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 چکیده
ترری    در حقوق انتخابات، چگونگیِ نامزدی در انتخابات مستلزم شررایطی اترت و ی ری از م ر     

اتت. ای  وضرعیت بیرانگر اهمیرت    « شرایط داوطلبان انتخابات»های انتخاباتی،  موضوعاتِ نظام
نگاهی به منظومۀ انتخابراتی مللرش شرورای اتر می      موضوعِ شرایط داوطلبان انتخابات اتت.

گذاران هر دو کشرور شررایطی را بررای     ایران و ولسی جرگۀ افغانستان گویای آن اتت که قانون
برا اترتفاده از روش تحقیر     . نگارندگان ای  مقاله اند بینی کرده نامزدهای انتخابات مللش پیش

تفاوتِ انتخابراتِ  وجوه تشابه و ضم  بررتی  قی،تطبیز منظر ا اند ت ش کردهتوصیفی ر تحلیلی  
هرای اصرلیِ مترترب برر نظرام       جرگۀ افغانستان، آتیب  دو مللشِ شورای ات می ایران و ولسی

نخست این ه نظام انتخاباتی  ،اند انتخاباتیِ هر دو مللش را برجسته کنند و به ای  نتیله رتیده
ماننرد  « ذهنری »نظیرر شررط تر ، و شررط     « نیعی»ایران در مورد داوطلبان، توأمان دو شرطِ 

پیرروی  « عینری »جرگه از شرایط   اعتقاد به ات م را تعیی  کرده اتت، اما نظام انتخاباتی ولسی
کرده اتت. دوم، نظام حقوقی ایران با شناتایی شرط داشت  مدرک تحصیلی نسربت بره نظرام    

بینری   ولسی جرگۀ افغانستان با پریش  انتخاباتی افغانستان پیشتاز اتت. درمقابل، نظام انتخاباتیِ
بررای نامزدهرای انتخابرات، از تحمیرلِ     « نفرر  هزار یۀدییتأ داشت  و  یمع مبلغ پرداخت» شرطِ

المال پیشگیری کررده و از ایر  نظرر، نظرام انتخابراتی افغانسرتان از نظرام         هزینۀ بی وده به بیت
ر شرایطی چون تابعیرت، تر  و عردم    گفته د تر اتت. توم، دو نظام پیش انتخاباتی ایران پیشرو

 توء پیشینۀ کیفری مرزهای مشترک دارند.
 واژگان کلیدی

 جرگۀ افغانستان. مللش شورای ات می ایران، ولسی  رأی، شوندگان، انتخاب ،انتخابات

                                                           
 Email: a.mulaee@basu.ac.ir  11094241106، ف ش: مسئولنویسندۀ  *
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 مقدمه

هرا تصرور    های مختلفی اتت که بدون وجود آن تاالر مبتنی بر وجود شرایط و زمینه نظام مردم
ها، وجود شرایطی برای تحقر  رقابرت    پذیر نیست. از جملۀ ای  زمینه   نظامی ام انوجود چنی

های متعدد برای دتتیابی به مناصب انتخرابی کشرور اترتر شررطی      تال  بی  احزاب و کاندیدا
مبتنی بر اصل برابری افراد در دتترتری بره مناصرب ح رومتی و حر  برابرر افرراد در تعیری          

م تبعیض نارواتت. ای  امر محقر  نخواهرد شرد مگرر برا رعایرت       ترنوشت اجتماعی و اصل عد
شرونده در منظومرۀ انتخابراتی آن     شرایط مقرر در نظام حقوقی هر کشور از توی طبقۀ انتخراب 

کشورها در خصرو  شررایط متنرابر برر افررادی کره خرود را بره تِرمت            کشور. بنابرای ، رویۀ
حقوقی افغانستان و ایران نیز برا درنظرر گررفت     ند، متفاوت اتت. نظام کن  نمایندگی کاندیدا می

وضعیت فرهنگی، اجتماعی، تیاتی، اقتصادی، تاریخی و جغرافیایی نظرام انتخابراتی خرویش را    
ویژه قانون اتاتی و قوانی  عادی تعبیره نمروده کره ی ری از      در چارچوب هنلارهای حقوقی به

ابرات مللرش نماینردگان، شررایط عرام و      ویژه انتخ گفته، به های پیش های نظام تری  مؤلفه شایع
 ها برخوردار باشند. جرگه باید از آن خا  اتت که اعضای دو مللش شورای ات می و ولسی 

گذار اتاتی جم وری ات می افغانستان انتخاب شدن را در کنار ح  انتخراب کرردن    قانون
(، امرا ایر  حر     99عنوان یک ح  اتاتی برای ش روندان افغانستان شناتایی کررده )مرادۀ    به

های اط قی نبوده، بل ه با قیود و شرایط توأم اترت. بره عبرارت دیگرر در منظومرۀ       ازجمله ح 
تواننرد   قانون اتاتی افغانستان، ح  انتخاب شدن از حقوق رها نبوده، بل ه افراد در صورتی مری 

داشته باشرند.  از ح  انتخاب شدن برخوردار شوند که شرایط و ضوابط مقرر در قوانی  کشور را 
شرود   طور در منظومۀ حقوق اتاتی ایران ادارۀ امور کشور با ات ا به ارادۀ عمومی انلام می همی 

 6یابرد )برگرفتره از اصرل     که از رهگذر انتخابات مللش شورای ات می و... ای  م   تبلرور مری  
عددی بره موضروع   رو اصول مختلف قانون اتاتی و نیز قوانی  و مقررات مت ای  قانون اتاتی(. از

. هریرک از انتخابرات یادشرده از    انرد  انتخابات پرداخته و فرایند اجرای انتخابات را مشخص کرده
اهمیت خا  برخوردار اتت که در ای  میان، اهمیت انتخابات مللش شورای ات می غیرقابرل  

عرادی   گرذار  . بنابر اهمیت و جایگاه نظام انتخاباتی مللرش شرورای اتر می، قرانون    تردید اتت
قانون انتخابات مللش شورای ات می برای داوطلبران مللرش شرورای     21شرایطی را در مادۀ 
تمایزهرا و  جرگرۀ افغانسرتان     با شرایط مقرر در منظومۀ انتخابات ولسی  که  ات می فراه  کرده

ررتی های انتخاباتی، ای  پژوهش به ب ای نظام مقایسه  تشاب اتی دارد. پش نظر به اهمیتِ مطالعۀ
پرردازد ترا از    جرگه می  شوندگان مللش شورای ات می و ولسی تطبیقی شرایط نابر بر انتخاب

شروندگان ولسری    ای  رهگذر به ای  پرتش پاتخ دهد: وجوه اشتراک و افتراق شررایط انتخراب  
جرگۀ افغانستان و مللش شورای ات می ایران چیست؟ فرضیۀ نوشتار حاضر ای  اتت: برخری   
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ی مانند تابعیت، ت  و عدم توء پیشینۀ کیفری و محرومیرت موقرت برخری افرراد و     شرایط عین
تری  مرزهای مشترک دو نظام انتخاباتی مورد مقایسره   مقامات ح ومتی از کاندیدا شدن از م  

اتت. اما برخی شرایط ذهنی و انتزاعی نظیر اعتقاد و التزام عملری بره اتر م، نظرام جم روری      
ری به قانون اتاتی و والیت مطلقۀ فقیه از الزامات متمایز شرایط انتخابرات  ات می ایران، وفادا

 شوندگان دو مللش یادشده اتت.
هرای    ههرا، مقراالت و رترال    در خصو  پیشینۀ تحقی  باید یادآور شرد کره هرچنرد کتراب    

شوندگان مللش شورای ات می نگاشته شرده اترت،    متعددی دربارۀ انتخابات و شرایط انتخاب
شروندگان   تاکنون اثری علمی که حاوی روی رد تطبیقی در زمینۀ شرایط مترتب برر انتخراب  اما 

رو در ایر    ایر   رشرته تحریرر درنیامرده اترت. از     جرگه باشد بره   مللش شورای ات می و ولسی
جرگۀ افغانستان و مللش شورای ات می ایرران    تحقی ، نخست کلیات حاک  بر انتخابات ولسی

جرگره   شوندگان مللش شورای ات می و ولسی  شود، تپش شرایط انتخاب یبه بحث گذاشته م
 گردد. از منظر تطبیقی بررتی می

 

 جرگۀ افغانستان و مجلس شورای اسالمی ایران  کلیات حاکم بر ولسی
  منظور آشنایی بیشتر و ب تر با کلیات نابر بر انتخابات دو مللرش شرورای اتر می و ولسری     به

جرگره و   ۀ نمایندگی و...، نخست الزم اتت تا نگاهی کلی و اجمالی به ولسی جرگه، تاختار، دور
 مللش شورای ات می داشته باشی .

