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                                                              دهیچک

ها چند شهرستان حوزه یاست و در برخ یصورت شهرستانبه یانتخابات یبندر کشور ما حوزهد
 اديز ریهمچون تأث یمشکالت ،یشهرستان یبند. در حوزهدهندیم لیحوزه را تشک کيهمجوار 

 «یاستان یبندحوزه» ،یمشکالت، برخ نياز ا یریجلوگ یوجود دارد. برا یو مذهب یتعصبات قوم
تر افراد باتجربه یابيعوامل مذکور و راه ریراهکار اگرچه موجب کاهش تأث نياند. اکرده شنهادیرا پ

 ندگانيکمتر و ارتباط مردم را با نما داهايامکان شناخت مردم را از کاند یول شود،یبه مجلس م
 یپرسش اصل نيبه ا ،یلیتحل -یفیبا استفاده از روش توص قیتحق ني. در ادهدیمجلس کاهش م

 ست؟یچ یاسالم یانتخابات مجلس شورا یبندحوزه یداده شده است که راهکار مطلوب برا سخاپ
 یبنددر حوزه عينو و بد یخصوص است. راهکار نيدر ا یارائه روش یدر پ قیتحق یهاافتهي

که با  یصورتارائه شده است؛ به «یامنطقه -یشهرستان یبندحوزه»انتخابات مجلس با عنوان 
که شامل چند استان  یامنطقه هیانتخاب یهامجلس، حوزه یکنون ندگانيتعداد نما یفرن 02 شيافزا

 02 نیب یمساو باًيطور تقربه یندگينما ديجد یهایهمجوار است، اختصاص داده شود. کرس
از  تشانیشود و چند استان همجوار با هم و به نسبت مجموع جمع میکشور تقس تیجمع ونیلیم

 شوند. زین یامنطقه ندهينما یتعداد یدارا ،یفعل یشهرستان ندگانينما بروهکل کشور، عال تیجمع

 یبندحوزه ،یاسالم یشدن انتخابات، انتخابات، انتخابات مجلس شورا یاستان :واژگان کلیدی
 .یامنطقه -یشهرستان یبندحوزه ،یانتخابات
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Abstract 

Speaking about Iran’s Parliament elections, there are different election 
zones where in some, several neighbouring cities form a separate zone. In 
urban planning, there are problems such as the high impact of ethnic and 
religious prejudices. To avoid these problems, some lawyers have proposed 
a provincial zoning system. This may reduce the impact of those factors and 
will lead to having more experienced people as parliament members 
however, it makes it less possible for people to get to know the candidates 
and reduces people's contact with members of parliament. In this research 
using the descriptive-analytical method, the main question that will be 
answered is: what is the best solution for zoning the elections of the 
Islamic Parliament of Iran? The research findings seek to provide an 
innovative method in this regard. A new and innovative solution in the field 
of parliamentary elections has been presented with the title: "city-regional 
zoning". As the total number of current members of parliament increases by 
40, constituencies to regions that include several neighbouring provinces are 
allocated to them. The new seats will be divided almost equally among the 
country's 80 million population, and several neighbouring provinces will 
have a number of regional representatives in addition to the current city 
representatives in proportion to their total population of the entire country. 
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 مقدمه
. قانون 1 اند:کرده برای دموکراسی تعريفزير رکن اساسی  چهارعلمای علم حقوق 

بديهی است  .(1 :1305 . رسانه آزاد )يوسفی،0 و . احزاب سیاسی3 ،. نظام پارلمانی0 ،اساسی
 ی،عنوان يکی از ارکان دموکراستواند بهعلت قدرت قانونگذاری و نظارتی میپارلمان قوی به

يند ابر ،. به بیان ديگرکننده ارکان ديگر هم باشد. پارلمان بايد زبان گويای هرملتی باشديتتقو
تواند افکار و عقايد يک ملت بايد در پارلمان آن ملت متجلی شود، چنین پارلمانی می

را مواضع  ملت هایص نظریتشخ کمالواقع، اگر  کننده حقوق آحاد ملت باشد. درتضمین
 قانونی و نظرهای هاینمايندگان و طرح هایرا و نظردر مقايسه آنمايندگان فرض کنیم و 

توانیم آن می ،ملت تفاوت فاحشی مشاهده نکنیم هایيند نظرامطروحه توسط ايشان با بر
 رکن دموکراسی در آن جامعه بدانیم. و« خانه ملت»پارلمان را به معنای واقعی کلمه، 

که اولین قدم در تشکیل پارلمانی که صدای رسای ملت و  ، مشخص استبا اين مقدمه
بندی تدوين صحیح نحوه برگزاری انتخابات و حوزه ،لی باشدهای مگیریمحلی برای تصمیم

بندی انتخابات پارلمانی در کشورهای مختلف های مختلفی برای حوزه. روشاستصحیح آن 
منظور حضور نمايندگان توانمندتر و طرح مسائل اساسی و وجود دارد. در برخی کشورها به

شود بندی ايالتی )استانی( برگزار میحوزه صورتانتخابات مجلسی به ،ملی در جلسات پارلمان
هم يک حوزه ملی وجود دارد که  ،مثل اسلواکی ،در برخی کشورها .(30 :1302 )ارشدنژاد،
يابند )رستگار با کانديداتوری از طريق حوزه ملی به مجلس راه می يندگانتمامی نما

الوصول بودن ور سهلمنظمثل کشور ما، به ،برخی کشورها در. (10 :1331 پناهی،شريعت
گیری کشور و رساندن صدای ملت به گوش ترين جايگاه تصمیمدسترسی عموم مردم به مهم

 د. گیرصورت شهرستانی انجام میبه مجلس شورای اسالمیبندی انتخابات حوزه ،دولتمردان
نظران بندی شهرستانی از ديدگاه برخی صاحببا توجه به اينکه در کشورمان حوزه

طرح استانی شدن انتخابات مطرح  ،در مجلس پنجم 1330از سال ، ايجاد کرده بودرا ی مشکالت
ای در انتخابات مجلس شورای اسالمی کاهش يابد و وسیله تعصبات قومی و طايفهشد تا بدين

البته طراحان استانی شدن انتخابات مزايای  .تر شودنقش احزاب سیاسی پررنگ ،هاجای آنبه
های مختلف مجلس شورای اسالمی دفعات در دوره. اين طرح بهان کردندبی همرا ديگری 

دلیل وجود ايراداتی همچون ايجاد اختالف بین آحاد ملت و کاهش ولی به ،تصويب شد
بنابراين الزم است  ؛رد شد ،های انتخاباتی توسط شورای نگهبانمشارکت مردم و افزايش هزينه

شده توسط استانی شدن انتخابات و ايرادات طرحشده حول طرح ضمن بررسی مباحث مطرح
بندی را تا حد ممکن شورای نگهبان، راهکاری ارائه شود که بتواند مزايای هر دو روش حوزه
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 د.کنانطباق طرح با شرع و قانون اساسی را تأمین  حیثنظر شورای نگهبان از  د و همکنحفظ 
بندی حوزهراهکار مطلوب برای نوشتار حاضر در پی پاسخگويی به اين پرسش است که 

مزايا و معايب در اين زمینه سؤال پیرامونی نیز مطرح است:  چیست؟ انتخابات مجلس شورای اسالمی
 بندی شهرستانی در انتخابات مجلس شورای اسالمی چیست؟بندی استانی، نسبت به حوزهحوزه

انتخابات  بندیِزهحودر خصوص  هايینوشته که نگاهی به سوابق تحقیق، گويای آن است
 همکاران،اکبری و  ؛1300، زادهتقیبرای نمونه ر.ک: ) استدر ايران به رشته تحرير آمده 

 یراهکار مطلوب اینوشتهاما در هیچ  ؛(1330مجلس شورای اسالمی،  هایپژوهشمرکز  ؛1331
ام اين حیث ضرورت انج از ؛نشده است ارائه ،ستروپیشِ از ديدگاهی که مدنظر نوشتار 

باال، با استفاده از روش  پرسشبه  گويیبنابراين برای پاسخ ؛چنین تحقیقی همچنان باقی است
بندی آن در ايران انتخابات و حوزهنخست مفهوم  شودمیتحلیلی، تالش  -تحقیق توصیفی

اسالمی به بحث گذاشته  شورای مجلس انتخابات شدن استانی طرح شود. در ادامه، بررسی
 .شودمی ارائه خصوص ايننهايت، راهکار مطلوب در خواهد شد و در 

 های انتخاباتیو نظام مفهوم نمایندگی. 1
گزينش فرمانروايان يا تعیین ناظرانی برای منظور بهانتخابات مجموعه عملیاتی است که 

های مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از اين ديدگاه، انتخابات به معنی فنون گزينش و شیوه
توان اراده شهروندان را در می ،آن ۀوسیلتعیین نمايندگان است. ابزاری است که بهمختلف 

گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصديان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد )قاضی شکل
اعمال اراده ملت در سطوح  ،اساس، هدف از انتخاباتاين  بر. (031: 1330 پناهی،شريعت

کارگیری نظام صحیح ست اعمال صحیح اين اراده فقط با بهکالن حاکمیتی است. بديهی ا
ترين کشف اراده و خواست ملت به دقیق ،هنر نظام انتخاباتی ،واقع در ؛است انتخاباتی میسر
ها اجتماعی برای گردآوری و تشخیص گزينه یسازوکار ،گیریيند رأیافر .استشکل ممکن 

دهی، فرصت دادن برای د مشارکت رأیترين عملکرهای اجتماعی است. اساسیو ارجحیت
 .(Dowse, 1974: 284) استها در جامعه جانشینی و انفعال مناصب و مسئولیت

مختلف بدان  هاینوشتهاشکال چندی به خود بگیرد که در  تواندمیمفهوم نمايندگی 
 اتیانتخابحال حاضر از حیث نوع، سه گونه نظام  در. (0 :1301 رينولدز،) پرداخته شده است

انتخاباتی  هایسیستمعموم اين سه نوع از  طوربهقابل ذکر است و  اکثريتی، تناسبی و مختلط()
 زير قابل تقسیم است:  گانهدوازدهبه اشکال 

 الف( سیستم اکثريتی شامل:
  ؛1نظام اکثريتی ساده .1
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 ؛0جمعیدستهنظام اکثريتی  .0

  ؛3حزبی جمعیدستهنظام   .3

  ؛0نظام رأی بديل .0

 .5ایهدومرحلنظام  .5

 :هب( سیستم تناسبی دربرگیرند

  ؛1نظام تناسبی لیستی .1

  .3 قابل انتقال( رأیتکنظام انتخاباتی ) انتقالنظام تناسبی قابل  .0
 شامل: ج( سیستم مختلط

  ؛0نظام تناسبی مبتنی بر اعضای مختلط .1

  .3نظام موازی .0
 :هدربرگیرند هانظامد( ساير 

 ؛نظام انتخاباتی مبتنی بر شمارش بوردا  .1

 ؛انتقال غیرقابل رأیتکنظام   .0

 (.03-00: 1330موالئی، ) محدودنظام انتخاباتی رأی   .3
بستن آن ممکن است تأثیری مستقیم بر حقوق  کاربهبرگزيدن نظام انتخاباتی خاص و 

توانند مشوق تکثرگرايی احزاب میتناسبی های نظامبرای نمونه ربط داشته باشد. سیاسی ذی
 (.01 :1301 گودوين گیل،) سازندمبنای فهرست حزبی را ضروری  باشند و رأی دادن بر

 بندی انتخاباتی تعریف حوزه. 2
است که مفهوم برابری رأی  «يک فرد، يک رأی»يکی از اصول اولیه انتخابات، تحقق اصل 

را دارد. رسیدن به  و غیره جنسیتی ،اجتماعی، نژادی جايگاه ازهر فرد واجد رأی دادن فارغ 
های انتخاباتی بر روی سطح زمین با در نظر فی تا حد زيادی به ترسیم دقیق حوزهچنین هد

و  پوراحمدی) گرددناصر اجتماعی آن مناطق برمیگرفتن عوامل مختلف جغرافیايی و ع
های جغرافیايی های انتخاباتی برای انعکاس تفاوتوجود حوزه ،واقع در (.15 :1332 ران،همکا

های مناطق، تر شدن نتیجه انتخابات نسبت به تفاوتچه متناسبمناطق مختلف کشور و هر
 .,Katz) 110 : 1997 ) نمايدالزم و ضروری می

های انتخاباتی انجام های مختلف کشور به حوزهتقسیم بخش براساسبندی انتخاباتی حوزه
ی در آن های نمايندگکه تا حد امکان نسبت جمعیت هر حوزه به تعداد کرسیطوریبه ،دگیرمی

 هایديدگاهبندی صحیح و عادالنه های ديگر برابر باشد. البته در خصوص حوزهحوزه با حوزه
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 ،آن براساسکه  را سیاسی  12«جری ماندرينگ»نظران پديده مختلفی وجود دارد. برخی صاحب
 یهای سیاسی يا دموکراتیک، ماوراطراحی عمدی خطوط مجلس قانونگذاری به نفع گروه

 دانندتحقق انتخابات عادالنه می راه درمانعی  ،دگیرها انجام میتقارن جمعیتی آنتناسب و 
 (.1: 1332ران، همکاو  پوراحمدی)

به ايجاد  ،های انتخاباتی در برخی مواقعبندیبرخی معتقدند وجود مرزهای ثابت در حوزه
های نمايندگی و رسیعدالتی در میان افراد جامعه نسبت به نوع، تعداد و چیدمان کاحساس بی

سهم برخورداری از نمايندگانی از قوم خود منجر شده و گاهی اوقات بسترهايی را برای وقوع 
 (.15: 1330، رضايی) استفراهم آورده  «جری ماندرينگ»پديده 

بندی و تعداد نمایندگان و الزامات قانون اساسی در مورد حوزه .3
 وظایف ملی ایشان

کرده و بندی انتخابات مجلس شورای اسالمی نبه نحوه حوزهحی اشاره صريقانون اساسی 
در  .«کندهای انتخابیه را قانون معین میمحدوده حوزه: »مقرر داشته است 10فقط در اصل 

 ،را به قانونگذار عادی ارجاع داده است« فنی»نتیجه، قانونگذار اساسی يک موضوع به ظاهر 
مهم  هایمقولهاز « انتخاباتی بندیحوزه»انتخاباتی،  هاینظاماين در حالی است که در مبحث 

 پردازند،میانتخاباتی بدان با جديت  هاینظامن او متخصص استدر تبیین نظام انتخاباتی 
است. از اين « حکمرانی-حقوقی-سیاسی»چنین مفهومی اساساً از جنس موضوعات  چراکه

 استک به معیارها باز گذاشته حیث قانونگذار اساسی، دست قانونگذار عادی را در تمس
های مذهبی هیچ جز اقلیتکه به شودمی(. در اصل مذکور مشاهده 10: 1330موالئی، )

بندی انتخابات و اختصاص تعداد مشخصی نماينده به يک محدوديتی در مورد نحوه حوزه
صورت بندی انتخابات را بهتوان با توجه به شرايط مختلف حوزهپس می ،حوزه وجود ندارد

به اين اصل از قانون اساسی اين  وارد ای و حتی ملی انجام داد. نقدشهرستانی، استانی، منطقه
که بهتر بود اين بازه است ده کرساله مجاز دههای است که افزايش تعداد نمايندگان را در بازه

 10يا  0، مثالً 0بار( مضربی از سال يک چهار)با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در هر 
بندی بهتر توانست به حوزهسال بود. افزايش منظم تعداد نمايندگان با افزايش جمعیت می

همچنین د. شده بو تعیین 1350بندی اولیه برای جمعیت ايران در سال چراکه حوزه ؛کمک کند
مسئولیت هر نماينده در برابر تمام ملت بدون توجه به حوزه انتخابیه نماينده  به 00در اصل 

قانون اساسی وظیفه بیشتری برای نماينده در برابر حوزه انتخابی  بنابراين ؛استتصريح شده 
 نده تمام ملت است.بلکه وی نماي ،های انتخابیه ديگر قرار ندادهخود نسبت به حوزه
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 طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی .4
توان گفت می ،استان مجلس با بررسی اصول قانون اساسی که در مورد وظايف نمايندگ

بوده و گستردگی آن در تمامی مسائل « ملی»، که در قانون اساسی وظايف نمايندگان مجلس
 .فرض استانی شدن انتخابات قابل طرح است زمینهمملکتی هست که در اين 

 بندی استانی مجلس شورای اسالمیطرح حوزه سابقه .4-1
پیشنهاد تشکیل مجلس اياالت داده  1350ر سال نويس قانون اساسی ددر جريان بررسی پیش
های مختلف در آن عضو باشند. هدف پیشنهاددهندگان آن بود که شد تا نمايندگانی از استان

های کلی مملکتی مجلس دوم )مجلس ايالتی( در مسائل مربوط به تقسیم اعتبارات يا سیاست
البته اين  .رکزی بیشتر از گذشته باشدها در حکومت منوعی نمايندگی استاناظهارنظر کند تا به

ها پیشنهاد شد که در تنظیم برنامه جای آن تشکیل شورای عالی استانو به نشدپیشنهاد تصويب 
در جلسات  1310ها مشارکت داشته باشد. در سال رشد عمومی کشور متناسب با نیاز استان

نهايت  ح شد که درشورای بازنگری قانون اساسی، استانی شدن انتخابات مجلس مطر
 10که در ذيل اصل طوریبه .گیری در مورد آن را به مجلس شورای اسالمی واگذار کردندتصمیم

