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اضافه شد و تعداد نمایندگان به  215نفر افزایش پیدا كرد )8(.پس از این در سال
 8515دولت الیحهای برای افزودن  25نماینده به تعداد نمایندگان و افزایش این
تعداد به  585نفر به مجلس شورای اسالمی ارائه داد )2(.پس از این نیز در همان
سال( )5و در سالهای  )4(8518و  )3(8515طرحهایی برای افزایش تعداد نمایندگان
به  585نفر به مجلس ارائه شد .در نهایت در سالهای  )3(8513و  )6(8513باتوجه
به گذشت  25سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان (قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی مصوب  )8561و با توجه به مجوز اصل  34برای افزایش  25نفر به
تعداد نمایندگان پس از هر ده سال؛ طرحهایی برای افزایش تعداد نمایندگان به 555
نفر در سال  8511به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است .تا این زمان هیچیك
از طرحهای فوق به تصویب نرسیده و لذا تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در حال حاضر همان  215نفر مصوب سال  8561است.
 .82یكی از دغدغههای نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد كاهش
تعداد نمایندگان ،صرفهجویی و كاهش هزینه اداره كشور بوده است )1(.گرچه
 .1طبق ماده  2قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب « 8561عده نمایندگان مجلس شورای
اسالمی دویست و نود نفر میباشد و افزایش تعداد آن براساس اصل  34قانون اساسیخواهد بود».
 .7الیحه اصالح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها كه در تاریخ
 8515/3/4به مجلس ارائه شد.
 .9طرح اصالح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها كه در تاریخ
 8515/1/26به مجلس ارائه شد.
 .6طرح اصالح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها كه در تاریخ
 8518/4/25به مجلس ارائه و در تاریخ  8515/1/5درخواست استرداد آن توسط برخی نمایندگان امضا
كننده به مجلس ارائه شد.
 .0طرح اصالح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها كه در تاریخ
 8515/1/4به مجلس ارائه شد.
 .4طرح اصالح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها كه در تاریخ
 8513/85/6به مجلس ارائه شد.
 .2طرح افزایش حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی كه در تاریخ 8513/2/5
به مجلس ارائه شد.
 .8دكتر ضیایی یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ...« :وكالی آینده مثل وكالی گذشته
شما هستند و اینها مخارجی خواهند داشت؛ حساب كردهاند این خرج مازاد از  65نفر وكیلی كه میتوانند از
نظر قانونگذاری این مملكت را اداره كند ،هر چهار سال كه یك دوره است ،بیش از بیست و چهار هزار خانه
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هزینههای اداره مجلس فراوان است و باید كاهش یابد ،اما این به مجلس اختصاص
ندارد و در سایر قوا و نهادها هم وجود دارد؛ بنابراین این موضوع دلیل موجهی برای
كاهش تعداد نمایندگان نیست .براساس مبانی شرعی نیز تأكید اسالم بر اداره كشور با
حداقل هزینه و پرهیز از اسراف است؛( )8این موضوع كه از اهداف انقالب اسالمی
ایران نیز محسوب میشود ،بارها توسط مسئولین كشور نیز مورد توجه واقع شده
است )2(.این اصل رویكرد قانونگذار به موضوع نمایندگی مجلس را نشان میدهد .از
این اصل اینگونه برداشت میشود كه قانونگذار به فكر باال بردن سهم و نقش
نمایندگان در وكالت مردم و افزایش كمی و كیفی نقش نمایندگی است .در حالی كه
نمایندگی ملت در مجلس طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ لذا باید مسیر قانونگذاری
با توجه به رشد روزافزون ارتباطات بهسوی مشاركت هرچه بیشتر مردم در عرصه
تقنین و نظارت ،به صورت عینیتر ،بیواسطهتر و راحتتر پیش رود.
 .85در خصوص تعیین تعداد نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی سایر كشورها
رویه واحدی وجود ندارد .در برخی كشورها مانند فرانسه تعیین تعداد نمایندگان

پنجاه هزار تومانی ،چهل هزار تومانی برای این مردم بسازیم ،یعنی اگر حساب بكنید در عرض چهار دوره در
حدود هزار خانه برای این مردم ساخته خواهد شد .عالوه بر آن اگر سیصد نفر وكیل خواسته باشند به اینجا
بیایند ،باید سیصد خانه عالی هم اجاره كنند و كلی مخارج هم آنها دارند .من نمیدانم شما از روی چه معیار و
میزانی میخواهید تعداد وكال را اضافه كنید؟ چرا هر پانصد هزار نفری از جمعیت یك وكیل نداشته باشند؟ از
مردم میترسید؟ مصلحت مردم در این است كه با خرج كمتر ،وكالی بهتر را انتخاب كنند ...صرف این بودجه
هنگفت از بیتالمال مردم و مملكت به نظر من خالی از شبهه حرمت نیست( »...رك :پیشین ،صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ص)8331
 .1در روایتی از امیرالمؤمنین علی(علیه السالم) آمده است« :أن أمیر المؤمنین ع كتب إلى عماله أدقوا أقالمكم
و قاربوا بین سطوركم و احذفوا عنی فضولكم و اقصدوا قصد المعانی و إیاكم و اإلكثار فإن أموال
المسلمین ال تحتمل اإلضرار».
«امیرالمؤمنین(ع) به كارگزارانش نوشت [براى نامه نویسى] مدادهای خود را باریك بتراشید و
سطرهایتان را نزدیك هم كنید و جملههاى زیادى خود را حذف كنید ،اصل موضوع را به نظر آورید و
از زیاده نویسى بپرهیزید زیرا كه دارائى مسلمانان نباید ضررمند شود( ».ابن بابویه ،محمد بن على،
الخصال ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،چ اول ،8532 ،ج ،8ص )585
 .7مقام معظم رهبری(حفظه اهلل) در دیدار جمعی از كارگران و معلمان در تاریخ 8518/52/88میفرمایند:
«باید در كشور از اسراف جلوگیری شود .هزینه كردن اعتبارات و پولهای كشور در جاهای غیرالزم،
تشریفاتی و زیادی ،حرام است».
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مجلس توسط قانون عادی انجام میگیرد و در برخی كشورها نظیر كانادا تركیب
جمعیتی و تعداد نمایندگان هر ایالت نیز در قانون اساسی مشخص شده است.
همچنین در كشورهای مختلف برای تعیین تعداد نمایندگان نصابهای گوناگونی
وجود دارد .در بعضی كشورها مانند هند و چین تعداد نمایندگان بسیار زیاد
است؛ بهطوریكه در هندوستان حدود ششصد و در كنگره ملی خلق چین حدود
سه هزار نفر نماینده عضویت دارد .با بررسی تعداد نمایندگان در مجالس
كشورهای مختلف در مییابیم كه تعداد نمایندگان در اصل  34یكی از كمترین
تعداد نماینده در میان سایر كشورها است.
 .84علت اینكه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،عدد  265را به عنوان
تعداد نمایندگان قرار دادهاند؛ بنابر گفته یكی از نمایندگان( )8این است كه در ابتدای
مشروطیت و شكلگیری اولین مجلس شورای ملی ،محاسباتی صورت گرفت و
مبنایی قرار داده شد كه بر هم زدن آن در وضعیت آن زمان كشور ،سخت بوده
است .البته در پیشنویس دولت موقت ،تعداد نمایندگان  555نفر در نظر گرفته شده
بود كه به ازای هر  855هزار نفر افزایش جمعیت ،یك نماینده اضافه شود.
 .83موضوع مهمی كه در مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد
بحث قرار گرفته ،تعداد مطلوب نمایندگان و تأثیر آن بر كارآمدی مجلس است.
موافقان تعداد موجود در اصل  265( 34نفر) معتقدند نمایندگی مجلس دارای سه
كاركرد است :اول :تقنین ،دوم :نظارت و سوم :تبلور مردمساالری و مشاركت عمومی
در قدرت و فرآیند تصمیمسازی و اداره كشور .اگر كاهش تعداد نمایندگان به دو
كاركرد اول آسیبی نرساند ،قطعاً از جنبه مردمساالری و مشاركت آحاد ملت در
قدرت آسیبزا است؛ چرا كه در این صورت یك نماینده باید نماینده جمعیت زیادتر
 .1دكتر آیت یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ...« :این  265نفر نماینده بر مبنای
 62سال تجربه است جدولش تنظیم شده و كارهایش شده است اگر بخواهیم آن را به هم بزنیم باید
مدتها وقت صرف كنیم و جدول جدیدی تنظیم كنیم كه آنهم با این حالت بحرانی اگر فردا بخواهیم
برای یك منطقه نماینده بیشتری در نظر بگیریم داد و فریاد بلند میشود و مناطق دیگر هم میگویند ما
هم نماینده بیشتری میخواهیم و كلی دردسر ایجاد میشود در حالی كه حاال این جدول تنظیم شده و
قبول شده و این دردسرها را ندارد( »...رك :پیشین ،صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ص». 8368
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مانند پانصد هزار نفر باشد؛ در صورتی كه نمایندگی از جمعیتهای كمتر به مراتب
آسانتر است )8(.همچنین در فرض كاهش تعداد نمایندگان ،مناطق محروم یا شهرهای
كوچك ،از داشتن نماینده محروم خواهند شد كه این با آرمانهای مردمساالری دینی
كه توده ملت ،به ویژه محرومان و طبقات فرودست را مورد توجه ویژه قرار میدهد،
مغایر است .مخالفان تعداد نمایندگان موجود در اصل  34كه قائل به كاهش تعداد
نمایندگان بودند ،در پاسخ به این استدالل موافقان بیان داشتند :اقتضای مشاركت عامه
مردم در تعیین سرنوشت ،موضوع بند  1اصل )2(،5آن نیست كه چنانچه جمعیت
كشور بیشتر شود ،الزاماً تعداد نمایندگان نیز افزایش یابد .مهم آن است كه نماینده
منتخب را بتوان نماینده انتخابكنندگان دانست و او بتواند در امور ملی به نیابت از
حوزه انتخابیه خود تصمیمگیری كند .موافقان تعداد موجود نمایندگان در اصل 34
معتقدند در صورت كاهش تعداد نمایندگان مجلس ،نفوذ و دخالت افراد و نهادهای
دولتی در انتخابات افزایش مییابد .در این حالت دولت سعی میكند افراد همسو با
خود را وارد مجلس نماید .لذا با كاهش تعداد نمایندگان (بهعنوان مثال به تعداد
استانهای كشور) ،نهادهای دولتی بهراحتی خواهند توانست نمایندگان همسو با خود
را به مجلس وارد كنند و در این صورت مجلس عامل تحقق منافع دولت خواهد شد
و نظارت جامع مجلس بر دولت شكل نمیگیرد .در صورتی كه تعداد زیاد نمایندگان
احتمال نفوذ دیگر نهادها در مجلس را كاهش خواهد داد .این گروه معتقدند راهكار
پویاتر شدن مجلس ،كاهش تعداد نمایندگان نیست؛ بلكه راهكار اصلی طراحی
مكانیزمهایی برای هرچه تخصصیتر شدن و تقویت كمیسیونهای تخصصی مجلس
است .مخالفان ،این استدالل را نیز مرتبط با تعداد نمایندگان نمیدانند و معتقدند این
موضوع با اصالح ساختار نظارت بر انتخابات و عملكرد مجلس رفع خواهد شد .از
دیگر دالیل موافقان تعداد نمایندگان موجود در اصل  ،34همانطور كه یكی از
 .1این استدالل توسط دكتر آیت ،یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز به این
صورت مطرح شد كه  ...« :یك نفر نمیتواند به كار پانصد هزار نفر وارد شود اما به مسائل یك منطقه
كوچك وارد است( »... .رك :پیشین ،صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،ص
)8368
 .7بند  1اصل  5قانون اساسی « :مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی خویش».
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نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گفته است )8(،حجم باالی قوانینی
است كه باید در مجلس به تصویب برسد و برای تصویب این حجم از قوانین به
این تعداد نماینده نیاز است .البته مخالفان ،این استدالل را نیز مرتبط با تعداد
نمایندگان نمیدانند؛ بلكه این موضوع را یكی از آسیبهای مجلس میپندارند كه
خود سبب آسیبهای دیگر از جمله مصوبات ضعیف و نرسیدن مجلس به كارهای
اساسی خود میشود و راهحل این موضوع نیز تعداد نمایندگان موجود یا افزایش
این تعداد نیست ،بلكه باید حجم وظایف مجلس را كاهش داد و برخی از وظایف
این نهاد را به نهادهای دیگر واگذار نمود.
 .83مخالفان تعداد نمایندگان موجود در اصل  ،34این تعداد را بهدلیل اینكه كارآمدی
مجلس را مختل میكند ،برای مجلس زیاد دانسته و قائل به كاهش این تعداد
هستند .ایشان اینچنین استدالل میكنند كه برای تعیین تعداد مطلوب نمایندگان
مجلس ،باید كارویژه این نهاد مشخص شود( )2و به این سؤال پاسخ داد كه آیا
مجلس ،یك نهاد ملی با وظایف ملی است یا یك نهاد محلی با وظایف محلی؟
برخی نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،مجلس شورای ملی را
مجلسی با كاركرد محلی ترسیم كردهاند .استدالل ایشان در خصوص تعداد
پیشنهادی ،یك نماینده در ازاء هر یكصد و پنجاه هزار نفر ،این است كه با پایین
 .1دكتر آیت یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ...« :دیگر اینكه مسأله این هست كه
تنها قوانین كلی و اساسی مثل مدنی و جزائی مطرح نیست بلكه هزاران مسأله امروز وجود دارد كه باید
مقرراتش تنظیم شود و به تصویب مجلس برسد( »... .رك :پیشین ،صورت مشروح مذاكرات مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی ،ص )8365
 .7كاركرد مجلس در كشورهای پیشرو در زمینه حقوق اساسی به صورت كامالً روشن ،مشخص شده
است و مجلس در این كشورها از محدوده كارویژه خود نمیتواند فراتر رود .بهعنوان مثال در فرانسه
حدود اختیارات مجلس مشخص و صالحیت پارلمان احصایی است و از این مقدار نمیتواند پا را فراتر
نهد؛ كارویژه مجلس در فرانسه سیاسی و نظارت است .البته دولت در فرانسه صالحیتهای گستردهای
دارد؛ بهطوریكه آنچه از باب قانونگذاری در صالحیت پارلمان نیست ،در صالحیت دولت قرار داده
شده است؛ دولت میتواند این صالحیت را با صالحیت آییننامه نویسی به اجرا گذارد .البته در
كشورهایی مانند انگلیس كه حقوق اساسی آن براساس نظام كامنال شكل گرفته است؛ مجلس دارای
صالحیتهای گستردهای است كه از آن تعبیر به «حاكمیت قانون» میشود و حقوق اساسی این كشور
محدودیتهای اندكی را بر آن اعمال كرده است .این موضوع براساس نظام حقوقی حاكم بر این كشور
(كامنال) قابل توجیه است.
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قرار دادن نصاب جمعیتی ،نمایندگان بیشتری به مجلس راه پیدا میكنند و برآورده
شدن خواستههای مردم در حوزهانتخابیه افزایش مییابد .لذا این نمایندگان مهمترین
كاركرد مجلس را رفع نیازهای اجتماعی مردم در حوزه انتخابی میدانستند )8(.اما
براساس اصول قانون اساسی ،مجلس در ایران یك نهاد ملی است و دارای وظایف
ملی میباشد؛ بهطوریكه در اصل 3قانون اساسی یكی از راههای اداره امور كشور،
انتخاب نمایندگان از طریق آراء عمومی است )2(.در اصل  ،6مجلس شورای
اسالمی ،جزیی از اركان تصمیمگیری و اداره امور كشور معرفی میشود )5(.اصل 32
اشاره به این موضوع دارد كه مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت تشكیل
()3
میگردد )4(.مطابق اصل  ،35كشور نباید در هیچ زمانی بدون مجلس باشد.
براساس اصل  36نمایندگان سوگند میخورند كه نگهبان دستاوردهای انقالب،
پاسدار حریم اسالم و مبانی جمهوری اسالمی باشند و ودیعهای كه ملت به ایشان
سپرده است را به عنوان امینی عادل پاسداری كنند و در انجام وظایف وكالت
همواره در جهت اعتالی كشور ،حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم ،تالش
نمایند )3(.براین اساس قانون اساسی وظیفهای ملی برای نمایندگان تعیین میكند و
 .1دكتر آیت یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی...« :درهر شهر و منطقهای یك فرد
بصیر ،درست و امین را انتخاب میكنند تا به كار آنها برسد .یك نفر نمیتواند به كار پانصد هزار نفر
وارد شود ،اما به مسائل یك منطقه كوچك وارد است؛ مسائلشان را مطرح میكند و بیش از آنچه كه
حقوق میگیرد برای مردم منطقهاش كار میكند( »...رك :پیشین ،صورت مشروح مذاكرات مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی ،ص .)8368
 .7اصل  3قانون اساسی« :در جمهوری اسالمی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود ،از
راه انتخابات :انتخاب رییس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها،
یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد».
 .9اصل  6قانون اساسی« :طبق دستور قرآن كریم« :و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی االمر»،
شوراها ،مجلس شورای اسالمی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش ،روستا و نظایر اینها از
اركان تصمیمگیری و اداره امور كشورند».
 .6اصل  32قانون اساسی« :مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی
انتخاب میشوند؛ تشكیل میگردد .شرایط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كیفیت انتخابات را
قانون معین خواهد كرد».
 .0اصل  35قانون اساسی« :دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی چهار سال است .انتخابات هر دوره
باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد».
 .4اصل  36قانون اساسی« :نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و
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هیچیك از اصول قانون اساسی وظایف محلی و پرداختن به امور حوزه انتخابیه را
برعهده ایشان نمیگذارد .اصوالً در نظر گرفتن وظایف محلی برای نمایندگان
مجلس از طرفی موجب میشود كه نهادهای محلی بهویژه شوراهای محلی كاركرد
خود را از دست بدهند و از طرف دیگر نمایندگان مجلس بهجای پرداختن به امور
كالن و ملی ،بهدنبال رفع خرده نیازهای محلی خواهند بود كه دردی را از مسائل
كالن كشور درمان نمیكند .این موضوع همچنین موجب تخصصگریزی و تنزل
معیارهای انتخاب نمایندگان توسط مردم میشود .توضیح اینكه چنانچه معیار
انتخاب نماینده توسط مردم برطرف نمودن مشكالت سطح پایین باشد ،لزوماً
فرهیختگان و صاحبنظران انتخاب نخواهند شد ،بلكه عدهای به مجلس راه پیدا
میكنند كه اعتماد مردم را از هر طریق ممكن ،بهدست آورده باشند .البته باید به این
نكته هم توجه داشت كه نمایندگان مجلس باید همزمان به مسائل ملی و محلی
توجه نمایند و نمیتوان این دو را از هم تفكیك كرد؛ چراكه اگر چه توجه به
مسائل محلی در تصویب یك قانون عادالنه تأثیرگذار است اما این موضوع نباید
موجب غلفت نمایندگان از وظایف و مسایل كالن ملی شود.
 .86مخالفان تعداد نمایندگان موجود در اصل  34از این جهت تعداد نمایندگان
مذكور در این اصل را زیاد میدانند كه موجب میشود نمایندگان برای به دست
آوردن رأی مردم ،در حوزه انتخابیه خود ،به وظایف محلی بپردازند و از كارویژه
ملی مجلس غافل شوند .مجلس در ایران وظایف ملی از جمله سیاستگذاری،

