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 يدهكچ
يک رشته مباني استوار  الزم براي تصدي نمايندگي مجلس بر در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط

يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز براساس اصول و  است و نظارت و بررسي وجود
تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله  جامعه و حق گيرد. حق حاکميت صالحان برضوابطي صورت مي

ترين مباني حاکم بر تشخيص صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي مهم
رار گرفته است. قانونگذار نيز با لحاظ اين مباني، شرايطي را در قانون نظر قجمهوري اسالمي ايران مد

ي کيفي و ماهوي دارند و فقط با ها جنبهبيني کرده که برخي از آنانتخابات مجلس شوراي اسالمي پيش
ي صوري و شكلي دارند هاي عيني قابل تشخيص و احراز نيستند و برخي جنبهاستفاده از ابزار و روش

کند که بررسي صيانت از مباني مذکور اقتضا ميکند. ها کفايت ميار عيني و نوعي براي احراز آنکه ابز
خصوص در شرايط کيفي و به -ها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالميشرايط و تطبيق آن

 اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن،اساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد. بر -ماهوي
اصل عدم صالحيت )عدم اتصاف به شرايط(، اصل لزوم احراز صالحيت و اصل رعايت حق استماع، 

صل الزم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري، از جمله اصولي است که در اين زمينه بايد ا
 مدنظر قرار گيرد.

 عدم صالحيت،، احراز صالحيت، شرايط ماهوي، شرايط صوري، شوراي نگهبان :هادواژهيلك
  نمايندگي مجلس شوراي اسالمي.

                                                                                                                                                       
E-mail: Mj.rezaei@yahoo.com                                                                                        * مسئول ینويسنده  

** E-mail: Mdavari13@gmail.com                                                                  

mailto:Mdavari13@gmail.com


 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

 مقدمه
قانون اساسي، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم کرده  65مطابق اصل 

ي اعمال اين حق در اصول متعددي از قانون اساسي مشخص شده است. انتخابات است. نحوه
هايي است له بارزترين عرصهخصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي از جمگوناگون و به

جا که به يابد. از آنشوندگي نمود ميکنندگي و انتخابانتخاب يکه در آن، اين حق در چهره
 کند يا در خدمت سلب را از انسان الهي حق تواند ايننمي کسهيچ»تصريح اصل مذکور، 
فراهم شود که هم در بُعد رو بايد سازوکاري ، ازاين«قرار دهد خاص منافع فرد يا گروهي

شوندگي مانعي براي حضور افرادي که صالحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته انتخاب
کنندگي، مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي باشد و هم در مقام انتخاب

دقت به اسالمي ند. به اين منظور اوالً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراياصالحيت
ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط  در قانون مشخص شود؛

 گيرد. در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار
در بين قوانين مختلف موجود در خصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي، در قانون 

شرايط داوطلبان و اصالحات بعدي آن، 7/9/1771 مصوبانتخابات مجلس شوراي اسالمي 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ذکر شده و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس 

قانون لزوم رسيدگي دقيق به با اصالحات بعدي و همچنين  9/6/1756مصوب شوراي اسالمي 
مجلس شوراي  22/7/1771شده در انتخابات مختلف )مصوبشكايات داوطلبان ردصالحيت

با اصالحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت  22/1/1771که در تاريخ اسالمي 
ي نظارت و نيز رسيدگي به شكايات حاوي ضوابطي در خصوص نحوه نظام رسيده است(

 شده است.داوطلبان ردصالحيت
قوانين مشخص در با اينكه شرايط الزم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 

ي بررسي و احراز اين شرايط اختالف نظرهايي شده است، در خصوص اين شرايط و نحوه
وجود دارد که تبيين مباني و اصول حاکم بر بررسي و تشخيص اين شرايط و ضوابط در اين 

ي نظر تفسيري شوراي خصوص از زمان ارائهزمينه راهگشا خواهد بود. اين اختالف نظرها، به
قانون اساسي و استصوابي دانستن نظارت مذکور  99در مورد اصل  1/7/1772در تاريخ نگهبان 

اي که شامل تمامي مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد يا رد صالحيت گونهدر اين اصل به
راهكار به شوراي نگهبان براي  يشده است. لزوم ارائه ترشود، نمايانکانديداها مي

د خود در اين زمينه و نيز پيشگيري از هجمه به اين نهاد پرداختن به سازي عملكرشفاف
 بخشد.حاضر را ضرورت مي يموضوع مقاله
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ون تحليلي و با نگاهي حقوقي و متكي بر مباني قان –ي حاضر به روش توصيفيمقاله
حاکم بر بررسي و تشخيص صالحيت کانديداهاي مجلس  اساسي، به تبيين مباني و اصول

ي ها و مقاالت مرتبط با موضوع مقالهبا وجود نگارش کتابپردازد. مي سالميشوراي ا
مباني  ها،ي بررسي صالحيتها و مقاالت در بررسي شرايط و نيز نحوه، اين کتاب(1)حاضر

اند و اين مسئله موجب شده است هم نسبت به اي مدنظر قانون اساسي را مالك قرار ندادهپايه
عتقاد و التزام عملي به اسالم و نيز التزام عملي به نظام مقدس جمهوري برخي شرايط مانند ا

(، ابراز وفاداري اسالميقانون انتخابات مجلس شوراي  21ي ماده 2و  1ايران )بندهاي اسالمي 
 گونهي بررسي ايني فقيه و هم نسبت به نحوهبه قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه

ز صالحيت و نه احراز عدم صالحيت، نگاهي غيرمبتني بر موازين قانون احرا يشرايط به شيوه
 اساسي جمهوري اسالمي ايران داشته باشند. 

هاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، ي رسيدگي به صالحيتدر بررسي نحوه
بايد به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که مباني و اصول حاکم بر تشخيص صالحيت 

کدام است؟ در ذيل اين سؤال نيز ناگزير بايد به اين سؤاالت  گي مجلس شوراي اسالمينمايند
هاي يک فرد براي تصدي پست نمايندگي فرعي نيز پرداخته شود که اصوالً چرا بايد صالحيت

ي امور کشور به افرادي با ايران، حق حكومت و ادارهبررسي شود؟ آيا در جمهوري اسالمي 
اص اختصاص دارد؟ از سوي ديگر، آيا حق حاکميت مردم بر سرنوشت شرايط و اوصاف خ

مردم مبتني بر آزادي رأي دادن به هر شخصي است، اعم  يخود مطلق است و اراده و خواسته
از اينكه وي معتقد به قانون اساسي و مباني آن و نظام مبتني بر آن باشد يا نباشد يا اينكه خير، 

ي خود را مبني بر اعمال حق تعيين سرنوشت خود در ارادهمردم با پذيرش قانون اساسي 
ها با فرض صالح بودن آن شوند،خصوص انتخاب کساني که در انتخابات مختلف کانديدا مي

اند؟ چه شرايطي اعالم داشته -که احراز آن نيز براساس قوانين مشخص و معين شده است–
بيني شده است؟ در قوانين پيش ميبراي انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسال

 تشخيص اين شرايط براساس چه اصول و ضوابطي بايد صورت پذيرد؟ 
، در گفتار اول، مباني بررسي و تشخيص صالحيت داوطلبان شدههاي مطرحبراي پاسخ به پرسش

ئله شود. در اين گفتار به اين مسبراساس قانون اساسي بررسي مينمايندگي مجلس شوراي اسالمي 
پرداخته خواهد شد که چرا بايد صالحيت داوطلبان نمايندگي بررسي و احراز شود؟ چه علل و 

ي اين بررسي و احراز است؟ در گفتار دوم، شرايط الزم براي نمايندگي مجلس کنندهعواملي توجيه
حراز ي اجمله شرايط صوري و ماهوي و تفاوت هر يک و نحوه شوراي اسالمي، انواع اين شرايط از

هاي داوطلبان نمايندگي هر يک تبيين خواهد شد. در گفتار سوم نيز اصول حاکم بر بررسي صالحيت
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شود. تفاوت اين گفتار با گفتار اول در اين است که مراد از اصول بررسي مي مجلس شوراي اسالمي
ملي در بررسي توان آن را نوعي دستورالعمل کلي و راهنماي عدر واقع ضوابط و قواعدي است که مي

ها دانست، حال آنكه مباني مبين پايه و خاستگاهي است که ساختمان اين اصول و قواعد بر صالحيت
 شوند.( و براساس آن توجيه مي91: 1791پژوه، آن استوار شده )دانش
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گفتار اول: مباني بررسي و تشخيص صالحيت داوطلبان نمایندگي  .1
 مجلس شوراي اسالمي

دارد را به اجراي آن وامياي است که پشتيبان قانون است و آدمي جاذبه نيرو ومباني، 
آيد، بدين گونه که نظام حقوقي شمار ميي قواعد آن بهي همه( و پايه7: 1777)کاتوزيان، 

مبانيِ بررسي و تشخيص شود. مبتني بر آن و قواعد و مقررات حقوق براساس آن وضع مي
هاي حقوقي مختلف در ماهيت، ي نمايندگي مجلس در نظامها و شرايط الزم براصالحيت

