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اصول تفكيك قوا و برابري در نظريات شوراي نگهبان 

 1در حوزه انتخابات

 ٭جواد تقي زاده

 ٭٭حسن بانشي
 دهيچک

 ييان مقام قضيحضور باالترك قوا يانت از اصل تفكينگهبان در مقام ص يشورا

انتخللابلاتن انح لللار مرج  ارقم ويرقلانوني بودن اح ا ن    ييأت اجرايل محلل در   

 ياسقم ينظارت بر انتخابات شورا ا يسازمانها و گرو ها به محاكم قضايي و واگذار

ارقم كرده استن كه  يقانون اسلاس  75ر با اصلل  يندگان مجلس را مغايبه نما يمحل

نگهبان  ين شورايرت ندارد.  مچنيمغا ير با قانون اسلاس يمورد اخ رسلد يبه نظر م

ت يصللقح يقانون اسللاسللي ار ا 111و  57ن 46در چند مورد با اسللتناد به اصللول 

ان در نگهب يشناخته است. شورا ير با قانون اساسيرا مغا ييبه مقامات اجرا ينيتقن

مجلس  يز م وبات انتخاباتا يض ناروا برخيراد تبعيبا ا يانت از اصل برابريمقام صل 

ن يب ين نابرابريريط انتخا  پذين داوطلبان در شلللرايب يجلاد نابرابر يل ايل را بله د  

دمات از خ ين داوطلبان در برخورداريب ين نابرابرينسب يريداوطلبان در انتخا  ناپذ

 3اصللل  9ر با بند يمغا يرأ يصللندوه  ا ين حاضللران در پايب يو نابرابر يرموم

در برابر  ينگهبان از قانون اسلاس  يانت شلورا يصل  ارقم كرده اسلت.  يقانون اسلاسل  

 ن سقمت انتخابات است.ين گام براي تضميمجلس نخست يم وبات انتخابات

  .ينگهبانن انتخاباتن نظارت اساس ين شورايك قوان برابريتفك: یديواژگان کل

                                                      
 17/6/1393تاريخ پذيرش:  13/3/1393تاريخ دريافت:  .1
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 مقدمه

شهروندان به تامين تأسيس نظام سياسي مبتني بر خودمختاري و آزادي اراده 

 ياتيرمل . انتخابات مجموره2از جمله انتخابات نيازمند اسلللت  اهبرخي پيش زمين

 قدرتن كردن مهار يبرا يناظران نييتع اي انيفرمانروا نشيگ  جهت در كه اسللت

. انديشه مهار قدرت و انتخابي بودن فرمانروايان در باور ايي مانند 3است شلده  هيتعب

و   وم پر ي  از تمرك  قدرت در دسللت يك نهاد يا مقام واحد  فسللادآور بودن قدرت

و ت اس هاراد يحقوه و آزاد يبرا يخ ر ب رگ تمرك  قدرت و استبدادن. 6ريشله دارد 

ا ك گردد تا بين قوا تفكيد در بيبا قدرت افرادن يانت از حقوه و آزاديصللل ي ذا برا

يك قوا را كاري اسللت كه . تفك7شللود يريتوازن و تعادل قوا از تمرك  قدرت جلوگ

است. نويسندگان ارقميه حقوه بشر و شكن نمودن و مهار قدرت ارائه شدهبراي سر

اصل تفكيك قوا را ا  ام آورترين اصول حقوه اساسي  1559شهروند فرانسه در سال 

 ي اسده ياسيس شهياند پردازانهينظر از تن دو ونيمونتسك و الک جان. 4انددانسلته 

انديشللمند  دو  ر. ندابوده قوا كيتفك طرفداران ايده از نميقدي  جد م و  فد م

 انيم قوا كيتفك لهيوسلل به ديبا «اسللتبداد» از يريجلوگ يبرا كه ارتقاد داشللتند

 چگونهي  جامعه يبرا توانينم رمقً گرنه و شود جاديا توازن حكومت يقوا و رناصر

تفكيك قوا و مهار قدرت كافي نيست . براي تامين آزادي افراد 5شد مت ور «يآزاد»

شلود كه حقوه برابر افراد در قانون تضلمين شلده    زيرا آزادي واقعي وقتي تامين مي

                                                      
 .52ن ص1355ن تهرانن مجدن حقوق انتخابات دموکراتيک نخسروين حسن .2
ن 1352ن تهرانن مي انن حقوق اسااساي و ندادیای سياسي  سليد ابوا فضللن    نقاضلي  .3

 .459ص
ن 1356ن تهرانن مي انن چاپ  جد من یای حقوق اساسيبايستهن قاضين سيد ابوا فضل .6

 141-143صص
ن 25ن شللماره مجله علوم سااياسااين «مفهوم تفكيك قوا در ايران»شللري، ن  ن ك زايي .7

 .24ن ص1353
 .141ن ص مان سيد ابوا فضلنقاضين  .4
 .142 مانن ص .5
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دانست و ارتقاد داشت كه صل برابري را وايت قانونگذاري ميژان ژاک روسو اباشلد.  

وان نتوان بنيان آزادي و به ريابد.  ذا برابري را ميبدون اين اصلن آزادي تحقق نمي

حس برابري جويي در  .5حق حامي يا حق برتر نسبت به ساير حقوه بنيادين دانست

افراد تا آن حد نيرومند اسللت كه بر سللر دو را ي انتخا  دو ارزش آزادي و برابرين 

افراد حاضللرند به خاطر برابري از آزادي خود چشللم بدوشللند و ي به نابرابري تن در 

فرانسه  1559ارقميه حقوه بشلر و شهروند سال  1 ي. اصلل برابري در ماده 9ند ند

شللوند و  ا آزاد و برابر در حقوه متو د ميانسللان"به شللرذ ليل تجلي يافته اسللت: 

ا مللي حقوه مدني و سياسي م و  ملل . اصل برابري در ميثاه بين"مانندباقي مي

 176  لللو  اجق متحد و ارقميه راج  به معيار اي انتخا  آزاد و من لللفانه م

 .11استني  شناسايي شده 1996للي در سال ا مشوراي اتحاديه بين

 ين اصول اساسي جهت برگ اريتردو مورد از مهم يك قوا و برابرياصول تفك 

به  يدر حقوه انتخابات ين برابريرا ردم تاميباشند زيح و من لفانه انتخابات م يصلح 

ت يو ردم ررا شللودمير   حقوه انتخابات كنندگان و انتخا  شللوندگان منجييتضلل

برگ ار كننده انتخابات به  يك قوا در حقوه انتخابات بارث ورود نهاد اياصلللل تفك

ل گردد. اصللويم ي  حقوه انتخاباتييگر و به تب  آن تضلليكديت ي اي صللقححوزه

ون اسللاسللي جمهوري اسللقمي ترين اصللول مقرر در قاناز مهم يك قوا و برابريتفك

گذار رادي در اصلللول تفكيك قوا و برابري توسلللط قانونبلاشلللند. نقض  ايران مي

پذير است و صيانت از اين اصول از جمله در حوزه انتخابات امكان  اي مختل،حوزه

قانون اساسين بر رهده شوراي  91و سلاير قوارد مقرر در قانون اساسي م ابق اصل  

بر  11ياساس نگهبان است. بررسي نظريات شوراي نگهبان در مقام دادرسي )نظارت(

                                                      
 .231ن ص مان نخسروين حسن .5
ن تهرانن دانشلگاه تهرانن  یای عمومي و حقوق بشرآزادی نطباطبايي موتمنين منوچهر .9

 .235ن ص1352
مجلس و ن «بررسللي شللرايط انتخا  شللوندگان در حقوه ايران  »خيرا... ن  نشللهبازي .11

 .155-155ن صص1352ن تابستان35ن شماره پژویش
 Justice constitutionnelleدادرسلي اسلاسلي برگردان فارسي اص قذ فرانسوي     .11
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 و ك قوايد د كه اصللول تفكمجلس شللوراي اسللقمي نشللان مي يم للوبات انتخابات

ات يباشند. نظرمي انتخابات از نظر شوراي نگهبان بسيار با ا ميت يدر حوزه يبرابر

تر نروش توانند بارثيم يانت از وجوه مختل، اصل برابرينگهبان رقوه بر ص يشورا

ان انتخابات گردند و موجبات سقمت يمختل، در جر يت قوايصقح يشلدن مرز ا 

 ند.يانتخابات را بهتر فرا م نما

 

 صيانت از اصل تفكيک قوا در نظريات شورای نگدبان -1

تفكيك قوان تج يه اقتدارات حكومت است به سه ج ء مقننهن مجريه و قضائيه  

 ظ،قوه مجريه موحيت وض  قانون داردن گذاري تنها صلق قانون ياي كه قوهبه گونه

 قوا كيتفك هينظر. 12باشدبه اجراي قوانين و قوه قضلائيه مكل، به حل اختقفات مي 

ك ياصل تفك. اما 13شد م رذ «استيس» معروف كتا  در ارسل و  توسلط  بار نياو 

اورد دست رندنيگيبهره م نآاز  سلياست  يكه امروزه حقوقدانان و رلما يبيبه ترت قوا

مفاد چند اصللل از اصللول قانون اسللاسللي  .16اسللت ميقدي قرون  فد م و  جد م

اي  پردازند كه با بحث تفكيك قوا و صقحيتجمهوري اسقمي ايران به مسائلي مي

 ترين اصل قانونقواي مقننهن مجريه و قضلائيه ارتبا  دارند. اصل پنجاه و  فتم مهم 

دارد : ر مياست. اين اصل مقركه بحث تفكيك قوا در آن م رذ شدهاسلاسلي است   

 و قوه مجريه ن قوهمقننه ربارتند از: قوه ايران در جمهوري اسلللقمي حاكم قواي»

 نقانو اين آينده اصللول بر طبق امت امر و امامت م لقه زير نظر واليت كه قضللائيه

                                                      
صلليانت از قانون  ايي اسللت كه براي تضللمين اسللت و به معناي مجموره را كار ا و روش

اسللاسللي در برابر  نجار اي فرودين به ويصه م للوبات مجلس قانونگذاري به كار مي رود.   

پردازد قاضي اساسي نام دارد. )نك: فاورون چنين مرجعي كه به ارمال دادرسلي اسلاسي مي  

 (.715:  1355گرجين  و 11 -16:  1355
 .331ن ص1356ن 2شارن ج ن تهرانن شركت سهامي انتحقوق اساسي نبوشهرين جعفر .12
 . مان نقاضين سيد ابوا فضل .13
تفكيك قوا در رملن نگا ي اجما ي به مدل  اي تفكيك قوا در سه كشور » نبهنيان مسيح .16

 .61ن ص1356ن بهار64ن شماره مجلس و پژویشن «ايرانن امريكان و فرانسه
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اصللول پنجاه و  شللتمن شلل للتم و  .«از يكديگرند قوا مسللتقل گردند. اينمي ارمال

ي  ر يك از قواي مقننهن مجريه و  اتو يكم قانون اسلاسلي ني  به صقحي   شل لت  

. به رقوه برخي ديگر از اصللول قانون اسللاسللي از جمله اصللول 17پردازندقضللائيه مي

اي  ش ت و چهارمن  شتاد و پنجم و يك دم قانون اساسي ني  اشاراتي به صقحيت

قانون اساسي مستند  75ه اصل  ر يك از قواي سله گانه دارند. اصلول اخير به  مرا  

شلللوراي نگهبلان براي ارقم مغايرت برخي از م لللوبات انتخاباتي مجلس با قانون  

 .اندهاساسي بود

ن نفي صلللقحيت واليي ر بري و ت اجرايي به مقام قضلللاييار اي صلللقحي 

داليل ايراد شوراي نگهبان بر  ي به مجلس شلوراي اسلقمي  ار اي صلقحيت نظارت 

اند.  مچنين قانون اسللاسللي بوده 75م للوبات انتخاباتي مجلس و اسللتناد به اصللل 

قانون اسللاسللي ايراد ار اي   111و  57ن 46شللوراي نگهبان با اسللتناد به اصللول   

 وبات انتخاباتي مجلس وارد را بر تعدادي از م ني به مقامات اجراييصلقحيت تقني 

 است.نموده

 

 ايراد اعطای صالحيت اجرايي به مقام قضايي   -1-1

و  يكشللور ياسللقم ي، و انتخابات شللورا ايقتن وظايحه تشللكيال 32ماده  

انتخابات  يبه منظور برگ ار»داشت: مقرر مي 3/2/1356انتخابات شهرداران م و  

است فرماندار و يشلهرستان به ر  ييأت اجرايشلهر و شلهرکن     ياسلقم  يشلورا ا 

                                                      
 شللوراي مجلس از طريق مقننه قوه ارمال»دارد: پنجاه و  شللتم قانون اسللاسللي مقرر مي اصللل .15

