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آخرین افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی مربوط به ســال ۱۳۷۸ است. در این سال، 
تعداد نمایندگان از۲۷۰ نفر بــه ۲۹۰ نفر افزایش 
یافت. پس از این  با وجود افزایش  جمعیت کشور 
اقدامی برای افزایش تعداد نمایندگان انجام نشد. 
اخیرا زمزمه هایی در مجلس شــنیده می شود که 
براساس آن تعدادی از نمایندگان خواستار افزایش 
کرسی های نمایندگی مجلس هستند. همشهری 
در گفت وگو با محمدجواد کولیوند، رئیس ســابق 
کمیسیون شوراهای مجلس دهم به بررسی موضوع 
و چرایی ماجرای افزایش نیافتن تعداد نمایندگان در 

گذشته پرداخته است.
بر اســاس اصل 64قانون اساسی  هر 
۱۰سال باید به تعداد کرسی های نمایندگی مجلس 

۲۰نفر  اضافه شود. آیا این افزایش الزامی است ؟ 
اضافه شدن  نمایندگان مجلس براساس اصل 64قانون 
اساسی موضوعی است که محمل کامال قانونی دارد. 

براین اساس، به فاصله هر 10سال یک بار باید حداکثر 
20کرسی به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اضافه شود. این به آن معناست که این عدد می تواند 
کمتر از 20نماینده را نیز شامل شود و نباید این طور 
تصور شود که حتما باید حداکثر سقف پیش بینی شده 

در قانون اجرا شود.
 آیا شاخصی برای این موضوع 
تدوین شده تا افزایش تعداد نمایندگان بر 

این اساس انجام شود؟
 در مجلس دهم عالوه بر شاخص هایی که در 

قانون اساسی برای افزایش تعداد نمایندگان پیش بینی 
شــده بود، چند شــاخص جدید نیز در کمیسیون 
شوراهای مجلس دهم مدنظر قرارگرفت تا براساس آن، 
نمایندگان افزایش پیدا کنند. بر این اساس، 10شاخص  
شامل مقدار محرومیت، تعداد روســتاها، بخش ها، 
محدوده های مرزی، فاصله میان شهرها و جمعیت و 
نیز برخی دیگر از شاخص ها به شرایط عمومی برای 
افزایش تعداد کرســی های نمایندگی  افزوده شد. در 
آن دوره، مذاکراتی بــرای افزایش  نمایندگان انجام و 
مقررشد 40کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه 
شــود. در آن زمان اختالفاتی وجود داشــت و تالش 

کردیم براساس شاخص ها تعداد افزایش نمایندگان را 
برای هر استان در نظر بگیریم.اما همین تعداد هم در 

نهایت به سرانجام نرسید.
مشکل کجا بود؟ 

تحقق این موضوع  با تأیید بار مالی آن از سوی دولت 
یا ارائــه الیحه ای برای ایــن منظور ممکن 
بود. تنها مرتبه ای که دولت بار مالی چنین 
افزایشــی را پذیرفته بــود در دوره مجلس 
هشــتم بود و بعد از آن دولت هرگز چنین 
الیحه ای را بــه مجلس ارائه نکــرد. وقتی 
طرحی در چنین وضعیتی قرار می گیرد، مشمول ماده 

75قانون اساسی می شود.
مشکل تنها مســئله اعتبار برای 

اجرای قانون بود؟
نه مشکل تنها این نبود. شاخص های قانونی هم وجود 
داشت که کار را پیچیده می کرد. براساس شاخص های 
تدوین شده در قانون اساســی و نیز کارشناسی های 
انجام شــده، تعداد نمایندگان باید براســاس تعداد 
واجدان شرایط نمایندگی تعیین می شد. بر این اساس، 
به دلیل حرکت جمعیت از منطقه ای به منطقه دیگر 
شاهد افزایش یا کاهش جمعیت در یک حوزه انتخابیه 
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بیش از 2دهه از آخرین افزایش تعداد کرسی های نمایندگی در مجلس گذشته است

