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 نقد و ارزيابي اليحه برنامه ششم توسعه

 در حوزه سياست داخلي 
 

 

 

 

 

 

 چکيده

ها به رشد و پیشرفت شود كه در همه ابعاد و زمینهيافته محسوب ميامروزه كشوري توسعه

دست يافته باشد. بنابراين بايد گفت توسعه صرفاً از تأكید بر بُعد اقتصادي فراتر رفته و به 

ترين هاي اجتماعي، سیاسي، محیط زيستي و... نیز توجه دارد. شايد يکي از اصليجنبه

ريزي ايران همین موضوع باشد كه علیرغم سابقه برنامهكامل يافتگي توسعهداليل عدم 

اند. طور همزمان مورد توجه جدي و عملي قرار نگرفتهبهتوسعه طوالني، همواره ابعاد مختلف 

 اين درحالي است كه اگر چه در سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

( به موضوعات مهم سیاست داخلي از قبیل 1395-1399) جمهوري اسالمي ايران

در اليحه كید شده اما أاحزاب، انتخابات، تقسیمات كشوري، شوراهاي اسالمي و... ت

بهتر آن است در قانون برنامه به موارد فوق توجه شود. توجهي به اين مسائل نشده و 

ست داخلي در رو براساس سند برنامه ششم پیشنهاداتي در حوزه سیاگزارش پیش

راستاي تقويت نقش احزاب در عرصه سیاسي، تدوين برنامه جامع تقسیمات كشوري، 

 ده است. كرتهیه برنامه جامع مديريت شهري و اليحه جامع انتخابات ارائه 
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 مقدمه

جانبه است و فرآيندي جامع و همه ردیگيبشر را دربر م يهمه ابعاد زندگ امروزه توسعه

 زیانسان ن يمعنو يو به مسائل مربوط به زندگ شوديآغاز م يانسان يازهایكه از ن

در جهت بهبود سطح  يفیوكيكمّ رییتوسعه عبارت است از تغ فيتعر نيرسد. در امي

يافته تلقي اي توسعهبر اين اساس بايد گفت جامعه .يو نه فقط رشد اقتصاد يزندگ

ترين داليل باشد. شايد يکي از اصلي طور متوازن رشد كردهشود كه در همه ابعاد بهمي

ريزي طوالني آن، همین موضوع باشد كه ايران با سابقه برنامهكامل يافتگي عدم توسعه

مورد توجه جدي و عملي قرار نگرفته است. بنابراين به طور همزمان توسعه مختلف ابعاد 

عد توجه به بُ ،مطلوبايجاد يك دولت كارآمد و  جانبه وبراي رسیدن به توسعه همه

 ضرورت دارد. ها و ابعاد ديگردر كنار جنبه يافتگي سیاسيهاي توسعهسیاسي و شاخص

 در سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

( قسمتي به امور عمومي، سیاست داخلي و ارتقاي سرمايه اجتماعي 1395-1399)

به مسائل و موضوعات مهم سیاست داخلي از قبیل در آن اختصاص داده شده كه 

تخابات و... پرداخته است. اين نهاد، تقسیمات كشوري، انهاي مردماحزاب، سازمان

سوي دولت به مجلس شوراي وسعه ارائه شده ازحالي است كه در اليحه برنامه ششم تدر

ات سیاست داخلي توجهي نشده است. توجه به موضوع اتموضوعاين اسالمي به 

شود زمینه و مي نگر برنامه موجبو جامعجانبه همه سیاست داخلي در راستاي نگاه

سازوكارهاي الزم براي ارتقاي مشروعیت و كارآمدي نظام با بسترسازي براي مشاركت 

 فصل ششم شود در برنامهمي تر مردم فراهم شود. بر اين اساس پیشنهادنهفعاال

  تحکیم و باالدستي اسناد اجراي راستاي در داخلي سیاست امور عنوان تحت ايجداگانه
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 چه هر مشاركت و دروني انسجام پايدار، توسعه مردم، و نظام بیشتر چه هر ارتباط