 هك مراحلي از طي پس آن شود و م وباتمي تشلكيل  مردم منتخب از نمايندگان كه اسلت  اسلقمي 

ش تم قانون اساسي  اصلل «. گردد مي ابقغ و قضلائيه  مجريه قوه اجرا به آيد براي بعد مي در اصلول 

 گذارده ر بري مسللتقيماً بر رهده قانون در اين كه ج  در اموري مجريه قوه ارمال»مقرر مي دارد: 

دارد: شل للت و يكم قانون اسللاسللي ني  مقرر مي  اصللل«. جمهور و وزراء اسلت  رئيس ن از طريقشلده 

شود  تشكيل اسقمي موازين بايد طبق كه است دادگستري  ايدادگاه وسيله به قضلائيه  قوه ارمال»

 حدود ا هي و اقامه ردا ت و اجراي و گسلللترش رمومي و حفظ حقوه دراوي و ف لللل حل بهو 

 «.بدردازد
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س اداره آموزش و يس اداره ثبت احوالن رئيمحلن رئ يين مقام قضللايترت بااليرضللو

. شللوراي 14«شللوديل ميپرورش و  فت نفر از معتمدان محدوده شللهرسللتان تشللك

قانون  75ر اصل يمحل در  يأت اجرايي را مغا يين مقام قضايت باالترينگهبان رضو

 . 15دانست ياساس

فوه در مقام تعيين ارضلاي  يات اجرايي انتخابات شلورا اي اسقمي    يماده 

محلي بوده اسلللت. اجراي انتخابات به رنوان يكي از امور اجرايي بر اسلللا  اصلللل 

ي اجرايي انتخابات به  اتشل لتم قانون اسلاسي در صقحيت قوه مجريه است.  يا   

باشند. صدر اصل يه كشور ميمجر يي وزارت كشلور ج ء قوه  اهمجمور ريرنوان ز

قانون اسلاسي قواي حاكم را شناسايي كرده است و ليل آن قواي مقننهن مجريه   75

داند. بنابراين اجراي انتخابات بايد در انح ار قوه و قضلائيه را مسلتقل از يكديگر مي  

ي اجرايي انتخابات به  اتمجريه باشلد. رضلويت باالترين مقام قضايي محل در  يأ  

 75مجريه و ناقض ليل اصللل  يقضللايي در حوزه صللقحيت قوه معناي ورود قدرت

قانون اسلاسلي و اصلل تفكيك قواسلت. در پي ايراد شوراي نگهبانن مجلس شوراي     

 .15ا ذكر حذف كردفوه 32 يرا از ماده« باالترين مقام قضايي»اسقمي ربارت 

 

 ايراد نفي صالحيت واليي ریبری -1-2

 مجلس انتخابات قانون اصلللقذ اليحه 16موضلللوا ماده  31 يماده 6بند  

توسط شوراي نگهبان مغاير با اصل پنجاه و  16/12/1351م و   اسلقم   شلورا  

 اح ا ن در رضويت يادامه» فتم قانون اسلاسي شناخته شد. م ابق م وبه مذكور  

 رنظ به داًمستن قضائ  محاكم در شلدن  ارقم قانون  وير از بعد  اگروه و  اسلازمان 

ناپذيري داوطلبان نمايندگي يكي از موارد انتخا « اطقرات وزارت كارشلللناسللل 

                                                      
  نمجموعه نظريات شاورای نگدبان در مورد مواوبات مجلس شاورای اسالمي    .14

 .591ن ص1357ن چاپ اولن پايي 11ج   دادگسترن تهرانن 
 .599 مانن ص .15
 .511 مانن ص .15
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. شلوراي نگهبان انح ار مرج  ارقم  19اسلت انتخابات مجلس شلوراي اسلقمي بوده  

 ا به محاكم قضايي را خقف موازين شرا  ا و گروهويرقانوني بودن اح ا ن سلازمان 

. از نظر شللوراي نگهبان اينگونه اسللتنبا   21قانون اسللاسللي ارقم كرد  75و اصللل 

توانند اح ا ن شلللود كه رقوه بر محاكم قضلللايي مرج  يا مراج  ديگري ني  ميمي

قانون اساسي قواي  75 ا را ويرقانوني ارقم نمايند. به موجب اصل  ا و گروهسازمان

نگهبان  گردند. ظا راً نظر شللورايارمال مي« واليت م لقه امر»گانه تحت نظر سلله

 ا فقيه ني  مي تواند اح ا ن سازمانقانون اساسي و ي  75اين است كه م ابق اصل 

پذيري ي سلللياسلللي را ويرقانوني ارقم نمايد و از اين طريق مان  انتخا  اهو گرو

ا ذكر را به د يل نفي صللقحيت واليي فوه 6ارضللاي آنها در انتخابات گردد.  ذا بند 

قانون اساسي و موازين شرا دانست. ارقم  75اير با اصلل  ر بري و اختيارات وي مغ

وير شرري بودن متن فوه ني  به اين د يل است كه بر اسا  نظر شوراي نگهبان به 

رنوان مفسلر قانون اسلاسي جمهوري اسقمي ايران حكم و ي فقيه در رداد موازين   

 .21باشدشرا مي

گاه رفي  مقام يبر جا دال ت يقانون اسلاس  يبازنگر يمذاكرات شلورا  يبررسل  

قانون  يبازنگر يشلللورا يگانه دارد. ارضلللاسللله يبه رنوان مقام مافوه قوا ير بر

 11 يگانهن با اشاره به تجربهسه يبر قوا يمقام ر بر« تيوال»ان يرقوه بر ب ياساس

كه تنها با ورود مقام  يي اتو مشلكقت و بن بسلل  ياسللقم يسلا ه حكومت جمهور 

ه گانسلله يت قوايورود به صللقح يبرا يار ر برياند به   وم اختافتهيخاتمه  ير بر

ن ين ايتأم يح نموده و برايده نظام ت للريچيو حل مشللكقت پ يدر مواق  ضللرور

 75در اصلللل « ت امريوال»ن ربارت يگ يرا جا« ت م لقه امريوال»منظور ربلارت  

                                                      
ن ظريات شورای نگدبان در مورد مووبات مجلس شورای اسالميمجموعه ننك:  .19

 .213ن ص1352ن تهرانن دادگسترن چاپ اولن 4ج 
 .225نك:  مانن ص .21
ن تهرانن اصول حقوق اداری )در پرتو آراء ديوان عدالت اداری( ننك:  داوندن مهدي .21

 .264ن ص1355خرسندين 
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امر به رنوان بخشي ت م لقه يق ارمال والياز م اد يبرخ .22اندهكرد يقانون اسلاس 

ارات ي، و اختيوظا يارضلاي شلوراي بازنگري قانون اسلاسي در زمره    ي ااز دودوه

 و تنظيم اختقف حل)» يقانون اساس 111اصلل   5و  5 ياز جمله در بند ا ير بر

ستن از يقابل حل ن يحل معضلقت نظام كه از طره راد »و « گانه سله  روابط قواي

 اند.ت ريح شده«( نظام ص م لحتيمجم  تشخ قيطر

 

 ايراد اعطای صالحيت نظارتي به مجلس شورای اسالمي   -1-3

و  يكشللور ياسللقم ي، و انتخابات شللورا ايقتن وظاياليحه تشللك 73ماده  

 يندگان مجلس شللورايبه د يل تعيين نما 3/2/1356انتخابات شللهرداران م للو  

ات شورا اي اسقمي كشوري به رنوان ارضاي  يأت مرك ي نظارت بر انتخاب ياسقم

، مجلس ارقم ير اصللول مربو  به وظايقانون اسللاسللي و سللا   75مغاير با اصللل 

أت يبه منظور نظارت بر امر انتخابات شورا ان  »داشلت:  . اين ماده مقرر مي23گرديد

 يمتشكل از سه نفر از ارضا يكشور ياسلقم  ينظارت بر انتخابات شلورا ا  يمرك 

 91و  55ون اصول يسيكم يكشور و دو نفر از ارضا يامور داخلون شورا ا و يسيكم

. پيرو ايراد 26«گردديل ميتشللك ياسللقم يبه انتخا  مجلس شللورا يقانون اسللاسلل

شلوراي نگهبان بر اين م لوبهن مجلس شوراي اسقمي اين ماده را حذف نمود كه با   

انجام  1347حذف آن نظارت بر انتخابات شلورا اي اسلقمي م ابق با قانون م و    

. نظارت نمايندگان مجلس شلوراي اسلقمي بر انتخابات شللورا اي اسقمي   شلود مي

اصللقذ قانون تشللكيقت شللورا اي اسللقمي كشللوري و انتخابات   محلي در قانون 

                                                      
ن تهرانن اداره كل امور 1نك: صلورت مشروذ مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسين ج   .22

و  311 - 299ن صللص 1351فر نگي و روابط رمومي مجلس شللوراي اسللقمين زمسللتان 

ن تهرانن اداره كل امور 2ن ج صاورت مشرو  مااکرات شورای بازنگری قانون اساسي 

 (.511 - 511ن صص 1351زمستانفر نگي و روابط رمومي مجلس شوراي اسقمين 
ن ج مجموعه نظريات شاورای نگدبان در مورد مواوبات مجلس شورای اسالمي   .23

 .599ن ص مانن 11
 .591 مانن ص .26
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است زيرا در آن زمان و مستقر شدهبيني پيش 29/6/1347م و   شلورا اي م بور 

 با ايراد شوراي نگهبان مواجه نگرديد.

قانون اسللاسللي توسللط    75ا ذكر با اصللل فوه 73ارقم مغايرت ماده  د يل 

شلوراي نگهبان معلوم نيسلت زيرا مقنن اساسي مرج  نظارت بر انتخابات شورا اي   

اسلللت. حتي اگر مقنن رلادي نظلارت بر انتخابات   اسلللقمي محلي را تعيين نكرده

ز نمايندگان مرجعي وير از  يأت متشللكل ا يشللورا اي اسللقمي محلي را بر رهده

ي توانسلللت ايراد كند كه وظيفهگذاشلللت شلللوراي نگهبان ميمنتخب مجلس مي

ا است.  ذسلقمي در قانون اسلاسلي تعيين نشده   نظارتي وي بر انتخابات شلورا اي ا 

بيني نظارت مجلس شوراي اسقمي بر انتخابات شورا ا در قانون استدالل ردم پيش

وريت تعيين صقحيت نظارتي نمايندگان تواند د يل محكمي براي ممناسلاسي نمي 

ه م ابق اصول  فتم و يك دم مجلس بر انتخابات شلورا اي محلي باشد به ويصه آنك 

اساسي تعيين تكلي، در خ وص نظارت بر انتخابات شورا اي اسقمي با قانون قانون

شورا ا و به موجب « طرز تشكيل»اسلت. به موجب ليل اصلل  فتم قانون اسلاسي    

شورا اي اسقمي را قانون تعيين « نحوه انتخا »يك لدم قانون اسلاسي   ليل اصلل  

د د تواند  ر مرجعي را كه خود مناسللب تشللخيص ميكند. پس مقنن رادي ميمي

براي نظارت بر انتخابات شلورا اي اسلقمي تعيين نمايد. به رقوهن ار اي صقحيت   

 ذا به نظر  .27قي رايج اسللت اي حقون در برخي از نظامنظارت بر انتخابات به پار ما

كر با قانون اساسي ا ذاليحه فوه 73رسلد كه بر خقف نظر شلوراي نگهبان ماده   مي

 است. مغايرت نداشته

قانون اسللاسي معتقدند كه  99و  4با اسلتناد به اصلول    24برخي از حقوقدانان

توان خابات شللورا اي اسللقمي محلي را ميصللقحيت نظارتي شللوراي نگهبان بر انت

 99داراي وجا ت اسلاسلي دانسلت زيرا نظارت بر مراجعه به آراي رمومي در اصل    

                                                      
 .519ن صن مانقاضين سيد ابوا فضل .27
ن دانشلللكللده حقوه و رلوم تقريرات درس تحوالت حقوق عمومي ،تقي زادهن جواد .24

 .1355-59ال دوم تح يلي سياسي دانشگاه مازندرانن نيمس
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قانون  4اسلت و م ابق اصل  بر رهده شلوراي نگهبان گذاشلته شلده   قانون اسلاسلي   

 جمهورن نمايندگان رئيس انتخا  يعني انتخابات ارم از آراء رمومياسلللاسلللي ني  

است. اين برداشت  پرسي مه و اينها شورا ا و نظاير ن ارضاياسقمي شوراي مجلس

گذار اسللاسللي مغايرت نداشته باشد. در صلورتي درسلت خوا د بود كه با نظر قانون  

بررسي مشروذ مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي حكايت دارد كه منظور 

پرسي است كه در آن زمان مان  مهگذار اسلاسي از مراجعه به آراي رمومي   قانون

. بررسي مشروذ مذاكرات شوراي 25شدبراي آن استفاده مي« رفراندوم»اژه بيشلتر و 

آراء  به مراجعه»د د كه ارضلاي شورا ربارت  بازنگري قانون اسلاسلي ني  نشلان مي   

بردند و به نظر را به صلورت يكسان و در يك معنا به كار مي « پرسلي و  مه رمومي

« مراجعه به آراي رمومي»ارت براي ربل « ر ، تفسلللير»پرسلللي آنلان واژه  مله  

قانون اساسي به  99.  ذا ربارت مراجعه به آراي رمومي مذكور در اصل 25اسلت بوده

توان صقحيت قانون اساسي نمي 99و  4پرسي است و با استناد به اصول معناي  مه

 نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات شورا اي اسقمي محلي را استنبا  كرد.

