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مباني و اصول تشخيص صالحيت نمایندگي
مجلس شوراي اسالمي
محمدجواد رضائيزاده  ،*1محسن داوري
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 .1عضو هيات علمي مدعو گروه حقوق عمومي ،دانشكده حقوق و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ايران
 .2دانشآموختهي دورهي دکتري تخصصي حقوق عمومي ،گروه حقوق عمومي ،دانشكده حقوق و علوم سياسي ،واحد علوم
و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
پذيرش1331/6/13 :

دريافت1331/3/11 :

چكيده
در هر نظام حقوقي ،تعيين شرايط الزم براي تصدي نمايندگي مجلس بر يک رشته مباني استوار
است و نظارت و بررسي وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز براساس اصول و
ضوابطي صورت ميگيرد .حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله
مهمترين مباني حاکم بر تشخيص صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران مدنظر قرار گرفته است .قانونگذار نيز با لحاظ اين مباني ،شرايطي را در قانون
انتخابات مجلس شوراي اسالمي پيشبيني کرده که برخي از آنها جنبهي کيفي و ماهوي دارند و فقط با
استفاده از ابزار و روشهاي عيني قابل تشخيص و احراز نيستند و برخي جنبهي صوري و شكلي دارند
که ابزار عيني و نوعي براي احراز آنها کفايت ميکند .صيانت از مباني مذکور اقتضا ميکند که بررسي
شرايط و تطبيق آنها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي -بهخصوص در شرايط کيفي و
ماهوي -براساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد .اصل حاکميت قانون ،اصل مستند و مستدل بودن،
اصل رعايت حق استماع ،اصل عدم صالحيت (عدم اتصاف به شرايط) ،اصل لزوم احراز صالحيت و
اصل الزم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري ،از جمله اصولي است که در اين زمينه بايد
مدنظر قرار گيرد.

كليدواژهها :احراز صالحيت ،شرايط ماهوي ،شرايط صوري ،شوراي نگهبان ،عدم صالحيت،
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي.
* نويسندهی مسئول

E-mail: Mj.rezaei@yahoo.com

** E-mail: Mdavari13@gmail.com
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مقدمه
مطابق اصل  65قانون اساسي ،خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم کرده
است .نحوهي اعمال اين حق در اصول متعددي از قانون اساسي مشخص شده است .انتخابات
گوناگون و بهخصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي از جمله بارزترين عرصههايي است
که در آن ،اين حق در چهرهي انتخابکنندگي و انتخابشوندگي نمود مييابد .از آنجا که به
تصريح اصل مذکور« ،هيچکس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت
منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» ،ازاينرو بايد سازوکاري فراهم شود که هم در بُعد
انتخابشوندگي مانعي براي حضور افرادي که صالحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته
باشد و هم در مقام انتخابکنندگي ،مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي
صالحيتاند .به اين منظور اوالً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي بهدقت
در قانون مشخص شود؛ ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط
در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار گيرد.
در بين قوانين مختلف موجود در خصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،در قانون
انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1771/9/7و اصالحات بعدي آن ،شرايط داوطلبان
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ذکر شده و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس
شوراي اسالمي مصوب  1756/6/9با اصالحات بعدي و همچنين قانون لزوم رسيدگي دقيق به
شكايات داوطلبان ردصالحيتشده در انتخابات مختلف (مصوب 1771/7/22مجلس شوراي
اسالمي که در تاريخ  1771/1/22با اصالحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت
نظام رسيده است) حاوي ضوابطي در خصوص نحوهي نظارت و نيز رسيدگي به شكايات
داوطلبان ردصالحيتشده است.
با اينكه شرايط الزم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي در قوانين مشخص
شده است ،در خصوص اين شرايط و نحوهي بررسي و احراز اين شرايط اختالف نظرهايي
وجود دارد که تبيين مباني و اصول حاکم بر بررسي و تشخيص اين شرايط و ضوابط در اين
زمينه راهگشا خواهد بود .اين اختالف نظرها ،بهخصوص از زمان ارائهي نظر تفسيري شوراي
نگهبان در تاريخ  1772/7/1در مورد اصل  99قانون اساسي و استصوابي دانستن نظارت مذکور
در اين اصل بهگونهاي که شامل تمامي مراحل اجرايي انتخابات ،از جمله تأييد يا رد صالحيت
کانديداها ميشود ،نمايانتر شده است .لزوم ارائهي راهكار به شوراي نگهبان براي
شفافسازي عملكرد خود در اين زمينه و نيز پيشگيري از هجمه به اين نهاد پرداختن به
موضوع مقالهي حاضر را ضرورت ميبخشد.
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مقالهي حاضر به روش توصيفي– تحليلي و با نگاهي حقوقي و متكي بر مباني قانون
اساسي ،به تبيين مباني و اصول حاکم بر بررسي و تشخيص صالحيت کانديداهاي مجلس
شوراي اسالمي ميپردازد .با وجود نگارش کتابها و مقاالت مرتبط با موضوع مقالهي
حاضر( ،)1اين کتابها و مقاالت در بررسي شرايط و نيز نحوهي بررسي صالحيتها ،مباني
پايهاي مدنظر قانون اساسي را مالك قرار ندادهاند و اين مسئله موجب شده است هم نسبت به
برخي شرايط مانند اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نيز التزام عملي به نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران (بندهاي  1و  2مادهي  21قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي) ،ابراز وفاداري
به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقهي فقيه و هم نسبت به نحوهي بررسي اينگونه
شرايط به شيوهي احراز صالحيت و نه احراز عدم صالحيت ،نگاهي غيرمبتني بر موازين قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران داشته باشند.
در بررسي نحوهي رسيدگي به صالحيتهاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي،
بايد به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که مباني و اصول حاکم بر تشخيص صالحيت
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي کدام است؟ در ذيل اين سؤال نيز ناگزير بايد به اين سؤاالت
فرعي نيز پرداخته شود که اصوالً چرا بايد صالحيتهاي يک فرد براي تصدي پست نمايندگي
بررسي شود؟ آيا در جمهوري اسالمي ايران ،حق حكومت و ادارهي امور کشور به افرادي با
شرايط و اوصاف خاص اختصاص دارد؟ از سوي ديگر ،آيا حق حاکميت مردم بر سرنوشت
خود مطلق است و اراده و خواستهي مردم مبتني بر آزادي رأي دادن به هر شخصي است ،اعم
از اينكه وي معتقد به قانون اساسي و مباني آن و نظام مبتني بر آن باشد يا نباشد يا اينكه خير،
مردم با پذيرش قانون اساسي ارادهي خود را مبني بر اعمال حق تعيين سرنوشت خود در
خصوص انتخاب کساني که در انتخابات مختلف کانديدا ميشوند ،با فرض صالح بودن آنها
–که احراز آن نيز براساس قوانين مشخص و معين شده است -اعالم داشتهاند؟ چه شرايطي
براي انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي در قوانين پيشبيني شده است؟
تشخيص اين شرايط براساس چه اصول و ضوابطي بايد صورت پذيرد؟
براي پاسخ به پرسشهاي مطرحشده ،در گفتار اول ،مباني بررسي و تشخيص صالحيت داوطلبان
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي براساس قانون اساسي بررسي ميشود .در اين گفتار به اين مسئله
پرداخته خواهد شد که چرا بايد صالحيت داوطلبان نمايندگي بررسي و احراز شود؟ چه علل و
عواملي توجيهکنندهي اين بررسي و احراز است؟ در گفتار دوم ،شرايط الزم براي نمايندگي مجلس
شوراي اسالمي ،انواع اين شرايط از جمله شرايط صوري و ماهوي و تفاوت هر يک و نحوهي احراز
هر يک تبيين خواهد شد .در گفتار سوم نيز اصول حاکم بر بررسي صالحيتهاي داوطلبان نمايندگي
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مجلس شوراي اسالمي بررسي ميشود .تفاوت اين گفتار با گفتار اول در اين است که مراد از اصول
در واقع ضوابط و قواعدي است که ميتوان آن را نوعي دستورالعمل کلي و راهنماي عملي در بررسي
صالحيتها دانست ،حال آنكه مباني مبين پايه و خاستگاهي است که ساختمان اين اصول و قواعد بر
آن استوار شده (دانشپژوه )91 :1791 ،و براساس آن توجيه ميشوند.
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 .1گفتار اول :مباني بررسي و تشخيص صالحيت داوطلبان نمایندگي
مجلس شوراي اسالمي
مباني ،نيرو و جاذبهاي است که پشتيبان قانون است و آدمي را به اجراي آن واميدارد
(کاتوزيان )7 :1777 ،و پايهي همهي قواعد آن بهشمار ميآيد ،بدين گونه که نظام حقوقي
مبتني بر آن و قواعد و مقررات حقوق براساس آن وضع ميشود .مبانيِ بررسي و تشخيص
صالحيتها و شرايط الزم براي نمايندگي مجلس در نظامهاي حقوقي مختلف در ماهيت،
آرمانها و ارزشها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن نظام حقوقي و رژيم سياسي براساس آنها بنا
شده است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است .از جمله مهمترين اسنادي که
مبين نوع نگاه به مسائل حقوقي – بهخصوص حقوق عمومي و از جمله انتخابات -است،
قانون اساسي هر کشور است .در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مباني حاکم بر
بررسي و تشخيص صالحيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مورد توجه قرار گرفته که حق
حاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي از مهمترين آنهاست.