ه موارد زير در آن توجه شده سرنوشتشان آورده شود كه ب تعیین در شهروندان بیشتر

 باشد:

 

 تقويت نقش احزاب در عرصه سياسي. 1

يافتگي سیاسي در جوامع هاي توسعههدفمند احزاب يکي از شاخصگیري و فعالیت شکل

معناي مشاركت و رقابت سیاسي ساالري در عمل بهباشد. اگر بپذيريم مردممي ساالرمردم

منظور كسب قدرت سیاسي و اداره كشور برحسب يافته بهها و منافع سازمانشماري از گروه

هاست، در آن صورت احزاب سیاسي كانون و هسته ها و مواضع هريك از آن گروهسیاست

احزاب با تنظیم قواعد عملي مبناي ثبات سیاسي و د. ندهساالري را تشکیل مياصلي مردم

را براي  سازوكاريآورند و با مشاركت در انتخابات، بسامان را براي جامعه فراهم مي تحوالت

 سازند.مي همتحرك سیاسي در يك چارچوب نهادي فرا

 احزاب فعالیت اساسي آزادي قانون وششمبیست اصل در صراحتاً آنکه وجود با

و موازين اسالمي را نقض  ، وحدت ملي، آزادياينکه اصول استقاللمشروط به  سیاسي

چه در مورد ) است اما درحال حاضر انتخابات در ايران شده نکنند تضمین

از  (جمهوري و چه در مورد نمايندگان مجلس و شوراهاي اسالمي شهر و روستارياست

اندهي و تقويت احزاب جز از طريق رسد سامنظر ميبه .گیردطريق احزاب صورت نمي

سازي در سطح جامعه و سوق دادن نخبگان به جذب و فعالیت در چارچوب فرهنگ

احزاب و پذيرش جايگاه مهم و حیاتي آنها در مديريت كشور ممکن نیست. در اين راستا 

ب ثر احزاؤثر غفلت كرد. قانون بستر فعالیت سالم و مؤنبايد از اهمیت قوانین كارآمد و م
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بوده و با گذشت بیش از  1360سازد. قانون احزاب فعلي كشور مصوب سال را مهیا مي

هاي امروز جامعه ايران نیست، لذا ضرورت سه دهه از تصويب آن، پاسخگوي پیچیدگي

و كارآمد بیش از مؤثر  بازنگري در آن با هدف بسترسازي براي ظهور احزاب قدرتمند،

 شود.پیش احساس مي

دي كه در سند برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري يکي از موار

باشد كه نقش اساسي أكید شده موضوع احزاب مي( بر آن ت1395-1399) اسالمي ايران

در توسعه سیاسي، افزايش مشروعیت نظام و مشاركت هدفمند و سازماندهي شده مردم 

براي تقويت فعالیت احزاب در عرصه سیاسي دارد. در سند تفصیلي برنامه ششم توسعه 

از شود موجب كمك مالي دولت  بايدأكید شده است. بر اين مبنا بر كمك دولت به آنها ت

 افزايش يابد.و تشکل سیاسي حزب  210به  60تعداد از  1399 تا 1395سال 

 

 هاي براي تقويت احزاب و تشکلداف كمّ. تعيين اه1جدول 

 برحسب اهداف كلي در برنامه ششم

 هدف كلي بخش رديف

وضعيت در  هدف كمي

پايان سال 

1393 

 هاي برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

1 

 تقويت و

توانمندسازي احزاب 

 هاي سیاسيو تشکل

كمك مالي به 

احزاب و 

هاي تشکل

 سیاسي فعال

 210 180 150 120 90 60 حزب

 .345(، ص 1395-1399) سند برنامه ششم توسعهمأخذ: 
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تقويت احزاب درحالي  گراي حاكم بر سند برنامه ششم توسعه برايتنگاه كمی

