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 ده یچک
اساس  اصل    ران ي ا   ی اسالم   ی جمهور   ی قانونگذار  اساس   115در  ر   ط ي شرا   ی قانون    است ي داوطلبان 

تع   ی جمهور  ا   ن یی را  موجب  به  است.  »رئ   ن ي کرده  م   د ي با   جمهور س ی اصل  مذهب   ان ی از  و    ی رجال 
شرا   ی اس ی س  واجد  ا   ر ي ز   ط ي که  گردد:  انتخاب  ا   االصل، ی ران ي باشند  مدّبر،   ر ي مد   ران، ي تابع    ی دارا   و 

سا  مبان   بقه حُسن  به  معتقد  و  مؤمن  تقوا،  و  امانت  رسم   ران ي ا   ی اسالم   ی جمهور   ی و  مذهب    ی و 
ا   يی ها از چالش   ی ک ي کشور«.   ابهام در حصر   ن ي که همواره در خصوص  داشته،    ا ي   ی اصل وجود 

در    ی مقنن عاد   ت ی اصل است که حسب مورد بر حدود صالح   ن ي مذکور در ا   ط ي بودن شرا   ی ل ی تمث 
ر   طلبان داو   ط ي شرا   ن یی ب ت   ا ي   ل ی تفص  ا   ی جمهور   است ي انتخابات  است.  قالب   ن ي اثرگذار  در    ی مقاله 
تحل   ی ف ی توص  بررس   ، ی ل ی ـ  ا   ت ی حدود صالح   ی ضمن  در  برخالف    نه ی زم   ن ي مجلس  که  کرد  اثبات 

به حصر   دگاه ي د  قائل  که  به   ط ي بودن شرا   ی غالب  و  آن عدم صالح مزبور    ی مجلس شورا   ت ی تبع 
تفص   ی اسالم  تمث   ی جمهور است ي ر   ط ي را ش   ن یی تب   ا ي   ل ی در  و    ط ي قلمداد شدن شرا   ی ل ی است،  مذکور 

به به  انتخابات و    ی کل   ی ها است ی با س   ی عموم   ط ي شرا   يی منظور شناسا تبع آن صالح دانستن مجلس 
همخوان   ی شورا   ی نظرها   ی برخ  ا   ی شتر ی ب   ی نگهبان  ضمن  صالح   نکه ي دارد؛  به  توجه  عام    ت ی با 

  115مصرح در اصل    ی اختصاص   ط ي ا شر   ن یی امکان تب   ، ی قانون اساس   71مجلس در اصل    ی قانونگذار 
    . مفروض است 
  ی رجال مذهب   ، ی جمهور   است ي انتخابات ر   ، ی قانون اساس   71اصل    ، ی قانون اساس   115اصل    : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 
ار برگزار يکی از انتخاباتی که در جمهوری اسالمی ايران هر چهار سال يک بحقوق    در حوزه 

شرايط  می انتخابات،  اين  به  مربوط  مسائل  از  يکی  و  جمهوری  رياست  انتخابات  شود، 
است. انتخاب اصل    شوندگان  بر  کسانی    115مبتنی  ايران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 

رئیسمی میان  توانند  از  که  شوند  مذهبجمهور  و  و س  یرجال  بوده  کشور    ، االصلیرانيایاسی 
  یجمهور  یمؤمن و معتقد به مبان  ا،حُسن سابقه و امانت و تقو   یو مدبر، دارا  يرمد  يران، تابع ا
رسم  يرانا  یاسالم مذهب  ي   کشور  یو  شرايط  از  شرط    ادشدهباشند.  دو  تنها  اصل  اين  در 

کمّی و روشن دارد و شروط ديگر ماهیت کیفی و ساحتی    جنبهيران بودن  تابع او    االصلیرانيا
منظور تشخیص شروط کیفی  ار اساسی در ارائه تعريف و معیار بهکلی دارند. سکوت قانونگذ

های متفاوتی از اين اصل صورت به نقاط ابهام اين اصل افزوده و سبب شده است تا برداشت 
آن تفسیرهای گوناگونی به آنپذيرد که در پی  ها در داوطلبان رياست جمهوری  منظور احراز 

 ارائه شود.  
استنباط چنین  گو منشأ  اصل های  در  مصرح  شرايط  دانستن  تمثیلی  يا  بر حصری  ناظر  ناگون 

شورای    115 مجلس  نتیجه  در  و  دانسته  حصری  را  شرايط  اين  برخی  است.  اساسی  قانون 
به را  شرايط  اسالمی  تبیین  يا  شروط  ساير  کردن  اضافه  صالح    شدهگفتهمنظور  اصل،  اين  در 

 یاسالم  یمجلس شوراکرده و معتقدند    دانند و برخی ديگر اين شرايط را تمثیلی قلمدادنمی
  1395/ 07/ 24انتخابات مصوب    یکل  هاییاست و س  یقانون اساس  71با استناد به اصل    تواندیم

کند. با عنايت به    یقانونگذار  ی نیزاختصاص  يطشرا  یینتبمنظور  بهو    یینرا تع  یعموم  يطشرا
هستی پرسش  اين  به  پاسخگويی  پی  در  مقاله  اين  در  مذکور،  مینکات  مجلس  آيا  که  تواند م 

يا خیر؟ برای    115در اصل    مصرحشرايط   برآيد  اين شرايط  تبیین  يا در مقام  را تفصیل دهد 
 های فرعی ذيل نیز پاسخ دهیم:پاسخ به اين پرسش بايد به پرسش

 است؟ یلیتمث يا حصری  اساسی قانون  115 اصل در مذکور شرايط آيا .1

در رويکرد نظام حقوقی ايران در   1395در سال    ی کلی انتخاباتهااست یسآيا با ابالغ   .2
   جمهور تحولی رخ داده است يا خیر؟تعیین شرايط رئیس

نگهبان   .3 شورای  برداشت  و  اصل    عنوانبهرويه  از  اساسی  دادرس  قانون   115نهاد 
  اساسی چیست؟

فرضیه نويسندگان اين است که با توجه به صالحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسالمی،  
نگهبان،  یاست س شورای  نظرهای  برخی  و  انتخابات  کلی  شرايط    یینتبو    یلتفصهای 

قانون اساسی جمهوری اسالمی    منظومهجمهور توسط مجلس شورای اسالمی منطبق با  رئیس
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اغلب    گرفته  صورت  تاکنون  که  هايیپژوهش  حاضر  نوشتار  موضوع   خصوص  در  ايران است.
پذيری برای مقام قانون اساسی و بیان شرايط انتخاب  115بر تبیین صفات مذکور در اصل    ناظر

ايران بوده است  بوده و دارای  پژوهش  اين  روازاين  و  رياست جمهوری  .  است   نوآوری  بديع 
  ینیتقن  پیشینهضرورت و  یلی ابتدا  تحل  -یفی  توص برای تحصیل مقصود در اين پژوهش با شیوه  

ا توجه به متصور بودن فروض مختلف در  بجمهور ارزيابی شده و در ادامه  یسرئ  يطشرا  یینتع
شرايط   تعیین  در  اسالمی  شورای  مجلس  ادله  جمهورسیرئخصوص صالحیت  در    نامخالف، 

موافقان که منطبق با نظر مختار نويسندگان    ادلهبخش دوم تحلیل و بررسی و در بخش سوم  
 است، بیان شده است.  

 جمهورتقنینی تعیین شرایط رئیس نهیشیپضرورت و  .1
  یوه ش  ترينرايج  و  قدرت  به  رسیدن  ابزار  ترينمشروع  جمله  از  انتخابات  برگزاری  وزهامر

 تعیین   در  آن  طريق  از  شهروندان  که  است   ساالرمردم  هاینظام   در  عمومیاراده    کاربسِت
  . (367  :1389  زاده،یو موس  یزنجان  ید)عم   کنندمی  مشارکت   عمومی   اقتدارات  اعمال  متصديانِ

با هر   یگروه  يامد، توسط هر فرد  اساالر کارتوجه داشت نظام مردم   يده بااست ک   یدر حال  اين
  یت که تمش  کندیشکل نخواهد گرفت؛ بلکه عقل و منطق حکم م  يیو توانا  یاقت از ل  یادرجه

عموم شا  یامور  افراد  دست  در  کار  يسته،جامعه  و  متخصص  باشد.  اتوانا،    امروزه   بنابراينمد 
 در  کنندگانانتخاب  با  مقايسه  در  را  تریسخت   شرايط  شوندگانبانتخا  برای  معموالً  هادولت 

 زاده، ی)تقاست    متغیر  انتخاب،  موضوع  نمايندگی  اهمیت   تناسب   به  شرايط  اين  و  گیرندمی   نظر
انتخابات را نخواهد داشت   ینامزد  يستگیشا  یاست هر کس  يهیاساس بد  ينا  بر  .(58  :1385

شروط وضع    که یدرصورت  زيرا  ،است   یضرور  یامر   يطراش  ينواجد  یصتشخ  منظوربه  یو 
  و  سفیه يا  عاقل  پیر، و نوزاد  از اعم هر فردی  شرايطی در کار نباشد، هیچ شوندگانبرای انتخاب

شدن  حق..  و.  غیرتبعه  يا  تبعه  مجنون،   نظام   هیچ  در  اين  که  دارد  را  انتخابات  در  داوطلب 
  شوندگانانتخاب  برای  شرايطی  تعیین  مستلزم  منطقی  اصل  اين  قبول  .نیست   پذيرفتنی  ایحقوقی