 .1-1حق حاکميت صالحان بر جامعه
مطابق اصل  4قانون اساسي «کليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري،
فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد ،»...ازاينرو براي
استخراج مباني تشخيص صالحيتهاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در قانون اساسي
الجرم بايد موازين اسالمي نيز مدنظر قرار گيرد .در اين بين آن دسته از قواعد و موازيني که در
خود قانون اساسي و نيز مقدمهي آن تصريح شده است ،بسيار حائز اهميت خواهد بود .اولين
نكتهاي که در تبيين مبناي تشخيص صالحيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بهعنوان
بخشي از مهمترين ارکان حكومت بايد روشن شود ،نوع نگاه قانون اساسي به مسئلهي
حكومت است .مطابق مقدمهي قانون اساسي «حكومت از ديدگاه اسالم  ...تبلور آرمان سياسي
ملتي همکيش و همفكر است که به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه
خود را بهسوي هدف نهايي (حرکت بهسوي اهلل) بگشايد» ،بديهي است حكومتي که براي
خود هدف و غايتي ترسيم ميکند ،نهادها و قواعد و ضوابط خود را نيز بهگونهاي بايد ترسيم
کند که در مسير نيل به آن هدف باشد .از همين رو قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
بهعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي
تحكيم پايههاي حكومت اسالمي شود (مقدمهي قانون اساسي) .از جمله مهمترين عناصر
زمينهساز تحقق اين هدف ،تعيين کساني است که عهدهدار حكومت و ادارهي مملكت خواهند
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بود؛ مطابق مقدمهي قانون اساسي «در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي که خود پايه تشكيل
جامعه است براساس تلقي مكتبي ،صالحان عهدهدار حكومت و ادارهي مملكت ميگردند (ان
االرض يرثها عبادي الصالحون) .»...پس براي تحقق هدف حكومت مدنظر اسالم که قانون
اساسي نيز آن را تأييد کرده است ،صالحان بايد عهدهدار حكومت و ادارهي مملكت شوند؛ در
اين صورت دولت ميتواند به وظايف مصرح خود در قانون اساسي از جمله «ايجاد محيط
مساعد براي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليهي مظاهر فساد و
تباهي (بند  1اصل  7قانون اساسي) عمل کند .براي تحقق اين مهم الزم است که در انتخاب
متصديان و مسئوالن ،صالحيتها مدنظر قرار گيرد (عميد زنجاني.)61 :1715 ،
در خصوص نمايندگي مجلس شوراي اسالمي مستفاد از اصل  57قانون اساسي و
سوگندي که نمايندگان مجلس در نخستين جلسه مجلس ياد ميکنند ،نمايندهي مجلس بايد
فردي با شرايط صالحيتي بااليي باشد ،بهگونهاي که صالحيت پاسداري از حريم اسالم و
نگاهباني از دستاوردهاي انقالب اسالمي ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي را داشته باشد و
در انجام وظايف وکالت ،امانت و تقوا را رعايت کند و همواره به استقالل و اعتالي کشور و
حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشد؛ از قانون اساسي دفاع کند و در گفتهها و
نوشتهها و اظهار نظرها ،استقالل کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته
باشد .بر همين اساس ،از ديدگاه شوراي نگهبان ،عدم لحاظ شرايطي که به تجويز ورود افرادي
به مجلس منجر شود که عامل به احكام اسالم نيستند و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران ندارند و نيز وفادار به اصل مترقي واليت مطلقهي فقيه نيستند ،خالف موازين
شرع و مغاير بند  1اصل  7و اصل  57قانون اساسي است (بند  12نامهي شمارهي 79176
مورخ  1711/12/24در خصوص بررسي اليحهي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي
اسالمي) .از همين رو بايد در خصوص انتخابپذيري در جمهوري اسالمي ايران قائل به «حق
انتخابپذيري صالحان» بود .براساس اين حق و نيز با توجه به اينكه حق حاکميت صالحان بر
جامعه پذيرفته شده است ،اين حق بهمثابهي حقالناس ،بايد از سوي نهادهاي ناظر بر انتخابات
مورد توجه قرار گيرد ،ازاينرو اگر از فردي از آحاد مردم که صالحيت الزم را دارد ،فرصت
انتخاب شدن گرفته شود ،اين حق تضييع شده است .رهبر معظم انقالب نيز به اين مهم توجه
دادهاند« :يكي از حقوق مردم ،رعايت حقّ اين داوطلبي است که ميآيد و وارد اين ميدان
ميشود و نامزد انتخابات مي شود که اگر آدم صالحي است ،ما او را رد نكنيم ،ميدان بدهيم به
اينكه او بيايد» (بيانات در ديدار ائمهي جمعهي سراسر کشور.)1794/12/14 ،
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 .2-1حق تعيين سرنوشت اجتماعي
حق تعيين سرنوشت ،حق مردم به تعيين تقدير و سرنوشت خود بهطور فردي و جمعي
است .در عمل اين حق به مردم اجازه ميدهد تا وضعيت سياسي ،ساختار سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي خويش را رقم بزنند و توانا به تعيين نوع و محتواي ساختار حقوقي و سياسي کشور
خود باشند (خسروي .)76 :1717 ،آنچه در اين خصوص در عرصهي اجتماعي مدنظر قرار
ميگيرد ،حق تعيين سرنوشت اجتماعي است که تبيين اين حق با عنوان حق مشارکت در ادارهي
عمومي کشور و انتخابات و امور اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي در اعالميهي جهاني حقوق بشر
(بندهاي  1و  7مادهي  )21و همچنين مادهي  26ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و نيز
بند «ب» مادهي  27اعالميهي حقوق بشر اسالمي قاهره مورد توجه قرار گرفته است.
تبيين ماهيت اين حق ،در نظام حقوقي ما مستلزم توجه به ريشهها ،مباني و موازين
اسالمي حاکم بر همهي اصول قانون اساسي است؛ به لحاظ نقشي که اسالم براي عموم در
امور کشور و قرار دادن امر در مجراي صحيح عدالت و رعايت حقوق همهي افراد قائل است،
خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان وظيفهي اقامهي عدل و قسط را در جامعهي اسالمي به
آنان يادآوري ميکند (نساء176 :؛ مائده .)1 :همچنين قرآن کريم هدف عمدهي بعثت پيامبران
را به غير از جنبهي هدايت و اصالح فردي مردم ،اقامهي قسط و عدل اعالم ميکند (حديد:
 .)26قرآن کريم با نفي و تقبيح افراد و گروههاي حكومتگرِ خودسر و طرفدار امتياز طبقاني و
برتري قومي و نژادي (قصص ،)4 :از روي کار آمدن افراد شايسته حمايت ميکند و حكومت
مطلوب را حكومت صالحان ميداند (انبياء .)126 :نوع بيان آيات قرآن در اين زمينه که
نمونههايي از آن ذکر شد ،بهخوبي نشان ميدهد که اسالم براي افراد و اعضاي جامعهي
اسالمي حق و مسئوليت شرکت در ادارهي امور جامعه و تصميمگيري براي آن را شناخته است
(مهرپور.)174 :1711 ،
در مقدمهي قانون اساسي نيز به اين مهم بهصورت دقيق و جامع توجه شده و آمده است:
«هدف از حكومت ،رشد دادن انسان در حرکت بهسوي نظام الهي است تا زمينهي بروز و
شكوفايي استعدادها بهمنظور تجلي ابعاد خودگونگي انسان فراهم آيد و اين جز در گرو
مشارکت فعال و گستردهي تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد .با
توجه به اين جهت ،قانون اساسي زمينهي چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميمگيريهاي
سياسي و سرنوشتساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تكامل انسان هر
فردي خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حكومت
مستضعفين در زمين خواهد بود.»...
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براساس همين تلقي از ديدگاه اسالم در خصوص عنايت به حق شرکت مردم در تصميمگيري
و تعيين سرنوشت سياسي کشور و ادارهي امور عمومي ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که
در مقام تبيين ساختار يک حكومت مبتني بر زيربناهاي ديني است ،در اصل  65اشعار ميدارد:
«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش
حاکم ساخته است .هيچکس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد
يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد ميآيد اعمال
ميکند» .مستفاد از اين اصل ،از آنجا که اين خداست که انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش
حاکم کرده است ،حق تعيين سرنوشت اجتماعي انسان نيز الزم است در طول حاکميت الهي و نه
در عرض آن و معارض با آن شناخته شود .حاکميت و نقش مردم در نظام اسالمي امري در جهت
حاکميت الهي و پذيرش اولويت و برتري آيين خداوندي است .انسان از آنجا که مختار و
مسئوليتپذير است ،در مسير تعالي خود نقش اجتماعي نيز دارد ،ولي در تمامي مراحل ،هدف و
آرمان توحيدي را مدنظر دارد (نجفي اسفاد و محسني .)115 :1779 ،به تعبير ديگر ،آنچه موافق
قانون اساسي و مباني آن در مورد حق تعيين سرنوشت اجتماعي از سوي مردم بايد مدنظر قرار
گيرد ،بايد در ظل هدف غايي حكومت باشد ،يعني حق مشارکت سياسي و جلوههايي از آن
همچون حق رأي دادن و انتخابگري مردم بايد بدين صورت تحليل شود که با توجه به هدف از
حكومت در اسالم  -که همان حرکت بهسوي اهلل است ،-مردم با پذيرفتن قانون اساسي و اين
هدف غايي ،با اختيار و آزادي خود ،سرنوشتي را براي خود و جامعهي خود پذيرفتهاند که در آن
اين هدف تأمين شود و از جمله مهمترين مسائلي که در اين زمينه بايد مدنظر قرار گيرد ،حكومت
و ادارهي جامعه توسط صالحان است .بنابراين آنچه بايد براي مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي
خود براساس قانون اساسي مسلم و قطعي تلقي شود ،اين است که سرنوشت اجتماعي مورد
انتخاب مردم مطابق قانون اساسي همان است که مسير غايي حكومت از نظر اسالم را محقق سازد.
از آنجا که اين امر محقق نميشود جز با عهدهداري حكومت از سوي صالحان ،حق برخورداري از
مقامات صالح نيز بايد براي مردم بهعنوان يكي از حقوق اساسي آنها پذيرفته شود و اين امر نيز در
عرصههايي مانند انتخابات مجلس شوراي اسالمي که از طريق مشارکت مستقيم مردم در تعيين
نمايندگان مجلس صورت ميگيرد ،به اين صورت محقق ميشود که افرادي در معرض انتخاب
مردم قرار گيرند که صالح باشند ،در غير اين حالت ،و چنانچه افرادي غيرصالح در معرض انتخاب
مردم قرار گيرند ،اين امر با تحقق هدف غايي حكومت مدنظر اسالم و قانون اساسي منافات دارد و
«حق برخورداري از کانديداهاي صالح» را از مردم سلب ميکند و ازاينرو حق تعيين سرنوشت
مردم نقض خواهد شد .از همينرو از آنجا که مردم به اعتبار بررسي صالحيت نامزدها توسط
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شوراي نگهبان ،افراد مورد نظر را از ميان تأييد صالحيتشدهها برميگزينند ،احراز صالحيت
نامزدها حقالناس خواهد بود .اين مهم در بيانات رهبر معظم انقالب نيز مورد توجه قرار گرفته
است« :اگر چنانچه در اين مجلس  -حاال چه مجلس خبرگان ،چه مجلس شوراي اسالمي ،چه در
هر جايي که انتخابات هست -آدمي باشد که صالحيت قانوني ورود در اينجا را نداشته باشد و ما
از اين اغماض کنيم ،صرفنظر کنيم ،رعايت نكنيم ،دقت نكنيم و او وارد بشود ،اين هم باطل کردن
حق مردم است ،خراب کردن حق مردم است؛ اين هم ضد حقالناس است» (بيانات در ديدار ائمهي
جمعهي سراسر کشور.)1794/12/14 ،

