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 چکیده

سرنوشت سیاسی کشور ترین ابزار مشارکت شهروندان در  ترین و رایج امروزه انتخابات، مناسب    

 ها است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیقترین آناست و انتخابات مجلس نمایندگان یکی از اساسی

ان ای به بررسی وجوه تشابه و تفاوتِ مجلسین: نمایندگتحلیلی، تالش شده است از منظر مقایسه ـتوصیفی

ظام انتخاباتیِ هایِ اصلیِ مترتب بر نپرداخته شود تا آسیب جرگه )مجلس نمایندگان( افغانستانآمریکا و ولسی

« احزاب سیاسی»گیری شده است که اولا در آمریکا محور انتخابات را جرگه برجسته شود و چنین نتیجهولسی

 شدن حزب را ندادهدهند؛ اما در افغانستان ساختارهای قومی، مذهبی، زبانی و... امکان نهادینهتشکیل می

یب ای در عرصه ی مدیریت امور مالی داوطلبان به تصوثانیاا در نظام انتخاباتی آمریکا، قوانین شایستهاست. 

رسیده و از این حیث بر شفافیت منابع مالی افزوده است؛ اما در افغانستان اساساا قانونی در این خصوص وجود 

 ندارد. 

 فغانستان، انتخابات.جرگه امجلس نمایندگان آمریکا، ولسی واژگان کلیدی:     
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   مقدمه

یکی از موضوعات موردِ بحث حقوق اساسی هرکشوریِ پارلمان است. پارلمان به صورت کلی  

الجراست که ممکن است از یک شود که کارویژه آن، وضع قانون لزمبه دستگاهی اطالق ـ می

اریِ در دنیا از آنجا (. وجود مجالس قانونگذ111: 1911مجلس یا دومجلس تشکیل شود )قاضی، 

ود های خها، نیازها ومقتضیات اجتماعی را با درایت و تواناییباشد که خواستهدرخور اهمیت می

در قالب مصوباتِ قانونی درآورده و نظام اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازد. ازاین 

 ، باید انتخاباتی با حضورِ رو ، برای آنکه مجلس بتواند کارآیی خوب و مطلوب داشته باشد

حداکثریِ مردم، صحیح و منطبق با قوانین آن کشور برگزار شود تا نمایندگان صالح وارد میدان 

 (.0ـ0: 1911های اجتماعی را به دست گیرند)زارعی، ها و نزاعشده وافسارِ اختالف سلیقه

ر اراده ی قاطبه ی ملت تعریف تنها قوة ی مقننه را به عنوان مظهاساسیِ افغانستان نهقانون    

نموده؛ بلکه با ترسیم چارچوبِ کلی نظام انتخاباتی کشور، به تعریف و تبیین  سازکارهای حاکم بر 

 و مطابق نظام اکثریت ساده پرداخته استای نظام انتخاباتی مجلس نمایندگان با روش یک مرحله

لس ـ یت ساده در خصوص انتخابات مجای واکتفاء به اکثرکه با در پیش گرفتن روش یک مرحله

م کنمایندگان، زمینه ی تسهیالت و تمهیدات نهادینه شدن نظام دوحزبی را فراهم ساخته که دست

ها وگرایشها خواهد شد. این مسأله برای کشورهای جهان سوم موجب کاهش تعداد احزاب، گروه

ه ی فته و طبل شعار جذاب جامعبه ویژه افغانستان که به تازگی درگردونه ی دموکراسی قرارگر

(. اما نظام حقوقی و سیاسی آمریکا با 203: 1910زند، ضرورت حیاتی دارد )محمدی،مدنی می

اساسی مکتوب و خصایصی همچون: تفکیک قوا، رژیم ریاستی و نظام داشتن تجربه، اولین قانون

گان برخوردار است. دومجلسی از جایگاه درخور اهمیت در خصوص نظام انتخابات مجلس نمایند

اساسی این مملکت، افزون بر داشتن توجه خاص به قوه ی مقننه، به ترسیم سازکارهای زیرا قانون

اساسی، های منطقی پرداخته است؛ به ترتیبی که درکنار قانونحاکم بر نظام انتخابات این نهاد با روش

س آراء را برای احرازکرسی مجل سایر قوانین، معیارهای عرفی و عملیِ حزبی، نظام اکثریت نسبی

شور های انتخاباتی دوکنمایندگان مورد تعریف قرارداده است. بنابر مذکور و مشترک بودن نظام
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درخصوص  ایآمریکا و افغانستان و وحدت نظام دو مجلسیِ انتخابی، نگاه این مقاله رویکرد مقایسه

پاسخ  فغانستان وآمریکا است تا رسالتهای متناظر برنظام انتخاباتی مجلس نمایندگان امکانسیم

دگان جرگه افغانستان و مجلس نماینهای نظیر: وجوه اشتراک و افتراق نظام انتخابات ولسیپرسش

 جرگه چیست؟های حاکم نظام انتخاباتی ولسیترین آسیبآمریکا چیست؟ شایع

ا و انجام نشدن ندگان امریکیافتگیِ نظام انتخاباتِ مجلس نمایرسد با توجه به توسعهبه نظرمی    

های علمی و عملی ایالت متحده آمریکا در در افغانستان در این عرصه، یافتهمطالعات لزم وکافی 

و  تواند در برجسته نمودنِ وجوه اشتراک و افتراق آنهاخصوص انتخابات مجلس نمایندگان می

 جرگهم بر انتخابات ولسیهای مناسب و رویکردهای مطلوب در سازکارهای حاکاتخاذ شیوه

افغانستان موثر واقع شود. درخصوص سوابق تحقیق باید یادآورشدکه تاکنون هیچ اثری علمی که 

ت رو، نخسای در این عرصه باشد به رشته ی تحریر درنیامده است. از اینحاوی رویکرد مقایسه

ه بحث ت متحده آمریکا بجرگه افغانستان و مجلس نمایندگان ایالهای انتخابات ولسیمکانسیم

 گردد.جرگه افغانستان بیان میهای نظام انتخابات ولسیترین آسیبشود. سپس مهمگذاشته می

 جرگه و مجلس نمایندگان آمریکاـ  شرایط انتخاب شوندگان ولسی1

درست است که امروزه حق انتخاب شدن همگانی است؛ اما بدون تردید در اغلب کشورها 

 ها بایستی واجد شرایطیبرای استفاد از این حق همانند دیگر حقوق و آزادیانتخاب شوندگان 

جرگه و مجلس نمایندگان توان در خصوص کاندیدای مجلسین: ولسیباشند. این شرایط را می

بی و سلبی ایجا بندی کرد  که از جمله آنها، شرایط به دو دسته:آمریکا به اعتبارهای مختلف دسته