 ران،همکاو  زادهتقیکند )های انتخابیه را قانون تعیین میقانون اساسی درج شد محدوده حوزه
جم تصويب در مجلس پن ،اين طرح در مجالس پنجم، ششم، هفتم و دهم مطرح شد .(3:1300

 توسط شورای نگهبان رد شد. پس از تصويب در مجلس، ولی در مجالس بعدی ،نشد

 طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی مزایای .4-2
 تريناند که مهمطراحان اين طرح مزايای مختلفی را برای استانی شدن انتخابات اعالم کرده

 : از است ها عبارتآن

 ارلمان به طرح مسائل اساسی کشور وقت پ اختصاص .4-2-1
استانی شدن انتخابات مجلس به موضوع مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی  در

به انتخابات و پارلمان رويکردی  ،بندیاين نوع حوزهتوجه و اظهار شده بود  شورای اسالمی
ائل و بخشد و نوعی تعادل میان عاليق ملی و محلی نمايندگان در برخورد با مسملی می

تواند به تقويت نمايندگی کند. استانی شدن انتخابات میموضوعات مطرح در جامعه ايجاد می
ها منجر شود و فرصت کافی را در اختیار ملی منتخبان و کاهش وجهه محلی نمايندگان آن

قانونگذاری و نظارت قرار دهد. اکنون نمايندگان بیشترين وقت خود را  منظوربهنمايندگان 
بديهی است در اين (؛ 3: 1300و ضرغامی،  زادهتقی) کنندای میسائل ريز و منطقهصرف م
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های جزئی چراکه درخواست ،تواند بسیار بهتر شودشرايط تعامل دولت با مجلس هم می
حل مشکالت شهرستانی و شخصی  منظوربههای دولتی ها و سازماننمايندگان از وزارتخانه

 ت بیشتر حول مباحث کالن خواهد بود.  يافته و تعامال افراد کاهش

 تر به مجلسنمایندگان توانمندتر و باتجربه ورود .4-2-2
شود تا رقابت انتخابات مجلس شورای اسالمی سبب می ،موافقان طرح استانی شدن نظر از

تری برگزار شود. در چنین حالتی با لحاظ محدوديت امکان انتخاب، در سطح جمعیتی وسیع
طلبانی به موفقیت دست خواهند يافت که در میان جمعیت مربوطه از سوابق و صرفاً داو

، اين احتمال که افراد ترتیب اين به ؛تری در مقايسه با سايرين برخوردارندهای درخشانويژگی
 های ويژه علمی و کاری، امکان موفقیت بیشتری داشته باشند، بیشدارای تحصیالت و توانايی

(. بديهی است 10 :1330 های مجلس شورای اسالمی،شد )مرکز پژوهش پیش میسر خواهد از
 تقويت ،تربا حضور نمايندگان قوی ،قانونگذاری کشور است یوزن مجلس که رکن اصل

های حاکمیتی بهتر تواند وظايف نظارتی خود را بر ديگر بخشپارلمان می ینو همچن شودمی
 .دکناعمال 

 جایگاه احزاب  تقویت .4-2-3

 ،دلیل اينکه بدون حضور احزاب سیاسی منسجمع نظام انتخاباتی مورد عمل در ايران بهنو
دهنده اين ايرانی مباينت دارد و اجزا و اضالع تشکیل گرايینتیجهشده با عقالنیت و تأسیس

اند مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات را نتوانسته ،حائز ويژگی نامزدمحورند ،نظام انتخاباتی
. از منظر طراحان طرح استانی شدن انتخابات مجلس (0 :1333 کنند )نژاد خلیلی،تضمین 

های انتخابیه از سطح تقسیمات فعلی به سطح استانی، شورای اسالمی، افزايش وسعت حوزه
منظور ارتقای قدرت رقابت و کسب پیروزی در کند تا بهداوطلبان نمايندگی را وادار می

های سیاسی و اجتماعی يا گرايش به سمت احزاب و در گروه انتخابات، ناگزير از عضويت
های متفاوت و متنوع در قالب رقابت اين احزاب، نهادهای مدنی باشند. تضارب افکار و انديشه

دهندگان نیز بیش از گرايش به شود تا رأیتدريج سبب میها و نهادهای مدنی، بهگروه
های شناسايی و ارزيابی اهداف و برنامه های شخصی داوطلبان نمايندگی، در پیويژگی
های فکری، سیاسی و اجتماعی حامی داوطلبان باشند. از اين منظر استانی شدن جريان
تواند متضمن مشارکت متفکرانه همگانی در انتخابات شود )مرکز های انتخابیه میحوزه

 (.02 :1330 های مجلس شورای اسالمی،پژوهش
تمرين و تمهید برای گسترش فرهنگ حزبی، انديشه تحزب و  استانی شدن انتخابات نوعی
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مشارکت حزبی است. مردم در جريان انتخابات فراگیرتر نحوه رفتارهای جديد انتخاباتی و حزبی 
های مجلس گردد )مرکز پژوهشای برای ايجاد احزاب مختلف میآموزند و اين امر پايهرا می

 ،صورت استانی برگزار شودت مجلس شورای اسالمی بهانتخابا اگر(. 13: 1301 شورای اسالمی،
کننده تواند تعیینتنهايی نمیها بهطبیعی است که شناخت شخصی افراد از کانديداها و عملکرد آن

کانديداها بايد توسط احزاب مختلف حمايت شوند و افراد  ،به همین دلیل ،نتیجه انتخابات باشد
اين  .کانديداهای موردنظر خود را انتخاب کنند ،اب دارندمشی احزبا شناختی که از تفکر و خط

عنوان نمايندگان تفکرات د احزاب بهشويند موجب تقويت جايگاه احزاب شود و سبب میافر
تدريج در مختلف مردم در اجتماع به بررسی مسائل کشور و ارائه راهکارهای جديد بپردازند و به

 ها رأی داده شود.برنامه جای شخص به افکار ومختلف به انتخابات

 یهانتخاب هایحوزهای در طایفه و های قومیدرگیری کاهش .4-2-4
ترين عوامل شوندگان از مهمکنندگان و انتخابانتخابای و طايفه ایارتباطات قومی و قبیله

ای امر نکوهیده ،صورت مجردپیروزی در انتخابات مجلس شورای اسالمی است. اين امر به
بلکه هنگامی قابل سرزنش است که داوطلب اصلح به لحاظ بینش و تخصص وجود  ،نیست

ماند. بخش زيادی  ای از انتخاب شدن بازدلیل نداشتن تعلقات قومی و قبیلهاما به ،داشته باشد
کنند تخصص، بینش سیاسی و اجتماعی و تجربیات داوطلبان را بررسی نمی ،کنندگاناز انتخاب

دهند. با استانی شدن انتخابات ای خويش را مالک انتخاب قرار میو قبیلهو فقط تعلقات قومی 
توان بر رفتار انتخاباتی و فرهنگ سیاسی مردم تأثیر گذاشت و با کاهش رفتارهای مبتنی بر می

خونی، زمینه انتخاب افراد شايسته، توانمند و فکور را به نمايندگی مجلس شورای عاطفه و هم
 (.15 :1300و ضرغامی،  زادهتقی) کرداسالمی فراهم 

 های انتخاباتی و کاهش تعداد کاندیداها ینههز . کاهش4-2-5
های انتخاباتی طراحان طرح استانی شدن انتخابات مجلس بر اين باورند که کاهش حوزه

ای مرحلههمراه يکبه ،دگیرهای استانی انجام میهای فعلی به حوزهکه در اثر تبديل حوزه
شود. همچنین کاهش تعداد های انتخاباتی منجر میزاری انتخابات به کاهش هزينهشدن برگ

د. البته تحلیل اخیر در مورد کاهش انجامهای انتخاباتی خود به کاهش تعداد کانديداها میحوزه
که قانون هیچ محدوديتی  آنجايی شده است از گرفته و عنوان نقد قرار ها موردنامزدتعداد 

ها منجر نامزدها لزوماً به کاهش تعداد ها مشخص نکرده، کاهش تعداد حوزهنامزدبرای تعداد 
 (. 01 :1303 های مجلس شورای اسالمی،شود )مرکز پژوهشنمی
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 بندی استانی انتخابات مجلس شورای اسالمیحوزه معایب .4-3
اين طرح  ،نظرانبندی استانی از ديدگاه برخی صاحبشده برای حوزهمزايای اشاره وجود با

 .شودمیاشاره  هاآن ترينمهمکه در اينجا به  داردمعايبی 

شانس پیروزی افراد صاحب نفوذ در محافل سیاسی و  افزایش .4-3-1
 جای افراد اصلحاقتصادی به

برخی از مخالفان طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی معتقدند با اجرای اين 
بر سوابق علمی و کاری، از ارتباطات خواهند بود که عالوهطرح، افرادی پیروز انتخابات 