 .2گفتار دوم :شرایط الزم براي نمایندگي مجلس شوراي اسالمي
تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست و سمت ،اصوالً براي تأمين اصل
شايستهساالري يا مستفاد از مقدمهي قانون اساسي ،صالحساالري است .شرايط مختلفي هم که
در قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پستها و سمتهاي گوناگون از جمله نمايندگي
مجلس شوراي اسالمي ذکر شده ،در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است.
شرايط مدنظر براي انتخابشوندگان مجلس شوراي اسالمي ،در مواد  29 ،21و  72قانون
انتخابات احصا شده است .اين شرايط با توجه به نوع و نحوهي تشخيص به دو دستهي کلي
قابل تقسيم است؛ شرايط مادي يا صوري و شرايط ماهوي يا کيفي .هر کدام از اين شرايط نيز
به دو دسته شرايط ايجابي يا مثبت و شرايط سلبي يا منفي قابل تقسيم است؛ شرايطي است که
هدف آنها فراهم کردن امكان تصدي مسئوليت انتخابي فقط براي افراد داراي صالحيت و
قابليتهاي الزم براي انجام مطلوب نمايندگي مورد نظر است .شرايط ايجابي ،مثبت يا شرايط
انتخابپذيري ناميده ميشود و شرايطي است که هدف آنها اصوالً جلوگيري از داوطلبيِ
افرادي است که از شايستگيهاي سياسي و اجتماعي الزم براي تصدي مسئوليت انتخابي
برخوردار نيستند يا اينكه داوطلبي آنها آزادي رأيدهندگان يا برابري داوطلبان را خدشهدار
ميکند .شرايط سلبي ،منفي يا موارد انتخابناپذيري ناميده ميشود (تقيزاده.)51 :1716 ،
با توجه به دستهبنديهاي ذکرشده شرايط الزم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي
اسالمي را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار ميدهيم و در ذيل هر
يک نيز بهتناسب ايجابي يا سلبي بودن شرايط ،به آنها نيز اشاره خواهيم کرد.