  و  ارزشی  مطالبات  از  تابعی  خود  نیز  معیارها  و  شرايط  اين  که  است   عادی  يا  اساسی  قوانین  در
 (. 30: 1397)فتاحی زفرقندی،  است  جامعه عموم اخالقی

 کند يا  یانب  يادز  یلقواعد انتخابات را با تفص  یقانون اساس  ينکها  یطور کلبه  بايد توجه داشت  
است که مؤسسان قانون   یاسیس  یمقرار دهد، تصم  یها را بر عهده قانونگذاران عادآن  يب صو ت

اتخاذ م   يک  یاساس آن را  ته  کنند؛ چراکهیکشور  تنظ  یهدر    ی هاجز مالک   ی،قانون اساس  یمو 
آنچه را که در متن گنجانده شد  یمشخص  یارهایضوابط و مع  ی،نظر بتوان  تا  ندارد  ،  هوجود 
ک   ینمع نتو مشخص  در  و  اقتضا  یجه،رد  به  توجه  با  کشور  و   یاسیس  يطشرا  یهر  کم  خود، 
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اساس  یفک  قانون  در  مندرج  تع  یموضوعات  را  رای  ب(.  108:  1383)قاضی،    کندیم  یینخود 
حق  بر ذکر موضوعات کالن انتخابات از جمله  مثال در برخی از قوانین اساسی کشورها عالوه

انتخابات  ی،رأ نظام  نظار  ی،نوع  چگونگمرجع  و  انتخابات  بر  حوزه  یینتع  یت    یهاحدود 
  ماسکیو  لوئیس)شوندگان از جمله سن نیز تعیین شده است  انتخاب  طيشرا ی، برخی از  انتخابات

 (. 523: 1390آندره بلز،  و
ای را  شوندگان رويکرد دوگانهقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در تعیین شرايط انتخاب 

شوندگان را در اين قانون تصريح کرده و برخی ديگر را  رايط انتخاباتخاذ کرده و برخی از ش
است.   داده  احاله  عادی  قانون  اصل  ببه  مطابق  مثال  اساسی  62رای  شرايط  1قانون  تعیین   ،

رهبری، مقام  شرايط  ولی  شده،  واگذار  اسالمی  شورای  مجلس  به  مجلس،    نمايندگان 
در قانون اساسی مشخص   1573و  115  ،2  109قضايیه وفق اصول    قوهجمهور و رئیس  یسرئ

 شده است. 
اصل    موجب  »  115به  اساسی:  م  يدبا  جمهورسیرئقانون  مذهب  یاناز  س  یرجال  که    یاسیو 

شرا گردد:  يرز  يطواجد  انتخاب  ا   ،االصلیرانيا  باشند  دارا  يرمد  يران،تابع  مدبر،  حُسن    یو 
تقو  و  امانت  و  مبان  ی،سابقه  به  معتقد  و  رسم  يرانا  یماسال  یجمهور  یمؤمن  مذهب   یو 

شرايط  کشور تعیین  برداشت   جمهورسیرئ«.  به  مذکور  اصل  منجر در  گوناگونی  تفاسیر  و  ها 
توان شرايط مصرح در اصل مذکور را حصری  عبارت ديگر، بنابر يک فرض میبهشده است.  

  تواند شرايط جديدی را به اين اصل قلمداد کرد که بر اين اساس مجلس شورای اسالمی نمی
تمثیلی است و مجلس شورای    115شده در اصل  اضافه کند و براساس فرض دوم شرايط بیان

می اصل  اسالمی  به  استناد  با  سیاست   71تواند  و  اساسی  انتخابات  قانون  کلی  مصوب  های 
شرايط عمومی را تعیین کرده و در جهت تبیین شرايط اختصاصی مصرح در اصل 1395/ 07/ 24

 قانونگذاری کند.  115
درمی  با  اسالمی  مجلس شورای  مصوبات  در  تتبع  و  مختلف  ي بررسی  ادوار  در  نهاد  اين  ابیم 

اصل  وظ  برحسب موجب  به  و  خود  ذاتی  برخی    71یفه  تا  است  بوده  آن  بر  اساسی،  قانون 
آن  115شرايط مذکور در اصل   برای  ارائه  قانون اساسی را تعريف کرده و  ها ضابطه و معیار 

  4شرايط عمومی داوطلبان انتخابات رياست جمهوری بوده است.  دهد يا درصدد تعیین برخی 
 8934اليحه شماره  توان به دو شرط »سن« و »محرومیت از حقوق اجتماعی« در »برای مثال می

، 5«کشور جمهوری اسالمی ايران  جمهورس یدولت در خصوص انتخاب رئ  1360/ 04/ 10مورخ  
نايی و شنوايی و گويايی و توانايی در سالمت جسمی در حد برخورداری از نعمت بی»  شرايط

اليحه شماره  « در »عدم محرومیت از حقوق اجتماعی« و »حد ايفای وظايف رياست جمهوری
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و    6«دولت در خصوص انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران  1363/ 24/11  مورخ  95558
 « در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  مواد    یتيفورک يطرح    شرط  انون ق  55و    35اصالح 

اشاره کرد. اين    7«و اصالحات بعدی  1364انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران مصوب  
در خصوص   اظهارنظری شورای نگهبان نشان از اين دارد که تا پیش از  در حالی است که رويه

ر» انتخابات  قانون  اصالح   قانونگذاریهرگونه    «،1399/ 10/ 21مصوب    یجمهور  ياست طرح 
را مغاير با اصول قانون اساسی از جمله    جمهور شرايط رئیس  در تعیین  شورای اسالمی  مجلس
   8اعالم کرده است. 110اصل  9و بند  115اصل 

در خصوص شرايط نامزدهای رياست جمهوری در قوانین و مقررات   آنچهدر حال حاضر نیز  
ر ماده  قانون اساسی است که د  115انتخاباتی قابل مشاهده است، همان شرايط مصرح در اصل  

ی،  اسالم  یمجلس شورا  1364/ 4/ 5  يران مصوبا  یاسالم  یجمهور  است ي قانون انتخابات ر  35
 9عیناً تکرار شده است.

   . رویکرد مخالف صالحیت مجلس2
توان  جمهور توسط مجلس شورای اسالمی مییسرئ  يطشرا  یینو تب  یلتفصدر مخالفت با  

 به ادله زير استناد کرد: 

 ی  ن اساسقانو  62اصل   ینهقر .2-1

اساسی،  62به موجب اصل   را  انتخاب  يطشرا  قانون  کرد  ینمع  «قانون»شوندگان  با   10.خواهد 
مقننه، معنای عرفی و تبادر    قوه و صالحیت مجلس در اعمال    11قانون اساسی  58توجه به اصل  

،  يینه نگینیآ»قانون« در اين اصل، قانون مصوب مجلس شورای اسالمی است )  واژهابتدايی از  
(، بنابراين اوالً شرايط نمايندگی مجلس شورای اسالمی بايد براساس قانون مصوب  141:  1398

نمی  را  اين شرايط  و  تعیین شود  نهاد  آيیناين  از جمله  هنجارهای حقوقی  با ساير  نامه، توان 
بخشنامه و دستورالعمل تعیین کرد؛ ثانیاً مجلس شورای اسالمی در اين زمینه صالحیت تکلیفی 

 تواند از اين تکلیف قانونی سرباز زند.  و نمیدارد 
به ايران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  رياست جمهوری،  در  منصب  و جايگاه  اهمیت  دلیل 

( و ظاهر و نص عبارت 320:  1391مقرر شده )عمید زنجانی،    115شرايط احراز آن در اصل  
ی  اارادهقانونگذار اساسی    کهیدرصورتعبارت ديگر  اصل، دال بر حصر شرايط مذکور است. به

رئیس شرايط  تعیین  بر  اصل  مبنی  همچون  داشت،  را  عادی  قانون  توسط  قانون    62جمهور 
تعیین شرايط رئیس نمايندگی مجلس،  تعیین شرايط  قانون  اساسی در تجويز  به  نیز  جمهور را 

ین شرايط  مجلس حتی در مقام تعیین مصداق و تبی   داد. به موجب اين استدالل،عادی احاله می
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 .  را ندارد 115مصرح در اصل  و جعل ضابطه نیز حق ورود به تبیین شرايط
  عنوانبهتتبع و تدقیق در برخی از نظرهای شورای نگهبان نشان از اين دارد که اين شورا نیز  

ايران،   اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  در  اساسی  دادرس  شرايط    توسعه  يا  ییقتضنهاد 
شرئیس مجلس  توسط  است.  جمهور  کرده  اعالم  اساسی  قانون  مغاير  را  اسالمی  رای  بورای 

در خصوص »طرح اصالح    87/ 9/ 11مورخ    87/ 30/ 29441نمونه شورای نگهبان در نظر شماره  
مصوب    55و    35مواد   جمهوری  رياست  انتخابات  آن«  1364قانون  بعدی  اصالحات    12و 

  شدهنییتعجا که شرايط  ازآن حصری تلقی کرد و    را  قانون اساسی  115شرايط مذکور در اصل  
بود،    115اصل   شده  داده  توسعه  يا  تضییق  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  در  اساسی  قانون 

  13خالف اصل مذکور اعالم کرد.
 اساسی قانون 110 اصل 9 بند .2-2

در اصل    از يک سو  اساسی،  قانون  در  اينکه  به  توجه  احراز پست    115با  برای  شرايطی 
در مقام بیان نحوه و مرجع   110اصل    9و از سوی ديگر، در بند    شدهرياست جمهوری بیان  

جمهوری،   رياست  کانديداهای  صالحیت  احراز  برای  است بیان    صراحت بهصالح  که    شده 
اين قانون می که در  شود که  آيد« به عهده شورای نگهبان است، مشخص میاحراز »شرايطی 

اساسی م   ،قانونگذار  را  جمهوری  رياست  نامزدی  کرده  شرايط  اعالم  اساسی  قانون  به  نحصر 
از سوی ديگر، به موجب بند مذکور تأيید صالحیت داوطلبان رياست جمهوری بر عهده    است.