رقابت در انتخابات نیز برخوردار باشند. در اين صورت،  منظوربهسیاسی و توان مالی الزم 
افزايش امکان پیروزی افرادی که از ثروت کافی برای تبلیغات وسیع برخوردارند، افزايش 

 و نفوذ سیاسی در سطح استان و نیز افزايش وعدهذیهای های داوطلبان با مقامات و گروهالبی
وعیدهای بعضاً ناشايست و غیراخالقی مالی و غیرمالی در جريان تبلیغات انتخاباتی از سوی 

های انتخابیه خواهد بود و ورود برخی داوطلبان، تنها بخشی از توالی فاسد استانی شدن حوزه
ابات، بلکه با تغییر شرايط نامزدی در انتخابات افراد اصلح به مجلس نه با استانی شدن انتخ

 (. 01 :1330های مجلس شورای اسالمی، میسر است )مرکز پژوهش

 های مردمپاسخ ماندن خواسته. بی4-3-2
توانند مشکالت مردم در روستاها و شهرهای مختلف بر اين باورند که نمايندگان مجلس می

ها دفاع کنند. موافقان اطالع دهند و از حقوق آنها را به دولت و ساير مسئوالن کشوری آن
استانی شدن انتخابات مجلس معتقدند شوراهای محلی جايگزين مناسبی برای ايفای نقش 

ای در شرايط فعلی پیگیری و حل مشکالت مردم هستند. دفاع از چنین عقیده براینمايندگان 
توان با موقعیت محلی را نمی گاه موقعیت اجتماعی اعضای شوراهایزيرا هیچ، درست نیست

های اجرايی و بر دستگاه نفوذ اعمالتوانند با نمايندگان مجلس مقايسه کرد. نمايندگان مجلس می
نظارتی در مرکز، برای اخذ تسهیالت و رفع معضالت حوزه انتخابیه خويش اقدام کنند. 

نحو مطلوب انجام بهتوانند اين نقش را حقوقی و چه عملی نمی لحاظ ازشوراهای محلی چه 
 (.10: 1300 و ضرغامی، زادهتقی) هستندزيرا فاقد اختیارات و نفوذ الزم  ،دهند

 ای و مذهبیو ازدیاد اختالفات محلی، قومی، قبیله بروز .4-3-3
اينکه در مجلس ششم برای اولین بار طرح استانی شدن انتخابات تصويب شد،  پس از

ح وارد کرد که بند اول اين ايرادات به اين شرح بود: شورای نگهبان ايراداتی بر اين طر
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برگزاری انتخابات استانی مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختالفات قومی، »
گردد و اين اختالفات خالف همبستگی و وحدت ملی است و عامل از ای و مذهبی میقبیله

شود. بنابراين می بین همه مردم میبین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمو
 )مرکز تحقیقات شورای نگهبان،« باشدقانون اساسی می 3اصل  15خالف موازين شرع و بند 

ولی شورای  ،ای امری مذموم استبديهی است بروز اختالفات قومی و قبیله .(003: 1303
 (طابق مفاد مصوبه مذکورم)که از ديدگاه اين شورا برگزاری انتخابات استانی را نگهبان داليلی 

ذکر نکرده است. نمايندگان مجلس هفتم  ،شودای و مذهبی منجر میبه ازدياد قومی، قبیله
مناطق کشور را که دارای تشتت قومیتی بودند )مثل  یتأمین نظر شورای نگهبان برخ منظوربه

ارای جمعیت های قروه و بیجار استان کردستان که داستان سیستان و بلوچستان و شهرستان
ولی  ،ری استانی انتخابات مستثنا کردنداز برگزا ،زبان هستند(مذهب و ترکتوجه شیعهشايان 

)بروز و ازدياد  1اعالم کرد که اشکاالت بندهای  ،شورای محترم نگهبان بدون ارائه دلیل
ت به قوت خود باقی است )مجموعه نظرا 0و  0ای و مذهبی(، اختالفات محلی، قومی، قبیله

(. شايد بتوان گفت کاهش امکان انتخاب شدن 100: نظريه شماره 1301شورای نگهبان، 
تواند زمینه بروز جمعیت استان در انتخابات استانی مجلس که میهای کمنامزدهای شهرستان

که جغرافیای سیاسی ايران  همچنین ازآنجا .آوردها بین مناطق مختلف استان را فراهم درگیری
ای که گونهبه ،جنوب، شرق و غرب متأثر از عوامل قومی، زبانی و مذهبی استدر شمال، 

برگزاری  توان گفتبا برگزاری استانی انتخابات شايد دشوار باشد، پس می تحکیم وحدت ملی
به رقابت قومی، زبانی و مذهبی انسجام ملی را  شدن تبديلتواند با استانی انتخابات مجلس می

 (.13 :1300و ضرغامی،  دهزاتقی) کندمتزلزل 

 معرفی کاندیدای پیروز در انتخابات منظوربهانتخاب روش مناسب  عدم .4-3-4
واحده استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی که در دوره ششم مجلس به ماده

ن نمايندگی در سطح اروش زير را برای انتخاب نماينده از بین داوطلب ،تصويب رسیده بود
، در هر شهرستان داوطلب يا داوطلبانی که واحدهمادهاين  0هاد کرد. طبق تبصره استان پیشن

اند، نماينده يا نمايندگان استان از آن شهرستان دست آوردهباالترين رأی را در کل استان به
ايراد قرار گرفت:  مورددين شرح ين تبصره از طرف شورای نگهبان بشوند. امحسوب می

تر از ساير موردی که رأی داوطلبی در شهرستان پايیندر  واحدهماده 0برحسب تبصره 
داوطلبان شهرستان بوده و در استان نیز رأی وی از بسیاری از افراد ديگر داوطلب در 

افرادی که  ،ديگر عبارتبه .نماينده محسوب شده است ،های ديگر استان کمتر باشدشهرستان
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دهنده برای که تعداد رأیدرحالی) شده حذف ،رندرأی بیشتری دا ،در شهرستان يا کل استان
ده و نه در کل کرکسی که نه اکثريت آرا را در شهرستان کسب  و( کلیه داوطلبان يکسان است

نماينده  ،دست آورده استهای ديگر استان بهاستان اکثريت آرا را بین داوطلبان شهرستان
قانون  10و  1و اصول  3اصل  3غاير بند م حیث اين اين تبصره از روشود، ازاينمیمحسوب 

ی تشريح (. برا100: نظريه شماره 1301 اساسی شناخته شد )مجموعه نظرات شورای نگهبان،
کنیم استانی با دو نماينده يراد شورای نگهبان، فرض میا طرح پیشنهادی مجلس و ترراحت

گی دارد. با وضعیت کرسی نمايند يککداموجود دارد که دارای دو شهرستان است که هر 
کانديدای الف از حوزه فرعی شماره يک که نفر سوم شهرستان و نفر  1 شده در جدولتشريح

بیشتری از  یو کانديداهای ديگری که دارای آرا کندمیبه مجلس راه پیدا  ،سوم استان است
 .کنندنمیبه مجلس راه پیدا  ،اين کانديدا در شهرستان يا استان هستند

قانون اساسی که  3اصل  3بر مغايرت با بند محاسبه آرا عالوه یانتخاباتی برا چنین فرمول
های مادی و معنوی به رفع تبعیضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه

بدون  ،شده بود اشاره دارد که در بررسی مصوبه مجلس ششم توسط شورای نگهبان اشاره
ی مبنی بر کمرنگ شدن نقش مردم در تعیین نماينده منجر خواهد شد و ترديد به ايجاد احساس

شیوه محاسبه آرا موضوع  روازايننتیجه اين امر به کاهش مشارکت مردم خواهد انجامید.  در
قانون  3اصل  0دلیل کاهش مشارکت مردم مغاير بند اين مصوبه و نحوه انتخاب نماينده، به

نیل  منظوربهکارگیری همه امکانات ری اسالمی ايران در بهاساسی مبنی بر وظیفه دولت جمهو
به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش 

 (.13: 1330 باشد )پژوهشکده شورای نگهبان،می
 

لس . توزیع احتمالی آرا و انتخاب کاندیداها با فرمول پیشنهادی نمایندگان مج0جدول 
 در طرح استانی شدن انتخابات

کاندیداهای 
فرضی و حوزه 
انتخابیه فرعی 

 ایشان.

