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Abstract 
At present, Iran has a two-round electoral system whereby the candidates compete 

with each other within the framework of the Act on Electoral District Boundaries. 

After the sixth legislative session, the Iranian parliament passed various bills in order 

to reform the electoral system with the focus on expanding the constituency from 

regions to provinces and change the election mechanism from absolute majority 

to relative majority or mixed (majority-proportionality) system. However, none of the 

proposals has received the Guardian Council's final approval. In the proposed 

systems, there is a posibility that a candidate not elected by people enters the 

parliament as their representative. The objections are mostly aimed at the absolute 

majority system while in this system the election results are clear and unambiguous. 

In the view of a constitutional judge, if the election is to be held at a provincial level, 

the proposed model has to provide a mechanism by which the elected candidate 

obtains the majority of the votes both in provincial and regional constituencies 

(Article 6). Moreover, attention will shift to densely populated areas by changing the 

electoral precincts, which will adversely affect voters' participation in sparsely 

populated areas (Article 3). Furthermore, provincial elections are not compatible with 

some of the clauses of the General Policies Of Election (Article 110, paragraph 1). 

Moreover, with the implantation of this plan, the costs of holding elections will 

increase, which is against the principle of revenues and costs balance (Article 75). 

According to Article 85, the elected candidates have the right to comment on trans-

regional issues. Establishing a balance between regional and national interests is a 

prerequisite to any fundamental changes in the electoral system. 
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 چکیده

ای استت کته ق تن  نا داوقل تان بتر م  تای       بات ایران براساس اکثریت دومرحلهنظام فعلی انتخا
ک  تد  ستا از دواۀ م تر تن تینا     های انتخاباتیا بتا هتر اقابتت متی    قانون تعیین محدودۀ حوزه

م ظوا اصالح نظام انتخاباتی با محوایت گسترش حوزۀ انتخاباتی از ستح  م حنته بته استتان و     به
ت است ی،ا مللتا   -ز مدل اکثریت محلن به نست ی یتا مختتلا ثاکثریتتی    تغییر سازوکاا گزی ش ا

های سی  هادی نتوانسته است مُهتر  یک از قرحهای گوناگونی اا تصویب کردا اما تاک ون هیچقرح
های سی  هادیا این احتمال وجود دااد داوقل ی به مللتا  تأیید مواای نگه ان اا بگیرد  دا نظام

ن وده است  ایرادها بی تر به نظام اکثریتت محلتن معحتوس استتا حتال      ااه یابد که م تخب مردم 
 نکه دا این نظام نتیلۀ انتخابات کامالً اومن و بدون ابهام است  از دید داداس قانون اساسیا اگتر  
انتخابات بخواهد دا حوزۀ استان صوات بگیردا مدل سی  هادی باید سازوکاای اا فتراهر ک تد کته    

بتر ایتنا   ،  عتالوه 6ای، حائز اکثریت  اا بامتد ثاصت    حوزه ثاستانی و م حنهفرد م تخب دا هر دو 
ها اا به م اقن سرجمعیت معحوس خواهد کرد که بتر ارتر  نا م تااکت    تغییر حوزۀ انتخاباتیا نگاه

متدن بتا برختی ب تدهای      ،  استتانی 3یابتد ثاصت    جمعیت کاهش میویژه دا نواحی کرمردمی به
،  همچ ین با اجرای ایتن قترحا هزی تۀ    110اص   1بات مغایرت دااد ثب د های کلی انتخاسیاست

،  75یابد که با اص  توازن دا متد و هزی ته همختوانی نتدااد ثاصت       برگزاای انتخابات افزایش می
ای اا دااد؛ برقراای ت اسب میان حن اظهاانظر دا مواد مسائ  فرام حنه 84نمای ده براساس اص  

 نیاز هر گونه تغییر ب یادی دا نظام انتخاباتی است لی سیشای و معالین م حنه

 کلیدواژگان
 مدنا سیاست کلی انتخابات مواای نگه انا مللا مواای اسالمیا نظام انتخاباتی استانی 
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 مقدمه

یی دااد  اجترای  بستزا ساالای دااندا نظتام انتخابتاتی اهمیتت    هایی که ماهیت مردمدا حکومت
کته ایتن   قتوای خاباتیا تأریر خاصی دا نحوۀ توزیع قدات سیاسی دااد؛ بههای انتهریک از مدل

گیتریا برختی احتزای سیاستی از عرصتۀ      احتمال دوا از ذهن نیست که با تغییر ستازوکاا ایی 
  اهمیت موضوع از ابتدا مواد توجه  نها موندمدیریت ک وا ک اا بروند و احزای اقیب جایگزین 

ا گرفتا ولی منرا مد کته مللتا متواای استالمی دا ایتن      مللا مؤسسان قانون اساسی قرا
،  وظیفتۀ قتانون   399-400: 1364گیری ک د ثم تروح متذاکرات قتانون اساستیا     مواد تصمیر

اساسی بیان مسائ  عمده و کلی استا از این حیثا احالۀ تعیین مدل انتخاباتی بته قتوۀ من  ته    
ای نظام انتخاباتی ایران اکثریت دومرحلهحاضر  اسد  دا حالنظر میاقدامی م حنی و داست به

یاب تد  تلربتۀ   است که ق ن  نا داوقل ان دا صوات کسب تعداد معی ی  اا به مللتا ااه متی  
نزدیک به بیست سالا برخی نمای دگان مللتا ست لر اا بتر  ن دامتت کته بتا ااائتۀ قرحتیا         

قترح دا  ن دواه بتا اق تال    نخستین گام اا دا ااستای استانی مدن انتخابات بردااندا ولی ایتن  
موضوع استانی مدن انتخابات دا مللا م ر با جدیت بی تری سیگیری  1او ن د چ دانی اوبه

و به مواای نگه ان فرستاده مد  مللا هفتر با دا نظر گرفتن ایرادهای موااا قرح متذکوا اا  
ی مللتا نظتر   قترس ک تد  قترح اصتالح     ن اا بر امکالدوبااه به جریان انداخت و تالش کرد 

او بترای براستی بی تتر بته کمیستیون ام یتت و سیاستت        مواای نگه ان اا تأمین نکردا ازاین
ک تاا  مده از ستوی متوااا بته    خااجی مللا ااجاع مد  کمیسیون مذکوا با تأیید موااد محرح

دا سی مخالفت نمای دگانا قرح با برختی اصتالحاتا    2استانی مدن انتخابات ایی داد  گذامتن
مواای نگه ان باا دیگر بر نظتر ختود ساف تاای کترد و ایتن قترح دا        3اه به تصویب اسید دوبا

: 1389مللا هفتر هر نتوانست به موفنیتی دستت یابتد ثمرکتز تحنینتات متواای نگه تانا       
،  با  غاز به کاا مللا ه ترا قانون جدید احزای تصویب مد  این موضوع س ب متد کته   603

ه دا مرکز توجه قوۀ من  ه قراا گیترد  مللتا دا منایسته بتا ادواا     استانی مدن انتخابات دوباا
دلیت   مختلفا دا این دواها از نظر عملی تالش کرد که نظر مواای نگه ان اا جلب ک دا اما بته 

مللا نهر همان د اسالس سی ین ختود   4سیچیده بودن قرح سی  هادیا عمالً ااه به جایی ن رد 
« استتانی متدن  »دست نیامد  قترح  که نتیلۀ ملموسی از  ن به هایی دا این زمی ه بردامتگام

 دا مللا دهر تصویب مد و به مواای نگه ان افت و مواا اخیراً  ن اا اد کرد 
ترین دغدغۀ حامیان استانی متدن انتخابتاتا تغییتر اویکترد مللتا از      اسد مهرنظر میبه
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ا اموا اجراییا موجب مده استت  های محلی به ملی است  دخالت اوزافزون نمای دگان دموضوع
غیتر از  نا  که ای ان از وظیفۀ اصلی خود که نظاات بر اجرای داست قوانین استا بازبمان د؛ به

ی ننض اص  تفکیک نوعبه یدا می حسایبهمداخله دا مسائلی که جزء وظایف ذاتی قوۀ ملریه 
تنویتت   1انتد  ه امااه کردهمود  منام معظر اه ری هر دا سخ انی به این مسئلقوا محسوی می

های کالن ک وا و جلتوگیری از گترفتن   محوا مدن سیاستمثابۀ حلنۀ مفنودها برنامهاحزای به
های مهر استانی مدن انتخابتات استت  دا منابت ا    های منحعی و زودگذا از دیگر مزیتتصمیر

ت کمتتری داانتدا   مخالفان بر این اعتنادند که با اجرایی مدن این قرحا به م اقنی کته جمعیت  
توجه زیادی نخواهد مد  این موضوع تأریر بسزایی دا فرای د م ااکت مردم دا انتخابات خواهد 
دامت  فنتدان عتدالت انتخابتاتی و برگزیتده متدن امخاصتی کته امکانتات متالی یتا اات تاقی            

 دهد تری دااندا ت عیض نااوا اا دا جامعه ترویج میگسترده
تلف با قرح استانی مدن انتخابات از دو م ظتر قتانون اساستی و    مواای نگه ان دا ادواا مخ

مرع به مخالفت برخاسته است  این تحنین داصدد است که دالی  مخالفتت ایتن نهتاد و عتدم     
قتوا  موفنیت اصالح چ دبااه از جانب مللا مواای اسالمی دا ااستای تأمین نظر متواا اا بته  

دا سی ساسخگویی بته ایتن سرستش استت کته چترا       ع اات دیگر این مناله کام  براسی ک د  به
ای و استتانی از  هتای م حنته  های مللا با وجود برقتراای تتوازن میتان حتوزه    یک از قرحهیچ