 شود:به شرح ذیل توضیح داده می است که در ادامه

 شرایط ایجابی  .8ـ8

مندی منظور از شرایط ایجابی، شرایطی است که شخص طبیعتاا در جامعه سیاسی به منظور بهره 

باشد  های عقالنی و عینیاز حقوق انتخاباتی از آنها برخوردار باشد. این شرایط باید دارای خصیصه

از واجدین شرایط توسط نهادهای انتخاباتی نشود)خسروی،  ایتا دستاویزی برای محرومیت عده
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اند. (. تقریباا همه کشورها در قوانین اساسی یا قوانین انتخاباتی چنین شرایطی را پذیرفته291: 1911

برای مثال قانونگذاران اعم از اساسی و عادی افغانستان و آمریکا، شرایطی ایجابی را برای انتخاب 

 اند که رئوس آن از این قرار اند:ر مجلس نمایندگا و ولسی جرگه مقرر کردهشوندگان انتخابات د

 سن .8ـ8ـ8

است  های خاص، مستلزم اینسمت نمایندگی بنابه دلیل مختلف تخصصی بودن و پیچدگی 

ای از فهم و درک تشخیص مصالح و منافع عمومی و که کسی اعمال کننده آن باشد که به درجه

یت، نوع های فرهنگی، تربشد. تعیین حداقل سن برای کاندیدا متناسب به زمینهزمامدارای رسیده با

دهد نظام انتخاباتی، سیاسی وغیره متفاوت و متنوع خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نشان می

که همه کشورها شرط حداقل سن را در قانون اساسی یا عادی مرتبط با انتخابات مقرر نموده 

(. قانونگذاران افغانستان و ایالت متحده آمریکا، شرط سن را  برای 201: 1911است)خسروی، 

وردیف دوم  10سال ذکر نموده است)مواد 20جرگه و مجلس نمایندگان داوطلبان انتخابات ولسی

الت رسد قانونگذاران اساسی ایو بخش دوم اصل اول قوانین اساسی افغانستان وآمریکا(. به نظر می

؛ زیرا در کاری بیشتر به کاربردهناپذیری و محافظهفغانستان در شرط سن انعطافمتحده آمریکا و ا

 سال عدد بالیی است. 20وضعیت امروزی با توجه به اطالعات نسبی جوانان وپختگی آنان، سن 

 تابعیت .2ـ8ـ8

عبارت است از رابطه ی سیاسی و معنوی که شخص را به دولت »تابعیت در یک برداشت کلی  

دنیا، تابعیت شرط  های انتخاباتی کشورهای(. در نظام21: 2،ج1911)نصیری، « کند.رتبط میمعین م

گردد؛ برای نمونه درچارچوب نظام حقوقی افغانستان نامزدان انتخابات ورود به پارلمان محسوب می

خذ ابایست تابعیت )اصلی یا اکتسابی( را داشته باشند. مشروط بر اینکه از زمان جرگه میولسی

انتخابات(. اما قانون 91اساسی و ماده قانون 10تابعیت اکتسابی مدت ده سال سپری شده باشد )ماده 

به استناد ردیف دوم و بخش دوم اصل اول قانون اساسی ایالت متحده آمریکا، متابعان اصلی و 

اشند مشروط باکتسابی از حق شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان به عنوان کاندیدا برخوردار می
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که از زمان اخذ تابیعت اکتسابی مدت هفت سال سپری شده باشد. فلسفه این شرط، اصل لزوم براین

عدم دخالت اجانب در سرنوشت سیاسی، اجتماعی کشور دیگر و  لزوم حفظ استقالل سیاسی کشور 

 (.111: 1911است )حبیب نژاد، 

 مبلغ معین و داشتن تأییدیة رأی پرداخت .9ـ8ـ8

انتخابات افغانستان، شخصی که درصدد نامزدیِ قانون 39ماده « 1»بند« الف»به موجب قسمت  

باشد باید یک هزار ورقِ تأییدیة رأی از واجدان شرایط رأی دادن در حوزه ی جرگه میولسی

 غمربوط اخذ نموده باشد و مبلغ سی هزار افغانی را باید  به عنوان حق نامزدی پرداخت نماید که مبل

. این شودفوق در صورت پیروزی یا کسب دو درصد آراء قانونی، دوباره به کاندیدا پرداخت می

ای هبینی نشده است. با این حال در چارچوب پاسداشت ارزششرط در قانون اساسی امریکا پیش

ده است. بدین بینی شحزبی و نیز پیشگیری از چند دستگی احزاب، شرط داشتن رأی تأییدیه پیش

ی که درصورتی که شخصی به طور مستقل بخواهد درانتخابات مجلس نمایندگان به عنوان معن

 دهندگان واجد صالحیت حوزه ی مربوطکاندیدا شرکت نماید باید پنج درصد آرایی تأییدیه رأی

 (.113: 1912نام را با خود داشته باشد)اریک،درهنگام ثبت

ح های مسلی یا عضویت درگروهارائه ی تعهدنامه مبنی برعدم فرمانده .4ـ8ـ8

 غیرقانونی

مسلح  هایکه فرماندهی گروهبه استناد ماده چهل و چهار قانون انتخابات افغانستان، اشخاصی 

 توانند در انتخابات به حیث کاندیدا اشتراکغیرقانونی را در دست داشته یا عضو آن باشند، نمی

 .بینی نشده استنمایندگان آمریکا پیشنمایند. اما چنین شرطی در نظام انتخاباتی مجلس 

 قانون انتخابات افغانستان 44عدم اشتغال به مناصب مندرج در ماده  .5ـ8ـ8

ل، های مستقجمهور، وزرا، قضات، رؤسای کمیسیونجمهور، معاونان ریئسمقامات نظیر رئیس 

انداران و ولسوالن)است ها، رئیس دادستانی کل واعظای مسلکی آن، والیاننظامیان، استادان دانشگاه

جرگه توانند در انتخابات ولسیها( وکارکنان خدمات ملی)خدمات کشوری( نمیورئیسان شهرستان
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به عنوان کاندیدا شرکت نمایند؛ مگر اینکه از قبل کاندیدا نمودن از سمت خویش استعفا نمایند. 