مجلس حتی در مقام تعیین مصداق و تبیین شرايط و جعل ضابطه نیز شورای نگهبان است و  
اسالمی در    حق ورود به تبیین اين شرايط را ندارد؛ چه آنکه در اين صورت، مجلس شورای

رياست   کانديداهای  صالحیت  احراز  مقام  در  نگهبان  شورای  به  اساسی  قانون  که  جايگاهی 
 جمهوری اعطا کرده، قرار گرفته است. 

 قانون اساسی 116قرینه اصل  .2-3

قبل از شروع انتخابات    د يبا  یجمهور  است ير  ینامزدهاقانون اساسی،    116به موجب اصل  
کنند.  یآمادگ  اعالم  رسماً  را  برگزار  خود  رئ  ی نحوه  مع  یجمهورسیانتخاب  قانون    ن یرا 

عبارت    .کندیم به  عنايت  اصلبا  اين  می  ذيل  بیان  انتخاب  که  برگزاری  »نحوه  کند 
می  ی جمهورسیرئ معین  قانون  انتخابات  را  برگزاری  نحوه  صرفاً  اساسی  قانونگذار  کند«، 

ای به امکان  ه و هیچ اشارهرياست جمهوری را قابل تقنین توسط قانونگذار عادی اعالم کرد
انتخاب در خصوص شرايط  عادی  است قانونگذاری  نکرده  مقام   شوندگان  در  که سکوت 

مطابق اين نظر، عبارت »نحوه برگزاری« از تعیین شرايط   ديگر   عبارتشود. بهبیان تلقی می
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اسالمی    جمهور سیرئ شورای  مجلس  و  دارد  انصراف  اسالمی  شورای  مجلس  توسط 
از جمله  لک تواند  می انتخابات رياست جمهوری  به برگزاری  امور مربوط  مراحل    یتمامیه 
و    يات انتخابات، جرائم و تخلفات، شکا  ی نامزدها  یغاتداوطلبان، تبل  یتبه صالح  یدگیرس

تواند متعرض تعیین شرايط نامزدهای  را مشخص کند و نمی   هانيو مانند ا  یدگینحوه رس
 انتخابات شود. 

 قانون اساسی  115وط به تصویب اصل مشروح مذاکرات مرب .2-4

نهايیمباحث مطرح در مشروح مذاکرات    بررسی قانون اساسی در    مجلس بررسی    زمان 
قر115اصل   پست    هني ،  احراز  برای  مزبور  اصل  در  مندرج  بر حصر شرايط  مبنی  ديگری 

برای   کمتری  بسیار  اصل، شرايط  اين  بررسی  ابتدای  در  آنکه  دارد؛ چه  رياست جمهوری 
ت جمهوری مقرر شده بود که نمايندگان با ناکافی دانستن اين شرايط، مورد به مورد رياس

به اضافه کردن شرايط جديد   بنابرايندندکراقدام    جمهور الزم برای رئیس   يطشرا  یتمام  ، 
نويس قانون اساسی تنها دو  پیش  76بیان شده است. توضیح آنکه در اصل    115در اصل  

رئیس برای  مقرر  شرط  »جمهور  بود:  ايرانی  یجمهورسیرئشده  و  مسلمان  و  بايد  االصل 
باشد ايران  )تابع  شورا  یراهنما«  مذاکرات  مشروح  صورت  از  قانون   یبازنگر  یاستفاده 

چهارم مجلس بررسی نهايی و جلسه شصت (. در  13:  1368يران،  ا  یاسالم  یجمهور  یاساس
شرا جزء  سیاسی«  و  دينی  »رجال  عبارت  آنکه  بدون  اساسی  رئیسقانون  بیان  يط  جمهور 

بدين اصل  باشد،  بود:شده  شده  تنظیم  ا  جمهورسیرئ»  نحو  ايران،    االصلیراني بايد  تابع 
مرد و   ايران و  اسالمی  مبانی جمهوری  به  آن مؤمن  مروّج  دارای مذهب رسمی کشور و 

باشد تقوی  و  امانت  و  سابقه  شورا«  دارای حسن  مذاکرات  مشروح   یبازنگر  ی)صورت 
و پس از آنکه در اين جلسه اين اصل    (1766  :1364يران،  ا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس

وپنجم با اضافه کردن شرط »مدير به تصويب نمايندگان نرسید، در نهايت در جلسه شصت 
رئیس برای  بودن  مدبر«  اصل  و  اعضای    115جمهور،  نهايی  تصويب  به  فعلی  شکل  به 

( رسید  اساسی  قانون  نهايی  بررسی  م مجلس  شوراصورت  مذاکرات    ی بازنگر  یشروح 
(. بنابراين مراد مقنن اساسی در تعیین 1797:  1364يران،  ا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس

 جمهور، در خود قانون اساسی تعیین تکلیف شده است.شرايط رئیس

 قانون اساسی  3اصل  9بند  .2-5

اهداف   به  لین  یموظف است برا  رانيا  یاسالم  ی، دولت جمهور3اصل    9  به موجب بند 
 یضاتده و تبعکر  يجادامکانات عادالنه را ا ی و معنو   یماد هایینه، در تمام زم2مذکور در اصل 
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رفع   را  کردن شرايطی عالوه  .کندناروا  اضافه  اساس  همین  اصل  بر  در  موارد مصرح    115بر 
رياست جمهوری   منزلهبه پست  کانديداتوری  برای  واجد صالحیت  افراد  دايره  کردن    محدود 

موجب تبعیض ناروا میان افراد ملت و محروم کردن بسیاری از افراد واجد صالحیت  و    است 
برای مثال اضافه کردن شرط     قانون اساسی است.   3اصل    9شود و به همین دلیل مغاير بند  می

کند، مغاير با بند مذکور است.  جا که افراد زيادی را از حق انتخاب شدن محروم میسن ازآن
جمهور توسط  یز در برخی از نظرهای خود تعیین برخی از شرايط برای رئیسشورای نگهبان ن

  1ماده    1رای مثال در تبصره  بمجلس شورای اسالمی را مغاير با بند مذکور اعالم کرده است.  
مواد    یتيفورکيطرح  » ايران    55و    35اصالح  اسالمی  جمهوری  رياست  انتخابات  قانون 

آن  1364مصوب   مدرک کارشناسی    بايدشوندگان  انتخابرر شده بود  « مقو اصالحات بعدی 
دلیل تبعیض ناروا مغاير با که شورای نگهبان تبصره مذکور را به  14داشته باشند  ارشد و باالتر

 15قانون اساسی اعالم کرد. 3اصل  9بند 

 24/07/1395های کلی انتخابات سیاست  10ـ5بند  .2-6

بند   موجب  انتخابات،  سیاست   10-5به  کلی  مع  يفرتعهای  اعالم  شرا  یارهاو  الزم    يطو 
ی بر عهده  جمهور  ياستر  ی و مدبر بودن نامزدها   يرو مد  یمذهب  یاسی،رجل س  یصتشخ  یبرا

ها، نهاد ديگری  شورای نگهبان قرار گرفته است. بنابراين به موجب تصريح اين بند از سیاست 
و    یمذهب  یاسی،ل س رجتواند معیارها و ضوابطی را برای تشخیص  شورای نگهبان نمی  جزبه
نامزدها  يرمد بودن  مدبر  از  جمهور  ياست ر  یو  برخی  در  نیز  نگهبان  شورای  دهد.  ارائه  ی 

رای نمونه اين شورا در نظر شماره  بنظرهای خود اين موضوع را مورد توجه قرار داده است.  
خود  به  99/ 11/ 13مورخ    99/ 102/ 21606 مصوبه  در  اسالمی  شورای  مجلس  آنکه  دلیل 

بود  معیارهای کرده  تعیین  را  مذهبی  بند  16رجال  با  مغاير  را  آن  کلی  هااست یس   5-10،  ی 
 17.انتخابات اعالم کرد

 مجلس   یتصالح. رویکرد موافق 3
  یینو تب  یلتفصو در موافقت با صالحیت مجلس شورای اسالمی در    ذکرشدهدر مقابل ادله  

 توان به ادله زير استناد کرد: می جمهوریسرئ يطشرا

 جمهور رئیس یطدن شرابو یفیک .3-1
ادله از  بههيکی  و ضابطه  معیار  ارائه  که  رئیسايی  نمودن شرايط  عینی  و  کمّی  جمهور  منظور 

قانون    115کند، کیفی بودن شرايط مصرح در اصل  توسط مجلس شورای اسالمی را تقويت می
ف شرايط  (. شايان ذکر است ابتنای اين رويکرد مبنی بر حذ51:  1396اساسی است )کواکبیان،  



 
 