 

 جرگه  ولسی. 1
گذاری عادی را م لرف بره اتخراذ تردابیر و      گذار اتاتی جم وری ات می افغانستان قانون قانون

نی و عادالنره بررای کلیرۀ    ترتیباتی در قانون انتخابرات نمروده اترت ترا اصرل نماینردگی همگرا       
قانون اتاتی(. مفروض مادۀ یادشده گویرای   19مادۀ  0ش روندان کشور تأمی  گردد )پاراگراف 

عنوان اصل همگانی و عادالنه برای عموم مردم افغانستان اترت. بره    شناتایی اصل نمایندگی به
تری   عنوان عالی به قانون اتاتی، شورای ملی دولت جم وری ات می افغانستان 10اتتناد مادۀ 

کنرد. شرورای ملری     ارگان تقنینی، مظ ر ارادۀ مردم آن اترت و از قاطبرۀ ملرت نماینردگی مری     
 12جرگه )مللش بزرگران( اترت )مرادۀ      و مشرانو  جرگه افغانستان متش ل از دو مللش ولسی 

نفر اترت کره بررای مردت پرن  ترال از تروی         201جرگه   قانون اتاتی(. تعداد اعضای ولسی
هرا   شوند و انتخاب ملردد آن  ش روندان در انتخابات آزاد، همگانی، مستقی  و مخفی انتخاب می

جرگه متناترب برا جمعیرت     قانون اتاتی(. اعضای ولسی  19برای دورۀ بعد ب مانع اتت )مادۀ 
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ای بره مللرش راه پیردا     مرحله هر والیت )اتتان( در چارچوب نظام انتخاباتیِ اکثریتیِ تادۀ یک
عنروان   جرگه در آغاز دورۀ کاری خود، یک نفر از اعضای خرود را بره   نند. نمایندگان ولسی ک می

عنروان   عنوان نایرب اول و نایرب دوم و دو نفرر را بره     رئیش برای یک دورۀ تقنینی و دو نفر را به
کننرد. ایر  اشرخا  هیئرت اداری ولسری       تال انتخاب می منشی و نایب منشی برای مدت یک

نامۀ اصول وبایف داخلی مللش، وبایف خرویش   دهند و در چارچوب آئی  ل میجرگه را تش ی 
 (.203،   0930ر محمدی، 262،   0913د )دانش، کنن  را اجر می

هرای پارلمرانی و    اداری، گرروه  جرگه افزون بر صرح  عمرومی مللرش، هیئرت      در بدنۀ ولسی 
هرای مللرش    حق  کارویژههای مشترک، تخصصی و خاصی برای ت های عمومی و کمیته کمیسیون
 96و  21-24گذاری، نظارت بر اعمال دولتی و امرور مرالی و بودجره وجرود دارد )مرواد      نظیر قانون

جرگره در هرر ترال ن ره       جرگه(. مدت کار دورۀ اج س ولسی نامۀ اصول وبایف داخلی ولسی  آئی 
ی در صرح  عمرومی   گیرر  د. رأیشرو   ماهره تقسری  مری     ماه اتت که به دو دورۀ کاری چ ار و نی 

هرا   مللش به صورت علنی انلام شده، نصاب آن با حضور اکثریت کل اعضا ت میل و تصمیمات آن
 نامۀ اصول وبایف داخلی(. آئی  63و  66گردد )مواد  با اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می

 

 . مجلس شورای اسالمی ایران2
لش شورای ات می، چ ار ترال  قانون اتاتی، دورۀ نمایندگی مل 69بر اتاس بند نخست اصل 

قرانون   4مللرش اترت. بره اترتناد مرادۀ        زمان با دورۀ نمایندگی نمایندگان نیز ه   اتت. دورۀ
ای فاقرد   ، درصورتی که بنابه دالیلی حوزه0931آبان  3انتخابات مللش شورای ات می مصوب 
شرود.   اب نماینده اقدام مری ای نسبت به تعیی  و انتخ دوره نماینده باشد، از طری  انتخابات میان

  مللش خواهد بود.  گونه منتخبان محدود به پایان دورۀ نمایندگی ای   در چنی  صورتی دورۀ
ای به ممنوعیت انتخراب دوبرارۀ نماینردگان نشرده      در قانون اتاتی و قانون انتخابات، اشاره

لی ب مرانع اترت. طبر     های متعردد و متروا   ه اتت. بنابرای ، تلدید انتخاب نمایندگان برای دور
قانون انتخابات مللش شورای ات می، درصورتی که بیش از یرک ترال بره پایران دورۀ      4  مادۀ

های فاقرد نماینرده انلرام خواهرد شرد.       ای در حوزه دوره مللش باقی مانده باشد، انتخابات میان
ماه به پایان چنانچه تعداد نمایندگان مللش کمتر از چ ارپنل  ملموع نمایندگان شود و شش 

شود. پارلمران ایرران بره لحراخ تراختار       ای انلام می دوره مللش باقی باشد، انتخابات میان  دوره
مللسی اتت، ولری قروۀ مقننرۀ آن چنردان بسریط و تراده نیسرت، زیررا بنرابر           دارای نظام تک

کرام    م حظات انطباق قوانی  و مقررات با موازی  شرعی و قانون اتاتی ای  ن راد از دو رکر    
،   0913، 2متمایزِ مللش شورای ات می و شورای نگ بان تش یل شده اترت )هاشرمی،     

دارد که مللش شرورای   قانون اتاتی مقرر می 39(. اصل 003،   0913ر عمید زنلانی، 291
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ات می بدون وجود شورای نگ بان اعتبار قانونی نردارد. وبیفرۀ ایر  شرورا پاترداری از اح رام       
هاتت. اما برخی  ن اتاتی از نظر عدم مغایرت مصوبات مللش شورای ات می با آنات م و قانو

نویسندگان بر ای  باورند ازآنلا که تصویب قوانی  انحصارا  کارویژۀ مللش اتت، پش قوۀ مقننره  
عنوان مرجع نابر در خصو  انطبراق   متش ل از مللش شورای ات می و نیز شورای نگ بان به

(. همچنری  در نوشرتۀ   000،   0913ع و قانون اتاتی اتت )م رپرور،  مصوبات مللش با شر
کنندگان قانون اتاتی با تأثیرپرذیری و الگروبرداری از شرورای قرانون      دیگری آمده اتت: تدوی 

،   0911)گرجی، اند  اتاتی فرانسه، اقدام به شناتایی مرجع موتوم به شورای نگ بان نموده
 ، مللش ایران با افغانستان متفاوت اتت.(. بنابرای ، از لحاخ تاختار006
 

جرگررۀ افغانسررتان و مجلررس شررورای  شرروندگان ولسرری  شرررایط انتبررا 
 اسالمی ایران

شدن همگرانی اترت، امرا بردون تردیرد در اغلرب کشرورها         درتت اتت که امروزه ح  انتخاب 
اجرد شررایطی   ها بایستی و شوندگان برای اتتفاد از ای  ح  همانند دیگر حقوق و آزادی انتخاب

جرگه به   توان در خصو  کاندیدای دو مللش شورای ات می و ولسی باشند. ای  شرایط را می
بندی شررایط بره عینری و ذهنری و نیرز       ها، دتته بندی کرد که از جملۀ آن اعتبار مختلف دتته

بندی شرایط به دو گروه ایلابی و تلبی اترت کره در ادامره بره شرر  زیرر توضری  داده         دتته
 شود: می
 

 شرایط ایجابی .1

منظور  منظور از شرایط ایلابی، شرایطی اتت که شخص به صورت طبیعی در جامعۀ تیاتی به
های عق نری   ها برخوردار اتت. ای  شرایط باید دارای ویژگی مندی از حقوق انتخاباتی از آن ب ره

