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بیش از  1600نفر برای ریاستجمهوری ثبتنام کردند

نگاه

تمسخر یا مدح دموکراسی

دشواريهاي نظارت براي شوراي شهر!
زهره آشتياني

دبيركميته تخصصي
شوراي شهر تهران

سال 95نسبت ب ه ســال ،94کماکان با درنظر
گرفتن خطــرات متعدد تهدیدکننده شــهر
تهران ،نامتناســب و ناکافی بهنظر میرسد .از
مجموع 17800میلیارد تومان بودجه عمومی
شهرداری تهران ،حدود 10700میلیارد تومان
آن (معادل 60درصــد) نقدی و 7700میلیارد
تومــان دیگر (معــادل 40درصــد) بهصورت
غیرنقدی پیشبینی شده اســت .البته مطابق
با برنامه 5ســاله دوم شــهرداری تهران ،نباید
ســهم درآمدهای غیرنقدی از کل درآمدها در
سال 1395از 35درصد تجاوز میکرد و مشکل
بودجه غیرنقدی در غیرقابــل ردگیری بودن
و دشــواری در نظارت بر آن اســت که همین
امر از شــفافیت در حوزه مالــی و به تبع آن ،از
پاسخگویی درخور و شایسته شهرداری تهران
کاسته است.
مدیریت شــهری آینده باید به دنبال کسب
رضایتمنــدی شــهروندان و ارتقــای کیفیت
زندگی در کالنشــهر تهران باشد و برنامهریزی
در حوزههــای مختلف کالنشــهر تهــران از
جمله بهبود مدیریت ترافیک ،افزایش ســهم
درآمد پایــدار از کل بودجه کالنشــهر تهران،
به حداقل رســاندن آلودگی هوا ،فراهمآوردن
امکانات و تسهیالت ورزشــی و تفریحی برای
اوقاتفراغت ،به حداقل رســاندن آســیبها
و بزهکاریهــای اجتماعــی ،وجود شــبکه
حملونقــل کارآمــد ،ارزان و غیرآالینــده،
توســعه فضاهای ســبز بهمنظور رســیدن به
حداســتاندارد ،محلهمحوری و افزایش سطح
مشــارکت مردم در تصمیمگیریهای محلی،
وجود مسکن مناســب و مقاوم در برابر زلزله،
ایجاد شهر الکترونیک و هوشمندسازی ،نظام
ساختوســاز بــا محوریت احیــای بافتهای
فرســوده و کاهــش آســیبهای اجتماعی با
محوریت مســاجد وســمنها و ...مدنظر قرار
گیرد .برای مقابله با فســاد حاکم بر ســاختار
شهرداری ،شورای شــهر بهعنوان تنها ناظر بر
عملکرد آن باید در مســیر اصالت کارجمعی و
همکاری اعضا ،حرکت در مســیر اثربخشــی
و قانونگرایــی ،حفــظ هویــت و اندیشــه
سیاســی و منطقی با اولویت مصلحت عمومی
شــهروندان به جای منافع شخصی و جناحی،
تخصصگرایــی و امتنــاع از رابطهمحــوری،
کارآمدی و نظارتگرایی حرکت کند.

