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اصالحات قانون انتخابات مجلس به پارلماني شدن مدل حكومتي ايران منجر خواهد شد؟

رأي افراد به عنوان حق الناس تعريف مي شود 
)چ�ه در مرحله صيانت، چ�ه در اج�را، چه در 
تجلي( وقتي حوزه انتخابيه به ش�خصي رأي 
مي دهند، يعني حق الناس انتخاب همان يك 
رأي، اما چون در مجموع اس�تان كانديدا رأي 
كس�ب نكرده و فرد ديگ�ري انتخاب ش�ود، 
به واق�ع حق الن�اس نادي�ده تلقي مي ش�ود

به س�ياق همه مجلس هاي قبل، يك بار ديگر نمايندگان ملت در مجلس دهم نيز        پرونده 
خيز برداش�تند تا به زعم خ�ود اصالحاتي را در قان�ون انتخابات انج�ام دهند؛ 
اصالحاتي كه اين بار اس�تاني شدن انتخابات يكي از آنهاس�ت. همان موضوعي كه تاكنون شوراي نگهبان 
مغايرت هاي آن را با اصول قانون اساسي دليل رد آن توصيف كرده است. شوراي نگهبان اعتقاد دارد با اجراي 
طرح استاني شدن انتخابات مجلس شاهد كاهش ميزان مشاركت مردم خواهيم بود اما مجلسي ها اعتقاد 
دارند، شاكله فعلي انتخابات مجلس، نمايندگان را با نگاه و دغدغه ملي راهي خانه ملت نمي كند، چه بسا با 

استاني شدن انتخابات و بزرگ تر كردن حلقه انتخابي، دغدغه ملي بر نگاه بومي آنان غالب شود و از سوي 
ديگر رقابت احزاب را هم براي نخبه گزيني و شايسته س�االري افزايش دهد. در نهايت »كارآمدي مجلس« 
همان نكته مغفول مانده اي است كه ظاهراً همه سعي دارند تا به آن دست پيدا كنند و حتي كساني كه مخالف 
اين طرح هستند نيز معتقدند قانون انتخابات فعلي عمر 100 ساله خود را گذرانده و نيازمند بازنگري است. 
آنچه در پرونده اين هفته صفحه حقوق روزنامه »جوان« مي خوانيد بررسي طرحي است كه از آن به عنوان 

»استاني شدن انتخابات« ياد مي كنند.

گذار از مجلس شهرستاني به مجلس ملي

 تغيير قانون انتخابات مجلس
 آغاز تغيير حكمراني از »رياستي« به »پارلماني«

طرح يك فوريت استاني شدن انتخابات مجلس يك بار ديگر        نیره ساری
در قالب اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي در كميسيون امور داخلي شوراها به تصويب رسيده است. در حالت كلي و به اسم 
استاني شدن انتخابات، چنين طرحي با مشابهت هاي جزئي و كلي تا كنون با استناد به برخي 
مواد قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شده است كه البته اين بار در قالب 
جديدي يعني كليت اصالح قانون انتخابات ارائه شده اس��ت. يعني در كنار مواردي چون 
هزينه هاي انتخاباتي يا بحث هاي تبليغاتي،  استاني شدن انتخابات به عنوان يكي از دغدغه هاي 

مهم مسئوالن نيز مطرح شده است. 
مطابق متن طرح، در هر حوزه انتخابيه موجود در استان، نامزد يا نامزدهايي كه حداقل ۲۰ 
درصد آراي صحيح ماخوذه حوزه انتخابيه را كسب كنند و نيز باالترين رأي را در كل استان به 

دست آورند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي شوند. 
آنچه در قالب استاني شدن انتخابات مطرح مي شود، موافقان و مخالفان بسياري از هر جناح 

و گروهي دارد كه البته در جاي خود قابل استناد و بررسي است. 
سيدمحمودكاشاني از جمله اين افراد بوده كه اين طرح را موهوم تفسير كرده و معتقد است 
اين طرح، حق رأي مردم در انتخابات مجلس را از مفهوم سياسي و حقوقي آن ساقط مي كند. 
وي معتقد است نمايندگان براي چهارمين بار متوالي طرح خالف قانون اساسي را در دستور 
كار خود قرار دادند. تنوع قومي و مذهبي و نيز پراكندگي جمعيتي در مركز و پيرامون، شكاف 
و واگرايي بين مركز و پيرامون كشور، مغايرت با سياس��ت هاي كلي انتخابات نيز از ديگر 
داليل مخالفان براي استاني شدن انتخابات است.  در مقابل ارتقاي شايسته گزيني و انتخاب 
نمايندگان تراز نظام جمهوري اس��المي، اجراي بهتر وظايف قانونگذاري با »ملي نگري« 
نمايندگان، پررنگ ساختن مفهوم نگاه كالن، قدرت يابي احزاب و نخبه گزيني در ليست هاي 

انتخاباتي از جمله داليل موافقان طرح استاني شدن انتخابات است. 
از سوي ديگر گفته مي شود ش��روع تغيير مدل حكمراني از رياستي به حكمراني از همين 
تغيير و تحوالت در قانون انتخابات مجلس آغاز مي شود. دورنماي اين استاني شدن انتخابات 

)طرحي كه هم اكنون در حال بررس��ي اس��ت( اذهان را به اين سمت س��وق مي دهد كه 
مؤلفه هايي چون »تغيير نحوه ورود« ، »مدل عملكرد« و »شيوه استمرار فعاليت« در راستاي 