، خويش در نظارت بر يبودن وظا يراً به ح للرينگهبان اخ يبه رقوهن شللورا 

نظر داده  يقانون اساس 99ي رمومي به موارد مذكور در اصلل   ايگيرسلقمت رأي 

نگهبان در پاسخ به اين  يوقت شلورا  يسلخنگو  يياسلت. آقاي دكتر ربا  كدخدا 

اگر مجلس شلوراي اسقمي طرحي را ت ويب كند كه  »فار  كه  يسلوال خبرگ ار 

شوراي نگهبان  يه موجب آن نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا ني  به رهدهب

كنم قاطعانه ررض مي» اظهار داشت :؟ «كند يا خيرباشلدن آيا شلورا آن را تأييد مي  

خواسلتند چنين كاري را بكنند و خيلي  م اصرار  دوسلتان براي مجلس  شلتم مي  

ير با غاكردند كه شوراي نگهبان آن را م اي  م ت ويبداشتند و در اين راستا م وبه

                                                      
ن تهرانن 2ن ج صاورت مشرو  مااکرات مجلس بررسي ندايي قانون اساسي نك:  .25

 .949ن ص1346اداره كل امور فر نگي و روابط رمومي مجلس شوراي اسقمين آلر 
ن تهرانن اداره 3ن ج صاورت مشارو  مااکرات شورای بازنگری قانون اساسي  نك:  .25

ن 1641ن صللص 1351مومي مجلس شللوراي اسللقمين زمسللتانكل امور فر نگي و روابط ر

 .1795و  1641
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اسلاسلي انتخابات مربو  به خبرگانن مجلسن رياست   دانسلت. چون قانون  99اصلل  

شلوراي نگهبان دانسلته است و نظارت شوراي    يپرسلي را به رهده جمهوري و  مه

ارضاي شوراي ت. اسي شلهر و روسلتا در قانون لكر نشده  نگهبان بر انتخابات شلورا 

قانون اسلللاسلللي آمدهن به اصللل قذ   99تقدند كه نظارتي كه در اصلللل نگهبان مع

تواند چي ي به آن اضافه حقوقدانان ح لري است و چون ح ري است مجلس نمي 

 .  29«كند

 

 ايراد اعطای صالحيت تقنيني به مقامات اجرايي -1-4

قانون اساسي ايراد ار اي  111و  57ن 46شلوراي نگهبان با استناد به اصول   

تقنيني به مقامات اجرايي و در نتيجه نقض اصل تفكيك قوا را بر تعدادي صقحيت 

 است. وبات انتخاباتي مجلس وارد نمودهاز م

 

 قانون اساسي 44استناد به اصل  -1-4-1

م لللو   ياسلللقم يطرذ اصلللقذ قانون انتخابات مجلس شلللورا 1ملاده   

ب يبا ت و يضرور تواند در موارديوزارت كشور م»داشت: كه مقرر مي 27/6/1356

گر باشند از  حاظ يرا كه تاب  شلهرستان د  ياهيحوزه انتخاب ي اران بخشيأت وزي 

قانون  46به د يل مغايرت با اصللل « هن تاب  شللهرسللتان خود گردانديانتخاب يحوزه

قانون اساسي  46. م ابق ليل اصل 31اسلاسلي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت  

قانون  .«كندمي معين را قانون و تعداد نمايندگان انتخابيه  ايحوزه يمحدوده»

گردد و م للوبات دوم اسللت كه توسللط قوه مقننه وضلل  مي ي نجار حقوقي درجه

قانون  135صللل باشللند كه اسللوم مي ي يأت وزيران از  نجار اي حقوقي درجه

                                                      
ن 5/7/1391نك: آرشلليو اخبار خبرگ اري فار ن گروه سللياسللين حوزه انتخاباتن تاريخ   .29

 .9117171351شماره 

ن مجموعه نظريات شورای نگدبان در مورد مووبات مجلس شورای اسالمينك:  .31

 .1194-1115ن صص  مانن 11ج
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 صقحيت تقنيني. واگذاري 31استم نهادهنامه نانامه و ت لويب اسلاسلي آنها را آيين  

قوه مجريه به منظور تعيين  ير مجمورهيران به رنوان زيأت وزيمقننله بله     يقوه

قانون اساسي است.  75و ني  اصلل   46 اي انتخابيه مغاير با ليل اصلل  حدود حوزه

مقننه در صقحيت مجلس شوراي  يقانون اسلاسي ارمال قوه  75زيرا م ابق اصلل  

مي تاكنون با استفاده از حدود جغرافيايي يك يا اسلقمي اسلت. مجلس شوراي اسق  

اسللت. انديشلله دي انتخاباتي مجلس را انجام دادهبنچند شللهرسللتان و بخش حوزه

 ايي در مجلس شوراي  اي انتخابيه مجلس ني  به ت ويب طرذاسلتاني شدن حوزه 

كه به د يل مواجه شلدن با ايرادات شوراي نگهبان به   32اسلقمي منجر شلده اسلت   

وسط ه تيانتخاب ي ان محدوده حوزهييت تعيض صقحياند. امكان تفويجه نرسليده نت

گذاري توسلللط ار قانونيض اختيرا تفوي  وجود نلدارد ز يران نيأت وزيل مجلس بله   

فقط در خ وص ت ويب اساسنامه  33قانون اساسي 57مجلس به دو ت م ابق اصل 

 پذير است.به دو ت امكانت دو تي يا وابسته ن سازمانها و موسسا اتدايمي شرك

 

 قانون اساسي 58استناد به اصل  -1-4-2

 قانون اصللقذ فوريت  يك طرذ 27 يماده موضللوا 24 يماده 1 يتب للره 

                                                      
 اجرايي  اينامه آيين مأمور تدوين يا وزيري وزيران  يأت كه بر مواردي رقوه»دارد: يك لد و سلي و  شلتم قانون اساسي مقرر مي    اصلل  .31

 و آيين نامهض  ت ويبو به اداري  ايسلازمان  و تنظيم قوانين اجراي و تأمين اداري وظاي، انجام دارد براي حق وزيران شلودن  يأت مي قوانين

 «.. ...بدردازد نامه

ن «اسلتاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسقمي » نو ضلروامين شلبير    جواد نتقي زاده .32

 .65ن ص1355ن پايي  14ن شماره پژویشنامه علوم سياسي
 و است شخص به قائم نمايندگي سمت»دارد:  شتاد و پنجم قانون اساسي مقرر مي اصل .33

 يأتييا   شخص را به گذاريتواند اختيار قانوننمي . مجلسنيست ديگري به واگذاري قابل

 اصل را با ررايت از قوانين تواند اختيار وضل  بعضلي  مي در موارد ضلروري  واگذار كند و ي

 يدر مدت نينقوا اين صورت كندن در اين خود تفويض داخلي  ايكميسيون به  فتاد و دوم

 سآنها با مجل نهايي شود و ت ويباجرا مي آزمايشي صورت نمايد به مي تعيين مجلس كه

سازمانهان  اساسنامه دائمي تواند ت لويب  مي اسلقمي  شلوراي  مجلس خوا د بود.  مچنين

  ايونكميسي به دوم فتاد و  اصل را با ررايت دو ت به يا وابسته دو تي شركتهان مؤسسات

 «.بد د دو ت آنها را به ت ويب ليربط واگذار كند و يا اجازه
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م و   شهرداران انتخا  و كشور اسقم  شلورا ا   اختيارات و ،يوظا تشلكيقتن 

  نگام  سللتند ظ،مو شللهر شللورا  داوطلبين»داشللت: كه مقرر مي 26/5/1351

 36«نمايند تودي  شللده ارقم حسللا  به كندم  تعيين دو ت كه را مبلغ  نامنثبت

قانون اساسي ارقم گرديد. از نظر شوراي  57توسلط شلوراي نگهبان مغاير با اصلل    

 اين و استنشده مشخص آن تعيين ضاب ه يا و وديعه نگهبان در اين تب لره مي ان 

 57 اصللل مغاير مذكور يتب للره  ذا داردن تقنين به نياز كه اسللت امور  از موارد

. به نظر شوراي نگهبان براي اخذ وديعه از داوطلبان انتخابات 37اسلت  اسلاسل   قانون

ي تعيين آن را شلورا اي اسلقمي شلهر الزم است كه قانون مبلد وديعه و يا ضاب ه   

 مشخص نمايد تا بر اسا  آنن قوه مجريه كه مسئول اجراي قانون استن اقدام كند.

ايراد شلللوراي نگهبلان مبني بر اينكه واگذاري امور تقنيني به  يأت وزيران   

 مجلس» 57باشد زيرا به موجب اصل قانون اساسي است وارد مي 57مغاير با اصلل  

ي گذار اساسقانون«. واگذار كند يا  يأتي شلخص  را به گذاريتواند اختيار قانوننمي

د گذاري مجلس وارقانون ممنوريت تفويض اختياراستثنائاتي بر اطقه  57در اصلل  

اسللتو و ي اين اسللتثنائات واگذاري اختيار تعيين مبلد وديعه براي شللركت در كرده

قانون اساسي ربارتي وجود  57شلود. ا بته در اصل  انتخابات به دو ت را شلامل نمي 

اب ه يا ضتعيين مي ان مبلد »ندارد تا بر اين مدراي شلوراي نگهبان دال ت كند كه  

ي نگهبان مغاير با اصللل مورد ايراد شللورا يتب للره«. تعيين آن نياز به تقنين دارد

انتخا  و شلرايط انتخا  شوندگان در   ياسلاسلي اسلت كه تعيين نحوه   قانون 111

 يا وديعه قانون گذاشللته اسلت. تعيين مي ان  يشلورا اي اسلقمي محلي را بر رهده  

 111راي شهر به استناد اصل در انتخابات شو آن به منظور داوطلبي تعيين ضلاب ه 

اسلاسلي از امور تقنيني اسلت و مجلس شوراي اسقمي نمي تواندن با توجه به    قانون

قانون اساسين صقحيت خويش در اين خ وص را به قوه مجريه  57صلراحت اصل  

                                                      
 ن 4ج  نمجموعه نظريات شورای نگدبان در مورد مووبات مجلس شورای اسالمي .36

 .95ص  ن مان
 .119 مانن ص .37
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 واگذار كند.  

