و  هاسازمانو هواداران احزاب،  یالتی. نبودن جزو وابستگان تشک2-1-2-3
  یرقانونیغ هایگروه

 نیا رایز ،کندمی یریجلوگ زین یافراط هایگروهانتخابات مطلوب از ورود وابستگان  نظام
با  ریمغا یرفتارها ایموجودند  یاسینظام س براندازیآشوب، اغتشاش و  جادیدنبال ابه هاگروه

در  گیریتصمیمدر پارلمان  هاییگروهافراد و  نیجامعه دارند. حضور چن نیادیبن هایارزش
ممکن است گفته  گریکند. از جانب دمواجه می یمختلف را با مشکل جد لخصوص مسائ

 هاآن رایز ،باز کرد زین یافراد نیورود چن یراه را برا دیشود که پارلمان عصاره ملت است و با
که در پاسخ باید گفت که در عمده  کنندمی یندگیرا نما یاز تفکرات اجتماع یبخش زین

پارلمان  لیو هدف از تشک یوجود تیاست که غا ییجاتا  مشارکت نیا یاسیس هاینظام
 .(22: 1992 ان،یمخدوش نشود )منصور

مثال در  یوجود دارد. برا زیکشورها ن ریمخالفان در سا یبرا یاسیس اتیاز ح تیمحروم نییتع
 شدن انتخابو  یاسیس تیاز فعال یناز هایمرام یآلمان فدرال احزاب نژادپرست و دارا

را با  یدسته از دشمنان دموکراس نیانحالل ا تواندیفدرال م یقانون اساس وانید و اندمحروم
به نقل از  ؛11: 1988زاده، ی( اعالم کند )تقیبا قانون اساس رتیبودن )مغا غیراساسیاستناد به 

Fromont, 2003: 94-95.) 
خصوص به حصالیقبالً توسط مراجع ذ دیبا لیدال نیا کیدموکرات یاز کشورها یاریبس در

است در  ستهیفراهم نشود و شا قهیاحراز شده باشند تا امکان اعمال سل ییمراجع قضا
(. 292: 1914 ،یشود )صمد دیق زیخصوص همه شروط، احراز آن شرط توسط دادگاه صالح ن

بند منظور از مقامات  نیمشخص نکرده است که در ا یاسالم یقانون انتخابات مجلس شورا
بوده است  انیگذار در مقام بچون قانون رسدینظر ممراجع هستند و به ایت صالحه کدام مقاما

دارد، مقامات صالحه  حیتصر ییبه حکم مرجع قضا یریناپذاز انتخاب گرید یو در موارد
امکان  نیو ا ستیمنحصر ن زیچهارگانه ن عدر مراج یندارد و حت ییانحصار در مراجع قضا

را بسته به موضوع، مرجع  یابات فراهم است تا هر نهادو ناظر انتخ یمجر ینهادها یبرا
 صالح فرض کنند.

 ( ی)صور ینیع طی. شرا2-2
و محسوس  ینوع ،ینیع یاالحراز بوده و با ابزارهااست که سهل یطیشرا ینیع طیاز شرا مراد
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 یهانظام شتریدر ب یاندک راتییبا تغ طیشرا نی(. ا129: 1918 ،ینقیهستند )عل یابیقابل ارز
 از یناش ایاست که  یاهیبر مسائل مشترک و اول یمورد توجه قرار گرفته و مبتن ایدن یانتخابات

حفظ  یبرا ییهااز دغدغه یناش ایاست  ینحو کلپارلمان به یندگیاقتضائات منصب نما
 انتخابات پارلمان. یسالمت و آزاد

الزام به  یقانون اساس بر اصول یمبتن ینیع طیشرا نییدر خصوص تع ،یماهو طیشرا برخالف
متناسب با  دیگذار باو قانون ستیقابل برداشت ن یو جزئ یجابینحو اخاص به یطیشرا نییتع

اقدام کند. در  طیشرا نیا نییبه تع یقانون اساس یکل یزمان در چارچوب رهنمودها اتیمقتض
قانون  9اصل  9بند  همچون یوجود دارد که با استناد به اصول یموارد نگهبان یشورا هیرو