 رأیمیزان 
حوزه فرعی  در

 شهرستانی

 رأیمیزان 
در حوزه 

 اصلی استانی

رتبه از نظر 
 نتیجه و رأیمیزان 

 انتخابات

از « الف»کانديدای 
 1حوزه فرعی شماره 

نفر سوم شهرستان  15% 02%
 :نو نفر سوم استا« الف»

 به مجلس يافتهراه
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از « ب»کانديدای 
 1حوزه فرعی شماره 

نفر اول شهرستان  12% 05%
و نفر چهارم « الف»

نیافته به استان: راه
 مجلس

از « ج»کانديدای 
 يک شمارهحوزه فرعی 

شهرستان  دوم نفر 0% 05%
و نفر ششم « الف»

نیافته به راه :استان
 مجلس

از « د»کانديدای 
 0ه حوزه فرعی شمار

 شهرستان نفر دوم 35% 32%
و نفر اول استان: « ب»

 به مجلس يافتهراه
از « ه»کانديدای 

 0حوزه فرعی شماره 
نفر اول شهرستان  05% 05%

و نفر دوم استان: « ب»
 نیافته به مجلسراه

از « و»کانديدای 
 0 حوزه فرعی شماره

نفر سوم شهرستان  1% 05%
 :و نفر پنجم استان« الف»

 ته به مجلسنیافراه
 

بندی نمايندگان در ادوار ديگر مجلس هم سعی کردند به روشی بدون حذف کامل حوزه
بندی استانی را تصويب کنند و اين آمیختگی نتايج و طرح انتخاباتی شهرستانی، طرح حوزه

که طوریبه ؛با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدهای خاص برای معرفی کانديدای پیروز روش
نام فرعی ثبت هایحوزهيکی از  س دهم نمايندگان پیشنهاد کردند هريک از داوطلبان درمجل در

نماينده يا نمايندگان  ،انددست آوردهرين رأی را در استان بهیشتکنند و داوطلب يا داوطلبانی که ب
آرا را کسب  درصد 15شوند. البته بايد در حوزه فرعی حداقل استان از آن شهرستان محسوب می

شود يکی از معايب و ايرادات اين طرح عدم ارائه روش انتخابی مناسب کرده باشد. مالحظه می
 گرفته شده است. ايراد قرار و عادالنه است که بارها از طرف شورای نگهبان مورد

 حد نصاب یا عدد آستانه برای پیروزی در انتخابات  حذف .4-3-5
 ،استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی طرح يکی از ايرادات شورای محترم نگهبان به
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شهرستانی،  -صورت استانیکه برگزاری انتخابات به نحوبه اين  ؛انتخاباتی بود هایهزينهافزايش 
و ابهاماتی که در مقام اجرای مصوبه خواهد  هاپیچیدگیمطابق مفاد مصوبه مجلس، با توجه به 

زاری صحیح آن است که اين امر، به افزايش برگ منظوربه مختلف هایآموزشداشت، نیازمند 
عمومی  هایهزينهافزايش  موجب. موارد ديگری نیز وجود دارد که شودمی عمومی منجر هایهزينه

 شدقانون اساسی اعالم  35طريقه جبران آن، مغاير اصل  بینیپیشدلیل عدم بهرو شود، ازاينمی
طريقه  بینیپیشن مجلس برای رفع اين ايراد و نمايندگا(. 11 :1330پژوهشکده شورای نگهبان، )

جبران اين افزايش هزينه، حد نصاب يا عدد آستانه برای پیروزی در انتخابات را حذف و انتخابات 
دند. حد نصاب پیروزی، در انتخابات مجلس شورای اسالمی در مجلس اول کر ایمرحلهتکرا 
 چهارميک سپس و سوميکشورای اسالمی به که با تغییرات قانون انتخابات مجلس  بود دوميک

سايت اينترنتی رساند ) پنجميککاهش يافت و سرانجام مجلس دهم اين حد نصاب مهم را به 
 (. 10/0/1022 مجلس شورای اسالمی، هایپژوهشمرکز 

 رأیالزم برای حاکمیت  هایمؤلفهدر نهايت، حذف حد نصاب انتخاباتی که از  و کاهش
به انتخاب نماينده اقلیت به جای نماينده اکثريت  ممکن است ،انتخابات استاکثريت مردم در 

ديگر  درصد 05 یمردم باشد و آرا درصد 15منتخب ممکن است برگزيده  چراکه ،شود منجر
و نبود حد نصاب پیروزی  شودمیدلیل کثرت کانديداها که به پراکندگی منجر به دهندگانرأی

 اکثريت مردم مغايرت دارد.  رأیبا فلسفه انتخابات و حاکمیت  شود که اثربیدر انتخابات، 

 :بندی تلفیقیارائه راهکار حوزهوجوی الگوی مطلوب؛ در جست .5
 های مختلفبندیاستفاده از مزایای حوزه منظوربه ایمنطقه ـشهرستانی

 بندهای باال بندی شهرستانی و استانی که درردو روش حوزه با توجه به مزايا و معايب ه
و  ودمند شدو روش بهره بتواند از مزايای هرالگويی  مثابهبهارائه راهکاری که  شد،بررسی 

رسد و بهترين راهکار استفاده می نظربهبسیار الزم و ضروری  ،ها را به حداقل برساندمعايب آن
شده و انتخاب يعنی تعدادی از نمايندگان از حوزه شهرستانی است؛بندی ترکیبی از روش حوزه

 تواندمیچنین الگويی  تا مزايای هر دو روش حفظ شود. ،ایتعداد ديگری از حوزه منطقه
های نمايندگی با توجه به اينکه تعداد کرسی آيد. شماربهالگوی مطلوب برای انتخابات مجلس 

رات های گذشته با تغییشده است و انتخابات در طول دوره هر حوزه شهرستانی قبالً مشخص
تواند از ها میادامه برگزاری انتخابات در آن حوزه ،اندشده ها برگزارجزئی در همان حوزه

توان از ولی می، دشده برای برگزاری انتخابات به شیوه استانی جلوگیری کنمعايب اشاره
بندی ظرفیت موجود در قانون اساسی برای افزايش تعداد نمايندگان و استفاده از مزايای حوزه

هايی ای يا ايالتی حوزهبندی منطقهتر از شهرستان استفاده کرد. منظور از حوزهبا محدوده وسیع
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و  یها و تناسب فرهنگی، قومهای کشور و توزيع جمعیتی آنروی استان مطالعه باهستند که 
 درکه  هستند( 0تا  1ای شامل تعدادی استان )ند. هر حوزه منطقهشومذهبی پیشنهاد می

برگه  يعنی هر شخص در انتخابات دو ؛دهندای را تشکیل میيک حوزه انتخابی منطقه مجموع
تکمیل  است،ای که يکی مربوط به حوزه شهرستانی و يکی هم مربوط به حوزه منطقه، رأی را

که در اثر نظام انتخاباتی پیشنهادی در باال،  آيدگفته چنین برمیپیشاز توضیحات . خواهد کرد
در دسته  و فراتر خواهد رفت« نظام اکثريتی»اتی ايران از ساختار مرسوم نظام انتخاب

 10البته چنین نظام پیشنهادی با منطوق و مفهوم اصل  ،قرار خواهد گرفت« مختلط هایسیستم»
« جغرافیايی»و « انسانی»در آن، آشکارا به معیارهای  چراکه ،قانون اساسی همسويی دارد

 .(13: 1330موالئی، ) استپرداخته شده 
و  شده ای( شرح داده)شهرستانی و منطقه یبیبندی ترکابتدا طرح پیشنهادی حوزه ،در ادامه

ابتدا توزيع  ،. برای شرح اين طرحشودسپس مزايای اين طرح و اقدامات تکمیلی ديگر بیان می
ی میزان جمعیت کشور در سرشمار ،اعالم مرکز آمار ايران طبق .شوجمعیت ايران بررسی می

 توزيع 0جدول  استان کشور به شرح 31میلیون نفر است که بین  02در حدود  1335سال 
 (30 :1335 بودجه، مرکز آمار ايران، و اند )سازمان برنامهشده

افزايش  قانون اساسی مبنی بر 10بر اين اساس و با استفاده از ظرفیت موجود در اصل 
 1330به اينکه تعداد نمايندگان مجلس از سال سال و با توجه  12نماينده در هر  02تعداد 

نماينده به مجلس شورای  02تعداد  ،سال 02توان با توجه به گذشت می ،ثابت مانده است
میلیون نفری  02اسالمی افزود. برای توزيع اين نمايندگان بین کل کشور با تقسیم جمعیت 

 «ایمنطقه»يک نماينده  ،نفرمیلیون  0هر  ازایبه  ،آخرين سرشماری رسمی( براساسکشور )
های برای اين کار با تقسیم کشور به مناطق مختلف و در نظر گرفتن تناسب .شودمی اضافه

جدول  ای به شرحبندی منطقهحوزه ،فرهنگی، مذهبی و قومی و همچنین نحوه توزيع جمعیت
ن تغییری در . ناگفته پیداست که چنیدشوپیشنهاد می انتخابات مجلس دوازدهم منظوربه 3

قانون اساسی قابل اصالح و بازبینی است. شايان  10مقرر در اصل  هایبازهتعداد نمايندگان در 
همجواری و نزديکی »، معیار هااستانذکر است که مالک اصلی در کنار هم قرار گرفتن اين 