پویان فراســتی| «اصــل شناســنامه و کارت
ملی و یک قطعه عکس شش در چهار» تمام مدارکی
اســت که یک فرد برای ثبتنام ریاستجمهوری نیاز
دارد .شاید همین مسأله باعث شد که بیش از 1600نفر
در 5روز به وزارت کشــور مراجعه کنند و به نوعی خود
را برای باالترین سمت اجرایی جمهوری اسالمی ایران
کاندیدا کنند .همه جور آدمــی در میان این 1600نفر
بود؛ از پسر 6ســالهای که مادرش معتقد بود در آینده
رجل سیاسی میشود تا پیرمرد بیسوادی که میگفت
برایخندهآمدهاست.
ایندرحالیاستکهبرایثبتنامجاییمثلکتابخانه
ملی ،فرد حداقل نیاز به مدرک فوقلیسانس دارد و باید
عالوهبرمدارکشناساییمرسوم،مدرکتحصیلیخود
را نیز همراه داشته باشد .ثبتنام افراد عادی در انتخابات
بحثی است که اینروزها نقل تمام محافل است .مردم
در تاکســی و اتوبوس عکسهای کاندیداها در وزارت
کشور را به هم نشــان میدهند .بعضیها میخندند و
بعضیها تاســف میخورند .عدهای معتقدند که تعدد
ثبتنامها نماد دموکراسی اســت و عدهای دیگر آن را
زهری در گلوی دموکراسی میدانند و معتقدند ثبتنام
افرادبیسوادبرایریاستجمهوریتمسخردموکراسی
است .سوال اینجاست که چه چیزی باعث میشود این
افراد خود را الیق پست ریاســتجمهوری بدانند؟ آیا
ثبتنام این افراد در انتخابات اشکالی دارد؟ برای پاسخ به
این پرسش به میان مردم در کوچه و خیابان رفتیم و نظر
آنهارادراینرابطهپرسیدیم.
آرش دانشجوی روانشناسی است .او معتقد است که
تعدادی از افرادی که برای ثبتنام ریاســتجمهوری
رفتند،نیازمندانتوجههستند.اومیگوید:درفیلمهایی
که ایــن چند روز دیدم دو ســه نفــر خودبزرگبینی
داشتند ،اما تعدادی دیگر صرفا خواستار دیدهشدن و به
نوعیدارایصفتهایشخصیتنمایشیهستند.
پرستو دانشجوی ارشد فلسفه دانشگاه تهران است و
میگوید :همه افراد حق ثبتنام برای ریاستجمهوری
را دارند ،اما باید حداقلهایی هم برای این پست درنظر
گرفت .فردی که کاندیدای ریاستجمهوری میشود،
الزاما باید تحصیالت عالی دانشــگاهی و سابقه سمت
اجراییسیاسیداشتهباشد.عکسهاییکهاینچندروز
از وزارت کشور منتشر میشد ،خجالتآور بود! از نظر من
نبایدرسانههاتصاویرواخباراینافرادراپوششدهند.
الهام که عکاس آتلیه اســت ،میگویــد :این مدل
ثبتنامکردن مسخره اســت .دیگر چه معنی دارد که
افراد حضوری برای ثبتنام به وزارت کشــور مراجعه
کنند؟االنکهکوچکترینعملیاتبانکیبااینترنتقابل
اجراست ،خب ثبتنام ریاستجمهوری را هم اینترنتی
کنند .الهام معتقد است :ثبتنام آدمهای بیسواد باعث
تمسخر ایران در دنیا میشود .او البته صداوسیما را در
اینامربیتقصیرنمیداندومیگوید:هرشبصداوسیما
در بخشهای خبری خود ثبتنام افراد بینامونشان را
پوشش میداد ،همین مسأله باعث شد هر روز بر تعداد
این افراد افزوده شود .خیلی از مردم حاضرند بمیرند ،اما
یکلحظهتلویزیونآنهارانشاندهد.
اما سعید که دانشجوی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد
رودهناست،مشکلیباتعددثبتنامهانداردومیگوید:
کلسالصداوسیماخبرازبدبختیوبیچارگیمیدهد،
حداقل این 5روز مــا را میخنداند .چه اشــکال دارد
هرکس که دوست دارد ثبتنام کند؟ اینطوری حداقل