 .1-2شرايط صوري
مراد از اين شرايط ،شرايطي است که سهلاالحراز بوده و تشخيص آنها با استفاده از
ابزارهاي نوعي و عيني و محسوس و قابل ارزيابي ،امكانپذير است (علينقي.)129 :1771 ،
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برخي استادان معتقدند اين شرايط ،شرايطياند که مستلزم قضاوت دربارهي صالحيت و ارزش
داوطلب نيستند (کاتوزيان ،)266 :1777 ،اما اين تعبير صحيح نيست ،چراکه شرايط ماهوي و
کيفي نيز مستلزم قضاوت دربارهي ارزش شخص نيست ،بلكه مستلزم احراز صالحيت براي
تصدي مقام نمايندگي است که مطابق مباني قانون اساسي اين مقام در جمهوري اسالمي ايران
از آن صالحان و افراد داراي صالحيت است.
در بين شرايط صوري مطرحشده در قانون انتخابات نيز با توجه به اينكه لزوم داشتن يا
نداشتن اين شرايط مدنظر بوده است ،بهترتيب شرايط صوري مثبت و منفي قابل احصا هستند؛
شرايط صوري مثبتي که مطابق قانون انتخابات داوطلبان نمايندگي مجلس بايد داشته باشند
عبارتاند از :تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران (بند  2مادهي  ،)21داشتن حداقل مدرك
کارشناسيارشد يا معادل آن (بند  4مادهي  ،)21سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت
بينايي ،شنوايي و گويايي (بند  5مادهي  ،)21حداقل سن  72سال تمام و حداکثر  76سال تمام
(بند  7مادهي  .)21اين شرايط سهلاالحراز بوده و با حداقل تالش قابل احراز است؛ شرط
تابعيت از طريق شناسنامهي افراد و استعالم از ادارات ثبت احوال ،مدرك کارشناسيارشد يا
معادل آن از طريق ارائهي مدرك ،سالمت جسمي از طريق شرايط عيني و قابل مشاهده يا گواهي
پزشكي ،حداقل و حداکثر سن از طريق شناسنامه بهراحتي قابل تشخيص و احراز است.
عالوهبر شرايط صوري ايجابي ،شرايط ديگري نيز در قانون انتخابات مدنظر قرار گرفته است
که کانديداي مجلس شوراي اسالمي نبايد آن شرايط را داشته باشد .اين شرايط که همان شرايط
صوري سلبي محسوب ميشوند ،عبارتاند از :اشتغال به برخي پستها و حرفهها (بندهاي «الف»،
«ب» و «ج» مادهي )29؛ بودن در زمرهي مالکين بزرگ که زمينهاي موات را به نام خود ثبت
کردهاند (بند  2مادهي )72؛ کساني که به جرم اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران محكوم شدهاند
(بند  4مادهي )7؛ محكومان به ارتداد به حكم محاکم صالحهي قضايي (بند  6مادهي )72؛ مشهوران
به فساد و متجاهران به فسق ،محكومان به حدود شرعي مگر آنكه توبهي آنان ثابت شده باشد؛
قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد؛ محجوران و کساني که به حكم دادگاه مشمول اصل
 49قانون اساسي باشند؛ وابستگان به رژيم سابق مانند اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان؛
وابستگان به تشكيالت فراماسونري؛ هيأت رئيسهي کانونهاي حزب رستاخيز ،حزب ايران نوين و
اعضاي فعال آنها؛ نمايندگان مجلسين سنا ،شوراي ملي سابق و مأموران ساواك؛ محكومان به
خيانت ،کالهبرداري ،اختالس و ارتشا ،غصب اموال ديگران و محكومان به سوءاستفادهي مالي به
حكم محاکم صالحهي قضايي (بندهاي  5تا  11مادهي  .)72اين شرايط نيز از طريق ابزار عيني و
نوعي بهراحتي قابل تشخيص و احرازند؛ محكومان به جرايم مذکور از طريق حكم صادره از مراجع
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قضايي ،مشهوران به فساد و فسق از طريق حداقل تحقيق محلي ،قاچاقچيان مواد مخدر از طريق
حكم دادگاه و معتادان به اين مواد از طريق آزمايشهاي پزشكي ،محجوران براساس شناسنامه يا
حكم دادگاه ،وابستگان رژيم سابق که عضو نهادها و انجمنها مذکورند ،از طريق استعالم سوابق
فرد قابل احرازند .البته در اين خصوص با توجه به اينكه واژهي «از قبيل» بهکار رفته است ،عالوهبر
مواردي که از مصاديق وابستگان به رژيم سابق محسوب شده است ،موارد ديگري نيز قابل احصا
خواهد بود که ممكن است احراز برخي از آنها از طريق ابزار عيني ممكن نباشد يا حداقل صِرف
اين ابزارها براي احراز آن کافي نباشد که در اين صورت اين شرط ،جنبهي کيفي و ماهوي نيز به
خود خواهد گرفت.

 .2-2شرايط ماهوي
شرايط ماهوي شرايطي صعباالحرازند و براي تشخيص آنها ابزار نوعي و عيني در نظر
گرفته نشده است و بنا به اهميت اين شرايط در برخورداري فرد از وصف صالح بودن،
قانونگذار با عدم مقيد کردن راه هاي تشخيص و احراز اين شرايط ،در واقع به هر طريق
معتبري که اين شرايط براي مرجع تشخيص صالحيت قابل تشخيص و احراز باشد ،آن را
معتبر شناخته است.
اعتقاد و التزام عملي به اسالم (بند  1مادهي  ،)21التزام عملي به نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران (بند  2مادهي  ،)21ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقهي
فقيه (بند  4مادهي  ،)21در زمرهي شرايط ماهوي ايجابي قرار دارد .نداشتن سوء شهرت در
حوزهي انتخابيه (بند  5مادهي  ،)21نبودن در زمرهي کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم
سابق نقش مؤثر داشتهاند (بند 1مادهي  )72و نيز نبودن جزء وابستگان تشكيالتي و هواداران
احزاب ،سازمانها و گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم شده
است (بند  7مادهي  ،)72از جمله شرايط ماهوي سلبي مذکور در قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمي است.
از نظر قانونگذار ،شرايط ماهوي  -اعم از ايجابي و سلبي -در تأمين مباني مورد نظر قانون
اساسي بهحدي اهميت دارد که براي احراز آنها ابزار عيني و مشخصي تعيين نشده است.
شوراي نگهبان نيز با لحاظ همين مباني ،در اليحهي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي
اسالمي مصوب  1711/5/4که درصدد حذف برخي از اين شرايط و نيز تعيين ابزار کمي و
عيني براي احراز برخي از اين صالحيتها برآمده بود ،با حذف آن شرايط و نيز تعيين اينگونه
ابزار مخالفت کرد .شورا در نامهي شمارهي  79176مورخ  1711/12/24در خصوص بررسي
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اليحهي مذکور حذف برخي شرايط ماهوي ايجابي از جمله التزام عملي به اسالم و نظام
مقدس جمهوري اسالمي ،حذف شرط وفاداري به اصل مترقي واليت فقيه و اکتفا به شرط
مسلمان بودن براي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ،را مستلزم تجويز ورود افراد غيرعامل به
احكام اسالم و غيرملتزم عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران و غيروفادار به اصل مترقي
واليت فقيه دانسته و آن را خالف موازين شرع و مغاير بند  1اصل  7و اصل  57قانون اساسي
شناخت .همچنين صِرف اکتفا به ابزار عينيِ ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبتنام را نيز
کافي ندانسته و احراز اين وفاداري را جهت تضمين اصل  57الزم شمرده است.
در خصوص شرايط ماهوي سلبي نيز ،شورا ،حذف عبارت «کساني که در جهت تحكيم
مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشتهاند» از بند  1مادهي  72و حذف کلمهي «هواداران» از ابتداي
عبارت «احزاب و سازمانها و گروههاي ضد انقالب» از بند  7اين ماده و نيز حذف عبارت
«وابستگي و فعاليت» از ابتداي عبارت «احزاب و سازمانها و گروهها بعد از غيرقانوني اعالم
شدن» در بند  4همان ماده و حذف عبارت «وابستگان به رژيم سابق از قبيل »...از بند 12
مادهي  72را مستلزم تجويز ورود اين افراد به مجلس شوراي اسالمي و ازاينرو مغاير بند 1
اصل  7و اصل  57قانون اساسي شناخته است.
دقت در محتواي مستندات شوراي نگهبان در اين زمينه (بند  1اصل  7و اصل  )57نشان
ميدهد که شورا بهدرستي و با درك صحيح مباني و اهداف قانون اساسي ،مطابق اصل  91درصدد
صيانت و پاسداري از قانون اساسي برآمده است .همانطورکه در تبيين «حق حاکميت صالحان» نيز
بيان شد ،براي تحقق هدف حكومت مدنظر اسالم (حرکت بهسوي اهلل) ،صالحان بايد عهدهدار
حكومت و ادارهي مملكت شوند و در اين صورت دولت ميتواند به وظايف مصرح خود در قانون
اساسي از جمله «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با
کليهي مظاهر فساد و تباهي» (بند  1اصل  7قانون اساسي) عمل کند .از آنجا که شرايط حذفشده
در اليحهي مذکور ،حاوي معيارهايي اساسي براي شناخت صالح بودن يا نبودن داوطلبان نمايندگي
مجلس بوده است ،شورا حذف آنها را مغاير بند  1اصل  7دانسته است.
در خصوص استناد شورا به اصل  57نيز همين استدالل قابل ذکر است؛ مطابق اين اصل،
نمايندهي مجلس سوگند ياد ميکند که پاسدار حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي انقالب اسالمي
ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي باشد؛ وديعهاي را که ملت به ايشان سپرده است ،بهعنوان
اميني عادل پاسداري و در انجام وظايف وکالت ،امانت و تقوا را رعايت کند؛ از قانون اساسي دفاع
کند و در گفتهها ،نوشتهها و اظهار نظرها ،استقالل کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را
مدنظر داشته باشد .واضح است که از نظر قانون اساسي کسي ميتواند از عهدهي وظيفهي نمايندگي
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برآيد که متصف به صفات و شرايطي باشد که براساس آن بتواند به محتواي اين سوگند عمل کند.
براي تأمين محتواي اين سوگند وجود شرايط ماهوي نياز است که در قانون ذکر شده است .با
توجه به اهميت باالي اين شروط شوراي نگهبان احراز آنها را به هر طريق معتبر شرعي داراي
اعتبار دانسته و تعيين ابزار ثابت مانند اکتفا به اسناد و مدارك مراجع ذيصالح در منحصر کردن
اثبات اين شرايط به آن طريق را کافي ندانسته و با ذکر اينكه در برخي موارد مرجعي براي آن موارد
وجود ندارد ،چنين انحصاري را موجب تضييق نظارت و مغاير اصل  99دانسته است .همچنين از
آنجا که نسبت به شرايط و موانعي که از قانون اساسي در خصوص نمايندگان مجلس استفاده
ميشود ،مستلزم نفي طرق شرعي مثبت ميشود ،از اين حيث نيز مغاير بند  1اصل  7و اصل 57
قانون اساسي شناخته است (نامهي شمارهي  79176مورخ  1711/12/24شوراي نگهبان در
خصوص بررسي اليحهي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي).