صندلی های نمایندگی افزایش می یابد
با افزایش تعداد نمایندگان مجلس از 270 به 290نفر در ســال 
1378، تب و تاب افزایش تعداد نمایندگان مجلس تا دوره نهم 
فروکش کرد. در میانه عمر مجلس هشــتم و در ســال 1388، 
تحوالت سیاسی روز سبب شد دولت وقت از ارسال الیحه افزایش 
تعداد نمایندگان در بهارستان تا سال 1390منصرف شود. در این 
سال محمد نجار، وزیر وقت کشور خبر از تدوین الیحه افزایش 
تعداد نمایندگان از 290 بــه  310نماینده در دولت داد، اما این 
الیحه هرگز به مجلس ارائه نشد. عالءالدین بروجردی، رئیس وقت 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم درباره 
چرایی این اتفاق به همشــهری می گوید: برای دولت ها تفاوتی 
ندارد که تعداد نمایندگان چند نفر باشــد. از این رو، دولت وقت 
مخالفتی برای ارائه الیحه افزایش 20نفری تعداد نمایندگان برای 
دوره نهم مجلس شورای اسالمی نداشت، اما برخی نمایندگان 
معتقد بودند در حوزه هایی که تعداد نمایندگان بیشتر است باید 
این افزایش اعمال شود و نیاز نیست در حوزه هایی که تک نماینده 
هستند، تعداد نمایندگان افزایش یابد. او استدالل این دسته از 
نمایندگان را این طور توضیح می دهد: برخی نمایندگان آن زمان 
اعتقاد داشــتند، افزودن نماینده دوم به شهری که تک نماینده 
است لزوما به  معنای بهبود شرایط آن شهر برای دفاع از آن حوزه 
انتخابیه در مجلس نیست؛ بنابراین عالقه چندانی به دریافت این 
الیحه از دولت و رأی دادن به آن در مجلس نداشتند. ماجراهای 
میان دولت و مجلس، با پایان عمر آن دوره مجلس به پایان رسید. 

این رویه در مجالس نهم و دهم نیز ادامه یافت.

مجلس یازدهم؛ تالش برای پایان یک نافرجامی
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان خواستار پایان دادن 
به ســریال نافرجام افزایش تعداد کرسی های نمایندگی شدند. 
افزایش جمعیت کشور، تغییرات مســائل اجتماعی و فرهنگی 
و تصمیمات سیاســی و حاکمیتی اصالح جــدول حوزه های 
انتخابیه از جمله دالیل نمایندگان مجلس برای افزودن به تعداد 
نمایندگان بود. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی و 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  درباره اینکه آیا 
در این دوره باید منتظر افزایش تعــداد نمایندگان در مجلس 
باشیم، می گوید: این طرح دســتور کار کمیسیون امور داخلی 
اســت. درطرح، افزایش تعداد 40نماینــده در حوزه های واجد 
شرایط انتخابیه به تعداد فعلی نمایندگان مجلس پیش بینی شده 
است. البته مشــکلی در این زمینه به لحاظ بار مالی طرح وجود 
دارد که امیدواریم دولت در این زمینه کمک و بار مالی را تقبل 
کند. محمد صالح جوکار می افزاید: بخشــی از این طرح، اصالح 
جدول حوزه های انتخابیه است که هنوز نهایی نشده است.طرح 
پیشنهاد شده به ازای مناطق 22گانه، نماینده برای تهران تعیین 
شود و نمایندگان ری، اسالمشهر، شمیرانات و پردیس مجزا از 
تهران تعیین شوند؛ البته این موضوع در حال بررسی است و هنوز 

نهایی نشده است.
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سفرا  سفارتخانه ها را متحول کنند
رئیس کمیته روابــط خارجی مجلس با اشــاره به تحوالت 
اخیر در برخی از ســفارتخانه ها، گفت: وزارت خارجه سفرا 
و دیپلمات های تازه نفس، متعهــد و متخصص را باید به  کار 
گیرد و به سمت کارآمدی و توانمندی پیش رود تا تحول در 
حوزه دیپلماسی و فعالیت ســفارتخانه ها رقم بخورد.عباس 
گلرو افزود: حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی از حوزه های 
حرفه ای است و هر کسی که در این موقعیت قرار می گیرد باید 
دانش آموخته این حوزه باشــد و کسی باشد که بر کار روابط 
خارجی در سطوح منطقه ای و بین المللی اشراف داشته باشد.
وی افزود: در دنیای روابط بین الملل امــروز روابط از حالت 
تک بُعدی سیاسی- امنیتی خارج شــده و کارکرد سیاست 
خارجی چند بُعدی شــده اســت؛ لذا موضوعات فرهنگی، 
اقتصادی، تکنولوژی، فناوری، امور مربوط به فعالیت بانوان 
و طیف متونــی از موضوعات در حوزه سیاســت بین الملل 
مطرح است و طبیعتا هر کسی که در این حوزه مشغول به کار 
شود باید از حداقل آشــنایی و حداکثر تسلط در این حوزها 
برخوردار باشــد.وی یادآور شد: درآســیا، آفریقا و آمریکای 
التین ظرفیت هایی داریم که وزارت خارجه  باید برای تقویت 
روابط اقتصادی و سیاسی از آن به درستی استفاده کند./ مهر