ذرهبین

راهی برای حل یک اختالل قانونی
سعید شریعتی

کارشناس مسائل سیاسی

یک اختالل حقوقــی در تبییــن و توضیح
شرایط داوطلبان کسب مقام ریاستجمهوری
کافی است که هر 4سال یک بار این موعد بدل
به معرکهای شــود که افراد و اشخاص باربط و
بیربط احســاس تکلیف یا بامزگــی کرده یا
براساس شــهوت دیدهشــدن و حتی رندیها
و زیرکیهــای ایرانی برای بیــان اعتراضات و
مطالبات از این فرصت بهره ببرند و با در دست
داشتن یک قطعه عکس و شناسنامه به وزارت
کشــور مراجعه و چند فــرم را تکمیل کنند و
سپس خود را به سیل عکاســان و خبرنگاران
بسپارند.
البته در جامعهای که فرصتهای کمی برای
شادی و نشــاط و نیز خطوط قرمز زیادی برای
نقد یا شوخی با سیاست و سیاستمداران وجود
دارد ،شاید بشــود این معرکه را مغتنم شمرد
اما یقینا این ســازوکار به هیچوجه متناســب
با جایــگاه ریاســتجمهوری بهعنــوان نماد
جمهوریت نظــام سیاســی و نماینده جمهور
ملت نیست.
چندینبــار در گذشــته تالشهایی جهت
تنظیــم قانون بــرای تغییر این ســازوکار در
مجلس شــده اســت که به دالیل درست یا بر
مبنای برداشــت غلــط از اختیارات شــورای
نگهبان این تالشها مثمرثمر نبوده است.
روشن اســت که بدون تغییر و اصالح قانون
اساســی نمیتوان هیچ شــرط علی حدهای بر
شــرایط مندرج در اصل ۱۱۵قانون اساســی
افزود.
اما بهنظر میرســد کــه میتوان بــا تغییر
شــکل ثبتنام و پیچیدهترکردن مراحل انجام

نامنویســی انگیزههــای افراد را بــرای حضور
در این صحنه محــدود و اقدام بــه ثبتنام را
پرهزینهتر کرد .بهعنوان مثــال میتوان برای
احراز شرط مدیر و مدبر بودن ،سوابق و مدارک
مثبت مدیریتــی را از داوطلبان درخواســت
کرد .بــرای این منظور پیــش از موعد ثبتنام
داوطلبــان باید با مراجعه بــه نهادهای قانونی
گواهیهــای مدیریتــی (اعم از شــرکتها و
موسســات خصوصی و دولتــی) را جهت ارایه
به وزارت کشــور اخذ کنند و بــرای صدور این
گواهینامهها هزینههایی هــر چند حداقلی از
متقاضیان اخذ شود.
همچنین برای اثبات تابعیت ایرانی داشــتن
(البته با این برداشــت از قانون اساسی که افاده
حصــر تابعیت ایرانی مــراد قانونگــذار بوده
اســت) اقرارنامه محضری از داوطلبان و برای
تقریر و ثبت این اقرارنامــه هزینههای معمول
دفتری اخذ شــود .یا برای نداشتن سوءشهرت
و پیشــینه (که البته در قانون داشــتن حسن
شهرت شرط است ،اما بدیهی است که مقدمه
حسن شهرت نداشتن سوءپیشینه است) مسیر
معمول حقوقی طی شده و گواهیهای مرسوم
برای داوطلبان صادر شــود .و قــس علیهذا
بدیــن صورت فرآینــد ثبتنام هــم زمانبر و
هم هزینهبردار خواهد بــود و عمال انگیزههای
غیرمرتبــط را برای حضــور در صحنه از میان
خواهد برد.
البته راه سادهتری هم وجود دارد که ثبتنام
از داوطلبان پشت درهای بســته انجام شود و
خبرنگاران و عکاســان در محل ثبتنام حضور
نداشــته باشــند .این اگرچه مغایرتی با قانون
نــدارد و قانونگــذار اصراری بــر علنی بودن
فرآینــد ثبتنام نــدارد ،اما با اصــول گردش
آزاد اطالعات مغایر اســت ،هر چند شــاید در
دورههــای بعد نخســتین راهی کــه به ذهن
مسئوالن امر میرسد همین راه باشد.