ن آن يمبناي تقنيني بودن امري چون تعيين مي ان مبلد وديعه يا ضاب ه تعي 

سيم تفكيك قوا و تق يترين فلسفهتوان در مباني حقوه اساسي ني  يافت. مهمرا مي

 ان مهار قدرت است. در اين ميان قدرت اجرايي بيش از ساير قوا در مظان صقحيت

اتهام قرار دارد.  ذا انتظار اين اسلت كه قوه مجريه مجري قانون باشد نه اينكه قانون  

وضل  قانون به مجري آن سدرده شود نهاد اجرايين تبديل به  وضل  كند. اگر اختيار  

قدرتي افسلارگسليخته خوا د شد كه به صورت د بخواه حكمراني خوا د كرد و در   

اين فرايند ا بته قوانيني ويرمن للفانه وضلل  و اجرا خوا د نمود كه بارث سللتم به   

. 34خوا د شد شان اي آنان و تضيي  حقوهمورد آزاديشهروندانن محدود نمودن بي

گذاري را دارندن قدرت اجرايي را جان الک معتقد است كه اگر آناني كه قدرت قانون

ني  داشته باشند وسوسه خوا ند شد تا از قدرت سوء استفاده كنند و مآالً در خقف 

. پذيرش ردم 35انديشلللند لدف جلامعله به منافعي سلللواي مناف  افراد جامعه مي   

مجريه به معناي محروميت اين قوه از اختيار  يصللقحيت وضلل  قانون توسللط قوه 

ر  اي دو تي به منظونامهو ت ويب  اهنامنامه و ت لويبنامه نيسلت. آيين  وضل  آيين 

 اي تأمين اجراي قوانين م لو  قوه مقننهن انجام وظاي، اداري و يا تنظيم سازمان 

ند باشبه مسائل كقن مربو  نمي  اهنامو ت ويب  اهنامشلوند. آيين اداري وضل  مي 

شلللوند و  ذا وضللل  آنها خارج از توانايي و بلكه مسلللائل فني و ري تر را شلللامل مي

داراي مجريه كه درگير در مسللائل اجرايي اسللت  يقوه مقننه اسللت. قوه يحوصللله

امه به نست كه به  مين د يل ني  وض  آييننامه اتخ لص بيشتري براي وض  آيين 

ي م و  دو ت نبايد مخا ،  اهنامو ت ويب  اهنام. آيين35استذار شدهاين قوه واگ

 .39متن و روذ قوانين باشند

                                                      
ن تاريخ فلسافه ساياساي  رع )عوار جديد و سده نوزدی (     نرا من ربدا رحمن .34

 .321-321ن صص1352زارت امور خارجهن و تهرانن 
 .141صپيشينن قاضين سيد ابوا فضلن  .35
 .255ن ص 1359ن تهرانن سمتن حقوق اداریمنوچهرن  نطباطبايي موتمني .35
 اجرايي ي انامه آيين مأمور تدوين يا وزيري وزيران  يأت كه بر مواردي رقوه»دارد: اساسي مقرر مييك د و سي و  شتم قانون اصل .39
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 اساسيقانون 111استناد به اصل  -1-4-3

مي كشللوري م للو  طرذ قانوني تشللكيل شللورا اي اسللق 2ماده  2تب للره  

را نلامه مربو  به نحوه انتخابات  وزارت كشلللور آيين»داشلللت: مقرر مي 1/5/1341

حداكثر دو ماه پس از ت لللويب اين قانون تهيه و به ت لللويب وزير كشلللور خوا د  

فوه را به اين د يل كه تعيين نحوه انتخابات را  ي. شلوراي نگهبان تب ره 61«رسلاند 

قانون اساسي  111دادن مغاير با اصل نامه م و  وزير كشور قرار ميآيين يبه رهده

   .61ارقم كرد

ي برخي قوارد حقوقي مربو  به تشكيل شورا اي اسلاسل  اصلل يك لدم قانون  

 "انتخا  ينحوه"بيني نموده اسللت. م ابق ليل اين اصللل اسللقمي محلي را پيش

اما طرذ م لو  مجلس شوراي اسقمي   مي كند تعيين قانون اسلقمي را  شلورا اي 

م لللو  وزارت كشلللور  ينامهآيين يشلللورا ا را به رهده "نحوه انتخابات"تعيين 

م و  مجلس مشابه ربارت  2 يدر تب ره« انتخابات ينحوه»گذاشلت. ربارت  يم

عيين آن را به قانون واگذار قانون اسلاسللي ت  111اسلت كه اصلل   « انتخا  ينحوه»

در تب ره م و  مجلس « انتخابات ينحوه»اسلت. اسلتفاده ناصوا  از ربارت   كرده

قانون اساسي  111شلوراي اسقمين سبب شد تا شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل  

 ارقم كند.  

                                                      
و  قوانين اجراي و تأمين اداري وظاي، انجام دارد براي حق وزيران شللودن  يأتمي قوانين

ر ني  د از وزيران بدردازد.  ر يك نامهو آيين نامهوض  ت ويب به اداري  ايسلازمان  تنظيم

را دارد  و صدور بخشنامه نامهنوض  آيي حق وزيران  يأت و م وبات خويش حدود وظاي،

 م ابق ليل اصل نبه رقوه«. باشلد  مخا ، قوانين و روذ نبايد با متن مقررات مفاد اين و ي

ور كش رمومي و مقررات نبايد مخا ، قوانين دو ت م وبات»اساسي:  شلتاد و پنجم قانون 

اجرا  براي ابقغ م بور بايد ضمن با قوانينآنها  مغايرت ردم و ارقم منظور بررسي باشد و به

 «. برسد اسقمي شوراي مجلس رئيس اطقا به
ن تهرانن 1ج  (،1348تا  1381مجموعه نظريات شورای نگدبان ) نمهرپورن حسلين  .61

 .251ن ص1355دادگسترن 
 .251نك:  مانن ص .61
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 اي قواي سه اسلاسي با اصل تفكيك قوا و صقحيت بسلياري از اصلول قانون   

صلليانت از اصلل تفكيك قوا توسللط   يباشلند كه اين موضلوا زمينه  گانه مرتبط مي

استن اما شوراي نگهبان در مقام انتخابات را فرا م نموده يگهبان در حوزهشلوراي ن 

 است.قانون اساسي استناد كرده 3اصل  9صيانت از اصل برابري معموالً به بند 

 

 صيانت از اصل برابری در نظريات شورای نگدبان -2

معناي برابري آن اسلللت كه افراد جامعه در شلللرايط مسلللاوي از امكانات و   

مند گردند. تبعيض ناروا آن اسلت كه در يك صن، خاص در  هيازات مسلاوي بهر امت

جامعه بروم وجود شلللرايط مسلللاوين براي برخي از افراد امتيازات بيشلللتري وجود 

 اي خويش نظير نصادن . م ابق اصل برابرين شهروندان فارغ از ويصگي62داشلته باشد 

م حقوقي واحدي قرار نظا ياجتمارين تحت سلللي ره يجنسللليتن مذ ب يا طبقه

برابري در قانونن برابري در  ي. اصللل برابري را مي توان به سلله دسللته  63گيرندمي

بندي كرد. مق ود بحث حاضر از برابرين ون و برابري در برابر محاكم طبقهمقابل قان

وض  اي هقانون بايد به گون"برابري در قانون است و مق ود از برابري در قانون يعني 

در آن شلللائبه تبعيض ناروا و برتري گرو ي بر گروه ديگر وجود نداشلللته شللود كه  

 66"باشد.

باشند كه مفهوم برابري در قوانين اساسي از جمله نخستين اسناد حقوقي مي 

ن چند اصلبيني پيشآنها تجلي مي يابد. قانون اسلاسلي جمهوري اسلقمي ايرانن با    

حقوه سللياسي را در برخورداري از ي اصلل برابري از جمله برابري   اهبرخي از جنب

                                                      
ن جمدوری اسالمي ايرانحقوق اساااسي فريد ن  نمحسلني  و مرتضلي  ننجفي اسلفاد  .62

 .646ن ص 1354تهرانن فردافرن 
 ن2ن شمارهحقوق اساسين «مفهوم اصل برابري در حقوه رمومي نوين» نمحمدرضا ويصهن .63

 .219و  215ن صص 1353
ن پايان نامه اصاال برابری در حقوق انتخابات سااياسااي ايران  نكريم زادهن طيبله  .66

و رلوم سللياسللي دانشللگاه شلليرازن   كارشللناسللي ارشللد حقوه رمومين دانشللكده حقوه 

 .25-25ن صص1391شهريور
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  ر از ايران مردم» دارد:مي مقررقانون اساسي  نوزد م اصلل اسلت.  شلناسلايي كرده  

 هااين مانند و زبان نصادن نرنگ و برخوردارند مسللاوي حقوه از باشللند كه قبيله و قوم

 از ارم ملت افراد  مه» اساسيقانون بيستم اصلل م ابق  .«بود نخوا د امتياز سلبب 

 نسلياسي  نانسلاني  حقوه ي مه از و دارند قرار قانون حمايت در يكسلان  مرد و زن

به رقوهن  .«برخوردارند اسلللقم موازين ررايت با فر نگي و اجتماري ناقت للادي 

 تساوي تأمين»و « رف  تبعيضات ناروا»اصلل سلوم قانون اسلاسلي      16و  9بند اي 

 دانند.دو ت جمهوري اسقمي ايران مي را از وظاي،« قانوندر برابر  رموم

ايرادات شلللوراي نگهبان مبني بر وجود نابرابري و تبعيض ناروا در م لللوبات  

از  و صللليانت از برابري بين داوطلبانانتخلاباتي مجلس تاكنون به منظور صللليانت  

 يبرابرانت از ياست. در خ وص ص اي راي بودهبرابري بين حاضلرين پاي صلندوه  

 نداشته است.اي هينگهبان نظر ين انتخا  كنندگان تاكنون شورايب

 

 صيانت از برابری بين داوطلبان -2-1

انداز چشللم كيرا در  ياسلليدر انتخابات سلل يريپذانتخا  از حق يبرخوردار

است كه  ي يشرا ندسته اول دانست. طيمر ون اجتماا دو دسلته شرا  توانيم يكل

 يافراد دارا يفقط برا يانتخاب تيمسلللئو  يت لللد  دف آنها فرا م نمودن امكان

 توانيمرا اسلللت كه آنها  رنظ مورد يندگيالزم جهت انجام م لو  نما ي اتيقابل

ت كه اس ي يد. دسته دوم شرانهانام  يريپذانتخا  طيشرا اي مثبت نيجابيا طيشلرا 

و  ياسيس ي ايستگياسلت كه از شا  يافراد يطلباز داو يرياصلوال جلوگ  نها دف آ

 يلبداوط نكهيا اي ستنديبرخوردار ن يانتخاب تيمسلئو   يالزم جهت ت لد  ياجتمار

 توانيمرا كه آنها  كنديم نقضداوطلبلان را   يبرابر ود نلدگلان    يرأ يآنهلا آزاد 

 يريناپذانتخا  . موارد67دگذاري كرنام يريناپذانتخا موارد  اي يمنف نيسلب طيشرا

ناپذيري نسبي و موارد انتخا  ناپذيري م لق موارد انتخا  يتوان به دو دستهرا مي

                                                      
پژویشانامه حقوق و علوم ساياسي   ن «شلرايط رام انتخا  پذيري در انتخابات سلياسلي   » نجواد تقي زادهن .67

 .41ن ص1357ن پايي 3و  2 اي ن شمارهدانشگاه مازندران
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. صيانت از برابري داوطلبان در شرايط ايجابي انتخا  پذيري و برابري 64تقسيم كرد

ي شوراي نگهبان در فرايند بررسي  اهداوطلبان در انتخا  ناپذيري نسلبي از دودو 

. نقض اصلللل برابري داوطلبان در برابر خدمات رمومي ه اندانتخاباتي بودم لللوبات 

توسلط م للوبه انتخاباتي مجلس ني  از داليل م رذ شلدن اصللل برابري در نظريات   

 است.اي نگهبان در حوزه انتخابات بودهشور

 

 برابری داوطلبان در شرايط ايجابي انتخاع پايری -2-1-1

س شوراي اسقمي شرايط ايجابي داوطلبان در قانون انتخابات مجل 25 يماده 

كند. برخي از بند اي اين ماده با انتخابات مجلس شلللوراي اسلللقمي را تعيين مي

. يكي از اين بند ا به اندهتغييرات متوا ي و مكرر مجلس شلوراي اسقمي مواجه شد 

رين تشللر  دانايي يا سللواد داوطلبان نمايندگي مجلس اشللاره دارد. دو مورد از مهم

در اينجا لكر  اندهتغييرات اين بند كه با ايراد مغايرت با قانون اسللاسللي مواجه شللد 

 گردند.مي

م و   ياسقم يطرذ اصلقذ قانون انتخابات مجلس شلورا   12 يماده 7بند 

يكي از شلرايط داوطلبان انتخابات مجلس شلوراي اسلقمي را داشللتن     27/6/1356

دانسلت. شوراي نگهبان اين بند را  مي «نا معادل آيو  يحداقل مدرک كارشلناسل  »

. به نظر شوراي نگهبان 65ارقم كرد يقانون اساس 21و اصلل  3اصلل   9ر با بند يمغا

فوه ا ذكر نسللبت به كسللاني كه مدرک كارشللناسللي يا معادل آن را ندارند و  7بند 

ق لللد داوطلبي مجلس را دارنلد تبعيض نارواسلللت زيرا اين افراد را از داوطلبي در  

اصلرار مجلس شللوراي اسقمي بر م وبه خويشن   يانتخابات محروم مي نمايد. در پ

ص م لحت فرستاده شد و مجم  تشخيص م لحت نظام يموضلوا به مجم  تشلخ  

                                                      
ن «انتخا  ناپذيري در حقوه انتخابات مجلس شلوراي اسلقمي و شلورا اي اسقمي محلي با نگا ي به حقوه فرانسه   » نجواد تقي زادهن .64

 .52ص ن1355ن زمستان6ن شماره13ن دورهمدرس علوم انساني
ن 11ن جمجموعه نظريات شورای نگدبان در مورد مووبات مجلس شورای اسالمي .65

 .1119ن ص مان
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كه در قانون انتخابات مجلس شوراي « سلواد خواندن و نوشتن به قدر كافي »شلر   

حات بعدي . اين شر  در اصق65وجود داشتن را حفظ كرد 1342اسلقمي م لو    

 قانون انتخابات مجلس تغيير يافت.