 .ریکا شناسایی نشده استاین شرط در منظومه ی انتخاباتی مجلس نمایندگان ایالت متحده آم

 اقامت .4ـ8ـ8

مطابق ردیف دوم از بخش دوم اصل اول قانون اساسی، داوطلبان انتخابات، باید هنگام انتخاب 

شوند، در غیر این صورت از حق نامزدی محروم شدن مقیم ایالتی باشند؛که از آنجا انتخاب می

قانون اساسی، چگونگی تعریف  خواهد شد. در این خصوص، ردیف اول از بخش چهارم اصل اول

شرایط ناظر بر اسکان در ایالت را به خود ایالت واگذار کرده و مقرر داشته است: هر ایالت شرایط 

کند، که باید در محدوده ی قانون اساسی لزم خود را در مورد ساکن بودن یا نبودن افراد اعمال می

ت ط، بازه ی زمانی مشخصی را تعیین نکرده اسباشد. از این حیث که قانونگذار اساسی برای این شر

وط نام انتخاباتی، باید در ایالت مرب.ازاین رو،مفروض آن است که داوطلبان حداقل قبل از زمان ثبت

مقیم باشد در غیر این صورت، حق انتخاب شدن را نخواهد داشت مگر اینکه قانونگذار ایالتی، بازه 

رسد این شرط برای جامعه یب رسانده باشد. به نظر میی زمانی خاصی را در این مورد به تصو

است و در بردارنده ی ایالتِ متعددی است در « فدرال»ایالت متحده که از حیث شکل دولت، 

 چارچوب اصول شهروندی قابل پذیرش باشد.

 شرایط سلبی  .2ـ8

 نداشتن سابقه جرم و جنایت  .8ـ2ـ8

از جمله مواردی است که قوانین اکثر کشورها برآن کیفری،  حسن سابقه وعدم سوء پیشنهِ ی 

تأکید دارند و اشخاصی که سابقه ی ارتکاب جرایم بزرگ را دارند، معمولا از حق انتخاب شدن 

محروم هستند، چرا که به نظر بیشتر حقوقدانان اشخاصی که ازجهت کردار، گفتار و رفتار دارای 

 ی مردم واداره امور مهم کشور را ندارند و باید ازاینسابقه ی درخشانی نیستندو شایستگی نمایندگ

(. برای نمونه، در انتخابات مجلس عوام 31: 1911حق محروم باشند )عنابی و خلیلی شجاعی،

یش از اند یا به خاطر ارتکاب جرم به ب محکوم شده« جرایم انتخاباتی»انگلستان، افرادی که به خاطر 
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(. قانونگذار اساسی 99: 1910ی مجلس محرومند )زارعی، اند از حق نامزدیکسال محکوم شده

جرگه افغانستان نیز مرتکبان جرایم ضدبشری و جنایت را ازحق انتخاب شدن به عنوان کاندیدا ولسی

 انتخابات(.قانون 91اساسی وماده قانون 10محروم نموده است )ذیل ماده 

 عدم محرومیت ازحقوق مدنی  .2ـ2ـ8

دادگاه ذی صالح به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت ازحقوق مدنی  اگر شخصی از جانب  

 10نام نماید )قسمت چهارم ماده جرگه ثبتتواند به عنوان کاندیدا ولسیمحکوم شده باشد نمی

قانون انتخابات(. این وضعیت در نظام انتخاباتی سایر کشورها نیز وجود دارد  91قانون اساسی وماده 

ادام محکوم شده اند م« خیانت»افرادی که به جرم ات مجلس عوام انگلستان، برای نمونه در انتخاب

که دوره محکومیت خود را نگذرانده باشند یا مورد عفو قرار نگرفته باشند، حق داوطلبی مجلس را 

نکته ی قابل ذکر در خصوص شرایط سلبی در منظومه یانتخابات  (.99: 1910ندارند )زارعی، 

ت متحده آمریکا این است که قانونگذاراساسی ایالتِ متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایال

زمینه ی شرایط سلبی اعضای مجلس نمایندگان به صورت صریح مسکوت بوده، چون ازآنجا که 

قانون اساسی ایالت متحده به لحاظ تعداد مواد کوچک ترین قانون اساسی است غالبا به ذکرمسایل 

ها، قوانین عادی و عرف و رویه ی عملی و جزئیات را به اصالحیه کلی و مهم اکتفاکرده است

توان به شرایطی مثل: عدم واگذارکرده است.بنابراین به موجب عرف و رویه ی عملی احزاب می

اخالقی درحوزه ی  محرومیت از حقوق اجتماعی توسط دادگاه صالحیت دار، نداشتن سابقه سوء

اشتن سالمت روحی اشاره کرد. البته هر ایالت صالحیت دارد که انتخابیه، استعفاء ازشغل قبلی، د

 (.029: 1910شروط خاصی نیز برای نمایندگان مجلس تعیین کند)زارعی،

 جرگه و مجلس نمایندگان آمریکافرایند انتخابات ولسی .2

 مرحله ی ثبت نام نامزدها  .2-8

تاد روز قبل مؤظف است یکصدوهش مطابق قانون انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات

از برگزاریِ انتخابات، تاریخ برگزاریِ انتخابات را تعیین و تقویم انتخاباتی را به مدت یکصدوبیست 
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 نام و زمان مراجعه یقانون انتخابات(. بدین ترتیب، مهلت ثبت 91روز قبل ازآن، منتشرنماید )ماده 

ص ارائه درخواستشان مبنی برکاندیداتوری، مشخ کاندیداها به کمیسیون مستقل انتخابات با هدف

گردد و ترتیباتِ ثبت نام به نحوی است که اشخاص و افراد متمایل و مصمم به کاندیداتوری، می

جرگه نام خود به عنوان کاندیدای ولسیاند در موعد مقرر درخواستِ کتبیِ مبنی بر ثبتابتدا مکلف

ند که درخواست مذکورحاوی: مشخصات کاندیدا، کپی به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه نمای

اسنادی که معرف هویت و درجه تحصیل وی باشد و اطالعات مربوط به عدم محکومیت، سن، 

صحت وسالمت، دارایی منقول و غیرمنقول، محل سکونت اصلی وفعلی، آخرین مرجع اشتغال و 

قانون انتخابات(.  39اشد )ماده بدهندگان حوزه ی مربوطه کاندیدا میهزار رأی تاییدیه رأی

درصورت تجمیع شرایط متناظر برکاندیداتوری و تکمیل و تحویلِ مدارک از سوی نامزدها در 

نام، کمیسیون مستقل انتخابات مؤظف است فهرست ابتدایی اسامی نامزدهای تأیید مرحله ی ثبت

یِ صی در مورد فهرست ابتدایشده را در اسرع وقت منتشر کند. با این حال، چنانچه اشخا صالحیت

توانند شکایت خویش را در بازه ی زمانیِ حداکثر دوهفته پس از انتشار، اعتراض داشته باشند، می