 نیی)مشارکت عامه مردم در تع یقانون اساس 9اصل  8بند  ایناروا(  ضیتبع ی)نف یاساس
 یاسالم یتوسط مجلس شورا ینیع طیشرا یبرخ نیی( از تعیو اجتماع یاسیسرنوشت س

 شده است. یریجلوگ

  یجابیا ینیع طی. شرا2-2-1
کشور  تیبارت است از: تابعقانون انتخابات مجلس ع 28مثبت مطابق ماده  یصور طیشرا

 یدر حد برخوردار یمعادل آن، سالمت جسم ایارشد  یمدرک کارشناس ران،یا یاسالم یجمهور
 سال تمام. 11سال تمام و حداکثر  92حداکثر سن  ،ییو شنوا ییایگو ،یینایاز نعمت ب

  تی. تابع2-2-1-1
مرتبط  ینیبه دولت مع است که شخص را یو معنو یاسیس یارابطه» یکل فیدر تعر تیتابع

از  یکیعنوان به تیر کشورها تابعبیشت یانتخابات نی(. در قوان92: 1912 ،یری)نص «سازدیم
اعمال سمت  شکبی( و 122: 1992نژاد، بیشده است )حب نییورود به پارلمان تع طیشرا
 ،یتیامن ،یاسیس ،یتعلق خاطر به مسائل فرهنگ یدارا ندگانیکه نما کندمی جابیا یندگینما

 نیبا ا گانهیکشور ب تیموجود در جامعه باشد و اصوالً تابع یو انسان یارزش ،یاقتصاد ،یحقوق
 (. 244: 1981 ،ی)خسرو ستیتعلق خاطر سازگار ن

 ستهی( شای)و نه اکتساب یاصل تیتابع یصرفاً فرد دارا رانیا یاسالم یجمهور نیمطابق قوان 
ها منجر نخواهد شد. آن یریپذبه انتخاب یزمان دوره چیمجلس است و گذشتن ه یندگینما

 اخذرا  یرانیا تیتابع یقانون یمراحل یکه فرد با طیدرصورت یقانون مدن 982براساس ماده 
 یاسالم یمجلس شورا یندگیمناصب از جمله نما یبرخ یاز تصد ،(یاکتساب تیعکند )تاب

 محروم است.
کرده است،  فیتکل نییتع یاکتساب تیابعگذار در خصوص تکه مالحظه شد قانونطورهمان
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جمع شدن  یمضاعف به معنا تیمضاعف ساکت است. تابع تیتابع خصوصلکن قانون در 
 نی(. پس در ع1129: 2، ج 1918 ،یلنگرود ی)جعفر استدر شخص  شتریب ای تیدو تابع

را تابع خود  هاآن ت،یتابع یاعطا هایسیستمتفاوت  تبعبه زین گریند، دولت دایآنکه تابع دولت
 تیمتبوع خود، تابع یکه بدون اطالع کشورها ی(. اشخاص29: 1921 ،ی)خلعتبر داندیم

با  رسدینظر م. بهندکن دایمضاعف پ تیکه تابع ندشویموجب م نند،کیم لیرا تحص یدیجد
 تیممنوع زمینۀکه در  یمصالح یاست و تمام یو معنو یاسیس یاعلقه تیتابع نکهیتوجه به ا

 دیوجود دارد، با زیخصوص ن نیوجود داشت، در ا گانگانیمجلس توسط ب یندگینما یدتص
را کسب  گانهیکشور ب تیتابع ینحو ارادکه به یحداقل افراد ایمضاعف  تیدارندگان تابع

 ناما اگر تابع ی. در نظام حقوقشوندمجلس محروم  یندگیمنصب نما یاند، از تصدکرده
 تیکسب تابع ینحو ارادرا که به یفرد دیبا یاول قیندارند، به طر یداتوریامکان کاند یاکتساب

البته به  ،خود دانسته و از انتخاب شدن محروم شود یرانیا تیبه تابع اعتنایب ،کندمضاعف می
فرزندان  ایکه همسر  زیرا ن یمسئله افراد نیبر ا یمبتن توانیو استقالل کشور، م یتیامن لیدال
متخاصم  یکشورها یمضاعف برخ تیتابع یدارا اینحو مطلق مضاعف به تیتابع یها داراآن