عکس :سعید غالمحسینی

شــهر تهــران بهعنــوان مهمتریــن و
پرجمعیتتریــن کالنشــهر ایران متاســفانه
تاکنــون مدل منســجم و یکپارچــهای برای
توسعه آن وجود نداشــته ،هرچند تالشهای
پراکنده متعددی در اینباره صورت گرفته ،اما
درحال حاضر با مســائل و مشکالت عدیدهای
مواجه است .ریشــه بخش عمدهای از مسائل
کالنشــهر تهــران بــه نبــود خردجمعی در
تصمیمگیریها ،قانونگریزی ،فســاد اداری،
بودجه متورم و کسب بخش عمده تامین مالی
از محل شهرفروشــی و درآمــد حاصل از انواع
عوارض ساختوســاز ،فروش تراکــم و تغییر
کاربری برمیگــردد که در ادامــه به صورت
اختصار به برخــی از موارد بودجه  95اشــاره
میشــود که روشن شــود ریشــه اصلی بروز
مسائل فوق کجاست؟
ســهم حدود 50درصــدی تغییــر کاربری
و فــروش تراکــم مــازاد از منابــع درآمدی
شــهرداری د ر ســال  ،1395حکایت از نوعی
اعتیاد و عادت نســبت به ایــن منابع درآمدی
ســهلالوصول دارد ،درحالیکه طی سالهای
اخیر هشــدارهای مکرری نسبت به خطر تکیه
بر این دســت منابع ناپایدار کــه در بلندمدت
اثرات بســیار مخربی از خود به جای خواهند
گــذارد ،داده شــده اســت .از ســویی دیگر
پیشبینــی رقــم 366میلیــارد تومانی برای
درآمــد حاصل از عوارض نوســازی که معادل
2درصد از کل بودجه عمومیسال جاری است،
نشانگر بیتوجهی جدی به ظرفیت این درآمد
پایدار در مجموعه مدیریت شــهری است .این
بیتوجهی زمانی بیشــتر نمایان میشــود که
بدانیم این ردیــف درآمدی بخش قابلتوجهی
از تأمین مالی بســیاری از کالنشهرهای دنیا را
شامل میشــود .همانگونه مالحظه میشود
بیــش از 70درصــد بودجه عمومــی صرف
حوزههای «توســعه مدیریت و هوشمندسازی
شــهری» و «حملونقل و ترافیک» میشود،
درحالیکه ســهم بخــش ایمنــی و مدیریت
بحران باوجود افزایــش حدود یکدرصدی در
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تفریحیبرایمردمهمجورمیشود.
شهریار که راننده تاکسی است ،انگشت اتهام به سوی
قانون میگیرد و میگوید« :بایــد در این رابطه قانون
مشخصیوجودداشتهباشد.اینهمهآدمبیکاربهوزارت
کشــور میروند و فقط وقت کارمندان وزارت کشور را
میگیرند.اصالچرابایدثبتنام5روزطولبکشد؟کسی
که میخواهد کاندیدا شود ،تکلیفش را قبال با خودش
روشنکردهاست،دیگردرزمانثبتنامنیازبهفکرندارد.
وزارت کشور باید ثبتنام را یکروزه کند و هرکس که
خواهان ثبتنام است در همان یک روز به وزارت کشور
بیاید.نبایدمردمرابازیچهکرد».
مجلسکارخودراانجامدادهاست
این بحثها فقط به کوچه و خیابان محدود نمیشود؛
ماجرای ثبتنامها بحث بهارســتان هم بوده است .روز
یکشنبه رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی
انتقادات نســبت به ثبتنام تعداد زیادی از مردم عادی
در انتخابات ریاستجمهوری گفت که مجلس پیش از
اینقانونیرابرایتفسیررجلسیاسیومدیرومدبربودن
کاندیداهایاینانتخاباتتصویبکردهبودکهموردایراد
شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون همین آمادگی وجود
دارد که شورای نگهبان مصوبه قبلی مجلس را تایید یا
ایرادات آن را برای اصالح به مجلس ارجاع کند.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این مشکل مربوط به
مجلس نیست ،ادامه داد :ما در این زمینه قانون تصویب
کردیمکهفردچهویژگیهاییبایدداشتهباشدکهبتوان
او را مدیر و مدبر دانســت و یا اینکه سوابق اجراییاش
چه باشد یا چه افرادی او را تایید کنند که نشان دهد او
مدیر و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود ،باید چه
شرایطیداشتهباشدورجلسیاسیومذهبیمفهومش
چیست .این قانون در مجلس قبل تصویب و به شورای
نگهبان ارجاع شد ،اما شورا آن را رد کرد .استداللشان