تصمیم  ها مورد رسیدگی قرار گرفته وبه کمیسیون شکایات انتخاباتی تقدیم نمایند. این اعتراض

قانون انتخابات(.  30ماده  2و1کمیسیون شکایات انتخاباتی دراین خصوص نهایی است )بندهای 

وی ها ازسلزم به تذکر است که فهرست نهایی نامزدها پس از بررسی کامل شکایات واعتراض

 9است )بند رسد و این فهرست غیرقابل تغییرکمیسیون شکایات انتخاباتیِ منتشر و به اطالع عموم می

س نمایندگان کامالا از نظام انتخاباتی قانون انتخابات(. اما فرایند ثبت نام نامزدان مجل 30ماده 

کنند باشد؛ زیرا نخستین مکانی که داوطلبان، نامزدی خویش را اعالن میجرگه متفاوت میولسی

خواه و یا احزاب دیگر است که با مراجعه به حزب ، جمهوریدفتر یکی از احزاب بزرگ: دموکرات

را متقاعد نماید تا وی را مورد حمایت  کنند حزبهای خویش سعی میضمن بیان باورها و پالن

قراردهد، درصورتی که کاندیدا مورد تأیید حزب واقع شد رسماا به دولت ایالتی از جانب حزب 

شود تا پس از ثبت نام و تأیید صالحیت ازسوی فرماندار ایالت مربوطه به عنوان نماینده معرفی می

نانچه داوطلب مجلس نمایندگان، توسط ی حزب مربوطه وارد کارزارهای انتخاباتی گردد. چ
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تواند ازطریق حزب خویش به دیوان عالی ایالت شکایت کند) فرماندار ایالت رد صالحیت شود، می

 (.020: 1910زارعی، 

 رقابت انتخاباتی  .2ـ2

جرگه پس از تأیید صالحیت از جانب در چارچوب نظام حقوقی افغانستان،کاندیداهای ولسی

اند ازمنابع مالی، حدود و موارد هزینه و مصارف خویش در تخابات، مؤظفکمیسیون مستقل ان

انند از اتباع تومبارزات انتخاباتی، به کمیسیون گزارش دقیق ارائه نمایند و هیچ یک از نامزدها نمی

را  های مالیهای سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدتیا دول خارجی ویا نمایندگی

اند فت نمایند. همچنین مطبوعات اعم از صوتی، تصویری، چاپی و الکترونیکی مکلفقبول یا دریا

مذکور  کنند، به کمیسیونجرگه اخذ میهای انتخاباتی از کاندیدا ولسیاز مبالغی که حین رقابت

ن توانند درجریاقانون انتخابات(.مطبوعات اعم از دولتی و خصوصی می 30گزارش ارائه کنند )ماده 

ها و نظریات نامزدها را به صورت منصفانه و بی طرفانه پخش ات انتخاباتی، اهداف، مرامنامهمبارز

 2جرگه به موجب بند قانون انتخابات(. مبارزات انتخاباتی ولسی 31ماده  2و1ونشر نمایند)بندهای 

 01اند های همگانی مکلف ی رسانهباشد. براساس قانون، همهروز می 21همان قانون مدت  31ماده 

تی اجتناب های انتخاباساعت قبل از برگزاری انتخابات ازانتشار هرگونه فعالیت مربوط به رقابت

ساعت قبل از روز انتخابات کلیه مواد تبلیغات  01است  کنند، حتی کمیسیون انتخابات مکلف

 9ماید )بند ندهی به نمایش گذاشته شده باشد را امحا انتخاباتیِ که در فاصله صد متری مراکز رأی

 قانون انتخابات(. 31وماده  31ماده 

اما در ایالت متحده آمریکا، از گذشته مقوله ی هزینه ی مبارزاتی انتخابات، یک مسأله      

های عملی برای تنظیم مقررات مربوط به تأمین مالی تبلیغات در جنجالی بوده است. نخستین تالش

طول کشید. در  1131گذاری اساسی در سطح فدرال تا دهه انجام شد با این حال، قانون 1113سال 

به تصویب رسید که  1«قانون فدرال تبلیغات انتخاباتی»برای نخستین بار در سطح فدرال،  1131سال 

                                                           
1 . The Federal Election Campaign Act. 
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بلیغاتی های تهای تبلیغاتی )منابع درآمدی( و هزینهدر آن، داوطلبان را مکلف به اعالم منابع کمک

به قصد اعمال مدیریت، محدودیت و شفافیت  1130سند مزبور در سال  نمود.ای( می)منابع هزینه

بر میزان منابع درآمدی و کمک تبلیغاتی، اصالح گردید. برای نمونه، سقف خاصی را برای کمک 

ش های کنکمیته»اشخاص خصوصی )هزار دلر( تعیین کرد. همچنین برای هر کمپین به ازای 

و برای نخستین بار، تأمین مالی داوطلبان از منابع بخش عمومی ،پنج هزار دلر تعیین کرد 1«سیاسی

اخیر  مطابق اصالحات پذیر شد. به عالوه، کمک افراد خارجی را در انتخابات ممنوع کرد.نیز امکان

جهت مدیریت و اجرای مدلول سند اخیر در خصوص  2«کمیسیون انتخابات فدرال» 1130در سال 

های حاکم در این سند، مغایر حقوق و ل از نظر برخی، محدودیتها ایجاد شد. با این حاکمپین

آزادی افراد، نظیر آزادی بیان و برابری، تلقی شده است. برای نمونه نخستین شکایت مهم در این 

 0بوده است.9«باکلی علیه والیو»خصوص پرونده 

ز ، سقف کمک اشخاص خصوصی ا2002مصوب  0«اصالح کمپین دوحزبی قانون»مطابق    

هزار دلر به دوهزار دلر افزایش یافت. حدکمک به کمیته حزب ایالتی تا ده هزار دلر در سال و 

ها حد نود وپنج حدکمک به حزب ملی بیست پنج دلر در سال و محدودیت بر مجموع کمک

نج وپساله قرارداده شده است. همچنین محدودیت بازپرداخت وام تا بیست2هزاردلر در هر نوبت 

اصالح  ، قانون112،910،913های ر دلر، ازمبالغ کمک شده پس ازانتخابات وجود دارد)بخشهزا

قانون مذکور، ممنوعیت استفاده شخصی ازمنابع مالی مبارزات  911(. در بخش کمپین دوحزبی

در مراحلی ازفرایند انتخابات به این نتیجه برسدکه  انتخاباتی مقررشده است. ممکن است نامزد

خابات نخواهد بود و بهتر است وجوهی را که برای انتخابات به وی تعلق گرفته است پیروزانت

                                                           
1 . Political Action Committees. 
2 . Federal Election Commission. 
3 . Buckley V. Valeo, 424, U. S. 1, 1976. Supreme Court of the United States, 

 ها باز کرد که از این قرار است: پای دیوان عالی فدرال را به سایر پرونده ،ادامهاین رأی، در .  0
-  First National Bank of Boston v. Bellotti, 435, U.S. 765, 1978 and Citizens United v. 