دیدگاه داداس قانون اساسی با اصول قانون اساسی مغایرت دااد  ماید هتیچ قرحتی بته انتدازۀ     
هتای  می متواد تأکیتد ج تاح   استانی مدن انتخابات دا تاایخ ادواا مللا سا از اننتالی استال  

سالۀ مللتا بته تغییتر    مختلف سیاسی حاکر بر ساالمان قراا نگرفته بامد  اصراا بیش از بیست
نظام انتخاباتیا امری اتفاقی یا تمای  گرایش خاص سیاسی نیستا بلکه بیانگر نیاز م رمی است 

ابت تا بته  اای عمتومی از    ک تد   که قوۀ من  ه دا ایفای بهتر وظایف ذاتی خودا  ن اا دن ال متی 
ستاالای از اهگتذا برگتزاای    ناسذیر نظام جمهوای استالمی استت  متردم   اصول ب یادی و جدایی

گیرد  از این حیثا نظام گتزی ش کتااگزااان حکتومتی اهمیتت واالیتی دااد       انتخابات مک  می
واا تنری تاً  م ظوا ار ات مغتایرت قترح متذک   مواای نگه ان دا است اد به اصول قانون اساسی به

هتای مختلتف مللتا کته     اویۀ واحدی دامته است  اوش سژوهش بر این اساس است که قرح
ای براسی خواهد مد  مایان یتاد وای استتا دا   صوات منایسهاندا بهبراساس یک م  ا اد مده

ای لا فنا به ایرادهایی سرداخته مده که اجازه نداده است نظام انتخابتاتی مللتا تغییتر ک تد      
ع تاات قترح سی ت هادیا از اظهتاانظر      بتودن  زی مابهامدلی  یر ایرادها و مواادی که مواا بهسا

هتای انتخابتاتی   اسد براستی نظتام  نظر میخودداای کردها از موضوع این تحنین خااج است  به
م ظوا واکتاوی دقیتن دالیت  متواا دا     های موافنان و مخالفان قرح مذکواا بهمتداول و دیدگاه

هتای انتخابتاتی نگتااش یافتته     هایی که دا مواد نظتام مغایرتا ضروای است  برخی کتایاعالم 
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انتدا امتا چرایتی مخالفتت متواای      قوا گذاا به موضوع استانی مدن انتخابات سرداختته استا به
 قوا مستن  براسی ن ده است نگه ان به

 

 های انتخاباتینظام
متمایت   « اکثریتتی »ی اسالمیا گاهی به نظام مده دا ادواا مختلف مللا موااهای ااائهقرح

ک د و دا برخی مواقعا بتا تحتول   است و با تغییر وسعت حوزۀ انتخاباتیا هدس خود اا دن ال می
ک د  سیش از بحث دا متواد  اا جایگزین اوش فعلی می« ت اس ی»کلی دا نظام انتخاباتیا میوۀ 

خابتاتا ضتروات دااد بته دو نظتام مهتر      دالی  عدم موافنت مواای نگه ان با استانی متدن انت 
های سی  هادی برای اصالح نظتام انتخابتاتی مللتا    انتخاباتی که هموااه مدنظر من ن دا قرح

 مختصر امااه مود قوا بوده استا به

 

 نظام اکثریتی .1
دستت بیاوانتدا   هتای انتخابتاتی بته   براساس این اوشا امخاصی که بی تترین ایی اا دا حتوزه  

تترین نتوع نظتام    مده دا این سامانها سادهکاا گرفتهموند  اوش بهای ده م اخته میع وان نمبه
های  ید  اساس این میوۀ انتخاباتی بر این م  ا استواا است که دا حکومتمماا میانتخاباتی به

اندی ته اا   نیا تواندیممود و این سازوکاا دموکراتیکا ااادۀ اکثریت با برتری عددی حاص  می
 ،  78: 1396مع ا نمای دگی ک د ثم صوایانا تمام به 

بتر واده  هدس از برگزاای انتخابات با چ ین اومیا ت کی  نهتاد قداتم تد و بار تات بترای     
اهداس حزی سیروز استا نه نمای دگی اق اا گوناگون با عنایتد سیاستی مختلتف  دا ایتن      کردن

قتوا ق یعتی داگیتر مستائ  و     ه بته اوشا ک وا به م اقن متعدد انتخابتاتی تنستیر و نمای تد   
های کوچکا بته مت اخت نست ی    ویژه دا مهرمود  کسب  اا بهم کالت حوزۀ انتخابی خود می

 افراد و اضایت  نان از داوقل ان بستگی دااد 
  1متود:  انتخابات دا نظام اکثریتی با دا نظر گرفتن حد نصای الزما به دو بخش تنسیر می

دستت  وادا سیتروز انتخابتات    ها هر داوقل ی کته بی تترین ایی اا بته   اکثریت ساده: دا این میو
هتای انتختابی   ک د  ن حوزۀ انتخاباتی چ د کرسی دا مللا یا ستایر نهتاد  مود و فرقی نمیمی

  اکثریت ویژه: برخالس اکثریت نس یا کسب باالترین 2دامته بامدا مان د مواای اسالمی مهر؛ 
دستت  بات نیستا بلکه داوقلب باید منتداا معی تی از  اا اا بته   ایی ت ها مالک موفنیت دا انتخا

یک از داوقل ان دا دوا نخست نتوانست د حد نصای الزم اا اختذ ک  تدا دو برابتر     واد  اگر هیچ
یاب تد  دا دوا دوما اکثریتت نست ی متالک     ا به مرحلۀ بعدی ااه متی ماندهیباقهای تعداد کرسی

 ،    169: 1382واای اسالمی ثایوبیا خواهد بودا مث  انتخابات مللا م
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 . نظام تناسبی2
نظام ت اس ی دا منایسه با نظام اکثریتیا تفاوت ب یادی و اساسی دااد  اوش ت اس ی به هریتک  

 نکته حتداق  معیتاا ایی اا بیاوانتدا دا ساالمتان کرستی اختصتاص         متر  بهاز احزای سیاسی 
ده تدگان تمایت    ستی و نمتایش گترایش ایی   دهد  این اوش انتخاباتی بی تر به عدالت سیامی

« برنده –بازنده »گاه قربانی خواست اکثریت نخواهد مد  مفهوم دااد  به سخن دیگرا اقلیت هیچ
قرفداا سیاستی نیتز فتراهر    های کربازد و امکان م ااکت گروهدا این اوش انتخاباتی انگ می

ش  اا سیچیتدگی خاصتی دااد    متود و متماا  مود  انتخابات فنا دا یتک مرحلته اجترا متی    می
  1متود:  هتای سیاستی تنستیر متی    های ساالمان براساس سه ضریب متفاوت میان گتروه کرسی

مماا تعتداد افترادی کته ایی     های مللا دا یک حوزۀ انتخاباتی بهضریب حوزه: تعداد کرسی
دا نظر گرفتته    ضریب رابت: سیش از برگزاای انتخاباتا ضریب رابتی 2مود؛ اندا تنسیر میداده
  ضتریب ملتی: بتا تنستیر  اای     3موند؛ مود که نمای دگان مللا با توجه به  ن تعیین میمی

های ک وا یا ملموع نمای دگان ساالمان محاس ه مده دا سح  ک وا بر تعداد ک  کرسیایخته
 ، 245: 1394مود ثع اسیا می

متداای از  ستذیر نیستت؛ حتزی   نبرگزاای انتخابات به میوۀ ت اس ی بدون ااائۀ فهرست امکا
هتای سیاستی   ملزومات اصلی  ن استا داست برخالس نظام اکثریتی که بدون حضوا قوی گروه

هر امکان اجرای این سیستر وجود دااد  میان وسعت حوزۀ انتختابی و تعتداد کرستی دا نظتام     
دا بته همتان   تتر بامت  اکثریتی و ت اس ی اابحۀ معکوس برقراا است؛ هرچه حوزۀ انتخاباتی بزاگ

 مود  های مللا با توازن بی تری بین احزای تنسیر مینس ت کرسی
 

 شدن انتخابات با قانون اساسی   مغایرت استانی
از دیدگاه مواای نگه انا قرح استانی مدن انتخابات مللا با ماکله اصلی نظام حنوقی ک وا 

 د  که دا اصول اولیۀ قانون اساسی ت لوا یافته استا مغایرت داا
گیردا گواه بتر  هایی که دا ذی  اصول کلی قراا میاِمکال مواا به این قرح با است اد به اص 

این امر است که از نگاه داداس اساستیا تغییتر و تحتول دا نظتام انتخابتاتی ک تواا ستازگاای        
ساالای و اتکتا بته  اای عمتومی نتدااد  امتروزه میتزان حضتوا متردم دا         چ دانی با م انی مردم

 یتد  تعیتین سرنومتت سیاستی و     متی  حستای بته ها خاباتا معیاا مهمی دا م روعیت دولتانت
اجتماعی مردم دا جوامع دموکراتیکا جز از ااه انتخابات میسر نیست  م ااکت عمومی و ابت تا  

 ناسذیر است به  اای مردما الزم و ملزوم یکدیگرند  براسی این دو منوله انفکاک
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 ان براساس اصول کلی قانون اساسیایرادهای شورای نگهب. 1
برانگیز حوزۀ فنته سیاستی بتوده    ننش و جایگاه مردم دا حکومت اسالمی هموااه از م احث چالش

ک  تدا  بر مس د قدات از ااه زوا یا غل ه اا تلتویز متی   زدن هیتکهایی که است  اسالم با اد اندی ه
ستذیر نیستت ثجتوادی    ایت مردم امکانایزی حکومتا بدون اضبر این اص  مهر تأکید دااد که سی

