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 دهيچك

 ميـزان  و جايگـاه  ارزيـابي  بـراي  معيـاري  و ساالري مردم شدن عملي مجاري ترين مهم از يكي انتخابات
 طريـق  از كـه  اسـت  ابزاري و چهارچوب انتخابات،. است امروزي سياسي هاي نظام در مردم آفريني  نقش
 ظهـور  بـه  سياسـي  قـدرت  اعمـال  متصديان تعيين و اسيسي نهادهاي گيري شكل در مردم ي اراده آن،
 نقـش  كـشور،  امـور  ي اداره بـر  نظارت و اجرا گيري، تصميم هاي عرصه در مردم طريق، اين از و رسد مي

 آراي بـه  مجلـس،  نماينـدگان  انتخـاب  بـراي  جهان، كشورهاي اغلب در حاضر، حال در.  كنند مي آفريني 
 ديـ با مجلـس  انتخابات در شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب طيشرا كه نيا اما. نمايند مي رجوع مردم

ي كـشورها  در شـود  احـراز  ديـ باي  مقـام  و مرجع چه لهيبوس شوندگان انتخاب تيصالح و باشند چگونه
 انتخـاب  و كننـدگان انتخـاب  طيشراي  قيتطبي  بررس قصد مقاله نيا در ما. كندي  م فرق وضعيت مختلف

ي مـستقل  پـژوهش  تـاكنون  كـه  موضـوعي  م،يـ دار راي  مـالز  و رانيا مجالسي  انتخابات نظام در شوندگان
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 مقدمه

 نـد يفرآي  انتخابـات  نظـام . تاسـ ي  انتخابـات  نظام انتخابات، به مربوط ليمسا نيمهمتر ازي  كي
ي انتخابـات  نظام. نمايدمي تنظيم راي  ندگينماي  هايكرس و شهرونداني  آرا روابط و انتخابات

 يـا  شـود يمـ  ليتبـد ي  ندگينماي  هايكرس به آراء آنها موجب به كه استي  قواعد دربردارنده
ي هـا شياگـر  كننـده مـنعكس ي  وجهـ  نيبهتـر  بـه  آخـر  در آن جينتا كه استي  اوهيش اتخاذ

  .باشد دهندهيرا شهروندان
ي انتخابات نظام در شوندگانانتخاب و كنندگانانتخاب طيشراي  قيتطبي  بررس مقاله، اين موضوع
 و فرهنگـي  هـاي  ارزش از و بـوده  مـسلمان  كشور دوي  مالز و رانيا. استي  مالز و رانيا مجالس
 اسـاس  و هيـ پا 1357 سـال  در نرايا ياسالم انقالبي روزيپ از پس. برخوردارند مشتركي ديني

ي جمهـور  بـه  ليتبـد  پرسي همه يك برگزاري از بعد كشوري  اسيس نظام و ختير فرو سلطنت
 فقيـه  واليـت  ي نظريـه  بـر  مبتنيي  اسالمي  جمهوري  اساس قانون 1358 سال در. شدي  اسالم

  .گرديد بيتصو و هيته
 اصـل ( گـردد يمـ  باز خداوند هب تيحاكم يشهير ،ياساس قانون برابر رانياي اسالمي جمهور در
 سـوي  از). 4اصـل ( باشـند  داشـته  انطباقي اسالم نيمواز با ديبا مقررات و نيقوان يهمه و )56

 كـشور  امور ياداره وي  زمامدار و است ساخته حاكم خويش سرنوشت بر را انسان خداوند ديگر،
 انتخابات. است رسي پ همه و انتخابات راه از وي  عموم يآرا به اتكا با ،ياساس قانون 6 اصل طبق

 طبـق  نظام جمهوريت به توجه با. رديگيم صورت آنها ميمستقي  را و مردم مشاركت و حضور با
  . باشد محدود ديباي زمامدار و نمايندگي يدوره ،ياساس قانون 157 و 114 ،96 ،63 اصول

 المي اسـت ي دولتهـاي اسـ  كشور مالزي با وصف رسميت دين اسالم در ايـن كـشور، در زمـره   

.(Nurhafilah, 2008, p. 38) اين كشور بـر دموكراسـي پارلمـاني اسـتوار و داراي      نظام سياسي
قـدرت قانونگـذاري در     . اسـت   ي سـلطنتي    يا مشروطه ي  اساس قانون بري  مبتني  سلطنت حكومت

. وزيـر قـرار دارد     وزيـران و در رأس آن نخـست   در اختيار هيـأت  دست پارلمان و قدرت اجرايي
هـر   و) يمـالز  التيا نه نيسالط از متشكل (پادشاهاني  شورا يا اه توسط شوراي سلطنتي   پادش

مقـام رسـمي    تـرين وي عـالي . شود نه سلطان ايالت مالزي انتخاب مي پنج سال يك بار از ميان 
  . تشريفاتي دارد كشور است، ولي داراي اختيارات محدودي بوده و در واقع، بيشتر نقش

ـ  وي  نيسـرزم  ارساخت لحاظ بهي  مالز  و االتيـ ا بخـش  دو از مركـب  فـدرال  دولـت  كي يـ  درون
 ص ،1389 سـاعد،  (دهنـد يمـ  ليتـشك  را دولـت  ك ي مجموعاً كه باشديم فدرالي  هانيسرزم
ي دارا الـت يا نه  آنها انيم از كه است فدرال نيسرزم سه و التيا زدهيسي دارا كشور نيا ).109

 كـه  اسـت  اعظم ريوز يا فرماندار با ساراواك و صباح گ،پنان مالكا، التيا چهار رياست و سلطان
 داخـل  در اسـالم  مـذهب  سيرئ و التياي  فاتيتشر سيرئ سلطان. كند يم انتخاب را آنها پادشاه
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 يفدرالي ها نيسرزم زين البوآن و ايپوتراجا كواالالمپور،. است ييماالي ها سنت نگهبان و التيا
  .دهند يم ليتشك را كشور نيا

 قـوم  گرايـي  ملـي  رشد و دومي  جهان جنگ از بعدي  اسيس طيشرا ريتاث تحتي  مالزي  اساس قانون
 شـد  برگـزار  1955 سـال  ي ژوييه دري  عموم انتخابات نينخست كشور، اين در. شد نيتدو ييماال

 نيـ ا. گرفـت  صـورت  لنـدن  در 1956 سال در آني  اسيس ي ندهيآ وي  اساس قانون مورد در بحث
 1957 اوت 31 در ييمـاال  ونيفدراسـ ي  اساس قانون. كرد موافقت ايماال كامل استقالل با كنفرانس

 وسـتن يپ بـا  نيـز  1963 سـال  در. آمـد  در اجرا ي مرحله بهي  مالز استقاللي  رسم اعالم هنگام به
 قـانون  صـورت  بـه  و شـد  اضـافه ي  اساس قانون بهي  متمم ونيفدراس به ساراواك و صباح سنگاپور،

ي قانونگذار مجلس ظهور از سده مين از شيب اكنون ترتيب، بدين. آمد دري  مالز ونيفدراسي  اساس
  ).183 ص ،1372 ،وزارت امور خارجه (گذردي مي مالز در فدرال عمومي قواي ديگر و
  

 پارلمان ساختار وي ندگينما ي دوره انتخابات، زمان :نخست گفتار

 ساختار وي مدت چهي برا يندگينما ي دوره رد،يگ صورتي زمان چه در پارلمان انتخابات كه نيا
 نظـر  دري  متفـاوت ي  هـا  حـل  راه مالزي، و ايران جمله از گوناگوني  كشورها در باشد چگونه آن

  .است شده گرفته
  

  رانياي اسالمي جمهور در پارلمان ساختار وي ندگينما ي دوره انتخابات، زمان .الف
ي شـورا  مجلسي  ندگينما ي دوره ،ياسالمي  جمهوري  اساس قانون 63 اصل نخست بند مطابق
 زيـ ن نـدگان ينماي  ندگينما ي دوره. است سال چهار ديگر، كشورهاي از بسياري همانندي  اسالم