 

 ... جمهورس یرئ طی شرا نییو تب لیدر تفص یاسالم یمجلس شورا  تیحدود صالح  
 

 

 

65 

اعتقاد به اصول دين   هيپانظام جمهوری اسالمی ايران نظامی است که بر    چراکه،  ست ینکیفی  
اسالم و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است و بديهی است مديران سیاسی نظام بايد معتقد به 

 (.269:  1386اين مبانی باشند تا بتوان به بقای نظام امیدوار بود )هاشمی، 
ا  حقوق  نظام  رئیسدر  برای  نیز  ديگر  اسالمی  کشورهای  از  برخی  شروط  ساسی  جمهور 

رای مثال در  بکشور خود از اسالم صیانت کنند.  -یطه دولت ح اسالمی لحاظ شده است تا در  
کشورهای الجزاير، افغانستان و پاکستان نیز نامزد رياست جمهوری بايد مسلمان باشد )آجرلو  

د پذيرفت مقام رياست جمهوری مقامی صرفاً سیاسی  (، اما باي172:  1395و بهادری جهرمی،  
شود که اداره خدمات عمومی را نیز بر عهده  مقام اداری نیز محسوب می  نيتریعالنیست و  

  جمهور سیرئقانون اساسی،    126(. برای مثال به موجب اصل  6:  1386دارد )طباطبايی مؤتمنی،  
ادار  یت مسئول امور  بودجه و  و  برنامه  استخ  یامور  را مستق  یدامو  دارد  یماًکشور   18.بر عهده 

ازآن تصمیمبنابراين  که  اداری  جا  جنبهتصمیم  برخالفهای  بیشتر  سیاسی  و  های  فنی  های 
نحوی تعیین شود تا  جمهور به(، الزم است شرايط رئیس48:  1388تخصصی دارند )ابوالحمد،  

  ی جمهور  ی« و »معتقد به مبانيمانا»  ،«ا»امانت«، »تقو بر شرايط کیفی و اعتقادی از جمله  عالوه
 های فنی و تخصصی نیز باشد. يران«، متضمن صالحیت ا یاسالم

های تشخیص اين امر مالحظه عملکرد مديريتی و تجربه کاری داوطلبان رياست  از بهترين راه
( که اين امر جز با کمّی کردن خصوصیت مذکور محقق  291:  1391جمهوری است )مهرپور،  

ب بهنخواهد شد.  دارد  قانونگذاری کشور مسئولیت  نهاد  اجرای هرچه مطلوبنابراين  تر  منظور 
مبادرت به کمّی کردن شرايط کیفی و شفاف    115مفاد اصول قانون اساسی و از جمله اصل  

مذکور   اصل  کردن شرايط  تا  115در چارچوب  عمل  کند  اجرا  یاقتضائات  مذکور  و  اصل  يی 
پذيری، عینی و قابل  شرايط انتخاب  کهیدرصورتکلی    ورطبه(.  85:  1396فراهم شود )مشفق،  

 دار خواهد شد. احراز نباشد، امنیت حقوقی شهروندان خدشه
نامزدهای  از  را  امکان  اين  کیفی  در شرايط  رياست جمهوری  نامزدهای  بودن شرايط  منحصر 

انتخاب لحاظ  به  را  خود  وضعیت  تا  کرد  خواهد  سلب  کنند،  انتخابات  ارزيابی  زيرا پذيری 
. (79  :1385  زاده،یتقها داشته باشد )همواره ممکن است نهاد ناظر، برداشتی مغاير با تلقی آن

اين شرايط   از  به کمّی کردن برخی  ايراد شورای نگهبان  اقدام مجلس شورای اسالمی و عدم 
طرح اصالح قانون   1ماده  3رای مثال مجلس شورای اسالمی در تبصره  بدلیلی بر اين ادعاست. 

منظور ارزيابی شرط »حسن سابقه« مصرح به  1399/ 10/ 21مصوب    ی جمهور  ياستانتخابات ر
اصل   رياست جمهوری    115در  »داوطلبان  بود:  کرده  مقرر  اساسی  هنگام   اندموظفقانون  به 

مسئولیت نامثبت  تصدی  در خصوص  ارزيابی  قابل  سوابق  مديريت ،  و  ارائه  ها  را  محوله  های 
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 نیز اين الزام را مغاير با قانون اساسی اعالم نکرد. دهند« که شورای نگهبان

 جمهوری  ریاست داوطلبان حقوق تأمین  .3-2
دولت  سويی  از  انتخابامروزه  برای  معموالً  سخت ها  شرايط  با شوندگان  مقايسه  در  را  تری 

میانتخاب نظر  در  انتخاب،  کنندگان  موضوع  نمايندگی  اهمیت  تناسب  به  اين شرايط  و  گیرند 
از سوی ديگر تعیین شرايط در يک نظام حقوقی، هنگامی ؛  (58  :1385  زاده،تقی)  متغیر است 

انطباق   نهای هريک از داوطلباشده با خصوصیات و ويژگیمد خواهد بود که شرايط تعییناکار
به رقابت داده شود و از ورود افراد فاقد صالحیت  انتخاباتی جلوگیری شودهای قانونی،    های 

  دسترسی  در  افراد  برابری  اصل  بر  (؛ اما تعیین شرايط بايد مبتنی372:  1397)فتاحی زفرقندی،  
 تبعیضهرگونه  عدم اصل و  اجتماعی سرنوشت  تعیین در افراد برابر حق  و حکومتی مناصب  به

 . (243 :1387 خسروی،)باشد  ناروا
ه هر  رسد بنظر میقانون اساسی، به  115با توجه به پذيرش اوصاف و شرايط مذکور در اصل  

میزان که اين شرايط قابل سنجش و دارای معیارهای عینی و مشخص باشد، حقوق داوطلبان  
  شود بیشتر تأمین می  19ها توسط نهاد ناظر يعنی شورای نگهباندر مقام تأيید يا رد صالحیت آن

)مشفق،  یرد  گ میصورت    يابیمشخص و قابل ارز  یارهایبراساس قواعد و مع  هایت و رد صالح
به(87:  1396 رد  .  يا  تأيید  به  کیفی  معیارهای  براساس  تنها  ناظر  نهاد  که  مادامی  ديگر  عبارت 

انتخابات مبادرت ورزد، به لحاظ ماهیت شرايط کیفی، عدم اعمال سلیقه  صالحیت نامزدهای 
برای تصدی    اگر فردی از آحاد مردم که صالحیت الزم را  رون يازادور از ذهن نخواهد بود.  

رياست جمهور اين حق  از وی  انتخاب شدن  فرصت   و  دارد  یپست  مثابه  بهکه    گرفته شود، 
(. رهبر معظم انقالب نیز  122:  1395ی،  داورو    زادهيیرضا)  تضییع شده است  است،  الناسحق

امر را مورد توجه قرار داده »اين  که اند:  اين داوطلبی است  از حقوق مردم، رعايت حق  يکی 
شود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد  و نامزد انتخابات می شودآيد و وارد اين میدان میمی

ا به  بدهیم  میدان  ب  ينکهنکنیم،  )او  د  یاناتبیايد«  مورخ    يداردر  کشور  سراسر  جمعه  ائمه 
متعدد سیاست   (.1394/ 10/ 14 که  بندهای  آن است  مؤيد  نیز  انتخابات  کلی  ی  سازوکارهاهای 

   20بخش باشد.ینانفاف و اطمشبررسی صالحیت نامزدهای انتخابات بايد 
تعیین   اصلی  مصاديق  از  يکی  اساس  همین  بررسی صالحیت سازوکارهابر  در  شفاف  های  ی 

نامزدهای رياست جمهوری وجود شرايط کمّی و عینی است تا شورای نگهبان به تکلیف خود  
و شفاف،   عینی  ادلهرسد هرچه اين نهاد بتواند با  نظر می ها اقدام کند. بهدر بررسی صالحیت 

آن به  را  انتخابات  نامزدهای  صالحیت  احراز  عدم  يا  رد  کامل  داليل  رعايت  کند،  اعالم  ها 
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سیاست بی تأکید  مورد  که  را  نامزدها  از  خود  اطرفی  نیز  انتخابات  کلی  اثبات  21ست های  به   ،
قانون و   بايد در چارچوب  انتخابات  نامزدهای  رسانده است، چراکه اعالم عدم احراز شرايط 

کلی و    صورتبه تند به مدارک و اسناد معتبر باشد و بررسی اين شروط و اعالم خالف آن  مس
)حبیب  نیست  موضوع صحیح  با  مرتبط  داليل  يا  معتبر  مستندات  دلیل  8:  1390نژاد،  بدون   .)