»پارلماني شدن انتخابات« مي تواند نقطه شروعي براي »پارلماني شدن حكومت« باشد. 
با توجه به اهميت اين تغيير، طراحان، موافقان، مخالفان و حقوقدان هاي عمومي و فقهي 
استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمي را در گفت وگو با روزنامه »جوان« مورد بررسي 
قرار دادند. تاب آوري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در قبال اين تغييرات موضوعي 
است كه محمد بهادري به آن اشاره مي كند و مي گويد: »پارلماني شدن نظام سياسي كشور 
از جمله موضوعاتي است كه اگر نظام سياسي اراده انجام آن را داشته باشد، با بازنگري قابل 
تحقق است.« قدرت اهلل رحماني، هيئت علمي دانشگاه عالمه نيز الگوي فعلي قانون اساسي 

ايران را نظام پارلماني صوري مي داند. هر چند بهادري به موضوع جالب ديگري هم اشاره 
مي كند كه ادعاي موافقان طرح را زير سؤال مي برد مثل اينكه مشخص نيست لزوماً با 

بزرگ تر شدن حوزه هاي انتخابيه، احزاب به سراغ نامزد هاي قوي تري بروند. 
حامد نيكونهاد از اس��اتيد حقوق نيز اين طرح را برخ��الف عدالت انتخاباتي، 
اصول قانون اساسي و البته مشاركت عمومي مصرح در سياست هاي انتخاباتي 
مي داند. وي بر اين نكته تأكيد مي كند كه حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي 
اسالمي بايد بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب  ناپذير تعيين شود به گونه  اي 
كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود. اين 

همان موضوعي است كه ابراهيم موسي زاده استاد حقوق دانشگاه تهران هم به آن 
اشاره و آن را يك ايراد فقهي معرفي مي كند. البته وي از بين بردن مفهوم انتصابي 

»وكيل« و »موكل« و نيز حفظ رأي منطقه اي مردم به عنوان يك حق الناس را هم به 
عنوان ساير ايرادات در نظر مي گيرد. 

به رغم نظرات حقوقي موافقان و مخالفان، طراحان حامي استاني شدن معتقد هستند 
احتمال پيروزي بر شوراي نگهبان اين بار وجود دارد. هر چند افرادي چون محمد دهقان كه 
خود را از طراحان قديم معرفي مي كند، در صورتي خود را موافق اليحه جديد مي داند كه 
موجب بي پناه شدن خواسته هاي مردم نشود، حلقه تكميلي آن يعني ارتقاي كارآمدي شوراي 

استان هم همزمان در دستور كار باشد و همه اين امور با اسناد باالدستي در تضاد نباشد. 
رهبر معظم انقالب چند سال قبل در كرمانشاه در مورد اصول ثابت نظام تصريح كردند: »امروز 
نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيم خودشان رئيس جمهور را انتخاب  همه تالش ها ب��راي اصالح 

قان��ون انتخابات در كش��ور 
م��ا ناش��ي از اين اس��ت كه 
انتخابات در كشور ما وضعيت 
هماهنگي ندارد؛ به اين معنا 
كه يك نفر در بخش هايي از 
كشور پاي صندوق مي آيد و 
فقط مي تواند به يك نفر رأي 
دهد و مثاًل در تهران يك نفر 
مي تواند به ۳۰ نفر رأي دهد. 

اين تعادل انتخاباتي در كش��ور وجود ن��دارد. هرچند نظام 
انتخاباتي ما اكثريتي طراحي ش��ده اما التزامات يك نظام 

اكثريتي را به دنبال ندارد. 
در نظام اكثريتي م��ردم چهره به چهره با نامزد خود آش��نا 
مي شوند و ارتباط تنگاتنگي برقرار مي كنند؛ درواقع نامزد 
خود را نه از راه دور بلكه كامالً با شناخت انتخاب مي كنند كه 

نمونه آن را به صورت سنتي در انگليس مشاهده مي كنيم. 
اكثريت حوزه هاي انتخابيه ما در ايران با نظام اكثريتي سازگار 
است؛ چراكه مردم تنها يك نماينده را انتخاب مي كنند، ولي 
براي مثال انتخابات مجلس در تهران با نظام اكثريتي سازگار 
نيست؛ چراكه مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران از نزديك 
امكان شناخت نامزدها را ندارند و به فهرست هاي انتخاباتي 
رأي مي دهند. به نظر كارشناسان اتخاذ شيوه اكثريتي كه يك 
ليست با دريافت ۵۱ درصد آرا در شهرهايي مثل تهران كل 
صندلي ها را تصاحب كند و يك ليست با احراز مثالً ۴۹ درصد 
آرا هيچ سهمي از كرسي ها نداشته باشد با عدالت انتخاباتي 
سازگار نيست و به همين دليل در شهرهايي مثل تهران نظام 

تناسبي با عدالت انتخاباتي سازگار تر است. 
نظام تناسبي به اين معناست كه هر حزبي به تناسب درصد 
رأيي كه در صندوق براي آنها ريخته مي شود به همان نسبت 

نماينده به مجلس مي فرستد. 
نظام تناسبي در استان ها و شهرهايي كه مردم تعداد زيادي از 
نامزدها را برمي گزينند و بيش از آنكه به افراد اعتماد كنند به 
احزاب و جريان ها اعتماد مي كنند و به اصطالح ليستي رأي 
مي دهند با عدالت سازگار تر بوده و در مواردي اعمال مي شود 
كه مردم از نزديك نامزدها را نمي شناسند. در كشور ما براي 
انتخاب حدود ۲۰۰ نماينده نظام اكثريتي با عدالت سازگار 
اس��ت ولي براي تحقق عدالت در تهران و شهرهاي بزرگ 
علي القاعده بايد نظام تناس��بي اعمال مي شده است، اما ما 
نظام تناسبي را در شهرهاي بزرگ هم اعمال نمي كنيم و در 