 مـصوب ي  اسالمي  شورا مجلس انتخابات قانون 4 ي ماده طبق. است مجلس ي دوره با همزمان
 انيـ م انتخابـات  قيـ طر از باشـد،  ندهينما فاقدي  ا حوزهي  ليدال به بنا كهي  صورت در 7/8/1378

ي نـدگ ينما ي دورهي  صورت نيچن در. شودي  م اقدام ندهينما انتخاب و نييتع به نسبتي  ا دوره
  .بود خواهد مجلس ي دوره انيپا به محدود منتخبان گونه نيا
 نـشده  نـدگان ينما انتخابـات  ديـ تجد تيـ ممنوع بهي ا اشاره انتخابات قانون وي  اساس قانون در 

 طبـق . اسـت  بالمـانع  متوالي و متعددي  ها دورهي  برا ندگانيانم انتخاب ديتجد ن،يبنابرا. است
ـ  كهي  صورت در ،ياسالمي  شورا مجلس انتخابات قانون 4 ي ماده  انيـ پا بـه  سـال  يـك  از شيب
 خواهد انجام ندهينما فاقدي  ها حوزه دري  ا دوره انيم انتخابات باشد ماندهي  باق مجلس ي دوره
 مـاه  شـش  و گردد ندگانينما مجموع پنجم چهار از كمتر مجلس ندگانينما تعداد چنانچه. شد
  . شودي م انجامي ا دوره انيم انتخابات باشدي باق مجلس ي دوره انيپا به
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 چنـدان  آن ي مقننـه  ي قوهي  ول استي  مجلس تك نظامي  دارا ساختار، لحاظ به رانيا پارلمان
 قـانون  وي  شـرع  نيوازمـ  بـا  مقـررات  و نيقوان انطباق مالحظات بنابر رايز. ستين ساده و طيبس

 شده ليتشك نگهباني شورا وي اسالمي شورا مجلس ز،يمتما "كامال ركن دو از نهاد نياي اساس
ي شـورا  مجلـس  كـه  داردي  مـ  مقـرر ي  اساس قانون 93 اصل). 238 ص ،1387 ،يهاشم (است
 اماحكـ  ازي  پاسـدار  شورا اين ي وظيفه. نداردي  قانون اعتبار نگهباني  شورا وجود بدوني  اسالم
 ن،يبنـابرا . آنهاست باي  اسالمي  شورا مجلس مصوبات رتيمغا عدم نظر ازي  اساس قانون و اسالم

  .است متفاوت كشورها ديگر با رانيا مجلس ساختار، لحاظ از
  
   يمالز در پارلمان ساختار وي ندگينما ي دوره انتخابات، زمان .ب

: از عبارتنـد  كـه  باشدي  مي  نگذارقانو مجلس دو شامل فدرال پارلماني  مالزي  اساس قانون طبق
  .سنا مجلس و ندگانينما مجلس

  
  ندگانينما مجلس .1
 از بـسياري  هماننـد  آن ي دوره و اسـت  نظـارت  وي قانونگـذار  مرجع ندگانينما مجلس مالزي در

 انجام از پس  مجلس نياي  اعضا. است سال پنج آلمان و فرانسه انگليس، جمله از غربي كشورهاي
 مـردم  آرايي  نـسب  تيـ اكثر اسـاس  بـر  وي  ا مرحلـه  كي و تكنام صورت به ،يومعم انتخابات يك

 را فـدرال  دولـت  باشـد  داشـته  نـدگان ينما مجلس در را اعضا تياكثر كهي  حزب. شوندي  م انتخاب
 داده خاتمـه  نـدگان ينماي  تمـام  تيعضو به و منحل مجلس دوره، هر انيپا در. داد خواهد ليتشك

 مـدت  در و گردد برگزاري  عموم انتخابات مجلس، انحالل از پس زرو شش خالل در ديبا. شودي  م
  .شوند فراخوانده پادشاه سوي از جلسه ليتشكي برا ندگانينما روز، ستيب و يكصد

 آغاز پادشاهي سخنران با انگلستان همانند و انجامدي م طول به سال يك كه مجلس ي اجالسيه 
 ي جلـسه  نيـ ا در. دارد سـاله  ك يـ  ي هياجالسـ  پـنج  سـال،  5 ي دورهي  طـ  و كندي  م كار به

 پارلمـان  كـه ي  زمـان  جلـسه  نيا. نمايدي  م مطرح را خودي  قانونگذار ي برنامه دولت ،يسخنران
 نرسـد،  بيتـصو  بهي  ول مطرح جلسه نياي  ط در كهي  حيلوا در. ابدي ي م انيپا شودي  م ليتعط
 نيآخر از ماه شش دتم در"مجددا ديبا پارلمان. شودي  م منتقلي  بعد ي جلسه به آن بيتصو

 نيـ ا. آورد عمل به دعوت اعضاء از و اعالم را ندهيآ ي جلسه ليتشك ،يقبل ي جلسه در نشست
 ازي ريجلـوگ  منظـور  بـه .  (Harding, 1996, p. 94)ابـد ي يمـ  ادامـه  مجلـس  انحـالل  تا نديفرآ

 هر به بنا خودي  كرس از پارلمان عضو اگر كه است شدهي  نيب شيپ ،يا دوره انيمي  ها انتخابات
 تيصـالح  رد مجلـس  در تيعـضو  از سـال  5 مدت به دهد استعفا ندگانينما مجلس دري  ليدل
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 مجلـس ي  ا دوره انيم انتخاباتي  برگزار قيطر از ديباي  خالي  كرسي  اساس قانون طبق. شود يم
  (Harding, 1996, p. 93). شود پر روز 60 مدت در سنا مجلس در انتصاب يا و ندگانينما
  
  ناس مجلس .2

 كمتر ندگانينما مجلس از آن ندگانينما شمار و ستين همگاني صورت به سنا مجلس انتخابات
 يقانونگـذار ي  التيـ اي  شـوراها  توسـط  آنهـا  از نفـر  26 اسـت،  عضو 68ي  دارا مجلس نيا. است

. باشـند ي  مـ ) التيا (تياهم اندازه، گرفتن نظر در بدون التيا هر از نفر 2 كه شوندي  م انتخاب
 گـر يد عـضو  42. باشـند  هـم ي  التيـ اي  قانونگذاري  شوراها عضو همزمان، طور به دينبا دافرا نيا

 ديـ با و شوندي م نصب پادشاه توسط دولت ي هيتوص و مشورت با انگليس اعيان مجلس همانند
 صنعت، تجارت، ها، حرفه در يا داده انجام شاخصي و برجستهي  عموم خدمات كه باشندي  افراد

 ا يـ  باشـند،  شـده  شـناخته  نخبه عنوان بهي  اجتماع خدمات اي ي فرهنگ يها تيفعال ،يكشاورز
 سـال  از. باشـند  انيـ بوم اتيـ منو و منـافع  ي نـده ينما اي و باشندي  قومي  ها تياقل ي ندهينما

 دوره. شـوند ي  مـ  انتخاب فدرال قلمروي  سو ازي  ندگينماي  برا منتخبي  اعضا از نفر دو ،1984
 ديگـر  هماننـد  پارلمـان  انحـالل  و باشـد ي  مـ  سال 3 تمدي  برا سناتورهاي  ندگينماي  تصد ي

 توانـد ي  نمـ  سناتور كي همچنين. نداردي  ريتاث مجلس اين در دومجلسي نظام داراي كشورهاي
  (Harding, 1996, p. 96). باشد داشتهي تصد نهاد، اين در دوره يك از شيب

  
  مالزي و ايران مجالس در كنندگان انتخاب طيشرا :گفتاردوم

 انتخـاب  يـا  دهنـدگان ي  را كـشورها  ي همه دري  ول استي  همگاني  را حق امروزه كه تاس درست
 نيـ ا. باشـند ي  طيشراي  دارا ديبا ها آزادي و حقوق گريد همانندي  را حق از استفادهي  برا كنندگان

  ).ياسيس اي ياخالقي ستگيشا(ي اخالق تياهل عقل، سن، اقامت، ت،يتابع: از عبارتند "عمدتا طيشرا
  