که می مورد  ديگر  کردن شرايط  از حیث کمی و عینی  داوطلبان  تأمین حقوق  تواند در جهت 
رد صالحیت داوطلبان در حقوق افراد، اثر بسزايی خواهد داشت  است که  توجه قرار گیرد، آن  

شود با تغییر ی اصطالحات مبهم و غیرقابل ارزيابی سبب میر یکارگ به( و  144:  1396)عطريان،  
 . (79 :1385 زاده،یتقپذير شود )ها امکاننهاد ناظر همواره تغییر نتیجه رسیدگی به صالحیت 

 24/07/1395 یابالغ انتخاباتی های کلسیاست  1-10بند   .3-3
بند   شده  سیاست   1-10در  مقرر  انتخابات  کلی  » است های  شاخص   یارها مع   یق دق   یین تع :  و  و  ها 

اختصاص   ی عموم   يط شرا  اساس   ی و  قانون  چارچوب  در  تأک   ی داوطلبان  کار   ید با    ی، علم   ی مد ا بر 
و    ی و نظام اسالم مربوط و تعهد به اسالم، انقالب    های یت متناسب با مسؤول   يستگی و شا   ی جسم 

توان  ذيل می   ادله ی«. با توجه به  اقتصاد   -  ی و سالمت اخالق   ه ی فق ت ي التزام به وال   يژه و به   ی قانون اساس 
 ها تعیین شرايط عمومی توسط مجلس شورای اسالمی را استنباط کرد. از اين بند از سیاست 

از    انتخابات  همهآن شامل    ها اطالق داشته و اطالقاوالً واژه »داوطلبان« در اين بند از سیاست 
«  داوطلبان  یو اختصاص  یعموم  يطشراشود؛ ثانیاً ذکر »جمله انتخابات رياست جمهوری نیز می

شرايط   و  عمومی  شرايط  سری  يک  دارای  انتخابات  هر  داوطلبان  که  دارد  اين  از  نشان 
اينااختصاصی موجب  به  بنابراين  تعیین شوند.  اساسی  قانون  در چارچوب  بايد  که  گزاره    ند 

، شرايط اختصاصی )با توجه تصريح آن توسط 115توان گفت که شرايط مصرح در اصل  می
ی حکومتی در نهادهاقوا و    همهجا که  مقنن اساسی( داوطلبان رياست جمهوری است و ازآن

ها معطوف دارند حدود صالحیت و وظايفشان بايد تالش خود را در جهت تحقق اين سیاست 
 تواند شرايط عمومی داوطلبان را تعیین کند. (، مجلس می42: 1396یف، طحان نظ)
سیاست    از  بند  اين  در صدر  » ثالثًا  است  شده  تصريح  شاخص   یارهامع   یق دق   یینتع ها  با ها و  «؛ 

نیازمند ارائه   رفته   کار به توان دريافت که برخی از شروطی که در اين اصل  می   115بررسی اصل  
 ، »مدير و مدبر بودن« است. جمهورس ی رئل يکی از شرايط  رای مثا ب دقیق معیار و شاخص است.  

توان اين صفت را ای می شود اين است که با چه معیار و ضابطه ذهن متبادر می   که به   حال سؤالی 
اقداماتی که به نظر می در نامزدهای رياست جمهوری احراز کرد؟ به  منظور اجرايی رسد يکی از 

انجام گیرد، ارائه ضابطه دقیق و عینی توسط مجلس شورای   تواند ها می کردن اين بند از سیاست 
 منظور تشخیص و احراز آن در نامزدهای رياست جمهوری است.اسالمی، به 
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گذاری  نحوی قاعده ، شرايط عمومی و اختصاصی داوطلبان بايد به ها است ی س رابعًا مطابق اين بند از    
 باشد.    مربوط   های مسئولیت متناسب با    يستگی و شا   ی جسم   ی، علم   ی مد ا بر کار   ید تأک   شود که با 

از قانون انتخابات    یطرح اصالح موادبا تتبع و بررسی نظر اخیر شورای نگهبان در خصوص »
نهاد  می  1399/ 10/ 21مصوب    يران«ا   یاسالم  یجمهور  ياست ر اين  يه سابق  رو توان گفت که 

رای مثال  ب. ستینمواجه خود را تغییر داده و مجلس شورای اسالمی در اين زمینه با محدوديتی 
سال   در  جمهوری  رياست  انتخابات  اليحه  رياست    1360در  داوطلبان  شرايط  جمله  از 

  2097شماره    که شورای نگهبان در نظر  22سال سن مقرر شده بود  30جمهوری داشتن حداقل  
اصل    1360/ 4/ 15مورخ   با  مغاير  را  شرط  کرد  115اين  اعالم  اساسی  نهاد  23قانون  اين  اما  ؛ 

ی از جمله داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی  جمهور  ياست داوطلبان ريح شروط عمومی  تصر
توانايی   و  سالمت  از  برخورداری  سال،  هفتاد  سن  حداکثر  و  سال  چهل  سن  حداقل  ارشد، 
جسمی و روانی کافی، جهت ايفای مسئولیت رياست جمهوری، داشتن کارت پايان خدمت يا  

   24ور را مغاير با قانون اساسی اعالم نکرد.طرح مذک  معافیت دائم قانونی و... در
  خصوص  در  خود  سابق  نظرهای  از  نگهبان  شورای  عدول  داليل   جمله   از  است   ذکر  شايان

  توانیم  جمهوری،  رياست  داوطلبان نام  ثبت   شرايط   تعیین  در  اسالمی   شورای   مجلس  صالحیت 
  کرداشاره    یرهبر  معظم  توسط مقام  1395/ 07/ 24  يختار  در  انتخابات  کلی  هایسیاست   ابالغ  به

 قانون  با  مغاير  را  مذکور  یعموم   يطنگهبان شرا  یشورا  ينکها  باالبته    ،(1  :1400  یف، )طحان نظ
اجرا  یعال  هیأت  نکرد،  اعالم  اساسی حسن  بر    ين ا  تعییننظام    یکل  هاییاست س  ینظارت 

مجلس شورا  يطشرا مواد»  دررا    یاسالم  یتوسط  اصالح  ر  ی طرح  انتخابات  قانون    ستيااز 
  25.کرد اعالم انتخابات کلی ی هااست یس  با  مغاير 1399/ 10/ 21مصوب   «يرانا یاسالم  یجمهور

 جمهوری ریاست داوطلبان نام ثبتجهت  شرایطوجود  ضرورت  .3-4
از مقام رهبرقانون اساسی،    113به موجب اصل    یمقام رسم  نيتریعال  جمهورس یرئ  ی،پس 

  یماًکه مستق  یرا جز در امور يه قوه مجر ياست و ر  یقانون اساس یاجرا  یت کشور است و مسئول
بنابراين کسانی بايد بتوانند در معرض انتخاب شدن   .بر عهده دارد  ،شودیمربوط م  یبه رهبر

سهولت  باشند.  داشته  را  منصب  اين  کسب  حداقلی  شرايط  که  گیرند  نامزدها ثبت   قرار    ینام 
ی نهاد مجری و ناظر بر انتخابات تواند مشکالت متعددی را برامی  یجمهور  ياست انتخابات ر

و   )رستمی  شود  جمهوری  رياست  مهم  جايگاه  وهن  موجب  است  ممکن  و  کند  ايجاد 
 (. 236: 1390پور، موسی

دوره انتخابات   یناول   ی برگزار  يان در جر نام داوطلبان رياست جمهوری  عدم محدوديت در ثبت   
ومرج و هرج   ی از نابسامان   ری یجلوگ   یوزارت کشور برا   ی نیز وجود داشت؛ اما جمهور  ياست ر 
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 يحهداده بود در متن ال   یشنهاد نام داوطلبان، پ در ثبت   يت محدود  يجاد منظور ا نام و به ثبت   ياندر جر
عنوان اساس آن هر داوطلب به بر گنجانده شود تا    یکشور مواد  جمهور س ی قانونی انتخاب اولین رئ

مقدمات  حداقل  ثبت   ی شرط  امضای  گروه   100نام  از  اس  يی ها نفر  قضات   تادان همانند  دانشگاه، 
انقالب   ی اما شورا   کند؛   ی آور خود جمع   یت صالح   يید مطرح و... را در تأ   یان روحان   ی، دادگستر 

و   يید تأ  ی شده برا گرفته   ظر سو و سازوکار در ن   يک خاص کشور و کمبود زمان از    يط شرا   یلدل به 
اساس   ها یت رد صالح  قانون  ا   يگر، د   ی از سو   ی در  مخال   ين با  کرد. شرط  افراد   رو ن ي ازا   فت  همه 
ه  ثبت   يتی محدود   یچ بدون  داشتند حق  زفرقندی،    نام  شروطی   (، 171:  1397)فتاحی  هرچند 

عنوان شرط نامزدی انتخابات رياست محرومیت از حقوق اجتماعی به   عدم همچون شرط سنی و  
   26قانون اساسی اضافه شده بود.  115جمهوری به شروط مندرج در اصل  

دلیل  های اخیر نیز نشان از اين دارد که به برگزاری انتخابات رياست جمهوری در سال بررسی ادوار 
از    نام ثبت معیارهای حداقلی برای    خل فقدان و   انبوهی  با  بوده نام ثبت نامزدها  ايم.  کنندگان مواجه 

  عنوان به   نفر   1636  دوره دوازدهم و در    نفر   686  دوره يازدهم ،  نفر   475  دوره دهم رای مثال در  ب 
(. در حال حاضر به موجب  53:  1397کردند )بهادری جهرمی و باقری خوزانی،    نام ثبت داوطلب  

ر   55ماده   انتخابات  انتخابات،    يران ا   ی اسالم ی  جمهور است ي قانون  شروع  دستور  انتشار  از  پس 
رت کشور  ظرف پنج روز به وزا   توانند می ها  آن   ار ی االخت يا نمايندگان تام   ی جمهور   ياست داوطلبان ر 
از   6× 4صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس    یه کل   ير چهار برگ تصو   نند و تنها با ارائه مراجعه ک 