،  نس ت میان من ولیت و م روعیت دا اندی تۀ سیاستی استالم بترخالس ستایر      23: 1381 ملیا 
ای کته وجتود یکتی مستتلزم تصتدین      گونته مکاتب حنوقیا از اعت اا یکسانی برخواداا نیستا بته 

وجتود  مر سیاستی بته  تواند تغییری دا چااچوی حنانیت ادیگری بامد  خواست عمومی مردم نمی
مودا حالت سسی ی دااند و تغییر و تحتولی   واد  معیااهایی که م روعیت قدات با  ن س لیده می

ی مؤید این مع است  م ااکت متردم دا  نوعبهقانون اساسی  5و  2دا  ن قاب  تصوا نیست  اصول 
ه دا قتانون اساستی   فنیت مودا مواد تأیید ولتی اموا عمومی ک وا که از اهگذا انتخابات محنن می

بر ت تکی  حکومتت استالمی    قراا گرفته است  اگرچه دا نظام سیاسی اسالما ااادۀ عمومی م ت ی 
ع وان عام  ایلابی م روعیت محرح مودا اما فندان من ولیتت مردمتی   دا این جایگاه نیست که به
-83: 1396یا صوات سل ی مانع تحنن دولت اسالمی مود ثجوادی  ملت این ظرفیت اا دااد که به

ستاالاا بتدون همراهتی متردم     ،  هر حکومتی فااغ از ماهیت  نا خواه است دادی بامد یا متردم 82
م ظوا است که مردم ننتش محتوای و   امکان استمراا نخواهد دامت  مراجعه به  اای عمومی بدین

تنراا ای دا مسائلی دامته بامت د کته بنتای نظتام استالمی بته  ن بستتگی دااد  است        ک  دهتعیین
حکومت دی ی و اجرای احکام اسالما وظیفۀ  حاد متردم مستلمان استت  ایتن امتر واجتب میستر        

مودا مگر با حضوا و همراهی مردم  به سخن دیگرا ت کی  حکومت براساس م ویتات استالما   نمی
اسد؛ چراکته م هتای   نظر میفریضۀ الهی است که م ااکت مردم از حیث مندمه واجب ضروای به

 ، 83: 1قا ج1415وندان برساسازی دولت مذه ی ممت ع است ثم تظریا حمایت مهر
 

 ( 3اصل  8. گسترش حوزۀ انتخاباتی و کاهش مشارکت مردمی )بند 1. 1
های های انتخاباتی است  احزای و گروهترین معیااهای نظامهای انتخاباتی از مهرتعیین محدودۀ حوزه

هتای  دن ال تغییر و تحول دا حوزهانتخابات مللاا به قوا معمول با نزدیک مدن به فص سیاسی به
های انتخاباتیا سیش از هتر موضتوع   انتخاباتی هست د  دا تغییر م حنۀ انتخاباتیا تنسیر عادالنۀ حوزه

ا 1هتای انتخابتاتی  ،  براساس قانون تعیتین محتدودۀ حتوزه   diamond, 2006: 24دیگری مدنظر است ث
اعالم مده استا اما استتانی متدن انتخابتاتا مرزهتای اداای اا      ب دیمعیاا تنسیر« جمعیت»عام  

 مود:ک د  این نکته دا اولین مادۀ قرح استانی مللا م ر دیده میجایگزین عام  جمعیت می

 حوزۀ انتخابیه دا انتخابات مللا مواای اسالمی محدودۀ جغرافیایی هر استان خواهد بود 

                                                           
 های انتخاباتی مللا قانون تعیین محدودۀ حوزه 1  مادۀ 1
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ه حوزۀ انتخابیه دا منیتاس استتان دا نظتر گرفتته متده       ید کدا نگاه اول این ابهام سیش می
نام ک تد  بته ستخن دیگترا بتا      های فرعی استان ر تاستا لیکن فرد داوقلب باید دا یکی از حوزه

های انتخابیۀ موجود دا داخ  هر استان و فندان  راا مترتب به  نا منصتود از  توجه به حفظ حوزه
برای مثالا حوزۀ انتخابی مهرستان زنلتان دااای دو   1ت حوزۀ استانی انتخابات چ دان اومن نیس

هتای اجرایتی   نمای ده است و براساس  نا سازوکااهای قانونی برگتزاای انتخابتات همچتون هیتأت    
ع وان نمای دۀ استان انتخای متودا هتیچ حتوزۀ    مود  حال ق ن این قرحا اگر فردی بهت کی  می

ای استت کته از  ن م حنته بته      تده مت تادا بتا حتوزه    ع اات دیگترا نمای خاص و مستنلی ندااد  به
نمای دگی برگزیده مده است  بدون مرزب دی دقینا  راای کته براستاس ع توان نمای تده بتر فترد       

مت هر  مود  اویۀ مواای نگه ان بر این قراا است که ه گام او میمودا با م هه اوبهم تخب باا می
ک د  این نهاد هتیچ  ا از اظهاانظر خودداای میمدن منصود من نمصوبۀ مللاا تا م خص  بودن
الذکر دا اعادۀ قرح به مللا م ر نکتردا ولتی مللتا هفتتر دا قترح      ای به موضوع فوقامااه

 ، 3239/30/82سی  هادی خودا ابهام اا برقرس نمود ثمواای نگه انا نظریۀ ممااۀ 

خابیته فعلتی تابعتۀ استتانا     هتای انت ع وان حوزۀ انتخابیۀ اصلی و حوزهها بههریک از استان
 موند حوزۀ انتخابیه فرعی محسوی می

گتردد کته از   تغییر محدودۀ حوزۀ انتخاباتی از مالک جمعیت به اداایا به این موضوع بازمی
وازیا تترین عامت  سیاستت   ع وان مهتر نگاه من نا نظام فعلی انتخابات کااامد نیست  تحزی به

های انتخاباتی دا ک واهایی ای دااد  تغییر حوزهه مایستهبرخالس ایران دا سایر ک واها جایگا
م ظوا دستتکاای دا  اای متردم بته    مداای دا  نها ای ۀ قوی داادا به احتمال زیاد بهکه حزی

افتد  بافت سیاسی ایران تت که بی تر گترایش اجتمتاعی   نفع حزی خاص ثنوعاً حاکر، اتفاق می
س به دوا است  بته ستخن دیگترا دا فنتدان احتزای متؤررا       داادا نه الزامات حزبی تت از این هد

موافنان قرح استانی مدن انتخابات بر این باواند که گسترۀ حوزۀ انتخاباتی این ظرفیت اا دااد 
 ده دگان اا از مسائ  جزئی به کالن سوق دهد و مللا کااامدتر مود   که عالین ایی

محدودۀ حوزۀ انتخاباتی است  این موضوع از  حن اقلیتا از دیگر نتایج تغییر انگامتن دهیناد
هتای  حتوزه  اونیازاابتدای قرح استانی مدن انتخاباتا دا ادواا مختلف مللا مواد توجه بودا 

هتای انتخابتاتیا   بازترستیر محتدودۀ حتوزه    2متدند   مستث اهای دی ی از تغییر انتخاباتی اقلیت
سزایی برخواداا استا چراکته دا سرنومتت   برخالس نظام ت اس یا دا نظام اکثریتی از اهمیت ب

انتخابات تأریر مگرفی دااد  از دیدگاه مواای نگه ان با اجرای ایتن قترحا م تااکت متردم دا     

                                                           
   1ت صرۀ  1قرح مللا م را مادۀ  1
   5ت صرۀ  1  قرح مللا م را مادۀ 2
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ک تد  بترای نمونتها یکتی از نظرهتای متواای       نحو چ مگیری کاهش سیدا متی اوند انتخابات به
 مود:  نگه ان  واده می

صوبه چون باعث کاهش م تااکت متردم دا تعیتین    برگزاای انتخابات استانی محابن مفاد م
ثمواای قانون اساسی م اخته مد  3اص   8مودا از این جهت مغایر ب د سرنومت خودمان می
 ، 1877/102/94ا 3239/30/82نگه انا نظریۀ ممااۀ 

ای که دااای جمعیت بی تری هست دا های انتخابیهاسد با اجرای این قرحا حوزهنظر میبه
قتوا  گیرند  گرایش داوقل تان بته  نناقی که جمعیت کمتری دااندا دا اولویت قراا مینس ت به 

ک د  با توجه به ای که ق یعی بی تر به سمت م اقنی با وسعت و جمعیتی زیادتر سوق سیدا می
هتای منتراا   تمام افراد حائز مرایاا قادا خواه د بود دا سح  استان با دا نظر گترفتن ستهمیه  

تردید اگر نامزدی بتواند نظر مث ت م اقن سرجمعیتت  اا انتخای ک  دا بی رمانموادنظداوقلب 
جمعیتت از واود  اا به خود جلب ک دا ااهی مللا خواهد متد  ناامیتدی متردم متهرهای کتر     

تواند عام  مؤرری دا کاهش م تااکت  یی میت هابهداوقلب مواد حمایت  نان به ساالمانا خود 
قتوا متتداول بته    بر  نا تلربه رابت کرده است که نمای تدگان بته  وهمردم دا انتخابات مود  عال

 وای بی تتری بترای  نتان دا ستی دامتته بامتد        سردازند کته ایی م کالت و مسائ  نناقی می
های  نانا بدبی ی به کلیت نظام سیاسی اا دا ستی  ی به داخواستدگیعدم اسی مردم از دلسرد

اتی سویا و فعالا فراهر کردن بستری است که حضوا مردم خواهد دامت  از ملزومات نظام انتخاب
ابزاا دا ترسیر نظام سیاستی   نیترمهرع وان ی بهای ن   برعکااا دا انتخابات افزایش دهد نه 