ی ن ادهای انتخابراتی  ای از واجدی  شرایط از تو و عینی باشد تا دتتاویزی برای محرومیت عده
(. تقریبا  همۀ کشورها در قوانی  اتاتری یرا قروانی  انتخابراتی     296،   0911نشود )خسروی، 

گذاران اع  از اتاتی و عادی افغانستان و ایرران،   اند. برای مثال، قانون چنی  شرایطی را پذیرفته
اند  سی جرگه مقرر کردهشوندگانِ در مللش شورای ات می و ول شرایطی ایلابی را برای انتخاب
 که رئوس آن از ای  قرار اتت:
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 تابعیت .1. 1
عبارت اتت از رابطۀ تیاتی و معنوی کره شرخص را بره دولرت     »در یک برداشت کلی، تابعیت 

شوندگان باید تابعیت یک  (. بنابرای ، انتخاب26،   2،   0911)نصیری، « کند معی  مرتبط می
تیاتی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی اتت که یرک    بعیت رابطۀکشور را داشته باشندر چراکه تا

تواند از حقوق تیاتی، اجتماعی و فرهنگری آن کشرور    موجب آن می فرد با یک دولت دارد و به
ر عنابی و خلیلی شلاعی، 003،   0931عنوان یک ش روند اتتفاده کند )عباتی و جعفری،  به

وم عدم دخالت بیگانگان در ترنوشت تیاتی، (. فلسفۀ وجودی ای  شرط، اصل لز31،   0931
( و 016،   0931نرژاد،   اجتماعی کشور دیگر و لزوم حفر  اترتق ل تیاتری کشرور )حبیرب     

گذار اع  از  (. قانون303،   0933زاده،  تنلش علقۀ روحی شخص اتت )عطریان و خانی والی
ابرت از آزادی و حاکمیرت   منظور پیشگیری از نفوذ بیگانگران و حف  اتاتی و عادی افغانستان به

جرگه شناتایی کرده اتتر با ای  توضی  که  شوندگان ولسی  کشور، شرط یادشده را برای انتخاب
بایست تابعیت )اصلی یا اکتسابی( افغانستان را داشرته باشرند    جرگه می نامزدان انتخابات ولسی 

قرانون انتخابرات    21مادۀ  2ند انتخابات(. ب قانون  93و  93مواد  0اتاتی و بند  قانون  10)مادۀ 
را از شررایط  « تابعیرت کشرور جم روری اتر می ایرران     »مللش شرورای اتر می ایرران نیرز     

در « تابعیرت »داند. آنچنان کره م حظره شرد، وا ۀ     پذیری در مللش شورای ات می می انتخاب
نظر  خست چنی  بهاتناد باال اع  از افغانستان و ایران به صورت عام بیان شده اتت که در نگاه ن

رتد تابعیت در اینلا، نابر بر هر دو وجه تابعیت یعنی اکتسابی و اصلی اتت که البتره ایر     می
محردودیت زمرانیِ   »گذار افغانستان بررای تابعران اکتسرابی     برداشت درتت نیست. چراکه قانون

ت  تابعیرت  تعیی  کرده اتت و در نظام حقوقی افغانستان، تابعان اکتسابی به شرط داش« موقت
قرانون اتاتری،    10شدن برخوردار شوند. ای  وضعیت در مادۀ  توانند از ح  انتخاب  ده تاله می

بینری شرده و در هرر دو ترند یادشرده       قرانون انتخابرات افغانسرتان پریش     93و  93مواد  0بند 
محدودیت زمانیِ ده تاله برای تابعان اکتسابی تعیی  شده اتت. ناگفتره پیداترت، منطر  ایر      

عنوان  محرومیت موقتِ زمانی بر منط  تیاتی ن فته اتت تا به ای  وتیله، با حضور یک فرد به
تابع اکتسابیِ ده تاله، چنی  فرض خواهد شد که وی به ای  ترزمی  علقره پیردا کررده اترتر     

گرذار اتاتری جم روری اتر می      هرچند چنی  فرضی الزاما  قابل احراز نیست. بنرابرای  قرانون  
به تابعان اکتسابی اجازه داده اتت پش از تپری شدن بازۀ زمانی ده تاله، در انتخابات  افغانستان

گرذار ایرران در قرانون انتخابرات      عنوان کاندیدا شرکت نمایند. درمقابرل، قرانون   ملالش مقننه به
مللش شورای ات می، هرچند شرط تابعیت را به صورت عام بیان نموده و به تابعیت اکتسابی و 

ش، 0931قرانون مردنی اصر حیِ ترال      312ای ن رده اتت، ولی با نگاهی به مرادۀ   اشارهاصلی 
خصرو    هرا بره   گذار ایران تابعان اکتسابی را از اشتغال به برخی تمت گردد که قانون آش ار می
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تمت نمایندگیِ مللش شورای ات می ممنوع کرده اتت. درنتیلره، تابعران اکتسرابی از حر      
 312ند. ای  درحالی اتت که به اتتناد مرادۀ  ا محروم« اط قا »ات می  داوطلبی مللش شورای

، تابعان اکتسابی پش از ده تال از تاریخ صدور تابعیت 0960دی  1قانون مدنی اص حی مصوب 
پریش از   312توانستند به عضویت مللش شورای ات می درآیند و ای  شرط ریشه در مادۀ  می

 (.60،   0910زاده،  یانق ب ات می داشته اتت )تق
گرذار افغانسرتان زمینرۀ حضرور      توان گفت قانون با عنایت به مطالب باال در مقام مقایسه می

تابعان، اع  از اکتسابی و اصلی را برای کاندیدا شدن در انتخابات ولسی جرگره شناترایی کررده    
رای اتر می ممنروع   گذار ایران حضور تابعان اکتسابی را در انتخابات مللش شرو  اتت. اما قانون

نموده اتت که باهرا  برای آن اترت ترا از ورود و نفروذ بیگانگران در مللرش شرورای اتر می        
عمل آید و از ای  رهگذر اتتق ل تیاتی، منرافع ملری، حاکمیرت ملری و مصرال        جلوگیری به

مردم حف  گردد. ناگفته پیداتت ایر  شررط در دترتۀ شررایط عینرِی کاندیرداهای انتخابرات        
 توان در مورد ای  شرط اب ار نظر نمود. آید، چراکه با م حظۀ شناتنامۀ افراد، می شمار می به
 

 . شرط سن2. 1
های خا ، مستلزم ای  اتت که کسری   تمت نمایندگی بنابه دالیلِ تخصصی بودن و پیچیدگی

ای از ف ر  و درک تشرخیص مصرال  و منرافع عمرومی و       کننردۀ آن باشرد کره بره درجره      اعمال
های فرهنگی، تربیرت،   داری رتیده باشد. تعیی  حداقل ت  برای کاندیدا متناتب با زمینهزمام

نوع نظام انتخاباتی، تیاتی و غیره متفاوت و متنوع خواهد بود. تلربۀ کشورهای مختلف نشران  
دهد که همۀ کشورها شرط حداقل ت  را در قانون اتاتی یا عادی مرتبط با انتخابات مقررر   می

گذاران کشورهای ایران و افغانستان، حداقل تر  را   (. قانون246،   0911)خسروی،  اند نموده
ترال تمرام    20و  91جرگه به ترتیب   شوندگان دو مللش شورای ات می و ولسی برای انتخاب
قرانون   21مرادۀ   3قانون انتخابات افغانسرتان و بنرد    93قانون اتاتی،  10)مواد اند  تعیی  کرده

تواننرد در   (ر یعنی در منظومۀ انتخابات مللش شورای ات می ایران افررادی مری  انتخابات ایران
تال تمام را داشته باشند، امرا در    91عنوان کاندیدا مشارکت نمایند که حداقل ت   انتخابات به

 20نویسی به تر    توانند کاندیدا شوند که در روز نام جرگه، افرادی می چارچوب انتخابات ولسی 
 تیده باشند.  تال تمام ر

راحتری قابرل تشرخیص و     ناگفته پیداتت شرط حداقل و حداکثر ت  از طری  شناتنامه به
( و لرذا از شررایط عینری انتخابرات در هرر دو      026،   0930زاده،  احراز اتت )داوری و رضائی