Federal Election Commission, 558. U.S. 310, 2010, McCutcheon v. Federal Election 

Commission, 572, U.S. 2014, 
5 . The Bipartisan Campaign Reform Act. 
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درجهاتی دیگر صرف نماید. پیش بینی ممنوعیت استفاده نامزد از وجوه انتخاباتی برای سایر 

(. این 19: 1910شود )احمدوند و ماهانی،مصارف، موجب جلوگیری ازخیانت درامانت نامزدها می

به ادعای مخالفان آن، مغایر قانون اساسی بود اما دیوان عالی فدرال با رد  2003ال قانون نیز در س

 بخش اعظم قانون را تأیید کرد. 1«اف.ای.سی»علیه « کانلمک»ادعاهایِ مخالفان، در رأی 

 برگزاری انتخابات .2-9

جرگه،  لسیو به استناد قانون انتخابات افغانستان، یکصدوهشتاد روز قبل از برگزاری انتخاباتِ

های محلی با همکاری اداره ی مرکزی احصائیه های انتخابات توسط اداره ارگانمحدوده ی حوزه

قانون انتخابات(. با پایان مبارزات  91گردد )مادهو سایر ادارات ذیربط درتفاهم با کمیسیون تعیین می

جرگه ت(، اعضای ولسیانتخاباتی و قرارگرفتن درآستانه ایام سکوت )دوره ی ممنوعیت تبلیغا

برمبنای میزان جمعیت توسط اهالی هر ولیت )استان( ازطریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و 

جرگه به صورت کلی ولسیقانون اساسی(.  19شوند )مادهمستقیم برای مدت پنج سال برگزیده می

ها به کوچیها( ده کرسی آن برحسب نفوس به ولیات )استان 291کرسی است که  201دارای 

های ساکن درافغانستان به عنوان اقلیت مذهبی )عشایر( و یک کرسی برای اهل هنود و سک

ین کم باید دو نماینده زن که بیشتردرنظرگرفته شده است و از هرولیت به طور میانگین، دست

 (. قانون انتخابات 01های مجلس را احراز کنند )ماده آرای قانونی را کسب کرده باشد، کرسی

کم توازن حق انتخاب شدن و نیز حقوق ها دستشود درتخصیص کرسیچنانچه مالحظه می     

های مذهبی، قومی و زنان در اداره ی عمومی مساوی در مشارکت توسط شهروندان، اعم از اقلیت

یبی است ها( به ترتجرگه به ولیات )استانهای ولسیکشور رعایت گردیده است. اختصاص کرسی

سی تواند کرر کاندیدایی که در ولیت خویش، بیشترین آراء قانونی را کسب کند میکه ه

تخصیص یاقته مجلس را احراز کند؛ اما چنانچه آرایی میان دو کاندیدا به صورت مساوی باشد، 

ترین معیارهای قانونی را به این شرح دارای گردد که عالیبرای احراز کرسی، شخصی معرفی می

                                                           
1 . McConnell v. Federal Election Commission, 540 U.S. 93, 2003. 
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تحصیالت و سابقه ی کاری در ادارات دولتی و غیردولتی باشد. باید اضافه کردکه اگر باشد: دارای 

عضو منتخب مجلس به دلیلی همچون: فوت، استعفاء، عزل، شاغل بودن در ادارات و...  نتواند 

کرسی مجلس را احراز کند؛ در چنین حالتی، کاندیدای دیگرکه بیشترین آرای را بعد از آن کسب 

، قانون انتخابات(. 02انسته به مجلس راه پیدا کند کرسی را احراز خواهد کرد )ماده کرده و نتو

ها و اهل هنود همین وضعیت نیز صادق است. از میان ها برای کوچیدرخصوص تخصیص کرسی

ها، متعلق به زنانی است که بیشترین آرای قانونی را کسب ده کرسی کوچی مجلس سه تا از کرسی

 ، قانون انتخابات(.09ه کرده باشند )ماد

ریت ساده جرگه از نظام اکثتوان گفت انتخابات ولسیبا توجه به مطالب ذکرشده در بال، می    

نماید؛ یعنی کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعالم نهایی اسامی ای تبعیت مییک مرحله

دهی و در مراکز رأی جرگه را ترتیبکاندیداهایِ واجد شرایط، فهرستی ازکلیه داوطلبان ولسی

دهندگان بدون دخل و تصرف درفهرست مذکور، فقط دهد و رأیدهندگان قرار میدراختیار رأی

توانند به یک داوطلب رأی دهند. کاندیدایی که بیشترین آراء را کسب نماید پیروز انتخابات می

ل موضوع را قبشود. اگر یکی از نامزدها از کاندیداتوری منصرف شود مکلف است محسوب می

از موعد معین، به صورت کتبی به اطالع کمیسیون مستقل انتخابات برساند و هرگاه کاندیدا پس از 

ردد و گمهلت تعیین شده انصراف و یا فوت نماید اسم وی از سوی کمیسیون شکایات حذف می

وز در انتخابات، قانون انتخابات(. داوطلبان پیر 30گردد )ماده آراء آن در حین شمارش محاسبه نمی

و تجدید دوره ی نمایندگی، بالمانع است، چرا آیند جرگه درمیسال به عضویت ولسی0به مدت 

که قانونگذار، اعم از اساسی و عادی، در این خصوص، محدودیتی را وضع ننموده است. در 

عضو  090که در چارچوب منظومه ی حقوقی ایالت متحده آمریکا، مجلس نمایندگان حالی

اردکه ازطریق انتخابات مستقیم در هریک از ایالت و بر اساس توزیع جمعیت در هر ایالت د

هزار نفر جمعیت، یک نماینده انتخاب  111هزار تا  011شوند؛ امروزه به ازای هر برگزیده می

(. انتخابات این مجلس هر دوسال یک بار درنخستین روز سه شنبه 221: 1931خواهدشد)داربی شر، 

شود. امکان برگزاری انتخابات میان دوره های زوج برگزار میروز اول نوامبر در سال پس از
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 .Elections in U.S.A", 1993" درصورت مرگ یا استعفاء یک نماینده وجود دارد)

retrieved march 5.2018 from http://www.usembassy de/u.s.a .) 