اگر نگاه به نمايندگي مجلس به رنوان يك وظيفه و مسلئو يت باشد و اگر به   

مجلس نماينده تمام ملت اسللت و  ذا بايد  ياين مسللا ه توجه شللود كه يك نماينده

 نباشد تا صقحيت نمايندگي ملت را پيدا كند  ات ا و قابليداراي برخي شلايسلتگي  

 دد.گرا معادل آن تبعيض ناروا تلقي نمييو  يديگر شلر  داشلتن مدرک كارشلناس   

 خودن يندگينما ،يتا وظا انتظار داشلللت سلللوادكم ياندهياز نما توانيچگونله م 

نمايندگان  .69را به نحو م لو  انجام د د و نظارت بر دو تن يگذارقانون خ للوصللاً

و  مين خ لت برگ يدگي طبعاً شرايط چين شوند مردم دسلت  يبايد از ميان رامه

. به اين ترتيب اف ايش يا كا ش سلل ح سللواد الزم براي 71كندخاصللي را ايجا  مي

داوطلبي نمايندگي مجلس نبايد تبعيض ناروا محسلللو  شلللود. تبعيض ناروا وقتي 

اصقحي  12 ياسلت كه چنين شلرطي براي برخي از داوطلبان الزم نباشد. در ماده  

مجلس تبعيض ناروا وجود داشلتن اما نه در آن بخش از م للوبه كه شوراي نگهبان  

 يك دورهيكه  يكسان: »12 يا حاقي به ماده 2 ياشلاره كرده اسلت. م ابق تب ره  

از شر  داشتن مدرک كارشناسي « انددهيرا گذران ياسقم يمجلس شورا يندگينما

سللتثني نمودن اشلخاص داراي سللابقه نمايندگي  . م71اندبوده ييا معادل آن مسلتثن 

مجلسن از شلر  داشتن مدرک كارشناسي تبعيض ناروا بوده است. بنابراين شوراي  

نگهبان به درسلللتي تبعيض ناروا را به رنوان د يل مغايرت م لللوبه مجلس با قانون 

آن را متضمن تبعيض ناروا  7ن بند 12ماده  2اساسي بيان داشت اما به جاي تب ره 

انسللت. شللر  مي ان سللواد در قانون انتخابات مجلس شللوراي اسللقمي م للو    د

                                                      
 .1112 مانن ص .65
 .54ن ص مان » جو.ادن ادهنتقي ز .69
 .311ن ص مان نقاضين سيد ابوا فضل .71
ن مجموعه نظريات شورای نگدبان در مورد مووبات مجلس شورای اسالمينك:  .71

 .1111ن ص مانن 11ج
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تبديل شللد. اين شللر ن  « حداقل مدرک فوه ديدلم و يا معادل آن»به  5/9/1355

داشلللتن مدرک »به  13/11/1357طي اصلللقحيه قانون انتخابات مجلس م لللو  

 7 يادهتغيير يافت. پس از آن به موجب م« تح ليلي كارشناسي ارشد يا معادل آن 

 يتب ره رنوانبه  زير متن 24/1/1354قانون اصقذ قانون انتخابات مجلس م و  

 اسللقمي شللوراي مجلس نمايندگي يدوره  ر»گرديد:  ا حاه 25 ماده ليل به 3

 اين .«شودمي محسلو   انتخابات در شلركت  براي فقط تح ليلي  مق   يك معادل

 حاظ  ر دوره نمايندگي مجلس به  تب للره ني  با ايراد شللوراي نگهبان مواجه نشللد.

آيد و آمي  مي للليلي براي انتخلابلات بله نظر تبعيض   رنوان معلادل يلك مق   تح  

 برابري اصللل با رتيمغا جهت را به مقرره نياشللايسللته بود كه شللوراي نگهبان   

 ارقم ياسللاسلل قانون با رين مغاياسلليسلل و يمدن حقوه از يمندبهره در شللهروندان

 .  72كرديم

قانون انتخابات مجلس شلللوراي اسلللقمي در تاريخ  25ملاده   3 يتب لللره 

توسلط مجلس شلوراي اسلقمي تفسير شد. طرذ استفساريه ارايه شده     5/6/1391

 با توجه به اصل»توسلط نمايندگان مجلس شوراي اسقمي به شرذ ليل بوده است:  

گذار نونداند آيا منظور قاقانون اسلاسلي كه  ر دوره نمايندگي را چهار سال مي   43

نمايندگي طي مدت چهار  يقانون موضوا استفساريه از دوره 25ماده  3در تب لره  

در م وبه تفسيري « ؟شلود مي م اي همي باشلد يا شلامل نمايندگان مياندور   سلال 

ر يك بار نمايندگي در  ر دوره و  و به مي ان كمتر از چها»مجلس شلوراي اسقمي  

قانون انتخابات  25ماده  3از م لاديق تب ره  « ايسلال از جمله نمايندگي مياندوره 

 .73مجلس شوراي اسقمي ارقم گرديد

ي يا ام ابق م وبه تفسيري مجلسن نمايندگان منتخب در انتخابات مياندوره 

شلان  نوز تكميل نشده بود. در موض   چهار سلا ه نمايندگي  ينمايندگاني كه دوره

گرفتند و ال كامل نمايندگي قرار ميچهار سللل يبرابر بلا نملايندگان داراي سلللابقه  

                                                      
 .44-54ن صص مان جوادن تقي زادهن .72

73 . http://rc.majlis.ir/ fa/ legal_draft/ state/ 

797401?fk_legal_draft_oid= 792398. 

http://rc.majlis.ir/%20fa/%20legal_draft/%20state/
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توانسلللتند از اين طريق كمبود يك مق   تح للليلي خويش براي داوطلبي در مي

نمايندگي به كمتر از  يانتخابات را جبران كنند. شلللوراي نگهبانن اطقه يك دوره

چهار سللال را به د يل ايجاد نابرابري بين داوطلبان نمايندگي مجلس تبعيض ناروا و 

تفسيري مجلس با اصل  ي. م وبه76قانون اسلاسي ارقم كرد  3اصلل   9با بند مغاير 

 چهار سال اسقمي شوراي مجلس نمايندگي يدورهقانون اساسي كه م ابق آن  43

 ني  مغايرت داشت. استن

 

 برابری داوطلبان در انتخاع ناپايری نسبي -2-1-2

انتخا  ناپذيرين در صورتي نسبي است كه به داليل شغلين شخص نتواند در  

 اي انتخابيه يا برخي از آنها داوطلب شللود مگر زماني كه از شللغل  يچ يك از حوزه

. شلللرايط انتخا  ناپذيري نسلللبي 77يا مقام خويش قبل از انتخابات اسلللتعفاء د د

 ياست كه داوطلب يافراد يلباز داوط يريجلوگ اسلت كه  دف آنها اصوالً  ي يشلرا 

. صللليانت از 74كنديدار مداوطلبان را خدشللله يا برابريد ندگان  يرأ يآنها آزاد

(ن 1برابري داوطلبان در انتخا  ناپذيري نسبي در انتخابات مجلس شوراي اسقمي )

ي  اه( از دودو3( و انتخابات شورا اي اسقمي محلي )2انتخابات رياست جمهوري )

 بان در فرايند بررسي م وبات انتخاباتي بوده است.شوراي نگه

 

 در انتخابات مجلس شورای اسالمي-2-1-2-1

قانون انتخابات  49و  36ن 33ن 32ن 31ن 17طرذ قانوني اصقذ مواد  2 يماده 

اشخاص و مقامات »داشت: مقرر مي 15/11/1351مجلس شلوراي اسلقمي م و    

                                                      
76 . http://rc.majlis.ir/fa/ legal_draft/ state/ 797401?fk_legal_ 

draft_oid= 792398. 
انتخا  ناپذيري در حقوه انتخابات مجلس شوراي اسقمي و شورا اي » جوادن تقي زادهن .77

 .52ن ص مانن «اسقمي محلي با نگا ي به حقوه فرانسه
ن حقوق اساسين «پذيري در انتخابات سلياسي شلرايط خاص انتخا  » نتقي زادهن جواد .74

 .41ن ص1357ن زمستان4شماره

http://rc.majlis.ir/fa/%20legal_draft/%20state/%20797401?fk_legal_
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گردد و اضللافه مي 1در شللق ا ، بند  زير به  يسللت اشللخاص و مقامات مقرر شللده

گردد: معاونين نخست وزير و ارضاي شوراي را ي قضايي مقرر شده در آن حذف مي

قضللائيه و معاونين و مشللاورين وين رئيس ديوان را ي   يرئيس جمهورن رئيس قوه

كشلورن دادسلتان كل كشلور و معاونين و مشلاورين آنهان ر سلاي سازمانها و ادارات      

رقيدتي سلياسلي نيرو اي مسلح جمهوري اسقمي ايران در مرك  و استانهان رئيس   

ل سلازمان صدا و سيماي جمهوري اسقمي ايران و معاونين وين رئيس جمعيت  ق 

احمر جمهوري اسقمي ايران و معاونين وين مديران رامل شركتهاي دو تي در مرك  

 .75«و استانهان ر سا و سرپرستان سازمانهاي دو تي در مرك 

ر نظ»شوراي نگهبان در مقام بررسي اساسي بودن م وبه مذكورن ارقم كرد :  

اوطلب شدن به اينكه مقک محدود كردن افراد شلاول در مشلاول مختل،ن جهت د  

سلوء استفاده از مقام و امكانات   يدر انتخابات به اسلتعفا از شلغل خودن رف  شلبهه   

دو تي اسلت و اين مقک در مقامات ديگري ني  كه از آنان لكري نشدهن وجود دارد.  

اصلللقحي در مورد محروميلت ملديران رلامل     2 يملاده  1اطقه شلللق ا ، بنلد  

ن قبل از استعفاء در سراسر كشور تبعيض  اي دو تي از شلركت در انتخابات شلركت 

. انتخا  ناپذيري نسللبي از 75«ناروا محسللو  و مغاير قانون اسللاسللي شللناخته شللد

استفاده از  ا و مشلاول افراد نشلأت مي گيرد و  دف اين اسللت كه امكان سوء  مقام

.  ذا شللوراي 79قدرت به منظور دسللتيابي به سللمت ناشللي از انتخابات از بين برود 

بايسلت تمام صاحبان مقامات و مشاولي كه امكان  اسلت كه مي شلاره نموده نگهبان ا

انتخابات ناپذيران  يسلللوء اسلللتفاده از آنها در جريان انتخابات وجود داردن در دايره

نسلللبي قرار گيرنلد تلا تبعيض نلاروا تحقق نيلابد. در واق  بروم لكر مديران رامل     

بي مقاماتي مهمتر از اين افراد كه  اي دو تي در دايره انتخا  ناپذيران نسللشللركت

                                                      
ن تهرانن دادگسلللترن چاپ اولن 11ن جدر مورد موااوباات مجلس شااورای اسااالمي   مجموعاه نظرياات شااورای نگدباان    .75

 .699ن ص1357پايي 
 .672 مانن ص .75
ن «انتخا  ناپذيري در حقوه انتخابات مجلس شلوراي اسلقمي و شلورا اي اسقمي محلي با نگا ي به حقوه فرانسه   » نجواد تقي زادهن .79

 .52ن ص مان
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گرفتند در م وبه مجلس وجود انتخا  ناپذيران نسبي قرار مي يبايست در دايرهمي

 ينداشتند. اين امر تبعيضي بوده استن به نف  برخي از مقامات كه نام آنها در م وبه

ي دو تي كه بروم اقتدار  اتمجلس وجود نداشللت و به ضللرر مديران رامل شللرك  

 تر نسبت به آنهان مشمول انتخا  ناپذيري نسبي شده بودند.كم

 

 در انتخابات رياست جمدوری-2-1-2-2

 ياسلللت جمهويقانون انتخابات ر 35 يشللوراي نگهبانن طرذ اصللقذ ماده   

 يرا  يشورا يأت دو تن ارضاي  يارضا»داشت : كه مقرر مي 24/1/1347م لو   

 توانند داوطلب شونديم يما در صورتيسر رامل صدا و ينگهبان و مد ين شوراييقضا

ه را ب« كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاول نباشند

. در مقام ايراد به اين 41د يل ايجاد تبعيض ناروا مغاير با قانون اسلللاسلللي ارقم كرد