و  یمنافع فرد حیتعارض منافع و امکان ترج لیدلهستند، به رانیا یاسالم یبا جمهور
 محروم کرد.  یداتوریاز کاند یبر منافع مل یخانوادگ

 ارشد و باالتر  ی. مدرک کارشناس2-2-1-2
ارشد  یداشتن مدرک کارشناس» ،یاسالم یخابات مجلس شوراقانون انت 28ماده  4موجب بند  به
سابق مجلس و  ندگانی. نما1در انتخابات مجلس است، با دو استثنا:  یشرط داوطلب« معادل آن ای
 باالتر(.  یلیمقطع تحص کیاز  یبرخوردار ازیامت ی. آزادگان، جانبازان و رزمندگان )دارا2

نمایندگی مجلس شورای اسالمی معادل  ۀ(، هر دور22/1/1982)الحاقی  28ماده  9تبصره  مطابق
سابق  ندگانینما نیشود، بنابرایک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می

 نیچن رسدینظر مدارند. به یداتوریمعادل آن حق کاند ای یمجلس با داشتن مدرک کارشناس
نارواست،  ضیتبع قیاز مصاد یقانون اساس 9اصل  9و مطابق بند  رسدینظر نمبه جهمو ییاستثنا

تعارض منافع است. ممکن  یخود در مسئله مورد بحث دارا زیمقرره ن نیواضع ا نکهیخصوص ابه
ارزشمند  یامجلس به تجربه یندگیدوره نما کیبا سابقه  سانسیل یاست ادعا شود که فرد دارا

 رادیرافع ا زیاستدالل ن نیا یول ،کندمی هیحالت توج نیرا در ا ضیتبع نوعیبهکه  است افتهیدست 
در  یباالتر از داوطلب ای یتیحاکم امورسطح سابقه کار در  نیبا هم یممکن است فرد رایز ست،ین

 یحت ایسابقه وزارت  یو دارا سانسیمدرک ل یمثال شخص دارا رایانتخابات محروم است، ب
 ارد. ند یشرط، حق داوطلب نیبر ا یمبتن یجمهور استیر ابقهس
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شده است، الزم است تا  یو تخصص دهیچیپ اریبس یندگینما فیآنجا که امروزه وظااز
خاص،  نهیزم کیدر  یمتخصص باشند و تخصص کاف یمختلف یهادر حوزه کیهر ندگانینما

 دهی(. به عق248: 1981 ،ی)خسرو رودیشمار ممد بهاکار یندگینما کیامروزه شرط تحقق 
 یلیمدرک تحص انیم توانیهرچند م یلیشرط مدرک تحص ینیبشیحقوقدانان در پ یبرخ

برقرار کرد،  میارتباط مستق یادیتا حد ز یگذارو سطح قانون ندگانینما تیفیک شیباالتر و افزا
قرار دهد و  ییگراالشعاع مدرکباشد که مشارکت مردم را تحت ینحوبه دیشرط نبا نیا یول

 اراتیو اخت فیبا وظا جمهوررئیس یبرا نکهیا بهجه ناروا شود. با تو ضاتیموجب بروز تبع
 یبرا ژهیوارشد به یدر نظر گرفته نشده است، اشتراط کارشناس یخاص یلیشرط تحص عیوس

از آنکه مجمع  شیمجلس ب»و  رسدینظر ممحروم قابل مناقشه به هیانتخاب یهاحوزه
« ه و باتجربه مردم باشدآگا نیمجمع معتمد دیباال باشد، با یلیبا مدرک تحص نیمتخصص

رو به گسترش  تیوضعبه نظر نگارندگان اوالً با توجه  (. به112: 1992نژاد، بی)حب
شرط داشتن مدرک  ،یآموزش عال ییایگسترش جغراف نیندر کشور و هم ییگرامدرک

و  ضیو موجب بروز تبع یستن گیرانهسختمجلس  یندگینما یتصد یارشد برا یکارشناس
پارلمان  نکهیبا توجه به ا یشود و در ثاننمی ینحو اساسبه شوندگانخابانت کاهش مشارکت
باشد، وجود  یکه نماد تعقل، تخصص و پختگ یاست و مجلس دوم یمجلسدر کشور ما تک