 .3گفتار سوم :اصول حاكم بر تشخيص صالحيتهاي داوطلبان
نمایندگي مجلس شوراي اسالمي
بررسي صالحيت کانديداها فرايندي است که طي آن ،افراد واجد شرايط قانوني توسط
مراجع ذيصالح مشخص ميشوند و شرايط انتخابشوندگان با متقاضيان ورود به پارلمان
تطبيق داده ميشود (خسروي.)721 :1717 ،
مطابق اصل  99قانون اساسي ،نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي بر عهدهي شوراي
نگهبان است که اين نظارت نيز براساس نظر شمارهي  1274مورخ  1772/7/1استصوابي و شامل
تمام مراحل اجرايي انتخابات ،از جمله تأييد يا رد صالحيت کانديداها ميشود .مبناي استصوابي
بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز در مادهي  7قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي تأييد و تصريح شده است .بر همين مبنا در قانون مذکور -از جمله مواد
 61 ،62 ،41و  -62شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت و بهخصوص هيأت مرکزي نظارت
(مطابق مادهي 7قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب
 )1756/6/9بهعنوان مرجع اصلي بررسي و تأييد يا رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس
شوراي اسالمي در نظر گرفته شده است .بررسي صالحيتهاي داوطلبان مجلس شوراي اسالمي
توسط مراجع مذکور بايد مبتني بر يک رشته اصول و ضوابط صورت گيرد.

 .1-3اصل حاکميت قانون
براساس اصل حاکميت قانون ،کليهي امور حكومت از جمله ادارهي امور عمومي بايد تابع
قوانين باشد (سنجابي .)262 :1742 ،مطابق اين اصل ،کليهي اقدامها و تصميمات مقامات
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عمومي و حكومتي بايد در چارچوب قانون بوده و از هر گونه خودسري و اعمال سليقه مبرا
باشد .اين اصل اقتضا ميکند که کليهي زمامداران و شهروندان در مقابل قانون برابر بوده و تمام
آحاد ملت و دولت در مقابل اعمال خود پاسخگو و مسئول باشند (هاشمي.)474 :1714 ،
مطابق اصل  52قانون اساسي «مجلس شوراي اسالمي از نمايندگان ملت که بهطور مستقيم
و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد .شرايط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و
کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد» .در اين اصل تصريح شده است که شرايط
انتخابشوندگان را قانون معين ميکند؛ بدان معنا که قانونگذار اساسي اصل را بر لزوم داشتن
شرايطي براي انتخاب شدن و انتخاب کردن گذاشته است .حال که اصل بر لزوم داشتن چنين
شرايطي است ،بالطبع بايد وجود چنين شرايطي نيز احراز شود .قائل شدن به صالحيت افراد
در صورت عدم احراز اين شرايط نقض قانون اساسي و در نتيجه نقض حاکميت قانون است.
در بررسي و تطبيق شرايط مذکور در قانون انتخابات با کانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي
اسالمي ،اصل حاکميت قانون حكم ميکند که فقط مفاد و مندرجات تصريحشده در قانون مدنظر
قرار گيرد و نه غير آن .اين امر موجب ميشود که اوالً کساني که قصد دارند بهعنوان داوطلب
نمايندگي ثبتنام کنند ،پيش از ثبتنام وضعيت خود را از حيث دارا بودن يا نبودن شرايط مذکور
در قانون تطبيق دهند و در صورتي اقدام به ثبتنام کنند که حائز اين شرايط باشند؛ ثانياً در
صورت رد صالحيت افراد توسط هيأتهاي اجرايي يا هيأتهاي نظارت ،اين افراد بتوانند با
استناد به قانون و شرايط مذکور در آن به شوراي نگهبان شكايت کنند.
مطابق مادهواحدهي لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيتشده در انتخابات
مختلف « ...کليه مراجع رسيدگيکننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي
انتخابات خبرگان رهبري که مطابق اصل يكصدوهشت ( )121قانون اساسي خواهد بود)
موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس داليل و مدارك معتبر که توسط مراکز مسئول
قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ،به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند،»...
در ادامهي اين مادهواحده تصريح شده است که چنانچه صالحيت داوطلبي رد شد ،بايد علت
رد صالحيت را به شرحي که در ادامهي ماده ذکر شده است و با ذکر مواد قانوني مورد استناد
و دالي ل مربوط ،به داوطلب ابالغ شود .در اين قانون نيز وجوه مختلفي از اقتضائات اصل
حاکميت قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ اول اينكه رسيدگي به صالحيتها صرفاً بايد
براساس مواد قانوني صورت گيرد ،ازاينرو لحاظ کردن هر نوع شرطي خارج از شرايط مندرج
در قانون ،نقض اين مادهواحده و خالف اصل حاکميت قانون و مصداق خروج از صالحيت
است؛ به تعبير ديگر ،هر گونه رد صالحيتي حتماً بايد مستند به مواد قانوني باشد .دوم اينكه
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داليل و مدارکي که در استناد به مواد قانوني براي رد صالحيت مالك عمل قرار گرفته است
نيز بايد داليل و مدارك ارسالي از سوي مراکزي باشد که به موجب قانون در اين زمينه مسئول
تلقي شدهاند .البته در اين خصوص بهنظر ميرسد اين قسمت ماده بيشتر ناظر بر شرايط
صوري است که قانونگذار براي احراز آن ،ابزار عيني در نظر گرفته است که الزمهي آن
مراجعه به مراکز قانوني مربوط است .توضيح اينكه در خصوص شرايط ماهوي ،اوالً قانونگذار
ابزار عيني ثابت و مشخص و الزماالتباعي مانند مدارك ارسالي از سوي مراکز معيني را در نظر
نگرفته است؛ ثانياً اهميت احراز اين شرايط براي تحقق مباني قانون اساسي بهخصوص
حاکميت صالحان و همچنين تحقق بند  1اصل  7و نيز اصل  57اقتضا ميکند که تمامي طرق
معتبر شرعي مالك قرار گيرد ،ازاينرو اين امر مغايرتي با اين قسمت قانون لزوم رسيدگي
دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيتشده در انتخابات مختلف نخواهد داشت.

 .2-3اصل مستند و مستدل بودن
از جمله حقوق مردم در قبال حكومت ،حق اطالع از مباني تصميمات و اقدامهايي است
که از سوي نهادهاي حكومتي عليه آنان اتخاذ شده است .اساسيترين مبناي تصميمات و
اقدامهاي نهادها و مقامات حكومتي ،ابتناي آن بر قوانين و مقررات است .تصميمات اين
مقامات بايد مستند به قوانين و مقررات باشد و موارد استنادي بهصورت شفاف و روشن ذکر
شوند .هر تصميمي که فاقد مبناي قانوني است ،در واقع خارج از صالحيت مقام اداري بوده و
فاقد اعتبار است .اما صرف استناد به قوانين و مقررات در همهي موارد کافي بهنظر نميرسد،
زيرا در بسياري از مواقع ،مقامات ،تصميمي را با استناد به قوانين و مقررات اتخاذ ميکنند ،ولي
اينكه آن مقام چگونه و با چه نوع برداشتي از اين قانون ،اقدام به اتخاذ چنين تصميمي گرفته
است ،روشن و شفاف نيست .در چنين مواقعي الزم است عالوهبر شرط مستند بودن تصميم
مقامات ،شرط ديگري نيز مدنظر قرار گيرد و آن عبارت است از لزوم مستدل بودن اين
تصميمات .مقامات حكومتي بايد مشخص کنند براساس چه استداللي از قانون مورد ِاستناد ،و
با لحاظ کدام اوضاع و احوال و شرايطي که در راستاي منافع عمومي است ،چنين تصميمي را
اتخاذ کرده

است.