ها بنا حقوقي و رژيم سياسي براساس آن نظامها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن ها و ارزشآرمان
ترين اسنادي که است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است. از جمله مهم شده

است،  -و از جمله انتخاباتخصوص حقوق عمومي به –مبين نوع نگاه به مسائل حقوقي 
قانون اساسي هر کشور است. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مباني حاکم بر 

مورد توجه قرار گرفته که حق  بررسي و تشخيص صالحيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
 هاست.ترين آنمحاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي از مه

 . حق حاکميت صالحان بر جامعه1-1
، ، اداري، اقتصادي، مالي، جزاييمدني و مقررات قوانين کليه»قانون اساسي  4مطابق اصل 

رو براي ، ازاين«باشد... اسالمي موازين ها بايد براساسو غير اين ، سياسي، نظاميفرهنگي
در قانون اساسي هاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي استخراج مباني تشخيص صالحيت

نيز مدنظر قرار گيرد. در اين بين آن دسته از قواعد و موازيني که در الجرم بايد موازين اسالمي 
ي آن تصريح شده است، بسيار حائز اهميت خواهد بود. اولين خود قانون اساسي و نيز مقدمه

عنوان بهحيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اي که در تبيين مبناي تشخيص صالنكته
ي ترين ارکان حكومت بايد روشن شود، نوع نگاه قانون اساسي به مسئلهبخشي از مهم

حكومت از ديدگاه اسالم ... تبلور آرمان سياسي »ي قانون اساسي حكومت است. مطابق مقدمه
روند تحول فكري و عقيدتي راه دهد تا در فكر است که به خود سازمان ميکيش و همملتي هم

، بديهي است حكومتي که براي «سوي اهلل( بگشايدسوي هدف نهايي )حرکت بهخود را به
اي بايد ترسيم گونهکند، نهادها و قواعد و ضوابط خود را نيز بهخود هدف و غايتي ترسيم مي

ايران اسالمي کند که در مسير نيل به آن هدف باشد. از همين رو قانون اساسي جمهوري 
عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي به

ترين عناصر از جمله مهمي قانون اساسي(. شود )مقدمه هاي حكومت اسالميتحكيم پايه
هند ي مملكت خوادار حكومت و ادارهساز تحقق اين هدف، تعيين کساني است که عهدهزمينه
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در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي که خود پايه تشكيل »ي قانون اساسي بود؛ مطابق مقدمه
گردند )ان ي مملكت ميدار حكومت و ادارهجامعه است براساس تلقي مكتبي، صالحان عهده

پس براي تحقق هدف حكومت مدنظر اسالم که قانون .«. االرض يرثها عبادي الصالحون(..
ي مملكت شوند؛ در دار حكومت و ادارهرا تأييد کرده است، صالحان بايد عهده اساسي نيز آن

ايجاد محيط »تواند به وظايف مصرح خود در قانون اساسي از جمله اين صورت دولت مي
مظاهر فساد و  يبا کليه و مبارزه و تقوي ايمان براساس اخالقي رشد فضايل مساعد براي

قانون اساسي( عمل کند. براي تحقق اين مهم الزم است که در انتخاب  7اصل  1)بند  تباهي
 (.61: 1715ها مدنظر قرار گيرد )عميد زنجاني، متصديان و مسئوالن، صالحيت

قانون اساسي و  57مستفاد از اصل  در خصوص نمايندگي مجلس شوراي اسالمي
ي مجلس بايد د، نمايندهکننسوگندي که نمايندگان مجلس در نخستين جلسه مجلس ياد مي

و  اسالماي که صالحيت پاسداري از حريم گونهفردي با شرايط صالحيتي بااليي باشد، به
را داشته باشد و اسالمي  جمهوري و مباني ايران ملت اسالمي انقالب دستاوردهاي نگاهباني از

کشور و  و اعتالي استقالل به موارهو ه کند و تقوا را رعايت ، امانتوکالت وظايف در انجام
ها و کند و در گفته دفاع اساسي ؛ از قانونپايبند باشد مردم به و خدمات حقوق ملت حفظ
 ها را مدنظر داشتهآن مصالح و تأمين مردم کشور و آزادي ها و اظهار نظرها، استقاللنوشته

گهبان، عدم لحاظ شرايطي که به تجويز ورود افرادي از ديدگاه شوراي ن باشد. بر همين اساس،
به مجلس منجر شود که عامل به احكام اسالم نيستند و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري 

فقيه نيستند، خالف موازين  يايران ندارند و نيز وفادار به اصل مترقي واليت مطلقهاسالمي 
 79176 يشماره ينامه 12)بند سي است قانون اسا 57و اصل  7اصل  1شرع و مغاير بند 

اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي  يدر خصوص بررسي اليحه 24/12/1711مورخ 
حق »ايران قائل به پذيري در جمهوري اسالمي در خصوص انتخاب از همين رو بايد اسالمي(. 

اکميت صالحان بر براساس اين حق و نيز با توجه به اينكه حق ح بود.« پذيري صالحانانتخاب
الناس، بايد از سوي نهادهاي ناظر بر انتخابات حق يمثابهجامعه پذيرفته شده است، اين حق به

فرصت  ،رو اگر از فردي از آحاد مردم که صالحيت الزم را داردمورد توجه قرار گيرد، ازاين
اين مهم توجه انتخاب شدن گرفته شود، اين حق تضييع شده است. رهبر معظم انقالب نيز به 

آيد و وارد اين ميدان يكي از حقوق مردم، رعايت حقّ اين داوطلبي است که مي»اند: داده
شود که اگر آدم صالحي است، ما او را رد نكنيم، ميدان بدهيم به شود و نامزد انتخابات ميمي

 .(14/12/1794ي سراسر کشور، ي جمعه)بيانات در ديدار ائمه« اينكه او بيايد
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 . حق تعيين سرنوشت اجتماعي1-2
طور فردي و جمعي حق تعيين سرنوشت، حق مردم به تعيين تقدير و سرنوشت خود به

دهد تا وضعيت سياسي، ساختار سياسي، اجتماعي و است. در عمل اين حق به مردم اجازه مي
سي کشور فرهنگي خويش را رقم بزنند و توانا به تعيين نوع و محتواي ساختار حقوقي و سيا

اجتماعي مدنظر قرار  ي(. آنچه در اين خصوص در عرصه76 :1717خود باشند )خسروي، 
ي گيرد، حق تعيين سرنوشت اجتماعي است که تبيين اين حق با عنوان حق مشارکت در ادارهمي

جهاني حقوق بشر  يکشور و انتخابات و امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در اعالميهعمومي 
المللي حقوق مدني و سياسي و نيز ميثاق بين 26ي ( و همچنين ماده21ي ماده 7و  1ي )بندها

 قاهره مورد توجه قرار گرفته است.حقوق بشر اسالمي  ياعالميه 27ي ماده« ب»بند 
ها، مباني و موازين تبيين ماهيت اين حق، در نظام حقوقي ما مستلزم توجه به ريشه 

است؛ به لحاظ نقشي که اسالم براي عموم در  اساسي قانون اصول ياسالمي حاکم بر همه
افراد قائل است،  يامور کشور و قرار دادن امر در مجراي صحيح عدالت و رعايت حقوق همه

به اسالمي  يعدل و قسط را در جامعه ياقامه يخطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان وظيفه
بعثت پيامبران  ي(. همچنين قرآن کريم هدف عمده1مائده: ؛ 176کند )نساء: آنان يادآوري مي
کند )حديد: قسط و عدل اعالم مي يهدايت و اصالح فردي مردم، اقامه يرا به غير از جنبه

گرِ خودسر و طرفدار امتياز طبقاني و هاي حكومت(. قرآن کريم با نفي و تقبيح افراد و گروه26
کند و حكومت ز روي کار آمدن افراد شايسته حمايت مي(، ا4و نژادي )قصص: برتري قومي 

(. نوع بيان آيات قرآن در اين زمينه که 126داند )انبياء: مطلوب را حكومت صالحان مي
 يدهد که اسالم براي افراد و اعضاي جامعهخوبي نشان ميهايي از آن ذکر شد، بهنمونه

را شناخته است  گيري براي آنه و تصميمي امور جامعحق و مسئوليت شرکت در ادارهاسالمي 
 (. 174: 1711)مهرپور، 

صورت دقيق و جامع توجه شده و آمده است: ي قانون اساسي نيز به اين مهم بهدر مقدمه
بروز و  يسوي نظام الهي است تا زمينههدف از حكومت، رشد دادن انسان در حرکت به»

گونگي انسان فراهم آيد و اين جز در گرو دمنظور تجلي ابعاد خوشكوفايي استعدادها به
تواند باشد. با عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتمامي  يمشارکت فعال و گسترده

هاي گيريچنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم يتوجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه
زد تا در مسير تكامل انسان هر ساساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسياسي و سرنوشت

اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حكومت فردي خود دست
 «. مستضعفين در زمين خواهد بود...
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گيري براساس همين تلقي از ديدگاه اسالم در خصوص عنايت به حق شرکت مردم در تصميم
ايران که ر عمومي، قانون اساسي جمهوري اسالمي ي اموو تعيين سرنوشت سياسي کشور و اداره