 27کنند.   نام ثبت ، در انتخابات رياست جمهوری  عکس خود همان سال   ين آخر 
در نظام حقوقی مورد توجه   خلتوان دريافت اين  های کلی انتخابات میبا تدقیق در سیاست  

ا گرفته  به موجب  قرار  بايد  اين سیاست   ـ 10ـ 2  بند ست.  به    يستگیو شا  يیتواناها،  داوطلبان 
   28يی شود.شناسا  نامو متناسب با هر انتخابات در مرحله ثبت  یمناسب قانون هاییوهش

از سیاست  بند  اين  از  برای مرحلهبنابراين مستفاد  را  بايد شرايطی  قانونگذار عادی  اوالً  ی  ها، 
را مورد سنجه قرار دهد. ثانیاً عبارت »هر    داوطلبان  يستگیو شا  يیتوانامايد تا  « تعیین ننامثبت »

همه   و شامل  است  عام  و  کلی  عبارت  میانتخاباتانتخابات«  برگزار  که  ثالثاً  شود، میی  گردد. 
  نامثبت ی« بیانگر تعیین مالک و ضابطه جهت  مناسب قانون  هاییوهشتصريح و ظاهر عبارت »

 ات است که اين امر جز با ورود مقنن عادی محقق نخواهد شد. نامزدهای انتخاب
احراز    نکته و  بررسی  نگهبان،  شورای  که  است  آن  داد  قرار  توجه  مورد  بايد  که  ديگری 

از   پس  را  انتخابات  نامزدهای  می  هاآن   نامثبت صالحیت  شرايط انجام  تعیین  بنابراين  دهد؛ 
تا مورد   ستی نتعارض صالحیت اين نهاد نیز    نامزدهای رياست جمهوری در تزاحم يا  نامثبت 

 اشکال قرار گیرد. 
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ادله از  ديگر  میيکی  که  شرايط  ای  تعیین  جواز  به  شورای    نامثبت توان  مجلس  توسط  اولیه 
اصل   داد،  حکم  اصل    116اسالمی  اين  موجب  به  است.  اساسی    ياستر  ی نامزدهاقانون 

اعالم »رسمی آمادگی«،   ا رسماً اعالم کنند.خود ر  یقبل از شروع انتخابات آمادگ   يدبا  ی جمهور
 (. 288: 1391از سوی وزارت کشور است )مهرپور،  شدهنییتعدر مهلت قانونی  نامثبت اقدام به 

نباشیم، اصل    که ی درصورت عبارت ديگر  به    انتخابات متصور  اثری حقوقی بر اعالم رسمی نامزدی 
قدر متیقن آن است که مجلس شورای اسالمی    مذکور عبث و خالی از فايده خواهد بود. بنابراين 

انتخابات رياست جمهوری تعیین نمايد. مؤيد اين  نامزدها بتواند شرايطی را برای اعالم رسمی   ی 
نگهبان   شورای  برداشت  و  تلقی  آخرين  تطبیق    عنوان به برداشت،  مقام  در  اساسی  دادرس  نهاد 

طرح اصالح    1ماده    3در تبصره    مصوبات مجلس شورای اسالمی با شرع و قانون اساسی است؛ 
مقرر شده بود داوطلبان رياست جمهوری    1399/ 10/ 21مصوب    ی جمهور   ياست قانون انتخابات ر 

های  ها و مديريت «، سوابق قابل ارزيابی در خصوص تصدی مسئولیت نام ثبت »به هنگام    اند موظف 
 ساسی اعالم ننمود. محوله را ارائه دهند که شورای نگهبان اين شرط را مغاير با قانون ا 

 نگهبان    ی شده توسط شورا ارائه   یف از تعار   ی اجمال و ابهام در برخ   سکوت،    .3-5
جمهور توسط مجلس شورای  طورکه اشاره شد، يکی از ادله مخالفان تعیین شرايط رئیسهمان

  یارها و اعالم مع  يفتعراست. به موجب اين بند،    انتخابات  یکل   هاییاست س  10ـ 5بند  اسالمی،  
شرا برا  طي و  س  یصتشخ  ی الزم  مد  یمذهب  یاسی، رجل  نامزدها  يرو  بودن  مدبر    ياستر  یو 

را   يطشرا  یینتع  ان،مخالف  یلدل  ینبه هم  29.نگهبان قرار گرفته است   یبر عهده شورا  یجمهور
 در مقام پاسخ به اين اشکال بايد بیان کرد: . کنندیسلب م یاسالم ورایاز مجلس ش یطور کلبه

در س  یشورا  ی برا  یفیتکل  نیچن  بینییشپاوالً   از  یکل  هاییاست نگهبان  نشان  اين   انتخابات 
الزم ی جمهوری اسالمی ايران تا پیش از اين در تعیین ضوابط و معیارهای  نظام حقوقدارد که  

در جهت    با شفافیت مواجه نبوده و  و مدبر بودن  يرو مد  یمذهب  یاسی،رجل س  یصتشخ  یبرا
  يی نها  ی مجلس بررس  یاز اعضا  ی برخ  یز ن  115اصل    یبررسدر زمان    30ه است.رفع آن برآمد

د.  شو   یانب  یقواضح و دق  يداصل با  ينمذکور در ا  يطبودند که شرا  یدهعق  ينبر ا  یقانون اساس
: »به نظر من اين اصلی که به اين کنندیم  یانوچهارم بدر جلسه شصت   یفاتح  ینمونه آقا  رایب

م بايد يک  تنظیم شده  مذاکرات شورا)  ذکر شود«تر  روشن  قداریصورت    ی صورت مشروح 
 (. 1770: 1364يران، ا یاسالم یجمهور  یقانون اساس یبازنگر

سیاست  از  بند  اين  در  تعیین  ثانیاً  برای    همهها،  الزم  تنها   جمهورسی رئشروط  و  نشده  مقرر 
برای   الزم  شرايط  و  س  یصتشخمعیارها  مد  یمذهب  یاسی،رجل  نامزدها  يرو  بودن  مدبر    ی و 
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بنابراين بنا به داليل پیشجمهور  ياست ر گفته از  ی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. 
های کلی انتخابات، قدر متیقن  سیاست   10ـ 5بند  و مفهوم مخالف    10-2،  10-1جمله بندهای  

شورای    بر عهده تواند نسبت به تعیین ساير شروطی که  آن است که مجلس شورای اسالمی می
 است، قانونگذاری کند. نگهبان قرار نگرفته 

در نگهبان  مصوبه شورای  ماهیت  مع  يفتعر  ثالثاً  اعالم  برا  يطو شرا  یارهاو   یصتشخ  یالزم 
س بهمذهب  یاسی،رجل  نیست.  مشخص  به  ی  توجه  با  ديگر،  صالحیت   گاهيجاعبارت  های  و 

است  اساسی  قانون  از  منبعث  که  نگهبان  نمی31شورای  مصوبه  ،  اين  از  درستی  برداشت  توان 
مصوبه که  داشت.  تارای  نه    1396/ 10/ 20  يخدر  است،  رسیده  نگهبان  شورای  تصويب  به 

نامه داخلی اين نهاد و نه نظر تفسیری است. بنابراين سؤالی که در مواجهه با اين مصوبه به آيین
الزام آن برای ساير دستگاهذهن متبادر می ها و نهادها از جمله خود  شود، اين است که میزان 

رسد شورای نگهبان بايد در اين زمینه تعیین تکلیف کند. از نظر مینگهبان چیست؟ بهشورای  
رسیم که همچنان در تعريف  سوی ديگر با تتبع و بررسی در مفاد اين مصوبه به اين نتیجه می

 قانون اساسی با سکوت يا اجمال مواجهیم.  115های مذکور در اصل برخی از واژه
نگهباب  شورای  نمونه  »رجل«  رای  لفظ  معنای  خصوص  در  نظر  اعالم  از  خود  مصوبه  در  ن 

خودداری کرده است. بنابراين مجدداً يا بايد از شورای نگهبان درخواست استفسار کرد يا اينکه  
موجود را پر کند )طحان نظیف و مطیعی،    خلاز مجلس شورای اسالمی خواست تا با تقنین  

1399 :63 .) 
  32مصوبه شورای نگهبان است.  2توان بیان کرد، ماده  برداشت می  مثال ديگری که در تأيید اين 

  یت و »صالح  «یجمهور  ياست ر  یهات ی »سن متناسب با انجام مسئولمصوبه مذکور    2در ماده  
که    یمشاوران  يانوع و مختصات برنامه    يا  «یجمهور  ياست ر  يفوظا  يفایالزم جهت ا  یعلم

 2آن توسط قانون است. در تبصره    یاتجزئ  ینتع  یازمندماده به آن اشاره شده است ن  یندر هم
  یه اول  يیبر شناسا  یمبن  یا، اماره2موارد مذکور در ماده  است: »  صراحتاً مقرر شده  دهما  ینهم

نام نام بوده و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم ثبت داوطلبان در مرحله ثبت   يستگیو شا  يیتوانا
آن است    یبه معنا  یحکم  ین چن   «.واهد گرفت قرار خ  یدگینگهبان مورد رس   یآنان، در شورا

اوالً ثبت   يدبا   يطشرا   ينا  که  ارزهنگام  قابل  تدق  يابی نام  بدون  و    ین چن  يط شرا  ينا  یقباشد 
گرفت   ایيابیارز نخواهد  ثبت   يدبا  يطشرا  ينا  یاًثان  ؛صورت  کشور  هنگام  وزارت  توسط  نام 