خانهملتعیالوارترمیشود؟

بودیم. براساس شاخص های تعریف شده باید به ازای 
هر 150هزار واجد شرایط رأی دادن یا هر 250هزار 
جمعیت در یک منطقه، یک نماینده به مجلس راه پیدا 
کند. اکنون در برخی استان ها به دلیل کوچ جمعیت 
از منطقه ای به منطقــه ای دیگر، حدنصاب جمعیتی 
به هم خورده است. چون در گذشــته منطقه ای که 
حدنصاب جمعیتی خود را از دســت داده است تعداد 
معینی نماینده داشته است که امکان کم کردن تعداد 
نماینده آن حوزه به دالیل مختلف وجــود ندارد. به 
این دلیل، شاهد هستیم منطقه ای با جمعیت کمتر 
نمایندگان بیشتری در مجلس دارد و منطقه ای دیگر 
با جمعیت بیشتر، نمایندگان کمتری در مجلس دارد 
که این موضوع خود به بروز چالش های دیگری منتهی 
می شــود. چالش دیگر،به ناهمگون بودن تقسیمات 
کشوری با حوزه های انتخابیه برای انتخابات مجلس  
است. تقسیمات کشوری براساس رأی هیأت وزیران 
تعیین می شود؛ به عنوان مثال نماینده ای در استانی 
داریم که در تقسیمات کشوری آن منطقه جزو استان 
دیگری است، اما نماینده  مربوط به استانی دیگر است.
رقابت های سیاسی میان نمایندگان یا 
مسائلی مانند آن می تواند در به سرانجام نرسیدن 

این طرح مؤثر باشد؟ 
این حرف را نمی توان رد کــرد؛ به عنوان نمونه اگر در 
منطقه ای تعداد نمایندگان بیشــتر شود، نمایندگان 
آن منطقه مشــکلی با طرح ندارند، امــا نمایندگان 
استان هایی که تعداد کرسی های آن اضافه نشده است 
با طرح مخالفت می کنند و به آن رأی نمی دهند. این 
را هم باید درنظر گرفت کــه برخی دولت ها عالقه ای 
به افزایش تعــداد نماینــدگان ندارنــد و در این راه 

سنگ اندازی هایی هم می کنند.
اخیرا برخــی طرح افزایــش تعداد 
نمایندگان را مطرح کرده انــد. با توجه به تجربه 
گذشته در این باره فکر می کنید برای به ثمر رسیدن 

این طرح باید چه اتفاقی در مجلس رخ دهد؟
2نگاه در مجلس وجود دارد که تبدیل به مشکل در 
روند افزایش تعداد نمایندگان می شود. یک نگاه این 
است که برای برطرف کردن مشکل در افزایش تعداد 
نمایندگان باید جایگاه مجلس از خرد و منطقه ای 
به نگاه کالن تر مانند آنچــه در خبرگان رهبری و 
انتخابات آن انجام می شود، تغییر پیدا کند. در مقابل  
عده ای چنین نگاهی را مغایر با اسناد باالدستی نظام  
می دانند و می گویند در صورت کالن شــدن نگاه 
نمایندگان، مناطق و استان های کوچک تر صدایی 
در مجلس نخواهند داشــت. نمایندگان باید خود 
را پایبند به شــاخص ها کنند، دست از رقابت های 
سیاسی و حوزه ای بردارند. افزایش نمایندگان باید 
به شــکل واقعی و به دور از البی های سیاسی و با 
هدف نمایندگی هرچه بهتر مــردم انجام و صدای 

همه شهروندان در مجلس شنیده شود.

مالک شریعتی 
نماینده تهران 

مجلــس، کامــا دســت دولــت را دربــاره 
موضــوع ارز ترجیحــی باز گذاشــته اســت 
تــا براســاس سیاســت هایی کــه دارد و 
اقتضائاتی که مورد بررسی قرار می دهد، 
نســبت بــه حــذف کامــل یــا تدریجــی ارز 
ترجیحــی کــه ازمنابــع غیردولتــی تامیــن 
خواهد شد، تصمیم گیری کند اما باید در 

این باره به مجلس نیز گزارش دهد.

احمد وحیدی 
وزیر کشور 

 روند سرشماری اتباع افغان و دیگر اتباع 
آغــاز شــده و درتــاش هســتیم ایــن اقدام 
در بــازه زمانــی محدودی بــه انجام برســد. 
سرشــماری بــرای اتبــاع اجبــاری اســت و 
درصــورت همــکاری نکــردن ایــن افــراد، 
حضور آنان در کشور غیرقانونی تلقی شده 
و به ناچار با افرادی که به شکل غیرقانونی 
در کشور زندگی کنند برخورد خواهد شد.

گزارش
حمیدرضا بوجاریان 

خبرنگار


