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«طرح الحاق يک تبصره به ماده ( )2قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي»

مقدمه
طرح «الحاق یک تبصره به ماده ( )2قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي» مورخ  1397/4/31اعالم وصول شد
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم
شماره ثبت:
432

پیش از این ،طي سالهاي  1395-1374بیش از بیست بار مواد و تبصرههاي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
با اصالحات و الحاقاتي مورد جرح ،تعدیل ،حذف و اضافه قرار گرفته است.
حسب تصریح مقدمه توجیهي طرح ،انگیزه ارائه طرح ،تالش براي «تأمین حقوق همهجانبه زنان و ایجاد زمینه
مساعد براي رشد شخصیت زن و احیاي حقوق مادي و معنوي او بهمنظور حضور فعالتر زنان در عرصه انتخابات و
تصمیمگیريهاي کالن» ميباشد .همچنین ادعا شده است که افزایش سهم زنان در ترکیب مجلس ميتواند به

شماره چاپ:
1013
تاريخ چاپ:
1397/5/10

«بهرهبرداري از نگرش زنانه و حمایت از مسائل خانواده» منجر شود .در همین راستا در مفاد این طرح پیشنهاد شده
است« :از حوزههاي انتخابیه با بیش از در نماینده منتخب در مجلس شوراي اسالمي ،حداقل یک زن ،از حوزههاي
انتخابیه که تعداد نمایندگان منتخبشان به پنج یا بیشتر ميرسد ،حداقل دو نماینده زن و از حوزههاي انتخابیه
تهران ،ري و شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس حداقل  10زن از میان زنان داوطلبي که بهترتیب بیشترین آرا را کسب
کرده باشند ،به مجلس شوراي اسالمي راه ميیابند».

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي

تحليل مفاد طرح
امروزه مشارکت شهروندان در زندگي سیاسي قابل اهمیت خوانده شده و از آن بهعنوان یکي از پیشنیازهاي توسعه
سیاسي یاد ميشود .مشارکت سیاسي ،کارآمدي نظام سیاسي و ایجاد حس همراهي آحاد ملت در اجراي سیاستها
و تصمیمات حاکمیت را تضمین کرده و هر قدر میزان آن بیشتر باشد ،حاکمیت در جامعه بینالمللي از اعتبار و

مشخصات گزارش

موقعیت بیشتري برخوردار خواهد بود .در یک تعبیر ،توسعه سیاسي به مشارکت تودهها و اقدام عمومي در فعالیتهاي
سیاسي مربوط است و مردم را به شهروند فعال تبدیل ميکند.

شماره مسلسل:
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تاريخ انتشار:
1397/7/16

بر این مبنا هرگونه اقدام ،سازوکار و راهکاري که اتخاذ آن به افزایش مشارکت شهروندان و ازجمله بانوان در
تعیین سرنوشت سیاسي جامعه منجر شود ،مطلوب و ارزشمند خواهد بود ،لکن باید توجه داشت که راهکارهاي
تشویق به افزایش مشارکت باید واقعي ،عادالنه و مشروع باشد ،بنابراین هرگونه راهکار و سازوکاري که تالش کند
به صورت مصنوعي و به شکل غیرواقعي و خالف موازین عدالت اجتماعي و سیاسي ،سهم یک صنف یا یک گروه از
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شهروندان را در ساختار کسب و اعمال قدرت سیاسي تغییر دهد ،عمالً ميتواند به اعمال تبعیض ناروا و ناعادالنه علیه سایر گروهها
و اصناف اجتماعي منجر شود و این درحالي است که در نهایت نیز ،میزان کارآمدي و اصل شایستهساالري در ساختارهاي سیاسي
را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد.
امروزه ،سه استدالل اصلي در دفاع از اجراي نظام سهمیه براي افزایش سهم نمایندگي زنان اقامه ميشود:
 .1زنان نیمي از جمعیت را تشکیل ميدهند و بنابراین حق دارند نیمي از کرسيها را داشته باشند (استدالل عدالت)،
 .2زنان تجربیات متفاوتي دارند و بنابراین باید نماینده شوند (استدالل تجربه)،
 .3زنان و مردان تاحدي منافعشان متعارض است و مردان نميتوانند منافع زنان را نمایندگي کنند (استدالل گروه ذينفع).
در مقابل ،مخالفان این سهمیهها ،چند استدالل زیر را مطرح ميکنند:
اول اینکه سهمیههاي قانوني ،تبعیض علیه مردان بهشمار ميآیند و در صورت نبود سهمیهها ،مردان کرسي نمایندگي را
کسب ميکردند.
دوم سهمیههاي قانوني بهمثابه تعیین یک سقف نمایندگي براي زنان عمل ميکنند و نه بهمثابه یک معیار حداقلي؛ درواقع،
سهمیههاي قانوني بر نمایندگي زنان سقف و محدودیت ميگذارند و مانع از دستیابي زنان به سهم بیشتر ميشوند.
سوم سهمیههاي قانوني ،آزادي انتخاب را از رأيدهندگان ميگیرند و اگر تعداد خاصي از کرسيها براي زنان ذخیره و کنار
گذاشته شود ،حق اساسي آزادي انتخاب از رأيدهندگان سلب ميشود.
بنابر مراتب فوق بهنظر ميرسد ميتوان در مقام جمعبندي این نظرات ،ادعا کرد:
واقعیت امر در ایران ،آن است که قانون موجود انتخابات هیچگونه منع و محدودیتي براي حضور زنان و نامزدهاي انتخاباتي
آنها ،در نظر نگرفته است .در این صورت ،تعیین سهمیه یا سقف و کف ،ميتواند خود ،محدودیتي براي حضور و مشارکت و
نقشآفریني زنان در عرصه سیاست در ایران باشد.