 تيابعت .الف

 شركت حق گانگانيب "عموما و استي  كاف دادني  راي  براي  شهروند و تيتابع بودن دارا امروزه
 داشـته  را كـشور  يك تيتابع ديبا دهندهي  را). 234 ص ،1389 ،يعباس (ندارند را انتخابات در

 دولت يك با فرد يك كه استي  فرهنگ وي  اجتماع حقوقي، ،ياسيس ي رابطه تيتابع رايز باشد،
 يـك  عنـوان  بـه  كـشور  آني فرهنگ وي  اجتماع ،ياسيس حقوق از تواندي  م آن موجب به و اردد

 داشته، آن بهي  اديز خاطر تعلقات دارند را كشور يك تيتابع كهي  افراد. دينما استفاده شهروند
 دادني  را هنگام و هستند كشور آن تمدن و فرهنگ از متاثري  اجتماعي  ريپذ تيمسئول نظر از
ي م مشاركت شيخوي  اجتماع و سياسي سرنوشت تعيين دري  مالحظات نيچن گرفتن نظر در با
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 قـانون  27 ي مـاده  1 بنـد  طبـق  رانيـ اي  اسالمي  جمهور كشور در شرط، نيا ي درباره. كنند
 كـشور  دو هر و همداستانند يكديگر باي  اساس قانون 14 اصل برابري  مالز در و مجلس انتخابات

  . دانندي م كنندگان انتخابي اساس وي اديبن طيشرا زاي يك راي شهروند يا تيتابع
  
 اقامت .ب

 بـه  نـسبت ي  و شتريـ ب شناخت موجبيي  ايجغراف ي منطقه يك در فرد اقامت و مستمر حضور
 فـرد  گرفتن قرار و گرددي  م مردم عموم مشكالت و منطقهي  اقتصاد وي  اجتماع ،ياسيس عيوقا
 داشـته ي  تـر ي  واقع نشيگز شتريبي  آگاه ويي  اناتو با تا كندي  م كمك او بهي  تيوضع نيچن در

 آن اوضـاع  ازي  كمتـر  درك "عتايطب باشند داشته سكونت منطقه اين از خارج كهي  كسان. باشد
 كـردن  انتخـاب ي  بـرا ي  خـوب  چنـدان  اريمع و مالك ندينما شركت انتخابات در چنانچه و دارند
  .ندارند

 هنگام در هيانتخاب ي حوزه در فرد اقامت ي هسابق راي، حق از گيري بهره گريد شرط بنابراين،
 از اسـتفاده  امكـان  هيانتخاب ي حوزه هر در انتخابات زمان در اشخاص رانيا در. استي ريگي  را

 بـه  انتخابات چنانچه مجلس، انتخابات قانون 9 ي ماده 4 ي تبصره طبقي  ول. دارند راي  را حق
 حـق  دادهي  را كه راي  ا هياول ي حوزه در فقط نخست دور ي دهندهي  را شود دهيكش دوم دور
  .داردي را

ي بند حوزه اساس بر مجالس انتخابات در كننده شركت افراد اقامتي  مالزي  اساس قانون مطابق
 حوزه كل شمار و است تكنام صورت به كشور نيا در مجلس انتخابات. رديگي  م انجامي  انتخابات

 انتخـاب  حوزه كي از ديبا نماينده هر كهي  طور به باشد، شوندگان انتخاب تعداد با برابر ديبا ها
ي انتخـاب ي  هـا  حوزه حدود و باشد فراتري  التياي  مرزها از دينبا هيانتخابي  ها حوزه حدود. شود

 بـه  توجـه  با كشور اين در. رنديبگ بر در را فدرالي  انتخابي  ها حوزهي  مرزها ستيباي  نمي  التيا
 واجـد  شـهروند  هر ،ياساس قانون 116 اصل 9 بند قطب انتخابات در االتيا نمودني  بند حوزه
 و كنـد  استفاده آنجا دري  را حق از بتواند تا باشد حوزه يك ساكن سال 7 الاقلي  ستيبا طيشرا

.  شـود ي  م گرفته نظر در غايب دهندهي  را يك نباشد حوزه آن ساكن انتخابات زمان در چنانچه
 نيازهـاي  و مـسايل  شـناخت  دري  اديـ ز اريبـس  كمـك  توانـد ي  م اقامت سال هفت بودني  الزام

. كرد خواهدي واقع و آگاهانه نشيگز يك انجام و تيشخصي ابيارزش انتخابات، داوطلبان منطقه،
  .  باشند شرط اين فاقد كه گردد زيادي ي عده محروميت موجب تواند مي همچنين ولي
 مـت يعز اسـتان  يا و شهر هر بهي  را اخذ روز در تواندي  م شخص هر رانياي  اسالمي  جمهور در
 راي بـراي  اقامـت  شـرط  خصوص در محدوديتي و دينما شركت منطقه آن انتخابات در و دينما

 كـه  ترتيـب  بـدين . باشـد  قـانون  ضـعف  نقاط ازي  يك تواندي  م امر نيا ولي. ندارد وجود دهنده
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 خود دارانطرف توانندي  م ارياخت نيا از استفاده با انتخابات در كننده شركت احزاب يا داوطلبان
 دري  كرسـ  گرفتن به موفق و اعزام خويش موردنظر ي انتخابيه ي حوزه به گيريي  را روز در را

  . است نشده انتخاب منطقه مردمي واقع ي ندهينما شگرد اين با كهي صورت در گردند، مجلس
  
 سن .پ

. اسـت ي  اسـ يس سرنوست نييتع جهت دري  مهم اريبس ميتصم دادني  را و انتخابات در شركت
 فهميي  توانا نيهمچن ،ياسيس و ياجتماعي  آگاه رشد، از كه باشد دهيرسي  سن به ديبا فرد فلذا

 شخص واقع، در. باشد برخورداري  اجتماع وي  اسيسي  ريپذ تيمسئول وي  اجتماعي  زندگ درك و
 تر نييپا كه دارد وجودي  حداقل سن كشورها ي همه در. باشدي  كاف صيتشخ ي قوهي  دارا بايد
 رشـد  سـن  امـروزه . رونـد ي  نمـ  شـمار  به كنندگان انتخاب جزء نوجوانان و كودكاني  عني آن از

 نيب كشورها ازي  اريبس در كهي  طور به است، يافته كاهش جيتدر به كشورها اغلب دري  انتخابات
  . است ريمتغ سال 23 حداكثر و سال 18 حداقل

 سال، شانزده انقالبي شورا مصوب انتخابات قانون برابري را سني اسالم انقالب از پس رانيا در
ي قـانون  هياصـالح  سال، شانزده 1378 سال مصوب قانون سال، پانزده 1360 سال مصوب قانون
 بـه  را سـن  نيـ ا 1385ي  د 12 مصوب قانون. شد گرفته نظر در سال پانزده دوباره 1379 سال

 و اسـت ي  مناسـب  و معقـول  سـن  كه) 238-239 ص ،1389 ،يعباس (داد شيافزا سال جدهيه
ـ  وي  جـسمان  رشد يك به سن نيا در فرد كه چرا. رسدي  م نظر به نيتحس قابل  دهيرسـ ي  عقالن
 ليتـشك  و پـرچم  ريـ ز خـدمت  انجـام يي  توانـا ) پلميد (التيتحص ازي  سطح گذراندن با و است

 طبـق  راي  انتخابـات  بلوغ يا دادني  را سني  مالز در). 237ص ،1385 ،يخسرو (دارد را خانواده
 محروميـت  سـبب  امـر  ايـن  كـه  اسـت  كردهي  نيب شيپ سال 21 انيپا ،ياساس نقانو 19 اصل

  . نمايد مي مخدوش را حق اين بودن همگاني اصل و شود مي راي حق از جوانان از بسياري
 گونـاگون  طيشـرا  از اسـت ي  تـابع ي  فـر يك وي  مـدن  سـن  هماننـد ي  انتخابـات  بلوغ سن "معموال
 ي حـوزه  در"اصـوال  بـاره  نيـ ا دري  سـنج  مـصلحت  ن،يبنابرا ... وي  اسيس ،يفرهنگ ،ييايجغراف
 دهنـده ي  را سـن  سـرعت  بـه  انقالب از بعد رانيا در. رديگي  م قراري  اسيسي  هاي  ريگ ميتصم