اصل الزام به بيان مباني و داليل تصميم از جمله اصول رفتار منصفانه است که براساس آن
مقامات سياسي و اجرايي ملزم ميشوند در مواردي که احتمال دارد تصميمات و اقداماتشان ،به
منافع مردم يا گروهي از مردم صدمه بزند ،مباني و داليلِ تصميمهاي خود را بهصورت واضح و
آشكار بيان کنند و در دسترس عموم و بهخصوص کساني که حقوقشان مورد تعرض قرار ميگيرد،
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بگذارند تا امكان اعتراض از اين تصميمات در نهادهاي صالحيتدار فراهم شود که اين خود
ميتواند از مصاديق «مشارکت عامهي مردم در تعيين سرنوشت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
خويش» باشد که در بند  1اصل  7مورد توجه قرار گرفته است .از سوي ديگر ،بيان داليل و
مستندات تصميم کمک ميکند که اگر خطا يا اشتباهي در جريان تصميمگيري صورت گرفته باشد،
نسبت به اصالح و تصحيح آن اقدام شود ،همچنين تضميني است بر اينكه نشان دهد تصميمهاي
دولتي براساس معيارهاي بنيادين و فراشخصي اتخاذ شده است (زارعي.)79-71 :1775 ،
تبصرهي مادهي  62قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي در همين زمينه اشعار داشته
است« :رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي بايد مستند به قانون و براساس
مدارك و اسناد معتبر باشد» .مطابق بندهاي  1و  2مادهواحدهي لزوم رسيدگي دقيق به شكايات
داوطلبان ردصالحيتشده در انتخابات مختلف ،مستندات قانوني بايد بهصورت کتبي به
داوطلب اعالم شود .همچنين مطابق بند «الف» قسمت  2اين مادهواحده در صورت درخواست
داوطلب بايد داليل و مدارك رد صالحيت نيز در کليهي موارد به استثناي بندهاي «ب»« ،ج» و
«د» کتباً به اطالع وي برسد .بندهاي «ب» و «ج» نيز که از مسائل مربوط به عفت عمومي و
هتک حيثيت ديگران است نيز ترتيبي را براي مطلع کردن داوطلب بهصورت شفاهي و
حضوري يا کتبي فيالمجلس مقرر کرده است .بند «د» مربوط به امنيت ملي است که اعالم
داليل و مدارك و نحوهي اعالم آن موکول به تشخيص کميسيوني مرکب از :رئيس ستاد
فرماندهي کل قوا ،وزير اطالعات ،و وزير کشور شده است .به هر حال اگر چنين موردي هم
وجود داشت ،حتماً بايد اين کميسيون تشكيل شود و بهنحو مقتضي داليل و مدارك را به
داوطلب معترض اعالم کند (مهرپور.)721 :1714 ،

 .3-3اصل رعايت حق استماع
حق بر استماع از جمله حقوقي است که مقامات حكومتي در اعمال صالحيتهاي خود
بايد آن را مدنظر قرار دهند .مبتني بر اين حق -که بيشتر در حقوق اداري مورد توجه قرار
ميگيرد -هيچ اقدام اداري عليه يک فرد نبايد اعمال شود ،مگر آنكه قبل از آن به وي فرصت
بيان نظرها داده شود .بهعبارت ديگر ،پيش از اتخاذ يک تصميم اداري براي مخاطب تصميم يا
ذينفع بايد فرصت اظهار نظر در مورد همهي عوامل و موضوعات مرتبط با آن تصميم فراهم
شود .بر اين اساس ،مقام اداري همچون يک قاضي ،قبل از اتخاذ تصميم نهايي در مورد يک
شهروند به وي فرصت اظهار نظر و دفاع از منافع خويش را ميدهد و نظرات او را در تصميم
خود لحاظ ميکند (عطريان.)92 :1797 ،
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حق استماع و گوش فرا دادن که در حقيقت ارتباط نزديكي با مشارکت افراد پيدا ميکند،
مزيتهايي در پي دارد؛ از جمله اينكه به بهتر شدن تصميمات ياري ميرساند ،بهتر شدن
تصميمات اتخاذشده از سوي مقامات اداري يا ساير مقامات ،بايد در مورد حقايق و واقعيات
يک پرونده به شكلي صحيح و درست تصميمگيري شود و قوانين بهدرستي اعمال شوند .دليل
ديگر براي مزيت و سودمندي استماع و گوش فرادادن اين است که فرايند استماع از اين نظر
که ممكن است موجب آشكار شدن نقصهاي تصميم گرفتهشده شود نيز واجد اهميت است.
در اين سطح ،اصل استماع نوعي آيين براي بهدست آوردن نتايج بهتر است و مراد از نتايج بهتر
اين است که پرونده و موضوع به صورت درست و صحيح و مطابق با معيارهاي معتبر قانوني
بررسي شود و رفتار با افراد براساس معيارهاي معتبر قانوني ،جزء اصلي رفتار عادالنه تلقي
ميشود .در واقع به لحاظ نظري ،اصليترين توجيه براي اصل استماع همين رفتار منصفانه و
عادالنه است (فالحزاده.)171 :1792 ،
در مورد تصميمات هيأتهاي نظارت يا شوراي نگهبان در خصوص رد صالحيت
داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي نيز ،الزم است اين اصل مورد توجه قرار گيرد،
چراکه رعايت اين حق اوالً موجب روشن و شفاف شدن داليل اتخاذ تصميم براي فرد رد
صالحيتشده ميگردد و ثانياً ممكن است در دفاعياتي که فرد ارائه ميکند ،شواهد و اسنادي
وجود داشته باشد که به تصحيح تصميم متخذه دربارهي او منجر شود و در نهايت اينكه اعمال
اين حق به عادالنهتر شدن فرايند رسيدگي و بررسي صالحيتها ميانجامد.
اين حق در تبصرهي  2قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيتشده در
انتخابات مختلف مورد توجه قرار گرفته است .مطابق اين تبصره «مراجع رسيدگيکننده به
شكايات داوطلبان ردصالحيتشده مكلفند به شكايات داوطلبان ردصالحيتشده دقيقاً
رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعالم نمايند .در صورت تقاضاي
داوطلبان ردصالحيتشده اولين مرجع رسيدگيکننده به شكايات ،حسب مورد موظف است،
توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند».

 .4-3اصل عدم صالحيت (عدم اتصاف به شرايط)
آنچه از مفهوم صالحيت که در بحث انتخابات و بررسي صالحيت کانديداها مدنظر قرار
ميگيرد ،با مفهوم رايج صالحيت در حقوق عمومي و اداري متفاوت است .در حقوق عمومي و
اداري ،صالحيت به معناي توانايي مرجع يا مقام سياسي ،اداري يا قضايي در اتخاذ تصميم يا
انجام عملي در حوزهي عمومي است .به تعبير ديگر ،صالحيت ،مجموع اختياراتي است که به
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موجب قانون براي انجام اعمال معيني به مأمور دولت داده ميشود (طباطبايي مؤتمني :1792
 .)451ازاينرو مقام اداري بهخوديخود فاقد صالحيت است ،مگر اينكه قانون صالحيت و
شايستگي و اجازهي انجام اقدامها يا اتخاذ تصميماتي را به وي اعطا کند .بهعبارت ديگر ،اصل
بر «عدم صالحيت» مقام عمومي و اداري است (هداوند و مشهدي  .)111 :1719آنچه از مفهوم
عدم صالحيت ،در حقوق عمومي مدنظر قرار ميگيرد ،فقدان اجازهي قانوني براي مقام عمومي
در اتخاذ تصميمات و اقدامات عمومي است .اما در بحث تشخيص صالحيت داوطلبان
نمايندگي ،صالحيت به معناي داشتن شرايط قانوني الزم براي انتخاب شدن است ،در واقع ناظر
بر متصف بودن به صفاتي است که قانونگذار تعيين کرده است .اتصاف يک ذات به صفت در
اصول فقه در مبحث مشتق مدنظر قرار ميگيرد .منظور از مشتق در اصطالح علم اصول و
اصوليون ،لفظى است که بر ذاتي -شخصى يا چيزى -حمل شود و از صفتى يا حالتى خارج از
آن حكايت کند ،بهگونهاى که آن صفت يا حالت قابل زوال و جدايى باشد (مظفر.)57 :1712 ،
شرايط و اوصاف مذکور در قانون براي نمايندگي مجلس نيز بر شخص بار شده و عارض
ميشود و نشاندهندهي وجود صفت يا حالتي در اوست و در واقع نشاندهندهي حالتي در
اوست که وي را براي تصدي نمايندگي مجلس شايسته ميکند و در زمرهي کساني قرار ميدهد
که مطابق قانون اساسي صالح براي تصدي اين پست هستند .پس اتصاف به اين اوصاف امري
ذاتي نيست که فرد به اعتبار انسان بودنش آن را دارا باشد ،بلكه فرد اين شرايط و اوصاف را به
مرور زمان در خود ايجاد ميکند و متصف به آن شده و داراي آن شرايط شناخته ميشود.
بنابراين ،اين صفات در گذشته در فرد وجود نداشته و حال که فرد سابقاً متصف به اين صفات
نبوده ،پس حالت سابقهي او که در مورد وي قابل استصحاب است ،عدم اتصاف وي به اين
شرايط است .به تعبير ديگر ،اصل بر عدم صالحيت داشتن وي است .ازاينرو اتصاف به اين
شرايط ،و بهعبارت ديگر ،داشتن اين شرايط ،بايد احراز شود؛ بنابراين بهتبع اصل عدم صالحيت،
اصل ديگري نيز ظاهر ميشود که عبارت است از اصل لزوم احراز صالحيت.