تحليل حقوقي
بند « »9اصل سوم قانون اساسي ،دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه ،در تمام زمینههاي
مادي و معنوي کرده است .مسلم است که مسئله مشارکت سیاسي و حق انتخاب شدن در انتخابات مجلس و تصدي منصب
نمایندگي یکي از مهمترین مصادیق حوزههاي مدنظر قانونگذار اساسي براي رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادالنه بوده است .بنابراین
اگر قرار بر قائل شدن تبعیض در میان نامزدها و داوطلبین انتخابات مجلس باشیم و اجازه دهیم برخي از داوطلبان زن درحالي که
تعداد آراي کمتري نسبت به دیگر رقبایشان کسب کردهاند پیروز انتخابات لقب گرفته و وارد مجلس شوند عمالً یکي از آشکارترین
و واضحترین وضعیتهاي تخصیص و توزیع نابرابر امکانات و فرصتهاي مشارکت سیاسي در میان آحاد شهروندان را شکل دادهایم.
باید توجه داشت که اصليترین معیار منصفانه و عادالنه بودن انتخابات ،اوالً داشتن صالحیت شرکت در آن انتخابات و ثانیاً پیروز
شدن در انتخابات مطابق با میزان آراي کسب شده است .بدیهي است که اعمال سهمیه انتخاباتي براي بانوان علیه داوطلبان مرد
به نوعي مهندسي نتایج انتخابات و ایجاد وضعیت رقابت انتخاباتي ناعادالنه خواهد بود.
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اصل نوزدهم قانون اساسي مقرر ميدارد« :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ،نژاد،
زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» .همچنین در اصل بیستم قانون اساسي تصریح شده است« :همه افراد ملت ،اعم از زن
و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعایت موازین اسالم
برخوردارند» .یکي از مصادیق حمایت قانون نسبت به افراد در ساماندهي مناسبات رقابتهاي انتخاباتي و تعیین سازوکار و اصول
و قواعد حاکم بر داوطلبي انتخابات مجلس ،فرایند اخذ رأي ،شمارش و اعالم نتایج و تعیین افراد پیروز جهت ورود به مجلس
خواهد بود.
همچنین اصل شصتودوم قانون اساسي مقرر ميدارد« :مجلس شوراي اسالمي از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با
رأي مخفي انتخاب ميشوند تشکیل ميگردد» .اطالق این عبارت ،تساوي حقوق و تکالیف داوطلبین انتخابات مجلس شوراي
اسالمي در احراز آراي الزم جهت تصدي منصب نمایندگي مجلس را اقتضا مينماید .مخصوصاً اگر در کنار اصل مذکور به مفاد
اصل شصتوچهارم قانون اساسي نیز توجه کنیم ،بهموجب این اصل ،قانونگذار اساسي تنها سهمیه در نظر گرفته شده خالف اصل
برابري انتخاباتي را ،بحث تبعیض مثبت به نفع اقلیتهاي دیني قلمداد کرده است و از آنجایي که بنابر قواعد اصولي ،قانونگذار
اساسي در هنگام تصویب اصول قانون اساسي ،در مقام بیان است ،لذا منحصر نمودن این سهمیه صرفاً به اقلیتهاي دیني و عدم
توسعه آن نسبت به سایر حوزههاي ممکن ،باید بهمنزله قصد قانونگذار اساسي براي منحصر کردن سهمیههاي تبعیضي ،صرفاً در
همین موضوع خاص اقلیتهاي دیني ارزیابي و تحلیل شود.
نسبت طرح با سياستهاي كلي انتخابات
یکي از اصليترین محورهاي سیاستهاي کلي انتخابات یعني مسئله شایستهگزیني در بند « »10مدنظر قرار گرفته است .تأکید