 سیاسي تشکل 235 كشور وزارت سیاسي كل اداره آمار اكنون براساساست كه هم

 عرصه در مؤثر حضور هااين تشکل اما هستند، فعالیت پروانه مجوز داراي كه دارد وجود

يافته كه داراي نظام اين درحالي است كه در كشورها و جوامع توسعه. ندارند سیاسي

كنند و تصور اينکه فعالیت ميحزبي منسجم و پايدار هستند تعداد احزاب بسیار كمتري 

اما ممکن و غیرقابل باور است. يك كشور فعال باشند غیرو تشکل سیاسي در حزب  250

عنوان به 1399انه عنوان شده كه تا سال گرايدر سند برنامه ششم براساس نگاه كمي

 حزب پشتیباني و حمايت مالي انجام شود.  210از بايد سال آخر اجراي برنامه، 

چه پرداخت يارانه به احزاب و توانمندسازي آنها در راستاي انجام سوي ديگر اگر از

باشد اما حداقلي از مي وظايف كاركردي در عرصه سیاسي، اقدامي صحیح و شايسته

يافته ضوابط در نحوه تخصیص منابع بايد در نظر گرفته شود. در كشورها و جوامع توسعه

 هاي انتخاباتي مختلف توزيعرقابتر هاي كسب شده دتعداد كرسي اساسبريارانه احزاب 

هاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، در ايران نیز كسب كرسي شودمي

تواند مبنايي براي پرداخت جمهوري و شوراهاي اسالمي شهر و روستاها ميرياست

به نیز الزم است درصد محدودي از اين يارانه  البته هاي دولتي به احزاب باشد.يارانه

 ماندگاري و توانايي رقابت در عرصه ها برايأسیس در راستاي تقويت آنه تاحزاب تاز

 شود.سیاسي پرداخت 

گیري نظام حزبي الزم است با دوري لذا بايد گفت در راستاي تقويت احزاب و شکل

هاي گرايي، نگاهي كیفي بر سیاستگذاري و قوانین مرتبط با احزاب و تشکلاز كمّي

رو ضروري است در برنامه ششم توسعه وزارت كشور ايناز سیاسي وجود داشته باشد.
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 قانون در نقش مؤثر براي احزاب تعريف مکلف به ارائه اليحه قانون احزاب با رويکرد

 .دولتي شود هاييارانه تخصیص و نحوه ثبت در سهولت فعالیت، آزادي مختلف، انتخابات

 

 ارائه اليحه جامع تقسيمات كشوري. 2

 نقش مهمي در حکمراني مطلوب و توسعه سیاسي دارد. تقسیمات تقسیمات كشوري

 با همگام و سرزمین بهینه مديريت جهت در هادولت ابزارهاي مهمترين از يکي كشوري

 هدف. رودمي شماربه ملي و ايمنطقه محلي، سطوح در يکپارچگي و وحدت حفظ آن،

 ملي امنیت و بقا تداوم براي مناسب بستر و چارچوب تهیه توانمي را كشوري تقسیمات

 نامطلوب كشوري تقسیمات ديگر طرف از. دانست ايمنطقه متوازن توسعه تسهیل و

 و اقتصادي هايريزيبرنامه انجام براي راو توسعه  رشد درحال كشور يك تواندمي

 .سازد مواجه مشکل با سرزمین بهتر اداره و اجتماعي

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، 

بخشي به موضوع تقسیمات كشوري اختصاص يافته است. درحال حاضر براساس سند 

دهستان در كشور وجود  2589بخش و  1058شهرستان،  431استان،  31برنامه ششم 

نقطه جمعیتي به شهر تبديل گرديده است. در اين بخش در  1243دارد و حدود 

نیز عنوان شده كه يکي از مشکالت مهم در حوزه سیاست  هاقسمت چالش

هم خوردن تعادل  تقطیع مناطق و نواحي همگن طبیعي كشور و بر»داخلي

 باشد. مي« رويه واحدهاي تقسیمات كشوريمحیطي با افزايش مداوم و بيزيست

 تقسیمات ضوابط و تعاريف قانون» عنوانبه كه 1362 سال مصوب فعلي در قانون
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 جمعیتي آستانه و باشدمي جمعیت براساس صرفاً ارتقا نامگذاري شده است «كشوري