 ی ده ه گامی کااامد است که تأریر خود اا دامته بامد  مواای نگه ان دا ادواا مختلف براسی 
اای اابحۀ علی و معلولی میان م ااکت مردم و کااامدیا بتر  قرح استانی مدن انتخاباتا با برقر

این نظر است که گسترش حوزۀ انتخاباتی از سح  ناحیه به استانا به ک اا گذامتتن بخ تی از   
مود  ایتن موضتوعا جامعیتت و کتااایی     جمعیت تت م لر میویژه دا م اقن کر اای مردم تت به

 نظام انتخاباتی اا زیر سؤال خواهد برد 
 

 (6اتکا به آرای عمومی )اصل . عدم 2. 1
سذیرش استتانی متدن انتخابتات از ستوی     ترین مانع محلب مهر دیگر که ماید بتوان  ن اا مهر

مواای نگه ان دانستا نحوۀ واود داوقل ان نمای دگی به مللا مواای اسالمی است  دا قانون 
 لر  اای مأخوذه از حوزۀ انتخاباتی سفعلی انتخاباتا مر  واود به قوۀ من  ها کسب حداق  یک

یک از داوقل ان نتوانست د نصای مذکوا اا دا دواۀ اول انتخابات کستب  که هیچاست  داصواتی
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متده دا  های ااائهبا نگاهی به قرح 1ک  دا اکثریت نس یا معیاا سذیرش فرد م تخب خواهد بود 
جایگزین کتردن اوش فعلتی اا بته دو     م ظوامده بهتوان الگوهای ااائهادواا مختلف مللاا می

 دسته تنسیر کرد 
 
 . نظام اکثریت مطلق به نظام اکثریت نسبی   1. 2. 1

مده دا ادواا مختلف مللا دا خصوص قتانون فعلتی   های ااائهاولین تحول ب یادی که دا قرح
 ی استت   ی به اکثریت نسادومرحلهگیری از اکثریت مودا تغییر نظام اییانتخابات م اهده می

مدن انتخابات مخالفتی ندااد؛ چراکه دا ملالا م را  ایمرحلهمواای نگه ان دا ظاهر با یک
این تغییر با  2های کلی انتخابات از جانب منام اه ری ابالغ ن ده بود هفتر و نهر ه وز سیاست

من  ته   قانون اساسی نیز محابن است که مرایا برگزاای انتخابات اا دا صالحیت قتوۀ  64اص  
 گونه  مده است:های مللا ثهفتر، اینگذامته است  برای نمونه دا یکی از قرح

 داوقلتب متده  ای استت  حتائزین اکثریتت  اای کستب    مرحلته انتخابات موضوع این قانون یتک 
 3نمای دگی دا سح  استان به مللا مواای اسالمی ااه خواه د یافت 

ها دااای دو نوع حوزۀ اصتلی و فرعتی خواه تد    مدها هریک از استانهای ااائهبراساس قرح
نتام  های فرعی ر تهای ساالمانیا باید دا یکی از حوزهم ظوا مرکت دا اقابتبودند  هر نامزد به

عم   واد  معیاا واود به مللا مواای اسالمیا کسب  اای اکثریت افرادی است کته دا  ن  به
رخی مواقتع داوقل تی کته حتائز اکثریتت  اا دا      اند  دا بیا دا انتخابات مرکت کردهاستان ۀحوز

ماند  از  ن حیث کته ملمتوع  اای داوقلتب دا    حوزۀ فرعی بوده استا از واود به مللا بازمی
ی داوقل ان بته مللتا اا مغتایر بتا     ابیااهسح  استان مالک استا مواای نگه ان این سازوکاا 

 داند:قانون اساسی می

ستان کسب نموده و نته دا کت  استتان اکثریتت  اا اا دا     کسی که نه اکثریت  اا اا دا مهر
دست  وادا نمای ده محسوی گردیدها لذا این ت صره های دیگر استان بهبین داوقل ان مهرستان

ثمتتتواای نگه تتتانا نظریتتتۀ متتتمااۀ    متتت اخته متتتد  6از ایتتتن جهتتتت مغتتتایر    اصتتت    
 ، 21142/30/86ا3239/30/82

هتا از ویژگتی خاصتی برختواداا استت کته  ن اا       ر نظامهر نظام انتخاباتی دا منایسه با سای

                                                           
 قانون انتخابات مللا مواای اسالمی  8مادۀ   1

2 ..http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34642است   24/07/1395های کلی انتخابات تاایخ ابالغ سیاست
 های کلی انتخابات سیاست 2مادۀ 
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ک د  مزیت نظام اکثریتی ثمحلنا نس ی، این است که نتیلۀ انتخابات اومن و مفاس متمایز می
دستت  واده بامتدا   است  به سخن دیگرا سا از ممااش  ااا داوقل ی کته بی تترین ایی اا بته   

 ،  Klingemann, 2009: 171است ث 1سیروز قاقع
ی نگه ان با دا نظر گرفتن خصیصۀ اصلی نظام اکثریتا بر این باوا است که اگتر قتراا   مواا

بامد نمای ده دا سح  استان برگزیده مودا باید همزمان دا حوزۀ فرعی و اصلی واجتد اکثریتت   
ترین ایرادی که به مود  مهر اا بامد  مصداق اتکا به  اای عمومی ت ها دا این صوات محنن می

ای کته ایی متردم   گونته جایگاه حوزۀ فرعتی استتا بته    م هر بودنتوان گرفتا می قرح مذکوا
مود  فردی نمای دگی های فرعی دا برابر ملموع  اای سایر نواحی استان ک اا گذامته میحوزه

قتوا  وجاهت عمومی دا  ن حتوزۀ فرعتی بته    لزوماًمردم اا به مدت چهاا سال بر عهده دااد که 
مود و بر خواست عمومی با این نظام انتخاباتی مخدوش میموا ک وا م ت ی نوعی ندااد  ادااۀ ا

یابد  قانونگذاا باید فرای تدی اا ترستیر   مدت کاهش میجمعیت بهم ااکت مردم دا م اقن کر
ک د که دا هر وضعیتیا نامزدی به مللا ااه یابد که م تخب اکثر مردم بامد  جدول زیر ایراد 

 دهد قانون اساسی مغایرت داادا ن ان می 6 این قرح اا که با اص 
 

 حوزۀ فرعی حوزۀ استانی داوطلب
 5 40 نامزد سیروز *الف

 9 30 ی
 14 20 ج

 
ع وان نامزد سیروز به کرسی نمای تدگی  با دا نظر گرفتن جدول باال احتمال دااد داوقل ی به

ه ستخن دیگترا بتا ایتن     مللا تکیه بزند که کمترین مح وبیت اا دا حوزۀ فرعتی داااستت  بت   
مود که این امرا بتا حاکمیتت   ی نادیده گرفته مینوعبهگیریا  اای بخ ی از مردم سازوکاا ایی

 مردم بر سرنومت خود از ااه انتخابات تعااض دااد  

 وای  نهتا  دا نظام اکثریتی ثمحلنا نس ی،ا م اخت مردم از داوقل ان سهر بسزایی دا ایی
ع وان حلنۀ واساا م کالت محلی مود که او بهردم با نمای ده س ب میدااد  اات ا  ت گات گ م

مرت ته انتنتال دهتد  ایتن     های ک وای اا به مسئوالن عالییا ناکااامدی اجرای برخی از سیاست
های دولتتی حضتوا دااد و از حتن  نتان حمایتت      احساس که فردی از خود مردم دا میان منام

هتای  ک د  دا قترح تعمین اوح دموکراسی کمک مایانی می ساالای وک دا به گسترش مردممی
سی ین ثملالا م ر و هفتر،ا کسب بی ترین  اا دا سح  استان بدون دا نظتر گترفتن ایی   
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 بودن یانلیمهای فرعی مر  واود به مللا بود  این موضوع تا حد بسیاا زیادی از ننش حوزه
تری که با نظرهای بی انها نهر با نگاه واقعکاست  مللجمعیت میویژه دا م اقن کرنمای ده به

 مواای نگه ان نیز سازگاا استا قرح خود اا محرح کرد  

،  اای 15از هر حوزۀ انتخابیه موجود دا استان نامزد یا نامزدهایی که حداق  سانزده داصد ث
الترین ، این قانون اا کسب کترده و بتا  1صحی  مأخوذه حوزۀ انتخابیه موضوع ت صره ذی  مادۀ ث

انتدا نمای تده یتا نمای تدگان استتان از  ن حتوزۀ انتخابیته        دستت  واده ایی اا دا ک  استان بته 
 1موند محسوی می

ی توازن ایلاد ک د  داوقل تی  نوعبهاین قرح تالش کرده است که بین حوزۀ فرعی و استانی 
بامتد  داج متر    ک د که از من ولیت دا سح  محلی و استانی برخواداا به مللا ااه سیدا می

م ظوا صوات گرفته است کته اِمتکال ابت تا بته  اای     داصد  اای حوزۀ فرعی بدین 15اکتسای 
 داند:،  مواای نگه ان تعیین نصای خاص اا اافع این ایراد نمی6عمومی برقرس مود ثاص  

مود که اتکا به  اای عمومی مصتداق  همچ ین اقالق  ن از این جهت که مام  مواادی می
ثمتواای نگه تانا نظریتۀ متمااۀ      قتانون اساستی مت اخته متد     6ک تدا مغتایر اصت     نمی سیدا

1877/102/94 ، 

داصد  اای حوزۀ فرعیا مر  اولیتۀ   15مود که کسب حداق  از نص ماده چ ین بردامت می
احتسای  اای استانی خواهد بود  به سخن دیگترا اگتر داوقل تی دا ستایر م تاقنا ایی ختوبی اا       