دارد: اشعار مي 65در مقام تبيين ساختار يک حكومت مبتني بر زيربناهاي ديني است، در اصل 
 خويش اجتماعي را بر سرنوشت او، انسان و هم خداست از آن و انسان بر جهان مطلق حاکميت»

منافع فرد  کند يا در خدمت سلب را از انسان الهي حق ند اينتوانمي کس. هيچاست ساخته حاکم
 آيد اعمالبعد مي در اصول که خداداد را از طرقي حق اين قرار دهد و ملت خاص يا گروهي

جا که اين خداست که انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش مستفاد از اين اصل، از آن«. کندمي
عيين سرنوشت اجتماعي انسان نيز الزم است در طول حاکميت الهي و نه حاکم کرده است، حق ت

در عرض آن و معارض با آن شناخته شود. حاکميت و نقش مردم در نظام اسالمي امري در جهت 
جا که مختار و حاکميت الهي و پذيرش اولويت و برتري آيين خداوندي است. انسان از آن

هدف و  مراحل،ود نقش اجتماعي نيز دارد، ولي در تمامي پذير است، در مسير تعالي خمسئوليت
(. به تعبير ديگر، آنچه موافق 115: 1779آرمان توحيدي را مدنظر دارد )نجفي اسفاد و محسني، 

قانون اساسي و مباني آن در مورد حق تعيين سرنوشت اجتماعي از سوي مردم بايد مدنظر قرار 
هايي از آن اشد، يعني حق مشارکت سياسي و جلوهگيرد، بايد در ظل هدف غايي حكومت ب

گري مردم بايد بدين صورت تحليل شود که با توجه به هدف از همچون حق رأي دادن و انتخاب
، مردم با پذيرفتن قانون اساسي و اين -سوي اهلل استکه همان حرکت به -حكومت در اسالم 

اند که در آن ي خود پذيرفتهخود و جامعه هدف غايي، با اختيار و آزادي خود، سرنوشتي را براي
ترين مسائلي که در اين زمينه بايد مدنظر قرار گيرد، حكومت اين هدف تأمين شود و از جمله مهم

ي جامعه توسط صالحان است. بنابراين آنچه بايد براي مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي و اداره
د، اين است که سرنوشت اجتماعي مورد خود براساس قانون اساسي مسلم و قطعي تلقي شو

انتخاب مردم مطابق قانون اساسي همان است که مسير غايي حكومت از نظر اسالم را محقق سازد. 
داري حكومت از سوي صالحان، حق برخورداري از شود جز با عهدهجا که اين امر محقق نمياز آن

ها پذيرفته شود و اين امر نيز در اساسي آن عنوان يكي از حقوقمقامات صالح نيز بايد براي مردم به
که از طريق مشارکت مستقيم مردم در تعيين هايي مانند انتخابات مجلس شوراي اسالمي عرصه

شود که افرادي در معرض انتخاب گيرد، به اين صورت محقق مينمايندگان مجلس صورت مي
نچه افرادي غيرصالح در معرض انتخاب مردم قرار گيرند که صالح باشند، در غير اين حالت، و چنا

مردم قرار گيرند، اين امر با تحقق هدف غايي حكومت مدنظر اسالم و قانون اساسي منافات دارد و 
حق تعيين سرنوشت رو کند و ازاينرا از مردم سلب مي« حق برخورداري از کانديداهاي صالح»

عتبار بررسي صالحيت نامزدها توسط جا که مردم به ارو از آنمردم نقض خواهد شد. از همين
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گزينند، احراز صالحيت ها برميشدهنظر را از ميان تأييد صالحيتشوراي نگهبان، افراد مورد 
توجه قرار گرفته  الناس خواهد بود. اين مهم در بيانات رهبر معظم انقالب نيز موردنامزدها حق

ان، چه مجلس شوراي اسالمي، چه در حاال چه مجلس خبرگ -اگر چنانچه در اين مجلس »است: 
جا را نداشته باشد و ما آدمي باشد که صالحيت قانوني ورود در اين -هر جايي که انتخابات هست
نظر کنيم، رعايت نكنيم، دقت نكنيم و او وارد بشود، اين هم باطل کردن از اين اغماض کنيم، صرف

ي )بيانات در ديدار ائمه« الناس استحق مردم است، خراب کردن حق مردم است؛ اين هم ضد حق
 (. 14/12/1794ي سراسر کشور، جمعه

 . گفتار دوم: شرایط الزم براي نمایندگي مجلس شوراي اسالمي2
تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست و سمت، اصوالً براي تأمين اصل 

ري است. شرايط مختلفي هم که ساالي قانون اساسي، صالحساالري يا مستفاد از مقدمهشايسته
هاي گوناگون از جمله نمايندگي ها و سمتدر قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پست

 ذکر شده، در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است.مجلس شوراي اسالمي 
قانون  72و  29، 21، در مواد شوندگان مجلس شوراي اسالميشرايط مدنظر براي انتخاب

ي کلي ي تشخيص به دو دستهتخابات احصا شده است. اين شرايط با توجه به نوع و نحوهان
قابل تقسيم است؛ شرايط مادي يا صوري و شرايط ماهوي يا کيفي. هر کدام از اين شرايط نيز 

است که  به دو دسته شرايط ايجابي يا مثبت و شرايط سلبي يا منفي قابل تقسيم است؛ شرايطي
و  اهم کردن امكان تصدي مسئوليت انتخابي فقط براي افراد داراي صالحيتها فرهدف آن

نظر است. شرايط ايجابي، مثبت يا شرايط هاي الزم براي انجام مطلوب نمايندگي مورد قابليت
ها اصوالً جلوگيري از داوطلبيِ است که هدف آن شود و شرايطيپذيري ناميده ميانتخاب

هاي سياسي و اجتماعي الزم براي تصدي مسئوليت انتخابي افرادي است که از شايستگي
دار دهندگان يا برابري داوطلبان را خدشهها آزادي رأيبرخوردار نيستند يا اينكه داوطلبي آن

 (.51: 1716زاده، شود )تقيناپذيري ناميده ميکند. شرايط سلبي، منفي يا موارد انتخابمي
شرايط الزم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي  هاي ذکرشدهبنديبا توجه به دسته

دهيم و در ذيل هر را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار مياسالمي 
 ها نيز اشاره خواهيم کرد.تناسب ايجابي يا سلبي بودن شرايط، به آنيک نيز به

 . شرايط صوري 2-1
ها با استفاده از الحراز بوده و تشخيص آنامراد از اين شرايط، شرايطي است که سهل

 (.129: 1771)علينقي، پذير است امكان ،ابزارهاي نوعي و عيني و محسوس و قابل ارزيابي
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صالحيت و ارزش  ياند که مستلزم قضاوت دربارهمعتقدند اين شرايط، شرايطي استادان برخي
صحيح نيست، چراکه شرايط ماهوي و (، اما اين تعبير 266: 1777داوطلب نيستند )کاتوزيان، 

ي ارزش شخص نيست، بلكه مستلزم احراز صالحيت براي کيفي نيز مستلزم قضاوت درباره
ايران تصدي مقام نمايندگي است که مطابق مباني قانون اساسي اين مقام در جمهوري اسالمي 

 از آن صالحان و افراد داراي صالحيت است.
در قانون انتخابات نيز با توجه به اينكه لزوم داشتن يا شده در بين شرايط صوري مطرح

ترتيب شرايط صوري مثبت و منفي قابل احصا هستند؛ نداشتن اين شرايط مدنظر بوده است، به
شرايط صوري مثبتي که مطابق قانون انتخابات داوطلبان نمايندگي مجلس بايد داشته باشند 

(، داشتن حداقل مدرك 21ي ماده 2ايران )بند اند از: تابعيت کشور جمهوري اسالمي عبارت
در حد برخورداري از نعمت  (، سالمت جسمي21ي ماده 4ارشد يا معادل آن )بند کارشناسي

سال تمام  76سال تمام و حداکثر  72(، حداقل سن 21ي ماده 5بينايي، شنوايي و گويايي )بند 
با حداقل تالش قابل احراز است؛ شرط  االحراز بوده و(. اين شرايط سهل21ي ماده 7)بند 

ارشد يا ي افراد و استعالم از ادارات ثبت احوال، مدرك کارشناسيتابعيت از طريق شناسنامه
از طريق شرايط عيني و قابل مشاهده يا گواهي ي مدرك، سالمت جسمي معادل آن از طريق ارائه

 قابل تشخيص و احراز است.راحتي پزشكي، حداقل و حداکثر سن از طريق شناسنامه به
بر شرايط صوري ايجابي، شرايط ديگري نيز در قانون انتخابات مدنظر قرار گرفته است عالوه

که کانديداي مجلس شوراي اسالمي نبايد آن شرايط را داشته باشد. اين شرايط که همان شرايط 
، «الف»ها )بندهاي فهها و حراند از: اشتغال به برخي پستشوند، عبارتصوري سلبي محسوب مي