 بلـوغ  سـن  كـه ي  اسـالم  نيمواز تيرعا لحاظ بهي  يك بود امر دو ازي  ناش رييتغ نيا و آمد نييپا
 بـه  كـه  بـود  انقالب در جوانان كتمشار گرييد و است سال 15 پسري  برا و سال 9 دختري  برا

 در البته). 189 ص ،1388 ،يمدن (شدند شناختهي  انقالب ي هيروح با نظر صاحبي  افراد عنوان
 ليدل نيا به شايد امر اين .دارند انتخابات سن بودن نييپا به ليتما كه هستندي دولتمردان رانيا

 در. شود استفاده انقالب تداومي  برا يانقالب و طلب دگرگون پرشور، جواناني  بانيپشت از تا باشد
 حق و تحولند هوادار و نوجو شتريب جوانان كه معتقدند رايز اند، برده باال را انتخابات سني  مالز
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 اسـت  ممكـن  كـه  آنجا از. گذاردي  مي  باق نامطلوب اثر ندگانينما خصلت و بيترك در آناني  را
 ديـ با سـازد  آور انيـ زي  ها تالطم و اجامو دچار را كشوري  اسيس آلود شتابي  ها شيگراي  برخ
 در زيـ ن را جامعـه  مـصالح  ،يينوجـو  ضمن كه شوند دهيبرگزيي  قشرهاي  سو از مردم ندگانينما

  ). 237 ص ،1385 خسروي، (دهند صيتشخي خيتار وي زمان بستر
 
 عقل .ت

 و زادآ سـالم،  ي اراده داشتن انتخابات در افراد شركتي  اساس طيشرا ازي  يك كشورهاي  تمام در
 جسمي سالمت عدم. نمايد سياسي قضاوت يك به مبادرت درست نحو به بتواند تا است مستقل

 تيمعلول كه نيا مگر ندانسته دهنده راي تيمحروم موارد ازي  كشور چيه راي  بدن عضو نقص و
 27 ي مـاده  3 بند برابر رانيا در .باشد گذاشته ريتاث ويي  دماغ وي  عقالني  قوا در عضو نقض و
 بودن عاقل ،ياساس قانون 119 اصل طبق زيني مالز در وي اسالمي شورا مجلس انتخابات ونقان
  . است دادني را طيشرا ازي يك
 در تـوان ي  مـ  چگونـه  كه نيا جمله از آيد وجود بهي  ابهامات است ممكن عقل شرط خصوص در

 در نـون ج. شـد ي  و تيمحجور متوجه دارد حضوري  ريگي  را ي حوزه در فرد كهي  كوتاه مدت
 هنگـام  دري  رعاديغ حركات شخص كهي  طيشرا در فقط لذا شودي  نم نوشته افراد ي شناسنامه

 در. دارد وجود او دادني را ازي ريجلوگ امكان دهد نشان خود از گيري راي ي شعبه در حضور
 لحـاظ  بـه  را دهنـده  راي جـسمي  و ذهني ارزيابي و تشخيص حق راي صندوق رئيس بريتانيا،
  ).241 ص ،1389 ،يعباس (دارد برعهده شهروندي فوظاي ايفاي

  
 ياخالق شايستگي .ث

 ازي  برخـ  بـه  تيمحكوم. است الزمي  اخالق تياهل اي ي ستگيشا داشتني  را حق ازي  ريگ بهرهي  برا
 سـالب  تواند مي باشد، دادني  را ژهيو بهي  اجتماع حقوق از تيمحروم آني  تبع فريك كه ها مجازات

 اگـر  خـصوص  به د،ينماي  نم اصول خالف تيمحدود نيا. آيد شمار بهي  اتانتخاب وي  شهروند تياهل
 ديباي  ارتكاب جرم البته. نباشدي  اسيس ي دهيشياند شيپي  ها نقشه محاسباتي  مبنا بر آن موجبات

 ليقا آني  فريك تيمحكومي  برايي  جزا نيقوان تا باشد برخورداري  خاص ي درجه و شدت ت،ياهم از
 نـوع  هـر  باشـد  بنـا  اگـر  رايـ ز. شـوند ي  شـهروند  حقوق از تيمحروم ليقب ازي  تبعي  ها مجازات به

 از مـردم  ازي  اديز شماري  أر حق "مسلما شود، انتخابات در شركت از تيممنوع موجبي  تيمحكوم
 اصـل  عمـل،  در كـه  شـد  خواهـد  تنگ و محدود آنجا تا هيانتخاب اتيه ي رهيدا و رفت خواهد انيم

  ).303ص ،1383 ابوالفضل، ديس اضيق (گردد نقضي را حق بودني همگان
 1361 سال مصوب خبرگان مجلس انتخابات قانون ي نامه نييآ 10 يماده» ب «بند برابر رانيا در

 اگـر  لـذا . اسـت  نمـوده  محروم كردن انتخاب حق از راي  اجتماع حقوق از محرومان نگهبان،ي  شورا
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 انتخابـات  دري  را حـق  از او نـد ك حكـم ي  اجتمـاع  حقوق از متهم تيمحروم به خودي  را در دادگاه
 ،يجمهـور  اسـت ير انتخابـات  در شـركت  حق شخص نيا ن،يا وجود با. شد خواهد محروم خبرگان
). 43 ص ،1382 ،زادهتقـي  (داشـت  خواهد راي  پرس همه وي  محلي  شوراها ،ياسالمي  شورا مجلس

 در كيفـري  ميـت محكو يسـابقه  كـه  كـساني  كشورها از ديگر بسياري همانند مالزي و ما كشور در
  .باشندنمي محروم مجلس انتخابات در دادن راي حق از باشند داشته را جرايم از برخي

  
  مالزي و ايران مجالس در شوندگان انتخاب طيشرا :سوم گفتار
 -4 اقامـت  -3 سـن  -2 تيـ تابع -1 : از عبارتنـد  مجـالس  در شوندگان انتخاب طيشرا "معموال
 قـانون  بـه ي  وفـادار  ابراز -7ي  ليتحص مدرك -6 اخالقي يستگيشا -5ي  روان وي  جسم سالمت
 پـيش  سياسي نظام نوع به توجه با نيز ديگري خاص شرايط كشورها از يك هر در البته. ياساس
  . اسالم به انتخابات داوطلباني عمل التزام و اعتقاد نظير ما كشور در جمله از است شده بيني

 هماننـد ي  گـر يد شـروط  امـا . اسـت  دهندگاني  را ايطشر همان انتخابات داوطلبان شرايط شتريب
ي مـ  افـزوده  شوندگان انتخاب طيشرا به استي  ندگينما اعمال ي الزمه كه تجربه و اقتيل ،ييتوانا
 كـه  چرا باشد، تر پيچيده دهندگاني  را به نسبتي  ستيباي  م داوطلبان شرايط حال، نيع در. شود
 بـه  عـالم  و باتجربه متخصص، ندگانينما وجود زمندايني  عموم امور ي اداره وي  ندگينما ي فهيوظ

يي ناروا ضيتبع گونه چيه اعمال امكان كه شود ميتنظي  ا گونه به ديبا شروط نيا. استي  زمامدار
 داشـته  را انتخابـات  در شـدن  داوطلـب  برابـر  فرصت تيصالح واجد افراد ي همه و نداشته وجود
 مجلـس  و نـدگان ينما مجلـس  (است مجلس دوي ارادي مالز كشور كه نيا به توجه با البته .باشند
 كـه  شونده انتخاب سن جمله از دارد تفاوت مجلس هر در شوندگان انتخاب طيشرا ازي  بعض) سنا
  . است شده گرفته نظر در سال 30 سنا مجلس در و سال 21 ندگانينما مجلس در
  