 يب اصل مادهيت للو يچون مبنا»مجلسن شلوراي نگهبان بيان داشلت:    يم لوبه 

ن از صاحبا يارين مقک در بسيه انتخابات از تو م سوء استفاده از مقام است و اتن 

ض ناروا و ين مذكورن تبعي   سلللتن منح لللر نمودن اسلللتعفاء به رناويگر نيمقام د

. يكي از داليل اصلي حساسيت شوراي نگهبان در اين 41«است يخقف قانون اسلاس 

قبلي قانون كه به تأييد شلللوراي مورد و ارقم تبعيض ناروا اين اسلللت كه در متن 

نگهبان رسليده بودن نمايندگان مجلس شلوراي اسلقمي ني  قرار داشتند و استعفا و    

رلدم اشلللتغال آنان به سلللمت نمايندگي ني  براي داوطلبي در انتخابات رياسلللت   

. اسلللتعفا از مقام جهت داوطلب شلللدن براي انتخاباتن به اين 42جمهوري الزم بود

مقام نتوانند آزادي انتخابات را خدشللله دار كنند و با   لدف اسلللت كه صلللاحبان 

اسللتفاده از مقام خود بر جريان صللحيح انتخابات و سللقمت آن تاثير گذارندن  سللوء

                                                      
 .516ن ص مانحسين مهرپورن  .41
  مان. .41
ارضاي  يأت دو تن نمايندگان مجلس شوراي »مقرر مي داشت:  7/6/1346قانون انتخابات رياست جمهوري اسقمي ايران م و   35ماده  .42

شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در توانند داوطلباسلقمين ارضلاي شلوراي را ي قضايي و شوراي نگهبان در صورتي مي   

 «.اشندآن سمت شاول نب
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ردم سقمت انتخابات  يزنند و شبههد ندگان و برابري داوطلبان را بر  مرأي آزادي

سلللاني كه امكان . براي تأمين چنين منظوري الزم اسلللت  مه ك43را ايجاد نمايند

آنها از مقامشان وجود دارد پيش از داوطلبي براي انتخابات از سمت  ياستفادهسلوء 

اصقحي بسياري از اين مقامات  35 يخود استعفا د ند. از نظر شوراي نگهبان ماده

نمود و  ذا ردم لكر اين مقامات ايجاد تبعيض بين آنها و ساير مقاماتي را اح اء نمي

فاي آنها براي داوطلبي در انتخابات رياسلت جمهوري الزم بوده است.  بوده كه اسلتع 

پيرو ايراد شللوراي نگهبانن مجلس شللوراي اسللقمي از لكر رناوين ج ئي انتخا    

كليه افرادي كه »را به ترتيب ليل تغيير داد:  35نلاپلذيران خودداري نمود و ملاده    

رت اجرا و يا نظارت مسلئو يت مسلتقيمي در امر انتخابات رياسلت جمهوري به صو   

توانند داوطلب شلوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا  دارندن در صلورتي مي 

 .  46«نموده و در آن سمت شاول نباشند

ناپذيري نسلبي به صللورت  اصلل برابري در قانون اقتضللا دارد كه موارد انتخا  

ه مشاول و مقاماتي كبيني شوند به اين معنا كه اوالً تنها صاحبان مان  و جام  پيش

ر ناپذياسلتفاده آنان از اقتدارشان در رقابت انتخاباتي وجود داردن انتخا  امكان سلوء 

باشللندن ثانياً تمام صللاحبان مشللاول و مقاماتي كه از اقتدار الزم براي متأثر كردن   

ير ناپذدار كردن برابري داوطلبان برخوردارندن انتخا د ندگان و در نتيجه خدشهرأي

شر  انتخا  ناپذيري نسبي در م وبات مربو  به انتخابات مجلس شوراي  .47شندبا

اسقمي و رياست جمهوري به د يل محدود نمودن دايره انتخا  ناپذيران نسبي و يا 

به ربارتي به جهت جام  نبودن با ايراد تبعيض ناروا مواجه شلده استو اما اين ايراد  

ي به رلت جام  و مان  نبودن اسقمي محل به م لوبات مربو  به انتخابات شورا اي 

 است. بوده

                                                      
ن «انتخا  ناپذيري در حقوه انتخابات مجلس شلوراي اسلقمي و شلورا اي اسقمي محلي با نگا ي به حقوه فرانسه   » نجواد تقي زادهن .43

 .53ن ص مان
ن مدرس علوم انسااانين «انتخا  رياسللت جمهوري در قانون اسلللاسللي جمهوري اسلللقمي ايران  » نجواد تقي زادهن .46

 .76ن ص1355ن پايي 3ن شماره12دوره
 .135ن ص مان نكريم زادهن طيبه .47
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 در انتخابات شورایای اسالمي محلي  -2-1-2-3 

 و يكشللور ياسللقم يشللورا ا قتيتشللك قانون اصللقذ حهيال 12 يماده 

 ير بواس هياشخاص ز»داشت: مقرر مي 31/2/1347م و  م بور يشورا ا انتخابات

ن يس جمهور و مشللاوريرئ -1مقام و شللغل خود از داوطلب شللدن محروم  سللتند: 

 ينگهبانن ارضا يشورا ين آنانن ارضاين و مشلاور ير و وزرا و معاونين نخسلت وز يو

ن يكل كشور و شاول يس بازرسين رئيوان ردا ت اداريس دين رئييقضا يرا  يشورا

ل از ثبت نام از سللمت خود مسلللح در سللراسللر كشللور مگر آنكه دو ماه قب يرو اين

ن يجمعه دائم يائمه -2چ وجه در آن پسلت شلاول نباشند.   ياسلتعفاء نموده و به   

ران كل و ين آنانن مدين و معاونيار ان قضللاتن اسللتانداران و مشللاوريدادسللتانهان داد

سلرپرسلتان ادارات كلن فرماندارانن بخشدارانن شهردارانن سرپرستان دفاتر سازمان   

 يجمهور يمايران صدا و سيسراسر كشور و مد يو جهاد سازندگ ياسلقم غات يتبل

نكه دو ماه قبل از ثبت نام از سللمت خود يت خودن مگر ايمأمور يدر حوزه ياسللقم

 .44«چ وجه در آن پست شاول نباشندياستعفاء نموده و به  

ناپذيري نسلللبي در اين ماده به دو رلت جام  و مان  نبودن شلللر  انتخلا   

شلوراي نگهبان متضلمن تبعيض ناروا و مغاير با قانون اساسي شناخته شده   توسلط  

اسللت. مان  نبودن اين ماده به اين د يل بوده اسللت كه افرادي را وارد دايره انتخا  

ناپذيران نسللبي مي نمود كه   ومي نداشللت در اين دايره قرار گيرند و جام  نبودن 

ا  انتخ يادي را كه مي بايست در دايرهاين ماده ني  به اين د يل بوده اسلت كه افر 

داد. شوراي نگهبان ارقم داشت: ناپذيران نسلبي قرار گيرندن در اين دايره جاي نمي 

ت اشللخاص از داوطلب شللدن به ين اسللت كه محروميا 12مسللتفاد از ظا ر ماده »

از ارمال نفول و سوءاستفاده از مقام استن  يرين سقمت انتخابات و جلوگي حاظ تأم

ن افراد لكر شده ينكه مقک م بور به وضوذ در بعضيت مذكور نظر به ايح ر محروم

ا ي ين بند لكر نشده است به طور مساويكه در ا ياز اشخاص يوجود ندارد و در بعض

                                                      
 .539ن صن مانمهرپورن حسين .44



 
 در نظريات شوراي نگهبان در حوزه انتخاباتاصول تفكيك قوا و برابري  

 

 

24 

 

 .45«است ير با قانون اساسيض و مغايوجود داردن متضمن تبع ياقو

 يماده يصقحيهمجلس شلوراي اسلقمي در مقام رف  ايراد شوراي نگهبان ا   

را بدون لكر مقامات مشللمول انتخا  ناپذيري نسللبي تدوين كرد. م ابق ماده   12

مسلئو ين اجرايي و نظارتي انتخابات شلورا اي اسللقمي كشوري از   »اصلقحي:   12

مجلس شللوراي اسللقمي تا حدودي ايراد  ي. اصللقحيه45«داوطلب شللدن محرومند

اي تنظيم شده است كه از لكر رناوين برخي تبعيض ناروا را برطرف كرد اما به گونه

انتخا  ناپذيران نسبي قرار گيرند را وفلت نموده  يمقاماتي كه مي بايست در دايره

انتخابات بدون  يچ قيدي تجوي  كرده است. به ربارت  يو  ذا ورود آنها را به صحنه

ي و نظارتي مسئوالن اجراي يديگرن بسلياري از صلاحبان مقامات و مشاول در دايره  

ت اي اسگيرند اما مسئو يت آنها به گونهانتخابات شورا اي اسقمي محلي جاي نمي

توانند آزادي رأي د ندگان و برابري داوطلبان را كه با حضور در رقابت انتخاباتي مي

از ارمال نفول و  يرين سلللقمت انتخابات و جلوگيتأم»خلدشللله دار نملاينلد.  لذا     

صورت مناسب تأمين نمي گردد. شوراي نگهبان بروم اين  به« سلوءاسلتفاده از مقام  

 اصقحي را تاييد نموده است. 12 يايراد ماده

انتخا  ناپذيري نسبي به  مين صورت باقي نمانده است. زيرا انتخا   يدايره

قانون تشكيقتن وظاي، و انتخابات شورا اي اسقمي  25 يناپذيران نسلبي در ماده 

اند. بروم گستردگي به صلورت گسلترده شلمارش شلده     1/3/1357كشلور م لو    

انتخا  ناپذيران نسلبين  نوز  م شمارش انتخا  ناپذيران به صورت جام    يدايره

و موسسات و شركتهاي وابسته به   ايو مان  نيسلت. مثقً تمام شلاولين در شهردار  

حال ناپذير مي باشند و آنها در انتخابات شلوراي شلهر محل خدمت خويش انتخا   

آنكه بسللياري از صللاحبان اين مشللاول از  يچ اقتدار تأثيرگذار بر جريان انتخابات   

برخوردار نيسللتند. بهتر بود كه قانونگذار اين دسللته از اشللخاص را در وضللعيت من  

داد تا در صلورت انتخا  شلدن براي شوراي شهرن بين شغل   جم  مشلاول قرار مي 
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ا ا  اماً رضللويت در شللوراي شللهر را قبلي و رضللويت در شللوراي شللهرن يكي را و ي

. بللا وجود اينن برخي اشلللخللاص مللاننللد ائملله جمعلله بروم اقتللدار و  49بدللذيرنللد

انتخابات ناپذيري  يشلان بر انتخابات شلورا اي اسلقمي محلي در دايره   تأثيرگذاري

 .51اندهنسبي قرار نگرفت

ها ذيري كه تنناپپذيري و انتخا رقوه بر ايراد نلابرابري داوطلبلان در انتخا    

شللودن نقض اصللل برابري در برابر خدمات رمومي ني  انتخابات م رذ مي يدر حوزه

 است.ن بر م وبات انتخاباتي مجلس بودهاز ايرادات شوراي نگهبا

 

 برابری داوطلبان در برابر خدمات عمومي   -2-1-3

جلس مك تب ره و ا حاه چند تب ره به قانون انتخابات ياصلقذ   يطرذ قانون 

به نظر شوراي نگهبان متضمن تبعيض ناروا  21/12/1342م و   ياسلقم  يشلورا 

اين قانون در خ لللوص نمايندگان  65 يماده ا حاقي به 2 يبوده اسلللت. تب لللره

ن نده اتقنينيه بعدي بود يمجلس شللوراي اسللقمي كه داوطلب نمايندگي براي دوره

را از وزارت كشلللور  يداوطلب توانند فرميندگان مجلس مينملا »داشلللت : مقرر مي

 ي. شوراي نگهبان تب ره51«نديل به وزارت كشلور ارجاا نما يافت و پس از تكميدر

 فوه را مغاير با قانون اساسي ارقم كرد.