اصلي این بند از سیاستها و اجزا و شقوق مختلف در نظر گرفته شده براي آن ،تالش براي حرکت به سمت سازوکار و معیارهایي
است که بیشترین امکان براي ایجاد رقابت انتخاباتي شفاف ،برابر و عادالنه فراهم شود تا شهروندان بتوانند بهصورت آگاهانه ،بهترین
انتخاب را داشته باشند تا شایستهترین داوطلبان انتخاباتي صرفنظر از هرگونه ممنوعیت و محدودیتهاي تبعیضآمیز ،امکان
حضور در ساختار و فرایند اعمال قدرت سیاسي را داشته باشند.
با این بیان ،در نظر گرفتن تبعیضهاي انتخاباتي و سهمیههاي جنسیتي به نفع بانوان ،آن هم صرفنظر از میزان شایستگي
و توانایي ایشان نسبت به دیگر رقبا و نیز با نادیده گرفتن کمیت آراي کسب شده ایشان نسبت به رقبایشان ،ميتواند اصليترین
مصداق تخلف و تعارض با بند « »10سیاستهاي کلي انتخابات در نظر گرفته شود.
همچنین بند « »14سیاستهاي کلي انتخابات حکم به «ثبات نسبي قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهاي کلي و تغییر
ندادن آن براي مدت معتنابه ،مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأي حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوراي اسالمي» کرده
است .نظر به تصویب قانون اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي در تاریخ  ،1395/3/3این قانون مشمول عدم
تغییر در مدت معتنابه شده است؛ لذا تصویب طرح حاضر باید در فرایند ذیل بند مزبور یعني تصویب تغییرات با رأي حداقل دوسوم
نمایندگان انجام گیرد واال بهدلیل مغایرت با سیاست کلي مزبور ،مغایر با بند « »1اصل یکصدودهم قانون اساسي خواهد بود.
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نتيجهگيري
در نظر گرفتن سهمیه جنسیتي براي زنان جهت ورود به مجلس ،نوعي از تبعیض ناروا و مغایر بند « »9اصل سوم قانون اساسي
محسوب ميشود .در شرایطي که بهموجب قانون اساسي و قوانین عادي براي کلیه نامزدهاي انتخاباتي حقوق و تکالیف یکساني در
نظر گرفته شده است ،قائل شدن به سهمیه جنسیتي و ایجاد وضعیت نابرابر از جهت امکان پیروزي در انتخابات ،مغایر مباني اشاره
شده است.
درحاليکه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسي ،حمایت یکسان قانون نسبت به همه شهروندان را مدنظر قرار ميدهد ،مفاد
طرح حاضر ،آشکارا تبعیض در حمایت قانون نسبت به نامزدهاي زن انتخابات مجلس نسبت به سایرین را تجویز ميکند .همچنین
مفاد این طرح بهدلیل مقرر داشتن سهمیه تبعیضآمیز براي بانوان مغایر اطالق اصل شصتودوم قانون اساسي و نیز مغایر تجویز
قانونگذار اساسي در اصل شصتوچهارم جهت انحصار سهمیه انتخاباتي براي اقلیتهاي دیني ميباشد.
شایان ذکر است ،مفاد این طرح بهدلیل تجویز سازوکاري که صرفنظر از میزان شایستگي و توانایي نامزدهاي انتخاباتي،
فرصت و امکان بیشتري براي بانوان جهت پیروزي در انتخابات و احراز منصب نمایندگي مجلس ایجاد ميکند ،مغایر بند «»10
سیاستهاي کلي انتخابات و مسئله شایستهگزیني بهنظر ميرسد.
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