در   آید. با توجه به شرط یادشده در منظومۀ حقوق عمومی ایران و افغانستان حساب می کشور به
توان گفت هرر دو نظرام بره فراخرور اقتضرائات و نیازهرای تراریخی، فرهنگری،          مقام مقایسه می
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اجتماعی و تیاتی خود ت  را از شرایط متنابر بر کاندیداتوری دو مللش شرورای اتر می و   
شوندگان مللش شورای ات می تر    با ای  تفاوت که برای انتخاب اندر جرگه تلقی نموده ولسی 
تال تمام شناترایی   20جرگه ت    شوندگان ولسی گرفته شده، اما برای انتخاب تال درنظر 91

گذار ایران افزون بر تعیری  حرداقل تر ، حرداکثر      قابل ذکر ای  اتت که قانون   شده اتت. ن تۀ
گرذار   قرانون انتخابرات(، ولری قرانون     21مرادۀ   3تال را نیز شناتایی کرده اتت )بنرد   30ت  

جرگه صرراحت نردارد و از ایر      شوندگان ولسی  اکثر ت  برای انتخابافغانستان در خصو  حد
حیث نسبت به نظام انتخاباتی مللش شورای ات می ایران روی ررد نامناترب را اتخراذ نمروده     

بره   30درتتی به ای  موضوع واقف بوده که افرراد براالی تر      گذار ایرانی به اتتر چراکه قانون
هرا   امور تخصصی و پیچیدۀ تمت نمایندگی را ندارند و آن لحاخ جسمی و ف ری توانایی اجرای

درخور تأمل دیگر در خصرو  حرداقل      را از عضویت نمایندگی در مللش منع کرده اتت. ن تۀ
گذار ایرانی در زمینۀ حداقل تر    ت  در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان، ای  اتت که قانون

تال تر  بررای    91تختی را اتخاذ کرده، زیرا  برای داوطلبان مللش شورای ات می، تیاتت
ترال   20نمایندۀ مللش شورای ات می عدد باالیی اتت. بنابرای  شایسته اتت ای  شررط بره   

 کاهش یابد.
 

 . شرط پرداخت مبلغ معین و داشتن تأییدیۀ هزار نفر واجد رأی3. 1
ه داوطلبان با تسرلی  ترند   آید، چراک شمار می ای  شرط نیز از شرایط عینی منظومۀ انتخابات به

توانند ادعای خود را اثبات کننرد. برا نگراهی بره منظومرۀ انتخابرات ایر  دو کشرور،          مربوطه می
شود شرط پرداخت مبلغ و داشت  تأییدیۀ رأی صرفا  در خصرو  کاندیردای ولسری     مشاهده می

انتخابرات،    قرانون  39مرادۀ   0بند « الف»موجب قسمت  جرگۀ افغانستان شناتایی شده اتت. به 
جرگه اتت، باید یک هزار ورقِ تأییدیۀ رأی از واجدان شررایط    فردی که در صدد نامزدیِ ولسی

عنروان حر  نرامزدی     رأی دادن در حوزۀ مربوطه أخذ کرده باشد و مبلغ تی هزار افغرانی را بره  
کاندیردا  درصد آرای قانونی، دوباره به  2پرداخت نماید که ای  مبلغ در صورت پیروزی یا کسب 

شود. ای  شرط از آن دتته شرایطی اتت که در نظام حقوقی ایران شناتایی نشده،  پرداخت می
درتتی برای پیشگیری از اخر ل در نظرام انتخابراتی و جلروگیری از      گذار افغانستان به اما قانون
ه اتت ترا  گر و فاقد پایگاه اجتماعی ای  شرط را شناتایی کرد های عبث، ورود افراد اخ ل هزینه

« اصرل نماینردگی  »هر فردی نتواند انتخابات را به باد اتت زا و بازی بگیرد، چراکه انتخابات برر  
اتتوار اتت. بنابرای  در مقام مقایسه در منظومۀ انتخاباتی دو کشور ایران و افغانسرتان، در ایر    

مناترب داشرته   گذار افغانستان از ای  حیث، روی رد و نگرش مثبت و  خصو  باید گفت، قانون
 شود. اتت و جای خالی ای  شرط در منظومۀ انتخاباتی ایران احساس می
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 شرط داشتن مدرک تحصیلی .4. 1
ای  شرط همانند شرایط باال ازجمله شرایط عینی و ایلابی داوطلبان انتخابات مللرش شرورای   

سرلما   ترر شردن جوامرع و روابرط اجتمراعی م      ات می اتت. با توجه به بغرن  شدن و تخصصری 
تر شده اتت. بر ای  اتاس،  ها و وبایف نمایندگان نسبت به گذشته دشوارتر و پیچیده مسئولیت

های الزم باشند تا بتوانند با اتتفاده از تبحرر و دانرش خرویش در     نمایندگان باید دارای تخصص
 (.010،   0911زمینۀ رفع نیازهای جامعه تدابیر اصولی بیندیشند )گرجی ازندریابی، 

جم وری ات می ایران شرط یادشده برای کاندیداهای مللش شرورای اتر می درنظرر     در
گرفته شده اتتر به ای  معنا که داوطلبان نمایندگی مللش باید مردرک تحصریلی کارشناتری    

قانون انتخابات(، اما شررط مردرک تحصریلی     21مادۀ  4ارشد یا معادل آن را داشته باشند )بند 
ترواد و   نی  انتخاباتی افغانسرتان گنلانرده نشرده اترت، بل ره افرراد بری       تن ا در چارچوب قوا نه
گذار اتاتری و عرادی افغانسرتان     توانند نامزد انتخابات شوند که ای  تغافل قانون تواد نیز می ک 

درصرد مرردم آن    66حال، باید توجه داشت در افغانستانی که حردود   ای  غیرقابل توجیه اتت. با
توان چنی  خأل قانونی را توجیه کرد و البته شرط یادشرده   ند، چگونه میتواد هست تواد وک  بی

در قوانی  انتخاباتی بسیاری از کشورها مقرر نشده اتت. در کشور ایران برا این ره قیرد مردرک     
توانرد بره معنری توجره وافرر بره اصرل         تحصیلی در مقطع کارشناتی ارشد برای داوطلبران مری  

رتد ای  شرط باعث شده اتت افراد مختلفی میل  نظر می ا بهتاالری و تخصص باشد، ام شایسته
ارشد داشته باشند و برخی از افراد با وجود دارا برودن شایسرتگی، بره      به أخذ مدرک کارشناتی

،   0931دلیل نداشت  مدرک یادشده از ح  انتخاب شدن محروم شوند )عباتی و جعفرری،  
رترد نتروان ارتبراط معنراداری بری  اصرول        ینظرر مر   حرال از منظرر تحلیلری، بره     ایر   (. با026
برقرار کرد. به بیان دیگر، آیرا فرردی   « مدرک کارشناتی ارشد»با « نمایندگی»و « دموکراتی»

که مث   دارای مدرک کارشناتی اتت، از اهلیت و صر حیت الزم بررای انلرام امرر نماینردگی      
 (.00،   0930رتد پاتخ منفی باشد )موالئی،  نظر می برخوردار نیست؟ به

 

 . شرط سالمت5. 1
وبیفۀ نمایندگی اقتضا دارد که نماینده از ت مت و توانایی جسرمی و روانری برخروردار باشردر     

 (.200،   0911نحوی که عرفا  و عم   فرد قادر به انلام وبیفۀ نمایندگی باشد )خسروی،  به
ی چنری  آمرده اترت:    قانون انتخابات مللش شورای ات م 21مادۀ  6شرط یادشده در بند 

ایر  شررط از   «. داشت  ت مت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی، بینایی و گویرایی »
راحتی قابل تشرخیص   االحراز بوده و از طری  شرایط عینی نظیر گواهی پزش ی، به شرایط ت ل

(. درمقابررل، چنرری  شرررطی در منظومررۀ 026،   0930زاده،  و احررراز اتررت )داوری و رضررائی
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گونه محدودیت و ممنوعیت از ای   بینی نشده اتت، بل ه هیچ تن ا پیش جرگه نه  تخابات ولسیان
حیث برای افراد فاقد ت مت جسمی وجود ندارد. البته ای  کاتتی بر نظام انتخاباتی افغانسرتان  

ۀ تردیرد در انلرام وبیفر    های یادشده باشند بری  وارد اتت، چراکه منطقا  افرادی که فاقد توانایی
 خطیر نمایندگی با مش  تی روبرو خواهند شد. 