همه جا نظام اكثريتي اعمال مي شود. 
دو گونه نظر مبتني بر نظام اكثريتي و تناسبي وجود دارد؛ 
طرفداران نظام اكثريتي معتقد هستند تهران به ۳۰ محله 
تقسيم شود و اينگونه نماينده انتخاب شود اما طرفداران نظام 
تناسبي معتقد هستند ۳۰ استان داشته باشيم و هركدام يك 
سهميه داشته باشند و مردم همه كشور مانند تهران به صورت 

ليستي نمايندگانشان را برگزينند. 
طرفداران برگزاري انتخابات به صورت استاني، يك مبناي 

فكري دارند مبني بر اينكه نظام اكثريتي به سمت تناسبي 
سوق داده شود؛ چراكه معتقد هستند نمايندگان فعلي كمتر 

كاركرد ملي دارند. 
طبق قانون اساس��ي نماينده از هر جا آمده باش��د، دغدغه 
كل آحاد كشور را بايد داشته باش��د و اين در حالي است كه 
نمايندگان ما در ش��رايط فعلي كمتر نگاه مل��ي دارند. اگر 
بخواهيم به نقاط مثبت استاني شدن انتخابات اشاره كنيم 
بايد بگوييم نمايندگان نگاه ملي پي��دا مي كنند، همه فكر 
و ذهن آنه��ا كاهش و افزايش رأي در يك ش��هر و اس��تان 
نيست بلكه مشكالت كل كش��ور را توأمان در كنار شهر و 
استان مي بينند. همچنين اس��تاني شدن انتخابات موجب 
مي شود نمايندگان در برابر وزرا و براي نظارت بر آنها دچار 

مالحظه كاري نشوند. 
طرح اس��تاني ش��دن انتخابات برخي نقاط منفي را نيز در 
بردارد. مخالفان طرح معتقد هستند در شرايط فعلي مردم 
به استانداران و مس��ئوالن ارش��د و مديران كل به سختي 
دسترس��ي دارند و تنها نقطه اميد مردم ك��ه از طريق آنها 
عمده مشكالتشان پيگيري مي ش��ود نمايندگان هستند؛ 
لذا با استاني ش��دن انتخابات رابطه مردم با نمايندگان و به 
تبع آن ارتباط مردم با حاكميت دچار اختالل مي شود و ما 
در طرح هاي مشهور به طرح هاي سه قلو در مجلس هشتم 
خواستيم اين خأل را با طرح ارتقاي سطح كارآمدي شوراهاي 
استان ها پر كنيم، به نحوي كه هر شهرستان يك نماينده با 
ويژگي هاي نمايندگان مجلس و با اختيارات وسيع در شوراي 
استان داشته باشد و مسائل محلي و منطقه اي از طريق اين 
نماينده در شوراي استان پيگيري شود؛ چراكه طرح استاني 
شدن انتخابات مجلس بدون توجه به ارتقاي كارآمدي شوراي 
استان موجب آس��يب به روابط مردم با حاكميت و بي پناه 

ماندن مردم مي شود. 
براي اس��تاني ش��دن انتخابات بايد جايگزين عدم حضور 
نماينده در شهرس��تان ها و نقاط مختلف روستايي جبران 
شود و قانونگذار پيش بيني آن را كند كه ما در مجلس هشتم 
از طريق شوراي استان پيش بيني كرديم اما ظاهراً دوستان 
ما در اين مجلس به آن طرح كه حلقه تكميلي استاني شدن 
انتخابات مجلس اس��ت توجهي نداش��ته اند. البته اينگونه 
طرح ها زماني به نتيجه مي رسد كه در سطح نظام يك اتاق 
فكر ساختاري موجود باشد و تمامي ابعاد آن بررسي شود و 

تصميمي منسجم اتخاذ گردد. 
به نظر مي رسد بند يك سياست هاي كلي انتخابات ابالغي 
توسط مقام معظم رهبري كه شناخت فردي نامزدها مبناي 
انتخابات اعالم شده است، معطوف به انتخابات از طريق شيوه 
نظام اكثريتي شده است و در سياست هاي كلي هيچ رگه اي 
از معطوف شدن به سمت نظام تناسبي و نيز استاني شدن 
انتخابات ديده نمي شود. با اين حال اگر استاني شدن انتخابات 
مجلس موجب بي پناه شدن خواسته هاي مردم نشود و حلقه 
تكميلي آن يعني ارتقاي كارآمدي شوراي استان هم همزمان 
در دستور باشد و اين امور با اسناد باالدستي در تضاد نباشد 

من همچنان با آن موافق هستم.

 با  استانی شدن انتخابات
نماینده نگاه ملی پیدا می کند

جنبه حق الناسي رأي انتخابات مغفول مي ماند

 استاني شدن انتخابات
 اجراي بهتر وظایف قانونگذاري 

 الگوی فعلی قانون اساسی ایران
نظام پارلمانی صوری است

كاتب از طراحان اصلي جديد اصالح قانون انتخابات متشكل از استاني شدن انتخابات در گفت وگو 
با »جوان« مي گويد: اين طرح اصالح بخش عمده اي از قانون انتخابات اس��ت كه استاني شدن 

انتخابات يكي از موارد آن است. 
وي ضمن تأكيد بر اينكه احتمال موفقيت اين طرح براي چندمين بار متوالي وجود دارد، توضيح 
مي دهد: هدف اصلي طرح اين اس��ت كه نمايندگان را به سمت اجراي بهتر وظايف قانونگذاري 
و نظارتي س��وق دهد. از طرف ديگر با چنين طرحي افراد شركت كننده در انتخابات از نخبگان، 

مؤثران و چهره هاي اصلي خواهند بود. 
كاتب در ادامه تصريح مي كند: يك س��ال و نيم تالش صورت گرفته تا با نظر پژوهشكده شوراي 
نگهبان، منافع ملي در اين طرح در نظر گرفته شود و همين باعث شده تا طرح كمترين ايراد را 

داشته باشد اما اگر ايرادي هم داشته باشد با توافق حاصل خواهد شد. 