 مانند یشود و شرط نیمجلس تأم کیتا در حد امکان در همان  دیبا هایژگیو نیندارد، ا
منجر  یتخصص یهاونیسیعملکرد کم یارتقا هب اندتویارشد م یکارشناس یلیمدرک تحص

به  ندگانیبر دانش و تخصص نما هیبا تک یترمدتر و منسجماکار نیقوان تینهادر و شود 
 برسد.  بیتصو

  ییو شنوا ییایگو ،یینایاز نعمت ب یدر حد برخوردار ی. سالمت جسم2-2-1-3 
 یجسمان ییرا دارند که از توانامجلس  یندگینما یداوطلب یستگیشا یاست که افراد یعیطب

 یتصد یو روشن برا یعقالن امری نیبرخوردار باشند و ا یندگینما فیوظا یفایا یالزم برا
از موارد مذکور باشد،  ریغ یماده اگر نقص جسمان نیاست. براساس ا یتمام مناصب عموم

که اگر فرض  نیدر خصوص ارو ازاینمجلس باشد و  یندگینما یبرا یمانع تواندینم
قانون ساکت  شد،یم یندگینما فیبود که عرفاً مانع انجام وظا حدیفرد به یجسمان تیوضع

 نکهیا گریرا مقرر کند. نکته د یحکم زین یفرض نیچن یبرا دیقانون با رسدینظر ماست و به
بهتر است  روازاینو  ستین یندگینما یفایا یراستا در یمانع یینایفقدان ب رسد،ینظر مبه

 حذف شود.  یینایشرط ب
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 سال تمام 67سال تمام و حداکثر  33. حداکثر سن 2-2-1-6
آن شود  یمتصد یاست که فرد نیخاص خود مستلزم ا یهایدگیچیپ لیدلبه یندگینما سمت

حداقل  نییباشد و تع دهیرس یمصالح و منافع عموم صیاز فهم و درک و تشخ یاکه به درجه
متفاوت خواهد  رهیو غ ینوع نظام انتخابات ت،یترب ،یفرهنگ یهاهنیو حداکثر سن متناسب با زم

به نسبت بلوغ  یسن باالتر پذیریانتخاب ی(. معموالً کشورها برا244: 1981 ،یبود )خسرو
دادن و داوطلب شدن  یسن رأ نی. فاصله برندیگی( در نظر می)حق رأ یاسیبلوغ س ای یمدن

 تی(. مخالفان محدود218: 1914 ،یل است )صمدسه سا نیانگیم طوربهکشورها  ریدر سا
طرفداران  زیداوطلبان وجود ندارد و در مقابل ن تیالحسن و ص نیب هایمالزممعتقدند  یسن

وسال را از سناعتبار شدن مجلس با ورود افراد کمجوانان و کم تجربگیکم یسن تیمحدود
 (. 492: 1918کرده ده،  ی)سائل کنندیخود عنوان م لیدال

معتقدند که  ران،یجوانان امروز جامعه ا یو علم یاسیس ،یاجتماع طیبا توجه به شرا یبرخ
( 111: 1992نژاد، بی)حب کند دایکاهش پ دیمجلس با یداتوریکاند یسال برا 92حداقل سن 
الزم  طیپس شرا افتد،یاتفاق م یسالگ 18در  یاسیاست که اگر بلوغ س نیا گریو استدالل د

کاهش سن  نیبنابرا ،شودسال محقق می 92کمتر از  نیهم در سن پذیری خابانت منظوربه
 یهاییتوانا زمینۀتناقض در  یمستلزم نوع یریپذسن انتخاب شیبا افزا همزمان یدهیرأ
نظر نگارندگان اوالً با توجه  (. البته به14-19: 1981زاده، ی)تق مردم است یو اجتماع یاسیس

 التیکه فرد بدون وقفه به تحص یارشد در حالت یکارشناس رکودن مدشرط دارا ب ینیبشیبه پ
 یبرا یانیسال ینیبشیشود و پمدرک می اخذموفق به  یسالگ 21 ای 24بپردازد، در  هیعال