تأیید صالحیت ازسوی فرماندار ایالت بدین ترتیب پس ازثبت نام کاندیدای احزاب و    

اظ شود که تمامی مناطق ازلحمربوطه، ایالت متحده آمریکا به چهارصد وسی پنج حوزه تقسیم می

انتخابیة  دهنده درهر حوزه یای هستند. رأیها نیز تک نمایندهاین حوزه جمعیتی تقریبا برابرند، همه

دهنده کاندیدای مورد ساده است و در آن، رأی ای، رأی خود را که یک برگ رأیتک نماینده

اندازد، درحالی که فقط کند به صندوق رأی مینظر خود را با عالمت اکس مشخص می

تواندیک کاندیدا انتخاب کند. کاندیدایی که بیشترین سهم از آراء را به خود اختصاص داده می

رین سهم آراء را از آن خود کنند، کند، و حزبی که  اعضای آن بیشتاست به مجلس راه پیدا می

توان گفت انتخابات (. براین مبنا میNorris.1997:8آورند)اکثریت مطلق کرسی ها را به دست می

کند. دراین ای تبعیت میمجلس نمایندگان آمریکا از نظام انتخاباتی اکثریتی تک نام یک مرحله

ها و احراز ساسی نیز بررسی اعتبار نامهاصل اول قانون ا 0و  0بخش های « 1»مرحله به موجب بند

گیرد و درصورت مردودشدن اعتبارنامه، شرایط ازسوی خود مجلس نمایندگان فدرال صورت می

تواند از طریق ایالت خویش به طرح دعوی در دیوان عالی ایالت متحده آمریکا داوطلب می

را مجازات کند و حتی او را از تواند هریک ازاعضاء خود بپردازد، همچنین مجلس نمایندگان می

مجلس اخراج نماید. اخراج نماینده ازمجلس نیازمند رأی حداقل دوسوم اعضا است 

اصل اول  2بخش 1(. دوره کار اعضای مجلس نمایندگان مطابق بند 110ـ110: 1910)بوشهری،

 هباشدکه با درنظرداشت سکوت قانونگذار اساسی درخصوص دورقانون اساسی مدت دوسال می

ان تنها باشد. البته ازآنجاکه نمایندگنمایندگی، تجدید دوره نمایندگی بالمانع و بدون محدودیت می

شوند، درصورتیکه تمایل  به دوباره کاندیدا شدن داشته باشند و درصدد برای دو سال برگزیده می

ه و دهای موکلین خویش حساس بوبازگشت به مجلس نمایندگان باشند باید نسبت به خواسته

دهندگان مورد قبول واقع شوند. های را مورد اتخاذ قرار دهندکه برای شماری زیادی از رأیسیاست
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توان استنتاج کرد که اعضای مجلس نمایندگان درعمل در ایالت متحده آمریکا بیشتر بنابراین می

 باشد.محکوم به تأمین منافع محلی و حوزه ی انتخابیه می

 مراجع ناظر و مجری انتخاباتِ   .9

لس جرگه و مجبا در نظر گرفتن قوانین و مقررات جاری، مراجع مجری و ناظر انتخابات ولسی

توان به دو دسته نهادهای حکومتی و غیرحکومتی تقسیم نمایندگان ایالت متحده آمریکا را می

 کرد:

 مراجع حکومتی. 9-8

جرگه و مجلس نمایندگان ایالت متحده ات ولسیدر خصوص امر اجرا و نظارت بر انتخاب 

های صالحیتدار در حوزه ی مدیریت انتخابات، نهادهای حکومتی قابل آمریکا مهمترین ارگان

 ذکرند. این نهادها از این قرارند:

قانون انتخابات افغانستان،  11قانون اساسی و ماده  101الف(کمیسیون انتخابات؛ برحسب ماده 

انتخابات تنها نهاد رسمی مجری و ناظر برهرنوع انتخابات و مراجعه به آراء عمومی  کمیسیون مستقل

جرگه  گیری در زمینه ی نحوه ی اجرا و نظارت ومدیریت انتخاباتِ ولسیباشد. از این رو، تصمیممی

 های انتخاباتی، چاپ برگه رای،  اعالم نتایج انتخابات،ازجمله کلیه امور مربوط به تعیین حوزه

دهندگان دهندگان، احراز شرایط راینام رایبررسی وثایق نامزدان پیروز درانتخابات، ثبت

گردد. جرگه و همانند اینها ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات اتخاذ میوکاندیدای انتخابات ولسی

 در  قوانین 1130در چارچوب اصالحات سال اما کمیسیون انتخابات فدرال ایالت متحده آمریکا 

ها دارای انتخاباتی ایجاد شد. این مرجع در امر مدیریت، اداره و اجرای قانون مالیات کمپین

های خاصی وجود دارد که وظیفه نظارت هیات صالحیت نخستین است. تحت نظر این کمیسیون،

ها تحت نظارت و هدایت کمیسیون انتخاباتی فدرال عمل برانتخابات را برعهده دارند. این هیات

ها بطورعمده عنوان قاضی، وکیل، داور و نمایندگان احزاب را برعهده نند. اعضای این هیأتکمی

دهندگان برای رأی دادن دارند که مهمترین وظیفه آنان بررسی وتأیید دارابودن صالحیت رأی
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وحفاظت از آراء به منظورجلوگیری ازدستبرداست. این داوران از هرگونه مشارکت سیاسی که به 

وع اند چراکه نظارت آنان باید عاری از هر نی تبلیغ به نفع یکی از کاندیداها باشد ممنوع شدهمنزله 

(. بنابراین نهادهای مجری و ناظر بر انتخابات 131: 1919جانبداری باشد)طاهری وآب سالن، 

کمیسیون » های ویژه تحت نظارت مجلس نمایندگان آمریکا خود مجلس نمایندگان و هیأت

های خود را در محدوده های قانونی معین شده انجام قرار دارند و همة فعالیت« تی فدرالانتخابا

 (.190: 1910دهند)جعفری ندوشن، می

ب( مجلس نمایندگان وکمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی؛ در ایالت متحده آمریکا 

نتخابات ع در امرِ برگزاری امجلس نمایندگان نیز درکنار کمیسیون انتخابات فدرال از مهمترین مراج

مجلس است. به نحوی که خود این مرجع، صالحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات 

(. این موضوع به صراحت در 211: 1911نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد)عالیخانی، 

صالحیت دار در  ردیف یک از بخش پنجم اصل اول قانون اساسی آمده است. همچنین نهاد دیگرِ

حوزه ی نظام انتخاباتی افغانستان، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی است که در دو سطح 

گردد و دارای صالحیت رسیدگی به شکایات مرکزی ومحلی درتمام ولیات افغانستان ایجاد می

ی ناسایی و معرفهای انتخاباتی، ابطال آراء، حذف اسامی کاندیداها، شاحزاب و کاندیداها، تخطی

مرتکبان جرایم انتخاباتی به نهادهای قضایی، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و مجازات انتخاباتی 

همان قانون،  11ماده  2و1قانون انتخابات(. براساس بندهای  11لغایت ماده 11باشد) مادهمی

دن به ورت قانع نبودرصورت حذف نام کاندیدا از لیست اولیه به دلیل واجد شرایط نبودن یا در ص

توانند در جریان دو روز کاری نتایج اعالمی و عدم رضایت از نتایج آراء، احزاب وکاندیدا می

 شکایات خویش  را به صورت کتبی به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ارائه نمایند.