این بود که این تشخیص برعهده شورای نگهبان است و
حتی آیتاهلل جنتی به من گفتند همه این را قبول دارم،
اما این را به صورت آییننامه در شورای نگهبان تصویب
میکنیم ،چون شــورای نگهبان طبق قانون اساسی
مسئول این کار است ،اما این کار را هم انجام ندادند.
وی یادآور شــد :در رســانهها میگویند چرا قانون
وجود ندارد ،ما که قانون را تصویــب کردیم ،البته من
مالحظهای در این زمینه دارم اینکه شــورای نگهبان
برای خود آییننامهای داشته باشد ،معنایش این نیست
که در بیرون نفاذ داشته باشد ،اگر بخواهد در بیرون نفاذ
داشتهباشد،مجلسبایدقانونتصویبکند.بههرحالما
کارمانراانجامدادیم».
تعددکاندیداهاتاثیریدرنتیجهندارد
در رابطه با مسأله تعدد کاندیداها با صادق زیباکالم،
استاد دانشــگاه صحبت کردیم .زیباکالم در گفتوگو
با «شهروند» با اشــاره به اینکه تعدد کاندیداها مسأله
تازه و جدیدی در جمهوری اســامی ایران نیســت،
گفت :بهخاطر دارم در دهه  60آقای موســویالری در
خطبههای نماز جمعه به فردی اشــاره کردند که برای
کاندیداتوری ریاســتجمهوری آمده بود ،اما اسم این
سمت را هم درست تلفظ نمیکرد و میگفت میخواهد
رئیسجمبور شــود! در ادامه زیباکالم در رابطه با علت
حضور زیاد مردم برای کاندیداتوری ریاستجمهوری
گفت :بســیاری از مردم حتی با وجود آنکه میدانند
قرار است مورد تمسخر قرار بگیرند ،دوست دارند تصویر
آنها را تلویزیون نشــان دهد .اگر صداوسیما این افراد
را نشان ندهد ،خیلی از آنها برای ثبتنام نمیآیند .من
فکر میکنم این پوشش خبری که صداوسیما از افراد
عجیبوغریبی که برای کاندیداتوری ریاستجمهوری
میآید ،به عمل میآورد ،بهخاطر موجه نشــان دادن
نظارتاستصوابیوشوراینگهباناست.