نظام سياسي كنوني ايران برخالف آنچه شهرت يافته، شبيه نظام رياستي يا نيمه رياستي نيست 
بلكه با توجه به ضابطه اصلي در تعيين ش��كل نظام سياس��ي، نظام فعلي اي��ران را بايد در عداد 
»رژيم هاي شبه پارلماني« قلمداد كرد؛ از آن روي كه رئيس كشور )رهبري( به نحو غيرمستقيم 
از طرف مردم و توسط مجلس خبرگان تعيين مي شود )شبيه انتخاب رئيس كشور در رژيم هاي 

پارلماني.( 
از اين رو است كه هرگونه اصالح در س��اختار قدرت سياسي تنها در صورتي شكل نظام سياسي 
ايران را تغيير مي دهد كه اصوالً معطوف و متوجه به رأس هرم قدرت )يعني رهبري و نه رياست 
جمهوري( باشد. مطابق مفاد قانون اساسي فعلي، مقام رهبري به مثابه رئيس كشور توسط مجلس 
خبرگان منتخب مردم، انتخاب و نظارت مي شود كه اين امر نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران 
را شبيه جمهوري هاي پارلماني كرده است ليكن تطبيق شرايط اعضا و كيفيت تشكيل مجلس 
خبرگان و نيز نحوه عملكرد اين نهاد در انتخاب و نظارت بر رهبر، با معيارهاي شناخته ش��ده در دموكراسي هاي نمايندگي، 
وضعيتي را نشان مي دهد كه صدق عنوان جمهوري پارلماني )به مثابه شكل رژيم( يا دموكراسي پارلماني )به مثابه روش تداول 

قدرت( در نظام كنوني ايران را با اشكال جدي مواجه مي كند. 
نظريه مردم ساالري ديني كه افزون بر نصب الهي، رضايت اكثريت قاطع مردم را شرط تحقق مشروعيت حاكم اسالمي مي داند، 
امكان الزم و كافي براي عبور از الگوي موجود )نظام پارلماني صوري( و اصالح حقوقي ساختار قدرت سياسي در قالب تمهيد 

نظام پارلماني واقعي را فراهم مي كند.

 ابراهيم كاتب
طراح اصلي قانون انتخابات

 قدرت اهلل رحماني
هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائي

 محمد دهقاني نقندر
كميسيون قضايي

 محمد بهادري
استاد حقوق عمومي

با اين مش��كالت مجلس براي چندمين بار خيز خود را 
براي بزرگ تر شدن حوزه هاي انتخابيه برداشته است كه 
در ادبيات عمومي به »استاني شدن انتخابات« شناخته 
مي ش��ود؛ اقدامي كه در مدل هاي قبلي شاكله تركيبي 
بودن داشت يعني يك نماينده در عين حال كه استاني 

است اما علقه هايي را به حوزه هاي كوچك داشته باشد. 
مكانيسم فعلي در طرح جديد بدين صورت است كه هر 
نامزد يك شهرستان و حوزه كوچك )حوزه فرعي( بايد 
سابقه نمايندگي يا سكونت در آن شهر را داشته باشد و از 
آن شهر نامزد شود ولي رأي گيري براي انتخاب نماينده 
يك حوزه تنها از بين انتخاب كنندگان آن شهر نيست بلكه 
رأي گيري از كل استان صورت خواهد گرفت. درنهايت بعد 
از شمارش آرا كساني كه كف رأي را در شهرستان داشته 
باشند )۱۰ درصد(، هركدام در استان نيز بيشترين رأي 
را داشته باشند به عنوان نماينده استان از آن شهرستان 

انتخاب مي شوند. 
اين باعث خواهد ش��د نمايندگان دنبال جمع آوري رأي 
جزئي در طول چهار س��ال فعاليت خود نباشند. از سوي 
ديگر مدلي شبيه شهرهاي بزرگ مي شود مثل تهران كه 
نمايندگان چندان درگير نامه نگاري و پيگيري موضوعات 
جزئي اجرايي و دخالت در حوزه قوه مجريه نيستند و در 
واقع ايده آل نمايندگان حوزه هاي كوچك اين است كه 
مثل نمايندگان تهران شوند و به مسائل كالن بپردازند. 