متن قسمنامه را امضاء نمایند.
بسماهللالرحمنالرحیم
"من در برابر قرآن مجید ،به خدای قادر متعال سوگند یاد میكنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش
تعهد مینمایم كه پاسدار حریم اسالم و نگاهبان دستاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی
جمهوری اسالمی باشم ،ودیعهای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام
وظایف وكالت ،امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقالل و اعتالی كشور و حفظ حقوق
ملت و خدمت به مردم پایبند باشم ،از قانون اساسی دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها،
استقالل كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم".
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد .نمایندگانی كه در جلسه
نخست شركت ندارند باید در اولین جلسهای كه حضور پیدا میكنند مراسم سوگند را بهجای آوردند».
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قانونگذاری ،تصویب بودجه ،نظارت و ...را برعهده دارد .اما نمایندگان برای رأی
آوردن از حوزههای انتخابیه كوچك ،كه تعداد باالی نمایندگان باعث ایجاد آنها
میشود )8(،بهجای پرداختن به وظایف ملی ،درگیر مسائل و مشكالت حوزهای و
منطقهای حوزه انتخابیه خود خواهند شد و این موضوع سبب میشود تا اعمال
مجلس با دقت كافی انجام نشود .اما اگر تعداد نمایندگان مذكور در اصل 34
كاهش یابد ،بهعنوان مثال از هر استان یك نماینده به مجلس راه پیدا كند،
نمایندگان دیگر دغدغه رفع مشكالت حوزه انتخابیه را نخواهند داشت و در
سطح ملی به رفع مشكالت خواهند پرداخت .لذا برای پرداختن به موضوعات
ملی وجود این تعداد از نماینده در مجلس نیاز نیست و با در نظر گرفتن حداقل
ممكن منظور از تشكیل مجلس حاصل میشود.
 .81یكی از راهحلهای ارائه شده برای كارآمدی مجلس و جلوگیری نمایندگان از
پرداختن به وظایف محلی بهجای وظایف كالن ،بدون كاهش تعداد نمایندگان،
ترویج تحزب و توسعه احزاب در ساختار حقوق اساسی كشور است .این راهحل
زمانی در كارآمدی مجلس مؤثر خواهد بود كه اوالً نمایندهی مستقل در كشور
وجود نداشته باشد و همه نمایندگان در قالب حزبی مشخص وارد عرصه
انتخابات مجلس شوند؛ ثانیاً نظام انتخابات كشور به نظام تناسبی تغییر كند و هر
یك از احزاب در مجلس تعداد كرسی مشخصی داشته باشند .البته این نكته قابل
ذكر است كه پیشبینی نظام رأیگیری تناسبی برای انتخابات مجلس ،كه تناسب
معناداری با نظام حزبی دارد ،میتواند باعث خدشه در مشاركت عمومی
انتخابكنندگان و همچنین بروز خلل در انتخابپذیری داوطلبان مستقل ،در
()2و()8

انتخابات كشور شود.

 .1هر چه تعداد نمایندگان بیشتر شود ،كشور به سمت حوزههای انتخابیه كوچكتر و پرداختن نمایندگان به
امور محلی و تداخل فعالیت آنها با فعالیت نهادهای محلی بهویژه شوراهای محلی ،سوق پیدا میكند.
بنابراین باید تعداد نمایندگان را كم كرد تا حوزه انتخابیهشان بزرگتر و دغدغههایشان ملیتر شود.
 .7نظامهای انتخاباتی رایج در كشورهای جهان عبارتنداز :نظامهای كثرتی -اكثریتی ،تناسبی و نیمه
تناسبی؛ نظام انتخاباتی ایران در طول تاریخ تشكیل مجلس ،همواره به خانوادهی نظامهای كثرتی-
اكثریتی تعلق داشته است و با وجود قریب به یك قرن برگزاری انتخابات در ایران ،هیچگاه قوانین
انتخاباتی كشور از محدوده نظام اكثریتی خارج نشدهاند .لذا كشور ایران هیچگاه نظام انتخاباتی تناسبی
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 .81كاهش تعداد نمایندگان ،موجب كاهش هزینههای مجلس است ،اما این دلیلی بر
كاهش تعداد نمایندگان چنانكه یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
بیان كردهاند )2(،نیست .چراكه كاهش هزینههای اداره كشور در سطح كالن وابسته به
بسیاری از فاكتورها است و لزوماً ارتباطی با تعداد نمایندگان مجلس ندارد.
 .25عدهای بر این باورند كه تعداد زیاد نمایندگان مجلس سبب كاهش سطح تخصص
نمایندگان میشود و برای ایجاد یك مجلس تخصصگرا باید تعداد نمایندگان مجلس
كاهش یابد .اما این نظر صحیح نیست؛ چراكه میتوان تخصصی بودن مجلس را با
حضور نمایندگان از نقاط و گروههای مختلف در مجلس جمع كرد؛ به این صورت
كه حداقلی از شرایط را برای نمایندگی مقرر نمود كه براساس آن تخصص نمایندگان
تضمین شود .در این صورت ،تمامی اشخاصی كه از نقاط مختلف كشور به مجلس
راه مییابند ،متخصص خواهند بود .اما در حال حاضر برای نظارت به موضوع
كارآمدی مجلس و تخصص نمایندگان ابزاری در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
نمایندگانی كه از تخصص كافی برخوردار نیستند ،برای ورود به مجلس ،از هر
طریقی سعی میكنند رضایت رأیدهندگان را كسب كنند كه این موضوع برخی
اوقات سبب ایجاد مفاسد انتخاباتی از جمله خرید و فروش رأی میشود و مجلس
كارآمدی خود را از دست خواهد داد .مجلسی كارآمد خواهد بود كه نظام
قانونگذاری و نظارت در آن براساس سازكار ویژهای تعریف شود .اوالً قانونگذاری
در آن تخصصی باشد؛ به عبارت دیگر ،متخصصین متن قانون را تصویب نمایند .ثانیاً
نظارت در آن براساس كارآمدی تعریف شده باشد؛ در واقع نظارتی مؤثر واقع میشود
كه افراد نظارتشونده نتوانند با وعدههای مختلف رأی مقام ناظر را تغییر دهند.

یا نیمه تناسبی را تجربه نكرده است( .هاشمی ،سید محمد و مختاری ،مهدی ،سیر تحول نظام انتخابات
پارلمانی در ایران ،تحقیقات حقوقی ،ویژه نامه ش پنجم ،تابستان  ،8515صص  ،555 - 555ص .)522
 .1رك( :عباسی ،بیژن ،نقد و بررسی نظامهای انتخاباتی اكثریتی و تناسبی ،فصلنامه حقوقی ،دوره ،51
ش سوم ،پاییز ،8511صص .)251 - 236
 .7دكتر ضیایی یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی  ...« :من نمیدانم شما از روی چه
معیار و میزانی میخواهید تعداد وكال را اضافه كنید؟ چرا هر پانصد هزار نفری از جمعیت یك وكیل
نداشته باشند؟ از مردم میترسید؟ مصلحت مردم در این است كه با خرج كمتر ،وكالی بهتر را انتخاب
كنند( » ...رك :پیشین ،صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،ص .)8331
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مجلس اگرچه دارای ابزارهای نظارتی مختلفی از جمله سؤال ،استیضاح و تحقیق و
تفحص است؛ اما تا وقتی كه نمایندگان برای جلب رضایت رأی دهندگان از
نظارتشوندگان (دولت) امكانات و امتیازاتی را برای حوزه انتخابیه خود طلب نمایند،
ابزار نظارت بر دولت كارآمد نخواهد بود و راهحل این موضوع چنانچه برخی
پنداشتهاند ،افزایش تعداد نمایندگان نیست .چراكه تا وقتی مجلس كارآمد نشود ،افزودن
به تعداد نمایندگان برای جلوگیری از نفوذ دولت ،مشكلی را حل نخواهد كرد.
 .28مخالفان تعداد نمایندگان موجود در اصل  34قانون اساسی ،ضمن تأكید بر كاهش
تعداد نمایندگان مجلس ،یكی از پیشنهاداتی را كه برای كارآمدی این نهاد در
ساختار حقوقی كشور مطرح میكنند اصالح ساختار قانونگذاری در كشور و
ایجاد نظام دو مجلسی است .مبنای این پیشنهاد نیز تفكیك وظایف ملی و محلی
است .بهطوریكه با الگو گرفتن از ساختار مجلس سنا در سایر كشورها ،مجلسی
متشكل از متخصصان مورد نیاز با كاركرد آمایش سرزمین تشكیل میشود و
بهطور تخصصی به قانونگذاری در زمینه توزیع عادالنه منابع براساس آمایش
سرزمین میپردازد .مجلس سنا در سایر كشورها بهطور معمول مجلسی انتصابی
است كه انتصاب اعضای آن در ساختاری خارج از دولت و مردم طراحی
()8

میشود.