این استاد دانشــگاه در ادامه با اشاره به  2راهکار برای
جلوگیری از تعدد کاندیداها اظهار کرد :در بســیاری
از کشــورها از افرادی که خواهــان کاندیداتوری برای
ریاستجمهوری هستند ،مبلغی بهعنوان ودیعه گرفته
میشــود و به آنها گفته میشــود که اگر مثال کمتر از
10هزار رأی بیاوری این مبلغ به دولت داده میشــود.
البته این راهحل در ایران عملی نمیشــود ،چراکه اگر
دولتازکاندیداهاودیعهبگیردبایدآنهاتأییدصالحیتو
درانتخاباتشرکتدادهشوند.
اما راهکار دیگر میتواند این باشــد که هر کاندیدا از
10هزار نفر امضا بگیرند که در صورت کاندیداتوری به
آنها رأی میدهند و این امضای افراد پیششرط ثبتنام
برایریاستجمهوریشود.
زیباکالم در پایان گفت :بهنظــر من ما نباید حقوق
مدنیشهروندانراسلبکنیم.آنهامیتواننددرانتخابات
کاندیدا و حتی شرکت داده شــوند و در روز رأیگیری
لیستی 2هزارنفره هم برای انتخابات ریاستجمهوری
داشته باشــیم ،چراکه درنهایت این مسأله در نتیجه
انتخاباتتاثیرینداردومردمبهاینافرادرأینمیدهند.
ازتغییرقوانینتاانتخاباتحزبی
در مجموع بهنظر میرسد راهکار رفع این مشکالت،
تغییر قوانین ناکارآمد فعلی و درنظر گرفتن شــرایط
دقیق و کمی برای کاندیداهای ریاستجمهوری است
تا حداقل از دورههای بعدی شــاهد سرازیرشدن سیل
کاندیداهابهسویوزارتکشورنباشیم.درهمینراستا،
تالشبرایحزبیکردنانتخاباتواعطاینقشبیشتربه
احزاب شناسنامهدار و نه احزابی که در موسم انتخابات
مثل قارچ میروینــد ،میتواند از بروز این مشــکالت
جلوگیری کند و صرفا افــرادی امکان کاندیداتوری در
انتخابات را پیدا کنند که از صالحیتهای الزم سیاسی
برخوردارباشند.

نگاهی به شرایط داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری در سایر کشورها

عکس :شهروند

نعیم نوربخش| موضــوع داغ ایــن روزها در
کشور ما ،موج ثبتنام اشــخاصی برای انتخابات
ریاستجمهوری است که خودشان نیز به خوبی به
عدمصالحیتشان واقف هستند .افرادی که به نظر
میرسد صرفا برای جلب توجه دیگران و به سخره
گرفتن انتخابات دســت به این کار میزنند .علت
مهیا شدن این فرصت برای سوءاستفادهکنندگان
نیزفقدانقانونیصریحوشفافبرایتعیینحداقل
کیفیات و شرایط شخصی برای ثبتنام در انتخابات
ریاستجمهوری است؛ نه مقطع تحصیلی خاصی
و نه سقف ســنی معینی .در این گزارش بنا داریم
به شــرایط ملحوظ شــده برای داوطلبشدن در
انتخابات ریاستجمهوری در سایر کشورها نگاهی
بیندازیم.
حتما این روزها مشــاهده کردهایــد که حتی
کودکان زیر10سال در ستاد انتخابات وزارت کشور
حضور مییابند و برای انتخابات ریاستجمهوری
ثبتنام میکنند .علت آن نیز درنظر گرفت ه شدن
حداقلشرایطسنیبدینمنظوراست.
نخستین کشــوری که بهتر اســت به آن توجه
کنیم و شاید از آن درس بیاموزیم ،کشور دوست و
همسایه ،افغانستان اســت .اصل 62قانون اساسی
این کشــور که درســال  2004به تصویب رسید،
مقرر داشته اســت که داوطلبان ریاستجمهوری
در این کشور باید شهروند مسلمان این کشور بوده
ن زاده شده باشند .همچنین ایشان
و از والدین افغا 
نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند .حداقل
ســن ثبتنامکنندگان نیز 40سال در نظر گرفته
شده است .سایر شرایط نیز شامل عدمسوءپیشینه
و محکومیت به جنایات ضدبشــری و محرومیت
اجتماعیبهموجبقانوناست،بهعالوهنبایدپیش
از آن در دو دوره ریاســتجمهوری برگزیده شده
باشند .در کشور دیگر همسایه ما یعنی ارمنستان،
اصل  50قانون اساســی مصوبسال1995مقرر
داشته است که هر شخصی که به 35سال رسیده
باشد ،در طول 10سال گذشته تابعیت این کشور
را داشته باشــد و از حق رأیدادن برخوردار باشد،
صالحیت داوطلبشدن برای ریاستجمهوری را