بحث دامن زدن به مسائل قوميتي در انتخابات و موضوع 
بي عدالتي در انتخاب نمايندگان از اين جهت كه ممكن 
است داوطلبي نماينده شهرس��تاني شود كه هرچند در 
استان باالترين رأي را آورده اما چه بسا در آن شهرستان 
واجد باالترين رأي نبوده است و نيز كمرنگ شدن رابطه 
چهره به چهره و مس��تقيم مردم با نمايندگان و اين كه 
مي تواند از موجبات كاهش مشاركت مردم در انتخابات 
باشد، ازجمله محورهاي مهمي بوده كه تاكنون شوراي 
نگهب��ان در طرح هاي قبلي ب��ه آن متذكر ش��ده و ايراد 

گرفته است. 
نكته مهم حقوقي در طرح فعلي كه در دستور كار مجلس 
اس��ت اين اس��ت كه در اين دوره تالش نمايندگان تنها 
معطوف به استاني ش��دن انتخابات نيست و اشكاالت و 
نواقص متعدد انتخاباتي را رصد كرده و صرفاً به بزرگ تر 

ش��دن حوزه هاي انتخاباتي بس��نده نكرده ان��د. نقص و 
نارسايي هاي قوانين انتخابات در بحث تبليغات، نظارت، 
ش��فافيت مالي هزينه هاي انتخاباتي و جرائم و تخلفات 
انتخاباتي ازجمله موضوعاتي اس��ت كه در كنار استاني 
شدن انتخابات، نمايندگان به صورت جامع و با كارشناسي 

عميق به آن پرداختند. 
درخصوص ارتباط بزرگ شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس 
با بحث پارلماني شدن نظام سياسي كشور مي توان گفت 
خروجي استاني شدن انتخابات مجلس توانايي اين را دارد 
تا به شكل گيري نظام پارلماني كمك كند، با اين دليل كه 
در نظام پارلماني احزاب نقش جدي در شكل گيري دولت 
دارند. در وضعيت فعلي كه نمايندگان تك تك ورود پيدا 
مي كنند چندان نيازمند پش��توانه احزاب قوي نيستند 
اما اگر حوزه هاي انتخابيه بزرگ شود به صورت منطقي 
مي بينيم كه ليست هاي انتخاباتي نقش تعيين كننده دارد 
لذا اگر حوزه هاي انتخابيه بزرگ شوند قاعدتاً نقش احزاب 
جدي شده و وجود نظام حزبي قوي در پارلمان، مقدمه و 
الزمه تشكيل نظام پارلماني خواهد بود كه در آن احزاب 
واجد اكثريت پارلماني، دولت را تش��كيل خواهند داد و 
احزاب ديگر نيز مبتني بر رويكردهاي خود نقش كنترل و 

نظارت بر دولت را خواهند داشت. 
از سوي ديگر كساني كه از استاني شدن انتخابات حمايت 
مي كنند اين ادعا را دارند كه بزرگ تر ش��دن حوزه هاي 
انتخابيه باعث خواهد ش��د تا احزاب به سمت نامزد هاي 
قوي تري س��وق پيدا كنند اما اين تنها ادعايي است كه 

مشخص نيست در عمل تحقق پيدا كند. 
براي تغيير نظام سياسي كشور به پارلماني در قالب قانون 
اساسي موجود نمي توان اقدام كرد؛ چراكه قانون اساسي 
ما احكام��ي در مورد چگونگي تش��كيل دولت و انتخاب 

رئيس جمهور دارد كه با نظام پارلماني تناسبي ندارد. 
اما اصالح شيوه تشكيل دولت در قانون اساسي جمهوري 
اس��المي ايران مش��مول خط قرمزهايي ك��ه محدوده 
بازنگري در قانون اساسي را ترسيم مي كند )مثل اسالمي 
بودن، جمهوري بودن و...( نمي شود. درنتيجه پارلماني 
شدن نظام سياسي كش��ور ازجمله موضوعاتي است كه 
اگر نظام سياسي اراده انجام آن را داشته باشد، با بازنگري 

قابل تحقق است. 

برخالف انتخابات رياس��ت جمهوري كه قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ايران تأكيد بر يكپارچه برگزار شدن 
انتخابات در كل كشور دارد، در مورد حوزه بندي انتخابات 
مجلس، قانون اساس��ي ورودي ندارد و تنها به اين بسنده 
ش��ده كه محدوده حوزه هاي انتخابي��ه را مجلس تعيين 

خواهد كرد.  
طبق روال معمول در مكانيسم برگزاري انتخابات سعي شده 
است در حوزه هاي محدود به شهرستان ها با جمعيت زيادتر، 
آن منطقه يك حوزه انتخابيه در نظر گرفته ش��ود. در مورد 

شهرهاي كوچك نيز معموالً تركيب دو شهرستان و بخش هاي 
تابعه، يك حوزه در نظر گرفته مي شود و اين شيوه اي است 
كه در انتخابات تاكنون در پيش گرفته شده است.  نوع نظام 
انتخاباتي ما اكثريتي ساده اس��ت. يك حد نصاب ۲۵ درصد 
مجموع آرا در نظر گرفته ش��ده و هر نامزدي كه كف رأي را 
بياورد و نسبت به ساير نامزدها بيشترين آرا را داشته باشد، به 
عنوان نماينده انتخاب خواهد شد. در اين ميان چند مشكل در 
كاركرد نمايندگان وجود داشت كه آنها را به اين فكر انداخت، 

حوزه بندي انتخابات مجلس نياز به بازنگري دارد. 

   عمده ترين مشكالت اين بود كه نمايندگان در حوزه هاي كوچك كه اكثريت قابل توجه ۲۹۰ كرسي را شامل مي شود، 
درگير اقدامات جزئي براي برآورده كردن درخواست هاي مردم مي شدند. به طور طبيعي وقتي حوزه كوچك است رابطه 
مردم و نماينده ملموس، رو در رو و به نسبت گسترده است. از آنجايي كه مردم نيز به مسئوالن اجرايي دسترسي كمتري 
دارند، براي حل مشكل خود به نمايندگان متوسل مي شوند؛ اين مش��كالت از آسفالت كوچه و خيابان، وام، شغل و... را 
دربرمي گيرد تا مسائل كوچكي چون جريمه راهنمايي و رانندگي! بر همين اس��اس نمايندگان به لحاظ زماني درگير 
كار اجرايي مي شدند و فرصتي براي اقدامات جدي تر و ملي نداشتند. يعني نماينده ها به جاي رصد مشكالت اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي و... و تمركز بر فعاليت هاي نظارتي، درگير مشكالت كوچك مي شوند. اين در حالي است كه همواره 

در قانون اساسي ما صحبت از نمايندگان يك ملت شده نه حوزه هاي كوچك و خاص!