مراجعه نمايندگان مجلس به شهرستانهاي خود براي ثبت نام و ارقم داوطلبي 

فرصللت كافي و يا احتمال از تواند با مشللكقتي از جمله ردم مي در انتخابات مجلس

 2 يتع يلي آن  مراه شود. تب ره ياكثريت )دو سلوم( افتادن مجلس و در نتيجه 

بيني شلللده بود كه با ثبت نام نمايندگان در به اين د يل پيش 65 يا حاقي به ماده

تهران از بروز چنين مشلكقتي جلوگيري گرددن اما به شلرذ ليل مورد ايراد شوراي   

ندگان مجلس ينما يكه برا 65 يبه ماده يا حاق يتب لللره»ر گرفلت:  نگهبلان قرا 
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 يدا ا معاف از مراجعه به حوزهير كانديقائل شده و آنها را بر خقف سا ياز خاصيامت

 يقانون اساس 3اصل  9ر بند يررادالنه بوده و مغايض ناروا و ويدن تبعينمايه ميانتخاب

 .52«باشديم

م للو  مجلسن به نظر  يبراي ت للويب تب للره  هبه روم توجيهات قابل اراي 

رسلد كه ايراد شلوراي نگهبان داراي وجا ت كافي است. تنها نمايندگان مجلس   مي

خود در  ي اي انتخابيهشلللوراي اسلللقمي نيسلللتنلد كله براي مراجعله بله حوزه     

توانند با مشلكل مواجه شلوند. ممكن اسللت بسللياري از اشخاص    ان ميشلهرسلتان  

داوطلبي نمايندگي مجلس براي شلهرستانهان ساكن و شاول تهران بوده و  متقاضلي  

 ا و ثبت نام با مشكقتي مواجه باشند. اخت اص معافيت براي مراجعه به شلهرستان 

انتخابيه براي ثبت نام نمايندگان مجلس مغاير با اصللل برابري  ياز مراجعه به حوزه

اشخاص در بهره  يين اصلل كليه اسلت. بر اسلا  ا   53افراد در برابر خدمات رمومي

.  ذا قانون بايد به 56مندي از خدمات رمومي و اداري از حقوه مسلللاوي برخوردارند

اي وضلل  شللود كه در حل مشللكقت  مه داوطلبان نمايندگي مجلس يكسللان گونه

مجلس شوراي اسقمي  يرمل كند. براي حل اين مشلكل و رف  تبعيضن اصلقحيه  

داوطلبان نمايندگي  يثبت نام در تهران را براي  مهمراجعله بله وزارت كشلللور و   

 .57مجلس مجاز كرده است

 

 یای رأیصيانت از برابری بين حاضران پای صندوق -2-2

 اي اخذ رأي شامل مجريان انتخاباتن ناظرين ارضلاي حاضر در پاي صندوه  

  حاها طرذ 2 يماده يدر تب ره 54باشلند. شلوراي نگهبان و نمايندگان نام د ا مي 
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شوراي اسقمي م و   مجلس انتخابات بر نگهبان شوراي نظارت قانون به ماده چند

انگاري از بين سلله گروه فوهن تنها تخل، ناظرين شللوراي نگهبان جرم  5/11/1355

مجلس را به اين د يل كه فقط رمل ناظرين را  يشده بود كه شوراي نگهبان م وبه

. 55قانون اسللاسللي ارقم كرد 3اصللل  9جرم مي دانسللتن تبعيض ناروا و خقف بند 

ناظر شوراي نگهبان در شعبات »داشت: مورد ايراد شوراي نگهبان مقرر مي يتب ره

اخذ رأي موظ، اسللت نسللبت به ممهور نمودن بري رأي به مهر نظارت اقدام كند. 

ماه حبس  4تا  3شلللود و متخل، بله مجازات  ل، از اين امر جرم محسلللو  ميتخ

 .55«محكوم خوا د شد

ناظران شلللوراي نگهبان نيسلللت. زيرا  يمهر نمودن بري رأين تنهلا وظيفه  

 اي راي را به مهر  يأت اجرايي انتخابات مسلللئو ين اجراي انتخابات ني  بايد برگه

نامه آيين 47 ي( مادهمرحله اخذ رأي) ارمچهقسلللمت  1م ابق بند ممهور نمايند. 

پس از » يأت وزيران  21/9/1355اجرايي انتخابات مجلس شلوراي اسقمي م و   

ثبلت نلام رأي د ندهن مت لللدي ثبت نام بري رأي را پس از ممهور نمودن به مهر   

د نده تسلللليم انتخاباتي جدا نموده و به رأي ياز محلل پرفراژ از تعرفه  نانتخلابلات  

روي آن  يا نام د اي مورد نظر خود را بر نملايلد تلا نلام و نلام خلانوادگي نام د      مي

 بايست برايانگاري مهر نكردن برگه رأين در صورت ضرورتن مي ذا جرم ...«.بنويسد

 ر دو گروه مجريان و ناظرين انتخابات ت لريح گردد تا به تبعيض ناروا منجر نشود.  

توسلللط ناظران انتخابات مي تواند لينف  بودن يكي از داليل مهر ننمودن بري رأي 

اين افراد و بله  لدف تلأثيرگذاري بر جريان انتخابات باشلللد. قانونگذار انتخاباتي با    

انگلاري ممهور ننمودن بري رأي توسلللط ناظرين در پي جلوگيري از مخدوش  جرم

 انتخابات بوده اسللت. اما بايد به اين نكته توجه داشللت كه احتمال  يشللدن نتيجه

تخ ي مجريان انتخابات از قوارد انتخاباتي بيشللتر اسللت. زيرا از يك سللوي معموالً 
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و از ديگر  59باشلللندانتخابات داراي نف  بيشلللتري مي يمجريان انتخابات در نتيجه

 از ناظر متشكل مرج  شلود مي سلعي  وا باً انتخاباتن بر سلوين در خ لوص نظارت  

 .51نباشند لينف  انتخابات نتايج در كه گردد افرادي

 

  

                                                      
ن 1356ن تهرانن مي انن یای اساسيحقوق بشار و آزادی  ننك:  اشلمين سليدمحمد   .59

 .635ص
نظارت شلوراي نگهبان انضلباطي استن نه است وابي و نه   » ننك:  اشلمين سليدمحمد   .51

 .152ن ص1352ن زمستان6ن شماره5ن دوره مدرس علوم انسانين «است قري



 
 در نظريات شوراي نگهبان در حوزه انتخاباتاصول تفكيك قوا و برابري  

 

 

31 

 

 گيرینتيجه

 مختل، ياسيو س يحقوق يدر نظامها يانتخابات ي ان دودوهيتراز مهم يكي 

ه شناخت« سلقمت انتخابات »باشلد كه با رنوان اصلل   يح انتخابات ميصلح  يبرگ ار

ر  ر يناپذييو بخش جدا ياصللول دمكراسلل  سللقمت انتخابات ج و لات شللود.مي

 يابن سللنگ يطرفانه و رقابتيب آزادن انتخابات اسللت. ياطرفانهيانتخابات آزاد و ب

 يبرا ينيچ تضمي  انتخاباتن بدون سقمتو  است يندگيبر نما يمبتن ي احكومت

سللقمت  .51دوجود ندار ج انتخاباتيد ندگان در نتايرأ ي اافتن خواسللتهيانعكا  

براي حمايت از اصللول  ا اي از اقدامات و مكاني مانتخابات نيازمند برقراري مجموره

 .52ارزشي انتخابات من فانه است

ق قوارد يم دقيح و رادالنه تنظيانتخلابات صلللح  ين گلام در برقرار ينخسلللت 

بو  مر يقوارد كل يران برخيا ياسقم يدر جمهور ياست. قانونگذار اساس يانتخابات

ابات نتخقوارد ا يبه استثنا ير قوارد انتخاباتيبه انتخابات را وضل  نموده اسلت. سلا   

گردد. م للوبات مجلس يم وضلل  ياسللقم يمجلس خبرگانن توسللط مجلس شللورا

را دارند و  يناسللتعداد نقض اصللول و قوارد مقرر در قانون اسللاسلل ياسللقم يشللورا

در برابر م وبات مجلس  يانت از قانون اسلاسل  ينگهبان به رنوان مرج  صل  يشلورا 

ار است. زيرا انتخابات دن خ لوص رهده يرا در ا ينيفه سلنگ ين وظياسلقم  يشلورا 

ت مردم بر سللرنوشللت يت نظام و ارمال اصللل حاكمين جمهورين را كار تأميترمهم

ن يوض  قوان يعنين سلقمت انتخاباتن  يباشلد و اگر گام نخسلت در تأم   يش ميخو

بات ه و اسا  انتخايرد و پايانجام نگ يبه درسلت  يمن بق با قانون اسلاسل   يانتخابات

دوار بود. يسا م ام يانتخابات يتوان به برگ اريگر نمينگرددن دح و من فانه برپا يصح

ني   شوندگانكنندگان و انتخا به خ وص حقوه انتخا  يانت از حقوه انتخاباتيص

 نگهبان در ياسللت. شللورا يسللازگار با قانون اسللاسلل ين انتخاباتينيازمند وضلل  قوان

                                                      
ن «خابات و صقحيت انتخا  شوندگانم ا عات ت بيقي در با  سقمت انت»سلو نلسلون    .51

 .151ن ص1351ن زمستان34ن شمارهمجلس و پژویشترجمه احمد رنجبرن 
 .141ن ص مان نخسروين حسن .52
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 ي، مقرر در قانون اساسد قوارد و اصول مختليمجلسن با يم وبات انتخابات يبررس

ازمند ين اصول نيتردو مورد از مهم يك قوا و برابريرا مد نظر داشته باشد. اصول تفك

ن يمرا ردم تأيباشند زمي يم وبات انتخابات يان بررسينگهبان در جر يتوجه شلورا 

  حقوه انتخابات كنندگان و انتخا  شللوندگان ييبه تضلل يدر حقوه انتخابات يبرابر

 يك قوا بارث ورود نهاد ا و قوايانت از اصل تفكيشلود و ردم دقت در صل  يمنجر م

نف  ين صورت ليگردد. در ايگر ميكديت يي صقح اهكننده انتخابات به حوزبرگ ار

جه انتخابات يانتخابات در نت يبرگ ار كننده ينهلاد لا و مقلامات رموم    يبودن برخ

 گذارد. ح انتخاباتيان صحيبر جر يمنف يتواند اثراتيم

ن قوارد مربو  به يبعد از تدو-ن مرحله يترل مهميحاضر در مقام تحل يمقا ه 

 يعنيح و من للفانه يانتخابات صللح يير برپايدر مسلل -يانتخابات در قانون اسللاسلل 

 بايد م ابق با نظر ين انتخاباتيبوده اسلللت. قوان ين انتخلابات يوضللل  قوان يمرحلله 

به  ح و من فانهنيانتخابات صح يبرگ ار ي اهنيوض  گردند تا زم يقانونگذار اسلاسل  

 يات شلللورايكرد ا و نظريرو ين مقا ه با بررسلللين شللوند.  ذا ا يم لو  تأم ينحو

كه بر سقمت انتخابات  يك قوا و برابريتفك ينگهبان در خ لوص دو اصلل اسلاسل    

ن يا يات شورا و سازگارينظر يا نادرستي ي ان درستيرگذار مي باشندن ميبسليار تأث 

ات يل كرده و نقا  ضللع، و قوت نظريرا تحل يك قوا و برابريات با اصللول تفكيظرن

ن نموده اسلللت. ييق ترن تبيدق يات آتينظر ينگهبلان را بله منظور ارايله    يشلللورا

ت از انيترين ايرادات شلوراي نگهبان بر م لوبات انتخاباتي مجلس به منظور ص  مهم

أت اجرايي يمقام قضلللايي در     حضلللورياصلللل تفكيك قوان ربارت بودند از : تجو

و  ييبه مقامات اجرا ينيت تقنيصقح يانتخاباتن نفي صقحيت واليي ر برين ار ا

ندگان مجلس. يبه نما يمحل ياسقم يار اي صلقحيت نظارت بر انتخابات شورا ا 

سازگار نبوده استن  ينگهبان با قانون اسلاس  ير شلورا يرسلد ايراد اخ  يكه به نظر م

را  يحلم ياسقم ين نهاد ناظر بر انتخابات شورا اييت تعيمسئو  ياساسرا قانون يز

ر ت را بين مسئو يتواند ايم يگذار راداسلت و قانون واگذار كرده يگذار رادبه قانون

 ندگان مجلس بگذارد.  ينما يرهده

 يك قوا در حوزهيانت از اصل تفكينگهبان در ص يشلورا  يكرد اياز رو يكي 
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در نظر  يقانون اسلاسل   75ه به صلقحيت واليي ر بري اسلت. اصلل    انتخابات اشلار 

ت يوال»شللودن اما كمتر به ربارت ك قوا شللناخته مييحقوقدانان به رنوان نماد تفك

 يقانون اساس 75ن اصلل توجه شلده اسلت. بر اسا  اصل    يمذكور در ا« م لقه امر

 يگردند. شورايم ارمال« ت م لقه امريوال»ه تحت نظر يه و قضائيمقننهن مجر يقوا

بات بودن م و يرشررين اصل و با اشاره به ويات خود با استناد به اينگهبان در نظر

ده ر نمويرا معنا و تفس« ت م لقه امريوال»ن ربارت ير بر ييت والير با صلقح يمغا

گرند. اما يكديسه گانه مستقل از  يقوا يقانون اساس 75ل اصل ياسلت. بر اسلا  ل  

ت م لقه امرن ارمال يسلللتند زيرا تحت نظر والي لق مسلللتقلل ن ن قوا بله طور م يا

 نيترند. ار اي صلللقحيت تقنيني به مقامات اجرايي ني  از مهمينمايت ميصلللقح

 كنندگان از قانوناسللت. صلليانتبوده ينگهبان بر م للوبات انتخابات يايرادات شللورا

توجه داشته  يياد نهاد اجرياساسي جمهوري اسقمي ايران به خ ر تمرك  قدرت در 

به نهاد  يگذارت قانونيصقح يبه منظور جلوگيري از واگذار يت خاصل يو حسلاسل  

 نگهبان يت بارث شده است تا شوراين حسلاس ياند.  مانتخابات نشلان داده  يياجرا

انتخابات شلللورا اي  ين نحوهيينامه تعنييب آيت لللو يه برايت قوه مجريصلللقح

 د.ينما ينف يقانون اساس 111اصل   با استناد به ياسقمي محلي را ن

شللوراي نگهبان در مقام صلليانت از اصللل برابري در حوزه انتخابات معموالً به 

است. صلل سلوم قانون اسلاسلي استناد نموده    ا 9مذكور در بند « ض ناروايمن  تبع»