 رانیمجلس دوم در ا نبود اًیو ثان رسدینظر مبه یو کسب مهارت ضرور یاندوزتجربه
سال در  92حداقل سن  نییتع نیبنابرا ،کندمی جابیا ار ترباتجربه یندگانیضرورت وجود نما

 . رسدینظر مو موجه به یمنطق ،یاسالم یمجلس شورا یندگینما یتصد یقانون برا

 یسلب ینیع طی. شرا2-2-2
قابل احراز  سادگیبه ینیاست که با ابزار ع یسلب طیآن دسته از شرا ،یسلب یصور طیشرا

 ،و استعالم سوءپیشینه ییادره از مراجع قضااحکام ص قیاز طر ییاست. محکومان جزا
 یهاشیآزما قیحکم دادگاه و معتادان به مواد مخدر از طر قیمواد مخدر از طر انیقاچاقچ

 میرژ یهابه نهادها و انجمن یحکم دادگاه و وابستگ ایمحجوران براساس شناسنامه  ،یپزشک
به دو دسته  یسلب ینیع طیشرا نتریمهمد. ناستعالم سوابق فرد قابل احراز قیسابق از طر

 هستند.  میقابل تقس یو شغل ییجزا تیمحروم
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 ییجزا تی. محروم2-2-2-1
از  تینحو خاص، مستحق محرومجرائم را به یبه برخ تیمحکوم 92در ماده  گذارقانون
 موارد عبارت است از:  نی. اداندیانتخابات مجلس م یداوطلب

 اند؛شدهمحکوم  رانیا یاسالم یجمهور هیکه به جرم اقدام عل یکسان
 ؛به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی نامحکوم 

 ؛مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد ،یبه حدود شرع نامحکوم
 ؛باشند یاساس یقانون 49که به حکم دادگاه مشمول اصل  یکسان

به  ناکومو مح گرانیاختالس و ارتشاء، غصب اموال د ،برداریکاله انت،یبه خ نامحکوم
 ؛به حکم محاکم صالحه قضایی یمال سوءاستفاده

 مواد. نیبه ا نامواد مخدر و معتاد انیقاچاقچ
، آن حکم براساس قانون مالک عمل مذکوراز جرائم  کیدر هر یصورت وجود حکم قطع در

 یو اخالق یسالمت اقتصادبر انتخابات،  یهای کلذکر است که در سیاست شایانخواهد بود. 
موارد جرائم  ریگذار موظف است ساقانونرو ، ازایناست شده دیتأک ژهینحو وان بهداوطلب
کند و چون تعداد  نییاز انتخاب شدن تع تیعنوان موارد محرومبه زین یخالقو ا یاقتصاد
و  یاز جرائم اقتصاد یکیبه  یقطع تیمحکوم»است، بهتر است  ادیجرائم ز نیا قیمصاد
 شود.  نییتع یشروط سلباز  یکیعنوان به «یاخالق

 ( ی)نسب یشغل تی. محروم2-2-2-2
که دارا  یو نفوذ هاتیصالح سببرتبه بهمناصب عالی یکشورها دارندگان برخ یبرخ در

برنده شدن در انتخابات بهره  یهستند و ممکن است از منابع و امکانات تحت کنترل خود برا
در مدت  نکهیاند، مگر اخود محروم شدهببرند، از داوطلب شدن در انتخابات با حفظ سمت 

اصل  تیرعا لیدلکشورها به یدر برخ یاز انتخابات استعفا داده باشند و حت شیپ یزمان معقول
از شرکت در  زیرا ن هیمناصب حوزه انتخاب یدر انتخابات صاحبان برخ یطرفی و برابربی

 ت،یمحروم نیا ینیبشیپ یاصل تی(. غا212: 1981 ،ی)خسرو اندانتخابات محروم ساخته
 انتخابات است.  ندایسالمت انتخابات و عدم نفوذ در فر نیتأم
قانون انتخابات مجلس  29در ماده  یلیتفص ارینحو بسمسئله به نیا زین رانینظام انتخابات ا در

مگر با  ؛شوندمی میواسطه شغل به دو دسته تقسبه نامورد توجه قرار گرفته است و محروم
 مذکور در ماده: یاشرط استعف