ام خود ثبت هاي موات را به ني مالکين بزرگ که زمين(؛ بودن در زمره29ي دهما« ج»و « ب»
اند ايران محكوم شده(؛ کساني که به جرم اقدام عليه جمهوري اسالمي 72ي ماده 2اند )بند کرده
(؛ مشهوران 72ي ماده 6ي )بند ي قضاي(؛ محكومان به ارتداد به حكم محاکم صالحه7ي ماده 4)بند 

آنان ثابت شده باشد؛  يبه فساد و متجاهران به فسق، محكومان به حدود شرعي مگر آنكه توبه
قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد؛ محجوران و کساني که به حكم دادگاه مشمول اصل 

هاي شهر و شهرستان؛ انجمن وابستگان به رژيم سابق مانند اعضايقانون اساسي باشند؛  49
هاي حزب رستاخيز، حزب ايران نوين و کانون يوابستگان به تشكيالت فراماسونري؛ هيأت رئيسه

ها؛ نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك؛ محكومان به اعضاي فعال آن
مالي به  ياستفادهبه سوءخيانت، کالهبرداري، اختالس و ارتشا، غصب اموال ديگران و محكومان 

(. اين شرايط نيز از طريق ابزار عيني و 72ي ماده 11تا  5قضايي )بندهاي  يحكم محاکم صالحه
راحتي قابل تشخيص و احرازند؛ محكومان به جرايم مذکور از طريق حكم صادره از مراجع نوعي به



 
 
 

 مباني و اصول تشخيص صالحيت نمایندگي مجلس شوراي اسالمي
 

 

121 

اقچيان مواد مخدر از طريق قضايي، مشهوران به فساد و فسق از طريق حداقل تحقيق محلي، قاچ
هاي پزشكي، محجوران براساس شناسنامه يا حكم دادگاه و معتادان به اين مواد از طريق آزمايش

ها مذکورند، از طريق استعالم سوابق حكم دادگاه، وابستگان رژيم سابق که عضو نهادها و انجمن
بر عالوه کار رفته است،به« از قبيل»ي فرد قابل احرازند. البته در اين خصوص با توجه به اينكه واژه

مواردي که از مصاديق وابستگان به رژيم سابق محسوب شده است، موارد ديگري نيز قابل احصا 
ها از طريق ابزار عيني ممكن نباشد يا حداقل صِرف خواهد بود که ممكن است احراز برخي از آن

ي کيفي و ماهوي نيز به ورت اين شرط، جنبهاين ابزارها براي احراز آن کافي نباشد که در اين ص
 خود خواهد گرفت.

 . شرايط ماهوي2-2
ها ابزار نوعي و عيني در نظر االحرازند و براي تشخيص آنشرايط ماهوي شرايطي صعب

گرفته نشده است و بنا به اهميت اين شرايط در برخورداري فرد از وصف صالح بودن، 
هاي تشخيص و احراز اين شرايط، در واقع به هر طريق قانونگذار با عدم مقيد کردن راه

معتبري که اين شرايط براي مرجع تشخيص صالحيت قابل تشخيص و احراز باشد، آن را 
 معتبر شناخته است.

(، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري 21ي ماده 1اعتقاد و التزام عملي به اسالم )بند 
 ياز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه(، ابر21ي ماده 2اسالمي ايران )بند 

ي شرايط ماهوي ايجابي قرار دارد. نداشتن سوء شهرت در (، در زمره21ي ماده 4فقيه )بند 
کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم  ي(، نبودن در زمره21ي ماده 5ي انتخابيه )بند حوزه

وابستگان تشكيالتي و هواداران  جزء نبودن نيز ( و72ي ماده 1اند )بندسابق نقش مؤثر داشته
ها از طرف مقامات صالحه اعالم شده که غيرقانوني بودن آن هاييها و گروهاحزاب، سازمان

(، از جمله شرايط ماهوي سلبي مذکور در قانون انتخابات مجلس 72ي ماده 7است )بند 
 است.شوراي اسالمي 

در تأمين مباني مورد نظر قانون  -اعم از ايجابي و سلبي -ي از نظر قانونگذار، شرايط ماهو
ها ابزار عيني و مشخصي تعيين نشده است. حدي اهميت دارد که براي احراز آناساسي به

ي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي شوراي نگهبان نيز با لحاظ همين مباني، در اليحه
اين شرايط و نيز تعيين ابزار کمي و  که درصدد حذف برخي از 4/5/1711اسالمي مصوب 

 گونهها برآمده بود، با حذف آن شرايط و نيز تعيين اينعيني براي احراز برخي از اين صالحيت
در خصوص بررسي  24/12/1711مورخ  79176ي ي شمارهابزار مخالفت کرد. شورا در نامه
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عملي به اسالم و نظام حذف برخي شرايط ماهوي ايجابي از جمله التزام ي مذکور اليحه
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 

رقي احكام اسالم و غيرملتزم عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران و غيروفادار به اصل مت
قانون اساسي  57و اصل  7اصل  1واليت فقيه دانسته و آن را خالف موازين شرع و مغاير بند 

نام را نيز شناخت. همچنين صِرف اکتفا به ابزار عينيِ ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت
 الزم شمرده است. 57کافي ندانسته و احراز اين وفاداري را جهت تضمين اصل 

کساني که در جهت تحكيم »رايط ماهوي سلبي نيز، شورا، حذف عبارت در خصوص ش
از ابتداي « هواداران»ي و حذف کلمه 72ي ماده 1از بند « اندمباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته

اين ماده و نيز حذف عبارت  7از بند « هاي ضد انقالبها و گروهاحزاب و سازمان»عبارت 
ها بعد از غيرقانوني اعالم ها و گروهاحزاب و سازمان»اي عبارت از ابتد« وابستگي و فعاليت»

 12از بند « وابستگان به رژيم سابق از قبيل...»همان ماده و حذف عبارت  4در بند « شدن
 1رو مغاير بند را مستلزم تجويز ورود اين افراد به مجلس شوراي اسالمي و ازاين 72ي ماده

 اخته است.قانون اساسي شن 57و اصل  7اصل 
( نشان 57و اصل  7اصل  1دقت در محتواي مستندات شوراي نگهبان در اين زمينه )بند 

درصدد  91درستي و با درك صحيح مباني و اهداف قانون اساسي، مطابق اصل دهد که شورا بهمي
نيز « حق حاکميت صالحان»طورکه در تبيين صيانت و پاسداري از قانون اساسي برآمده است. همان

دار سوي اهلل(، صالحان بايد عهدهبراي تحقق هدف حكومت مدنظر اسالم )حرکت بهبيان شد، 
تواند به وظايف مصرح خود در قانون ي مملكت شوند و در اين صورت دولت ميحكومت و اداره

 با و مبارزه و تقوا ايمان براساس اخالقي رشد فضايل ايجاد محيط مساعد براي»اساسي از جمله 
شده جا که شرايط حذفقانون اساسي( عمل کند. از آن 7اصل  1)بند « مظاهر فساد و تباهي يکليه

ي مذکور، حاوي معيارهايي اساسي براي شناخت صالح بودن يا نبودن داوطلبان نمايندگي در اليحه
 دانسته است. 7اصل  1ها را مغاير بند مجلس بوده است، شورا حذف آن

نيز همين استدالل قابل ذکر است؛ مطابق اين اصل،  57شورا به اصل  در خصوص استناد 
اسالمي  انقالب دستاوردهاي و نگاهبان اسالم کند که پاسدار حريمي مجلس سوگند ياد مينماينده

 عنواناست، به ايشان سپرده به ملت را که ايباشد؛ وديعهاسالمي  جمهوري و مباني ايران ملت
 دفاع اساسي کند؛ از قانون را رعايت و تقوا ، امانتوکالت وظايف و در انجام پاسداري عادل نيامي

ها را آن مصالح و تأمين مردم کشور و آزادي ها و اظهار نظرها، استقاللها، نوشتهکند و در گفته
ي نمايندگي ي وظيفهاند از عهدهتواست که از نظر قانون اساسي کسي مي واضح. باشد مدنظر داشته
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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 

ه هر طريق معتبر شرعي داراي ها را بتوجه به اهميت باالي اين شروط شوراي نگهبان احراز آن
صالح در منحصر کردن اعتبار دانسته و تعيين ابزار ثابت مانند اکتفا به اسناد و مدارك مراجع ذي

اثبات اين شرايط به آن طريق را کافي ندانسته و با ذکر اينكه در برخي موارد مرجعي براي آن موارد 
دانسته است. همچنين از  99مغاير اصل وجود ندارد، چنين انحصاري را موجب تضييق نظارت و 

جا که نسبت به شرايط و موانعي که از قانون اساسي در خصوص نمايندگان مجلس استفاده آن
 57و اصل  7اصل  1شود، از اين حيث نيز مغاير بند شود، مستلزم نفي طرق شرعي مثبت ميمي

شوراي نگهبان در  24/12/1711مورخ  79176ي ي شمارهقانون اساسي شناخته است )نامه
 ي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي(. خصوص بررسي اليحه