ی به مللتا ناکتام   ابیااهولی دا حوزۀ انتخابی نتواند معیاا حداقلی اا کسب ک دا از  دست  وادابه
یک از مود که دا هیچع وان نامزد سیروز معرفی میهای این قرحا فردی بهماند  براساس مالکمی

 دهد دست نیاواده بامد  جدول زیر حالت زیر اا ن ان میهای فرعی و استانی اکثریت اا بهحوزه

 
 حوزۀ فرعی حوزۀ استانی داوطلب

 15 25 نامزد سیروز *الف
 10 50 ی
 18 20 ج

 
ع وان جایگزین نظام فعلی خواهد سذیرفت که اسد مواای نگه ان ت ها مدلی اا بهنظر میبه

دا هر دو حوزۀ فرعی و اصلیا داوقلب واجد اکثریت  اا ثسیروز قاقع، بامد  با این حستای داج  
ی خاص ایی هر ااهگ ا نخواهد بود  با اعمتال ایتن اوشا دا برختی مواقتع     مر  اکتسای نصا
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قتانون اساستی    6مود که ختود ایتن امتر ننتض اصت       برخالس خواست و ااادۀ عمومی عم  می
داصد و ت صرۀ مادۀ مذکوا  15به  20بر  نا کاهش نصای واودی الزم از  ید  عالوهمی حسایبه

یک از داوقل تان نتوانستت د حتداق  معیتاا الزم اا کستب      بی ی کرده است که اگر هیچکه سیش
توانتد دا کتاهش م تااکت متردم دا     ک  دا مالک باالترین ایی ملموع استان خواهد بودا متی 

 مغایرت دااد  3اص   8که با ب د  فرای د انتخابات مؤرر بامد
 
 . نظام اکثریت مطلق به نظام مختلط2. 2. 1

ی و متؤرری از ستوی   جتد ان به مصوبۀ مللا م را حرکت سا از نخستین ایراد مواای نگه 
های اعالمی صوات نگرفت  تفصی  مواد سی ت هادی و  م ظوا افع مغایرتملالا هفتر و نهر به

تترین  ن دا نظتام واود داوقل تان نمای تدگی بته مللتا       ماهوی تتت مهتر   امکالنپرداختن به 
های سی  هادی دانستت  مللتا ه تتر    ترین دلی  ناکامی قرحتوان عمدهمتمرکز بود تت اا می

نگاهی به فرای دهای موجود دا سایر نس ت به سایر ادواا قانونگذاایا با ااائۀ قرح جدید و با نیر
های مواای نگه ان بردامت  هر ک واهاا گام عملی دا ااستای تغییر نظام انتخاباتی وفن نظریه

مده سیش از دواۀ ه تتر  های محرحقرحمود که نظام انتخاباتی از چهاا اکن اصلی ت کی  می
: 1390دن ال تغییر یک سایۀ مهرا یع ی وسعت حوزۀ انتخابیته بتود ثاایلتی و همکتااانا    صرفاً به

گیریا حد نصای معین و فرمول انتخابتاتی سته عتاملی استت کته      های ایی،  تحول دا برگه20
 ک د های مللا ه تر و دهر اا از اسالس خود متمایز میقرح

،  اای صحی  بامد و نس ت به 20داوقلب که  اای وی دا حوزۀ انتخابیه اصلی حداق  ثهر 
ع وان نمای دۀ  ن حوزۀ اباا ایی بی تری کسب ک دا بهیۀ فرعی ذیانتخاب ۀحوزسایر داوقل ان 

 1یابد انتخابیه فرعی به مللا ااه می
دستت نیایتد      بته که حد نصای مذکوا دا مادۀ ق  ا بترای یتک یتا چ تد کرستی      داصواتی

هتا کستب کترده    مانده مت اسب با داصد اییی که هر فهرست دا میان فهرستت های باقیکرسی
 2گیرد استا به  نها تعلن می

ی بته اوش  ادومرحلته اسد کته نظتام انتخابتاتی از اوش اکثریتت     نظر میدا نگاه نخست به
ای اا برای نظام سهمیۀ ویژهگونه ت اس ی تغییر مک  داده است  قرح سی  هادی هیچ–اکثریت 

داصد  اای حوزۀ فرعی اا  20بی ی نکرده است  اگر داوقل ی بتواند قوا مستن  سیشت اس ی به
دست  وادا با اتکا به سیستر اکثریتی که با نظام ک ونی چ تدان تفتاوتی نتداادا مستتنیر بته      به
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رتی ی داادا نته مختتلا  ایتن    یابد  اات ا  میان فرمول اکثریتی و ت اس ی حالت تمللا ااه می
های استان سیش از مراجعه به اوش ت اس ی م خص احتمال بعید نیست که تکلیف تمام کرسی

کته از دیتد منت ن ایتن اوش     دهتد  مود  فندان ج  ۀ الزامی استفاده از مدل ت اس ی ن ان متی 
کتااگیری اوش مختتلا   نس ت به میوۀ اول از داجۀ دوم اعت اا برختواداا استت  احتتراز از بته    

 وای دا حوزۀ فرعیا گویای  ن استت کته قراحتان    ت اس ی و تعیین نصای خاص ایی-اکثریت
قرح دا وهلۀ اند  هرچ د این م ظوا افع مغایرت با اصول قانون اساسی اقدام عملی کردهقرح به

ک تدا امتا اگتر دا مرحلتۀ     اولا ابهام جایگاه حوزۀ فرعی اا با ترسیر نصتای ختاص برقترس متی    
مده از جانب احزای با نامزد مستتن ا اختتالس نتاچیزی دامتته     انتخاباتا  اای داوقلب معرفی

 مدهابی یکدام نتوانسته بام د حد نصای مدنظر اا کسب ک  دا براساس اوش سیشبامد و هیچ
اا دا ستی   6ی ننض اصت   نوعبهنامزد مستن  از صح ۀ اقابت حذس خواهد مد که این امر خود 

هایی اجرا کرد که حداق  دو کرستی بترای   توان دا حوزهخواهد دامت  مدل ت اس ی اا ت ها می
تتر کتردن ننتش احتزای دا فرای تد        سرانگ(farrel, 2011: 199-200)اقابت وجود دامته بامد 

مانتد  ال تته ایتن    های اصلی تغییر دا نظام انتخاباتی مغفول میع وان یکی از انگیزهبهانتخاباتا 
اگر مصوبۀ متواد بحتث    1گاه این فرصت اا سیدا نکرد که به صحن عل ی مللا برسد قرح هیچ

دهتد کته    وادا اویۀ مواای نگه ان دا اظهاانظرهای سی ین ن تان متی  دا مللا هر ایی می
 ر تأیید بگیرد ثنظام اکثریتی مختلا، توانست مهقرح نمی

 15توان د دا عرصۀ اقابت باقی بمان د کته حتداق    براساس قرح مللا دهرا ت ها نامزدهایی می
دست  واند؛ این دا حتالی استت کته دا قترح مللتا      حوزۀ فرعی انتخابیه اا به مأخوذهداصد  اای 

 ی به مللا وجود دامت   ابیااهکان داصد  اا بدون نیاز به نظام ت اس یا ام 20ه تر با کسب 
صوات ملزا محاس ه و سپا به تعداد کرسی  مده از احزای و نامزدهای مستن  بهدستایی به

یی سیروز انتخابات ت هابهمود  دا این قرحا نظام اکثریتی استان تنسیر و سهر هریک م خص می
 است ثنظام ت اس ی مختلا،  ک دا بلکه صرفاً مر  استفاده از نظام ت اس ی اا م خص نمی

،  اای 15  از هر حوزۀ انتخابیۀ فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حتداق  ستانزده داصتد ث   1
  2بامت د   اند ملاز به کسب کرسی استانی و ت اس ی میۀ  ن حوزه اا کسب کردهمأخوذصحی  

 متأخوذه ای صحی  ها و نامزدهای مستن  از ک   اهای احزایا ج ههداصد کسب  اای فهرست
 2دا حوزۀ انتخابیۀ اصلیا مالک تخصیص کرسی دا مللا مواای اسالمی است 

گونه اظهاانظری نکرده است  با دا نظتر گترفتن   هیچ 8مواای نگه ان تاک ون دا مواد مادۀ 
اویۀ این نهادا دوا از انتظاا نیست که نظام سی  هادی اا مغایر بتا اصت  اتکتا بته  اای عمتومی      

                                                           
1. www.rc.majlis.ir/fa/legal-draft/show/772459 

   8 ۀماد 2و  1 هایقرح مللا دهرا ب د  2



 1401تابستان  ،2شمارۀ  ،52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    586

 

د  اختصاص کرسی به احزای و نامزدهای مستن  براساس داصد  اایی استت کته  نتان    اعالم ک 
ۀ متأخوذ ک  د  برای مثالا حتوزۀ انتخابیتۀ استتان زنلتان ست ج نمای تده دااد و  اای       کسب می

اند یک از نامزدهای مستن  نتوانستهصحی ا صد هزاا ایی بوده است  فرض بر این است که هیچ
انتد   اای احتزای بته    ب ک  د و چهاا حزی فهرست انتخاباتی ااائه کردهحداق  ایی الزم اا کس
داصتد  اا یتک    15بتا  « ی»داصتد  اا دو نمای تدها حتزی     30بتا  « الف»قراا ذی  است: حزی 

 داصد  اا یک نمای ده    18با « د»داصد  اا یک نمای دها حزی  20با « ج»نمای دها حزی 
ل دا حوزۀ انتخابتاتی زنلتان و قتاام ایی بستیاا     برای مثا« ی»احتمال دااد کاندید حزی 

ی بته مللتا   ابیت ااهکسب ک دا اما با این نظام سی ت هادیا از  « الف»بی تری از داوقلب حزی 
متود   ع وان نمای ده معرفی متی قراا گرفتها به« الف»ماند و مخصی که دا فهرست حزی بازمی