بینی چنی  شرطی در نظام انتخاباتی ایران ن ترۀ قروت    در پاتخ به ای  پرتش که آیا پیش
آید یا نه، باید گفت ازآنلایی که امر نمایندگی از اموری اتت که نماینده برای انلرام   شمار می به

اترت کره البتره از    « ت شنوایی، بینایی و گویایینعم»آن نیازمند ت متی در حد برخورداری از 
منظر فلسفی قابل دفاع اتت، چراکه امر نمایندگی از امرور اصرالتی نیسرت، بل ره از آن دترته      

آید که نماینرده از طریر  آن در صردد اترت امرور مربروط بره نماینردگی را          شمار می اموری به
واجب انلام امر نمایندگی، ت متی اتت. درتتی انلام دهد و منطقا  به بیان اصولیی ، مقدمۀ  به

ش طرحی از طرف فراکسیون حمایرت از حقروق معلروالن بره هیئرت      0934حال، در تال  باای 
بینی شده  پیش« افراد نابینا»رئیسۀ مللش شورای ات می تقدی  شد که در آن ام ان داوطلبی 

 (./http://www.icana.ir/Fa/News)بود که باهرا  به ترانلامی نرتید 
گذار ایران در منطوق قرانون   باید گفت که قانون« ت مت روحی و روانی»اما در مورد شرط 

انتخابات به ای  مسئله اشاره ن رده اتتر هرچند منطقا  افراد فاقد ت مت روحی و روانی نظیرر  
تواننرد   توانند مصال  یا تود و زیان خویش را تشخیص دهند و به طری  اولری نمری   ملنون نمی

بینری ایر  شررط در منظومرۀ      رو، مم   اترت پریش   ای  ال  ش روندان را تشخیص دهند. ازمص
حرال، حتری در نبرود ایر  شررط،       ایر   انتخابات مللش شورای ات می ضروری جلروه کنرد. برا   

توانرد درعمرل    توانند در انتخابات کاندید شوند، زیرا یک فرد ملنون نمری  منطقا  نمی« ملانی »
را داشته باشد و لذا به صورت خودکرار از گردونرۀ   « شرط مدرک کارشناتی ارشد»برای نمونه، 

قرانون انتخابرات    91مرادۀ   3همه، باید توجه داشت که در بنرد   داوطلبی کنار خواهد رفت. باای 
اندر بر ای   از داوطلب شدن نمایندگی مللش محروم شده« محلوری »مللش شورای ات می، 

 در قانون حاصل اتت.« ت مت روحی و روانی»شرط  اتاس، غایتِ
با توضیحات باال، مشخص اتت که اتاتا  اقتضایِ عدالت، انصاف و دموکراتی آن اترت کره   
افرادی که بنابر علل و عوامل مختلف ذهنی، روانی و روحی دچار معیوبیت یا معلولیرت هسرتند   

افراد در ج ت تشخیص مصلحت و حر   از دایرۀ شمول ای  ح  مستثنا شوند، چراکه خودِ ای  
اطرل در  توانند در تشخیص ح  از ب گذار هستند و درنتیله نمی خود، نیازمند حمایت ویژۀ قانون

 مقام نمایندگی باهر شوند.
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 شرط اعتقاد به اسالم و وفاداری به رئیس حکومت و قانون اساسی .6. 1
ابرراز وفراداری بره اصرل     »(، 21مادۀ  0 )بند« اعتقاد به ات م»ای  شرط، درواقع از ته قسمتِ 

( تش یل شرده اترت.   21مادۀ  9)بند « وفاداری به قانون اتاتی»و « مترقی والیت مطلقۀ فقیه
هرا   االحرراز بروده کره بررای تشرخیص آن      ناگفته پیداتت ای  شرایط از شرایط ماهوی و صرعب 

ایر  شررایط در برخرورداری     بل ه بنابه اهمیت  اتت، ابزارهای نوعی و عینی درنظر گرفته نشده 
های تشخیص و احرراز ایر  شررایط،     گذار ایران با قید ن ردن راه فرد از وصف صال  بودن، قانون

درواقع به هر طری  معتبری که ای  شرایط برای مرجع تشخیصِ ص حیت قابل احراز باشد، آن 
قرانون انتخابرات   (. در چرارچوب  023،   0930زاده،  را معتبر شناخته اترت )داوری و رضرائی  

ایران، کاندیداهای مللش شورای ات می باید معتقد به ات م باشرند و الترزام عملری بره نظرام      
مقدس جم وری ات می ایران و نسبت به قانون اتاتی و اصل مترقی والیت مطلقۀ فقیه ابرراز  

یط مراهویِ  قانون انتخابات(. ای  شرایط در زمرۀ شررا  21مادۀ  4و  0-2وفاداری کنند )بندهای 
روی   ایلابی قرار دارد. ن ته اینلاتت که در احراز ای  شررایط، برافرت و ترختی زیرادی پریشِ     

، «التزام»و « اعتقاد»ای شرایط همچون  نابران انتخابات وجود دارد. هرچند که در خصو  پاره
افرراد،   رتد، همچنان که در تیرۀ ات می برای مسلمانان شرناخت   نظر می اع م اعتقاد کافی به

ِصرف ادای ش ادتی  کافی اتت، اما شرط الترزام بره اتر م و نظرام جم روری اتر می جنبرۀ        
های متفاوت قرار گیرد و اِعمال تلیقه جایگزی  نظرارت   رفتاری دارد و مم   اتت مورد ارزیابی

حال، شرایط یادشده به لحاخ مرذهبی   ای  (. با31ر30،   2،   0910طرفانه شود )هاشمی،  بی
دن نظام، در چارچوب قانون انتخابات مللش شورای ات می ایران مقرر شده اتت و شرورای  بو

های مختلف، نظرری خر ف نظرر یادشرده      نگ بان و ملمع تشخیص مصلحت نظام در مناتبت
اند. برای نمونه، شرورای   گونه شرایط را در ص حیت شورای نگ بان دانسته اند و احراز ای  داشته

( قانون انتخابات مللش شورای ات می مصروب  02) ۀالحاق یک تبصره به مادطر  »نگ بان در 
کره  را واگذاری اختیارات مربوط به نظارت برر انتخابرات   »، چنی  اع م داشته اتت: «ش0931

قرانون   33... مغرایر اصرل   مطاب  قانون اتاتی صرفا  از وبایف و اختیارات شورای نگ بان اترت 
(. ایر  نظرر در ادامره مرورد     11/20/2601ۀ شماربه  0911آبان  23اتت )نظر مورخ « اتاتی...

 ۀشررماربرره  0911آذر  1تأییررد ملمررع تشررخیص مصررلحت نظررام قرررار گرفررت )نظررر مررورخ   
تن را رتریدگی بره شررایط      شود که شرورای نگ بران و ملمرع نره     (. م حظه می20360/1010

انرد، بل ره مفروضرا  کسرانی      داوطلبان انتخابات را در ص حیت انحصاریِ شورای نگ بان دانسرته 
طور عام و نیرز   ها به توانند در انتخابات مللش، داوطلب تمت نمایندگی شوند که شرایط آن می

 ها )همچون اعتقاد به والیت مطلقۀ فقیه( از توی ای  شورا احراز شده باشد.  شرایط خا  آن
عنروان   ور بره در خصو  شرط وفاداری به قانون اتاتی باید گفت: قرانون اتاتری هرر کشر    



 0931 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 01مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     447

های یک ملت اتت، لذا حف  و پاتداری از آن از ت الیف هر  ها و ارزش میثاق ملی، بیانگر آرمان
(. ابرراز وفراداری کاندیرداهای    393،   0930ش روند و عضو جامعۀ تیاتری اترت )مظفرری،    

 مثابۀ میثاق حقروقی، تیاتری و ملری    انتخابات مللش شورای ات می ایران به قانون اتاتی به
شررط ابرراز وفراداری بره قرانون      درکنار شرایط باال ازجمله شرایط انتزاعی و ذهنی آمده اترت.  