اسلتناد شوراي نگهبان به تبعيض ناروا در م وبات انتخاباتي مجلس به منظور ارقم  

ا با قانون اسلاسلين رمدتاً براي صيانت از برابري بين داوطلبان و در يك   مغايرت آنه

 اي رأي بوده و تاكنون مسأ ه مورد براي صيانت از برابري بين حاضران پاي صندوه

ن يب ياست. برابرنگهبان م رذ نشده يات شورايكنندگان در نظرن انتخا يب يبرابر

انتخا  كنندگان  يرأ يمله برابراز ج يكننلدگانن ممكن اسلللت در موارد انتخلا  

ه يانتخاب يك حوزهيت انتخا  كننده در يجمع يم رذ گردد. بله رنوان مثلال وقت  

 يكننده در حوزهت انتخا يدو برابر جمع ياسلللقم يمجلس شلللورا يتك كرسللل

ه يانتخاب ي ر انتخا  كننده در حوزه ين صورت ارزش رأيه مشابه باشد. در ايانتخاب

باشد و در  يه نخست ميانتخاب يكننده در حوزه ر انتخا  يارزش رأدومن دو برابر 
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 .53شودكنندگان نقض مين انتخا يب ياصل برابر يتين وضعيچن

ن پذيريشلوراي نگهبان در مقام صليانت از برابري داوطلبان در شرايط انتخا   

 زمجلس كه يك بار نمايندگي در  ر دوره و  و به مي ان كمتر ا يريتفسلل يم للوبه

 يبرا يليك مق   تح لللياي را معادل دورهچهلار سلللال از جمله نمايندگي ميان 

ر با يض ناروا و مغايمتضمن تبع يشركت در انتخابات مجلس مي دانستن را به درست

نظريات توسط شوراي نگهبانن فاقد  يارايه يارقم كرده است. اما گا  يقانون اساس

كافي اسلت. به رنوان مثال شوراي نگهبان شر  داشتن حداقل مدرک   يجام  نگر

ه ض ناروا دانستيمجلس را تبع يندگيداوطلبان نما يا معادل آن برايو  يكارشلناسل  

داوطلبان به صورت  يتمام يبرا يرسد از آنجا كه مدرک كارشناس ياست. به نظر م

 يت برابريررا ح نباشللد. ردميض ناروا صللحيراد تبعيشللر  شللده بودن ا  يمسللاو

 يت برابريو ردم ررا ياز خدمات رموم يداوطلبلان انتخلابلات مجلس در برخوردار   

راد يل اي  از داليدر م وبات انتخاباتي مجلس ن يرأ يصلندوقها  ين پاين حاضلر يب

انت از اصللل ينگهبان در صلل ين دودوه شللوراي. اما مهمتره اندنگهبان بود يشللورا

داوطلبان در انتخا  ناپذيري نسلللبي بوده  ين برابرانتخابات تأمي يدر حوزه يبرابر

توسللط مجلس در  ر سلله انتخابات مجلس  يران نسللبيناپذن انتخا يياسللت و تع

نگهبان  يراد شورايبا ا يمحل ياسقم يو شورا ا ياست جمهورين رياسقم يشلورا 

ق يدق نيين مسأ ه به رلت آن است كه تعيض ناروا مواجه شده است. ايبر تبع يمبن

تمام مقامات و مشاول صاحب اقتدار  ييشلناسا  يا به ربارتي يران نسلب يناپذانتخا 

مال ن احتيازمند مداقه و ا تمام فراوان است. بنابراياست و ن يدر انتخابات كار مشكل

 يراد شورايدر م وبات مجلس و ا يران نسبيناپذانتخا  يرهيجام  و مان  نبودن دا

ان ينگهبان ني  ب ي. اين م وبات  مانگونه كه شوران م لوبات باالسلت  ينگهبان به ا

 ناپذيراناز مشاول فاقد اقتدار مؤثر در ميان انتخا  يدارد به د يل شمارش برخ يم

                                                      
ن ج وه در  نظامهاي گفتاریايي در حقوق انتخابات ساياسي  ننك: تقي زادهن جواد .53

-91اول تح يلي انتخاباتين دانشلكده حقوه و رلوم سلياسلي دانشلگاه مازندرانن نيمسال     

 .17-15ن صص1391
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انتخا   يرهيمشللاول و مقامات صللاحب اقتدار در دا يا ردم شللمارش  مهينسلبي  

امات مقام توسط مقض ناروا امكان سوءاستفاده از يجاد تبعين رقوه بر ايران نسبيناپذ

 ند انتخابات فرا م مي كردند.يراد را در فرايلكر نشده در م وبات مورد ا

 يانتخابات و به طور كل يك قوا در حوزهيو تفك يانت از اصلللول برابريل صللل

ن مجلس يدر برابر م وبات انتخابات يانت از اصلول و قوارد مقرر در قانون اساس يصل 

ن يح و من للفانه انتخابات اسللت. بنابرايصللح يين مرحله در برپاين و مهمترينخسللت

 يانت از اصول و قوارد مقرر در قانون اساسيص ينگهبان به رنوان نهاد مت د يشورا

ل، مخت يت قوايصقح يق مرز ايم دقين خ وص دارد و ترسيدر ا ينيفه سنگيوظ

ت اصللل ين نهاد نسللبت به ررايت اينگهبان و حسللاسلل يدر انتخابات توسللط شللورا

 .شهروندان بسيار تاثيرگذار است ي  حقوه انتخاباتيياز تض يريشگير پد يبرابر
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 منابع

تهرانن شلللركت سلللهامي  جلد دومن نحقوق اساااسااين بوشلللهرين جعفر -

  1356چاپ اولن انتشارن

وا ك قيتفك ي ابه مدل ياجما  يك قوا در رملن نگا يتفك»ن حيمسللن ايبهن -

 .64ن شللماره پژویش مجلس ون «كان و فرانسللهيرانن امريدر سلله كشللور ا 

 1356بهار

انتخا  رياسللت جمهوري در قانون اسللاسللي جمهوري  »ن تقي زادهن جوادن  -

 1355پايي  .3ن شماره 12ن دورهمدرس علوم انسانين «اسقمي ايران

انتخلا  ناپذيري در حقوه انتخابات مجلس شلللوراي  » ن -------------- -

مدرس ن «اسللقمي و شللورا اي اسللقمي محلي با نگا ي به حقوه فرانسلله 

 1355زمستان .6ن شماره 13ن دورهعلوم انساني

ن ج وه در  ياسللليدر حقوه انتخابات سللل ييگفتلار لا   ن------------- -

 .مازندران دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاهن يانتخابات ينظامها

 1391-91 يليمسال اول تح ين

دانشكده حقوق تقريرات در  تحوالت حقوه رمومين  ن-------------- -

 1355-59نيمسال دوم تح يلي  .و علوم سياسي دانشگاه مازندران

ن «شلرايط رام انتخا  پذيري در انتخابات سياسي »ا ،ن  ن -------------- -

و  2ي  اهن شمارمازندرانپژویشانامه حقوق و علوم سياسي دانشگاه  

 1357پايي   .3

ن «پذيري در انتخابات سياسيشرايط خاص انتخا » ن  ن -------------- -

 1357زمستان .4ن شماره حقوق اساسي

 يشدن انتخابات مجلس شورا ياستان» قي زادهن جوادن و ضلروامين شبيرن  ت -

 1355 ييپا .14ن شماره ياسيپژویشنامه علوم سن «ياسقم

نشللر مجدن چاپ  ن تهراننحقوق انتخابات دموکراتيک حسللنن خسللروين -

 1355 اولن
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ن «بررسللي شللرايط انتخا  شللوندگان در حقوه ايران » شللهبازين خيرا ن -

 1352تابستان .35ن شماره مجلس و پژویش

ن 1 لدج نرات شاورای بازنگری قانون اسااسي  صاورت مشارو  مااک   -

و روابط رمومي مجلس شللوراي اسقمين اداره كل امور فر نگي نشلر تهرانن 

 1351زمستانچاپ اولن 

ن 2 لدج ن رات شاورای بازنگری قانون اساسي صاورت مشارو  مااک   -

و روابط رمومي مجلس شوراي اسقمين چاپ تهرانن اداره كل امور فر نگي 

 1351زمستاناولن 

ن تهرانن 3ج  ن رات شورای بازنگری قانون اساسيصورت مشرو  مااک -

 و روابط رمومي مجلس شللوراي اسللقمين چاپ اولناداره كل امور فر نگي 

 1351زمستان

 لدج ن مجلس بررسي ندايي قانون اساسي صاورت مشرو  مااکرات  -

ن ياسللقم يمجلس شللورا يو روابط رموم ين تهرانن اداره كل امور فر نگ2

 1346آلر چاپ اولن

 چاپ اولن نیای عمومي و حقوق بشرآزادین ن منوچهرطباطبايي مؤتمني -

 1352 تهرانن دانشگاه تهران.

 1359 ن تهرانن سمت.يحقوه ادار ن---------------------- -

د و سده يخ فلسافه ساياساي  رع )عور جد   يتار را من ربدا رحمنن -

 1352 ن تهرانن وزارت امور خارجه.نوزدی (

ن ترجمه رلي اكبر گرجين تهرانن دادگایدای قانون اسااسي  فاورون  ويين -

 1355مي ان. ، چاپ اول

ن تهرانن مي انن چاپ ی حقوق اساسيیاهبايست ن سليد ابوا فضللن  يقاضل  -

 1356بهار  جد م.

  ان.ين تهرانن مياسيس یو ندادیا يحقوق اساس ن----------------- -

1352 
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ان پاين اصال برابری در حقوق انتخابات سياسي ايران  كريم زادهن طيبهن -

نامه كارشللناسللي ارشللد حقوه رمومين دانشللكده حقوه و رلوم سللياسللي  

 1391شهريور دانشگاه شيراز.

 جاودانه. -ن تهرانن جنگلدر تكاپوی حقوق اساااسااي گرجين رلي اكبرن -

1355 

ن مجله علوم سااياسااين «مفهوم تفكيك قوا در ايران»  ك زايين شللري،ن -

 1353پايي  .25شماره 

 یشورا مجلس مواوبات  مورد در دباننگ یشاورا  اتينظر مجموعه -

 1352بهار .4اولن ج  دادگسترن چاپ ن تهراننياسالم

 یشورا مجلس مواوبات  مورد در نگدبان یشاورا  اتينظر مجموعه -

 1357 ييپا .9اولن ج  دادگسترن چاپ ن تهرانن ياسالم

 یشورا مجلس مواوبات  مورد در نگدبان یشاورا  اتينظر مجموعه -

 1357 ييپا .11اولن ج  چاپ دادگسترن ن تهراننياسالم

 یشورا مجلس مواوبات  مورد در نگدبان یشاورا  اتينظر مجموعه -

 1357 ييپا .11اولن ج  دادگسترن چاپ ن تهراننياسالم

 ن(1348 تا 1381) نگدبان یشااورا اتينظر مجموعهن نيحسلل مهرپورن -

 1355 .1ج  دادگسترن تهرانن

جمدوری اسالمي حقوق اساسي  في اسلفادن مرتضي و محسنين فريدن نج -

 1354 ن تهرانن فردافر.ايران

ا  ت انتخيدر با  سقمت انتخابات و صقح يقيم ا عات ت ب»ن نلسلون سلو   -

زمسللتان  .34ن شللماره مجلس و پژویشن ترجمه احمد رنجبرن «شللوندگان

1351 

حقوق ن «مفهوم اصلللل برابري در حقوه رمومي نوين»ن ويصهن محمدرضلللا -

 1353تابستان  .2ن شماره اساسي
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ن تهرانن مي ان. یای اسااسي حقوق بشار و آزادی ن دمحمديسل  ني اشلم  -

1356 

 وي است واب نه استني انضباط نگهباني شورا نظارت»ن ---------------- -

 1352زمستان .6 شماره ن5 دوره نمدرس علوم انساني ن«ياست قر نه

ن اصلللول حقوه اداري )در پرتو آراء ديوان ردا ت اداري(ن  لداونلدن مهلدي    -

 1355 تهرانن خرسندي.

 http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/797401?fk_legal_d

raft_oid=792398. 
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