هاي داوطلبان . گفتار سوم: اصول حاكم بر تشخيص صالحيت3
 نمایندگي مجلس شوراي اسالمي

بررسي صالحيت کانديداها فرايندي است که طي آن، افراد واجد شرايط قانوني توسط 
شوندگان با متقاضيان ورود به پارلمان شوند و شرايط انتخابصالح مشخص ميمراجع ذي

 (.721: 1717شود )خسروي، تطبيق داده مي
ي شوراي بر عهده اسالمي شوراي مجلس بر انتخابات نظارت قانون اساسي، 99اصل مطابق 

استصوابي و شامل  1/7/1772مورخ  1274ي شماره نظر براساسنگهبان است که اين نظارت نيز 
شود. مبناي استصوابي تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد يا رد صالحيت کانديداها مي

قانون انتخابات  7ي نيز در مادهبودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
از جمله مواد  -مذکور تأييد و تصريح شده است. بر همين مبنا در قانون مجلس شوراي اسالمي 

خصوص هيأت مرکزي نظارت هاي نظارت و بهشوراي نگهبان و هيأت -62و  61، 62، 41
مصوب قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي  7ي)مطابق ماده

عنوان مرجع اصلي بررسي و تأييد يا رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس ( به9/6/1756
هاي داوطلبان مجلس شوراي اسالمي در نظر گرفته شده است. بررسي صالحيتاسالمي شوراي 

 رشته اصول و ضوابط صورت گيرد.  توسط مراجع مذکور بايد مبتني بر يک

 . اصل حاکميت قانون3-1
بايد تابع ي امور عمومي امور حكومت از جمله اداره يبراساس اصل حاکميت قانون، کليه

و تصميمات مقامات  هااقدام ي(. مطابق اين اصل، کليه262: 1742نجابي، قوانين باشد )س
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و حكومتي بايد در چارچوب قانون بوده و از هر گونه خودسري و اعمال سليقه مبرا عمومي 
زمامداران و شهروندان در مقابل قانون برابر بوده و تمام  يکند که کليهباشد. اين اصل اقتضا مي

 (. 474: 1714ر مقابل اعمال خود پاسخگو و مسئول باشند )هاشمي، آحاد ملت و دولت د
 طور مستقيمبه که ملت از نمايندگاناسالمي  شوراي مجلس»قانون اساسي  52 مطابق اصل

و  شوندگانو انتخاب کنندگانانتخاب گردد. شرايطمي شوند تشكيلمي انتخاب مخفي و با رأي
در اين اصل تصريح شده است که شرايط  «.خواهد کرد معين ا قانونر انتخابات کيفيت

کند؛ بدان معنا که قانونگذار اساسي اصل را بر لزوم داشتن شوندگان را قانون معين ميانتخاب
شرايطي براي انتخاب شدن و انتخاب کردن گذاشته است. حال که اصل بر لزوم داشتن چنين 

چنين شرايطي نيز احراز شود. قائل شدن به صالحيت افراد شرايطي است، بالطبع بايد وجود 
 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 
شده در قانون مدنظر د و مندرجات تصريحکند که فقط مفااسالمي، اصل حاکميت قانون حكم مي

عنوان داوطلب شود که اوالً کساني که قصد دارند بهقرار گيرد و نه غير آن. اين امر موجب مي
نام وضعيت خود را از حيث دارا بودن يا نبودن شرايط مذکور نام کنند، پيش از ثبتنمايندگي ثبت

نام کنند که حائز اين شرايط باشند؛ ثانياً در در قانون تطبيق دهند و در صورتي اقدام به ثبت
هاي نظارت، اين افراد بتوانند با هاي اجرايي يا هيأتصورت رد صالحيت افراد توسط هيأت

 استناد به قانون و شرايط مذکور در آن به شوراي نگهبان شكايت کنند. 
شده در انتخابات تلزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحي يواحدهمطابق ماده

کننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف )به استثناي کليه مراجع رسيدگي»... مختلف 
( قانون اساسي خواهد بود( 121انتخابات خبرگان رهبري که مطابق اصل يكصدوهشت )

موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس داليل و مدارك معتبر که توسط مراکز مسئول 
، «وني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند...قان

واحده تصريح شده است که چنانچه صالحيت داوطلبي رد شد، بايد علت اين ماده يدر ادامه
ماده ذکر شده است و با ذکر مواد قانوني مورد استناد  يرد صالحيت را به شرحي که در ادامه

ل مربوط، به داوطلب ابالغ شود. در اين قانون نيز وجوه مختلفي از اقتضائات اصل و دالي
ها صرفاً بايد حاکميت قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ اول اينكه رسيدگي به صالحيت

رو لحاظ کردن هر نوع شرطي خارج از شرايط مندرج براساس مواد قانوني صورت گيرد، ازاين
واحده و خالف اصل حاکميت قانون و مصداق خروج از صالحيت دهدر قانون، نقض اين ما

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 
از سوي مراکزي باشد که به موجب قانون در اين زمينه مسئول نيز بايد داليل و مدارك ارسالي 

رسد اين قسمت ماده بيشتر ناظر بر شرايط نظر مياند. البته در اين خصوص بهتلقي شده
آن  يصوري است که قانونگذار براي احراز آن، ابزار عيني در نظر گرفته است که الزمه

نكه در خصوص شرايط ماهوي، اوالً قانونگذار مراجعه به مراکز قانوني مربوط است. توضيح اي
االتباعي مانند مدارك ارسالي از سوي مراکز معيني را در نظر ابزار عيني ثابت و مشخص و الزم

خصوص نگرفته است؛ ثانياً اهميت احراز اين شرايط براي تحقق مباني قانون اساسي به
کند که تمامي طرق اقتضا مي 57و نيز اصل  7اصل  1حاکميت صالحان و همچنين تحقق بند 

رو اين امر مغايرتي با اين قسمت قانون لزوم رسيدگي معتبر شرعي مالك قرار گيرد، ازاين
 شده در انتخابات مختلف نخواهد داشت.دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيت

 . اصل مستند و مستدل بودن3-2
ي است هايتصميمات و اقدام از جمله حقوق مردم در قبال حكومت، حق اطالع از مباني

ترين مبناي تصميمات و که از سوي نهادهاي حكومتي عليه آنان اتخاذ شده است. اساسي
نهادها و مقامات حكومتي، ابتناي آن بر قوانين و مقررات است. تصميمات اين  هاياقدام

روشن ذکر صورت شفاف و مقامات بايد مستند به قوانين و مقررات باشد و موارد استنادي به
که فاقد مبناي قانوني است، در واقع خارج از صالحيت مقام اداري بوده و شوند. هر تصميمي 

رسد، نظر نميي موارد کافي بهفاقد اعتبار است. اما صرف استناد به قوانين و مقررات در همه
کنند، ولي اذ ميرا با استناد به قوانين و مقررات اتخزيرا در بسياري از مواقع، مقامات، تصميمي 

گرفته اينكه آن مقام چگونه و با چه نوع برداشتي از اين قانون، اقدام به اتخاذ چنين تصميمي 
بر شرط مستند بودن تصميم است، روشن و شفاف نيست. در چنين مواقعي الزم است عالوه

ن نظر قرار گيرد و آن عبارت است از لزوم مستدل بودن ايمقامات، شرط ديگري نيز مد
مورد ِاستناد، و تصميمات. مقامات حكومتي بايد مشخص کنند براساس چه استداللي از قانون 

را  است، چنين تصميميبا لحاظ کدام اوضاع و احوال و شرايطي که در راستاي منافع عمومي 
 .اتخاذ کرده است

راساس آن اصل الزام به بيان مباني و داليل تصميم از جمله اصول رفتار منصفانه است که ب
شوند در مواردي که احتمال دارد تصميمات و اقداماتشان، به مقامات سياسي و اجرايي ملزم مي

صورت واضح و هاي خود را بهمنافع مردم يا گروهي از مردم صدمه بزند، مباني و داليلِ تصميم
گيرد، خصوص کساني که حقوقشان مورد تعرض قرار ميآشكار بيان کنند و در دسترس عموم و به
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دار فراهم شود که اين خود بگذارند تا امكان اعتراض از اين تصميمات در نهادهاي صالحيت
مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي  يمشارکت عامه»تواند از مصاديق مي

مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر، بيان داليل و  7اصل  1باشد که در بند « خويش
گيري صورت گرفته باشد، کند که اگر خطا يا اشتباهي در جريان تصميمتصميم کمک مي مستندات

هاي نسبت به اصالح و تصحيح آن اقدام شود،  همچنين تضميني است بر اينكه نشان دهد تصميم
 (. 79-71: 1775دولتي براساس معيارهاي بنيادين و فراشخصي اتخاذ شده است )زارعي، 

در همين زمينه اشعار داشته انون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ق 62ي ي مادهتبصره
بايد مستند به قانون و براساس رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي »است: 

لزوم رسيدگي دقيق به شكايات  يواحدهماده 2و  1مطابق بندهاي «. مدارك و اسناد معتبر باشد
صورت کتبي به خابات مختلف، مستندات قانوني بايد بهشده در انتداوطلبان ردصالحيت