وزرا و  ریند، نظاسراسر کشور محروم هیانتخاب هایحوزهاز داوطلب شدن در  ایعده. 1 
 ؛هاآن نامعاون
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 ریدر سا یند، ولاخود محروم تیمحل مسئول هیانتخاب هایحوزهاز داوطلب شدن در  ی. برخ2 
سمت در اجرا و نظارت بر  یراافراد دا ایاستاندار  مانندقادر به داوطلب شدن هستند،  هاحوزه

  ؛هیحوزه انتخاب کیانتخابات در 
است و  گیرانهسخت اریبس ینسب ناپذیریانتخابگذار در خصوص قانون هیرو رسدیم نظربه

 یآزاد نیدر جهت تضم دیبا هیرو نیدارند. ا یعیوس اریگستره بس ینسب ناپذیرانانتخاب
اتخاذ »انتخابات،  یهای کلسیاست 12بند  4ء شود. مطابق با جز لیتعد یانتخابات مقدار

از  یانتخابات نیدر قوان« حضور داوطلبان شاغل تیبه حداقل رساندن ممنوع یالزم برا باتیترت
 نیمکلف است در جهت تحقق ا زیگذار ناست و قانون ینیگزستهیشا ندایفر یارتقا یهاروش

داوطلبان انتخابات مجلس توسط  طیراش نییرا اصالح کند. البته تع یانتخابات نیقوان امر
 رهیدا کنندیم یسع ندگانینما یست و طبعاً برخا زین فعمجلس متضمن تعارض منا ندگانینما

مسئله  نیخود را حذف کنند و ا یانتخابات یرقبا نوعیبهو  هندرا گسترش د رانیناپذانتخاب
نگهبان در  یزاوار بود شورااست که س یشغل رانیناپذانتخاب نییتع یاساس یهااز چالش زین

انتخابات نشان  نیقوان ریس ی. بررسدادیمورد توجه قرار م زینکته را ن نیا نیقوان نیا یبررس
 افزوده شده است.  یشغل رانیناپذانتخاب رهیبر دا جیتدرکه به دهدیم

 تیممنوع ،ناپذیریانتخابگسترده  ینیبشیپ یجاگذار بهبهتر است اوالً قانون رسدیم نظربه
است که  نیروش ا نیا تیرا مورد توجه قرار دهد. مز یندگیمشاغل با نما یجمع برخ

و صرفاً داوطلب  کندینم یریجلوگ یندگیاز اصل نما ناپذیریانتخابجمع برخالف  تیممنوع
را انتخاب کند و  یندگیلزوماً نما ای یکی یندگیشغل سابق و نما انیکند که مرا ملزم می

مواجه  زیاز دست رفتن شغل سابق و عدم انتخاب شدن ن تیوطلب با خطر وضعدا همچنین
 رانیدر ا یشغل ناپذیریانتخاب ادی(. ممکن است علت گستره ز92: 1988زاده، ی)تق ستین

 یاعضا ینیبشیپ رینظ یباشد که البته با طرق یادورهانیانتخابات م یدغدغه لزوم برگزار
قابل حل  نامجلس در صورت منتخب شدن داوطلب یندگیانم لیتحم ای البدلیمنتخب عل

 دیدر قانون با ینسب ناپذیریانتخاب میدر تنظ مسئله نیاصل ا رشیدر صورت پذ اًیثان ؛است
مسئله که تأمین سالمت  نیا تیغا دیمتناسب با تیمحروم نیو ا ردیصورت گ یدقت کاف

در  کهدرحالی رد،یام است صورت گانتخابات و جلوگیری از اعمال نفوذ و سوءاستفاده از مق
 تیمثال محروم یوجود ندارد، برا ذکرشدهدر بعضی افراد  وضوحبهمالک مزبور  یقانون فعل
استانداران، شهرداران و بخشداران  یسراسر کشور برا هیانتخاب یهادر حوزه یاز داوطلب

محل خدمت خود  هیبچند حوزه انتخا ای کیها در نفوذ و قدرت آن رهیاصوالً دا کهدرحالی
ندارند، با  یخاص ییکه قدرت اجرا یمشاوران مقامات عال تیمحروم ایو  ستین یمنطق ،است
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 تلزممسئله مس نیالبته ا ،کاسته شود نااز حجم محروم دیو با ستیگذار سازگار نهدف قانون
و نحوه  یانتخابات غاتیقواعد ناظر بر تبل ژهیوبه یانتخابات یاصالح ساختارها و سازوکارها