  یدگی نگهبان رس  یدر شورا  یاعتراض داشت، اعتراض و  یاگر فرد  يت نهادر  شود و    يیشناسا
بنابراشدخواهد   ا  ين.  متناسب«    رایب  يطشرا  يناگر  »سن  به   یعلم  یت »صالح  يا مثال  الزم« 

  يیاظهارنظر شورا توقع شناسا   2ماده    2توان مطابق تبصره  یم  ياد، آشو موجب قانون مشخص ن
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ثبت   يطشرا  ينا بههنگام  داشت؟  را  انام  قطع  در صورت  ينطور  تحق  یحکم  که  قابل  است  ق 
ده  کر  ینی بشینگهبان را پ  یشورا  یاز سو  یاعالم  های صو شاخ  یارهامجلس حدود و ثغور مع

 (. 4: 1399، نگهبان یپژوهشکده شورا) باشد

 گیری  نتیجه
بايد گفت مبتنی بر يک رويکرد،   پژوهش حاضر  یدستاوردها  یریگ جهیو نت  یبندمقام جمع  در

تواند در حصری است و مجلس شورای اسالمی نمیی  قانون اساس  115  اصلشرايط مذکور در  
ی که در اثبات اين رويکرد  اادلهمقام توسعه و يا تضییق اين شرايط قانونگذاری نمايد. از جمله  

  9، بند  116، اصل  110اصل    9، بند    62ند از: قرينه اصل  اها اشاره کرد عبارتتوان به آنمی
ق3اصل   نهايی  بررسی  مذاکرات مجلس  در خصوص اصل  ، مشروح  اساسی  بند     115انون  و 
به کیفی بودن شرايط مصرح در اصل سیاست   5-1 استناد  با  اما در مقابل  انتخابات؛  های کلی 
سیاست 115 متعدد  بندهای  رياست جمهوری،  داوطلبان  تأمین حقوق  از ،  انتخابات  کلی  های 

بندهای   اسالمیمی  11-1،  10-2،  10-1،  10جمله  شورای  مجلس  گفت  به می  توان  تواند 
اصل   عالوه  71استناد  اساسی،  رئیسقانون  عمومی  شرايط  تعیین  و    یارهامعجمهور،  بر 

 و ساير اصول اين قانون به شکل  115را در چارچوب اصل    جمهور سیرئی شرايط  هاشاخص
های قبل نشان از اين نهاد دادرس اساسی در سال  عنوانبهیق تعیین کند. رويه شورای نگهبان  دق

  یق در مقام تطبقانون اساسی را حصری دانسته و    115که اين نهاد، شرايط مصرح در اصل    دارد
ی، مصوباتی را که در جهت اضافه کردن برخی شرايط  مصوبات مجلس با شرع و قانون اساس

اما   است؛  کرده  اعالم  اساسی  قانون  با  مغاير  است،  بوده  مذکور  اصل  مطالعهبه  اظهارنظر   با 
خنگهبان    یشورا ر  صوصدر  انتخابات  قانون  اصالح  مصوب    یجمهور  ياست طرح 

استنباط کرد  ، می1399/ 10/ 21 از سال توان  به    جمهوریسرئ  يطنبودن شرا  یها، حصرکه پس 
دانسته    یشده و با اختصاص  يرفتهپذ  یودیق  يت با رعا  یقانون اساس  115موارد مصرح در اصل  

شرا در  يطشدن  زم  اين  مذکور  در  مجلس  و    یعموم  يطشرا  یینتع  ینهاصل،  همچون حداقل 
در جرائم   یتمحکوم  ياثر  مؤ   یفری ک   یتنداشتن محکوم  یلی،حداقل مدرک تحص،  حداکثر سن

)اقتصاد استعمال    یتیامن  ی،انتخابات  ی،خاص  سابقه  نداشتن  و    یاداعت  ياو...(،  مخدر  مواد  به 
 . آن صالح دانسته شده است  يرو نظا یت معاف يا خدمت  پايانگردان، کارت روان
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 هایادداشت
»  62اصل    . 1 اساسی:  نما   ی اسالم   ی مجلس شوراقانون  به   يندگان از  مستقملت که  رأ  یم طور  با  انتخاب   یمخف   ی و 
 .«خواهد کرد  ین انتخابات را قانون مع  یفیت شوندگان و ککنندگان و انتخاب انتخاب  يط . شرا گردد ی م   یل تشک  شوند ی م 

 : و صفات رهبر  يطشراقانون اساسی: » 109اصل  .2
 .افتاء در ابواب مختلف فقه یالزم برا  یعلم یتصالح -1
 . امت اسالم  یرهبر یالزم برا  یعدالت و تقوا -2
 .یرهبر  یبرا  یو قدرت کاف  يريتشجاعت، مد یر،تدب ی،و اجتماع یاسیس یحصح  ینشب  -3

 « باشد مقدم است. تریقو  یاسیو س یفقه ینشب   یکه دارا یفوق، شخص يطشرا ينصورت تعدد واجد در

مقام    يی،و اجرا  یو ادار  يیامور قضا  یهدر کل  یهقوه قضائ   یهاتی منظور انجام مسئول بهقانون اساسی: »  157اصل    .3
امور قضا  يک  یرهبر به  آگاه  برا  يرو مد  يینفر مجتهد عادل و  را  به  یو مدبر  رئمدت پنج سال  قوه   یسعنوان 
 « ست.ا يیهمقام قوه قضا نيتریکه عال دينمایم یینتع يیهقضا

شماره    .4 رئ   10/04/1360مورخ    8934اليحه  انتخاب  در خصوص  اسالمی   جمهورسیدولت  کشور جمهوری 
شماره  ،  ايران ايران  24/11/1363مورخ  95558اليحه  اسالمی  جمهوری  رياست  انتخابات  خصوص  در  ،  دولت 

و اصالحات  1364وب قانون انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران مص 55و  35فوريتی اصالح مواد طرح يک
اسالمی،    مجلس  19/8/1387  مصوب  بعدی رشورای  انتخابات  قانون  اصالح  مصوب   یجمهور  ياستطرح 

21/10/1399 . 

 شوندگان بايد دارای شرايط زير باشند:  ـ انتخاب10ماده  .5
 …ـ 1
 ـ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ايران و مذهب رسمی کشور.6
 باشد. ل تمام سن، مالک محاسبه سن داوطلب تاريخ اعالم داوطلبی میسا 30ـ دارای حداقل 7
 ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 8

 نام بايد دارای شرايط زير باشند: شوندگان هنگام ثبتـ انتخاب35ماده  .6
 ..ـ..1
وظ 8 ايفای  حد  در  توانايی  و  گويايی  و  شنوايی  و  بینايی  نعمت  از  برخورداری  حد  در  جسمی  سالمت  ايف ـ 

 رياست جمهوری. 
 ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 9
  5/4/1364قانون انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران مصوب    35ـ سه تبصره به شرح زير به ماده  1ماده    .7

 گردد: الحاق می
وزوی  بر شرايط فوق و دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و باالتر و يا معادل حشوندگان عالوهـ انتخاب1تبصره  

 آن، بايد موقع ثبت نام سابقه تصدی حداقل يکی از مناصب زير را داشته باشند: 

مورخ   87/  29441/30شماره:     و  25/03/1364مورخ    3681،  15/04/1360  مورخ  2097شماره:  نظرات    .8
11/9/1387 
 باشند:  يرز يطشرا یدارا يدنام باشوندگان هنگام ثبتانتخاب -35ماده  .9
 .یاسیس  ی،هباز رجال مذ -1
 . االصلیرانيا -2
 .يران ا یاسالم یکشور جمهور یتتابع  -3
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 ر. ب و مد  يرمد -4
 .یحسن سابقه و امانت و تقو  یدارا -5
 کشور. یو مذهب رسم يرانا یاسالم یجمهور  یمؤمن و معتقد به مبان -6

»   62اصل    . 10 اساسی:  شورا قانون  نما   ی اسالم   ی مجلس  به   يندگان از  که  مستق ملت  رأ   یم طور  با  انتخاب    ی مخف   ی و 
 .« خواهد کرد   ین انتخابات را قانون مع   یفیت شوندگان و ک کنندگان و انتخاب انتخاب   يط . شرا گردد ی م   یل تشک   شوند ی م 

منتخب مردم    يندگاناست که از نما  یاسالم  یمجلس شورا  يق اعمال قوه مقننه از طرقانون اساسی: »  58اصل    .11
از ط  شودیم  یلتشک بعد م  یمراحل  یو مصوبات آن پس  به قوه مجر  یبرا  ديآیکه در اصول    يیه و قضا  يهاجرا 

 « .گرددیابالغ م

 5/4/1364قانون انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران مصوب    35ـ سه تبصره به شرح زير به ماده  1ماده    .12
 گردد: الحاق می

اسی ارشد و باالتر و يا معادل حوزوی  بر شرايط فوق و دارا بودن مدرک کارشنشوندگان عالوهـ انتخاب1تبصره  
 آن، بايد موقع ثبت نام سابقه تصدی حداقل يکی از مناصب زير را داشته باشند: 

 1های  آن را احصاء کرده و تبصره  جمهورسیقانون اساسی در مقام بیان شرايط رئ  115با توجه به اينکه اصل    .13
ا  1ماده    3و   داده  توسعه  با  تضییق  را  مذکور  بند  شرايط  و  تأيید صالحیت    110اصل    9ست  نیز  اساسی  قانون 