غالباً ارتقاي سطوح و واحدها  يند اجراي قانون،آاما در فر .شودمي گرفته نظر مالك در

هاي جمعیتي صورت گرفته و اگر چه سعي شده با استفاده از بدون توجه به حد نصاب

دست آيد اما باز هم جمعیت ههايي بچنین حد نصابظرفیت جمعیتي سطوح همجوار 

دست نیامده و سطوح همجوار نیز اغلب مغاير با قانون از حد نصاب جمعیتي همورد نظر ب

ها انجام تقسیمات بیش از آنکه در طول اين سالرو بايد گفت ايناند. ازخود ساقط شده

س نظر و درخواست مقامات حاصل كار كارشناسي و مطالعات دقیق باشد عمدتاً براسا

 انجام شده است.

 فزاينده تقاضاهاي دلیلبه محلي و ايناحیه ناامني جديد هايكانون گیريشکل

 و فشارها براساس تقسیمات امور انجام ضوابط و جايبه روابط حاكمیت ارتقا، جهت

 واحدهاي به كشور حد از بیش تقسیم علمي، معیارهاي و ضوابط برخالف سیاسي عالئق

 قانون اجراي با كه است مشکالتي شده، آنها كارآيي رفتن دست از باعث كه كوچك

  .است آمده وجودبه كشوري تقسیمات فعلي

 تقسیمات واحد حاضر درحالتأكید بیش از حد بر ارتقاي واحدها بدين دلیل است كه  

 بیشتري بودجه همچنین و تسهیالت امکانات، به سپس كند، پیدا ارتقا بايد ابتدا كشوري

 ايپاره داراي بايد كشوري تقسیمات واحد منطقي، و علمي لحاظ از كه درحالي يابد؛ دست

 .كند پیدا ارتقا كشوري تقسیمات واحدهاي میان در سپس و بشود تسهیالت و امکانات از

سطوح و واحدهاي  1390-1388در حوزه تقسیمات كشوري تنها در سال هاي 

 فراواني به قرار زير ايجاد شده است:
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 1390الي  1388. واحدهاي تقسيمات كشوري ايجاد شده در  طول سال هاي 2 جدول

 تصويب نشده تصويب شده تعداد موضوع پيشنهاد

 - 1 1 ايجاد استان

 31 28 59 ايجاد شهرستان

 56 40 96 ايجاد بخش

 31 26 57 ايجاد دهستان

 37 55 92 شهر ايجاد

 - 20 20 تغییر نام

 9 13 22 انتزاع و الحاق

 - 10 10 ادغام و تجمیع

 

ساله دوم نجوجود آمده است كه از قانون برنامه پهاين مسائل و مشکالت درحالي ب 

برنامه « 69»در تبصره كید شده است. أتوسعه بر ارائه قانون جامع تقسیمات كشوري ت

 تثبیت و كشوري تقسیمات مطلوب نظام برقراري منظوربه»آمده است: دوم توسعه 

 كه ايگونهبه كشور در آن منطقي توزيع و جمعیت تركیب و تنظیم آن پايدار و منطقي

 است مکلف دولت باشد، داشته را مناطق در توسعه هايكلیه فعالیت با الزم هماهنگي

 «.نمايد تهیه كشوري را تقسیمات جامع طرح

 سال ظرف است موظف دولت» آمده است (73)در قانون برنامه چهارم توسعه ماده  

 بازنگري بر ناظر هايدارنده شاخصدربر كه را كشوري تقسیمات جامع طرح برنامه اول

 عدم گیريجهت و با جديد تقسیماتي سطوح ايجاد براي موجود تقسیماتي واحدهاي

 نمايندگان عنوانبه استانداران نقش تقويت و محلي مديران به اختیار تفويض و تمركز

 ايجاد هرگونه .نمايد تقديم اسالمي شوراي مجلس به تصويب جهت و تهیه دولت عالي
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 «.گیرد صورت ماده اين مفاد رعايت با بايد جديد سطوح