واحده در صورت درخواست اين ماده 2قسمت « الف»داوطلب اعالم شود. همچنين مطابق بند 
و « ج»، «ب»موارد به استثناي بندهاي  يداوطلب بايد داليل و مدارك رد صالحيت نيز در کليه

 و يعمومنيز که از مسائل مربوط به عفت « ج»و « ب»کتباً به اطالع وي برسد. بندهاي « د»
صورت شفاهي و هتک حيثيت ديگران است نيز ترتيبي را براي مطلع کردن داوطلب به

مربوط به امنيت ملي است که اعالم « د»المجلس مقرر کرده است. بند حضوري يا کتبي في
رئيس ستاد  ي اعالم آن موکول به تشخيص کميسيوني مرکب از:داليل و مدارك و نحوه

و وزير کشور شده است. به هر حال اگر چنين موردي هم  وزير اطالعات، فرماندهي کل قوا،
نحو مقتضي داليل و مدارك را به وجود داشت، حتماً بايد اين کميسيون تشكيل شود و به

 (. 721: 1714داوطلب معترض اعالم کند )مهرپور، 

 . اصل رعايت حق استماع3-3
هاي خود ز جمله حقوقي است که مقامات حكومتي در اعمال صالحيتحق بر استماع ا

که بيشتر در حقوق اداري مورد توجه قرار  -بايد آن را مدنظر قرار دهند. مبتني بر اين حق
هيچ اقدام اداري عليه يک فرد نبايد اعمال شود، مگر آنكه قبل از آن به وي فرصت  -گيردمي

يگر، پيش از اتخاذ يک تصميم اداري براي مخاطب تصميم يا عبارت دبيان نظرها داده شود. به
عوامل و موضوعات مرتبط با آن تصميم فراهم  ينفع بايد فرصت اظهار نظر در مورد همهذي

شود. بر اين اساس، مقام اداري همچون يک قاضي، قبل از اتخاذ تصميم نهايي در مورد يک 
ات او را در تصميم دهد و نظرع خويش را ميمناف شهروند به وي فرصت اظهار نظر و دفاع از

 (. 92: 1797کند )عطريان، خود لحاظ مي
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کند، حق استماع و گوش فرا دادن که در حقيقت ارتباط نزديكي با مشارکت افراد پيدا مي
رساند، بهتر شدن هايي در پي دارد؛ از جمله اينكه به بهتر شدن تصميمات ياري ميمزيت

در مورد حقايق و واقعيات  بايد سوي مقامات اداري يا ساير مقامات، تصميمات اتخاذشده از
درستي اعمال شوند. دليل گيري شود و قوانين بهيک پرونده به شكلي صحيح و درست تصميم

ديگر براي مزيت و سودمندي استماع و گوش فرادادن اين است که فرايند استماع از اين نظر 
شده شود نيز واجد اهميت است. هاي تصميم گرفتهکه ممكن است موجب آشكار شدن نقص

دست آوردن نتايج بهتر است و مراد از نتايج بهتر در اين سطح، اصل استماع نوعي آيين براي به
صورت درست و صحيح و مطابق با معيارهاي معتبر قانوني اين است که پرونده و موضوع به

بر قانوني، جزء اصلي رفتار عادالنه تلقي بررسي شود و رفتار با افراد براساس معيارهاي معت
ترين توجيه براي اصل استماع همين رفتار منصفانه و شود. در واقع به لحاظ نظري، اصليمي

 (.171: 1792زاده، عادالنه است )فالح
هاي نظارت يا شوراي نگهبان در خصوص رد صالحيت در مورد تصميمات هيأت

نيز، الزم است اين اصل مورد توجه قرار گيرد،  ميداوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسال
چراکه رعايت اين حق اوالً موجب روشن و شفاف شدن داليل اتخاذ تصميم براي فرد رد 

کند، شواهد و اسنادي گردد و ثانياً ممكن است در دفاعياتي که فرد ارائه ميشده ميصالحيت
او منجر شود و در نهايت اينكه اعمال  يوجود داشته باشد که به تصحيح تصميم متخذه درباره

 انجامد. ها ميتر شدن فرايند رسيدگي و بررسي صالحيتاين حق به عادالنه
شده در قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيت 2ي اين حق در تبصره

نده به کنمراجع رسيدگي»انتخابات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مطابق اين تبصره 
شده دقيقاً شده مكلفند به شكايات داوطلبان ردصالحيتشكايات داوطلبان ردصالحيت

رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعالم نمايند. در صورت تقاضاي 
کننده به شكايات، حسب مورد موظف است، شده اولين مرجع رسيدگيداوطلبان ردصالحيت

 «.نمايندرا استماع آنان ت و دفاعيا توضيحات

 . اصل عدم صالحيت )عدم اتصاف به شرايط(3-4
آنچه از مفهوم صالحيت که در بحث انتخابات و بررسي صالحيت کانديداها مدنظر قرار 

گيرد، با مفهوم رايج صالحيت در حقوق عمومي و اداري متفاوت است. در حقوق عمومي و مي
مرجع يا مقام سياسي، اداري يا قضايي در اتخاذ تصميم يا  اداري، صالحيت به معناي توانايي

است. به تعبير ديگر، صالحيت، مجموع اختياراتي است که به  ي عموميانجام عملي در حوزه
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: 1792مؤتمني  شود )طباطباييه ميموجب قانون براي انجام اعمال معيني به مأمور دولت داد
ود فاقد صالحيت است، مگر اينكه قانون صالحيت و خخوديرو مقام اداري بهاين(. از451

عبارت ديگر، اصل يا اتخاذ تصميماتي را به وي اعطا کند. به هاانجام اقدام يشايستگي و اجازه
(. آنچه از مفهوم 111: 1719 و اداري است )هداوند و مشهدي مقام عمومي« عدم صالحيت»بر 

ي قانوني براي مقام عمومي گيرد، فقدان اجازهيعدم صالحيت، در حقوق عمومي مدنظر قرار م
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 

تصاف يک ذات به صفت در بر متصف بودن به صفاتي است که قانونگذار تعيين کرده است. ا
مشتق در اصطالح علم اصول و منظور از گيرد. اصول فقه در مبحث مشتق مدنظر قرار مي

حمل شود و از صفتى يا حالتى خارج از  -شخصى يا چيزى -ن، لفظى است که بر ذاتياصوليو
 (.57 :1712اى که آن صفت يا حالت قابل زوال و جدايى باشد )مظفر، گونهآن حكايت کند، به

شرايط و اوصاف مذکور در قانون براي نمايندگي مجلس نيز بر شخص بار شده و عارض 
حالتي در  يدهندهوجود صفت يا حالتي در اوست و در واقع نشان يدهندهشود و نشانمي

دهد کساني قرار مي يکند و در زمرهاوست که وي را براي تصدي نمايندگي مجلس شايسته مي
اساسي صالح براي تصدي اين پست هستند. پس اتصاف به اين اوصاف امري  که مطابق قانون

بودنش آن را دارا باشد، بلكه فرد اين شرايط و اوصاف را به ذاتي نيست که فرد به اعتبار انسان 
شود. کند و متصف به آن شده و داراي آن شرايط شناخته ميمرور زمان در خود ايجاد مي

ذشته در فرد وجود نداشته و حال که فرد سابقاً متصف به اين صفات بنابراين، اين صفات در گ
او که در مورد وي قابل استصحاب است، عدم اتصاف وي به اين  ينبوده، پس حالت سابقه

رو اتصاف به اين شرايط است. به تعبير ديگر، اصل بر عدم صالحيت داشتن وي است. ازاين
تبع اصل عدم صالحيت، يط، بايد احراز شود؛ بنابراين بهعبارت ديگر، داشتن اين شراشرايط، و به

 شود که عبارت است از اصل لزوم احراز صالحيت. اصل ديگري نيز ظاهر مي

 . اصل لزوم احراز صالحيت 3-5
دفتر ) شود احراز وجودش بايد شود،مي تلقي شرط آنچه فلسفي و حقوقي اصول براساس

جا که اصل بر عدم اتصاف فرد به شرايط از آنر ديگر، (. به تعبي17: 1776 ،هاي حقوقيبررسي
و اوصاف مشخص شده است، اتصاف به اين اوصاف و شرايط نياز به احراز دارد و اگر احراز 

توان آن ذات را متلبس به آن وصف دانست. به بيان ديگر، بايد عدم اتصاف را نشود، نمي
لبس آن ذات به آن وصف به معناي تلبس استصحاب کرد. البته اين بدان معنا نيست که عدم ت

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 
شخص او  رو عدم احراز صفت صالح در مورد کسي به معناي ناصالح بودناحراز دارد. ازاين

نخواهد بود، بلكه به اين معنا خواهد بود که اتصاف و تلبس آن شخص به اين وصف براي 
 غير.ها احراز نشده است و المرجع تشخيص صالحيت

احراز صالحيت بايد صورت گيرد و نه  ها،براساس آنچه بيان شد، در بررسي صالحيت
ها اثبات نشده و صالحيت آناحراز عدم صالحيت، زيرا در اين صورت افرادي که عدم 

که اين امر مستلزم شوند، درحاليها نيز احراز نشود، واجد شرايط محسوب ميصالحيت آن
قانون  57و لذا مغاير اصل  تجويز ورود افراد غيرواجد شرايط به مجلس شوراي اسالمي

 ييحهدر خصوص بررسي ال 24/12/1711مورخ  79176 يشماره ينامه 24اساسي است )بند 
 اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي(.