اگرچه برخی معتقدند به دلیل عدم وجود مبنای خاص در اسالم،

نمیتوان مجلس را به مجلس عوام و خواص ،آنچنانكه درسایر كشورها
تقسیمبندی میشود ،تقسیم نمود ،اما آنچه كه به عنوان مجلس سنا و كاركرد آن
پیشنهاد میشود در واقع همان كاركردی است كه قانون اساسی برای شورای عالی
()2

استانها

در نظر گرفته است .بهعبارت دیگر براساس این پیشنهاد ،باید برای

تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،در موضوع وظیفه مجلس
 .1رك :قاضی ،سید ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات میزان ،چ دوازدهم،
 ،8515صص  454 -563و رك :هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی ،تهران،
میزان ،چ اول ،8515 ،صص .235-232
 .7اصل  858قانون اساسی در مورد شورای عالی استانها مقرر میدارد كه« :به منظور جلوگیری از
تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ
آنها ،شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل میشود .نحوه تشكیل و
وظایف این شورا را قانون معین میكند».
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هدفگذاری شود و براساس دو كاركرد سیاسی و كالن و كاركرد محلی و خرد،
دو نهاد با وظیفه مشخص ایجاد گردد .در واقع میتوان مانند بسیاری از كشورها
همزمان دو مجلس قانونگذاری تشكیل داد ،یكی مجلس سنا كه در امور كالن كه
برای كل كشور تصمیمگیری كند و دیگری مجلس نمایندگان كه برای حوزههای
انتخابیه تصمیمگیری كرده و وظایف محلی را انجام دهد .در حال حاضر
هدفگذاری كاركردهای مجلس در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران اینچنین
نیست و اصل  34مصوب سال  8531یا بازنگری آن در سال  8531نیز این
موضوع را تبیین نمیكند .از طرفی نمایندگان ،نمایندگان همه ملت و كل كشور
معرفی میشوند؛ بهگونهای كه اصول قانون اساسی ،كشور را به سمت یك مجلس
ملی سوق میدهد و از طرف دیگر باتوجه به تفسیر شورای نگهبان ،نحوه انتخاب
نمایندگان و سابقه تاریخی مجلس ،مجلس شورای اسالمی مجلس دوم یا سنا ،با
كاركرد ملی و كالن نیست و لذا در موضوع كاركرد مجلس دوگانگی وجود دارد.
مجلس ملی با توجه به قانون اساسی عمالً باعث میشود بین مجلس و مردم
فاصله بیفتد كه این موضوع آسیبهایی نیز به همراه خواهد داشت؛ چراكه مردم
به امید حل مشكالت خود به نمایندگان رأی میدهند .در صورتی كه اگر مجلس
یك نهاد ملی باشد ،حل مشكالت محلی مردم باید بر عهده نهادی دیگر قرار
گیرد .اما به دلیل آنكه نهادهای دیگر مانند شوراهای محلی قدرت الزم برای حل
مشكالت مردم را ندارند ،مردم برای حل مشكالت خود به سایر نهادها از جمله
مجلس روی میآورند .در این صورت نمایندگان حیات سیاسی خود را در
برآوردن نیازهای هرچند كوچك مردم خواهند دید و باید پاسخگوی رأی
دهندگان باشند تا انتخاب مردم در دورههای بعدی مجلس تغییر نكند و این
طبیعت انتخاب از سوی مردم است .به همین دلیل مجلس سنا در سایر كشورها
در عین اینكه منافع مردم را تأمین میكند ،لزوماً با رأی مردم انتخاب نمیشود.
طبق مشروح مذاكرات اصل  858و ( 852)8قانون اساسی شورای عالی استانها ،از
 .1اصل  852قانون اساسی« :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و
مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد كند .این طرحها باید در مجلس مورد
بررسی قرار گیرد».
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نظر نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،به عنوان مجلس دوم جایگاه
()8

ویژهای در نظام حقوقی كشور دارد

و این جایگاه ویژه به قانون اساسی نیز

منتقل شده است .به نظر میرسد این شورا در موضوعات مختلف كشور از جمله
تخصیص بودجه به استانهای مختلف ،باید نقش برجستهتری ایفا نماید و از
تبعیض بین استانها جلوگیری كند .این شورا با حضور تعداد مشخص از همه
استانها رسمیت مییابد و میتواند به عنوان مجلس دوم ایفای نقش نماید.
 .22پیشنهاد دیگری كه مخالفان تعداد نمایندگان مذكور در اصل  34مطرح میكنند
این است كه بهجای اینكه نمایندگان مجلس به امور محلی بپردازند ،شوراهای
محلی ،در ساختار حقوقی كشور نقش فعالتری را ایفا نمایند .براساس این
پیشنهاد برای تعیین تعداد مطلوب نمایندگان برای مجلس شورای اسالمی باید
نسبت به چند موضوع ،موضع شفاف اتخاذ نمود :اول شأن ،جایگاه و صالحیت
مجلس در نظام حقوق اساسی كنونی ،دوم سهم مجلس در تحقق حق مشاركت
جمعی در تعیین سرنوشت ،سوم نسبت وظایف مجلس در مقایسه با شوراهای
محلی در تصمیمگیری نسبت به امور عمومی ،چهارم ماهیت و كارویژه نمایندگی
مجلس در جایگاه نمایندگان ملت .اگر وظایف نمایندگی و كارویژه مجلس،
قانونگذاری و نظارت كالن بر امور عمومی ملی باشد و امور عمومی محلی در
صالحیت شوراهای محلی باشد ،همانطور كه اصل  855قانون اساسی این
موضوع را بیان میكند،

()2

در این صورت از مشغلههای محلی نمایندگان مجلس

كاسته شده و هر نماینده میتواند از جمعیت بیشتری در مجلس نمایندگی كند و
 .1رك :پیشین ،صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
ج  ،2صص . 111 -114
 .7اصل  855قانون اساسی « :برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی،
فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ،اداره امور هر
روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا
استان صورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند .شرایط انتخابكنندگان و
انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله
مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی و
تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین میكند».
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در این حالت میتوان تعداد نمایندگان مجلس را كاهش داد .لذا آنچنانكه از این
پیشنهاد برداشت میشود ،با تفكیك وظایف ملی و محلی ،وظایف ملی به مجلس
واگذار و وظایف محلی به شوراهای محلی باید واگذار شود و هیچ یك در
وظایف یكدیگر دخالت نكنند؛ به گونهای كه ورود یك نهاد به كارویژه نهاد دیگر
با منع قانونی همراه باشد .این ساختار با توجه به تعداد زیاد شوراها در كشور،
موجب انجام مطلوب وظایف محلی توسط شوراها میشود .البته این پیشنهاد
زمانی قابلیت اجرا مییابد كه اختیارات الزم به شوراها داده شود؛ بهطوریكه این
شوراها بتوانند وظایف مذكور را بهخوبی اجرا كنند .اما در حال حاضر شوراهای
محلی از جایگاه مطلوبی در ساختار حقوقی كشور برخوردار نیستند و ساختار
فعلی شوراها موجب اختالل در آنها شده است كه دلیل این موضوع عدم نظارت
شورای نگهبان بر انتخابات آن و فقدان اختیارات الزم در انجام وظایف است.
شورای نگهبان با توجه به اختیارات خود میتواند جایگاه شوراها را در ساختار
حقوقی كشور بهبود بخشد .شورای نگهبان اوالً با توجه به سكوت قانون اساسی
در موضوع نظارت بر انتخابات شوراها ،با تفسیر اصل )8(11و( )2میتواند نظارت
بر انتخابات این نهاد را نیز بر عهده گیرد )5(.ثانیاً شورای نگهبان میتواند با استفاده
از ابزار تفسیر قانون اساسی ،اختیارات الزم را برای انجام هرچه بهتر وظایف ،به
شوراها اعطا نماید .این رویهها با هدف و مقصود قانونگذار اساسی منطبق بوده و
عمل شورای نگهبان در این خصوص ،براساس مصالح كشور تلقی میگردد.

()4

 .1اصل  11قانون اساسی« :شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست
جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد».
 .7برخی معتقدند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اصل  11قانون اساسی حصری است و تمثیلی
نیست .لذا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات منحصر در موارد مذكور در این اصل است و شامل
شوراهای محلی نمیشود و به همین دلیل نیز این اصل در این موضوع قابلیت تفسیر ندارد.
 .9در حال حاضر براساس ماده  35قانون تشكیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی كشور و
انتخاب شهرداران مصوب  8563و ماده  65قانون اصالح قانون تشكیالت شوراهای اسالمی كشوری و
انتخابات شوراهای مزبور مصوب  ،8533هیأت  3نفرهای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی كه توسط
این مجلس انتخاب میشوند؛ بر انتخابات شوراها نظارت میكنند.
 .6براساس نامه مورخ  8533/88/86امام خمینی(رحمه اهلل علیه) در مورد تشكیل مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،به نظر میرسد نظر امام خمینی(رحمه اهلل علیه) در مورد اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای



24

اصلشصتوچهارم

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها موجب میشود تا افرادِ با صالحیت
وارد شوراها شوند و ضمن افزایش كارآمدی شوراها ،فساد موجود در آن كاهش
یابد .لذا شورای نگهبان همانطوركه صالحیت نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
نمایندگان مجلس خبرگان و رئیس جمهور را برای حضور در انتخابات ،تأیید

نگهبان این بوده است كه احتیاجی به تشكیل این مجمع نیست و شورای نگهبان نباید به قوانینی كه ذیل
عناوین ثانویه در مجلس به تصویب رسیدهاند؛ ایراد گرفته و آنها را مغایر شرع اعالم نماید .چراكه
تصویب این قوانین براساس نظر كارشناسان به مصلحت كشور است( .رك :خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام
(نامه به مسئولین نظام در مورد تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام) ،ج ،25تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(رحمه اهلل علیه)  ،چ پنجم ،8511 ،ص )435توضیح اینكه احكام اسالم در یك دستهبندی به دو
نوع تقسیم میشوند -8 :احكام اولیه  -2احكام ثانویه .احكام اولیه به آن دسته از احكامی گفته میشود كه
برای افعال از طرف شارع ،به اعتبار عناوین اولیه آنها بدون وجود عناوین ثانویه (مانند اضطرار ،اكراه و
 )...و شك در آن افعال ،مانند وجوب نماز صبح یا حرمت شراب وضع شده است .احكام ثانویه نیز به
احكامی گویند كه به عناوینی مانند اضطرار ،اكراه و  ...متصف است و بر حسب این عناوین مكلف نسبت
به انجام یا عدم انجام احكام اولیه تصمیم میگیرد .مانند جواز روزه نگرفتن در صورت وجود ضرر.
عناوین ثانویه مشخص و منحصر هستند و در صورت رفع عنوان ثانویه ،حكم ثانویه برداشته میشود.
(رك :مشكینى ،میرزا على ،اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،قم ،الهادی ،چ ششم 8483 ،ه ق،
ص )824قوانین مجلس شورای اسالمی نباید مغایر با احكام اولیه باشد و مجلس براساس نظر امام
خمینی(رحمه اهلل علیه) در صورت مصلحت كشور میتواند براساس عناوین ثانویه قانونگذاری نماید( .رك:
خمینی ،روح اهلل ،صحیفه امام (نامه امام خمینی(رحمه اهلل علیه) به رئیس مجلس شورای اسالمی در زمینه وضع
قوانین براساس احكام ثانویه) ،ج ،83تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه اهلل علیه)  ،چ پنجم،
 ،8511ص  .)216براساس آنچه گفته شد و همچنین پیام مورخ  36/85/1امام خمینی(رحمه اهلل علیه) به اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نظر ایشان بر این بوده است كه شورای نگهبان در اختالف با مجلس،
مصلحت را در نظر گیرد( .رك :خمینی ،روح اهلل ،صحیفه امام (پیام امام خمینی(رحمه اهلل علیه) به اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام) ،ج  ،28تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه اهلل علیه)  ،چ پنجم،
 ،8511ص  )286شورای نگهبان در موضوع فعال نمودن شوراهای محلی و اعطای اختیارات الزم به آنها
نیز ،باید باتوجه به مصالح كشور قوانین مربوطه را تأیید و به پویاتر شدن این نهاد در كشور كمك نماید.
شورای نگهبان از مهمترین نهادهای كشور است كه میتواند در مسائل مختلف ورود پیدا كند و از بسیاری
فسادها و اشتباهات موجود در قانونگذاری كه سبب بروز فساد در نهادهای كشور از جمله شوراهای
محلی میشود؛ جلوگیری نماید .به عنوان مثال شورای نگهبان باید به طور دقیق ارقام بودجه را بررسی
نماید و به بهانه عدم وجود وقت كافی از بررسی آن سر باز نزند .یا این شورا باید آئیننامهها و
تصویبنامههای مهم هیأت وزیران را از نظر مغایرت با شرع ،بررسی كند .در حال حاضر شورای نگهبان
فقط زمانی كه از اینگونه مصوبات شكایت میشود به آنها رسیدگی میكنند.
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میكند ،باید صالحیت اعضای شوراها را نیز از ابتدای حضور در انتخابات مورد
نظارت قرار دهد .از طرف دیگر فقدان اختیارات الزم برای اجرای وظایف در
یك نهاد ،موجب میشود افراد دارای صالحیت انگیزهای برای حضور در آن پیدا
نكنند و افراد با صالحیت كمتر ،وارد شوراها شوند و زمینه ایجاد فساد در شوراها
را فراهم نمایند .اگر نظارت بر انتخابات شوراها نیز بر عهده شورای نگهبان باشد
()8

و این شورا از طریق تفسیر قانون اساسی اختیارات آنها را افزایش دهد،

اختالل موجود در شوراهای محلی از بین میرود و به نهادی قابل اتكا در ساختار
حقوقی كشور ،تبدیل میشود .كاركرد اصلی مجلس برنامهریزی راهبردی و
استراتژیك در مورد امور كالن كشور است و نمایندگان نباید وظایف شوراهای
محلی را كه وظیفه پیگیری امور محلی را بر عهده دارند ،انجام دهند .در واقع
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان كل كشور هستند؛ نه یك منطقه
خاصی از كشور و بر این اساس پیگیری وظایف محلی بر عهده ایشان نیست .این
موضوع همانطور كه گفته شد ،در ساختار قانون اساسی با ایجاد شوراها مورد
تأكید قرار گرفته است؛ برایناساس تصمیمگیری و سیاستگذاری در زمینه
مسائل كالن كشور را باید مجلس شورای اسالمی انجام دهد و برنامهریزی خرد
در امور محلی نیز بر عهده شوراها قرار گیرد .لذا با اصالح اصل  ،34همانطور كه
یكی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیشنهاد داده است ،میتوان
با كاهش تعداد نمایندگان برای هر استان دو یا سه نماینده با تخصصهای
گوناگون بدون در نظر گرفتن معیار جمعیت قرار داد

()2

تا كاركردهای مجلس

شامل نظارت و قانونگذاری را انجام دهند و شوراها نیز از طرف دیگر در سطح
محلی چنین كاركردی داشته باشند .در واقع این شوراها باید در سطح محلی
قانونگذاری و بر نهادهای اجرایی محلی نظارت نمایند .قانونگذاری و نظارت
 .1عالوه بر آنچه گفته شد ،برخی معتقدند قانون اساسی برای فعالسازی شوراهای محلی دارای ظرفیتی
بیش از آنچه در اصل  855و  6در مورد شوراهای محلی آمده و در حال اجرا است؛ نیست و برای رفع
این مشكل باید قانون اساسی اصالح شود.
 .7دكتر ضیایی یكی از نمانیدگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ...« :با حداقل ممكن ،منظور
حاصل میشود كه هر استانی یك نفر یا الاقل هر پانصد هزار نفری ،به عنوان نماینده مردم انتخاب
شوند ( » ...رك :پیشین ،صورت مشروح مذاكرات بررسی نهایی قانون اساسی ،ص .)8331
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مجلس ،اموری سیاسی است و باید از مسائل خرد و جزیی تفكیك شود و برای
ایفای نقش مذكور نیازی به تعداد زیاد نمایندگان نیست و برای ایفای این نقش
چنانچه هر استان یك نماینده نیز داشته باشد ،كفایت میكند.
9ـ افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی

.25

.24

.23

.23

اصل  34پیش از بازنگری نسبت به این اصل پس از بازنگری از جهاتی مترقیتر،
گویاتر ،شفافتر و جامعتر است .اصل جدید ایراداتی دارد كه در اصل سابق وجود
نداشت .گرچه كلیت اصل سابق دارای ایراد بود ،اما نسبت به اصل جدید از نظر
نگارش دقیقتر تدوین شده بود .از جمله ایرادات اصل جدید قرار دادن نصاب 25
نفر برای افزایش تعداد نمایندگان است كه در اصل سابق بهگونه دیگری تعیین شده
بود .اشاره به این نصاب ضروری به نظر نمیرسد؛ چراكه ممكن است رشد
جمعیت ،عوامل انسانی ،سیاسی ،جغرافیایی و همچنین توجه به معیارهای مذكور
در اصل و  ،...اقتضای افزایش تعداد نمایندگان به مقداری بیش از نصاب فوق را
داشته باشد .لذا نیازی به ذكر این نصاب در این اصل وجود نداشت.
معیار افزایش تعداد نمایندگان مجلس (هر  835هزار نفر یك نماینده) در اصل
 34با توجه به نرخ رشد جمعیت در سال  31صحیح و واقعبینانه بهنظر نمیرسد
و این موضوع یكی از عواملی بوده است كه سبب بازنگری و اصالح اصل  34در
سال  8531شد.
یكی از ایرادات اصل  34مصوب سال  8531كه به اصل اصالحی سال  8531نیز
وارد است این است كه معیار مشخصی در آن برای تعیین حوزههای انتخاباتی
داده نشده و در انتهای اصل ،به صورت كلی تمامی مقررات مربوط به انتخابات را
در اختیار مجلس قرار داده است؛ در حالی كه شأن قانونگذار اساسی تعیین
معیارها و ضوابطی است كه از طریق آن حقوق و آزادیها و برابری افراد در همه
عرصهها بهخصوص در موضوع انتخابات تأمین و تضمین شود.
آنچه از مفاد اصل  34در قانون اساسی مصوب سال  8531و متن اصالح شده آن
در سال  8531آشكار است ،اینكه قانونگذار اساسی برای تعیین مالك افزایش
عدد نمایندگان مجلس دچار نوعی تردید است؛ با این توضیح كه در قانون
اساسی  8531قانونگذار اساسی مالك كمّی و عینی جمعیت یعنی هر  835هزار
نفر ،یك نماینده را معیار افزایش مجموع نمایندگان مجلس قرار داده است .به
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نظر میرسد راهكار مطلوب نیز همین رویه است كه افزودهشدن تعداد نمایندگان
براساس معیارهای عینی باشد .در حالی كه در بازنگری سال  8531تركیبی از
مالكهای كمی و كیفی مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است .یكی از نكات
ترجیح دهنده هر كدام از این مالكها بر دیگری ،نظارت پذیر بودن آن مالك
است .راجع به مالكهای كیفی این موضوع با دشواری روبرو خواهد بود؛ در
حالی كه راجع به مالك عینی موضوع نظارت میتواند با سهولت بیشتری انجام
شود .همچنین مالك كیفی در تعیین تعداد نمایندگان ممكن است حق دخالت
مردم در امور كشور بهخصوص در مناطق كمتر توسعه یافته را با توجه به
برخورداری محدود ایشان از امكانات و فرصتها نسبت به مناطق توسعه یافته
تضییع كند .بهعبارت دیگر جامعهی ایران و بسیاری از كشورهای بزرگ از
جمعیت یكدست برخوردار نیستند؛ لذا ممكن است مناطقی كه از امكانات
بیشتری برخوردار هستند و در مركز كشور قرار دارند جایی برای ابراز دغدغهها
و مشكالت مناطق دور افتاده و كمتر توسعه یافته نگذراند و حقوق شهروندی،
سیاسی و اجتماعی این مناطق ضایع شود .براین اساس به نظر میرسد ،تعیین
مالك كیفی بهتنهایی در افزایش تعداد نمایندگان چندان قابل دفاع نمیباشد.
 .26اگر مطابق مالك مقرر در اصل  34پیش از بازنگری عمل میشد ،در حال حاضر
حدود  355نماینده در مجلس حضور داشتند؛ زیرا بر اساس متن پیشین قانون
اساسی به ازای هر 835هزار نفر بعد از ده سال یك نفر نماینده به نمایندگان
اضافه میشد و با توجه به جمعیت كنونی كشور میبایست حدود  555نماینده به
تعداد نمایندگان اولی اضافه میشد .توضیح اینكه در ابتدای پیروزی انقالب
اسالمی جمعیت كشور  53میلیون نفر بود و  265نفر نماینده در مجلس حضور
داشتند و در حال حاضر باتوجه به اینكه جمعیت كشور حدود  15میلیون نفر
شده است ،براساس نصاب مذكور در اصل  34بهازای جمعیت افزایش یافته
اكنون  555نماینده به تعداد مذكور اضافه میشد و حدود  355نفر در مجلس
حاضر بودند .این موضوع در سال  31مورد بازنگری قرار گرفت به طوری كه بعد
از ده سال حداكثر بیست نماینده میتواند به تعداد نمایندگان اضافه شود.
 .21یكی از ایرادهای این اصل این است كه معلوم نیست چرا برای افزایش تعداد
نمایندگان ،معیار پس از هر ده سال ،قرار داده شده است .شایسته این بود كه
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قانونگذار در این اصل تعداد سالهای الزم برای افزایش تعداد نمایندگان را
ضریبی از عدد  25 ،83 ،82 ،1( 4و  )...قرار میداد ،تا با دوره مجلس كه چهار
سال است ،هماهنگ شود و موضوع تعداد نمایندگان در اواخر دوره مجلس
بررسی و پس از تصویب در دوره بعد مجلس اعمال گردد .در وضعیت فعلی
دوره ده ساله مذكور ،اغلب در میان ادوار مجلس قرار میگیرد و عمالً امكان
اجرای آن نبوده و به سالهای آتی پس از آن موكول میشود.
مبنای  835هزار نفر در این اصل ظاهراً این است كه  53میلیون نفر جمعیت آن
زمان را تقسیم بر  245نماینده كرده بودند كه  835هزار نفر به دست میآید.
برخی معتقدند معیاری كه برای افزایش تعداد نمایندگان براساس جمعیت در سال 31
قرار داده شده بود ،در عمل به خاطر انگیزه سیاسی و نیز نفوذ برخی نمایندگان قابل
رعایت نبود و موجب میشد كه برخی از حوزههای انتخابیه به نسبت جمعیت ایشان
از دیگر حوزههای انتخابیه با جمعیت زیادتر ،بیشتر نماینده داشته باشند.
افزایش تعداد نمایندگان براساس جمعیت حوزه انتخابیه میتواند سبب ایجاد
وابستگی نماینده به بخشی از مردم كشور واقع در یك حوزه انتخابیه شود .این
وابستگی ممكن است در تزاحم با منافع ملی قرار گرفته و باعث ایجاد اضطراب
و تزلزل در تصمیمگیری نمایندگان شود .این موضوع بهطور خاص در مناطقی كه
قومیتها و اقلیتهای دینی و مذهبی در آن مناطق حاضر و فعال هستند ،میتواند
بیشتر بروز كرده و وحدت ملی را نیز متزلزل سازد.
نهاد مسئول و اجراكننده اصل  34مشخص نیست .اصل مصوب سال  31به طور
مطلق و كلی مقرر میدارد «عده نمایندگان ...اضافه میشود »....اما مسئول افزایش
تعداد نمایندگان را مشخص نكرده است .این موضوع در بازنگری اصل  34در سال
 31نیز اصالح نشد؛ بهطوریكه این موضوع در اصل مذكور به صورت «عده
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ...میتواند اضافه شود »...آمده است .برخی
معتقدند با توجه به قسمت اخیر اصل  34كه گفته است «...مقررات مربوط به
انتخابات را قانون معین میكند ،».مجلس مسئول افزایش تعداد نمایندگان میباشد.
این برداشت بیوجه نیست ،بهخصوص آنكه رویه عملی در سالهای گذشته نیز
اینچنین بوده است .اما با این حال هنوز این اشكال باقی میماند كه ضمانت
اجرایی برای این وظیفه مجلس یا هر نهاد دیگری كه این وظیفه را برعهده دارد،
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مشخص نشده است .اگر مجلس وظیفه افزایش تعداد نمایندگان را برعهده داشته
باشد ،چنانچه مجموع عوامل سیاسی ،انسانی و ...بهگونهای باشد كه نیاز به افزایش
تعداد نمایندگان باشد ،مجلس مكلف به انجام این وظیفه است .احراز این نیاز نیز
تنها در صالحیت مجلس است و امری نظارتناپذیر بهنظر میرسد.
6ـ نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس

 .55برخی از اندیشمندان معتقدند كه موضوع تعیین تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی،
در این اصل نیازی به اساسیسازی نداشت و شایسته این بود كه به قانونگذار
عادی واگذار میشد .گرچه این اندیشمندان به این موضوع اذعان دارند كه برای
جلوگیری از مناقشه بین اقلیتهای دینی و مذهبی و یا قومیتها ،در كشورهایی كه
این موضوعات پررنگ است ،كلیات این موضوع باید در قانون اساسی مشخص
گردد تا از اعمال نفوذ اكثریت در قانونگذاری جلوگیری شود .بنابراین اصل  34در
نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران به دلیل تنوع قومی ،دینی و مذهبی ،به
درستی اساسیسازی شده است .البته شایسته بود قانونگذار در تدوین این اصل به
بیان كلیات و برخی معیارها اكتفا مینمود و از بیان برخی جزئیات مانند تعیین
نصاب «به ازای هر 835هزار نفر یك نماینده» خودداری میكرد.
 .54در اصل  34قانون اساسی براساس اصل )8(85و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته
شده در این اصل از قانون اساسی ،قانونگذار به منظور حمایت از ایشان ،نوعی
تبعیض مثبت روا داشته و در مجلس ،فارغ از جمعیت اقلیتهای دینی ،برای آنها
كرسی خاص قرار داده است .اگر این امر در قانون اساسی پیشبینی نمیشد ،باتوجه
به شرایط مذهبی و دینی مردم ایران ،بسیار بعید بود كه شخصی غیرمسلمان به مجلس
راه یابد .ولی با این مقرره ،چند كرسی مخصوص اقلیتهای دینی در مجلس در نظر
گرفته شده است .این در حالی است كه این اقلیتها از نظر جمعیتی ،چه در زمان
تصویب قانون اساسی و چه در زمان كنونی ،به تعدادی نیستند كه بتوانند براساس
اكثریت و مالك هر صد و پنجاه هزار نفر یك نماینده ،نمایندهای در مجلس داشته
باشند .این امر نشان میدهد كه قانونگذار اساسی بر حقوق سیاسی اقلیتها تأكید
 .1اصل  85قانون اساسی« :ایرانیان زرتشتی ،كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود
قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میكنند».
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داشته است ،در حالی كه در حقوق اساسی بسیاری از كشورها مانند فرانسه چنین
رویهای دیده نمیشود و بهرغم جمعیت بسیار اقلیتهای دینی مانند مسلمانان در این
كشور ،به معیار دین در تعیین تعداد نمایندگان مجلس ،توجهی نشده است.
 .53از منظر برخی اندیشمندان ،اعطای سهمیه خاص به اقلیتهای دینی در این اصل
نوعی تبعیض مثبت بهشمار میرود؛ یعنی از آن جهت كه این اقلیتها باتوجه به
نصاب جمعیتی و پراكندگی جغرافیایی به شكل عادی و در رقابت با مسلمانان از
امكان انتخابشدن كمتری برخوردار هستند ،قانونگذار برای ایشان حداقل
كرسیهایی را در نظر گرفته (یا به تعبیر بهتر رزرو نموده) و این موضوع مبین توجه
ویژه قانونگذار اساسی به اقلیتهای دینی است .بدینترتیب نمایندگان اقلیتها با
استفاده از ابزارهایی مانند ارائه طرح میتوانند از حقوق اقلیتها در مجلس دفاع
كنند یا مزایایی را به نفع ایشان به دست آورند .برخی معتقدند حضور اقلیتهای
دینی در مجلس شورای اسالمی براساس مبانی اسالم است؛ از این جهت كه
براساس مبانی اسالم اقلیتهای دینی در جامعه اسالمی میتوانند امور شخصیه و
احكام مخصوص به خود را داشته باشند .در این صورت قانونگذاری برای
اقلیتهای دینی نیز باید با مشورت ایشان انجام شود .البته برخی این نظر را درست
نمیدانند؛ چراكه اوالً اقلیتهای دینی طبق اصل  85قانون اساسی ،براساس دین
خود به احوال شخصیه عمل میكنند و رعایت احوال شخصیه آنها مستلزم
حضورشان در مجلس نیست ،چراكه با ذكر این موضوع در اصل  85قانون اساسی،
طبعاً قوانین مربوط به احوال شخصیه آنها میبایست مطابق مذهب خودشان به
تصویب برسد .ثانیاً رأی ایشان با رأی سایر نمایندگان از یك اعتبار برخوردار است
و ایشان در تمامی موضوعات مجلس رأی میدهند و لذا مبنای حضور اقلیتها در
مجلس قانونگذاری در امور شخصیه ایشان نیست .با این حال به نظر میرسد
باتوجه به حضور اقلیتهای دینی در نظام اسالمی جمهوری اسالمی ایران ،ایشان
()8

حق حضور در مجلس شورای اسالمی را خواهند داشت.