 داده اجازه دولت به» آمده است (186) مادهدر قانون برنامه پنجم توسعه در  

 بر ناظر هايشاخص دربردارنده كشوري، تقسیمات جامع برنامه تدوين به نسبت شودمي

 با جديد كشوري تقسیمات سطوح ايجاد براي موجود تقسیماتي واحدهاي بازنگري

 استانداران نقش تقويت و محلي مديران به اختیار تفويض و تمركز عدم گیريجهت

 «.نمايد اقدام ها،استان در دولت عالي نمايندگان عنوانبه

وين قانون جامع تقسیمات هاي مختلف توسعه بر تدأكید مکرر برنامهبا وجود ت 

مند كردن ايجاد ضابطهجديد كنون اين اتفاق رخ نداده است. در تدوين قانون كشوري تا

هاي زيستي و ضوابط آمايش سرزمین و بر ظرفیتبايد مبتنيسطوح تقسیمات كشوري 

هاي بالقوه مناطق در معرض سازي ظرفیتجمعیت و بالفعلي استقرار پايدار بسترساز

 وزارت است الزم اهداف اين به نیل براي آسیب زيست انساني و مهاجرفرست باشد.

 اليحه ارائه به مبادرت( 1395-1399) توسعه برنامه ششم در كه شود مکلف كشور

 در سال اول برنامه كند. كشوري تقسیمات برنامه جامع

 

 شهريارائه اليحه جامع مديريت . 3

تمركززدايي وظايف دولت غالباً با هدف بهبود حکمراني از طريق ايجاد ارتباط نزديك 

 قيوجود دارد كه از طر ياجماع عموم باًيتقرشود. مي بین مردم و دولت انجام

 ترحیو صح ترعيبهتر، سر توانيم ،يمحل يبه واحدها اراتیاخت يو واگذار ييتمركززدا

خود يند عدم تمركز، خودبهآرا سامان داد. البته صرف فر يگرفت و امور اجتماع میتصم
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عامل ورود به حکمراني بهتر نخواهد بود. در حقیقت اتخاذ راهبردهاي ناكارآمد در زمینه 

اين درحالي است كه  .كندهاي فساد را تقويت ها و انگیزهفرصت تواندتمركززدايي مي

در ي اسالمي شهر و روستا وضعیت و مناسبات موجود شوراها شناسيبررسي و آسیب

گیري و نظام اداري ايران و مقايسه آن با جايگاه مقرر براي آنها در قانون ساختار تصمیم

دهد آنها نشان مي كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکیالت،اساسي و قانون 

ند و فاقد كارآيي يا اختیار الزم در انجام با جايگاه واقعي و رسالت حقیقي خود فاصله دار

 وظايف خود هستند.

سازي نقش و در سند برنامه ششم توسعه بر منطقي نمودن اندازه دولت و متوازن

)دولت، بخش خصوصي، جامعه مدني، مديريت محلي و  موريت فعاالن توسعه كشورأم

راهبردهايي چون  عنوان هدف كلي اشاره شده و بردر اداره امور عمومي بهمردم( 

كید شده أعنوان يك راهبرد تتفکیك امور عمومي ملي و محلي به تمركززدايي اداري و

است. اقدام اساسي در اين زمینه نیز ارائه قانون جامع مديريت محلي، مشاركت هر چه 

بیشتر شهروندان در امور مربوط به خود، كاهش حجم و اندازه دولت و اداره امور 

در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و خدماتي در قالب يکپارچه و  هاي كشوراستان

ها بر اهداف كمي زير مند عنوان شده است. براي تحقق اين راهبردها و سیاستمنظا

 أكید شده است.ت
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 )درصد(  ي براي تقسيم كار ملي و محلي. اهداف كم3ّ جدول

 هدف كمي رديف
 سال

1395 1396 1397 1398 1399 

1 

درصد وظايف  35واگذاري 

واحدهاي عملیاتي به 

 ها()شهرداري مديريت محلي

5 5 10 10 5 

 .162ص  ،(1395-1399) ششم برنامه سند: مأخذ

 