ترری    رتد، زیرا مللش ی ی از م ر   نظر می اتاتی از توی داوطلبان انتخابات، معقول و بلا به
 که فرد نماینده به قانون اتاتری وفرادار نباشرد، بره     رود. درصورتی  شمار می ارکان قوۀ مقننه به

شأن مللش وفادار و ملزم نخواهد بود. از ای  حیث شرط یادشرده در قرانون انتخابرات مللرش     
هرا و خصوصریات نظرام انتخابرات ایرران در مقایسره برا منظومرۀ          شورای ات می ی ی از برتری

گذار افغانستان اع  از اتاتی  شود، اما ای  شرایط از توی قانون انتخاباتی افغانستان محسوب می
« وفاداری به اصل مترقی والیت مطلقۀ فقیه»بیان نشده اتت. ناگفته پیداتت که شرط و عادی 

اعتقراد بره   »به لحاخ اکثریت بودن پیروان مذهب حنفی در افغانستان شناتایی نشده، اما شاید 
   شرط، گنلانده نشده اتت.لحاخ ماهیت انتزاعی و ذهنیِ ای در افغانستان، به« ات م
 

 عملی به نظامشرط التزام  .7. 1
ای  شرط از جمله شرایطی اتت که جنبۀ رفتاری دارد و از طری  رفترار داوطلرب قابرل احرراز     
اتتر بنابرای ، جنبۀ عینی دارد و در عال  عمل، قابلیتِ صدقِ آن قابل احرراز اترت. نگراهی بره     

 بره ایر  شررط    21مرادۀ   9قانون انتخابات مللش شورای ات می گویای آن اتت کره در بنرد   
گذار افغانستان در ای  خصو  ت وت اختیار کرده اتت. از  تصری  شده اتتر درحالی که قانون

ای  حیث، شرط یادشده در قانون انتخابات مللش شرورای اتر می ی ری از خصوصریات نظرام      
 شود. انتخابات ایران در مقایسه با منظومۀ انتخاباتی افغانستان محسوب می

ه در پاتخ به ای  پرتش که شریوۀ احرراز ایر  شررط چگونره      حال باید توجه داشت ک ای  با
رفترار  »اتت، پاتخ معقول و منطقی ای  اتت که اگر داوطلبی در مقرام رفترار اجتمراعیِ خرود     

و مغایر با اصول بنیادی  نداشته باشد، منطقا  نباید چنی  فرردی را فاقرد شررط    « تاختارش نانه
 (.03،   0930یادشده تلقی کرد )موالئی، 

 

 . شرایط سلبی2
،   0913تری اترت )احمردی،    خصلت برگزیدگی برای پارلمان طبعا  دربردارندۀ شرایط تخت

  دائمری یرا بره    طرور  (. برخی افراد به دلیل وضعیت خاصی که دارند، از ح  انتخاب شدن به260
 ندر به ای  مف وم که در خصو  اعمال ح ِ انتخاب شدن افراد مانعشو  صورت موقت محروم می
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توانند اقدام به نامزد شردن نماینرد. البتره برخری از      یا موانع وجود دارد و در صورت رفع آن، می
د. در ای  قسمت به بررتری شررایط   کن  طور دائ  از فرد تلب می موانع، ام ان انتخاب شدن را به

 پردازی . جرگه و شورای ات می می  شوندگان دو مللش ولسی تلبی انتخاب
 

 کیفری  وء پیشینۀنداشتن س .1. 2
رود. معموال  نمایندگان در مقایسه  شمار می حُس  تابقه از شرایط بنیادی  ص حیت کاندیداها به

با تایر افراد باید دارای تع د بیشتر و وفادار به قانون و مبلّغ اجرایری شردن درترت آن باشرندر     
رود.  توقرع رعایرت قرانون مری     ند و از واضع قانون بیشتر از دیگرانا ها خود واضع قانون چراکه آن

حال افرادی که بر اتاس قوانی  و مقررات مختلف جزایی مح وم به زنردان یرا مرت رب جرمری     
نوعی در ج ت تعارض و مخالفرت برا نظر      اند، عم   اصل حاکمیت قانون را نقض نموده، به شده

اند که  ثابت کرده شک چنی  افرادی اند. بی اجتماعی و ثبات تیاتی و اخ ق حسنه گام برداشته
ها نیستر پش مسل   قانون، حقوق تایر افراد، نظ ، امنیت و رفاه عمومی چندان مورد احترام آن

انرد، قطعرا  صر حیت وضرع      و بدی ی اتت کسانی که در مقام تابع قانون، دتت به نقض آن زده
 (. 200،   0911قانون را نخواهند داشت )خسروی، 

افغانستان و ایران در ای  خصو  متفاوت اترت. بره ایر      رویۀ کشورهای جم وری ات می
ترتیب که در قانون انتخابات مللش شورای ات می و قرانون ملرازات اتر می، مح ومران بره      
حدود شرعی، فساد اداری، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به مرواد مخردر، از حر  اجتمراعی     

 91اند. نگاهی بره مرادۀ    ندیدا محروم شدهعنوان کا شرکت در انتخابات مللش شورای ات می به
 00و  3، 0، 4ها )موضوع بنردهای   قانون انتخابات، گویای آن اتت که برخی از مح ومان دادگاه

ند. در کنار ای  تند خا ، در قانون ا طور دائمی محروم مادۀ یادشده( از ح  داوطلبی مللش به
 26و  20خاطیران و ملرمران، در مرواد     عنوان یک تند مادر در حوزۀ کیفرر  ملازات ات می به

بره برازۀ    20مواردی آمده اتت که با شرط نداشت  توء پیشینۀ کیفری مرتبط اترت. در مرادۀ   
« جررای  عمردی  »مح ومران  « ملازات تبعری »عنوانِ  به« محرومیت از حقوق اجتماعی»زمانیِ 

داوطلرب شردن در   »ازجمله مصرادی  حقروق اجتمراعی،     26اشاره شده اتت. در ادامه در مادۀ 
نمایرد کره    )بند الف( ذکر شده اتت. بر ای  مبنا چنی  مری « انتخابات... مللش شورای ات می

اگر شخصی در جرای  عمدی )موضوع قوانی  کیفری( مح وم گرردد، در چرارچوب برازۀ زمرانیِ     
برا   شود. اما می  ، از ح  داوطلب شدن در انتخابات مللش شورای ات می محروم0مقرر در قانون

                                                           
 اتت:بازۀ زمانیِ ملازات تبعی از ای  قرار . 0

 های تالب حیات و حبش ابد از تاریخ توقف اجرای ح   اصلی. الف( هفت تال در مح ومیت به ملازات
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عنروان   همران مراده، محررومی  بره     2شود که مطراب  تبصررۀ    تر به ماده، مشاهده می نگاه دقی 
مشرمول  « بطرور دائمری  »(، در خصو  ح ِ داوطلبیِ مللرش،  20ملازات تبعی )موضوع مادۀ 

 از پرش  گرردد  محروم اجتماعی حقوق از تبعی ملازات عنوان به هرکش» محرومیت هستند. لذا
 وی مح ومیرت  تبعری  آثرار  و شود می حیثیت اعاده قانون ای ( 20)ۀ ماد رد مقرر مواعد گذشت
 دائمی طور به مزبور حقوق از که ماده ای ( پ) و( ب) ،(الف) بندهای مورد در مگر گردد می زائل

هرای براال را از    گذار عادی ایران مح ومان بره ملرازات   گردد قانون م حظه می«. شود می محروم
 عنوان داوطلب به صورت دائ  محروم کرده اتت. لش شورای بهشرکت در انتخابات مل

جرگه بیران شرده و در    در افغانستان نیز نداشت  تابقۀ کیفری از شرایط تلبی انتخابات ولسی 
از طرف مح مه به ارت اب جرای  ضدبشرری و  ».... قانون اتاتی چنی  آمده اتت:  10مادۀ  2بند 

گرذار اتاتری    شرود قرانون   آنچنران کره مشراهده مری    «. دحرمان از حقوق مدنی مح وم نشده باش
جرگره   افغانستان صرفا  مرت بان جرای  ضدبشری و جنایت را از کاندیدا شدن بره انتخابرات ولسری    

ممنوع کرده اتت و به اتتناد کد جزای افغانستان، جنایت جرمی اتت که مرت رب آن بره حربش    
تال زندان(، حبش دوام درجۀ  21تا  06ل )از تال زندان(، حبش دوام درجۀ او 00تا  0طویل )از 
(. حرال جررای  فسراد اداری    90شرود )مرادۀ    تال زندان( و یا اعدام مح روم مری   91تا  21دوم )از 