 .53افزایش نمایندگان پس از هر ده سال در اصل  34مصوب  8531شامل اقلیتهای
 .1رك :جاوید ،محمد جواد ،تبعیض مثبت در اسالم و حقوق اقلیتهای دینی در حكومت اسالمی،
حكومت اسالمی ،ش  ،36سال هجدهم ،بهار  ،8512صص 832 - 856
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دینی نیز میشد .بهطوریكه قانونگذار به صراحت در اصل مذكور به این موضوع
پرداخته بود .مطابق آن اصل در صورت افزایش جمعیت اقلیتهای دینی پس از
هر ده سال بهازای هر  835هزار نفر ،یك نماینده به اقلیتهای دینی اضافه
میشد .اما پس از بازنگری این اصل ،این موضوع مسكوت گذاشته شد.
 .56برخالف اقلیتهای دینی ،قانونگذار اساسی برای اقلیتهای مذهبی بهرسمیت
شناخته شده در قانون اساسی )8(،در مجلس شورای اسالمی كرسی پیشبینی نكرده
است .چند دلیل برای این موضوع بیان شده است؛ اول اینكه جمعیت ایرانیان مسلمان
دارای مذهبی غیر از مذهب تشیع به حدی بوده و هست كه میتوانند بهراحتی
نماینده یا نمایندگانی در مجلس داشته باشند و لذا نیازی به حمایت مثبت از جانب
قانون اساسی نداشتهاند .دوم اینكه قانون اساسی سخنی از اقلیتهای مذهبی به میان
نیاورده و برای آنها از این اصطالح استفاده نكرده است .این موضوع باتوجه به اینكه
اقلیت در بین یك ملت دارای معنا و مبنای مشخصی است و اساساً در مقابل كلیت
ملت با ویژگی خاص حاكم بر آن معنا مییابد ،قابل توجه است .لذا به نظر میرسد
قانون اساسی اقلیتهای مذهبی را اساساً بهعنوان یك اقلیت در مقابل ملت در نظر
نگرفته بلكه از آنجا كه دین آنها اسالم است ،چندان تفاوتی بین آنها با شیعیان
مذهب جعفری اثنی عشری ،قائل نشده است .چراكه باتوجه به شباهتهای زیاد
اقلیتهای مذهبی با شیعیان ،بعید است در مجلس قانونی تصویب شود كه حقوق
ایشان را تضییع نماید؛ لذا دلیلی بر حمایت ویژه از ایشان در قانون اساسی جهت
ورود به مجلس شورای اسالمی وجود ندارد .سوم اینكه اختصاص نماینده به
اقلیتهای دینی ،امتیازی است كه قانونگذار اساسی برای عدهای از مردم كشور قرار
داده است و دلیلی ندارد كه این امتیاز برای سایر اقلیتها نیز قرار داده شود .چهارم
اینكه صرف قائل شدن به كرسی ثابت برای اقلیتهای دینی و عدم توجه به عوامل
 .1اصل  82قانون اساسی « :دین رسمی ایران ،اسالم و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل
الیاالبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی ،مالكی ،حنبلی و زیدی
دارای احترام كامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبق فقه خودشان آزادند و در
تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در
دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند ،مقررات
محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
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نژادی و قومی و مانند آن به دلیل ركن دینی بودن و اسالمی بودن نظام است .بر این
مبنا ،صرفاً این احتمال قابل طرح بوده است كه مجلس شورای اسالمی با نمایندگانی
كه همگی مسلمان هستند ،شرایط را برای حفظ حقوق اقلیتهای دینی فراهم نكند و
این اصل تضمینی برای جلوگیری از این مطلب بوده است.
 .51با وجود دغدغه قانونگذار مبنی بر حفظ حقوق اقلیتهای دینی ،به نظر میرسد طرح
این مالك در مورد اقلیتهای مذهبی نیز قابل فرض بوده است؛ چراكه بر مبنای اصل
 )8(62قانون اساسی ،قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسالمی ایران باید بر مبنای
احكام مذهب رسمی كشور موضوع اصل  82باشد .از طرف دیگر عدهای معتقدند به
دلیل اینكه جمعیت هر یك از اقلیتهای مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی (اعم از
حنفی ،شافعی ،مالكی ،حنبلی و زیدی) متفاوت است ،قانونگذار باید برای هریك از
ایشان نیز كرسی مشخص در نظر میگرفت؛ چراكه ممكن است یكی از اقلیتهای
مذهبی مانند شافعیها جمعیت بسیار و گروهی دیگر مانند مالكیها جمعیت اندكی
داشته باشند .در این صورت شافعیها به مجلس راه مییابند اما مالكیها از داشتن
نماینده در مجلس محروم خواهند شد .همچنین برای جلوگیری از افزایش نمایندگان
اقلیتهای مذهبی در مجلس و به خطر افتادن منافع اكثریت كه دارای مذهب رسمی
كشور (مذهب جعفری اثنی عشری) هستند ،بهتر این بود كه برای اقلیتهای مذهبی
نیز در مجلس تعداد مشخصی نماینده ،تعیین میشد.
 .51از اصل  34میتوان چنین استنباط كرد كه اقلیتهای دینی صرفاً میتوانند برای كرسی
اقلیتها در مجلس كاندیدا شوند و كاندیداتوری آنها برای سایر كرسیها پذیرفته
نیست .به بیان دیگر ،برای نمایندگی مجلس باید حتماً مسلمان بود و صرفاً نمایندگان
اقلیتهای دینی میتوانند مسلمان نباشند .این موضوع را شورای نگهبان در نظر خود در
خصوص اصالح الیحه قانون انتخابات مجلس مورد تأكید قرار داده است )2(.لذا براین
 .1اصل  62قانون اساسی « :مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام
مذ هب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و
ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
 .7براساس بند  82نامه شماره  12/55/2682مورخ  8512/8/88شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی،
این شورا ،تبصره  8ماده  88الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 8518/82/84
مجلس شورای اسالمی (تبصره  8ماده  :88اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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اساس اقلیتهای دینی فقط میتوانند برای حوزههای انتخابیه خود داوطلب نمایندگی
مجلس شوند .به عبارت دیگر اقلیتهای دینی نمیتوانند نامزد نمایندگی مجلس از
طرف مسلمانان سراسر كشور شوند .از سوی دیگر این برداشت را نیز میتوان از این
اصل نمود كه اقلیتهای دینی موجود در كشور نیز تنها میتوانند به نامزدهای نمایندگی
اقلیتها رأی دهند و امكان رأی دادن آنها به نامزدهای مسلمانان وجود ندارد.
 .45برخی از اصل  34چنین برداشت میكنند كه اقلیتهای دینی تنها میتوانند به نماینده
اقلیت خود رأی دهند و نمیتوانند به كاندیدای غیر اقلیت دینی رأی دهند؛ چراكه
عبارت ذیل اصل «زرتشتیان یك نماینده انتخاب میكنند» چنین مقرر داشته است .این
در حالی است كه در جمهوری اسالمی ایران رأی دادن براساس شناسنامه صورت
میگیرد و در شناسنامه ،دین و مذهب فرد مشخص نشده است .بنابراین اگر یك فرد
مسلمان در حوزه انتخابیه اقلیتها رأی دهد یا اینكه یك فرد زرتشتی در حوزه
انتخابیه كلیمیها رأی دهد ،ظاهراً راهی برای تشخیص آن و جلوگیری از آن وجود
ندارد .این مهم از جمله نواقص این اصل محسوب میشود؛ زیرا ممكن است هر یك
از اقلیتهای مذهبی نمایندهی اقلیت خود را انتخاب نكند و تمایل به انتخاب نماینده
غیر اقلیت خود داشته باشد .درصورتیكه نظر قانونگذار اساسی این بوده است كه
همه زرتشتیان باید به نماینده خودشان رأی بدهند و حق ندارند مثالً در حوزه انتخابیه
تهران در یك صندوق عادی به سی نماینده شهر تهران رأی بدهند.
 .48تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی طبق اصل  34قانون اساسی 265نفر است
و این عدد ،تعداد كل نمایندگان مجلس را بیان میكند و ذكر تعداد اقلیتهای
دینی در مجلس ( 3نفر) موجب نمیشود كه به تعداد مذكور  3نفر اضافه شود
(یعنی مجموعاً  263شود) .لذا نمایندگان اقلیتها هم جزیی از  265نفر نماینده

از شرط بند ( 8مسلمان بودن) مستثنی بوده و باید به دین خود اعتقاد داشته باشند) را به این دلیل كه مطابق
شرایط مندرج در ذیل اصل 34قانون اساسی اقلیتهای دینی صرفاً میتوانند برای حوزههای مربوط به
خود ،داوطلب نمایندگی شوند و در تبصره  8ماده  21موضوع ماده  88این موضوع تصریح نشده است؛
مغایر اصل  34قانون اساسی اعالم كرد .مجلس شورای اسالمی تبصره مذكور را با آوردن عبارت «داوطلب
نمایندگی در حوزههای خاص خود» پس از عبارت «جمهوری اسالمی ایران» اصالح نمود .قابل ذكر است
دولت الیحه مذكور را در نامه مورخ  8515/8/23به مجلس شورای اسالمی ،استرداد نمود.
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هستند و  3نفر نمایندگان اقلیتهای دینی درون این تعداد است.
 .42به نظر میرسد مبنای تعیین نماینده برای اقلیتها ،دفاع از حقوق اقلیتها در
مجلس بوده است و نه اعمال حق انتخاب افراد آن اقلیت .پیش از این هم حق
انتخاب برای اقلیتها همچون سایر ایرانیها وجود داشت ،اما اینجا بحث دفاع از
هویت آن اقلیت است .لذا از این موضوع چند نتیجه حاصل میشود :یكی آنكه
افزایش یا كاهش جمعیت اقلیتها نباید تأثیری در تعداد نمایندگان آنها در مجلس
داشته باشد .چون اصل این است كه یك نفر نماینده در مجلس داشته باشند تا از
حقوق آنها دفاع كند و نیازی به افزایش تعداد نمایندگان آنها با افزایش جمعیت
نیست .دوم آنكه رأی دهندگان اقلیت باید بتوانند صرفنظر از انتخاب ویژه
خودشان ،مانند دیگر ایرانیها ،نمایندگان خود را عالوه بر نماینده ویژه انتخاب
كنند و انتخاب نماینده ویژه نباید مانعی برای انتخاب نماینده عادی باشد.
 .45باتوجه به اصل  85قانون اساسی كه دین رسمی كشور اسالم تعیین شده است،
مجلسی كه در این نظام تشكیل میشود نیز باید براساس اسالم ساماندهی شود.
لذا اصل  34قانون اساسی نیز با قرار دادن كرسی ویژه به اقلیتهای دینی عالوه
بر حمایت از ایشان ،در مجلس اصالت را به دین اسالم داده است.
 .44در این اصل برای مسیحیان ارمنی مالكی در نظر گرفته شده و ایشان را به
مسیحیان جنوب و شمال تقسیم كرده است كه دلیلی برای این موضوع وجود
ندارد .در واقع در جهت حمایت از اقلیتها حضور یك نماینده از هر كدام
اقلیتها كفایت میكند و تفكیك و اختصاص مزبور خالی از وجه است.
 .43نكته مسكوت در اصل  34این است كه اگر اكثریت یك اقلیت دینی مانند
كلیمیان به كشور دیگری مهاجرت كرده ،ساكن و تبعه آن كشور شدند ،آیا
همچنان باید برای این اقلیت یك نماینده مستقل در نظر گرفته شود؟ اگر چه از
اطالق اصل  34این حق مستفاد است ولی به نظر میرسد در این وضعیت دلیلی
بر حضور نماینده اقلیتی كه دیگر حایز جمعیت در كشور نیست ،وجود ندارد.
 .43براساس اطالق اصل  34لزومی ندارد نماینده اقلیتهای دینی از افراد همكیش خودشان
باشد .لذا پیروان ادیان مندرج در این اصل میتوانند بر فردی كه همآیین خودشان
نیست ،اتفاق كنند و به وی رأی دهند .به عنوان مثال افراد مسلمان میتوانند برای
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نمایندگی اقلیتها نامزد انتخابات شوند و پیروان این ادیان نیز میتوانند به آنها رأی
بدهند .اما براساس نظریه شورای نگهبان عكس این موضوع صادق نیست و اقلیتهای
دینی نمیتوانند در حوزهای غیر از حوزه خاص خود داوطلب نمایندگی شوند.
 .46برخی معتقدند خطمشی قانون اساسی مصوب  8531با توجه به پیشبینی راهكار
افزایش تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی در ذیل اصل « 34در صورت افزایش
جمعیت هر یك از اقلیتها پس از هر ده سال به ازای هر یكصد و پنجاه هزار نفر
اضافی یك نماینده اضافی خواهند داشت» نسبت به قانون اساسی مصوب  8531كه
برای اقلیتها عددی ثابت مقرر كرده و افزایش تعداد نمایندگان این اقلیتها را
پیشبینی نكرده است ،بیشتر قابل دفاع است .اما به نظر میرسد پیشبینی افزایش
تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی با مبانی حقوقی نظام جمهوری اسالمی ایران
سازگار نیست .توضیح آنكه فلسفه در نظر گرفتن نماینده از اقلیتهای دینی در
مجلس شورای اسالمی ،رعایت حقوق اقلیتها و در نظر داشتن این قشر از جامعه
در نهاد قانونگذار میباشد تا از فراموشی و اجحاف احتمالی در حقوق آنان
ممانعت به عمل آید كه این امر با درنظر گرفتن همین تعداد نماینده ،یعنی  3نماینده
مشخص شده در اصل  ،34حاصل میگردد و افزایش تعداد آن با هدف مزبور و
مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران همراستا نیست .از همین رو و به درستی ،در
بازنگری سال  8531این قسمت از اصل  34حذف گردید.
 .41تصریح به نمایندگی اقلیتهای دینی در مجلس و تعیین كرسی ویژه برای آنها
نشان میدهد كه این اقلیتها تنها در این مجلس كه به تصریح قانونگذار اساسی
صورت گرفته است میتوانند دارای نماینده باشند .به عبارت دیگر از این اصل
میتوان برداشت نمود كه حضور اقلیتهای دینی در عرصههای حاكمیتی نیاز به
دلیل و تصریح قانونگذار اساسی دارد ،در غیر این صورت پیروان این اقلیتها
تنها از حقوق مذكور در اصل  85برخوردارند .به عنوان مثال امكان عضویت این
اقلیتها در شوراهای اسالمی شهر و روستا وجود ندارد ،چرا كه این موضوع در
اصول مربوط به شوراهای محلی مورد تصریح قرار نگرفته است ،در حالیكه در
مورد مجلس شورای اسالمی مورد تصریح قرار گرفته است.
0ـ حوزههای انتخابیه

 .41حوزهی انتخابیه نوعی تقسیمبندی جغرافیایی است كه در آن جمعیت هر
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محدودهی جغرافیایی معین ،معیار تعیین حوزههای انتخابیه خواهد بود .قبل از
انقالب اسالمی ایران ،آخرین قانونی كه در مورد حوزههای انتخابیه تعیین تكلیف
كرده بود« ،قانون جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی» مصوب  8535بود.
پس از انقالب ،شورای انقالب در سال « 8531قانون انتخابات مجلس شورای
()8

ملی» را تصویب كرد كه ماده 2

آن و جدولی كه ضمیمهی آن بود ،در مورد

حوزههای انتخابیه سخن گفته بود و سپس در سال « 8533قانون تعیین محدوده
حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی» تصویب شد كه با لحاظ اصالحاتی كه
بر روی آن انجام گرفته است ،هنوز الزماالجرا است.
 .35پس از تعیین كاركرد مجلس و فرهنگسازی در مورد آن ،باید ساختارهای
انتخاباتی نیز تغییر كند .در این صورت اگر مجلس در ایران كاركرد ملی داشته
باشد ،اختصاص یك نماینده به هر حوزه انتخابیه باید تغییر كند و ساختارهای
انتخاباتی حزبی جایگزین آن شود .اگر كاركرد مجلس بخواهد حل مشكالت
محلی حوزه انتخابیه باشد ،باید حوزههای انتخابیه كوچكتر شوند؛ بهطوری كه
هر حوزه یك نماینده مشخص داشته باشد .در این نظام انتخاباتی شهرهای بزرگ
نیز باید به حوزههای مختلف تبدیل شوند و یك شهر نباید چندین نماینده داشته
باشد .نظام انتخاباتی اول آلمانی و نظام انتخاباتی دوم فرانسوی است.
 .38طبق قوانین اساسی كشورهای مختلف ،تركیب اعضای مجلس در برخی كشورها،
از میان اصناف و گروهها ،در برخی دیگر براساس حوزههای جغرافیایی و در
برخی نیز به صورت تركیبی از این دو مشخص میشود .براساس اصول مختلف
قانون اساسی ایران ،انتخابات مجلس باید در حوزههای انتخابی كه در سطوح
جغرافیایی تعریف میشود ،انجام گیرد و انتخابات صنفی یا گروهی در ایران
جایی ندارد .در انتخابات صنفی بهجای اینكه حوزههای انتخابی جغرافیایی باشد
 .1ماده  2قانون انتخابات مجلس شورای ملی« :ماده  -2به موجب اصل شصت و چهارم قانون اساسی
عده نمایندگان مجلس شورای ملی كشور جمهوری اسالمی ایران جمعاً  265نفر میباشد كه تقسیم آن
براساس جدول ضمیمه این قانون میباشد:
تبصره -از تعداد كل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای مذهبی میباشد.
زرتشتیان و كلیمیان هركدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان
ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده».
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(مثالً شهرستان تهران) و از هر حوزه انتخابی یك یا چند نفر به عنوان نماینده
انتخاب شوند ،نمایندگان از میان گروهها و اصناف انتخاب میشوند .بهعنوان مثال
گروههایی مانند حقوقدانان ،حسابداران و  ...تعیین میگردند و به هر گروه تعداد
مشخص نماینده اختصاص داده میشود .این موضوع در تاریخ شكلگیری
()8

مجلس در ایران و تاریخ مشروطیت دارای سابقه است.