 تيتابع .الف

 به. شود مي برخوردار است شده متولد آن در كهي  كشور تيتابع از تولد محض به كس هر معموال
 مـي ي  دولت قلمرو جزو "اجبارا هم محل آن گردد،ي  م متولد كهي  محل در شخص هر گر،يد عبارت
 آنجا تا ندگانينما كه است آني  برا "غالبا ،يانتخاباتي  نامزدها تيتابع مورد دري  ريگ سخت. باشد
 دسـت  بـه  جامعـه ي  اسيس سرنوشت هكي  صورت در تا باشند وابسته خود كشور به است ممكن كه
 در آنچـه  ت،يـ تمام و اسـتقالل  رفاه، سعادت،ي  سو به آن ي اداره وي  راهبري  برا شود سپرده آنها
 تيـ تابع اشـخاص  اگري  ول. باشد تولد به منوط ديبا تيتابع اوقات اغلب در. رنديگ كار به دارند توان
 جامعـه  در تـا  كنندي  زندگ كشور دري  نطوال "نسبتا مدت ديبا "لزوما باشند، كرده ليتحص را خود
  . ندينما جذب و دركي خوب به را اريد آن فرهنگ و شده گونه هم
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 زيـ ن پدر و باشديي  ماال پدر جانب ازي  فرد چنانچهي  اساس قانون 14 اصل طبقي  مالز كشور در
 هكـ  اشخاصـي  نيز ما كشور در. شودي  م محسوب كشور آن يتبعه باشد داشته راي  مالز تيتابع
  .است شده ذكري مدن قانون 976 يماده در شوند مي محسوب ايران يتبعه

 انتخابات در شدن داوطلب حق انيخارج بهي  مالز و رانيا كشوري  عاد وي  اساس نيقوان از يك چيه
 مـا  كشور در. است شده رفتهيپذ مسلم اصل كي عنوان به امر نيا و اند نداده راي  قانونگذار مجالس
 28 ي مـاده  2 بنـد  (باشـد  مـي  مجلس در شوندگان انتخابي  اصل طيشرا جزء رانياي تابعيت شرط
 تابعيت تحصيل كه اشخاصي ،يمدن قانون 982 ي ماده 4 بند موجب به حتا). مجلس انتخابات قانون
  .گردند انتخاب اسالمي شوراي مجلس ي نماينده عنوان به توانند نمي نمايند ايراني

  
 سن .ب

 كه است نيا مستلزم خاصي  هاي  دگيچيپ و بودني  تخصص مختلف ليدال هب بناي  ندگينما سمت
 منافع و مصالح صيتشخ و درك فهم، ازي  ا درجه به كه گيرد قرار موقعيت و منصب اين دري  كس

. باشـند  داشـته  معقـول  وي  منطق نظر اظهاري  اسيس مسائل در بتوانند و دهيرسي  زمامداراي  عموم
 انتخـاب  سـن  حداقل مجلس، انتخابات قانون 28 ي ماده 7 بند موجب به رانياي  اسالمي  جمهور

 نيـ ا بـر  اعتقـاد . است گرفته نظر دري  سالگ 75 انيپا تا را آن حداكثر و تمام سال 30 را شوندگان
 و مـصالح  بتوانـد  كـه  دهيرسي  عقل وي  فكر رشد از درجه آن به انساني  سالگ 30 سن در كه است

 سـن ي  مالز كشور در. كندي  ريگ ميتصم آنها خصوص در و ليتحل و هيتجز را خود جامعهي  ازهاين
 مجلـس  در و 1يسـالگ  21 ندگانينما مجلس در كنندگان انتخاب سن همانند را شوندگان انتخاب

 انتخـاب  سـن  كه رسد مي نظر به. است گرفته نظر در تمام سال 30 را شوندگان انتخاب سن سنا
 نخـست  مجـالس  در انتخابـات  داوطلبـان  سـن  نميانگي از تر پايين) يسالگ 21 (مذكور شوندگان
 در كـه  شود مي پيدا كشوري كمتر ضمن، در. باشد مي است سال 25 معموال كه ديگر كشورهاي

 در. باشـند  درنظرگرفتـه  يكـسان  مـالزي  هماننـد  را شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب سن آن،
 نوجويي به تمايل تواند مي امر ناي كه است شده گرفته نظر در باال شدن انتخاب سن نيز ما كشور

    .نمايد تقويت مجلس در را كاري محافظه به گرايش عوض، در و كاهش را
  
 اقامت .پ

 ي حوزه در شونده انتخاب اقامت و سكونت ي سابقه است ممكن انتخابات دري  داوطلب گريد شرط
 احـوال،  و اوضـاع  ط،يراشـ  بـه  مسلط و آشنا كه شوند انتخابات داوطلب ديباي  كسان. باشد انتخابيه

 رفـع  يـا  انعكـاس  جهت بتوانندي  ندگينما كسوت در تا باشد، منطقه اتيمقتض و ها يتواناي ازها،ين
                                                 

 .است سال 21 عوام مجلس در شوندگان انتخاب سن نيز انگلستان در - 1
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 نبـودن  ميمقـ  امـا . نـد ينما تيـ فعال بهتـري  نحـو  به دولت مركز به مربوطه ي حوزه مردمي  ازهاين
ي اسيسي  ها شيگرا و احزاب كه كند جاديا را خطر نيا است ممكن هيانتخاب ي حوزه در داوطلب

 كـسب  نگـرش  بـا ي  ربـوم يغ افراد نيچن هم و زيآم بيفر غاتيتبل انجام و منطقه در نفوذ اعمال با
. دهنـد  قـرار  تيـ اولو در را خودي  اسيس اهداف و منافع الزم تياكثر وي  پارلماني  هاي  كرس شتريب

 نـده ينما بـه ي  تـر به و شتريبي  دسترس مردم كه شودي  م باعث منطقه در ندهينما حضور "عتايطب
 آن بـه  نـسبت ي  اديـ ز خاطر تعلقي  دارا منطقه دري  طوالن اقامت ليدل به ندهينما و باشند داشته
  ).247ص ،1385 ،يخسرو (نمايدي شتريب تالش مردمي ها خواستهي ريگيپ در و گردد

در جمهوري اسالمي ايران به دليل عدم پيش بيني شرط اقامت داوطلب در قانون انتخابات هـر                 
نبايـد از يـاد بـرد كـه         . د مي تواند در هر حوزه ي انتخابيه راي دهد و داوطلب انتخابات شود             فر

نمايندگي در مجلس جنبه ي ملي دارد نه محلي، فلذا سابقه ي عدم اقامت در محـل داوطلبـي                   
هر چند كه اقامت در حـوزه ي انتخابيـه          . نمي تواند خلل چنداني در امر نمايندگي ايجاد نمايد        

پيونـد بيـشتر ميـان انتخـاب        خت بيشتر مسايل و مطالبـات يـك منطقـه و رابطـه و               سبب شنا 
 .  مي گرددانتخاب شوندگان كنندگان و

قانون اساسي، تقسيم سـرزمين و جمعيـت كـل كـشور بـه       118 تا 116كشور مالزي طبق اصول 
دالنـه ميـان   حوزه هاي انتخاباتي را نخستين گام در تسهيل كار انتخابات و فراهم آوردن تناسب عا       

 در اين كشور همانند انگليس يكـي از شـرايط انتخـاب             .نمايندگان و شمار جمعيت كشور مي داند      
 مجلس نمايندگان سابقه ي سكونت در حوزه ي انتخابيه است، انتخاب شونده نيز ماننـد               شوندگان

  .مت باشدسابقه ي اقا سال 7 ي محل داوطلبي خود داراي انتخاب كننده بايد در حوزه ي انتخابيه
 

 ي روان وي جسم سالمت .ت

 ندارنـد،  را خـود ي رمـال يغ اي ي مال امور ي ادارهيي  توانا و خود مصالح صيتشخ قدرت كهي  افراد
 در امـر  ايـن  اثبـات  البته. داشت نخواهند نيز را مردمي  ندگينما ي دهيچيپ فيوظا انجام امكان
 حكـم  بـدون  و باشدي  م دادگاه توسط حكم صدور به منوط افراد، ظاهر از تشخيص عدم صورت