، «مجموع کل جمعیت ساکن در هر منطقه فرضی»است و با در نظر گرفتن معیار « جغرافیايی
 در نظر گرفته شده است.« يک نماينده»ساکن در آن منطقه، « دو میلیون نفر»برای حدود هر 

بودن همسو هستند؛ امری که « منصفانه»و « برابری»با معیارهای  هاشاخصاست که اين  گفتنی
تأکید  هاآنتوجه دوچندانی شده و بر  هابدانانتخاباتی آزاد و منصفانه  هاینظامامروزه در 

 (. 10: 1330)موالئی،  شودمیدی ج
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 00برحسب میلیون نفر جمعیت کشور به تفکیک استان. 8 جدول

 ردیف نام استان یتجمع ردیف نام استان یتجمع

 1 یآذربايجان شرق 3/3 13 فارس 05/0

 0 آذربايجان غربی 3/3 10 قزوين 03/1

 3 اردبیل 3/1 13 قم 3/1

 0 اصفهان 10/5 02 کردستان 1/1

 5 البرز 3/0 01 کرمان 0/3

 1 ايالم 50/2 00 کرمانشاه 35/1

 3 بوشهر 11/1 03 کهگیلويه و بويراحمد 31/2

 0 تهران 0/13 00 گلستان 03/1

چهارمحال و  35/2 05 گیالن 5/0
 بختیاری

3 

 12 یخراسان جنوب 33/2 01 لرستان 31/1

 11 خراسان رضوی 0/1 03 مازندران 3/3

 10 خراسان شمالی 01/2 00 مرکزی 03/1

33/1 
 

 13 خوزستان 3/0 03 هرمزگان

 10 زنجان 21/1 32 همدان 30/1

 15 سمنان 32/2 31 يزد 10/1

سیستان و  0/0 - - -
 بلوچستان

11 

 
 ای انتخابات مجلس شورای اسالمیبندی منطقهبندی پیشنهادی حوزهتقسیم .4 جدول

 ردیف نام استان جمعیت )میلیون نفر( تعداد نماینده

شرقی  يجانآذربايجان غربی، آذربا 0/0 0
 و اردبیل

1 
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 0 قزوين، زنجان و همدان 0 0

 3 گلستان، گیالن و مازندران 1/3 0

 0 خراسان شمالی، رضوی و جنوبی 3/3 0

سیستان و بلوچستان، کرمان و  3/3 0
 هرمزگان

5 

 1 فارس 0/0 0

 3 بوشهر، خوزستان و لرستان 1/3 0

، چهارمحال و بختیاری، اصفهان 3/3 0
 و يزد کهگیلويه و بويراحمد

0 

 3 کردستان، کرمانشاه و ايالم 1/0 0

 12 البرز و مرکزی 0/3 0

 11 تهران، قم و سمنان 15 0
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 ای انتخابات مجلس شورای اسالمیبندی منطقهتصویر حوزه .0 شکل

 

 

ندی بای به حوزهمنطقه -بندی شهرستانیدالیل ارجحیت حوزه .6
 استانی -شهرستانی
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بندی شهرستانی ای دارای مزايای توأمان حوزهمنطقه -بندی شهرستانیتوان گفت حوزهمی
بندی شهرستانی مبنی بر ارتباط چراکه هم مزيت اصلی حوزه است،بندی استانی و حوزه

 تررشناسس ونزديک نمايندگان با مردم را دارد و هم اينکه امکان حضور نمايندگانی توانمندتر 
 پردازيم.مزايای ديگری دارد که به تشريح آن می ،بر اين موضوعدهد. عالوهبه مجلس را می

همبستگی ملی و ارائه  ،تبع آنای و بههمبستگی منطقه . افزایش6-1
 استانیراهکار برای مشکالت بین

ود شبرگزاری انتخابات در چند استان برای انتخاب تعداد محدودی نماينده سبب می
های انتخاباتی بر محور توسعه کانديداهای مختلف تمرکز اصلی خود را در شعارها و برنامه

نتیجه افکار  های همجوار قرار دهند و درای و رفع مشکالت مشترک زندگی مردم استانمنطقه
و تبادل فکری بین انديشمندان و آحاد مردم شده عمومی منطقه با اين موضوعات بیشتر آشنا 

امکان طرح  ،عالوههشود. بهای همجوار آغاز میجانبه و دوشادوش استانتوسعه همه ورمنظبه
مسئله آب بین  برای مثال .شودمطرح می انتخاباتاستانی در اين زای بینراهکار برای مسائل تنش

هايی منجر شده بود های گذشته به بروز اختالفهای مختلف کشور در سالچند استان در بخش
يندگان هر حوزه به بیان نیازهای شهرستان حوزه انتخاباتی خود در اين خصوص پرداخته که نما

حل جامع برای حل مشکل ممکن گیری و ارائه راهشده بود تصمیم سبببودند و اين تشتت آرا 
نباشد. در اين خصوص حتی انتخاب نمايندگان استانی نیز با توجه به ماهیت مشکل که 

ای که اين چند استان نمايندگان منطقهولی درصورتی .تواند راهگشا باشدنمی ،استانی استبین
همراه استانداران پس از ايجاد بستر قانونی الزم توسط مجلس توانند بهمی ،مشترکی داشته باشند

در که را استانی ايجاد و اين مسائل عنوان کمیته رفع اختالفات بینای بهشورای اسالمی، کمیته
بايد توجه  د.کننحل  ،اندصورت معضلی الينحل درآمدهبه ،حد از لت تعصبات بیشعبهمواردی 

در  تواندمیداشت در کشورهايی با تنوع قومی، زبانی و غیره، توجه به نوع نظام انتخاباتی، 
 (.50: 1330موالئی، ) باشدتأثیر مستقیم داشته « هويت ملی»افزايش يا کاهش 

 ی مجلس شورای اسالمی ووزن علمی و تجرب افزایش .6-2
 افراد باتجربه و توانمندبرای حضور  سازیزمینه

و دارای تجارب و  رندسطوح کالن مديريتی فعالیت دا نی دردر کشور ما مسئوال
برای توسعه کشور  تواندمیاستفاده از تجربیات اين افراد  که ارزشمندی هستند هایتوانمندی

عنوان نماينده ر انتخابات مجلس شورای اسالمی بهتوانند دچنین افرادی میمفید باشد. 
 ،تجربی مجلس شورای اسالمی، علمی و و به باال بردن وزن فکری کردهای شرکت منطقه
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عنوان توانند )در صورت موفقیت در انتخابات( بهسای جمهور سابق نیز میؤد. حتی رکننکمک 
و تجربیات و  وندش نماينده يکی از مناطق کشور در مجلس شورای اسالمی حاضر

البته حضور اين افراد در انتخابات در  های خود را در اختیار مجلس بگذارند.توانمندی
ی تجربه يازده دوره مجلس شورای اسالمی ول ،انتخابیه شهرستانی هم مقدور است هایحوزه

سای ؤهمچون ر اند،داشتهنی که در سطوح کالن مديريتی فعالیت نشان داده است مسئوال
نظامی بازنشسته، تمايل چندانی به  فرماندهان يا سابق یهيسای قوه قضاؤيا ر سابق مهورج

اضافه  با. انتخابیه شهرستانی ندارند هایحوزهشرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی از 
بايد دارای سوابق  طبعاً ،ای که با توجه به گستردگی حوزه انتخابیهنماينده منطقه 02شدن 

وزن علمی و ، ر نمايندگان ديگر باشندبیشتیشتری نسبت به و مقبولیت ب بد رأیو س ترقوی
های افراد شاخص که و از تجربیات و توانمندی يابدمی تجربی مجلس شورای اسالمی افزايش

در مذاکرات مجلس و تصويب لوايح و  ،قبالً سوابق مديريتی يا اجرايی و نمايندگی داشتند
 شود.ها استفاده میطرح

احزاب و امکان ارزیابی واقعی از میزان محبوبیت احزاب و  . تقویت6-3
 های سیاسی بین مردمتشکل

تقويت احزاب و  ،بندی استانی مجلس شورای اسالمیيکی از مزايای ذکرشده برای حوزه
تواند در انتخابات مجلس شورای اسالمی با که اين مهم می استهای سیاسی حزبی فعالیت
توان پس از سازماندهی مناسب می زمینهای محقق شود. در اين منطقه -ستانیبندی شهرحوزه

 همچنینصورت تناسبی هم انجام داد. ای را بهنماينده منطقه 02انتخاب  ،احزاب سیاسی
معیاری از  ،شودمجالس منجر می و هادولتبر نتايجی که به تشکیل مختلف عالوه انتخابات