 های غیرحکومتینهادها و ارگان. 9-2

در کنار کمیسیونهای صالحیت دارِ دولتی و مجلس نمایندگان بال، مراجع غیرحکومتی نیز  

رسند. نظارت نهادها و ارگانهای غیردولتی، البته به مثابه مکملی بر امر اجرا و قابل ذکر به نظر می
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ان توجرگه بوده و نقش کلیدی در این خصوص ندارند با این حال نمینظارت بر انتخابات ولسی

های سیاسی، انکار کرد.  اما نقش نظر میان گروهنقش این ارگانها را به خصوص در موارد اختالف

احزاب سیاسی در امر نظارت و اجرا بر انتخابات مجلس نمایندگان ایالت متحده آمریکا کلیدی و 

 باشد.مهمترین نهادهای ناظر غیردولتی از این قرار است:اساسی می

  :1«فیفا»ابات آزاد و عادالنه افغانستان بنیاد انتخ. 9-2-8

ی مدنی میالدی توسط تعدادی از نهادهای جامعه 2110طرف در سال این نهادِ مستقل و بی

 دادنشهروندان واجد شرایط رای ایجاد گردید. بر اساس اهداف فیفا، این نهاد تالش دارد تا همه

 ای یکسان در روند انتخابات برخوردار باشندهدر انتخابات کشور، در این پروسه سهیم و از فرصت

تا انتخابات افغانستان به شکل دموکراتیک، آزاد و شفاف آن برگزار گردد. فیفا به عنوان یک نهاد 

شور های ملی و دموکراتیک در کطرف، تالش دارد تا مطمئن سازد که تمام پروسهملی، مستقل و بی

داری خوب به صورت شفاف انجام داده ن و حکومتسازی، اشتراک فعال شهروندااز طریق شبکه

 may  Retrieved , 2004.Free And Fair Election Forum of) Afghanistanشودمی

www.fefa.org.afhttp:// . 2018from 3) 

 2«تیفا»بنیاد انتخابات شفاف افغانستان . 9-2-2

این نهاد یکی از مراجع نظارتیِ مستقل درکشور افغانستان است که برای تقویت و تضمین  

در فرایندهای سیاسی واجتماعی به ویژه انتخابات و گسترش روابط متقابل میان شفافیت وعدالت 

 میالدی ایجاد گردیده است) 2111های دموکراتیک درسال و دولت براساس ارزشمردم 

2.  may Retrievedction Foundation of Afghanistan, 2009. Transparent Ele

.www.tefa.org.af)http:// 2018 from ) 

 

                                                           
 ثبت گردیده است.  2110. فیفا طبق قانون مؤسسات غیر دولتی افغانستان دروزارت اقتصاد کشور افغانستان در سال 1

  میالدی در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت گردیده است. 2111فاف افغانستان درسال . بنیاد انتخابات ش2

http://www.fefa.org.af/
http://www.tefa.org.af)/
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 :)مجما(« مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان» .9ـ2ـ9

افغانستان  های انتخاباتیالمللی است که برای حمایت ازتقویت پروسهمجتمع مذکور، نهادی بین 

فعالیت دارد.  این مؤسسه محصول همکاری فعالن مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان و بنیاد صلح 

تن شرکت کننده )بنیانگذاران( کنفرانس جامعه ی مدنی افغانستان  31سویس است که بنابر تقاضای 

 9بود)ماده درآلمان برگزار شده  2001دسامبر 2ایجاد شد. کنفرانس مذکور در شهر بدهونف در 

اساسنامه مؤسسه مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان(. این مجتمع یک نهاد غیر دولتی، غیرسیاسی و 

غیرانتفاعی بوده که طبق قانون مؤسسات غیردولتی و قانون اساسی افغانستان ایجاد گردیده است. 

زی آن درشهر ککند و دفترمرمجتمع به شکل باز و به صورت غیرانتفاعی ومبتنی برعضویت کار می

 اساسنامه مجما(. 0باشد)مادهکابل می

 :جرگه های انتخابات ولسی. مهمترین آسیب4

 ها از این قرار است:رئوس آسیب

 :نقش احزاب سیاسی در انتخابات  .4-8

وسته در در آمریکا پی« ابتکار عملِ انتخابات»و « مدیریت انتخابات»این گزاره بدیهی است که 

رغم این که در قانون اساسی این کشور به نقش اختیار احزاب سیاسی این کشور بوده است. علی

 نگذاران آمریکایِ نوین )به ویژه هامیلتواحزاب سیاسی در این خصوص تصریح نشده و ظاهراا پایه

و مدیسون( به نقش احزاب خوشبین نبودند اما از همان ابتدا خود این افراد عمالا رهبری جریاناتی 

را بر عهده گرفتند که بعدها ساختار حزبی این کشور را تثبیت نمود بنحوی که مدیریت انتخابات 

است که خواه و دموکرات قرار دارد. این در حالی امروزه تحت اداره ی دو حزب اصلی: جمهوری

در افغانستان به دلیل فلسفی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اساساا تحزب با امتناع روبه رو 

بوده است. در نتیجه به جای احزاب، عمالا اداره ی انتخابات در ید انحصاری حکومت قرار داشته و 

 ست. ورزیِ جامعه ی مدنی در منظومه ی انتخابات وجود نداشته اامکانی برای نقش
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 :تجربة کم دموکراسی در افغانستان.4-2

دارد در ای بیش از دو سدهشود: انتخابات در آمریکا، به صورت پایدار، تجربهاگر گفته می 

ر، کمتر تنها پایدار نبوده؛ بلکه ساختار فعلی نظام انتخاباتی این کشومقابل در افغانستان، این تجربه نه