 همـه  "بـا يتقر. نمـود ي  داوطلبـ  از محـروم  عنوان، نيا تحت راي  شخص تواني  نم دادگاهي  قطع
ي م جابياي  ندگينما ي فهيوظ. اند دهيگنجان خودي  انتخابات نيقوان در راي  شرط نيچن كشورها

ي عاد طور به فرد "عمال و "عرفا كه باشد برخورداري روح وي جسم سالمت از ندهينما كه دينما
  ).251 ص ،1385 ،يخسرو (باشدي ندگينما فيوظا انجام به قادر
 كـه  نيـ ا بـر  افزوني  ندگينما داوطلب مجلس، انتخابات قانون 28 ي ماده 6 بند طبق رانيا در
 ازي  برخـوردار  حد دري  جسم سالمتي  داراي  ستيبا باشدي  روان وي  روح سالمتي  داراي  ستيبا

  .باشديي ايگو و ييشنوا ،يينايب نعمت
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 ندانـسته ي  داوطلبـ  از تيمحروم موارد از راي  بدن عضو نقص ،يمالزي  اساس قانون 48 اصل ولي
 نظر به. باشد گذاشته ريتاث داوطلبي  دماغ وي  عقالني  قوا در عضو نقض و تيمعلول كه نيا مگر
 تنهـا  كه دنماي ايجاب راي حق بودن همگاني اصل و انتخاباتي دموكراسي و عدالت كه رسد مي
 بـودن  واجـد  هرچنـد  برشمرد، شدن انتخاب موانع از يكي بتوان را جنون ياي  روان سالمت عدم
. نمايـد  مـي  بيـشتري  كمـك  نماينـدگي  وظايف بهتر هرچه ايفاي در بدني كامل سالمت شرط
 مجلس، انتخابات قانون 28 ي ماده در يادشدهي  جسم سالمت داشتن شرط ما كشور در بعالوه
 مجلـس  محلـي،  شوراهاي براي و انتخاباتي قوانين ديگر در و است اخير نهاد در اتانتخاب خاص

  . است نشده ذكر شرطي چنين جمهوري رياست و خبرگان
  
 يليتحص مدرك .ث

 نـسبت  نـدگان ينما فيوظا "طبعا اجتماعي روابط و جوامع شدن دهيچيپ وي  تخصص به توجه با
 الزمي  ها تخصصي  دارا بايد ندگانينما نابراين،ب. است شده تر دهيچيپ و تر نيسنگ گذشته به

ي اصـول  ريتـدب  جامعهي  ازهاين رفع راستاي در خود تخصص و تبحر از استفاده با بتوانند تا بوده
 ). 158 ص ،1388 ، ازندريانييگرج (شنديبياند

 آن،ي  اصالح 2 ي تبصره و مجلس انتخابات قانون 28 ي ماده 4 بند طبقي  اسالمي  جمهور در
 ارشـد ي  كارشناس مقطع در تحصيلي مدرك داشتن مجلس، انتخابات در داوطلب شرايط از ييك
 ي سـابقه  سـال  پـنج  داشـتن  شرط به آن معادل ياي  كارشناس تحصيلي مدرك اي آن معادل يا

 اي يـ  آموزشـ  تيـ فعال سـابقه  سـال  پـنج  يـا  وي  دولت اي ي خصوصي  ها بخش دريي  اجرا خدمت
    .باشد مي مجلسي گندينما دوره يك سابقه اي يپژوهش
 دهيـ گنجان كشورها از بسياري شمار نيهمچن وي  مالز كشوري  انتخابات نيقوان دري  ليتحص مدرك شرط
 مـي  داوطلبـان  بـراي  ارشـد ي  كارشناس مقطع در تحصيلي مدرك قيد هرچند ما كشور در. است نشده
 سـال  چند ي تجربه سو، يك از ولي باشد، تخصص و ساالري شايسته اصل به وافر توجه معني به تواند

 ليـ تما مجلس، انتخابات دري  داوطلبي  براي  دانشگاه التيتحص سطح شيافزا با كه داده نشان گذشته
 ي عـده  تواند مي امر اين ديگر، سوي از. است يافته شيافزاي  ليتكمي  ليتحص مدارك گرفتن براي افراد

 داشـتن  عـدم  دليـل  به ولي شايستگي نبود دارا وجود با را مجلس اين در انتخابات داوطلبان از زيادي
  .    يادشده، از حق راي و انتخاب شدن محروم نمايدمقطع در مدرك

  
 ياساس قانون بهي وفادار ابراز .ج

 لذا است، ملت كي ي ها ارزش و ها آرمان انگريب ،يمل ثاقيم عنوان بهي  كشور هري  اساس قانون
 ابراز درج. استي  اسيس ي جامعه عضو و شهروند هر ي عهده بري  فيتكل آن ازي  پاسدار و حفظ
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 كـه  چـرا  رسـد ي  م نظر بهي  منطق انتخابات قانون در داوطلبان توسطي  اساس قانون بهي  وفادار
 نظـام  بـه  اعتقـاد ي  ا نـده ينما چنانچه و است كلمه عامي  معنا به دولت اركان ازي  جزئ  مجلس

 آني  هـا  ارزش و اصـول  از توانـد ي  مـ  چگونه باشد، نداشته خود كشوري  اساس قانون وي  اسيس
 و باشدي  م مجلس شوندگان انتخاب شروط جزء رانيا كشور در شرط نيا. كندي  پاسدار جامعه

 بـر  قانون اين كه را فقيه واليت اصل و كشوري  اساس قانون به خودي  وفادار بايست مي داوطلب
 ايـن  بـه  ولـي ). مجلـس  انتخابات قانون 28 ي ماده 3 بند (نمايد بيان است شده بنا آن ي پايه

  .است نشده اي اشاره مالزي در شرط
 
 سياسي نظام و  اسالم بهي عمل التزام و اعتقاد .چ

 بـا  مقـررات  و نيقـوان  ي همـه  انطبـاق  اصل و رانيا. ا. جي  اسيس نظام بودني  اسالم به توجه با
 و اسـالمي  جمهـوري  نظـام  و اسـالم  به اعتقاد شرط ،ياساس قانون 4 اصل طبقي  شرع نيمواز

ي قانونگـذار  مجلـس  شوندگان انتخاب جمله از دولتمردان و زمامداراني  برا آنها به عملي التزام
 افزون داوطلب شرط، نيا مطابق). مجلس انتخابات قانون 28 ي ماده 1 بند (استيي  بجا انتظار

 كشور بر حاكم سياسي نظام وي  اسالم نيمواز به را خود التزام ديبا زين عمل در اعتقاد، اعالم بر
 داوطلبـان  اخيـر،  ي مـاده  1 ي تبـصره  طبـق  البتـه . نمايـد  اثبـات  است آن از گرفته نشات كه

 ولـي  بـوده  مـستثنا  اسالم به عملي التزام ازي  اساس قانون در مصرح ديني هاي اقليت نمايندگي
 منظـا  و اسالم بهي  عمل التزام و اعتقاد شرط مالزي در اما. باشند العقيده ثابت خود دين در بايد

 در كـشور  ايـن  در مبـين  ديـن  ايـن  بودن رسمي وجود با مجلس داوطلبان براي كشور سياسي
 شـرايط  وجـود  به بيشتر كشور اين و شود نمي ديده آن مجلس انتخابات قانون و اساسي قانون
  .است كرده توجه مجلس نمايندگي داوطلبان براي عرفي

 
 سياسي و اخالقيي ستگيشا .8

 و ميجـرا  ازي  برخـ  ارتكـاب  ي نهيشيـ پي  دارا كـه ي  شـهروندان  مـدار  نقـانو ي  هـا  دولت اغلب در
 الزمي  ستگيشا ،ياخالق لحاظ به و شوندي  مي  تلق بد شهروندان باشندي  ميي  قضاي  ها تيمحكوم