با توجه به اينکه در انتخابات  است.ها و احزاب مختلف احمیزان محبوبیت و مقبولیت جن
عواملی غیر از تفکر  ،های کوچک(خصوص در شهرستانبهبندی شهرستانی )مجلس با حوزه

ريزی برای توانند با برنامهسیاسی شخص يا حزب متبوع نماينده تأثیرگذارند، احزاب می
 کردهبین مردم تحلیل  ان مقبولیت خود رامیز ،ای انتخابات مجلسبندی منطقهشرکت در حوزه

 ند. کنهای مردم تنظیم خواسته براساسمشی خود را ها و خطو برنامه

 برای انتخابات ریاست جمهوری . آمادگی6-4
های محدود شهرستانی نمايندگی مجلس و دلیل فاصله بسیار زياد حوزهدر کشور ما به

گستردگی و تعداد افراد  نظر ازياست جمهوری حوزه بسیار گسترده و وسیع ملی انتخابات ر
توانند کانديدای بالقوه انتخابات کننده و میزان رأی فرد منتخب، نمايندگان مجلس نمیشرکت
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سای جمهور ؤتعداد آرای مأخوذه ايشان در مقايسه با ر ،چراکه اوالً ؛رياست جمهوری شوند
اند تا به امروز در ندگان مجلس توانستهحداکثر رأيی که نماي برای مثال ،است کممنتخب بسیار 

که درحالی ،(1: 1333 بوده است )وزارت کشور، رأی میلیون 5/1حدود  ،انتخابات کسب کنند
)خبرگزاری  است رأی میلیون 13سای جمهور در چند انتخابات اخیر حدود ؤر یمیانگین آرا
اند کانديدا شده هيک حوزه انتخابیفقط از  معموالً مجلسنمايندگان  ،ثانیاً ؛(1: 1022 خانه ملت،

دلیل  ینهای ديگر ندارند. به همها يا حوزهو اطالعی از میزان محبوبیت خود در شهرستان
بیند و معموالً کانديداهای جمهوری میکمتر نماينده مجلسی خود را در حد کانديدای رئیس

اينکه قبالً در انتخاباتی  دلیلند يا شايد بههسترياست جمهوری در چند دوره مختلف تکراری 
 بسیار پايینی یآرا ،اند و درک درستی از میزان مقبولیت خود در بین مردم ندارندشرکت نکرده

نماينده که در بین مردم چند  02توان با انتخاب می ،برای حل اين مشکل .نندککسب می را
تعداد زيادی کانديدای  ،چندمیلیونی دارند یآرا کدام هرشده هستند و استان همجوار شناخته

بالقوه رياست جمهوری آماده کرد که در صورت داشتن توان و برنامه الزم در انتخابات رياست 
نند. البته تصدی پست کشرکت  ،عنوان کانديدايی که شانس پیروزی داشته باشندبه ،جمهوری

جلس دارد و نمايندگی م اهای ماهوی برياست جمهوری با توجه به ماهیت اجرايی آن تفاوت
توانند کانديدای مناسب برای انتخابات رياست جمهوری باشند که بديهی است نمايندگانی می

ذکر است  . شايانهم باشند اجرايیهای ربه در حوزهدارای علم و تج ،محبوبیت مردمی برعالوه
 اکهچر ،محدود به موارد مذکور نیست ایمنطقهشهرستانی و  بندیحوزهبرای  ذکرشدهمزايای 

شهرستانی،  هایحوزهنمايندگی در  هایکرسی، با توجه به حفظ بندیحوزهدر اين روش 
 بندیحوزهنسبت به ) يش مشارکت مردم در انتخاباتافزا ، همچونبندیحوزهمزايای آن 

و  هاشهرستانمردم با نمايندگان و تالش برای رفع مشکالت  ترراحتاستانی(، ارتباط 
 قومی و مذهبی نیز وجود دارد. هایتفرقهجلوگیری از 

بندی تکمیلی پس از اجرایی شدن طرح حوزه هایپیشنهادارائه  .7
  ایمنطقه -انتخاباتی شهرستانی

 ،توان با انجام اقدامات تکمیلی ديگرمی ،ایمنطقه -بندی شهرستانیشدن طرح حوزه پس از اجرا
 شود.تکمیلی به شرح زير اشاره میم مهکه به دو طرح  و مطلوب اداره کردامور کشور را بهتر 

تمرکزگرایی در مدیریت کشور با تأسیس مراکز  کاهش .7-1
 ای )ایالتی(گیری منطقهتصمیم

 ،وجود آمديکی از مشکالتی که در کشور ما پس از تقسیمات کشوری دوره پهلوی اول به
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در شرايطی  .شدمعضالت بسیاری  سببتبديل دولت گسترده به دولت متمرکز بوده است که 
بر دولت مرکزی که در تهران مستقر بود و تصمیمات اساسی کشور عالوه ،که قبل از آن دوره
های مختلف کشور وجود داشتند که به امور های محلی در بخشدولت ،دشتوسط آن اخذ می

به با توجه  .کردندشدند(، رسیدگی میداخلی آن منطقه يا ايالت )که آن زمان مملکت نامیده می
ای بسیاری از مسائل با توجه به شرايط منطقه ،گستردگی کشور ما و تنوع قومیتی و فرهنگی

بسیاری  ،سیستم و تمرکز کامل دولت در تهرانآن شد که متأسفانه با از بین رفتن وفصل میحل
 (.3 :1333 خوان،توجهی قرار گرفت )نوحهای مورد کماز مسائل منطقه

توانند کمیته يا شورای می ،های منتخبراه استانداران استانهمنمايندگان ايالتی به
گیری ايالتی را تشکیل دهند که با قانونگذاری مناسب و تفويض اختیار از دولت مرکزی تصمیم

و تصمیماتی متناسب با نیازهای منطقه اخذ  کرده وفصلبرخی از مسائل را حل ،به اين کمیته
در اين شورا  (علت کثرت ايشانبه) شهرستانیهای حوزهنمايندگان  يتکه عضودرحالی کنند،
تضییع حقوق  سببها هم تواند عملی باشد و عضويت نمايندگان مراکز استاننمی

تواند با می ،ای که منتخب چند استان استکه نمايندهدرحالی ؛شودهای ديگر میشهرستان
 د.کنمنطقه دخالت گیری مسائل آن يند تصمیماای در فرحضور در شورای منطقه

بندی ای به حوزهمنطقه -بندی شهرستانیتبدیل حوزه امکان .7-2
 ای.های منطقهای و ایجاد مجلسمنطقه

آمیز حداقل يک دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با یتپس از برگزاری موفق
وگیری از و جل ایمنطقهطرح بهتر مسائل  منظوربه توانمی ای،منطقه -بندی شهرستانیحوزه

هم با ايجاد  ایمنطقه، مجلس ایمنطقهاختصاص وقت مجلس شورای اسالمی به مباحث 
به  اشقانونیبسترهای قانونی شکل گیرد و مصوباتی را در راستای حدود وظايف و اختیارات 

گرفتن واقعیات مربوط به  نظر دروضعیتی جديد با  هتصويب برساند. چنین نهادی دربرگیرند
در صورت تحقق، به تمرکززدايی  الگويی که ی، طبیعی، قومی و... خواهد بود؛تنوع اقلیم

نزديکی بیش از پیش نهادهای  ساززمینهگسترده در امر حکمرانی در ايران منجر خواهد شد و 
خواهد شد. در اين صورت، مجلس  ایمنطقهقانونگذار با واقعیات اقلیمی، بومی، محلی و 

در حوزه مسائل اساسی و بااهمیت  قانونگذاریبه  ، بیشترس ملیمجل مثابهبهشورای اسالمی 
 خواهد شدبررسی  ایمنطقهای در مجالس مباحث منطقهعموم پرداخت و خواهد  ملی

 (.10: 1330موالئی، )
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 گیرینتیجه
بندی حوزه مرتبط با تمختصر از برخی موضوعادر اين مقاله پس از بررسی و تحلیل 

به بررسی  ،های محدود )شهرستانی( و گسترده )ملی(و معايب سیستمو بیان مزايا انتخابات 
های اصلی نگاه قانون اساسی به مجلس و وظايف نمايندگی پرداخته شد و ضمن بیان دغدغه

با لحاظ کردن الزامات  يتنها در ،بندی استانی انتخابات مجلس شورای اسالمیطراحان حوزه
ای به انتخابات مجلس شورای اسالمی با بندی منطقهاضافه شدن حوزه یشنهادپ ،قانون اساسی

 ،هاترين آنکه مهم داردد که مزايا و امتیازات زيادی شقانون اساسی ارائه  10استفاده از اصل 
های حزبی و کاهش تمرکزگرايی و توجه به نیازهای بومی هر منطقه از کشور، کمک به فعالیت

 به گشايش تواندمیو اين وضعیت  استالمی افزايش وزن علمی و تجربی مجلس شورای اس
 امر حکمرانی منجر شود. در