    در مورد صالحيت قانونگذاري نيز اين مش��كل مشهود اس��ت و ما مي بينيم كه طرح و لوايح هم چندان مورد توجه 
نمايندگان قرار نمي گيرد و تنها مكانيسمي است كه چند نفر طراح يا امضاكننده در پس آن وجود دارد و ساير نمايندگان 
بس��ياري اوقات صرفاً اطالعاتي كلي از موضوع دارند و با جزئيات طرح ها و لوايح آشنايي كافي را نداشته و درواقع ورود 

جدي به خيلي از موارد در دستور كار مجلس ندارند!

   البته آس��يب ها فقط معطوف به اين موضوع نيس��ت و موارد ديگري نيز وجود دارد؛ ازجمله اينكه نمايندگان براي 
اجابت نيازهاي مردم، ناگزير از مراجعه به مسئوالن اجرايي در همه موارد از قبيل مسائل عمراني، اجرايي و... هستند و 
به دنبال اين اتفاق خواه ناخواه وامدار مسئوالن اجرايي مي شوند و اين وامدار شدن به شدت به صالحيت نظارتي مجلس 

آسيب مي رساند. 

    بحث ديگر اين است كه نمايندگان به دليل جلب موافقت و رأي آوري در حوزه هاي كوچك انتخاباتي، نگاه ملي گرايانه 
ندارند و براي جلب نظر مردم آن حوزه ها به جاي پيگيري پروژه هاي عمراني متعددي كه در ادوار پيش در آن حوزه ها آغاز 
شده است در صدد تصويب و شروع به كار پروژه هاي جديدي هستند كه به نام ايشان شناخته شود و اين مسئله به شدت 

موجب هدررفت سرمايه ملي و بيت المال شده است. 

 پارلمانی شدن ایران
 خط قرمز قانون اساسی نیست

براي تغيير نظام سياسي كشور به پارلماني در 
قالب قان�ون اساس�ي موجود نمي ت�وان اقدام 
كرد؛ چراكه قانون اساس�ي ما احكامي در مورد 
چگونگي تشكيل دولت و انتخاب رئيس جمهور 
دارد ك�ه ب�ا نظ�ام پارلماني تناس�بي ن�دارد

بند نخست سياست هاي كلي انتخابات مصوب 
و ابالغي مق�ام معظم رهب�ري 1395/7/24، به 
عنوان سندي باالدس�تي مقرر كرده است كه 
حوزه هاي انتخاباتي مجلس ش�وراي اسالمي 
بايد بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب  ناپذير 
تعيين شود به  گونه  اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي 
و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد

مس��ئله انتخاب��ات مربوط 
ب��ه حوزه بن��دي انتخابات 
اس��ت. اي��ن حوزه بندي از 
يكس��ري اص��ول و قوانين 
تبعي��ت مي كن��د ك��ه هر 
كدام از كشورها به اقتضاي 
زمينه ه��اي اقتص��ادي، 
و  سياس��ي،  فرهنگ��ي 
اجتماعي خود، آن را تبيين 
مي كند كه مبن��اي قانوني 

دارد. در نتيج��ه انتخاب يك مبنا براي نظ��ام انتخاباتي 
برگرفته از ديدگاه فوق است. 

نظام انتخاباتي كشور ما به ويژه در بحث حوزه بندي 
انتخاب��ات نيازمند اصالح ب��وده و اين امر روش��ن و 
واضحي است. به اين دليل كه شاكله قانون انتخابات 
بالغ بر ۱۰۰ سال بوده كه ش��كل گرفته و با تحوالت 
روز و گس��ترش جمعيت و حتي تغيير نظام سياسي 

خود را به روز نكرده اس��ت. يكي از اي��ن حوزه ها كه 
نيازمند بازبيني و به روز شدن است، بحث حوزه بندي 

انتخابات است. 
اين قان��ون انتخابات مجلس را كه م��ا در حال حاضر 
داريم ريشه در قانون دوم مصوبه مجلس دوم مشروطه 
دارد كه سال ۱۲88 تصويب شده البته در گذر زمان به 
ويژه انقالب اسالمي تغييرات اساسي پيدا كرده ولي 
شاكله همان قبلي اس��ت. مبناي انتخاب نمايندگان 
اياالت و واليات بود و االن استان و شهرستان شده و 
حوزه هاي انتخابيه به اين نحو ش��كل گرفته است اما 
با هدف اصالح وضعيت موجود كه با چارچوب قانون 
اساسي سازگار نيس��ت و انطباق ندارد، استاني شدن 
انتخابات وضعيت را بد تر مي كند و به قول معروف از 
چاله در آمدن و در چاه افتادن است. از سوي ديگر با 
موازين ش��رعي، قانون اساس��ي، اصول حاكم با نظام 
انتخابات عادالنه، مس��تقل، آزاد و غير قابل تبعيض 
مغاي��رت دارد. در نتيجه همه م��وارد را اگر كنار هم 

جمع كنيم، مغايرت فقهي و حقوقي هم در دل خود 
جاي داده است. 