ـ  زنـدان  مـدت  كشورهاي  برخ در. ندارندي  ميدا يا موقت طور بهي  را حق شدن داراي  برا را  دري  ول
 ميجـرا  قتـل،  ،يجاسوسـ  ،يملـ  تيـ امن هيـ عل اقـدام  نمونه،ي  برا جرم، نوع و تيفيك موارد، شتريب

ي مـ  و)  241 ص ،1389 ،يعباسـ  (است كننده نييتع نه،يزم نيا در آنها مشابه موارد وي  انتخابات
 انتخابات نامزد ي سابقه حسن. دارد بازي  انتخاباتي  ها رقابت ي عرصه در حضور از را شخص تواند

 بتوانـد ي  كـس  كه نياي  برا. دارندي  ا ژهيو تيحساس آن به نسبت كشورها اكثر كه استي  موارد از
 از واالتـر  و برتـر  كـردار،  و رفتـار  ثيـ ح از ديـ با شود، لينا شهرونداني  سو ازي  دگيبرگز افتخار به

 انتخـاب  حـق  از راي  داوطلبـ  تواندي  م زين فيخف اريبس ميجرا ارتكاب. شودي  تلقي  عاد شهروندان



 
  1390، پاييز و زمستان 2، شماره 2، دورهمجله حقوق تطبيقي  128

 واضـع  مجلـس  انتخابات داوطلبان است قرار كه چرا). 312 ص ،1383 ،يقاض (سازد محروم شدن
 در كـشورها  اغلـب . رودي  مـ  قـانون  تيرعا انتظار افراد گريد از شتريب قانون واضع از و باشند قانون

 و شـهرت  از كـه ي  كـسان  و اند گرفته شيپ راي  مشابه ي هيرو مجلس ي ندهينما انتخاب خصوص
  . ندارند را انتخابات دري داوطلب تيصالح ستندين برخوردار اخالق حسن
 نداشـتن ي  معنـا  بهي  اخالقي  ستگيشا شرط ،1كشورمان انتخابات قانون 28 ي ماده 5 بند طبق

. اسـت  شـده  ذكـر  »هيـ انتخاب حـوزه  در شـهرت  سـوء  نداشـتن « عنوان تحتي  فريك ي شنهيپ
 سياسـي  ،يفريك سوء سوابق لحاظ به كه راي  افراد انتخاب يادشده، قانون 30 ي ماده همچنين

 نمـوده ي  معرفـ  بنـد  يازده در هستند محروم مجلسي  ندگينما در شدن داوطلب از يرفتار يا و
   :از عبارتند كه است

  اند، داشته موثر نقش سابق ميرژي مبان ميتحك جهت در كهي كسان - 1
 اند، كرده ثبت خود نام به را موات هاي زمين كه بزرگ مالكين - 2

 از آنهـا  بـودن  غيرقانوني كه هايي وگروه ها سازمان حزاب،ا هواداران و تشكيالتي وابستگان - 3
 است، شده اعالم صالح مراجع سوي

  اند، شده محكوم ايراني اسالمي جمهور عليه اقدام جرم به كهي كسان - 4

 ،ييقضا صالحه محاكم حكم به ارتداد به محكومان  - 5

 فسق، به متجاهران و فساد به مشهوران  - 6
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 و نينـو  رانيـ ا حـزب  و زيرسـتاخ  حـزب ي  هـا  كـانون  ي   سهيرئ هيات و فراماسونري تشكيالت

 ساواك، ماموران و سابقي ملي شورا و سناي ها مجلس ندگانينما

 بـه  محكومان و گرانيد اموال غصب و ارتشا اختالس، انت،يخ وي  كالهبردار به محكومان  - 11
 .قضايي صالح محاكم حكم به مالي ي استفاده سوء

 كـه ي  شـهروند  هر كه است نيا بر اصل و است آزاد انتخابات در شدن نامزد چند هر زيني  مالز در
 (Harding , 1996, p. 92)دارد زين را شدن انتخابي ستگيشا باشد، برخوردار كردن انتخاب حق از

 داراي بايـد  مجلـس  انتخابـات  داوطلبـان  گرديـد،  ذكـر  قـبال  كـه يي  هـا  تيمحـدود  بر افزوني  ول
  : باشند نداشته را زير رايمج و اعمال ارتكاب ي سابقه و بوده اخالقي شايستگي

                                                 
 و اخالقـي ي ستگيـ شا شـرط  به مربوط نيز 1375 سال مصوب روستا و شهر اسالمي شوراهاي قانون 28 ي ماده  1

 .است اباتانتخ اين در داوطلبان سياسي
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  كامل، حساب هيتسو بدوني ورشكستگ ي سابقه  -١
 بـه  يـا  باشد شدهي  التيا اي ي سراسر انتخاباتي  ها دوره ازي  يك نامزد نيا از شيپ كهي  كس  -٢

ي قـانون  ي وهيش به و مقرر موعد در اما باشد، كرده تيفعالي  گريد فردي  انتخابات ندهينما عنوان
 باشد، نپرداخته را قانون در شده مشخصي انتخاباتي ها نهيهز

ي ا مـه يجر يـا  زندان سال يك از شيب به محكومي  مالز ونيفدراس دادگاه يك در كهي  كس  -٣
 باشد، نگرفته قرار عفو مورد آن از بعد و شده تينگير هزار دو از شيب

 دهاستفا آني  شهروند حقوق از يا شدهي  گريد كشور شهروند داوطلبانه صورت به كهي  فرد  -۴
 باشد، كردهي وفادار اعالمي مالز ونيفدراس جزي كشور به يا باشد كرده

 دادگـاه  در جرم نيا خاطر به و شدهي  انتخابات ميجرا مرتكبي  نحو به كهي  افراد نيهمچن  -۵
 محـدود ي  مـدت ي  بـرا ي  نـامزد  از تيمحروم به است ممكن باشند، شده داده صيتشخ گناهكار
  ).192ص ،1388 پژوه، گلشن (شوند محكوم

 اسـالمي  جمهوري در كه گفت توان مي كشور دو در اخالقي شايستگي شرط ي مقايسه در  
 مومن مردم، نيام ،ياسالمي  جمهوري  مبان به معتقد ديبا مجلس نمايندگان كه آنجايي از ايران،

 موجب به افراد از دسته سه عمدتا باشند داشتهي  اخالقي  ستگيشا و بوده روشن سوابقي  دارا و
  :از عبارتند كه اند شده محروم مجلس انتخابات در شدن انتخاب حق از قانون

 ضـد  بـر  اقـدام  جرم به محكومان غيرقانوني، احزاب به وابستگان گذشته، ميرژ به وابستگان  - 1
  ارتداد؛ وي اسالمي جمهور

  گران؛يد اموال غصب وي كالهبردار انت،يخ ،يعموم اموال غصب جرم به محكومان  - 2

 بـه  مـشهوران  و مـواد  نيـ ا به معتادان و مخدر مواد انيقاچاقچ ،يشرع دحدو به محكومان  - 3
 . فسق به متجاهران و فساد

 انتخابـاتي،  جـرايم  بـه  محكوميـت  عـدم  به بيشتر اخالقي شايستگي شرط مالزي كشور در ولي
 تابعيـت  كسب ياي  نقد ي مهيجر زندان، سال يك از شيب به محكوميت ،يورشكستگ ي سابقه
  .است شده وفمعط ديگر دولت

  
  جهينت

 در دليـل،  همـين  بـه . نيـست  پوشـيده  كسي بر حقوق علم در بويژه تطبيقي ي مطالعه اهميت
 بـه  درس چنـدين  حقـوق،  ي رشـته  تكميلـي  تحصيالت ي دوره در بويژه و كارشناسي ي دوره

 اساسـي،  حقـوق  جملـه  از عمـومي  حقـوق  در متاسـفانه . اسـت  يافته اختصاص تطبيقي حقوق
 ي مقايسه و تطبيق به بيشتر است شده انجام اگر يا و نگرفته صورت چنداني قيتطبي مطالعات