 .32در قانون تعیین محدوده حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی ایران مصوب
 ،8533حوزههای انتخابیه براساس محدودههای جغرافیایی تعیین شده است .برای
تعیین حوزههای انتخابیه میتوان تركیب تقسیمات جغرافیایی و صنفی را نیز در نظر
گرفت .یعنی در هر حوزهی انتخابیه ،برای اصناف مختلف سهمیه مشخص كرد.
این امر اشكاالت اجرایی متعددی دارد ،ولی ظاهراً با اصل  34قانون اساسی
تعارضی ندارد .شمارش اصناف مختلف و تعیین تعداد نمایندگان هریك ،نمونهای
از اشكاالت اجرایی این شیوه است .از آنجا كه قانون اساسی كنونی اوصاف و
شرایط معینی برای انتخابشوندگان انتخابات مجلس در نظر نگرفته است ،طراحی
نظام صنفی انتخاباتی مغایرتی با قانون اساسی ندارد و میتوان كرسیهای نمایندگی
را براساس اصناف و مشاغل و طبقات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی تخصیص داد.
 .35تعیین حوزههای انتخاباتی از مهمترین اقداماتی است كه در نتیجه انتخابات تأثیر
مستقیم دارد و در كشورهای گوناگون سازكارهای مختلفی برای توزیع عادالنه
حوزههای انتخابیه ایجاد شده است؛ چراكه در فرآیند تنظیم حوزههای انتخاباتی
ممكن است از سوی یك حزب یا گروه خاص تالشهایی صورت پذیرد تا از
طریق دستكاری مرزهای حوزههای انتخاباتی ،حزب یا گروه مزبور بتواند آراء
بیشتری را به دست آورد .این رویه موسوم به «گریماندرینگ»( )2است كه منجر به
تنظیم ناعادالنه حوزههای انتخاباتی میشود .البته عالوه بر این نیز ممكن است
چنین تالشی به عنوان كمك یا مانع برای یكی از گروههای جمعیتی نظیر
گروههای سیاسی ،قومی ،مذهبی و زبانی صورت پذیرد.
 .1رك :ویژه ،محمدرضا و قهوهچیان ،حمید ،تحلیلی بر نظامنامه انتخابات سال 8213مجلس شورای
ملی ،فقه و حقوق اسالمی ،ش  ،3پاییز و زمستان  ،8518صص  ،223 - 813ص 254

2. Gerrymandering

اصلشصتوچهارم

38

 .34فرانسه از جمله كشورهایی است كه بازطراحی حوزههای انتخاباتی را به
قانونگذار سپرده است و در عمل ،یك كمیسیون اجرایی از سوی قانونگذار به
اعمال این صالحیت میپردازد .بعد از جمهوری پنجم فرانسه ،حوزههای
انتخاباتی تاكنون سه مرتبه در سالهای  8111 ،8131و  2585میالدی تغییر
كردهاند .گروههای مخالف نیز در ارتباط با وقوع گریماندرینگ دو مرتبه از
شورای قانون اساسی فرانسه درخواست رسیدگی نمودند .مهمترین ترتیبی كه
برای اجتناب از تنظیم ناعادالنه حوزههای انتخاباتی پیشنهاد میشود ،واگذاری امر
ترسیم حوزههای انتخاباتی به كمیسیونهای مستقل یا مشترك است .در واقع،
چنانچه حزب حاكم امر حوزهبندی را در اختیار داشته باشد ،تنظیم ناعادالنه
حوزهها تسهیل میشود؛ امّا در صورتی كه به جای قوه قانونگذار ،یك كمیسیون
مستقل یا كمیسیونی مركب از همه احزاب چنین صالحیتی را در اختیار داشته
باشد ،تنظیم ناعادالنه حوزههای انتخاباتی با محدودیتهای بیشتری مواجه
میشود .برخی كشورها نظیر استرالیا و انگلستان ،تعیین مرزهای حوزههای
انتخاباتی را به منظور جلوگیری از گریماندرینگ به سازمانهای بیطرف واگذار
()8

كردهاند .در انگلستان« ،كمسیونهای مرزبندی»
غیردولتی

()2

كه در زمره نهادهای عمومی

هستند ،مسئولیت مرزبندی حوزههای انتخابات در خصوص پارلمان
()5

بریتانیا ،پارلمان اسكاتلند و مجلس ملّی ولز را بر عهده دارند.

در استرالیا نیز

چنین نهادی وجود دارد و «كمیسیون انتخابات استرالیا»( )4بهطور مستقل مرزبندی
حوزههای انتخاباتی را انجام میدهد )3(.در راستای تضمین بیطرفی هرچه بیشتر
چنین كمیسیونهایی نیز ،اعضای آنها ممكن است از سوی مقامات غیرسیاسی
نظیر قضات بازنشسته منصوب شوند و عالوه براین ،اعضای مزبور را میتوان از
دسترسی به اطالعاتی كه ممكن است منجر به تنظیم ناعادالنه حوزههای انتخاباتی
شود ،مانند آرایش جغرافیایی حوزهها یا الگوهای رأیدهی ،ممنوع كرد .عالوهبر
1. Boundary Commissions
)2. Non-departmental public body (NDPB
3. For more details, See:

http://www.boundarycommissionforengland.independent.gov.uk/
)4. The Australian Electoral Commission (AEC
5. For more details, See:
http://www.aec.gov.au/Electorates/Redistributions/index.htm
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آنچه گفته شد رسیدگی قضایی نیز میتواند مانع تنظیم ناعادالنه حوزههای
انتخاباتی شود ،چنانكه در برخی كشورها نظیر ایاالت متحده وجود دارد.
 .33طبق ذیل اصل  34قانون اساسی ،مقررات مربوط به انتخابات و حوزههای انتخابیه
باید در قانون مصوب مجلس تعیین شود و دولت در این خصوص صالحیتی
ندارد .باتوجه به اینكه نحوه تعیین حوزههای انتخابیه تأثیر مستقیمی بر نتایج
انتخابات دارد ،معلوم نیست چرا در این زمینه مالكها و معیارهایی ارائه نشده
است و به طور كلی به مجلس سپرده شده است .در این حالت احتمال تالش
برای دستكاری در محدوده حوزههای انتخابیه برای افزایش احتمال پیروزی
وجود دارد؛ بنابراین به نظر میرسد تعیین حوزههای انتخابیه باید با معیارهایی
مانند تقسیمات كشوری ،استانداری ،فرمانداری و ...همراه شود.
 .33با توجه به عبارت ذیل اصل كه مقرر میدارد « ...محدوده حوزههای انتخابیه ...را
قانون معین میكند» حوزههای انتخابیه میتواند به صورت استانی یا منطقهای
تعیین شود و لذا براساس این اصل« ،استانی شدن انتخابات مجلس شورای
اسالمی» به خودی خود ،مغایرتی با قانون اساسی ندارد .به عبارت دیگر ،اگر
سایر مالكهای مد نظر قانون اساسی (مانند منع تبعیض و  )...رعایت شود،
صِرف استانیشدن انتخابات مجلس ،مغایرتی با قانون اساسی نخواهد داشت .البته
برخی معتقدند ایراد برگزاری انتخابات بهصورت استانی این است كه میتواند
مشاركت عامه را كه در بند  1اصل  )8(5و اصل  )2(3مورد اشاره قرار گرفته است
كاهش دهد .همچنین ممكن است وحدت ملی كشور را به دلیل اختالفهای
قومی و مذهبی ،با خطر روبرو سازد.
 .36نكتهای كه نهاد قانونگذار و به تبع آن نهاد ناظر بر تقنین راجع به حوزهبندی
انتخابات باید مورد توجه قرار دهند ،حراست از حقوق انتخاباتی افراد جامعه
است .اصل برابری از جمله اصولی است كه بر حقوق افراد از جمله حق
 .1بند  1اصل  5قانون اساسی « :مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی خویش».
 .7اصل  3قانون اساسی« :در جمهوری اسالمی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود ،از
راه انتخابات :انتخاب رییس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها ،یا
از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد».
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انتخاباتی و سیاسی افراد حاكم میباشد و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نیز در چند مورد و با ادبیات مختلف به آن اشاره كرده است .اصل برابری ارزش
رأی ،از اصل برابری حقوق افراد منشعب میشود .اصل برابری ارزش رأی خود
دارای دو وجه است :الف) اصل برابری كمّی آرای افراد (هر فرد یك رأی) ،ب)
اصل برابری معنوی ارزش آرای افراد (برابری تأثیر رأی افراد) .مفهوم این دو
اصل به صورت موجز این است كه اوالً همه افراد جامعه فارغ از جنس ،زبان،
نژاد ،مقام و محل سكونت و  ...دارای یك رأی هستند .ثانیاً رأی افراد واجد
تأثیری برابر در جریان انتخابات و سرنوشت سیاسی افراد جامعه است.
 .31در قوانین انتخاباتی جمهوری اسالمی ایران بهخصوص در قانون تعیین محدوده
حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسالمی مصوب  ،8533اگر چه اصل هر فرد
یك رأی ،رعایت شده اما اصل برابری ارزش معنوی آرای افراد مخدوش است.
چگونه میتوان از برابری معنوی ارزش آراء در این قانون سخن گفت و حال
آنكه فرد ساكن در یك شهر بزرگ میتواند به شمار زیادی (تا سی نفر) نامزد
انتخاباتی رأی دهد در حالیكه یك فرد در شهرستانی كوچك صرفاً میتواند به
یك نامزد انتخاباتی رأی دهد .در این صورت دیگر نمیتوان ادعا كرد كه در
ایران ،فرد ساكن شهرهای كوچك به اندازه فرد ساكن شهرهای بزرگ در تعیین
سرنوشت سیاسی كشور دخیل است .با توجه به این نكته مقام ناظر بر تقنین در
نظام حقوقی ایران (شورای نگهبان) در این موارد باید اینگونه حوزهبندی
انتخابات را مغایر با اصل برابری مندرج در اصل  )8(81قانون اساسی و اصولی از
این دست اعالم كند .راه حل این موضوع نیز آن است كه با تقسیم شهرهای
دارای تعداد زیاد نماینده به حوزههای كوچكتر ،شرایطی را فراهم كرد كه نه تنها
همه افراد ایرانی دارای یك رأی باشند بلكه آرای هر یك از آنها به یك میزان در
تعیین سرنوشت سیاسی كشور دخیل باشد.
 .31برخی مهمترین دلیل ناكارآمدی مجلس را حوزههای انتخابیه كوچك میدانند .در
حال حاضر از  215كرسی مجلس ،حدود  255حوزه با یك نماینده وجود دارد.
 .1اصل  81قانون اساسی « :مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و
رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
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جمعیت بخش قابل توجهی از حوزههای انتخاباتی بین  23تا  35هزار نفر است.
عالوهبراین در كشور ،حوزههای انتخاباتی با حدود هشت هزار نفر جمعیت وجود
دارد؛ بهطوری كه بسیاری از نمایندگان مجلس با كمتر از  35هزار رأی وارد مجلس
میشوند .در این حالت رقابت بین نمایندگان مشهور در حوزه انتخابیه برای حضور
در مجلس بر سر دو تا سه هزار رأی خواهد بود .این مقدار اختالف بین نامزدهای
یك حوزه عامل بسیار مؤثری در تالش نمایندگان برای به دست آوردن رأی در
طول دوره مجلس است .این موضوع سبب ایجاد فساد در حوزه انتخابیه مانند
خرید و فروش آراء نیز میشود و همچنین نمایندگان بیشتر اوقات خود را صرف
رسیدگی به مسائل جزیی حوزه انتخابیه خود میكنند .در نتیجه نمایندگان از
وظایف اصلی خود یعنی نظارت و نگاه ملی به مسائل كشور ،باز خواهند ماند و
افتخار ایشان حل مسائلی مانند آسفالت ،راهآهن و فرودگاه در حوزه انتخابیه است.
نمایندهای كه دغدغه وی پرداختن به این مسائل باشد به ناچار باید از كمك مقامات
اجرایی بهره ببرد و در ازای آن در مجلس به نفع دولت رأی دهد .این موضوع
سبب میشود نظارت بر دولت به درستی انجام نشده و به تبع آن دولت نیز ضعیف
شود؛ چراكه عمالً عامل نظارتی مؤثری بر دولت وجود ندارد .راه حل این مشكل
وسعت دادن به حوزههای انتخاباتی است .قانون اساسی تعیین حوزههای انتخابی را
بر عهده قانونگذار قرار داده است ،لذا وسعت دادن و كاهش حوزههای انتخابیه با
قانون اساسی منافاتی ندارد .به عنوان مثال اگر حوزههای انتخابیه براساس استانها
تعیین شود از جهت قانون اساسی برای آن محدودیتی وجود ندارد.
ج) سؤاالت
 .8مبنای اختصاص نماینده به اقلیتهای دینی چیست؟ آیا این عمل دارای سابقه
دینی یا تاریخی است؟
 .2آیا نیازی به اساسیسازی این اصل وجود داشت؟ آیا نمیتوان تعیین تعداد
نمایندگان مجلس را به قانون عادی محول نمود؟
 .5با توجه به تعداد اندك نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس و تأثیر كمتر آنها در
قانونگذاری نسبت به سایر نمایندگان و لزوم قانونگذاری اسالمی و پاسخگویی
به اكثریت مسلمان كشور ،حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس براساس
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اصل  34قانون اساسی چه فایدهای به همراه دارد؟
آیا قومیت و یا منطقهی جغرافیایی حضور اقلیتهای دینی نیز میتواند معیار
تعیین تعداد نمایندگان ایشان قرار گیرد؟
مطلوبترین رقم برای تعیین تعداد نمایندگان مجلس چند نفر است؟
آیا تعداد نمایندگان موجود و افزایش این تعداد در بازه زمانی تعیین شده ،در اصل 34
به منظور ساماندهی امور حوزه انتخابیه توسط نمایندگان هر حوزه مقرر شده است؟
معیار تشخیص اقلیتهای دینی از سایر شركتكنندگان در انتخابات مجلس
شورای اسالمی در حوزههای انتخابیه چیست؟
تعداد نمایندگان مذكور در اصل ( 34دویست و هفتاد نفر) چگونه بین حوزههای
انتخابیه توزیع میشود؟ معیار توزیع این تعداد ،چیست؟
منظور از حوزه انتخابیه در اصل  34چیست؟ آیا حوزههای انتخابیه براساس
فرمانداری تعیین میشوند یا استانداری یا مالكی دیگر؟
چرا قانونگذار اساسی همانند اقلیتهای دینی برای اقلیتهای مذهبی نماینده
اختصاص نداده است؟
آیا باتوجه به اصل  34امكان تعیین حوزههای انتخابیه با معیاری غیر از معیار
جغرافیایی كه در قانون عادی مشخص شده است ،وجود دارد؟
باتوجه به لزوم حضور تخصصهای گوناگون در مجلس آیا میتوان در تعیین
حوزههای انتخابیه عالوه بر عوامل جغرافیایی و جمعیت ،عامل تخصص را نیز به
عنوان معیار تعیین حوزههای انتخابیه پیشبینی كرد؟
آیا براساس اصل  34قانون اساسی میتوان حوزههای انتخابیه را براساس عواملی
نظیر اصناف و مشاغل ساماندهی نمود؟
آیا اقلیتهای دینی در انتخابات میتوانند به نمایندهای با دین متفاوت ،در حوزه انتخابیه
غیر از حوزه اقلیتهای دینی ،رأی دهند؟ به عنوان مثال آیا كلیمیان تهران میتوانند بهجای
رأی دادن به نماینده كلیمی به نمایندهای مسلمان در حوزه انتخابیهای غیر از حوزه كلیمیان،
رأی دهند؟ در فرض پاسخ مثبت به این سؤال ،مبانی حقوقی آن چیست؟
آیا میتوان در جهت گردش نخبگان و جلوگیری از فساد ،محدودیت انتخاب
شدن برای نمایندگی مجلس (بهعنوان مثال هر نماینده فقط دو دوره متوالی بتواند
در مجلس حضور پیدا كند) وضع نمود؟
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 .83مبنای نصاب مذكور در اصل  34مصوب  8531برای افزایش تعداد نمایندگان
مجلس (هر  835هزار نفر یك نماینده) چیست؟
 .86باتوجه به اینكه تعیین تكلیف در مورد وظایف و كاركرد مجلس به پاسخگویی به
مسائلی از جمله تعداد نمایندگان كمك میكند؛ كاركرد مجلس در جمهوری
اسالمی ایران چیست؟ آیا مجلس دارای وظایف ملی (قانونگذاری و نظارت
كالن) است یا وظایف محلی (رسیدگی به امور مردم حوزه انتخابیه)؟ و مرز
تفكیك صالحیتهای ملی از صالحیتهای محلی كجا است؟
 .81نسبت نماینده با جمعیت میتواند موجب وابستگی نماینده با بخشی از مردم
كشور ،واقع در یك حوزه انتخابیه معین شود .با این توضیح آیا نمایندگان در
تزاحم منافع ملی با منافع محلی دچار تزلزل در تصمیمگیری نخواهند شد؟
 .81آیا رویه موجود در اصل  34قانون اساسی ،كه مبتنی بر تناسب بین جمعیت و
تعداد نمایندگان است كه سبب تأثیر مستقیم رشد جمعیت بر افزایش تعداد
نمایندگان میشود ،صحیح است؟
 .25چه رابطهای بین تعداد نمایندگان و كاركرد قانونگذاری مجلس وجود دارد؟ آیا
این دو میتوانند بر هم تأثیرگذار باشند؟
 .28كدامیك از شیوههای ساماندهی حوزههای انتخابیه (براساس منطقه ،استان یا شهرستان)
موجب كاهش دخالت دولت در انتخابات مجلس شورای اسالمی خواهد شد؟
 .22در هر یك از تقسیمبندیهای حوزه انتخابیه (منطقه ،استان یا شهرستان) تعداد
مطلوب نمایندگان مجلس شورای اسالمی با چه روشی (تخصیص نماینده به طور
یكسان یا تخصیص نماینده براساس جمعیت) مشخص خواهد شد؟
 .25اگر در ساختار حقوقی كشور ساختار دو مجلسی ایجاد شود ،تعداد نمایندگان كه
رابطه اجتماعی مجلس با مردم را نشان خواهد داد؛ در هریك از مجالس چند نفر
است؟ به عبارت دیگر نسبت هر یك از مجالس (مجلس نمایندگان یا عوام و
مجلس سنا یا نخبگان) با توده جامعه چگونه خواهد بود؟
 .24نقش فرهنگ و عرف اجتماعی در شكلگیری مجلس و تركیب و تعیین تعداد
نمایندگان در آن چگونه است؟
 .23عوامل ناكارآمدی مجلس شورای اسالمی چیست؟
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 .23آیا تعداد نمایندگان در كارآمدی مجلس مؤثر است؟
 .26تعداد نمایندگان مجلس در اصل  34با انجام وظایف محلی توسط نمایندگان
مجلس شورای اسالمی برای كسب آراء حوزه انتخابیه كه از وظایف شوراهای
محلی است ،چه رابطهای دارد؟ عملكرد نمایندگان در ادوار مختلف مجلس
شورای اسالمی در این زمینه چگونه بوده است؟
 .21نقش شورای نگهبان در جلوگیری از مداخله نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در وظایف شوراهای محلی چیست؟
 .21آیا میتوان كاركرد نظارت و قانونگذاری در مجلس شورای اسالمی را تفكیك
نمود و امر قانونگذاری را به متخصصین ذیربط واگذار كرد؟
 .55حداقل تعداد ممكن برای حوزههای انتخابیه چه تعداد است؟ آیا میتوان كل
محدوده كشور را یك حوزه انتخابیه در نظر گرفت؟
 .58چرا قانونگذار اساسی در اصل  34اقلیت دینی مسیحیان ارمنی را به مسیحیان
ارمنی جنوب و شمال تقسیم كرده است؟ آیا این تقسیمبندی ،براساس قومیت
است؟ بر فرض اینكه این تقسیمبندی براساس قومیت باشد ،چرا قانونگذار در
تعیین تعداد نمایندگان به سایر اقوام توجه نكرده است؟ بهطور كلی مبنای
تقسیمبندی اقلیتهای دینی و معیار تخصیص نماینده به ایشان چیست؟
 .52در حالی كه قانونگذار مسیحیان ارمنی را با وجود مذهب واحد به مسیحیان
ارمنی جنوب و شمال تقسیم و به دلیل جمعیت بیشتر ،به هر كدام یك نماینده
اختصاص داده است ،چرا این موضوع برای مسیحیان آشوری و كلدانی رعایت
نشده و به ایشان مجموعاً یك نماینده اختصاص داده شده است؟
 .55اگر جمعیت یكی از اقلیتهای دینی در كشور كاهش یابد ،آیا لزومی به حضور
نماینده آن اقلیت در مجلس وجود دارد؟ حداقل میزان جمعیت یك اقلیت دینی
چند نفر باید تعیین گردد؟
 .54الزامات حقوقی اصل  34قانون اساسی چیست؟
 .53باتوجه به اینكه براساس اصول قانون اساسی قانونگذاری در مجلس باید منطبق
با دین و مذهب رسمی كشور (اسالم و جعفری اثنی عشری) باشد ،ورود
اقلیتهای دینی به مجلس و شركت در قانونگذاری چه توجیهی دارد؟
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باتوجه به سكوت قانونگذار اساسی در اصل  ،34مقام یا نهاد مسئول اجرای این
اصل كیست؟ به عبارت دیگر كدام یك از مقامات یا نهادهای كشور مسئول بررسی
و افزایش تعداد نمایندگان در بازه زمانی مشخص شده در اصل  34هستند؟
ضمانت اجرای این اصل و تضمین رعایت معیارهای تعیین شده در اصل 34
برای تعیین تعداد نمایندگان چیست؟
چرا در اصل  34تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی 265نفر قرار داده شده
است؟ رابطه سابقه تاریخی این اصل با تعیین این تعداد چیست؟
الزامات برگزاری استانی انتخابات مجلس شورای اسالمی چیست؟ در این
صورت تعداد نمایندگان هر استان در مجلس چگونه مشخص خواهند شد؟
مزیتها و معایب برگزاری استانی انتخابات مجلس شورای اسالمی در نظام
حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران چیست؟
بهطور كلی معیار نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تعیین تعداد نمایندگان
مجلس چه بوده است؟ این معیار بر مبنای جمعیت كشور بوده یا كاركرد مجلس؟ آیا
میتوان براساس تركیبی از این دو مبنا تعداد نمایندگان مجلس را مشخص كرد؟
معیار برگزیدن بازهی زمانی ده سال برای افزایش تعداد نمایندگان در اصل  34چیست؟
وظایف نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسالمی از حیث نمایندگی
اقلیتهای دینی چیست؟
در صورت كاهش جمعیت كشور ،آیا میتوان تعداد نمایندگان را نیز به نسبت
جمعیت كاهش داد؟ توضیح اینكه در اصل  34تنها به فرض افزایش جمعیت اشاره
شده و براین اساس در صورتی كه جمعیت كشور افزایش یافت ،با نصاب مشخص
به تعداد نمایندگان اضافه میگردد .حال اگر جمعیت كشور كاهش یافت (كما اینكه
در دو دهه اخیر كشور با كاهش رشد جمعیت روبهرو بوده است) آیا تعداد نمایندگان
همان تعداد مشخص شده در اصل  34باقی میماند؟ آیا در فرض مزبور ،نیازی به
تغییر اصل  34قانون اساسی و كاهش تعداد نمایندگان وجود دارد؟
علت بازنگری و اصالح نصاب مندرج در اصل ( 34هر  835هزار نفر یك
نماینده) مصوب سال  8531در سال  8531چه بود؟
آیا افزایش تعداد نمایندگان كه در اصل  34پس از بازنگری به صورت « ...پس از هر ده
سال ،با در نظر گرفتن عوامل انسانی ،سیاسی ،جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر
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نماینده میتواند اضافه شود »...آمده است؛ شامل نمایندگان اقلیتهای دینی نیز میشود؟
آیا میتوان گفت معیار تعیین تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی صرفاً دین است و
جمعیت در تعیین تعداد نمایندگان ایشان دخالتی ندارد؟
آیا میتوان برای جلوگیری از فسادهایی كه ممكن است حوزههای انتخابیه
كوچك بهدنبال داشته باشد ،مانند خرید و فروش رأی و  ...انتخابات مجلس
شورای اسالمی را مانند انتخابات ریاست جمهوری به شكل ملی برگزار نمود؟
آیا تعیین نماینده خاص برای اقلیتهای دینی در كشورهای دیگر نیز سابقه دارد؟
این مسأله به لحاظ ابعاد حقوق بشری چگونه تجزیه و تحلیل میشود؟
نصاب مذكور در اصل  34مصوب  8531برای افزایش تعداد نمایندگان ( ...به نسبت
هر یكصد و پنجاه هزار نفر یك نماینده ،)...چگونه قابلیت اجرا دارد؟ بهعنوان مثال
چنانچه جمعیت شهرستانی پنجاه هزار نفر باشد و بعد از ده سال جمعیت این
شهرستان دویست هزار نفر شود؛ تعداد نمایندگان این شهرستان چند نفر خواهد شد؟
آیا در این صورت یك نماینده به این شهر اضافه خواهد شد؟ یا زمانی به نمایندگان
این شهرستان اضافه میشود كه جمعیت این شهرستان به سیصد هزار نفر برسد؟
آیا ذكر اعدادی كه با گذشت زمان تغییر میكند ،چنانكه در اصل  34بیان شده
است( ،ذكر عدد  265نفر كه پس از گذشت ده سال ممكن است تغییر كند)؛ با
اصل ثبات و تغییرناپذیری یا كمتر تغییرپذیری قانون اساسی سنخیت دارد؟
آیا امكان تعیین حوزههای انتخابیه در قانون اساسی وجود دارد؟
آیا معیار افزایش تعداد نمایندگان با توجه به رشد جمعیت كه در اصل  34بیان شده
است ،صحیح است؟ این تناسب در اصل مذكور به چه معنایی است؟ بهعبارت
دیگر آیا منظور قانونگذار برآورده كردن مطالبات عمومی از طریق نمایندگان است
یا قانونگذار اساسی میخواهد هر نماینده متكفل امور بخشی از مردم باشد یا اینكه
قانونگذار اساسی خواسته است تعداد مشخص مردم ،حق دخالت در قانونگذاری
جامعه و نظارت بر امور حكومتی را از طریق نماینده اعمال كنند؟