سيس��تم نمايندگي و انتخابات ريشه در وكالت از طرف 
مردم دارد. اين را اگر بخواهيم در چارچوب نظام سياسي 
چون جمهوري اسالمي ايران بحث كنيم، با چالش هاي 
فقهي و حقوقي مواجه مي ش��ود چراكه در اين سيستم، 
مشروعيت همه دستگاه ها از واليت فقيه بوده و دخالت 
س��اير دس��تگاه ها از جمله مجلس ش��وراي اسالمي به 
صورت اس��تثنايي بحث مي ش��ود. يعني اص��ل بر اين 
است كه تشريح و قانونگذاري از شئون و صالحيت هاي 
تش��ريعي واليت فقيه است كه قانون اساس��ي آن را به 
مجلس ش��وراي اس��المي تفويض كرده است. مجلس 
شوراي اسالمي از يك سو مش��روعيت خود را از واليت 
فقيه مي گيرد و از سوي ديگر نمايندگي يا وكالت از سوي 
كساني است كه نمايندگي آنها را به عهده دارند. وقتي كه 
در حوزه بندي انتخابات، سيستمي تعريف مي كنيم كه 
اش��خاص پيش روي مردم وكالت دارند، رابطه مستقيم 

و انتصابي بين آنها برقرار نيس��ت. آنجا نهاد نمايندگي 
و وكالت لطمه مي بيند. ممكن اس��ت اشخاص اعتراض 
كنند ما به شما رأي نداده بوديم و شخص ديگري مد نظر 
ما بود و چرا شخص ديگري انتخاب شده و در مقام اظهار 

نظر و نماينده مجلس است. 

  ايرادات فقهي استاني شدن انتخابات  
۱- از بين بردن انتصابي »وكي��ل« و »موكل«: ممكن 
است ايراد بگيرند كه نمايندگي بحث حقوق خصوصي 
نمايندگي نيست. هر چند كه در گذر زمان و حاكميت 
ملي، »نمايندگي« مفه��وم ديگري يافت��ه ولي مبنا و 
اس��اس همان اس��ت. در واقع نمايندگان ب��ه وكالت از 
افراد و حوزه انتخابيه اظهارنظ��ر مي كنند و صالحيت 

تصميم گيري دارند. 
۲- مناف��ات با سياس��ت هاي كل��ي انتخاب��ات: يكي از 
بحث هاي سياس��ت هاي انتخاباتي حوزه بندي بر اساس 
جمعيت اس��ت. حوزه بندي انتخابات مالك هاي تعريف 

شده اي دارد كه از بين الگوهاي موجود الگوي مبتني بر 
جمعيت را انتخاب كرده اس��ت. به صورت كلي يعني هر 
شهروند يك رأي. به عبارت بهتر حوزه هاي انتخابيه بايد 
به نحوي انتخاب ش��ود كه نمايندگان توسط افرادي كه 
به آنها اعتماد دارند، شناسايي ش��دند، دست به انتخاب 
بزنند و صرف س��رزمين و جغرافيا در انتخ��اب نماينده 

دخيل نباشد. 
۳- هر رأي يك حق الناس اس��ت: رأي اف��راد به عنوان 
حق الناس تعريف مي ش��ود )چه در مرحله صيانت، چه 
در اجرا، چه در تجلي( وقتي حوزه انتخابيه به ش��خصي 
رأي مي دهند، يعني حق الناس انتخاب همان يك رأي، 
اما چون در مجموع اس��تان كانديدا رأي كس��ب نكرده 
و فرد ديگري انتخاب ش��ود، به واق��ع حق الناس ناديده 

تلقي مي شود. 
در حالت كلي ط��رح مورد نظر، به اين ش��كل نمي تواند 
تأمين كننده نيازها باشد. به رغم وجود اشكاالت در قانون 
انتخابات كه عبور از آنها نيازمند الگو اس��ت اما اس��تاني 

شدن راهكار موجود نيست. برخي هنجارها و الگوها در 
قانون اساسي و سياس��ت هاي انتخاباتي مطرح شده كه 
با در نظر گرفتن آنها مي توان ي��ك الگويي طراحي كرد 
تا تأمين كننده سياس��ت هاي انتخاباتي و البته بر اساس 
قانون باشد. كليت سياست هاي انتخاباتي استاني شدن يا 
منطقه اي كردن انتخابات را نفي كرده است و مالك اصلي 
تكيه بر جمعيت اس��ت. يعني هر حوزه كشوري به ۳۰۰ 
قسمت تقريباً مس��اوي بين حدود 8۰ ميليون جمعيت 
تقسيم ش��ود و اش��خاص با رابطه عميق وكيل و موكل 

دست به انتخاب بزنند. 
ذكر اين نكته الزم است، در سال هاي اوليه پيروزي انقالب 
بين اعضاي مجلس خبرگان رهب��ري يك جريان هايي 
بودند كه ش��وراي مناطق يا حوزه هاي مناطق را مطرح 
مي كردند كه البته مثل اس��تاني ش��دن نيست اما شايد 
نتايج آن يكس��ان باش��د. اين جريان ديني مذهبي نبود 
كه بتوان به اس��اس افكار آنها تكيه كرد و مورد پذيرش 

هم واقع نشد. 