همانند رشوه، اخت س و توء اتتفاده از ص حیت و مقام و قاچاق مواد مخدر ذیل جررای  جنایرت   
یافتره   گاهانه بخشی از حملۀ گسترده یرا ترازمان  شمار آمده و جرایمی که رفتار مرت ب عمدا  و آ به

 شود و مصادی  آن از ای  قرار اتت: علیه یک گروه غیرنظامی باشد، جرم ضدبشری شناخته می
بردگی گرفت ، اخرا  یا کوچ اجباری یک جمعیت، حبش کردن یا ایلاد  قتل، نابودتازی، به

الملل، شر نله، تلراوز    حقوق بی  های جسمانیِ مخالف قواعد اتاتی محرومیت شدید از آزادی
ترازی اجبراری یرا هرر شر ل       جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقری  

دیگری از خشونت جنسی از همان تط ، بازداشت و آزار هر گروه یا جمعیت به دالیل تیاتی، 
ژادی )مرواد  نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و... ناپدید کردن اجباری اشخا  و تبعریض نر  

 (.933و  911، 931، 990
باتوجه به مطالب باال در خصو  شرط عدم تروء ترابقۀ کیفرری در منظومرۀ انتخابرات دو      

و « حرمران از حقروق مردنی   »گرذار افغرانی ذیرل عبرارتِ      توان گفرت قرانون   مللش یادشده، می
گفتره را   درترتی شررط پریش    بره « محرومیت از حقوق اجتماعی»گذار ایرانی ذیل عبارتِ  قانون

                                                                                                                                        
 ۀجنایت واردشده بیش از نصف دی ۀکه دی  ب( ته تال در مح ومیت به قطع عضو، قصا  عضو درصورتی

 چ ار. ۀعلیه باشد، نفی بلد و حبش تا درج ملنی
 ۀجنایت واردشده نصف دی ۀکه دی  ، قصا  عضو درصورتیپ( دو تال در مح ومیت به ش ق حدی

 پن . ۀعلیه یا کمتر از آن باشد و حبش درج ملنی
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و افررادی را کره    شوندگان دو مللرش یادشرده تعیری  نمروده     ازجمله موانع دائمی برای انتخاب
 .اند مرت ب ی ی از ای  جرای  شده باشند برای همیشه از ح  انتخاب شدن ممنوع کرده

 

 ها محرومیت برخی افراد و گروه .2. 2
طرور دائر  یرا     ه دالیل مختلرف بره  برخی افراد به دلیل وضعیت و موقعیت خا  در جامعه و بناب

(. رویرۀ دو نظرام حقروقی    240،   0913موقت از ح  کاندیدا شدن محروم هستند )عباتری،  
ایران و افغانستان در ای  خصو  متفاوت اتت، زیرا به اتتناد قانون انتخابات مللرش شرورای   

 ی ، م کان اراضی ات می، برخی افراد به دلیل وابستگی به ر ی  پیشی  یا حزب حاک  در آن ر
 91مرادۀ   01ترا   0موات و... به صورت کلی و دائمی از ح  انتخاب شدن محروم هسرتند )بنرد   

قانون انتخابات(. اما گروهی دیگر از افراد نیز وجرود دارنرد کره بره علرت برخرورداری از مقرام و        
ور موقرت  طر  مناصب تیاتی، اداری، اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی از ح  انتخاب شردن بره  

جم ور، معاونی  و مشاوری  وی، دبیر ملمع تشرخیص مصرلحت نظرام و     اندر نظیر رئیش محروم
نام از تمت خویش   معاونی  وی، رؤتای دفاتر تران ته قوه و...ر مگرآن ه شش ماه قبل از ثبت

ات( قرانون انتخابر   23مادۀ  2و  0وجه درآن مقام شاغل نباشند )بند  هیچ اتتعفا کرده باشند و به
 (.019-010،   0912)ش بازی، 

هرایی   در منظومۀ انتخاباتی افغانستان نیز چنی  شرطی شناتایی شده اتت و افرراد و گرروه  
های مستقل، نظامیان،  جم ور، وزرا، قضات، رؤتای کمیسیون جم ور، معاونان رئیش مانند رئیش

هرا(   انداران و رئیسان ش رتتاندادتتانی کل، والیان و ولسواالن )اتت  ها، رئیش اتتادان دانشگاه
تواننرد   هرای یادشرده، نمری    و کارکنان خدمات ملی )خدمات کشوری( در زمان اشتغال در پست

قرانون انتخابرات    44داوطلب انتخابات شوندر مگر این ه از مقام خویش اتتعفا داده باشند )مادۀ 
را دردتت داشته یا عضو  های مسل  غیرقانونی که فرماندهی گروه افغانستان(. همچنی  اشخاصی

 توانند در انتخابات کاندیدا شوند.   آن باشند، نمی
های ایران و افغانستان باید گفت، نخست  در مقام مقایسه منظومۀ انتخابات پارلمانی در نظام

طور موقرت ذکرر    ها به دلیل اشتغال در مقام دولتی دیگر، به این ه محرومیت برخی افراد و گروه
جرگره شررکت    عنوانِ کاندیدای دو مللش شورای ات می و ولسی  توانند به نمیشده اتت و لذا 

شود، اما  داشته باشند. دوم، مانع یادشده در منظومۀ حقوقی ایران شامل مانع موقت و دائمی می
شود یعنی بره محرض اترتعفای     در چارچوب نظام حقوقی افغانستان، تن ا شامل مانع موقت می

عنروان کاندیردا در    تواننرد بره   های غیرمسل ، نامبردگران مری   اندهی گروهمقامات یا خرو  از فرم
رتد منط  حاک  برر محرومیرت اشرخا      نظر می جرگه شرکت نمایند. توم، به  انتخابات ولسی

یادشده در منظومۀ انتخاباتی ایران قابلیت دفاع بیشتری داشته باشد و ای  درحالی اتت که اگر 
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های مسل  غیرقانونی را برع ده داشته باشد، به محض کنرار   گروه در افغانستان فردی فرماندهی
 رفت  از چنی  مقامی، باهرا  ح  نامزدی در انتخابات را خواهد داشت که قابل پذیرش نیست.

 

 نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتبابیه. 3. 2
ایط انتزاعی ای  شرط همانند دو شرط باال از شرایط تلبی اتت، اما برخ ف دو شرط باال از شر

آید. نگاهی به منظومرۀ انتخابراتی دو کشرور موردبحرث،      شمار می داوطلبی نمایندگی پارلمان به
قانون انتخابات مللش شورای ات می  21گویای آن اتت که ای  شرط در ردیف پنل  از مادۀ 

علرت  بینی شده، اما در انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان چنی  شرطی نیامده اتت. براهرا    پیش
اتت که مللش شورای ات می به دلیل ار  و اهمیت آن باید از افراد  گنلاندن شرط اخیر ای  

حردی م ر  اترت کره برخری       هرحال، ایر  شررط بره    فاتد و دارای توء ش رت عاری باشد. به
اشت ار بره حسر  ترابقه و    »، «نداشت  توء ش رت»اند به جای شرط  دانان پیشن اد داده حقوق

در قانون ذکر گردد، زیرا برای تصدی نمایندگی، م ر  نداشرت  تروء شر رت     « صداقت و امانت
هرای نیرک اخ قری دارای اهمیرت اترت )مردنی،        نیست، بل ه مش ور بودن به اوصاف و ویژگی

، ازجمله موارد محرومیت از داوطلبی مللرش  91مادۀ  6(. همچنی  در بند 90،   9،   0963
 آمده اتت.« فس  به  یمتلاهر و فساد به  یمش ور»شورای ات می، عبارت: 

ای کره   کند و شاید برای جامعره  ای  شرایط در نگاه نخست از نظر عقلی قابل دفاع جلوه می
)موضوع مقدمرۀ  « ت امل انسان»ها و هنلارهای اخ قی گذاشته شده و  بنیان آن بر محور ارزش

ع باشرد، امرا بایرد گفرت کره      قانون اتاتی( محور بحث قانون اتاتی قرار گرفته اتت، قابل دفا
هرای انتزاعری    احراز شرط ذهنی از توی ارگانی که به ابزارهای عینی مسل  بوده و فاقرد تر    