در ایران شرط سنی هم برای کاندیداها نداریم
نیز خواهد داشت .در کشــوری مانند آلبانی نیز به
ب سال،1998
موجب اصل 86قانون اساسی مصو 
تنهایکشهروندآلبانیاییکهازبدوتولدتابعیتاین
کشور را داشته باشد و دستکم به مدت10سال نیز
در این کشور اقامت داشته باشد و به سن 40سال
تمام رسیده باشــد ،اجازه دارد داوطلب انتخابات
ریاســتجمهوری شــود .اصل 73قانون اساسی
ب ســال 1996درخصوص شــرایط
الجزایر مصو 
انتخاب بهعنــوان رئیسجمهوری مقرر داشــته
است ،یک داوطلب باید از ابتدا شهروند این کشور
بوده ،مسلمان باشد و دســتکم در روز انتخابات
به سن 40ســال تمام رسیده باشــد .همچنین
باید متمتع از تمام حقوق سیاســی و مدنی بوده و
همسرش نیز دارای تابعیتالجزایر باشد .داوطلبان
ریاستجمهوری در این کشــور اگر متولد قبل از
جوالی 1942باشند ،باید مشارکت خود در انقالب
اول نوامبرسال 1954را اثبات کنند و اگر متولد بعد
از این تاریخ باشند ،باید ثابت کنند که والدینشان
در اقدامات مخالفتجویانه با این انقالب مشارکت
نداشتهاند ،به عالوه باید فهرستی از اموال خود در
داخل و خارج از کشور را اعالم کنند.
اصل  58قانون اساسی مصوبسال 1992آنگوال
مقرر داشته است که متولدین شهروندان آنگوالیی
دارای ســن باالتر از 35سال که بهرهمند از تمامی
حقوق مدنی و سیاسی هســتند ،مجاز به ثبتنام
بهعنوان داوطلب ریاســتجمهوری هستند .این
افراد باید ذاتا آفریقاییتبار بوده و سابقه تحصیلی
معتبریداشتهباشند.
اصــل  89قانــون اساســی آرژانتین ،شــرط
انتخاب بهعنــوان رئیسجمهوری یــا معاون اول
رئیسجمهوری را تولد در قلمرو ســرزمینی این
کشور دانســته یا در غیر این صورت ،شخص باید
فرزند شهروند این کشور باشــد و دستکم دارای
شرایطانتخابشدنبهعنوانسناتورباشد.ازشرایط
انتخاب بهعنوان سناتور این است که دستکم به
سن 30سال رسیده باشند6 ،سال شهروند کشور
بوده باشــند و درآمدی معادل 2هزار پزو در سال
داشتهباشند.