ها البته بحث مديريت جامع شهري و تدوين نظام درآمدهاي پايدار براي شهرداري

درصد وظايف واحدهاي عملیاتي به مديريت محلي  35موضوعي بسیار فراتر از واگذاري 

 و وظايف انتقالمنظور دستیابي به مديريت توانمند محلي باشد. درواقع بهمي

 و محلي، تعیین مقامات و ترپايین سطوح و مراجع به مركزي حکومت هايگیريتصمیم

 و ملي نهادهاي) مناطق و مركز رابطه و تمركززدايي حدود قانوني چارچوب تعريف

 بر كارآمد و مؤثر نظارت وظايف و تقويت تزاحم و مداخله از جلوگیري براي( محلي

 اهمیت دارد.اسالمي  شوراهاي عملکرد و مصوبات

 اجازه دولت به» قانون برنامه سوم توسعه آمده است: (136)در اين راستا در ماده  

 به مربوط هايتصدي گروه از آن ها،شهرداري هايتوانايي به توجه با شودمي داده

 براساس دهد،تشخیص مي ضروري كه را شهري مديريت با رابطه در يياجرا هايدستگاه

 منابع با كشور همراه استخدامي و اداري امور سازمان و كشور وزارت مشترك پیشنهاد

 «.كند واگذار هاشهرداري به ذيربطاعتبار تأمین

 قابل هايتصدي از دسته آن» آمده است (137) در برنامه چهارم توسعه در ماده 

هیئت  تصويب با و روستا، شهر عمران و توسعه امور در دولتي هايدستگاه واگذاري
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 «.شودمي ها واگذاردهیاري و هاشهرداري به ذيربط مالي منابع با همراه وزيران

 طول در است مجاز دولت» قانون برنامه پنجم توسعه نیز عنوان كرده (173)ماده  

 و مناسب ساختار به دستیابي منظوربه شهري مديريت جامع برنامه تهیه به نسبت برنامه

 توسعه تحقق رويکرد با شهرها، حريم و محدوده در شهري يکپارچه و هماهنگ مديريت

 دولتي هايدستگاه هايتصدي و وظايف واگذاري طريق از مديريت تمركز شهرها، پايدار

 مقررات و قوانین روزرسانيبه و بازنگري ها،شهرداري و تعاوني و خصوصي هايبخش به

 .آورد عملبه قانوني اقدام آنها اتحاديه و هاشهرداري جايگاه يارتقا و هاشهرداري

 ذيربط مراجع ساير و هاشهرداري و اسالمي شوراهاي »بر اين كه (174) همچنین ماده

« هاشهرداري پايدار درآمدهاي نظام تدوين طريق از برنامه اول سال پايان تا موظفند

 كید كرده است.أاقدام نمايند ت

ها و توان به مقاومت سازمانهاي توسعه در اين زمینه مياز داليل عدم تحقق برنامه 

هاي دولتي به نهادهاي مديريت محلي هاي اجرايي در واگذاري وظايف و تصديدستگاه

هايي هم در مورد عدم وجود بسترهاي مناسب در راستاي حركت كرد. البته نگرانياشاره 

رو ازاينها وجود دارد. مسئولیت توسط شوراها و شهرداري تمركززدايي و پذيرش سويبه

جهت واگذاري وظايف ها و نهادهاي ذيربط بسترسازي مناسب ازسوي دستگاههمزمان با 

ضروري است در قانون برنامه ششم توسعه بر تدوين قانون جامع مديريت ها، و تصدي

درآمدهاي پايدار منظور دستیابي به مديريت يکپارچه و تدوين نظام شهري به

 كید شود.أها تشهرداري
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 ارائه اليحه جامع انتخابات. 4