 .5-3اصل لزوم احراز صالحيت
براساس اصول حقوقي و فلسفي آنچه شرط تلقي ميشود ،بايد وجودش احراز شود (دفتر
بررسيهاي حقوقي .)17 :1776 ،به تعبير ديگر ،از آنجا که اصل بر عدم اتصاف فرد به شرايط
و اوصاف مشخص شده است ،اتصاف به اين اوصاف و شرايط نياز به احراز دارد و اگر احراز
نشود ،نميتوان آن ذات را متلبس به آن وصف دانست .به بيان ديگر ،بايد عدم اتصاف را
استصحاب کرد .البته اين بدان معنا نيست که عدم تلبس آن ذات به آن وصف به معناي تلبس
آن به صفتي ضد صفت صالح باشد ،چراکه هر وصفي که در مقابل وصف صالح قرار گيرد،
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خود وصفي است که بر ذاتي عارض شده است و تلبس آن ذات به اين وصف خود نياز به
احراز دارد .ازاينرو عدم احراز صفت صالح در مورد کسي به معناي ناصالح بودن شخص او
نخواهد بود ،بلكه به اين معنا خواهد بود که اتصاف و تلبس آن شخص به اين وصف براي
مرجع تشخيص صالحيتها احراز نشده است و الغير.
براساس آنچه بيان شد ،در بررسي صالحيتها ،احراز صالحيت بايد صورت گيرد و نه
احراز عدم صالحيت ،زيرا در اين صورت افرادي که عدم صالحيت آنها اثبات نشده و
صالحيت آنها نيز احراز نشود ،واجد شرايط محسوب ميشوند ،درحاليکه اين امر مستلزم
تجويز ورود افراد غيرواجد شرايط به مجلس شوراي اسالمي و لذا مغاير اصل  57قانون
اساسي است (بند  24نامهي شمارهي  79176مورخ  1711/12/24در خصوص بررسي اليحهي
اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي).
پس اين استدالل که مطابق اصل  77قانون اساسي گفته شود اصل بر برائت است و لذا اگر
کسي صالحيتش احراز نشد ،اصل برائت اقتضا ميکند که او را ناصالح قلمداد نكنيم و بلكه
الزم است صالحيت او تأييد شود ،صحيح نيست .هرچند از نظر حقوقي و قضايي در تشخيص
جرم و تخلف ،اصل بر برائت است و تا زمانيکه دليل کافي و قانوني بر اثبات جرم اقامه
نشود ،نميتوان کسي را مجرم و متخلف شمرد ،اما مسئلهي تشخيص صالحيت و شايستگي
الزم براي بهعهده گرفتن برخي مناصب و مقامات موضوعاً خارج از اين بحث است .در اينجا
بحث از اثبات جرم و تخلف نيست ،بلكه بحث از وجود و نبود صالحيت الزم است .مدلول
اصل برائت اثبات اين امر است که اگر بر مجرم بودن يا ناصالح بودن کسي يقين نداريم ،اصل
بر اين است وي مجرم يا ناصالح نيست و حال آنكه در مانحن فيه همانطورکه بيان شد ،بحث
در مورد شک بر سر ناصالح بودن -بهعنوان يک حالت دال بر اتصاف فرد به صفتي ناشايست
– نيست ،بلكه بحث بر سر اتصاف يا عدم اتصاف فرد به شرايط و اوصافي است و
همانطورکه بيان شد ،اگر در مورد اتصاف فرد به صفتي يقين حاصل نشد ،از آنجا که اين
وصف ذاتي نيست و عارضي است ،بايد اصل را بر عدم اتصاف گذاشت و عدم اتصاف را
استصحاب کرد.
در مورد اصل لزوم احراز صالحيت بايد توجه داشت که احراز صالحيت در شرايط
ماهوي ايجابي از طريق احراز وجود اين شرايط حاصل ميشود و در شرايط ماهوي سلبي از
طريق احراز نبود اين شرايط.

 .1-5-3لزوم احراز صالحيت از طريق احراز وجود شرايط ماهوي ايجابي
قانونگذار وجود شرايط ماهوي ايجابي را الزم دانسته و بايد وجود اين شرايط احراز شود،
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ازاينرو در اينگونه موارد بايد رأيگيري در شوراي نگهبان در بررسي صالحيتها در
خصوص وجود اين شرايط صورت گيرد و بالطبع براي دادن رأي مثبت ،احراز اين شرايط
ضروري است و دادن رأي ممتنع به معناي عدم احراز وجود اين شرايط است که بهمنزلهي
رأي منفي است .در نتيجه در مورد شرايط ماهوي ايجابي ،عدم احراز شرايط و اوصاف ،در
نهايت به عدم تأييد فرد و در نتيجه حضور نيافتن وي در زمرهي صالحيتداران براي انتخاب
شدن منجر خواهد شد.
توضيح اينكه شرايط ماهوي ايجابي همچون اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نيز التزام
عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران (بندهاي 1و 2مادهي  21قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمي) ،ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقهي فقيه (بند 7
مادهي  ،)21اگر اتصاف فرد به اين شرايط احراز نشد ،اصل استصحاب عدم حكم ميکند که
حالت سابق که همان حالت عدم اتصاف به اين شرايط است ،مالك قرار گيرد و لذا فرد ،حائز
شرايط انتخاب شدن شناخته نشود.

 .2-5-3لزوم احراز صالحيت از طريق احراز نبود شرايط ماهوي سلبي
در خصوص شرايط ماهوي سلبي مانند نبودن در زمرهي کساني که در زمينهي تحكيم
مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشتهاند (بند  1مادهي  )72و نيز نبودن جزء وابستگان تشكيالتي و
هواداران احزاب ،سازمانها و گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم
شده (بند  7مادهي  ،)72الزم است نبود اين شرايط احراز شود و احراز وجود اين شرايط
ضرورت ندارد ،زيرا از آنجا که اوالً اين شرايط و اوصاف ،ذاتي شخص نيست و بلكه بر فرد
عارض شده است و ثانياً بهدليل ماهوي بودن اين شرايط ،ابزار عيني و نوعي ثابت و مشخصي
در نظر گرفته نشده است ،اصل عدم اتصاف فرد به اين شرايط و اوصاف مدنظر قرار خواهد
گرفت؛ بنابراين در صورت محرز نشدن اتصاف فرد به اين اوصاف ،مطابق اصل استصحاب،
بايد همان حالت سابق (عدم اتصاف) را استصحاب کرد و فرد از اين حيث که داراي اين
شرايط است يا خير ،حائز شرايط انتخاب شدن شناخته شود.