ک تدا  عیت سیتروز قتاقع اا مختدوش    براساس م حن حاکر بر مواای نگه انا هر حالتی که وض
 است    6مغایر با اص  

ترین ایراد مواا بته قترح استتانی متدن انتخابتات مفنتود استت         دا جدی 84جایگاه اص  
براساس قانون اساسیا نمای ده سا از برگزیده مدنا حن اظهاانظر دا تمام موضتوعات ملتی اا   

از وظتایف مهتر و م  تایی داداس قتانون     دااد و محدود به مسائ  حوزۀ انتخاباتی خود نیستت   
اساسیا حفظ توازن میان اصول قانون اساسی است  ن اید با سرداختن به یک اص ا اهمیت سایر 
اصول نادیده گرفته مود  از مزایای استانی مدن انتخابات این است که س د ایی از اتکای صرس 

د که بی تر به مسائ  ملی بپردازد  دهمود و به نمای ده اجازه میای م صرس میبه حوزۀ م حنه
دهد که نظام اکثریت محلن ثنظام فعلتی انتخابتات، ت هتا    خوبی ن ان میتلربۀ سایر ک واها به

توان تد دا ستح    ده تدگان متی  ااه اات ا  مؤرر نمای ده با مردم نیست  دا ک تواهایی کته ایی  
ها بی تتر بته مستائ  و م تکالت     استانا داوقل ان اا از میان فهرست باز انتخای ک  دا کاندیدا

مردم اهتمام دااند؛ چراکه نامزد نمای دگی تویمان باید خود اا به مردم محلتی ب  استاند و نیتز    
هایی دامته بامد که احزای دا عرصۀ ملی بخواه د نام او اا دا فهرست حزبی قراا ده تد  ویژگی

ایسته سرداختته ن تده استت     قوا مبه این مهرا به حال حاضر،  دا Klingemann, 2009: 175ث
های سی  هادی به این نتیله اسید که دا برخی مواقع احتمال دااد فردی مواا دا براسی اوش

او اتکتا بتر  اای عمتومی صتوات     سیروز انتخابات مود که من ولیت محلی ندامتته بامتدا ازایتن   
و م تکالت اوزمتره   نمای ده از مصائب   گاه مدننگرفته است  تعام  مردم با نمای دۀ م تخب و 

ک تد و توجیته استت اد بته     تنویت می بودن یک وانمای ده اا دا برابر  بودن یمحلمردما وصف 
 سازد   اا فراهر می 6اص  

 

 (3اصل  9)بند  ناروا ضیتبع. رفع 3. 2

ساالا از سه مؤلفۀ اصلی  زادیا برادای و برابری ت کی  مده است  از میان ایتن  های مردمنظام
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سذیر دیا اص  برابری اهمیت بسزایی داادا چراکه دا ن ود  ن تحنن دموکراسی امکاناصول ب یا
نیست  اِعمال ت عیض میان مهروندانا اص  برابری اا مخدوش و حضوا مهروندان اا دا ساخت 

ترین ابزاا بترای تضتمین اصت     ک د  حاکمیت قانون مهراو میقدات سیاسی با مانع بزاگی اوبه
 ک د:  عیض دا قوانین موضوعه است که به دو صوات نمود سیدا میبرابری و نفی ت 

   ملری قانون ه گام اِعمال  ن ن اید میان افراد تفاوت بگذااد ثقوۀ ملریه،؛ 1
 وجود  واد ثقوۀ من  ه، روندان به  قانون ن اید وضعیتی اا فراهر  واد که زمی ۀ ت عیض اا بین مه2

هتا و  گیرد که ق ن قانون فعالیت احتزایا جمعیتت  میااائۀ فهرست از سوی احزابی صوات 
متده مصتوی   هتای دی تی مت اخته   هتای استالمی اقلیتت   های سیاسی و ص فی و انلمنانلمن

 ملوز فعالیت دامته بام د    7/6/1360
ای است و هر نامزد صرفاً چ انچه دا مرحلهای مللا مواای اسالمی یکدواهانتخابات میان

 1یابد نام واجد اکثریت نس ی  اا مودا به مللا مواای اسالمی ااه می تحوزۀ انتخابیۀ مح  ر

مواای نگه ان بر این باوا است که استانی مدن انتخابات موجب ت عیض دا دو قرس اصلی 
مود  از  ن لحاظ که ه توز بستترهای اجتمتاعی الزم    ک  دگان، میانتخابات ثداوقل ان و مرکت

مداای بی تر به سمت گترایش  ران مک  نگرفته استا حزیبرای گسترش فره گ تحزی دا ای
او چ دان ااهگ ای تعمین ک دا ازایناجتماعی یا سدیدۀ احزای فراگیر یا دستوای سوق سیدا می

 جمهوایت نظام نیست 

های  نا با توجه به امتیازهایی که برای احزای دا موااد بعتدی منترا متده    و ت صره 4مادۀ 
 9های دی ی و سیاسی اسمیا ت عیض اسمی محسوی و مغایر ب تد  ک استا نس ت به سایر ت 

 قانون اساسی است  3اص  
بر ای که نس ت بته حتن ایی متردم دا مرحلتۀ اول ت عتیض نتااوا محستوی        ا عالوه11مادۀ 

ثمتتواای نگه تتانا نظریتتۀ متتمااۀ   قتتانون اساستتی استتت  3اصتت   9متتودا مغتتایر ب تتد  متتی
1877/102/94 ، 

یا ت ها احزای ملوزداا اا ملاز به ااائۀ فهرست انتخابتاتی کترده و ستایر    قرح سی  هاد 4مادۀ 
مان د جامعۀ اوحانیتا حوزۀ علمیه یا افراد ماخص اا که دا قالتب حتزی جتای    های سیاسی گروه
گیرندا از تهیۀ فهرست انتخاباتی م ع کرده است  ساماندهی اموا ک وا و سرهیتز از تصتمیمات   نمی

یازم د وجود احزای قوی دا سح  ک وا است که با م اسایی برنامته و اهتداس   منحعی و زودگذاا ن
نفوذ اگتر تمایت  داانتد دا    های ذیقوا دقین م خص مود  افراد یا گروهدهی ک وا به نان سمت

عرصۀ سیاسی ک وا به ایفای ننش بپردازندا باید چااچوی و نظام خاصی دامته بامت د  امتروزه از   

                                                           
  11و مادۀ  1و ت صرۀ  4قرح مللا نهرا مادۀ   1
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هتای انتخابتاتی   وعتده  عتدم تحنتن  هتای اییا  ا متردم دا ستای صت دوق   عوام  مهر کاهش حضتو 
داوقل ان نمای دگی است  مواای نگه ان تا حال به این مسئله مهر توجه مایانی نکرده است  سا 
از سایان دواۀ اقابتا هیچ سازوکاای دا نظتام حنتوقی متصتوا نیستت کته حامیتان نتامزد سیتروزا         

 د  اگر داوقلب از ملرای احتزای بته مللتا ااه یابتد و حتزی      های دواۀ اقابت اا سیگیری کوعده
های اعالمی خود اا تحنن بخ تدا دا انتخابتات بعتدیا احتزای اقیتبا ااکتان       مت وع نتواند برنامه

خواه د گرفتت  ایتن موضتوع بااهتا دا ک تواهایی کته احتزای دا         بر عهدهگیری ک وا اا تصمیر
استد کته هتدس از متادۀ     نظتر متی  وع سیوسته است  بهوقفره گ سیاسی  نان ای ۀ قوی دااندا به

 قانون اساسی همپومانی دااد    26مذکواا تنویت احزای دا ساختاا ت عیض مث ت است که با اص  
قتانون اساستی بته بیتان دیگتر استت         6نحویا ایراد اصت   به 11ایراد مواای نگه ان به مادۀ 

های فرعی و سازوکاای ااائه دهد که میان حوزههای سی  هادی انتخاباتی نتوانست یک از نظامهیچ
هتای انتخابتاتی   بته یکتی از حتوزه    دادن یبرتتر هتا بتا   استانی توازن ایلاد ک د  هر کدام از فرمول

ک د  به سخن دیگترا اصت  برابتری ایلتای     ثمهرستان یا استان، نوعی ت عیض دا  اا اا تداعی می
دامتته بامت د  همچ تین تتأریر همتۀ  اا دا       ک د که همۀ واجدین مرایا صرفاً حن یتک ایی می

داصد  اای حوزۀ فرعی اا  15انتخای نمای ده یکسان بامد  برای نمونها ب ابر قرحیا داوقلب باید 
بیاید  اگر داوقل ی دا حوزۀ فرعتی کمتتر از ایتن منتداا      حسایبهدست بیاواد تا ایی استانی او به

 این کاا هیچ توجیه م حنی ندااد  مود کهمی ایی بیاوایدا  اای سایر م اقن ک اا گذامته
 

 (  3اصل  15. برهم خوردن برادری اسالمی و تعاون عمومی )بند 4. 2
ایران از جمله ک واهایی است که دااای ت وع فره گیا قومی و مذه ی است  برگزاای انتخابات 

رین همختوانی اا  ع وان نمای ده انتخای مود که بی تمود فردی بهای س ب میصوات م حنهبه
با بافت مذه ی و قومیتی  ن م حنه دامته بامدا اما استانی مدن انتخاباتا اختالفتات دی تی و   

ویژه م تاقن مترزیا اقابتت از حالتت     ک د؛ چراکه دا برخی م اقن ک وا بهنژادی اا ت دید می
بته عتاملی    دهد  تغییر نظام انتخابتاتیا ختود  مذه ی تغییر مک  میدی ی و قومی به میانداون