اصل بر برائت است و لذا اگر  گفته شود قانون اساسي 77پس اين استدالل که مطابق اصل 
کند که او را ناصالح قلمداد نكنيم و بلكه اصل برائت اقتضا مي کسي صالحيتش احراز نشد،

حقوقي و قضايي در تشخيص از نظر الزم است صالحيت او تأييد شود، صحيح نيست. هرچند 
که دليل کافي و قانوني بر اثبات جرم اقامه جرم و تخلف، اصل بر برائت است و تا زماني

تشخيص صالحيت و شايستگي  يتوان کسي را مجرم و متخلف شمرد، اما مسئلهنشود، نمي
جا است. در اين عهده گرفتن برخي مناصب و مقامات موضوعاً خارج از اين بحثبه الزم براي

بلكه بحث از وجود و نبود صالحيت الزم است. مدلول بحث از اثبات جرم و تخلف نيست، 
اصل  اصل برائت اثبات اين امر است که اگر بر مجرم بودن يا ناصالح بودن کسي يقين نداريم،

بحث  طورکه بيان شد،بر اين است وي مجرم يا ناصالح نيست و حال آنكه در مانحن فيه همان
عنوان يک حالت دال بر اتصاف فرد به صفتي ناشايست به -در مورد شک بر سر ناصالح بودن

نيست، بلكه بحث بر سر اتصاف يا عدم اتصاف فرد به شرايط و اوصافي است و  –
جا که اين طورکه بيان شد، اگر در مورد اتصاف فرد به صفتي يقين حاصل نشد، از آنهمان

ضي است، بايد اصل را بر عدم اتصاف گذاشت و عدم اتصاف را وصف ذاتي نيست و عار
 استصحاب کرد. 

در مورد اصل لزوم احراز صالحيت بايد توجه داشت که احراز صالحيت در شرايط 
از شود و در شرايط ماهوي سلبي ماهوي ايجابي از طريق احراز وجود اين شرايط حاصل مي

 طريق احراز نبود اين شرايط. 

 ايجابي ماهوي شرايط وجود احراز طريق از صالحيت احراز لزوم .3-5-1
قانونگذار وجود شرايط ماهوي ايجابي را الزم دانسته و بايد وجود اين شرايط احراز شود، 
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ها در گيري در شوراي نگهبان در بررسي صالحيتگونه موارد بايد رأيرو در اينازاين
دادن رأي مثبت، احراز اين شرايط  خصوص وجود اين شرايط صورت گيرد و بالطبع براي

 يمنزلهضروري است و دادن رأي ممتنع به معناي عدم احراز وجود اين شرايط است که به
در  مورد شرايط ماهوي ايجابي، عدم احراز شرايط و اوصاف،در نتيجه در  .رأي منفي است

داران براي انتخاب ي صالحيتنهايت به عدم تأييد فرد و در نتيجه حضور نيافتن وي در زمره
 شدن منجر خواهد شد. 

اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نيز التزام توضيح اينكه شرايط ماهوي ايجابي همچون 
قانون انتخابات مجلس  21ي ماده 2و1ايران )بندهاي  عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي

 7ي فقيه )بند واليت مطلقه ، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي(شوراي اسالمي
کند که (، اگر اتصاف فرد به اين شرايط احراز نشد، اصل استصحاب عدم حكم مي21ي ماده

حالت سابق که همان حالت عدم اتصاف به اين شرايط است، مالك قرار گيرد و لذا فرد، حائز 
 شرايط انتخاب شدن شناخته نشود. 

 سلبي ماهوي شرايط نبود ازاحر طريق از صالحيت احراز لزوم .3-5-2
ي تحكيم ي کساني که در زمينهدر خصوص شرايط ماهوي سلبي مانند نبودن در زمره

وابستگان تشكيالتي و  ( و نيز نبودن جزء72ي ماده 1اند )بند مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته
مقامات صالحه اعالم ها از طرف که غيرقانوني بودن آن هاييها و گروههواداران احزاب، سازمان

الزم است نبود اين شرايط احراز شود و احراز وجود اين شرايط (، 72ي ماده 7شده )بند 
جا که اوالً اين شرايط و اوصاف، ذاتي شخص نيست و بلكه بر فرد ضرورت ندارد، زيرا از آن

ت و مشخصي دليل ماهوي بودن اين شرايط، ابزار عيني و نوعي ثابعارض شده است و ثانياً به
صل عدم اتصاف فرد به اين شرايط و اوصاف مدنظر قرار خواهد در نظر گرفته نشده است، ا

صورت محرز نشدن اتصاف فرد به اين اوصاف، مطابق اصل استصحاب،  بنابراين در گرفت؛
را استصحاب کرد و فرد از اين حيث که داراي اين  (بايد همان حالت سابق )عدم اتصاف

 خير، حائز شرايط انتخاب شدن شناخته شود. شرايط است يا 

 . اصل الزم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري3-6

شرايط صوري قرار  يکند براي احراز شرايطي که در زمرهاصل حاکميت قانون اقتضا مي
دارند، فقط همان طرق و ابزار عيني و نوعي که در خود قانون نيز به آن تصريح شده است، 

دنظر قرار گيرد. تصريح برخي از اين موارد در قانون انتخابات و تأييد آن توسط شوراي م
شده براي احراز بينيگونه موارد طرق و ابزار پيشاين مهم است که در اين يدهندهنگهبان نشان
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ها و ابزار توان گفت براي احراز شرايط صوري، روشکند؛ بنابراين ميصالحيت کفايت مي
توان قائل به احراز شرايط صوري گيري از اين ابزار نميعيني الزم است و به غير بهرهنوعي و 

بود. همچنين در صورت وجود ابزارهاي غيرعيني در مقابل ابزار عينيِ مُثبِت شرايط صوري، 
فردي  يآنچه بايد مالك قرار گيرد، ابزار عيني است و نه غير آن. براي مثال جايي که شناسنامه

تواند ناقض و اي سن اوست وجود دارد، ادعاهاي ديگر و حتي گواهي شهود معتبر نميکه گوي
ها در نزد مقامات صالح صورت گيرد و آن باشد، مگر اينكه اين قبيل گواهي ياعتبارکنندهبي

اش منجر شود که در اين حالت نيز آنچه در در نتيجه به تغيير وضعيت فرد در شناسنامه
که حكم دادگاه مبني بر ه است، مالك قرار خواهد گرفت. يا درصورتيشناسنامه اعمال شد

محكوميت فردي وجود داشته باشد، هر نوع ادعاي ديگري بر خالف آن قابل قبول نخواهد 
که اشتغال فردي در پستي براساس استعالمات و احكام موجود محرز باشد بود. حتي درصورتي

شک اين شواهد و قراين و ادعاها مانع تمسک شود، بيولي شواهد و قرايني بر خالف آن ارائه 
 به استعالم يا احكام کارگزيني در مورد فرد نخواهد بود.

بر اينكه براي احراز شرايط صوري، ابزار نوعي و عيني الزم است، همين ابزار و عالوه
 يبه ارائه اين ابزار، نيازي يست و با وجود و ارائها، کافي نيز وسايل براي احراز آن شرايط

اصل بر الزم و کافي بودن ابزار عيني و »شواهد و قراين ديگري نيست. بنابراين بايد گفت 
 «.نوعي در احراز شرايط صوري است

ها ابزار نوعي و عيني در نظر اما در خصوص شرايط ماهوي يا کيفي، که براي تشخيص آن
ني براي احراز آن معتبر نيست. بلكه گرفته نشده است، اين بدان معنا نيست که ابزار نوعي و عي

رو ابزار کافي نيست و ازاين گونهمراد اين است که احراز اين شرايط، منحصراً از طريق اين
ها را احراز کرد توان از طرق ديگر و معتبر از لحاظ شرعي، وجود اين شرايط يا عدم آنمي

 24/12/1711مورخ  79176 يرهشما ينامه )کما اينكه شوراي نگهبان نيز در بندهاي مختلف
به اين مهم توجه اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي  يدر خصوص بررسي اليحه

جا که انحصار به اين طرق، موجب تضييق نظارت و مستلزم نفي طرق معتبر کرده و از آن
ر، از دانسته و از سوي ديگ 99شرعي است، اين موارد را خالف موازين شرع و مغاير اصل 

جا که انحصار به اين طرق، نسبت به شرايط و موانعي که از قانون اساسي در خصوص آن
شود، مستلزم نفي طرق شرعي مثبت است، لذا از اين نظر نيز نمايندگان مجلس استفاده مي

 قانون اساسي محسوب کرده است(. 57و اصل  7اصل  1مغاير بند 
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 گيرينتيجه
هاي داوطلبان تماد نسبت به عادالنه بودن بررسي صالحيتشفافيت و جلب اطمينان و اع