 .6-3اصل الزم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري
اصل حاکميت قانون اقتضا ميکند براي احراز شرايطي که در زمرهي شرايط صوري قرار
دارند ،فقط همان طرق و ابزار عيني و نوعي که در خود قانون نيز به آن تصريح شده است،
م دنظر قرار گيرد .تصريح برخي از اين موارد در قانون انتخابات و تأييد آن توسط شوراي
نگهبان نشاندهندهي اين مهم است که در اينگونه موارد طرق و ابزار پيشبينيشده براي احراز
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صالحيت کفايت ميکند؛ بنابراين ميتوان گفت براي احراز شرايط صوري ،روشها و ابزار
نوعي و عيني الزم است و به غير بهرهگيري از اين ابزار نميتوان قائل به احراز شرايط صوري
بود .همچنين در صورت وجود ابزارهاي غيرعيني در مقابل ابزار عينيِ مُثبِت شرايط صوري،
آنچه بايد مالك قرار گيرد ،ابزار عيني است و نه غير آن .براي مثال جايي که شناسنامهي فردي
که گوياي سن اوست وجود دارد ،ادعاهاي ديگر و حتي گواهي شهود معتبر نميتواند ناقض و
بياعتبارکنندهي آن باشد ،مگر اينكه اين قبيل گواهيها در نزد مقامات صالح صورت گيرد و
در نتيجه به تغيير وضعيت فرد در شناسنامهاش منجر شود که در اين حالت نيز آنچه در
شناسنامه اعمال شده است ،مالك قرار خواهد گرفت .يا درصورتيکه حكم دادگاه مبني بر
محكوميت فردي وجود داشته باشد ،هر نوع ادعاي ديگري بر خالف آن قابل قبول نخواهد
بود .حتي درصورتيکه اشتغال فردي در پستي براساس استعالمات و احكام موجود محرز باشد
ولي شواهد و قرايني بر خالف آن ارائه شود ،بيشک اين شواهد و قراين و ادعاها مانع تمسک
به استعالم يا احكام کارگزيني در مورد فرد نخواهد بود.
عالوهبر اينكه براي احراز شرايط صوري ،ابزار نوعي و عيني الزم است ،همين ابزار و
وسايل براي احراز آن شرايط نيز ،کافي است و با وجود و ارائهي اين ابزار ،نيازي به ارائهي
شواهد و قراين ديگري نيست .بنابراين بايد گفت «اصل بر الزم و کافي بودن ابزار عيني و
نوعي در احراز شرايط صوري است».
اما در خصوص شرايط ماهوي يا کيفي ،که براي تشخيص آنها ابزار نوعي و عيني در نظر
گرفته نشده است ،اين بدان معنا نيست که ابزار نوعي و عيني براي احراز آن معتبر نيست .بلكه
مراد اين است که احراز اين شرايط ،منحصراً از طريق اينگونه ابزار کافي نيست و ازاينرو
ميتوان از طرق ديگر و معتبر از لحاظ شرعي ،وجود اين شرايط يا عدم آنها را احراز کرد
(کما اينكه شوراي نگهبان نيز در بندهاي مختلف نامهي شمارهي  79176مورخ 1711/12/24
در خصوص بررسي اليحهي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي به اين مهم توجه
کرده و از آن جا که انحصار به اين طرق ،موجب تضييق نظارت و مستلزم نفي طرق معتبر
شرعي است ،اين موارد را خالف موازين شرع و مغاير اصل  99دانسته و از سوي ديگر ،از
آنجا که انحصار به اين طرق ،نسبت به شرايط و موانعي که از قانون اساسي در خصوص
نمايندگان مجلس استفاده ميشود ،مستلزم نفي طرق شرعي مثبت است ،لذا از اين نظر نيز
مغاير بند  1اصل  7و اصل  57قانون اساسي محسوب کرده است).
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نتيجهگيري
شفافيت و جلب اطمينان و اعتماد نسبت به عادالنه بودن بررسي صالحيتهاي داوطلبان
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ،اقتضا ميکند که مباني و اصولي که در بررسي صالحيتها
مدنظر قرار ميگيرد ،تبيين و تحليل شود تا با عرضهي اقدامها و تصميمات گرفتهشده در اين
زمينه بر آن مباني و اصول ،قوتها و ضعفها شناسايي شود.
از جمله مهمترين مباني حائز اهميت در نظام حقوقي ما در خصوص انتخابات و بررسي
صالحيتهاي داوطلبان ،حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي
است .حق حاکميت صالحان بر جامعه اقتضا ميکند که تنها کساني نمايندهي مجلس شوند که
بتوان آنها را صالح دانست و مالك صالح بودن فرد نيز شرايطي است که در قانون انتخابات
کشور تعيين شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .حق تعيين سرنوشت اجتماعي نيز
مطابق مباني اسالمي و حق حاکميت الهي که در اصل  65قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته
است ،اقتضا ميکند که اين حق در ظل هدف غايي حكومت که همان حرکت بهسوي اهلل
است ،تحليل شود .مردم نيز با پذيرفتن قانون اساسي و اين هدف غايي ،با اختيار و آزادي
خود ،سرنوشتي را براي خود و جامعهي خود پذيرفتهاند که در آن اين هدف تأمين شود که از
جملهي آن حكومت و ادارهي جامعه توسط صالحان است .بر همين اساس ،حق برخورداري
از مقامات صالح نيز بايد براي مردم بهعنوان يكي از حقوق اساسي آنها مدنظر قرار گيرد و لذا
دوري از سهلانگاري و سهلانديشي در خصوص بررسي و تأييد صالحيتهاي داوطلبان
نمايندگي مجلس ،از جلوههاي حقالناس خواهد بود ،کما اينكه ممانعت نكردن از حضور افراد
داراي شرايط نيز از جلوههاي ديگر حقالناس خواهد بود.
براساس مباني پيشگفته ،شرايطي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي پيشبيني شده
است که برخي جنبهي کيفي و ماهوي و برخي جنبهي صوري و شكلي دارد .صيانت از مباني
مذکور اقتضا ميکند که بررسي شرايط و تطبيق آنها در خصوص داوطلبان نمايندگي مجلس
شوراي اسالمي ،براساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد .مهمترين اصولي که در اين زمينه
بايد مدنظر قرار گيرد ،عبارت است از اصل حاکميت قانون ،اصل مستند و مستدل بودن ،اصل
رعايت حق استماع ،اصل عدم صالحيت (عدم اتصاف به شرايط) ،اصل لزوم احراز صالحيت
که اين اصل در شرايط ماهوي ايجابي از طريق احراز وجود شرايط و در شرايط ماهوي سلبي،
از طريق احراز نشدن اين شرايط صورت ميگيرد .در احراز شرايط صوري نيز اصل الزم و
کافي بودن ابزار عيني در احراز اين شرايط بايد مدنظر قرار گيرد.
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شوراي نگهبان بهعنوان ناظر و نيز مرجع صالح در بررسي و تأييد و رد صالحيت داوطلبان
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ،با لحاظ مباني و اصول مذکور صالحيتها را بررسي
ميکند ،ولي بهنظر مي رسد عدم تبيين برخي از مباني حاکم بر قانون اساسي و نيز انتخابات در
جمهو ري اسالمي ايران و همچنين عدم تحليل و تبيين اصول حاکم بر بررسي صالحيتهاي
داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي موجب شده است تا کساني که رد صالحيت
ميشوند يا اشخاصي که اعتقادي به جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي
ايران ندارند ،اين شورا را در معرض اتهامهايي چون سليقهگرايي و  ...قرار دهند که اين
اتهامات دور از شأن اين شوراست .رفع و دفع چنين اتهاماتي از طريق عمل و استناد به اصول
و مباني مذکور و بهخصوص فراهم کردن شرايط بهمنظور استماع دفاعيات افراد
ردصالحيتشده و نيز ارائهي مستند و مستدل داليل رد يا عدم احراز صالحيت ميتواند بيش
از پيش جايگاه اين شورا را بهعنوان ناظري امين و عادل در صيانت از حقوق مردم در عرصهي
انتخابات نمايان سازد.
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یادداشتها
 .3شايان ذکر است در خصوص بررسي تحليلي شرايط نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و نيز نحوهي
احراز صالحيت کانديداها کتابها و مقاالتي وجود دارد که از جمله ميتوان به مقالهي شرايط عام
انتخابپذيري در انتخابات سياسي (جواد تقيزاده) ،شرايط خاص انتخابپذيري در انتخابات
سياسي (جواد تقيزاده) ،انتخابناپذيري در حقوق انتخابات مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي
اسالمي محلي با نگاهي به حقوق فرانسه (جواد تقيزاده) ،شرايط انتخابشوندگي در انتخابات
مجلس شوراي اسالمي در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي تطبيقي (سيد احمد حبيبنژاد) يا
کتاب حقوق انتخابات دموکراتيک (حسن خسروي) و نظارت بر انتخابات و تشخيص صالحيت
داوطلبان (اميرحسين علينقي) اشاره کرد.
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