د) پیشنهادها
 .8یكی از آفاتی كه تشكیل مجلس نمایندگان و به عبارتی دموكراسی غیرمستقیم و
نمایندگی به دنبال خود میآورد ،فراموشی دموكراسی مستقیم و عدم دخالت
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مستقیم مردم در فرآیند اداره كشور و عدم توجه به خواست مردم در این فرآیند
است .هم مردم و هم مسئولین كشور تصور میكنند كه تنها با مشاركت در
انتخابات و تعیین نمایندگانشان ،مردم به وظیفه خود در اداره كشور عمل كرده و
دیگر تكلیفی در این خصوص ندارند .این موضوع ،آفتی است كه در سایر
پارلمانهای دنیا نیز شناسایی شده و به دنبال راه حلهایی برای رفع آن بودهاند.
در همین راستا در مجلس مختلف دنیا راهكارهایی برای اخذ نظر مستقیم مردم به
ویژه گروههای ذینفع در هر قانون در نظر گرفته میشود .در همین راستا پیشنهاد
میشود كه در قانون اساسی كشور ما و یا در قوانین عادی نیز به این موضوع
توجه شده و سازكارهایی برای جلب مشاركت مستقیم مردم در كارویژههای
مجلس شورای اسالمی اعم از قانونگذاری و نظارت در نظر گرفته شود.
 .2با عنایت به اصل لزوم ثبات و عدم تغییر در قانون اساسی و با توجه به این نكته
كه معموالً محتواهایی در قانون اساسی ذكر میشود كه نیاز به تغییر نداشته باشد
و از ذكر مفاد قابل تغییر در قانون اساسی اجتناب میشود ،با عنایت به اینكه
تعداد نمایندگان مجلس موضوعی قابل تغییر است ،مناسب است كه این موضوع
از قانون اساسی حذف شده و با ذكر معیارهایی به قوانین عادی تفویض گردد .در
همین راستا پیشنهاد میشود كه در این اصل عنوان شود كه تعداد نمایندگان
مجلس با رعایت معیارهای  ...توسط قانون تعیین میگردد.
 .5پیشنهاد میشود همانطور كه برای اقلیتهای دینی كرسیهای ویژه نمایندگی در
اصل  34در نظر گرفته شده است ،برای اقلیتهای مذهبی نیز كرسیهای ویژه
نمایندگی تعیین شود.
 .4با عنایت به لزوم تصویب قوانین كشور مطابق با مذهب رسمی كشور ،به نظر حضور
نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس تأثیری در قانونگذاری نداشته باشد .ضمن اینكه
این نمایندگان با حضور در مجلس نه تنها در خصوص مسائل مربوط به پیروان
مذهب خود ،بلكه راجع به كلیه مسائل كشور اظهارنظر میكنند و رأی آنها نیز به
اندازه سایر نمایندگان دارای تأثیر است .بر همین اساس به نظر میرسد كه لزومی به
حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسالمی و تعیین كرسیهای
ویژه برای این اقلیتها وجود نداشته باشد .بر این اساس پیشنهاد میشود كه ذیل
اصل  34در مورد تعیین كرسی ویژه برای نمایندگان اقلیتهای دینی حذف گردد.
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 .3یكی از چالشهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی عدم تعیین شرایط نمایندگی
مجلس در قانون اساسی همانند شرایط ریاست جمهوری در اصل  883قانون
اساسی ،و واگذاری این موضوع به قانون عادی است .از آنجا كه نمایندگان
مجلس در این موضوع ذینفع هستند ،تصویب شرایط نمایندگی مجلس توسط
خود نمایندگان میتواند موجب تعارض منافع شخصی و ملی در این موضوع
گردد .بر این اساس پیشنهاد میشود كه در این اصل یا اصل دیگری از قانون
اساسی شرایط نمایندگی مجلس مورد تصریح قرار گیرد.
 .3یكی از چالشهای مجلس در كشور ما ،مشخص نبودن جایگاه احزاب در كشور
و به ویژه در انتخابات و عدم وجود انتخابات حزبی است .حزبی شدن انتخابات
به رفع بسیاری از چالشهای موجود در نمایندگان مجلس ما كمك میكند ،هر
چند كه ممكن است آفاتی را نیز به دنبال داشته باشد .در همین راستا پیشنهاد
میشود كه به این موضوع در این اصل یا اصل دیگری از قانون اساسی تصریح
شود و ضمن تبیین جایگاه احزاب در اداره كشور ،انتخابات نیز به صورت
انتخابات حزبی مورد اشاره توسط قانون اساسی قرار گیرد.
 .6پیشنهاد میشود جزئیات بیشتری در مورد قواعد نظام انتخاباتی مانند ضوابط تعیین
حوزههای انتخابیه ،نظام انتخاباتی به معنای اخص(نظام رأیگیری :اكثریتی ،تناسبی،
مختلط) و شرایط انتخابشوندگان در متن قانون اساسی اشاره شود و در این راستا
اصول قانون اساسی اضافه شود و تعیین تمام امور به قانونگذار عادی واگذار نشود.
 .1از جمله اشكاالت قانون اساسی ما در اصول مربوط به مجلس شورای اسالمی،
واگذاری تصویب ضوابط مربوط به مجلس و نمایندگی به نمایندگان مجلس است .این
موضوع با توجه به ذینفع بودن نمایندگان مجلس ممكن است اشكاالتی را در تصویب
این ضوابط در پی داشته باشد كه در سابقه تاریخی مجلس نیز شاهد این اشكاالت
بودهایم .بر این اساس پیشنهاد میشود كه تعیین ضوابط مربوط به مجلس شورای اسالمی
و نمایندگان آن یا به صورت كامل در خود قانون اساسی انجام شود ،یا اینكه مرجع
دیگری برای تصویب این ضوابط مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین گردد.
 .1یكی از اشكاالت نظام قانونگذاری در كشور ما عدم شرط بودن تخصص در مورد
نمایندگان مجلس است ،به گونهای كه این نمایندگان در واقع نماینده و وكیل عامه
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مردم و مردم حوزه انتخابیه خود در نظر گرفته میشوند ،بدون اینكه تخصص
خاص مرتبط با كارویژههای مجلس برای آنها شرط شده باشد .برای رفع این
مشكل دو سازكار میتوان در نظر گرفت :اول اینكه شرط تخصص برای نمایندگی
مجلس در نظر گرفته شود و تخصصهای ویژهای كه ارتباط با نمایندگی مجلس
دارند برای این منظور در نظر گرفته شود؛ دوم اینكه نظام دو مجلسی در كشور

اجرایی گردد\ چرا كه یكی از كارویژههای مجلس دوم در سایر كشورها تأمین
تخصصی بودن قوانین و جبران عدم تخصص نمایندگان مجلس اول است.

 .85تعداد باالی نمایندگان مجلس همراه با امكان افزایش آنها ،ضمن باالبردن هزینههای
اداره مجلس و نمایندگان مجلس ،اداره امور مجلس و تصمیمگیری درخصوص
موضوعات كاری را نیز با چالش مواجه میسازد .بر این اساس پیشنهاد میشود كه
ضمن كاهش تعداد موجود نمایندگان مجلس ،هیچ سازكاری برای افزایش تعداد
نمایندگان نیز در نظر گرفته نشود.
 .88از جمله آفات موجود در نظام انتخاباتی كشور ما وجود حوزههای انتخابیه كوچك
است كه مشكالت عدیدهای در پی دارد .این موضوع با مقایسه حوزههای انتخابیه
بزرگ و كوچك مشخص میشود .بر این اساس پیشنهاد میشود حوزههای انتخابیه در
انتخابات مجلس در كشور ما حوزههای بزرگ و ترجیحاً استانی در نظر گرفته شود تا از
آفات موجود در انتخابات در رابطه با حوزههای انتخابیه كوچك اجتناب گردد.
 .82یكی از چالشهای موجود در نظام نمایندگی مجلس در كشور ما ،پرداختن بیش
از حد نمایندگان مجلس به مسائل و مشكالت حوزه انتخابیه و در نتیجه
نپرداختن به مسائل كالن و ملی است .این موضوع به این دلیل است كه
نمایندگان با رأی مردم حوزه انتخابیه به مجلس راه یافتهاند و در نتیجه برای رأی
آوردن مجدد نیز باید رضایت همان مردم را جلب كنند ،نه مردم سراسر كشور.
برای حل این چالش دو راهكار به نظر میرسد .اول اینكه حوزههای انتخابیه
بزرگ شوند و حتی میتوان همانند انتخابات ریاست جمهوری كل كشور را یك
حوزه انتخابیه در نظر گرفت؛ دوم اینكه با تقویت جایگاه و نقش شوراهای محلی
و سپردن امور محلی به آنها ،بار نمایندگان مجلی در این زمینه سبك شود.
 .85یكی از ایرادهای این اصل این است كه برای افزایش تعداد نمایندگان ،معیار پس از
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هر ده سال ،قرار داده شده است .شایسته این بود كه قانونگذار در این اصل تعداد
سالهای الزم برای افزایش تعداد نمایندگان را ضریبی از عدد  25 ،83 ،82 ،1( 4و
 )...قرار میداد ،تا با دوره مجلس كه چهار سال است ،هماهنگ شود و موضوع تعداد
نمایندگان در اواخر دوره مجلس بررسی و پس از تصویب در دوره بعد مجلس
اعمال گردد .در وضعیت فعلی دوره ده ساله مذكور ،اغلب در میان ادوار مجلس قرار
میگیرد و عمالً امكان اجرای آن نبوده و به سالهای آتی پس از آن موكول میشود.
 .84به نظر میرسد كه پیشفرض قانونگذاری اساسی این بوده است كه تنها پیروان
اقلیتهای دینی به نمایندگان اقلیتهای دینی بتوانند رأی دهند و مسلمانان به این
نمایندگان رأی ندهند .همچنین تنها مسلمانان به نمایندگان مسلمان رأی دهند و
پیروان اقلیتهای دینی نتوانند به مسلمانان رأی دهند .این موضوع در عمل با
چالشهایی مواجه است و امكان كنترل و نظارت بر این خط كشی وجود ندارد.
پیشنهاد میشود به این موضوع در این اصل تصریح شده و سازكارهایی برای
انجام آن در قانون اساسی یا قوانین عادی در نظر گرفته شود.
 .83برغم حضور یك نماینده برای هر یك از اقلیتهای زرتشتی و كلیمی ،مسیحیان
در این اصل دارای سه نماینده در نظر گرفته شدهاند .این موضوع به نظر ضرورت
نداشته و با توجه به فلسفه حضور نمایندگان اقلیتها كه وجود نمایندهای از آنها
در مجلس است ،وجود یك نماینده برای مسیحیان كفایت میكند .ضمن اینكه
تقسیمبندی سه نماینده آنها نیز به نحو موجود محل اشكال است.
 .83تعیین حوزههای انتخاباتی از مهمترین اقداماتی است كه در نتیجه انتخابات تأثیر
مستقیم دارد و در كشورهای گوناگون سازكارهای مختلفی برای توزیع عادالنه
حوزههای انتخابیه ایجاد شده است؛ چراكه در فرآیند تنظیم حوزههای انتخاباتی
ممكن است از سوی یك حزب یا گروه خاص تالشهایی صورت پذیرد تا از
طریق دستكاری مرزهای حوزههای انتخاباتی ،حزب یا گروه مزبور بتواند آراء
بیشتری را به دست آورد .این رویه موسوم به «گریماندرینگ»( )8است كه منجر به
تنظیم ناعادالنه حوزههای انتخاباتی میشود .البته عالوه بر این نیز ممكن است
چنین تالشی به عنوان كمك یا مانع برای یكی از گروههای جمعیتی نظیر گروههای
1. Gerrymandering
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سیاسی ،قومی ،مذهبی و زبانی صورت پذیرد .طبق ذیل اصل  34قانون اساسی،
مقررات مربوط به حوزههای انتخابیه باید در قانون مصوب مجلس تعیین شود.
باتوجه به اینكه نحوه تعیین حوزههای انتخابیه تأثیر مستقیمی بر نتایج انتخابات
دارد ،معلوم نیست چرا در این زمینه مالكها و معیارهایی ارائه نشده است و به
طور كلی به مجلس سپرده شده است .در این حالت احتمال تالش برای دستكاری
در محدوده حوزههای انتخابیه برای افزایش احتمال پیروزی وجود دارد؛ بنابراین به
نظر میرسد تعیین حوزههای انتخابیه باید با معیارهایی مانند تقسیمات كشوری،
استانداری ،فرمانداری و ...همراه شود یا به مرجع مستقل دیگری واگذار گردد.
 .86اینكه در برخی از حوزههای انتخابیه مردم تنها به یك نماینده میتوانند رأی دهند و در
برخی دیگر به چند نماینده ،موجب نابرابری انتخاب كنندگان میگردد .در همین راستا
به منظور تأمین برابری افراد در حق رأی دادن ،پیشنهاد میشود كه حوزههای انتخاباتی
به گونهای تنظیم شوند كه تعداد انتخاب شوندگان در هر حوزه با سایر حوزهها برابر
باشد .مثالً میتوان حوزههای انتخابیه را به حوزههای تككرسی تقسیم نمود.
ه) عناوین پژوهشی
 .8بررسی میزان تأثیر نمایندگان اقلیتهای دینی در عرصه تقنینی كشور و میزان
تحقق منافع اقلیتها در مصوبات مجلس شورای اسالمی
 .2مطالعه تطبیقی پیرامون تعداد نمایندگان در سایر نظامهای حقوقی
 .5مطالعه تطبیقی قوانین اساسی كشورهای مختلف در رابطه با ذكر تعداد نمایندگان مجلس
 .4عدالتسنجی تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسالمی با توجه
به عواملی مانند جمعیت آنها
 .3چرایی حضور اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسالمی با توجه به وجود عنوان
اسالمی در مجلس ایران
 .3امكانسنجی اختصاص نماینده به اقلیتهای مذهبی در حكومت اسالمی
 .6مطالعه تطبیقی میزان مشاركت اقلیتهای دینی در وضع قانون در مجالس
كشورهای اسالمی
 .1بررسی راههای افزایش تخصصگرایی در مجلس شورای اسالمی و تصویب
تخصصی قوانین
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 .1بررسی الزامات حقوقی اصل  34قانون اساسی
 .85مبانی فقهی -حقوقی حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس
 .88مطالعه تطبیقی امكان حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در پارلمان كشورهای
مختلف جهان
و) منابع تکمیلی جهت مطالعه بیشتر
 .8جاوید ،محمد جواد ،تبعیض مثبت در اسالم و حقوق اقلیتهای دینی در حكومت
اسالمی ،حكومت اسالمی ،ش  ،36سال هجدهم ،بهار  ،8512صص .832 – 856
 .2عباسی ،بیژن ،نقد و بررسی نظامهای انتخاباتی اكثریتی و تناسبی ،فصلنامه
حقوقی ،دوره  ،51شماره  ،5پاییز ،8511صص .251 – 236
 .5قاضی ،سید ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات میزان،
چ دوازدهم. 8515 ،
 .4مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،دومین همایش نقش پژوهش در
فرایند قانونگذاری (مجموعه مقاالت) ،به كوشش ذوالفقاری ،مهدی ،تهران،
انتشارات مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چ اول.8515 ،
 .3منصوریان ،مصطفی ،نظام حقوقی حاكم بر انتخابات (جلد نخست :نظامهای
انتخاباتی) ،تهران ،انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان ،چ اول.8513 ،
 .3نائینى ،میرزا محمد حسین غروى ،تنبیه األمة و تنزیه الملة ،قم ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم ،چ اول 8424 ،ه ق.
 .6نجفآبادى ،حسینعلى منتظرى ،مبانى فقهى حكومت اسالمى ،مترجم :صلواتى،
محمود و شكورى ،ابوالفضل ،قم ،انتشارات مؤسسه كیهان ،8563 ،ج.5
 .1نظرپور ،مهدی ،آشنایی با نظام جمهوری اسالمی ایران ،قم ،انتشارات زمزم
هدایت ،چ دوم.8516 ،
 .1ویژه ،محمدرضا و قهوهچیان ،حمید ،تحلیلی بر نظامنامه انتخابات سال
8213مجلس شورای ملی ،فقه و حقوق اسالمی ،ش  ،3پاییز و زمستان ،8518
صص  ،223 - 813ص . 254
 .85هاشمی ،سید محمد و مختاری ،مهدی ،سیر تحول نظام انتخابات پارلمانی در ایران،
تحقیقات حقوقی ،ویژه نامه شماره پنجم ،تابستان  8515صص .555 – 555
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