قانون اساسی و عدم افزايش تعداد نمايندگان  10مجوز اصل  ذکر است با توجه به شايان
ها و همچنین جمعیت کل سال اخیر و توزيع جمعیت کشور در بین استان بیستمجلس در 

صورت راحتی و بهبه فراهم است و مايندگین سهمِ 02 فضای قانونی برای افزايش کشور،
بندی دقیق آن در اين یم و تقسیمهکه راهکار تس توزيع است قابل هابین استان ،تقريباً عادالنه
بهترين زمان اعمال قانون پیشنهادی  ن،از ديدگاه نگارندگاو  شده است مقاله پیشنهاد

 .است عدی مجلس شورای اسالمی، انتخابات بایمنطقه -بندی انتخاباتی شهرستانیحوزه
-بندی انتخاباتی شهرستانی، استانی و شهرستانی از سه حوزه يکنهايت تأثیر انتخاب هر در
ذکر است  شايانکنیم. بندی میجمع 0ای را بر اهداف مهم انتخابات مجلس در جدول منطقه

ده است. شدت تأثیرات ش طور مشروح درجمستندات و داليل مربوط به اين جدول در متن مقاله به
 تواند موضوع کارهای تحقیقی ديگری باشد.میمذکور شده در جدول مثبت و منفی اشاره

 

 
های مختلف بر اهداف انتخابات . بررسی تطبیقی تأثیر انتخاب حوزه بندی0جدول 

 مجلس شورای اسالمی

بندی حوزه هدف انتخاباتی
 شهرستانی

 بندی استانیحوزه
 

 -نیبندی شهرستاحوزه
 ای منطقه

اختصاص وقت 
مجلس به طرح مسائل 

 اساسی

 تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر منفی
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افزايش وزن علمی 
 و تجربی مجلس

 تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر منفی

کاهش اختالفات 
 ایای و طايفهیلهقب

 تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر منفی

و  هويت ملی
جلوگیری از تفرقه 

 مذهبی و قومی

 تأثیر مثبت تأثیر منفی مثبتتأثیر 

افزايش مشارکت 
 مردم در انتخابات

 تأثیر مثبت تأثیر منفی تأثیر مثبت

 تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر منفی رشد تحزب
تر حل راحت

 مشکالت بین استانی
 تأثیر مثبت تأثیر مثبت تأثیر منفی

تر ارتباط راحت
مردم با نمايندگان و 

تالش برای رفع 
 کالت شهرستانیمش

 مثبتتأثیر  تأثیر منفی تأثیر مثبت

تعیین حد نصاب 
برای پیروزی در 

 منظوربهانتخابات 
حاکمیت نهايی نظر 

 اکثريت مردم

 مثبت تأثیر منفی تأثیر مثبت تأثیر

 منابع

 فارسی (الف 
 ، چ اول.گیل: ، تهرانآمریکا متحده ایاالت اساسی قانون(، 1302ارشدنژاد، شهرام ) .1
استانی شدن انتخابات؛ »(، 1335) ری، قاسم؛ راستی، عمران؛ میکانیکی، جواداکب .0

، «ی انتخابیه استان خراسان جنوبیهاحوزهید بر تأکيی، با تمرکززداتمرکزگرايی و 
 .1 ش، يازدهم، سال خراسان اجتماعی-فرهنگی مطالعات ترویجی علمی فصلنامه
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تحلیل »(، 1332) ، عبدالوهابخوجم لی نیا، محمدرضا؛؛ حافظ، زهراپوراحمدی .3
، سال تیکیژئوپل فصلنامه، «انتخابی استان گلستان بعد از انقالب اسالمی هایحوزه
 .1، شهفتم

، اسالمی شورای مجلس انتخاباتی قوانین مجموعه(، 1332اداره کل امور انتخابات ) .0
 .چ اول ،شورای نگهبان : انتشاراتتهران

 خصوص در حقوقی مشورتی مجمع هارنظراظ، (1330) پژوهشکده شورای نگهبان .5
، کد اسالمی شورای مجلس انتخابیه هایحوزه شدن شهرستانی -استانی طرح

 .1330رماه ی، ت3020210گزارش 
استانی شدن انتخابات مجلس شورای »(، 1300شبیر ) ،ضرغامی ؛جواد زاده،تقی .1

 .0، ش چهارم، سال سیاسی علوم پژوهشنامه، «اسالمی

های انتخابیه در انتخابات ارائه مدل شناورسازی مرز حوزه» ،(1330رضايی، سوده ) .3
 هایسیاست فصلنامه ،«یمجلس شورای اسالمی بر مبنای افزايش سرمايه اجتماع

 .12، ش سوم سال، کالن و راهبردی

 کشور 6 انتخاباتی هاینظام تطبیقی مطالعه(، 1331شهرزاد )، پناهیشريعترستگار  .0
 . 15023های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل وهشمرکز پژ شرقی، اروپای

 نتایج گزیده (،1331بودجه، مرکز آمار ايران ) و رياست جمهوری، سازمان برنامه .3
دفتر رياست، تهران: انتشارات چ اول،  ،0431 مسکن و نفوس سرشماری عمومی

 المللی مرکز آمار ايران.های بینروابط عمومی و همکاری

 لو،نبیحسین  ۀترجم، «های انتخاباتیطراحی نظام»(، 1301) رينولدز اندره .12
 .10، ش ششم، دوره جديد سال حقوقی رسانیاطالع

مرکز : ، تهرانفرانسه مجلس انتخابات قانون(، 1303) ی، سید محمدمهدیجرا .11
 ، چ اول.های مجلس شورای اسالمیپژوهش

 و قوانین مجموعه (،1331پور اردکانی، سید مجتبی )حسینی ، محمدهادی؛زرافشان .10
چ  ، ويراست چهارم، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان،انتخابات مقررات

 دوم.
تهران: ، سیاسی نهادهای و اساسی حقوق(، 1330، ابوالفضل )پناهیشريعتقاضی  .13

 .چ چهارم، دانشگاه تهران انتشارات
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سسه ؤم تهران: ،انتخاباتی هاینظام تطبیقی بررسی(، 1300محمودرضا ) پژوه،گلشن .10
 .چ اول ،تهران معاصر فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار

 هایرویه و حقوق در منصفانه و آزاد انتخابات(، 1301گودوين گیل، گای اس ) .15
سسه مطالعات و ؤمتهران: سید جمال سیفی، سید قاسم زمانی، ه ، ترجمالمللیبین

 ، چ دوم.های حقوقی شهر دانشپژوهش

بندی انتخابات مجلس شورای شناسی حوزهیبآس»(، 1331) حسن ،محمدی .11
 .1/1، ش 3، دوره 31، بهار فقه و حقوق سیاسی مطالعات ،«یاسالم

 شدن استانی بر ایمقدمه(، 1330) های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش .13
 .13302، کد مسلسل اسالمی شورای مجلس انتخابات

 تخصصی نشست ارشگز(، 1301های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش .10
 .1503، شماره مسلسل انتخابیه هایحوزه شدن استانی طرح درباره

 و موافقان نظرات به نگاهی(، 1303های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش .13
، اسالمی شورای مجلس انتخابات در انتخابیه هایحوزه شدن استانی مخالفان

 .12130شماره مسلسل 
 مورد در نگهبان شورای نظرات مجموعه ،(1303) مرکز تحقیقات شورای نگهبان .02

 دادگستر. تهران: ، دوره ششم، سال سوم، چ اول،اسالمی شورای مجلس مصوبات

 حقوق رشته ارشد کارشناسی ،انتخاباتی هاینظام جزوه(، 1330) موالئی، آيت .01
 ، دانشگاه بوعلی سینا.عمومی

 تکوین بر مجلس انتخابات شدن استانی پیامدهای(، 1333) ، مهدینژاد خلیلی .00
 . 13131های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل مرکز پژوهش ،سیاسی احزاب

 فصلنامه، «یتقسیمات کشوری در دوره پهلو یارهایمع» ،(1331) حامد ،خواننوحه .03
 .3ش  ،، پايیزخردنامه تخصصی علمی،

 .330تیر، ش  10، شرق روزنامه، «دموکراسی چیست»(، 1305يوسفی، صفر ) .00

 تینب( ال
25. Dowse, E.R, Hughes, A. j. (1974), Political Sociology, Vol. 7, 

No 2, London: Wiley. 
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 ج( اسناد الکترونیک
وزارت کشور جمهوری اسالمی  سایت نتایج انتخابات مجلس شورای اسالمی، .1

 .6/2/1199 مراجعه: آخرین ،https://www.moi.irایران،

خبرگزاری  سایت خانه ملتیازده دوره انتخابات ریاست جمهوری در یک نگاه،  .2
 .11/2/1111 آخرین مراجعه: ،https://www.icana.irمجلس شورای اسالمی، 
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