ب سال
اصل شصتم قانون اساسی اتریش مصو 
 1983نیز تنها شخصی را که در مجلس نمایندگان
عضویت داشــته و قبل از ماه ژانوی ه سال برگزاری
انتخابات به 35سال تمام رسیده باشد ،صالح برای
ریاستجمهوریفدرالدانستهاست.
اصــل صــدم قانــون اساســی کشــور
جمهوریآذربایجان اشــعار میدارد که داوطلب
ریاســتجمهوری نباید کمتر از 35ســال داشته
باشــد و دستکم به مدت 10ســال در این کشور
اقامت دایم داشته باشد .همچنین از حق رأیدادن
برخوردار بوده ،فاقد سوءپیشینه کیفری و تابعیت
دوگانهودارایمدرکدانشگاهیمعتبرباشد.
اصــل  48قانون اساســی بنگالدش نیــز دارا
بــودن  3شــرط را موجب عدمصالحیــت برای
ریاستجمهوری دانسته اســت :کمتر از 35سال
داشــتن ،فاقد شــرایط انتخاب در پارلمان بودن
و متهمبــودن .شــرایط انتخــاب در پارلمان نیز
شهروندبودن و داشتن 25ســال است .این دالیل
نیز صالحیت داوطلبشدن در انتخابات پارلمان را
زایل میکنند :اعالم فقدان سالمت روانی از سوی
دادگاه ،ورشکستهبودن ،کسب تابعیت کشور دیگر،
محکومیتزندان2سالبهباالدر5سالگذشتهو...
اصل  80قانون اساسی بالروس ،همه شهروندان
این کشور که 35ســال تمام داشته باشند و از حق
رأیدادن برخــوردار بوده و بیش از 10ســال در
بالروساقامتداشتهاندراصالحبرایداوطلبشدن
دانستهاست.
اصــل 14قانــون اساســی برزیــل ،شــرایط
داوطلبشــدن را تابعیت برزیل ،حــق رأیدادن،
ثبتنام برای رأیدادن ،اقامــت در حوزه انتخابی،
عضویت در یک حزب سیاســی و داشتن 35سال
دانستهاست.
اصل 91قانون اساســی کلمبیا مقرر داشته که
شخص داوطلب ریاستجمهوری باید متولد این
کشورباشدوازبدوتولدتابعیتکلمبیاراداشتهباشد
و سن او نیز بیشتر از30سال باشد.
متولد کشــور اســتونی که به ســن 40سال
تمام رســیده باشــد ،قادر اســت برای انتخابات

ریاستجمهوری این کشــور داوطلب شود .کسی
برای دومین دوره رئیسجمهوری باشد یا در بخش
دفاعی کشور فعالیت داشته باشد ،صالح به ثبتنام
برایانتخاباتبعدینیست.
شــرایط داوطلبشــدن بــرای انتخابــات
ریاستجمهوری فرانســه همانند سایر انتخابات
رسمی این کشور در قانون الکترال این کشور آمده
اســت .یک داوطلب برای انتخابات باید شهروند
فرانســوی بوده ،به سن 18سال رســیده و دارای
حق رأیدادن باشد ،همچنین باید دارای حساب
بانکیو فاقد سوءپیشینهکیفریباشد.طبققانونی
که درســال  1962به تصویب رســید ،داوطلب
ریاستجمهوری باید دستکم از سوی  500مقام
رســمی صالح مانند اعضای پارلمان یا شهرداران
معرفیشود.
اصل 54قانون اساســی آلمان مقرر میدارد هر
آلمانی که حق رأیدادن در انتخابات بوندســتاک
(مجلس فدرال) را دارد و به ســن 40سال رسیده
است،میتواندرئیسجمهوریشود.
اصل 58قانون اساســی هندوســتان ،شرایط
اساســی داوطلبان ریاســتجمهوری را شــامل
شــهروندی هندوســتان ،سن 35ســال به باال و
صالحیت عضویت در Lok Sabhaدانسته است.
در  2کشور کرهجنوبی و ترکیه به ترتیب به موجب
اصول  67و  ،101رئیسجمهوری باید دســتکم
40سال تمام داشته باشد .در کرهجنوبی داوطلب
باید دستکم 5سال در کره اقامت داشته باشد .در
ترکیه افرادی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده
باشند یا مرتکب جرایم منافی عفت شده باشند ،از
ریاستجمهوری منع میشوند .قضات و نظامیان
نیزاجازهثبتنامبهعنوانرئیسجمهوریندارند.
در فیلیپیــن به موجب قانون اساســیســال
 ،1987کســانی میتواننــد داوطلــب انتخابات
ریاستجمهوری شوند که متولد این کشور بوده،
برای رأیدادن ثبتنام کرده باشند ،روز انتخابات به
سن 40سال رسیده باشند ،سواد خواندن و نوشتن
داشته باشند و دستکم10سال قبل از انتخابات در
اینکشورمقیمباشند.