نیز تجربه ی درخوری در این خصوص وجود نداشته است. ازاین از دو دهه عمر دارد و در گذشته 

های رو افغانستان فاقد سنت پایدار در امر انتخابات است. همین نبود چنین سنتی است که نقش گروه

( 13سازد. برای نمونه، در چند روز اخیر، )آخر فروردین تر میبنیادگرا را در امر انتخابات پررنگ 

روح نام کنندگان انتخابات بیش از یکصد نفر را شهید یا مجتحاری با تجمع ثبتطالبان با حمله ی ان

 سالری در این کشور است. ساخت. حدوث چنین اتفاقاتی، گویای عدم وجود سنت مردم

 :فقدان قوانین شفافیت مالی .4-9

باتی ااگر نتوان گفت که عملیات مالی نامزدان انتخابات، مهمترین مؤلفه در منظومه ی انتخ 

هد؛ چرا که درا تشکیل می« گلوگاه سامانه ی انتخاباتی»توان ادعا کرد که این موضوع است؛ اما می

ل چنان که در بال دیده شد از سابدون پول، مدیریت پیچیده ی انتخابات امکان پذیر نیست. آن

رآیند انتخابات فدر آمریکا پیوسته اسناد قانونی مترقی در خصوص شفافیت مالی داوطلبان در  1131

وجود داشته است به نحوی که امروزه امکان نظارت جامعه ی « کرددرآمد و هزینه»در اشکال: 

مدنی و حکومت بر اعمال مالی آنها و کنترل آنها وجود دارد. این در حالی است که در افغانستان 

ازه لی داوطلبان را در باساساا قانونی در این خصوص وجود ندارد تا بتوان به استناد آن، عملیات ما

 ی زمانی انتخابات کنترل نمود.

 :نقصان قوانین و مقررات انتخاباتی .4-4

در افغانستان برخالف امریکا، قوانین و مقررات جامع، به نحوی که همه گروهها و احزاب را  

، از نهایی مثل طالباجذب منظومه ی انتخاباتی کند وجود ندارد در نتیجه در امر انتخابات گروه

لف هایی در اشکال مختگردونه ی منظومه ی انتخاباتی خارج هستند که حاصل آن، حدوث خشونت

توان گفت که قوانین انتخاباتی افغانستان برای گذار به دموکراسی ناگزیرند است. در نتیجه می
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همچنان  باتبار در انتخاهای خشونتتغییر دهند در غیر این صورت، صحنه« مخالفان»را به « معاندان»
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 گیرینتیجه

های ز شاخصهجرگه به عنوان یکی اتوان گفت، انتخابات ولسیبا توجه به مطالبی که بیان شد می

( .های عینی )احزاب سیاسی، اجتماعات مدنی، اصول سیاسی و..زمینهمهم دموکراسی نیازمند پیش

ه آمیز درفرایندهای سیاسی، فاصلمردم درپذیرش نسبی اصول، مشارکت مسالمتو ذهنی )آمادگی 

ای به کم در لیه ی حقوقی، تا اندازهها در افغانستان، دستگرفتن از خشونت و...( است. این مؤلفه

شدن و تکامل نسبی نرسیده است. با بررسی که وجود آمده، ولی به مرحله ی تثبیت، نهادینه

های انتخاباتی مجلس نمایندگان آمریکا و افغانستان انجام شد، باید مکانیزم درخصوص مقایسه

ذهنی فوق  های عینی وگیری از مؤلفهاذعان نمود که نظام انتخاباتی مجلس نمایندگان آمریکا با بهره

 کند. ها فراهمها و تمهیدات فراوان را برای مشارکت شهروندان خویش در تمام ایالتتوانسته مزیت

در آمریکا نظام انتخابات مجلس نمایندگان بر محوریتِ احزاب استوار است؛ به نحوی که     

کلیه ی سازکارهای اجرایی، مدیریتی و نظارتیِ انتخابات و معرفی داوطلبان از سوی احزاب قانونی 

شود و قوانین در کنار عرف سیاسی، راهکارهای مناسب و معیارهای مطلوب را برای انجام می

ی در پذیرنام، انعطاففیتِ انتخابات، مشارکتِ آزادانه ی شهروندان، سهولت در روند ثبتشفا

شروط مترتب برانتخاب کاندیدا و.. تعبیه نموده است. در صورتی که در جمهوری اسالمی افغانستان 

تن تواند به صورت مستقل و با داشجرگه را داشته باشد میهرکسی تمایلی برای حضور در ولسی

جرگه شود. چنین وضعیتی، گویای فقر نظام حزبی در وط قانونیِ مقرر در بال، داوطلب ولسیشر

های حزبی در این کشور است. بنابراین با فراهم نمودن تمهیدات وتسهیالت لزم افغانستان و بازی

تنها شاید بخش اعظم مربوط به فساد و جرگه نه برای حضور و نقش احزاب در انتخابات ولسی

یرشفاف بودن نظام انتخاباتی برطرف خواهد شد؛ بلکه زمینه برای مشارکتِ کلیه اقشار و اقوام در غ

جرگه مهیا خواهد گشت. همچنین دوره ی نمایندگی چارچوب گرایشات حزبی در انتخابات ولسی

ه نظام ترین مؤلفدر مجلس نمایندگان مدت دوسال در نظرگرفته شده است که مناسب ترین و مهم

ده است بینی شجرگه، پنج سال پیشباشد؛ اما این مهم در ولسیسالری میهای مردمتنی بر ارزشمب

سازد  رنگتواند رابطه ی نماینده را با موکالن خود کمکه این بازه ی زمانی عدد بالیی بوده و می
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تواند ست، میاستوار ا و به درازا کشیدن قدرت در ید نمایندگانِ کشوری که بر سنتِ اقتدارگرایی

شائبه ی فساد و استبداد را بر نهاد قانونگذار مستولی سازد. ازاین رو، باتوجه به تجربه ی کم جمهوری 

سالری، تجربه ی اندک در انتخابات نسبت به ایالت متحده اسالمی افغانستان در ارتباط با مردم

ها و ءلیغاتی انتخابات، خالهای تبآمریکا، فقدان قوانین مدون در خصوص تأمین شفافیت هزینه

سالری در این کشور،  لجرم نواقص موجود در قوانین در این حوزه و فقدان سنت پایدار مردم

این راه،  گذرد و درهای توسعه سیاسی و حقوقی از گذرگاهِ توسعه ی نظام انتخاباتی مییکی از راه

های انتخاباتی ویژه برای رفع کاستیبه یافتههای انتخاباتیِ توسعهشایسته است از تجربه ی نظام

 .جرگه استفاده بهینه شودولسی
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