 در ما. است شده پرداخته فرانسه و انگليس آمريكا، قبيل از غربي كشورهاي و ايران حقوق ميان
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 در مـالزي  نـام  بـه  مسلمان كشور يك و ايران حقوق تطبيقي ي مطالعه به كوشيديم مقاله اين
ي انتخابات نظام در شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب طيشراي  قيتطبي  بررس (خاص موضوعي
 حـال  تـا  كـه  اساسـي  حقـوق  ي حـوزه  در تطبيقـي  پژوهشي. بپردازيم) يمالز و رانيا مجالس

 زبـان  بـه  انـدكي  بـسيار  حقـوقي  ادبيات نتيجه، در. اند نكرده عنايت بدان كشورمان حقوقدانان
 زبـان  بـه  اشراف عدم دليل به مطالعه اين بايست مي ارناچ و داشت وجود زمينه اين در فارسي

  .گيرد صورت بود محدود هم آن كه انگليسي بويژه خارجي منابع از استفاده با مااليايي،
 داراي و فقيه واليت ي نظريه بر مبتني ايران دولت سياسي، نظام نوع و حكومت شكل لحاظ به

 اسـالم  كـشور،  دو هر در. است مشروطه سلطنت شكل به مالزي دولت و اسالمي جمهوري نظام
 پـيش  و شرع با مقررات و قوانين انطباق اصل ولي است، شده اعالم كشور رسمي دين عنوان به

  .است برخوردار شترييب تضمينات از ما كشور در زمينه، اين در سازوكارهايي بيني
 نيشيپ استعمارگر تدول همانند پارلماني نظامي قوا، تفكيك لحاظ به مالزي دولت سياسي نظام
 آن حقـوق  تاثير تحت انتخابات جمله از اساسي حقوق ي زمينه در و است انگلستان يعني خود
 ركنـي  دو حكـومتي  اجرايـي،  مقامات شمار نظر از نيز كشور اين مجريه ي قوه. باشد مي كشور
 يمـه ن -پارلمـاني  نيمـه  نظـام  شـبيه  مـا  سياسي نظام ولي. است وزير نخست و پادشاه از مركب

 رئيس و) رهبري معظم مقام (كشور رئيس شامل ركني دو مالزي همانند آن حكومت و رياستي
  .است) جمهور رئيس (دولت

 مركـزي  دولت و اياالت از مركب فدرال دولتي مالزي دولت سرزميني، و دروني ساختار لحاظ به
 معرف نخست لسمج. باشد مي مجلسي دو صورت به ساختار نظر از آن پارلمان بالطبع، و است

 تـك  تـك  ي نماينـده  و معـرف  دوم مجلس و دولت و فدراسيون جمعيت مجموع ي نماينده و
 تـك  آن، پارلمـان  و غيرمتمركـز  و يكپارچه دولتي صورت به ايران. ا. ج دولت ولي. است اياالت

 بـر  نـاظر  نگهبـان  شـوراي  آن، كنـار  در كـه  است اسالمي شوراي مجلس شامل تنها و مجلسي
  . است اساسي قانون و شرع با مجلس مصوب انينقو مطابقت

 در ولي. است اكثريتي صورت به مالزي نمايندگان مجلس و اسالمي شوراي مجلس انتخاباتي نظام
 نظـام  ايـران  در و اي مرحلـه  يـك  نـام  تـك  اكثريتي انتخاباتي نظام انگلستان، از تبعيت به مالزي

 شرايطي ها، دولت ي همه مانند كشور دو هر رد. است حاكم اي مرحله دو چندنام يا تك اكثريتي
 شـوندگان  انتخاب شرايط و شده بيني پيش شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب و راي حق براي

 تابعيـت،  معمـولي  شـرايط  و ها محدوديت. است تر گيرانه سخت و تر پيچيده كنندگان انتخاب از
  . شود مي ديده كشور دو ره در شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب براي عقل و سن
 فراوانـي  هـاي  قوس و كش از پس اكنون ايران در كنندگان انتخاب سن سن، شرط خصوص در

 سـال  21 نـامعلومي  داليـل  بـه  بنـا  مـالزي  در ولـي . باشـد  مي سال 18 كشورها، اغلب همانند
 ولي. گردد مي كنندگان انتخاب ي دايره محدوديت به منجر امر اين كه است شده درنظرگرفته
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 اين نخست، كشور در. است ايران در مربوط سن از كمتر بسيار مالزي در شوندگان انتخاب سن
 انتخـاب  رايج سن با يادشده سن شرط. است شده بيني پيش سال 30 ايران در و سال 21 سن

 انتخـاب  سـن  شـرط  همانند كه دارد فاصله است سال 25 حدود كه كشورها اغلب در شوندگان
  .گردد راي حق بيشتر محدودكردن به منتهي تواند مي يمالز در كنندگان

 ايـن  ولـي  شود، نمي ديده كشور دو در كنندگان انتخاب براي اخالقي شايستگي و اهليت شرط
 در كيفـري  محكوميـت  ي سـابقه  كـه  را كـساني  و شده درنظرگرفته شوندگان انتخاب براي امر

 در. ندارنـد  را مجلـس  ي نماينـده  انعنـو  بـه  شدن انتخاب حق باشند داشته را جرايم از برخي
 و اعتقـاد  بـر  افـزون  مقـررات،  و قـوانين  نظام، بودن اسالمي بر بيشتر تاكيد به توجه با ما كشور
 واليـت  و اساسـي  قـانون  به آنها وفاداري ابراز و اسالم به مجلس انتخابات داوطلبان عملي التزام
 از برخـي  بـه  داوطلبـان  محكوميـت  ي سابقه عدم بر عالوه اخالقي شايستگي خصوص در فقيه

 اصـل  مـشمول  اعمال شرعي، حدود ارتداد، به محكوميت ي سابقه نبايد آنها اموال، عليه جرايم
 بـراي  مـا  كشور در همچنين. باشند داشته فسق به تجاهر و فساد به اشتهار و اساسي قانون 49
 آن حزبـي  و تـشكيالتي  وابـستگان  از زيادي ي عده پيشين، سلطنتي نظام با ارتباط كامل قطع
  .محرومند مجلس انتخابات براي داوطلبي حق از نظام
 چـه  را انتخابيـه  ي حـوزه  در ساله 7 اقامت ي سابقه مالزي كشور در اقامت، شرط خصوص در

 انتخابـات  قـانون  در كـه  حـالي  در اند، درنظرگرفته شوندگان انتخاب چه و دهندگان راي براي
 تحـصيلي  مـدرك  و سواد ميزان ي درباره. شود نمي ديده سكونت ي سابقه عنصر ايران مجلس

 هـستيم  كـشورمان  در مجلس انتخابات داوطلبان خصوص در تري سختگيرانه مقررات شاهد ما
  . است نشده داده اهميت آن به چندان ديگر كشورهاي از بسياري و مالزي در كه امري

 سـالمت  از روانـي  سـالمت  و عقل بر افزون بايد داوطلبان ما كشور در نيز سالمت شرط درمورد
 مـالزي  در ولـي . باشـند  برخوردار گويايي و شنوايي بينايي، نعمت از برخورداري حد در جسمي
 تـاثير  داوطلـب  عقالنـي  قـواي  در كـه  است محروميت موجب صورتي در معلوليت و عضو نقص

  .باشد گذاشته
 بـه  كشور دو در مجلس خاباتانت داوطلبان شرايط تفاوت مهم محور كه كرد ذكر بايد نهايت در

 به سياسي نظام يك تعهد ميزان با منطبق كامال كه امري گردد، برمي آنها ديني التزام و اعتقاد
 سـالمت  و تحـصيلي  مـدرك  اقامـت،  سـن،  شرط (ها تفاوت باقي. است ايدئولوژي و مكتب يك

  . گردد برمي كشور دو دولتمرداني ها استيس و تجربه گذشته، به) جسمي
 نظـام  اسـالميت  حفـظ  بشر، نوع تجربيات از استفاده بر افزون كشورمان حقوقي نظام ي هدغدغ

 نظـام  تحـول  و تكـوين  در كـه  اسـت  كوشـيده  مالزي دولت ولي. است ابعاد ي همه در سياسي
 . بگيرد الهام عرفي منابع و انگلستان دولت از انتخابات، حقوق جمله از خود حقوقي
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