مي كنند؛ تا االن هم شيوه  بسيار خوب و تجربه شده اي است. اگر روزي در آينده هاي دور يا 
نزديك - كه احتماالً در آينده هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي آيد - احساس بشود كه به 
جاي نظام رياستي مثالً نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا 
معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسالمي مي تواند اين خط هندسي را به اين 

خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي كند. و از اين قبيل.«

طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس با عنوان »طرح اصالح موادي از قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي« تقديم هيئت رئيسه كرده بودند، در دوم 
آبان ماه سال جاري اعالم وصول شد. اين طرح از ابعاد گوناگوني قابل ارزيابي 

است كه در اين يادداشت كوتاه برخي جوانب حقوقي آن بررسي مي شود . 
مهم ترين پيش��نهادي كه در اين طرح آمده اس��ت و البته جديد نيست و 
دست كم سه بار در ادوار تقنيني پيش��ين البته با تفاوت هاي اندكي، مطرح 
و در مجلس تصويب شده ولي از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصول قانون 
اساسي شناخته شده و هيچ گاه لباس قانون بر تن نكرده است، آن است كه 
در انتخابات مجلس محدوده جغرافيايي هر اس��تان به عنوان حوزه استاني 
انتخابات محسوب ش��ود. به موجب اين طرح، از هر حوزه انتخابيه موجود 
در اس��تان، نامزد يا نامزدهايي كه حداقل ۲۰ درصد آراي صحيح مأخوذه 
آن حوزه انتخابيه را كسب كرده و باالترين رأي را نيز در كل استان به دست 
بياورند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي شوند. 
در واقع در اين طرح، حوزه انتخابيه »استاني- شهرستاني« پيش بيني شده 
اس��ت. براي پيروزي در انتخابات، الزم اس��ت نامزد عالوه بر كسب  نصاب 
حداقلي در سطح حوزه انتخابيه شهرستان)۲۰درصد(، حائز اكثريت آرا در 
كل استان نيز باشد. بنابراين راهيابي به كرسي نمايندگي مجلس، عالوه بر 
كسب دست كم ۲۰درصد آرا، مستلزم پيشتازي در آراي كل استان نسبت 
به رقبا نيز است. البته رأي دهندگان در هر استان مي توانند براي هر يك از 
حوزه هاي انتخابيه موجود در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه 

انتخابيه، نماينده موردنظ��ر خود را انتخاب 
نمايند و نمي توانند از ساير حوزه هاي انتخابيه 
در آن استان، نامزد دلخواه خود را برگزينند. 
به عنوان نمونه، استان الف به عنوان يك حوزه 
انتخابيه اس��تاني تعيين مي شود و به عالوه، 
 خود ب��ه چند ح��وزه انتخابيه شهرس��تاني 
)ب، ج و د( تقسيم مي ش��ود. نامزدي كه در 
حوزه انتخابيه ج ثبت نام ك��رده، در صورتي 
به مجل��س راه مي يابد كه عالوه بر كس��ب 
۲۰درصد آراي مردم شهرستان ج، بيشترين 
آرا در كل استان الف را نيز به دس��ت آورده باشد. در غير اين صورت و حتي 
اگر صددرصد آراي شهرستان را هم كسب كند ولي بيشترين آراي استان را 
نسبت به رقبا كسب نكند، ناكام انتخابات خواهد بود. مردم شهرستان ج نيز 

فقط به نامزدهاي همان شهرستان مي توانند رأي دهند. 
اين طرح هم با اصول قانون اساسي و هم سياست هاي كلي انتخابات مغاير 
به نظر مي رس��د. اين نحو گزينش نماينده، نه تنها زمينه ساز بروز و افزايش 
اختالفات محلّ��ي، قومي، قبيله اي و مذهبي مي ش��ود بلك��ه در تعارض با 
همبستگي و وحدت ملّي است و مانعي براي توسعه و تحكيم برادري اسالمي 
و تعاون عمومي بين مردم مي ش��ود و ارزش آراي مردم در شهرستان هاي 
مختلف را متفاوت مي كند. لذا آشكارا با ذيل اصل ۲ و بندهاي ۹ و ۱۵ اصل ۳ 

و اصل ۹ و ۱۹ قانون اساسي در تضاد است. 
افزون بر اين، اين امر كاماًل برخالف جهت گيري هاي مقرر در سياست هاي 
كلي نظام است. بند نخست سياست هاي كلي انتخابات مصوب و ابالغي مقام 
معظم رهبري ۱۳۹۵/7/۲۴، به عنوان س��ندي باالدستي مقرر كرده است 
كه حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اس��المي بايد بر مبناي جمعيت و 
مقتضيات اجتناب  ناپذير تعيين شود به  گونه  اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي 

و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. 
به طور كلي بزرگ ش��دن قلمرو حوزه انتخابيه )در اينجا اس��تاني شدن(، 
ش��ناخت مردم از نامزدها را كاهش مي دهد؛ چه، واضح است كه هرقدر كه 
حوزه انتخاباتي كوچك تر باشد، مردم نامزدها را بهتر خواهند شناخت. در اين 
طرح عدالت انتخاباتي نيز ناديده گرفته شده و درجه تأثيرگذاري رأي مردم در 
شهرستان هاي بزرگ تر يك استان، نسبت به حوزه هاي انتخابيه كوچك تر آن 
استان بيشتر است. يعني رأي مردم در شهرستان هاي بزرگ تر، سرنوشت 
پيروز انتخاب��ات را رقم مي زند و بدي��ن ترتيب برخي حوزه ه��اي انتخابيه 
از داش��تن نماينده در مجلس محروم مي ش��وند. اختالف شمار جمعيتي 
شهرستان ها يعني حوزه هاي انتخابيه در يك استان، عاملي براي نابرابري 
ميان آراي مردم و در موقعيت برتر قرار گرفتن شهرستان هاي پرجمعيت تر 
در حوزه يك استان خواهد شد. اين پيامد خود باعث كاهش انگيزه مشاركت 
مردم در انتخابات مي شود كه مغاير با بند 8 اصل ۳ و اصل 6 قانون اساسي و 

برخالف الزامات سياست هاي كلي انتخابات است. 
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