بنابراين   ،است  کرده  داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطی که در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول
 تشخیص داده شد.  مذکورهای مزبور مغاير اصول تبصره

 5/4/1364ت رياست جمهوری اسالمی ايران مصوب  قانون انتخابا  35ـ سه تبصره به شرح زير به ماده  1ماده    .14
 گردد: الحاق می

شوندگان عالوه بر شرايط فوق و دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و باالتر و يا معادل حوزوی ـ انتخاب1تبصره  
 ...آن، بايد موقع ثبت نام سابقه تصدی حداقل يکی از مناصب زير را داشته باشند

نسبت به کسانی که   1بر اين تبصره  عالوه   ...شورای نگهبان: »  11/9/1387مورخ    29441/30/87شماره    نظر  .15
قانون اساسی   3اصل    9ا و مغاير بند  و در حد اشخاص مذکور در مصوبه يا باالتر از آنانند در مواردی تبعیض نار

 « است.
احراز   -1مکرر    35ود: ماده  ش( به قانون الحاق می1مکرر    35ماده )  عنوانبهيک ماده به شرح ذيل    -2ماده    .16

شود: الف( معیارهای رجال مذهبی:  ( بند »الف« اين قانون از طريق بررسی معیارهای زير انجام می1شروط جزء )
فقیه    -1 به واليت مطلقه  التزام عملی  به  اشتهار  قلبی و  به عقايد،    -2اعتقاد  التزام  اعتقاد و  استواری در  ثبات و 

 .. -3جمله انجام واجبات و تقیّد به ترک محرمات و اشتهار به آن احکام و اخالق اسالمی از 
ماده    -2  .17 )2در  ماده  الحاق  قانون،  1مکرر    35، موضوع  به  که    -1-2(  اين جهت  از  معیارهای مذکور،  بیان 

ی کلی انتخابات  هااستیس  10-5»تعريف و اعالم معیارها و شرايط الزم برای تشخیص« شروط مورد نظر، در بند  
قانون   110اصل    1ها و در نتیجه مغاير بند  ر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، خالف بند مذکور سیاستب 

 اساسی شناخته شد.  

برنامه و بودجه و امور ادار  یتمسئول   جمهورسیرئقانون اساسی: »  126اصل    .18 کشور را    یو استخدام  یامور 
 « بگذارد. يگریرا به عهده د هااداره آن تواندیم د وبر عهده دار یماًمستق 
اساس  110اصل    9بند    .19 »قانون  ری:  مردم  یجمهور  ياستامضاء حکم  انتخاب  از  داوطلبان    یتصالح  -پس 

شرا  یجمهور  ياستر بودن  دارا  جهت  ا  يطیاز  در  م  ينکه  تأ  يدبا  ،ديآی قانون  به  انتخابات  از    ی شورا   يیدقبل 
نگهبان در   یشورا  1/3/1370مورخ    1234شماره    یریتفس   يهنظر  .«برسد  یرهبر  يیدنگهبان و در دوره اول به تأ
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 یقانون اساس  99نگهبان بر انتخابات نسبت به مدلول اصل    ینظارت شورا  یمرکز  یأته  یسپاسخ به استفسار رئ
اصل  یاسالم  یجمهور در  مذکور  »نظارت  اساس  99:  اجرا  یاستصواب   ی،قانون  مراحل  تمام  شامل  و   يیاست 

 .« شودیم يداهاکاند یتو رد صالح يیدتأ ملهانتخابات از ج
  يندگان نما ياو فراهم کردن حضور داوطلبان   بخشینانو اطم شدهیبندشفاف، زمان یسازوکارها  یینـ تع11ـ1 .20
 ها در تمام مراحل. آن
الناس ن حق عنوا مردم به  ی از آرا یانت و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و ص  ی از آزاد ی ـ پاسدار15 . 21

 .یان و ناظران و برخورد مؤثر با خاط يان مجر  ی از سو   طرفی ی کامل ب   يت رعا   یز نظارت و اجرا و ن  ی، در قانونگذار 

 شوندگان بايد دارای شرايط زير باشند:  انتخاب: »1360اليحه انتخابات رياست جمهوری مصوب  10ماده  .22
 ..ـ..1
 ..« باشد.ه سن داوطلب تاريخ اعالم داوطلبی میسال تمام سن، مالک محاسب  30ـ دارای حداقل 7

سال سن قرار   30اليحه مزبور که از جمله شرايط داوطلبان رياست جمهوری را داشتن حداقل  10ماده    7بند    .23
اصل   اينکه  به  با توجه  رئ   115داده است  بیان شرايط  احصا کرده و    جمهورسیقانون اساسی در مقام  را  شرايط 

نیز تأيید صالحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطی که در    110اصل    4ده است و بند  نصاب سنی تعیین نش
قانون  مغاير  نگهبان  شورای  اعضای  اکثريت  نظر  به  است  گذاشته  نگهبان  شورای  عهده  به  آمده  اساسی  قانون 

 باشد. اساسی می

 شورای نگهبان.  99/ 13/11مورخ  21606/102/99نظر شماره  .24

نظر شماره    22/1/1400مورخ    102/  24765ماره  نظر ش  .25 و  نگهبان    21/1/1400مورخ    9900-2607شورای 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

  رجال  از  بايد  جمهورسیرئايران«: »  اسالمی  جمهوری  کشور  جمهورسیرئ  اولین  انتخاب  قانونی  »اليحه  3  ماده  .26
 باشد:  زير شرايط واجد سیاسی و مذهبی

  االصلايرانی و  ايران تابع ـ1
 رسمی  مذهب  و  اسالمی  جمهوری  مبانی  به  معتقد  و  مؤمن  تقوا،  و  امانت  و  سابقه  حسن  دارای  مدبر،  و  مدير  -2

  کشور
  تمام سال سی از بیش سن -3
 اجتماعی.«  حقوق از  محرومیت عدم ـ 4

شده    ی ها که کتبًا معرف آن   ار ی االختتام   يندگان نما   يا   ی جمهوراست ي داوطلبان ر   -( 1372/ 1/ 17  ی )اصالح   55ماده    . 27
کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعالم انتشار دستوِر شروع انتخابات، به وزارت   يخ ظرف پنج روز از تار   يد باشند، با 

 6× 4صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس    یه کل   ير همراه با چهار برگ تصو   یل، و تکم  يافت را پس از در   ی داوطلب 
 دارند.  يافت در   ید و رس  یم کشور تسل  همان سال گرفته باشند، به وزارت عکس خود را که در   ين از آخر 

»سیاست  ـ10ـ2بند     .28 انتخابات:  کلی  شا  يیتوانا  یهاول   يیشناساهای  ثبت  يستگیو  مرحله  در  به داوطلبان  نام 
 « و متناسب با هر انتخابات.  یمناسب قانون  هاییوهش

تعر10ـ5  .29 مع   يفـ  اعالم  شرا  یارهاو  س   یصتشخ  یبرا  الزم  يطو  مد  یمذهب  یاسی،رجل  بودن   يرو  مدبر  و 
 نگهبان.  یتوسط شورا  یجمهور ياستر ینامزدها 

  یمذکور را در نامزدها  يطخود شرا  ینامه داخليیننگهبان به موجب آ  یشورا  ها،یاستس  يناز ابالغ ا  یشتا پ  .30
 .( 46: 1397 ،خوزانی  باقری )بهادری و  است. نمودهیاحراز م  یجمهور ياستر

 ینگهبان فرستاده شود. شورا  یبه شورا   يدبا  یاسالم  یمصوبات مجلس شورا  یهکلقانون اساسی: »  94اصل    .31
  ی اسالم و قانون اساس  ينوصول از نظر انطباق بر مواز  يخنگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تار
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بررس مغا  یمورد  را  آن  چنانچه  و  دهد  غ  ريدنظ تجد  یبرا   یندبب   يرقرار  در  بازگرداند.  مجلس  صورت   ينا  یربه 
  يب نگهبان است که با تصو  یبه عهده شورا  یقانون اساس  یرتفسقانون اساسی: »  98«. اصل  مصوبه قابل اجرا است
 « .شودیسه چهارم آنان انجام م

مع  يطشرا»  -2ماده    .32 تشخ  یارهایو  جهت  س  یصالزم  مد  یمذهب  یاسیرجل  نامزدها  يرو  بودن  مدبر    ی و 
 ند از:اعبارت یجمهور ستيار
 ها و اعالم مواضع یمکتوبات، سخنران یلاز قب یاسیو س  یمذهب یها یتدر فعال يابیو قابل ارز یسوابق کاف -1
 کالن یهايريتها و مدیتمسئول  یبرخ یدر تصد  يابیو قابل ارز یسوابق کاف -2
 ی جمهور  ياستر یهایتمسئول  يفایالزم جهت ا يیسالمت و توانا -3
 ی جمهور ياستر  یهایتسن متناسب با انجام مسئول  -4
 ی جمهور ياستر يفوظا يفایالزم جهت ا یعلم یتصالح -5
  ی بر اسناد باالدست  یمبتن  يهقوه مجر  یاراتو اخت   یتدر چارچوب صالح  يیاجرا  یهایمشها و خطارائه برنامه  -6

 نظام  یکل  یهااستی و س یاز جمله قانون اساس
 .« هاو برنامه يريتیها و توان مدبرنامه  يحتشرمشاوران جهت  یمعرف -7
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