از قدرت کاهش  سوءاستفادهست تا امکان فساد و ا زیداوطلبان ن یمنابع مال کردنهیو هز نیتأم
 زا سوءاستفادهعدم  ثیشود. البته از ح نیتأم یگریگذار از طرق دکند و غرض قانون دایپ

 رینابرابر با سا یتیمجلس در وضع ندگانیقابل تأمل است که خود نما زینکته ن نیقدرت ا
ها نام برده شده است، عرفاً ماده از آن نیکه در ا یاز اشخاص یقرار دارند و برخ داهایکاند

اصالح  روازاینخود دارند و  هیمجلس در حوزه انتخاب ندگانیکمتر از نما یقدرت و نفوذ
 .رسدینظر مبه یضرور مذکور یهابر مالک هیقانون انتخابات مجلس با تک 29ماده  یاساس

 یگیرنتیجه
در خصوص  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 21اصل  ژهیوبر ادله مختلف به یمبتن
از شروط و  یو برخ ستیساکت ن یاسالم یمجلس شورا ندگانینما طیشرا نییتع
 نیشده است، بنابرا نییتع یدر قانون اساس ینحو ضمنمجلس به ندگانینما یهایژگیو
به  یاعتقاد و التزام عمل مانندمجلس  نتخاباتاداوطلبان  یبرا یفیشروط ک یبرخ نییتع

گذار و قانون رددا یدر قانون اساس شهیر هیفق تیو وال یاسالم یاسالم و نظام جمهور
 دیینظر را تأ نیا زینگهبان ن یشورا هیو رو ردیبگ دهیشروط را ناد نیا تواندینم یعاد
 نیو مبهم بودن ا یکل ،یلدر قانون انتخابات فع طیشرا نیا نییکند. مشکل عمده تعمی
ها را با آن توانینم تاًیند که ماهایشروط یفینظر نگارندگان شروط ک است. به طیشرا
بر  یمبتن یهابا استفاده از روش تواندیگذار مقانون یکرد، ول انیب یتماماً کم یارهایمع

 فیو تکال وقبکاهد و حق طیو ابهام شرا تیاز کل لیذ یبا استفاده از راهکارها یمبان
 کند:  نیتضم یترنحو مطلوبرا به ناو داوطلب یمراجع انتخابات

 یسلب ای یجابیا قیاز مصاد یتعداد یلیتمث انیو ب فیبا ارائه تعر تواندیگذار م: قانونفی. تعر1
 ؛کند یریجلوگ هیمفهوم در حد امکان از تشتت رو نیا

صورت و به ییتا حد امکان شناسا یفیکننده شروط کنقض قی: مصادیسلب قیمصاد ی. احصا2
 .احصا شوند ناو محروم یدر زمره شروط سلب یو مورد یجزئ
 شود: می شنهادیپ لیمجموعه اقدامات ذ زین ینیع طیو اصالح شرا لیخصوص تکم در
  ی؛سلب ینیع طیاز شرا یکیعنوان به یمضاعف اکتساب تیتابع یی. شناسا1
از  یکیعنوان نحو مطلق بهبه «یو اخالق یز جرائم اقتصادا یکیبه  یقطع تیمحکوم» نیی. تع2

  ی؛شروط سلب
همراه اصالح ساختارها و جمع مشاغل به تیو اکتفا به ممنوع یشغل نا. کاهش حجم محروم9
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منابع  کردنهیو هز نیو نحوه تأم یانتخابات غاتیقواعد ناظر بر تبل ژهیوبه یانتخابات یسازوکارها
  ؛داوطلبان یمال
 یندگینما فیکه عرفاً مانع از اعمال وظا یجسمان تیوضع یافراد دارا یبرا تیمحروم .4

 ؛مجلس یندگینما یبرا یینایاست و حذف شرط ب
 ندگانینما انیناروا م ضیاعمال تبع منظورقانون انتخابات مجلس به 28ماده  9. حذف تبصره 1

 ارشد. یدر دارا بودن مدرک کارشناس نیریسابق مجلس و سا
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