ها کند که مباني و اصولي که در بررسي صالحيتنمايندگي مجلس شوراي اسالمي، اقتضا مي
شده در اين و تصميمات گرفته هاي اقدامگيرد، تبيين و تحليل شود تا با عرضهمدنظر قرار مي

 ها شناسايي شود.فها و ضعزمينه بر آن مباني و اصول، قوت
ترين مباني حائز اهميت در نظام حقوقي ما در خصوص انتخابات و بررسي از جمله مهم

حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي هاي داوطلبان، صالحيت
ي مجلس شوند که کند که تنها کساني نمايندهاست. حق حاکميت صالحان بر جامعه اقتضا مي

ها را صالح دانست و مالك صالح بودن فرد نيز شرايطي است که در قانون انتخابات بتوان آن
کشور تعيين شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. حق تعيين سرنوشت اجتماعي نيز 

قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته  65مطابق مباني اسالمي و حق حاکميت الهي که در اصل 
سوي اهلل ظل هدف غايي حكومت که همان حرکت به دراين حق کند که است، اقتضا مي

است، تحليل شود. مردم نيز با پذيرفتن قانون اساسي و اين هدف غايي، با اختيار و آزادي 
اند که در آن اين هدف تأمين شود که از ي خود پذيرفتهخود، سرنوشتي را براي خود و جامعه

صالحان است. بر همين اساس، حق برخورداري  ي جامعه توسطآن حكومت و اداره يجمله
 ها مدنظر قرار گيرد و لذاعنوان يكي از حقوق اساسي آناز مقامات صالح نيز بايد براي مردم به

هاي داوطلبان انديشي در خصوص بررسي و تأييد صالحيتسهل و انگاريسهل دوري از
نكه ممانعت نكردن از حضور افراد الناس خواهد بود، کما ايهاي حقنمايندگي مجلس، از جلوه
 الناس خواهد بود.هاي ديگر حقداراي شرايط نيز از جلوه
بيني شده گفته، شرايطي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي پيشبراساس مباني پيش

ي صوري و شكلي دارد. صيانت از مباني ي کيفي و ماهوي و برخي جنبهاست که برخي جنبه
ها در خصوص داوطلبان نمايندگي مجلس کند که بررسي شرايط و تطبيق آنمذکور اقتضا مي

ترين اصولي که در اين زمينه شوراي اسالمي، براساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد. مهم
اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل  بايد مدنظر قرار گيرد، عبارت است از

)عدم اتصاف به شرايط(، اصل لزوم احراز صالحيت اصل عدم صالحيت رعايت حق استماع، 
که اين اصل در شرايط ماهوي ايجابي از طريق احراز وجود شرايط و در شرايط ماهوي سلبي، 

صل الزم و گيرد. در احراز شرايط صوري نيز ااز طريق احراز نشدن اين شرايط صورت مي
 ار گيرد.کافي بودن ابزار عيني در احراز اين شرايط بايد مدنظر قر
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عنوان ناظر و نيز مرجع صالح در بررسي و تأييد و رد صالحيت داوطلبان شوراي نگهبان به
ها را بررسي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، با لحاظ مباني و اصول مذکور صالحيت

رسد عدم تبيين برخي از مباني حاکم بر قانون اساسي و نيز انتخابات در نظر ميکند، ولي بهمي
هاي ري اسالمي ايران و همچنين عدم تحليل و تبيين اصول حاکم بر بررسي صالحيتجمهو

داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي موجب شده است تا کساني که رد صالحيت 
شوند يا اشخاصي که اعتقادي به جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي مي

گرايي و ... قرار دهند که اين هايي چون سليقهض اتهامايران ندارند، اين شورا را در معر
اتهامات دور از شأن اين شوراست. رفع و دفع چنين اتهاماتي از طريق عمل و استناد به اصول 

منظور استماع دفاعيات افراد خصوص فراهم کردن شرايط بهو مباني مذکور و به
تواند بيش يا عدم احراز صالحيت مي مستند و مستدل داليل رد يشده و نيز ارائهردصالحيت

 يعنوان ناظري امين و عادل در صيانت از حقوق مردم در عرصهاز پيش جايگاه اين شورا را به
 انتخابات نمايان سازد.
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 هایادداشت
ي و نيز نحوهشايان ذکر است در خصوص بررسي تحليلي شرايط نمايندگي مجلس شوراي اسالمي  .3

شرايط عام  يتوان به مقالهها و مقاالتي وجود دارد که از جمله ميداها کتاباحراز صالحيت کاندي
پذيري در انتخابات زاده(، شرايط خاص انتخابپذيري در انتخابات سياسي )جواد تقيانتخاب

و شوراهاي ناپذيري در حقوق انتخابات مجلس شوراي اسالمي زاده(، انتخابسياسي )جواد تقي
شوندگي در انتخابات زاده(، شرايط انتخابنگاهي به حقوق فرانسه )جواد تقيمحلي با اسالمي 

نژاد( يا در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي تطبيقي )سيد احمد حبيبمجلس شوراي اسالمي 
کتاب حقوق انتخابات دموکراتيک )حسن خسروي( و نظارت بر انتخابات و تشخيص صالحيت 

 اشاره کرد. داوطلبان )اميرحسين علينقي(
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 و مآخذ منابع

 قرآن کريم

 الف( فارسي
 حقوق يپژوهشنامه، «شرايط عام انتخاب پذيري در انتخابات سياسي»(، 1716زاده، جواد )تقي

 .17-66، صص 2و  2، سال اول، ش سياسي علوم و

 ، تهران: مجد، چ اول.دموکراتيک انتخابات حقوق(، 1717خسروي، حسن )

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ هشتم.حقوق علم يمقدمه(، 1791پژوه، مصطفي )دانش

 و فراز) انتخابات قانون هايقوت و هاضعف بر مروري»(، 1776حقوقي ) هايبررسي دفتر

 .92-16، صص 19 ش ،پژوهش و مجلس ،«(انتخابات قانون فرودهاي
ي دولتي بر پايه تحليلي از پيوند حقوق اداري و مديريت»(، 177زارعي، محمدحسين )

 .44-27، صص 71، ش 11ي ، دورهدولتي مدیریت يمجله، «حاکميت قانون
 ، به کوشش عباس فريد، تهران: زهره، چ اول.ایران اداري حقوق (،1742سنجابي، کريم )

 ، تهران: سمت، چ پانزدهم.اداري حقوق (،1792منوچهر ) مؤتمني،طباطبايي 

 و ایران حقوقي نظام در خوب ياداره هايویژگي و اصول(، 1797عطريان، فرامرز )
، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و حقوق عمومي ي دکتري، رسالهاروپا ياتحادیه

 .تهران تحقيقات

، تهران: نشر داوطلبان صالحيت تشخيص و انتخابات بر نظارت(، 1771حسين )علينقي، امير
 ني، چ اول.

 ، تهران: سمت، چ اول.عمومي حقوق بخش فقه، قواعد(، 1715عميد زنجاني، عباسعلي ) 

، تهران: مرکز اسناد ایراناسالمي  جمهوري اساسي حقوق(، 1792محمدمهدي ) غمامي، سيد
 ايران، چ اول. جمهوري اسالمي

، «تحوالت حق استماع در حقوق اداري انگلستان و ايران»(، 1792محمد )زاده، عليفالح
 .225-159، صص 41، سال پانزدهم، ش عمومي حقوق پژوهش يفصلنامه

، تهران: شرکت ایران حقوقي نظام در مطالعه و حقوق علم يمقدمه(، 1777کاتوزيان، ناصر ) 
 انتشار، چ هفدهم.سهامي 

 .2انتشار، چ اول، ج ، تهران: شرکت سهامي حقوق يفلسفه(، 1777کاتوزيان، ناصر )

، تحقيق عباسعلي زارعي سبزواري، قم: بوستان کتاب، فقهال اصول(، 1712مظفر، محمدرضا )
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 چ هشتم.
 .176-127، صص 24، ش راهبرد ،«تعيين سرنوشت از ديدگاه اسالم حق»(، 1711مهرپور، حسين )

 ، تهران: نشر ثالث، چ اول.اساسي قانون بر نظارت دشوار يوظيفه(، 1714مهرپور، حسين )

تهران:  ایران،اسالمي  جمهوري اساسي حقوق(، 1779)فريد محسني  مرتضي و نجفي اسفاد،
 المللي الهدي، چ اول.انتشارات بين

 ، تهران: ميزان، چ اول.اساسي هايآزادي و بشرحقوق (، 1714سيد محمد ) هاشمي،

 عدالت دیوان آراي پرتو در) اداري حقوق اصول(، 1719هداوند، مهدي و علي مشهدي )
 چ اول. تهران: خرسندي، ،(اداري

 قوانينب( 
 قانون اساسي.

 و اصالحات بعدي. 7/9/1771مصوب  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
)مصوب شده در انتخابات مختلف قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيت

22/1/1771 .) 
 حقوق بشر. ي جهانياعالميه

 حقوق مدني و سياسي. لمللياميثاق بين

 قاهره. بشر اسالميي حقوق ميهاعال
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