گرذار   بسا نامم   باشد. شایسته اتت قانون برای کنترل انتخابات اتت، امری بسیار تخت و چه
ذار نمایرد، چراکره ایر     گونه شرایط را بر وجدان عمومی جامعه و به اف ار عمومی واگر  احراز ای 

تر اتت. درنتیله، شایسته اتت که ایر  شررط از    تاالری نزدیک شیوه به عدالت، انصاف و مردم
 گفته حذف شود. مواد پیش

 

 نتیجه
شوندگان مللش  نگارندگان نوشتار حاضر در پاتخ به پرتش تحقی  در خصو  شرایط انتخاب

 :اند افتهجرگه به ای  نتای  دتت ی  شورای ات می و ولسی
جرگۀ  نخست این ه به صورت کلی هرچند هر دو ن ادِ مللش شورای ات می ایران و ولسی 

نرد، امرا   ا نظام« جم وریت»وتیله دارای ویژگیِ   افغانستان واجدِ نظام انتخاباتی هستند و به ای 
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  موضوع باید اذعان نمود تا رتیدن به نقطۀ مطلوب در خصو  نظام انتخاباتی، فاصله دارند. ای
، «افغانسرتان جدیرد  »گیریِ  کند، چراکه از زمان ش ل ویژه در مورد افغانستان پررنگ جلوه می به

گرا و مخالف نظام تیاتی کنونی، از اتاس با نظام جدید در تعرارض   عنوان گروه ات م طالبان به
ت. ایر   های نظامی و عملیرات انتحراری پیرامرونِ انتخابرات داشرته اتر       بوده و پیوتته درگیری

ترری بره خرود گرفتره اترتر       وضعیت بغرن  اخیرا  با ب ور داعش در ای  کشور شر ل پیچیرده  
  ن راد ولسری  »و « ن راد نماینردگی  »توان گفت گروه بنیادگرای اخیر از اتاس با  نحوی که می به

دانند. چنی   های ات می و قرائتِ خویش از ات م می مخالفت داشته، آن را مغایر ارزش« جرگه
عیتی گویای آن اتت که افغانستان تا چه اندازه با مش  ت عملی و نظری در خصو  نظرام  وض

شروندگان،   ها مواجه اتت. دوم، در خصو  شرایط مترتب بر انتخاب انتخاباتیِ مورد اجماعِ افغان
 ناپذیریِ معقرول  و انعطاف های وطنی  گذار افغانی، حساتیت گذار ایرانی در مقایسه با قانون قانون
گرذار   ، قرانون «تابعیرت »بینی کرده اترت. مشخصرا  در براب شررط      های مطلوبی را پیش و روش

شردن را شناترایی     اتاتی افغانستان برای تابعان اکتسابی در تط  قانون اتاتی، ح  انتخراب 
 گذار عادی به تابعان اکتسابی اجازۀ انتخاب شدن نداده اتت.  کرده اتت، اما در ایران، قانون

شوندگانِ مللش شورای ات می،  مقام مقایسه باید گفت، در شرایط مترتب بر انتخابتوم، در 
ب ره برده و ایر  درحرالی اترت کره در نظرام      « انتزاعی و عینی»گذارِ ایران از شرایط توأمانِ  قانون

اتتوار و تعریف شرده  « عینی»انتخاباتی افغانستان از اتاس، شرایط مترتب بر نمایندگی بر شرایط 
ترر اترت. بررای نمونره      در نظام انتخاباتی ایرران پیچیرده  « ح  انتخاب شدن». به ای  اعتبار، اتت
های دی  مقدس اتر م، نظرام جم روری اتر می      توان به شرط اعتقاد و التزام علمی به آموزه می

ایران، وفاداری به قانون اتاتی و والیت مطلقۀ فقیه در منظومۀ انتخابات مللش شرورای اتر می   
تری  مرزهرای تمرایز دو نظرام مرورد مقایسره در زمینرۀ شررایط متنرابر برر           ره کرد که از م  اشا

توان به شرایط ایلرابی نظیرر پرداخرت مبلرغ معری  پرول و        طور می شوندگان اتت. همی  انتخاب
جرگۀ افغانستان  داشت  تأییدیۀ رأی و عدم محرومیت از حقوق مدنی در چارچوب انتخابات ولسی 

 که در حقوق انتخابات مللش شورای ات می شناتایی نشده اتت.اشاره کرد 
تری  وجوه مشترک دو نظام انتخاباتی مورد مقایسه، وجود شرایط عینری ماننرد    م  چ ارم، 

تابعیت، ت ، عدم توء پیشینۀ کیفری و محرومیت موقتِ برخی مقامات ح ومتی اتت. از ایر   
. بررای  انرد  های اندکی دنبال نموده شترک را با تفاوتگذاران افغانی و ایرانی، مسیر م حیث قانون

مثال شرط داشت  مدرک تحصیلی از خصوصیات درتت دیگر منظومۀ انتخابات مللش شورای 
گذاری به دانش و تحصیل اتت تا از ورود افراد ناشایسرته و نراالی  در    ات می در راتتای ارزش

رترد شررط    نظرر مری   در هرچنرد کره بره   عمل آی امور پیچیده و تخصصی نمایندگی پیشگیری به
 گیرانه اتت. مدرک کارشناتی ارشد در منظومۀ انتخاباتی ایران بیشتر تخت
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کدام از دو نظام انتخاباتی مللش شورای ات می در ایران و ولسی جرگه در  طور کلی هیچ به
به غنرای  تواند  گفته می های پیش افغانستان، بری از نقد و آتیب نیستند و برطرف کردن آتیب

های مشرترک   نظام انتخاباتی هر دو کشور کمک کند. از ای  حیث که ای  دو کشور دارای زمینه
تواند بر تح ری    تاریخی، فرهنگی و دینی هستند، اتتفاده از تلربۀ همدیگر در ای  خصو  می

 تاالری در ای  دو کشور کمک کند. بیش از پیش مردم
 

 مآخذ منابع و
 ، ت ران: نشر میزان.0، چ رانیا در انتخابات (،0913احمدی، علی ). 0
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ی، کارشناتی ارشد حقوق عمرومی، دانشرگاه   انتخابات یهانظام ۀجزو(، 0930موالئی، آیت ). 01
 بوعلی تینا.  

 ، ت ران:  انتشارات آگاه.2ی،   خصوص الملل  یب حقوق(، 0911نصیری، محمد ). 03

، ت رران:  9، چ 2،   رانیر ا یاتر م  یجم رور  یاتات حقوق(، 0910هاشمی، تید محمد ). 21
 انتشارات میزان.

 ، ت ران: میزان.01، چ 2،   رانیا یات م یجم ور یاتات حقوق( 0913هاشمی، تید محمد ). 20

 ش.0904ر0913قانون مدنی ایران مصوب . 22

 ش.0901قانون اتاتی جم وری ات می ایران مصوب . 29

 ش.0931صوب قانون انتخابات مللش شورای ات می ایران م. 24

 ش.0932قانون ملازات ات می ایران . 20

 ش، قابل دتترس:0912قانون اتاتی جم وری ات می افغانستان مصوب . 26

http://moj.gov.af/content/files/index.htm/2019/1/20 

 ش، قابل دتترس:0930ستان مصوب قانون انتخابات افغان. 23

http://moj.gov.af/content/files/index.htm/2019/1/26 

 ش، قابل دتترس: 0936کد جزای افغانستان مصوب . 21

http://moj.gov.af/content/files/index.htm/2019/1/20 

 ش، قابل دتترس:0936نامۀ اصول وبایف داخلی ولسی جرگۀ افغانستان مصوب  آئی . 23

 http://wolesi.website/pvd/page/2019/1/23 

قابرل  « های انتخابراتی مللرش   فوریتی حضور نابینایان در رقابت یکبررتی طر  »گزارش: . 91
  http://www.hamshahrionline.ir/news/ 2019/2/16 دتترس:

ملمرع تشرخیص مصرلحت نظرام، قابرل       20360/1010 ۀشرمار بره   1/3/0911نظر مورخ . 90
 /http://yon.ir/nPSSo 2019/1/26 دتترس:

 شورای نگ بان، قابل دتترس: 11/20/2601 ۀشماربه  23/1/0911نظر مورخ . 92

http://yon.ir/nPSSo/ 2019/1/2   
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