ک د  متواای  مود و اوحیۀ برادای و تعاون اا متزلزل میافک ی میان اقوام ت دی  میبرای تفرقه
 نگه ان دا یکی از نظرهای خود چ ین بیان کرده است:  

گتردد  ای و مذه ی متی برگزاای انتخابات چون موجب بروز و ازدیاد اختالفات محلیا قومیا ق یله
متود؛     مغتایر   وسعه و تحکیر برادای اسالمی تعاون بین مردم همه متردم متی      عام  از بین افتن ت

 ، 1877/102/94ثمواای نگه انا نظریۀ ممااۀ  قانون اساسی م اخته مد 3اص   15ب د 

باای که قرح استانی مدن انتخابات اا براسی کردا ایتن ایتراد اا   مواای نگه ان از نخستین
برخی نواحی ک توا کته بافتت ختاص متذه ی       ستث ا کردنامحرح کرده است  مللا هفتر با 
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هتاا مللتا   ؛ حتتی دا یکتی از قترح   1ی تالش کرد که اِمکال مواا اا برقرس ک تد نوعبهدااندا 
هایی صوات بگیترد کته بافتت    قوا  زمای ی دا استانسی  هاد کرد که استانی مدن انتخابات به

ظهاانظرهای بعدی مواا گواه بر ایتن امتر   ا 2مذه ی یکدست دااند  برای مثال زنلان و لرستان 
بی انها نظتام فعلتی   است که این اصالحات نتوانسته تغییری دا نظر مواا ایلاد ک د  با نگاه واقع

گیترد  زدایی نیست  تلربه رابت کرده است که دا هر دواها اغلب نزاع دامیانتخابات عام  ت ش
ای دن ال تحنن م افع قومی و ق یلهو ت ها بهکه چرا نمای ده از فالن م حنۀ خاص برگزیده مده 

ح  برای جوامع دااای ت وع خود است  برخی محننان بر این باواند که نظام ت اس ی بهترین ااه
دان دا بلکه معتندنتد  فره گی است  دا مناب ا عدۀ دیگری نظام انتخاباتی اا ت ها عام  مؤرر نمی

مختلف فره گی و نژادی برای م ااکت دا انتخابات و های باید چااچوبی اا فراهر کرد که گروه
  ،Reilly, 2001: 21ثفرای د قانونگذاای ت وین موند 

 

 ایرادهای شورای نگهبان براساس سایر اصول قانون اساسی
 (13های دینی )اصل حفظ حقوق اقلیت .1

حضتوا   توان یافت کته دااای بافتت یکستان متذه ی و قتومی بامتد؛      ای نمیامروزه هیچ جامعه
ناستذیری استت  دیتن م تین استالم از بتدو امترا اعایتت حنتوق          های اقلیتا حنینت انکااگروه

با احصتای برختی ادیتان     13های خود قراا داده است  اص  مهروندان غیرمسلمانان اا دا برنامه
هایی که دا گفتمان فنهتی جتزء اهت  ذمته     سیش از اسالما از به اسمیت م اختن سایر مریعت

 ، 46: 9قا ج141؛ حلیا 497 2: ج1379 ی دا احتراز کرده است ثخمی یا نمی حسایبه

های انتخابیه موجتود  تعداد نمای دگان هر حوزۀ انتخابیه اصلی معادل تعداد نمای دگان حوزه
 3بامد می مستث اهای دی ی از حکر این ماده دا استان است    حوزۀ انتخابیه اقلیت

دانتد  متی  13مادۀ مذکوا اا متضاد با حصر موجود دا اصت    3مواای نگه ان اقالق ت صرۀ 
بیان متده کته    صراحتبه،  ال ته دا مواد بعدی 10023/102/98ثمواای نگه انا نظریۀ ممااۀ 

این ایتراد   4های دی یا همان مواادی است که دا قانون اساسی احصا مده است منصود از اقلیت
های دی ی اقلیت»دا مواادی که دا متن قانون از ع اات گردد و بی تر به امت اه قانونگذاا برمی

 مود نمی م اهدهبهره گرفته استا مغایرتی با قانون اساسی « مدهم اخته

                                                           
  5ا ت صرۀ 1  قرح مللا هفترا مادۀ 1
  1ا ت صرۀ 1قرح مللا م را مادۀ   2
   3و  1 هایمکراا ت صره 7  قرح مللا دهرا مادۀ 3
  7 ا ت صرۀ5دۀ قرح مللا دهرا ما  4
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 (75. برابری درآمد با هزینه )اصل 2
که به افزایش یا کاهش دا مدها م لر مودا باید ها داصواتینمای دگان مللا ه گام ااائۀ قرح

م ظتوا تغییتر نظتام انتخابتاتی از مللتا       ی ک  د  تمام سی  هادهایی که بهبیم ابع  ن اا سیش
 محتدود کتردن  مدها دا قالب قرح بوده است  فلسفۀ گ لاندن چ ین اصتلی   م ر تا دهر ااائه

هتای  نمای دگان مللا از واود به مسائ  تخصصی همچون برقراای توازن میان دا مد و هزی ته 
،  متواای نگه تان از ابتتدای    847: 2ا ج1364ون اساستیا  عمومی است ثم روح مذاکرات قتان 

هتای  براسی قرح استانی مدن انتخاباتا بر این باوا است که اجرای  ن موجب افتزایش هزی ته  
 عمومی ک وا خواهد مد 

ای چون موجتب افتزایش   دواهصوات استانی محابن مفاد مصوبه و میانبرگزاای انتخابات به
ثمواای نگه تانا نظریتۀ متمااۀ    قانون اساسی م اخته مد  75ص  هزی ۀ عمومی استا مغایر ا

3239/30/82  ، 

از  ن لحتاظ کته چ تین نهتادی اک تون دا نظتام        1های جدید اجرایی استتان تأسیا هیأت
کتااگیری  حنوقی ما وجود نداادا افزایش مدت ت لیغات انتخاباتی از یک هفته به دو هفتته و بته  

ی انتخابات نس ت به قانون فعلیا از جملته متواادی هستت د کته     نزدیک به دو برابر عوام  اجرای
یافتته  بی ی ن ده است  برخی ک واهای توسعهمواای نگه انا ااه ج رانی برای  نها سیش زعربه

هتای اجرایتیا نظتام انتخابتاتی ختود اا از      م ظوا کتاهش هزی ته  با قدمت قوالنی دموکراسیا به
 ، Chang, 2011: 99ثاند ت اس ی به اکثریتی تغییر داده

 

 (110ی کلی نظام )اصل هااستیس. 3
های کلی نظتام  قانون اساسیا منام اه ری وظیفۀ تعیین و ابالغ سیاست 110اص   1براساس ب د 

نظتر وجتود نتدااد    ها میان اندی م دان اتفاقدااد  دا مواد جایگاه و ماهیت این سیاست بر عهدهاا 
تتوان  ،ا امتا متی  174: 95؛ میرزادا 49: 1384؛ مدنیا 8: 1389؛ امتریانا 119: 1380ثحلاایانا 
ها و ااه ردهای کالن نظتام  گیریای از جهتهای کلی ملموعهگونه تعریف کرد: سیاست ن اا این

 ،   185: 1385ها و اهداس قانون اساسی دا دواۀ زمانی م خص ثانصاایا برای تحنن  امان
هتای کلتی نظتام از وظتایف منتام      ر اجترای سیاستت  ا نظاات ب110اص   2ق ن نص صری  ب د 

های کلیا نه از ج ا اصول قانون اساستی استتا نته از احکتام مترعا      اه ری است  ماهیت سیاست
هتای کلتی اا نتدااد    دلیت  مغتایرت بتا سیاستت    مواا امکان قتانونی اد مصتوبات مللتا بته     اونیازا

                                                           
  4قرح مللا دهرا مادۀ   1
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گونته  هتیچ  94اسد  مواای نگه ان ق ن اص  نظر می،  این نظر قاب  نند به172: 1387زادها ثموسی
های نهادهتای بر متده از قتانون    محدودیتی دا است اد به اصول قانون اساسی ندااد و تضیین صالحیت

این اختیتاا اا دااد   110اساسی فنا دا حوزۀ اختیااات قوۀ مؤسا است  منام اه ری براساس اص  
های کلی نظتام ه گتام   د  نظاات بر اجرای سیاستکه برخی وظایف خود اا به سایر نهادها تفویض ک 

دا نظتام   1هایی دا زمی ۀ انرژیا به ملمع ت خیص مصلحت نظام تفویض متده استت   ابالغ سیاست
حنوق اساسی ایرانا هیچ مرجعی جز مواای نگه تان اختیتاا اد مصتوبات مللتا اا نتدااد  ملمتع       

 ک د   ا به مللا اعالم میهای کلی اواسحۀ این نهادا موااد مغایرت با سیاستبه
مللا دهر قرح استانی مدن انتخابات اا دا دو قرح جداگانه سیگیری کرد   خرین مصوبۀ 

براستی و تصتویب متد  تغییتر     « اصالحی از موادی از قانون انتخابات مللتا »مللا با ع وان 
ش حوزۀ   گستر1های مللا مک  گرفته است: نظام انتخاباتی بر سایۀ دو اکن اساسی دا قرح

   تغییر مدل انتخاباتی از اوش اکثریتی به ت اس ی 2انتخاباتی از محلی به استانی؛ 
بتاا دا خصتوص استتانی متدن انتخابتات      ملمع ت خیص مصتلحت نظتام بترای نخستتین    

های کلی انتخابتات برمتمرد  نظتر    اظهاانظر کرد و موادی از قرح سی  هادی اا مغایر با سیاست
  ملمع به قراا ذی  است:

ثملمتع ت تخیص    های کلی انتخابتات استت  سیاست 15و  8ا 1مکرا مغایر با مواد  7مادۀ 
 ،  0110/97877مصلحت نظاما نظریۀ 

 2حوزۀ انتخابیه دا انتخابات مللاا محدودۀ جغرافیایی هر استان است 

ترین معیااهای عتدالت انتخابتاتیا توجته بته ایی و نظتر متردم محلتی دا گتزی ش         از مهر
ک  تدۀ فترد سیتروز    ن خود است  با توسعۀ حوزۀ انتخاباتیا ت ها ایی  ن م حنته تعیتین  نمای دگا

انتخابات نیستا بلکه احتمال دااد داوقل ی به مللا ااه بیابد که م تخب مردم محلی ن امتد   
عامت  جمعیتتا انگیتزۀ متردم اا از حضتوا دا انتخابتات تنلیت  و  اای نتواحی          گترفتن  دهیناد

ی تترویج ت عتیض   نتوع بهدهد که این امر تر جلوه میها اا بااهمیتاکز استانمان د مرسرجمعیت 
ای ک  دگان ت ها به گزی ش داوقل ان دا سح  م حنته نااواست  دا نظام فعلی انتخاباتا مرکت

های استان م ادات به انتخای ک  د کته مت اخت   سردازند  با تغییر اوندا باید برای همۀ حوزهمی
دهتد  هتیچ ستازوکاای دا خصتوص ابحتال      قل ان به قرز محستوس کتاهش متی   افراد اا از داو

های فرعی و تأریر  اای  ن م حنه دا کت  فرای تد انتخابتات دا قترح     انتخابات دا یکی از حوزه
اود  از متواد استت ادی   بی ی ن ده است؛ ب ابراین سالمت انتخابتات زیتر ستؤال متی    مذکوا سیش

توان فهمید که این نهتاد هترا   های کلی انتخاباتا میملمع ت خیص مصلحت نظام به سیاست

                                                           
1. www. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=939 

 مکرا  7قرح مللا دهرا مادۀ   2
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دانتد کته متواای نگه تان دا ادواا مختلتف      استانی مدن انتخابات اا حاوی همان ایرادهایی می
متود کته مللتا    داستی م خص میقرح مذکوا به 8اعالم کرده است  با دا نظر گرفتن مادۀ 

دا سی  هاد کرده است؛ بتا ایتن تفتاوت    دا مللا ه تر ااائه مده بو  نچهدهر قرحی م ابه با 
داصد  اا دا حتوزۀ   20 عدم کسبکااگیری نظام ت اس ی اا م و  به که مللا ه تر مر  به

ای اا داصتد  اای م حنته   15 وادن دستت انتخابیه محلی کرده بود  حال  نکه مللا دهتر بته  
اا دا حوزۀ فرعی ن ان مر  اجرای نظام ت اس ی قراا داده است  داج اکتسای نصای معی ی از  

جمعیتا دا توازن تنسیر کرسی میان م اقن سرتراکر و کردهد که مللا با ق ول ایراد عدممی
 ااستای عدالت انتخاباتی گام بردامته استا اما از نگاه داداس اساسی کافی نیست 

 

 ب و محاسن استانی شدن انتخاباتمعای
 ید که استتانی متدن انتخابتات موجتب افتزایش      گونه برمیاز خالل نظریات مواای نگه ان این

ک د؛ انگیزۀ مردم اا از حضتوا دا  مود و وحدت و انسلام ملی اا تضعیف میاختالفات قومی می
دهتد؛ م تاقن بتا جمعیتت کمتتر احستاس       های ایی به قرز محسوسی کاهش میسای ص دوق

مود؛ م تااکت دا  رفته میک  د که خواست و تمای   نان دا برابر نواحی سرجمعیت نادیده گمی
دهد؛ چراکه هتر انتدازه هتر تتالش ک  تد کته       انتخابات مع ای خودش اا برای  نان از دست می

هتا  خود اا به مردم معرفی ک  دا ایی م اقن سرجمعیت مان تد مراکتز استتان    موادنظرداوقلب 
توان تد  ک  ده خواهد بود  سمت نمای دگی از م ظر عامۀ متردم س اهگتاهی استت کته متی     تعیین

مسائ  و م کالت خود اا با  نان محرح ک  دا امتا تغییتر نظتام انتخابتاتی ایتن فرصتت از  نتان        
های حکومتی با ایی اکثریت ک د که منامگیرد  مظهر ااادۀ عمومی دا جایی مصداق سیدا میمی

 ک تد  ها این اصت  اا ننتض متی   به مس د قدات برس د  استانی مدن انتخابات دا برخی موقعیت
دهتدا  های انتخابتات اا افتزایش متی   ای به محلی هزی هگسترش حوزۀ انتخاباتی از سح  م حنه

مدها م ابع ج رانی  ن م خص ن ده است  موافنان بر ایتن باوانتد   های ااائهدا قرح کهیداحال
ک د که الزاماً هیچ ت اس ی بتا وظتایف قتانونی او    که نمای ده بی تر وقت خود اا صرس اموای می

ای و تأمین خواستتۀ  نتانا از  ن حیتث کته داوقلتب      نفوذ م حنههای ذیااد  اق اع مخصیتند
صرفاً با اتکا به  نان به مللا ااه یابدا با تحول دا نظام انتخاباتی ننش ق لتی ختود اا از دستت    

هتای مث تت ایتن قترح استت  از قرفتیا داوقل تی کته         ساالای از دیگر ج  هدهد  مایستهمی
الزم اا از نظر علمی و تخصصی داادا ولی از خانوادۀ سرجمعیت یا متواد حمایتت    هایمایستگی

مت فذان محلی نیستا قادا نخواهد بود خود اا دا معرض انتخای مردم بگذااد  هر اندازه گسترۀ 
ای اهمیت سابن خود اا نخواهتد دامتت  احتزای بتا ااائتۀ      دموکراسی توسعه یابدا عالین م حنه

 ک  د جان ه سیگیری میقوا همها توسعۀ ک وا اا بههای محوایبرنامه
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 گیرینتیجه
هتای متواای نگه تانا    قرح  استانی مدن انتخابات مللا مواای اسالمی بتا وجتود مخالفتت   

ای از قانون بر تتن ک تد  از ختالل نظریتات متواای نگه تان       تاک ون موفن ن ده است که جامه
قانون اساستیا نگتران    3اص   15و  8های ا است اد به ب دویژه ب ید که این نهاد بهمیگونه براین

 کتردن  ی ت یبشیست عواقب استانی مدن انتخابات دا سح  ک وا است  به سخن دیگرا مواا بتا  
ت عات تغییر نظام انتخاباتیا مغایرت  ن اا با اصول قانون اساسی قحعتی دانستته استت  بتر واد     

کاهش م ااکت مردم یتا اختالفتات قتومیا ت هتا     مواا از سیامدهای استانی مدن انتخابات مث  
گتاه بته   تتوان دا  ن قحعیتتی متصتوا متد  بترعکا  نا متواا هتیچ       یک احتمال است و نمتی 

ای مؤرر بامتدا توجته متایانی    های ق یلهتواند دا کاهش نزاعهای مث ت این قرح که میویژگی
رین حد خودا مفاد قانون اساستی  نکرده است  تحول دا نظام انتخاباتی اا از  ن حیث که دا باالت

قانون اساسیا نمای دگی مللا اا  84ک دا ن اید با مغایرت یکسان س دامت  اص  اا تضیین می
داند  استانی مدن انتخابات به س توانۀ این اص  به حد کافی محم  قتانونی  حائز وصف ملی می

سی نس ت به مصوبات مللتا  قواکه وظیفه دااد از برتری قانون اسادااد  مواای نگه ان همان
محافظت ک دا باید نهایت تالش خود اا برای حمایت و تنویت نهادهای بر مده از قانون اساستی  
هر دامته بامد  گسترش فره گ تحتزی ت هتا بتا حضتوا عملتی و مستتمر احتزای دا فرای تد         

ۀ فهرستت  ممانعت ااائت  بر یم  انتخابات جامۀ عم  خواهد سومید  ایراد مواا به مصوبۀ مللا 
ع وان احزای به رشیعدم سذاز سوی دیگر نهادهای غیرحزبی دا چااچوی ت عیض نااوا حاکی از 

 بازیگر اصلی دا محرنج سیاست است  
گرددا اما سیش از  ن باید به این سرسش مهتر ساستخ   بازمی 6ترین ایراد به مواا به اص  مهر

هتوای استالمی انتظتاا داایترر اگتر      داد که چه کااکردی از مللا دا قاموس نظام حنوقی جم
گونه کته قتوۀ مؤستا دا قتانون اساستی ب یتان گذامتتها        دن ال قوۀ من  ه کااامد و قویا  نبه

هستیرا باید به سمتی حرکت کرد که نمای دها دغدغۀ ملی دامته بامد تا استانی  ای کته توقتع   
اا اتتن و فتتن ک تدا    دامته بامیر که نمای دۀ م تخب مردم بته مستائ  متردم استیدگی و  ن     

ن تان   6است  است اد به اص   84اص   انگامتن دهینادو  57ی سذیرش ضم ی ننض اص  نوعبه
ملی دااد  با این بردامتتا ایتراد   -دهد که نگاه مواا به موضوع نمای دگی ج  ۀ تویمان محلیمی

متکاا دااد  هتر   اسدا اما با اوح قانون اساسی تضاد  نظر میبه فرای د سذیرش داوقلب صحی  به
یتک از  نظام انتخاباتی دا بحن خود محاسن و معای ی دااد  ابتتدا بایتد اازیتابی کترد کته کتدام      

 فرای دها با توجه به ظرفیت نظام حنوقی ک وا م اسب است و سپا تصمیر نهایی اا گرفت      
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