 يبرگزاري انتخابات رقابتي در تراز جمهوري اسالمي ايران مشکالتدر حاضر  درحال

 نیدهندگان، عدم نظارت بر تأمينام رأفقدان ثبت ،هانامزد تیصالح نییتع وهیش رینظ

هاي در حوزه يعدالتيو ب ضیتبع در انتخابات و احزاب و نامزدها يهاي مالنهيو هز

  .وجود دارد ياسالم يمجلس شورا هیانتخاب

برانگیز در قوانین انتخاباتي جمهوري اسالمي ايران برخي شروط يکي از مسائل بحث

تعیین شده براي نامزدهاي انتخابات مانند امانت و تقوي، حسن شهرت، مدير و كیفي 

پذيري انتخابو تعريف نشده داراي ابهام است. شرايط مبهم مدبر بودن و... است كه 

 مردم شود.حداكثري تواند موجب كاهش درصد مشاركت مي

كند، نبود مرحله را با مشکل روبرو مي مطلوبدومین مسئله كه انجام انتخابات 

نويسي از دهندگان قبل از روز اخذ رأي است. امروزه در اغلب كشورها نامنام رأيثبت

شود دهندگان مشخص ميگیرد. بدين ترتیب تعداد رأيدهندگان از قبل صورت ميرأي

 كند. مین ميتر و سالمت آرا را تضو اين كار نظارت بر صحت اجراي انتخابات را آسان

گیري ويژه مرحله رأيسومین موضوع اين است كه در ايران اكثر فرآيند انتخابات به

كارگیري بهكه تجربه انتخابات نشان داده گیرد. صورت دستي صورت ميو شمارش آرا به

بر اينکه گیري سنتي عالوهتواند باشد. رأيابزارهاي سنتي بدون ايراد و اشکال نمي

كارگیري نیروي انساني زياد و يا به هاي رأيمخارج زيادي )مثالً چاپ برگه ها وهزينه

در آن نیز طوالني بوده و  مديريت انتخابات( براي دولت دارد، زمان اخذ رأيبراي 

همچنین امکان و احتمال وقوع تخلف  .دهدمشاركت مردم در انتخابات را هم كاهش مي

دهد. وقوع اين مردم را افزايش ميو انحراف آراي در فرآيند انتخابات و اعمال نفوذ 
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هاي نوين، تخلفات در انتخابات، متخصصین امر را بر آن داشته كه با استفاده از فناوري

 سازي انتخابات و همچنین كاهش اشتباهات و خطاهاي انساني اقدام كنند. جهت سالم

دلیل استفاده از هبلکه ب .باشداما انتخابات الکترونیکي عاري از مشکل نمي

ها را ها و مشکالتي را به همراه دارد. اين چالشها، ريسكهاي الکترونیکي چالشسیستم

هاي بندي كرد. چالشدسته «قانوني، سیاسي ـ اجتماعي و فني»توان در سه گروه مي

دلیل مغايرت قوانین موجود با برگزاري الکترونیکي انتخابات و لزوم تدوين قانوني به

هاي نوين هاي سیاسي ـ اجتماعي ناشي از تأثیرات فناوري. چالشباشدنین جديد ميقوا

هاي فني مرتبط با محفوظ باشد. چالشهاي انتخاباتي ميارتباطات و اطالعات بر سیستم

باشند. تمامي هاي امنیتي سیستم ميدهنده و تکنیكماندن آرا، حفظ محرمانگي رأي

جامعیت انتخابات را تهديد كرده يا اعتماد  تواندو ميها بسیار مهم بوده اين چالش

رو الزم است با باال بردن عمومي نسبت به فرآيند دمکراسي را زير سؤال ببرد. ازاين

اعتماد عمومي  شود تاصحت و جامعیت انتخابات تضمین  ،استانداردهاي امنیتي

 (.15:1385)تقوي،  افزايش يابددهندگان رأي

هاي چهارمین موضوع مرتبط با نهاد انتخابات در ايران، نامحدود بودن هزينه

هاي انجام شده است. متأسفانه در تبلیغاتي نامزدها و عدم كنترل بر منابع مالي و هزينه

جمهوري، مجلس و ساير آنها، نه محدوديتي براي قوانین انتخاباتي ايران اعم از رياست

بیني شده و نه سازوكاري نظارتي در اين زمینه تعبیه ها پیشهاي انتخاباتي نامزدهزينه

خواهانه نظام جمهوري اسالمي ايران شده است كه اين امر با اهداف و اصول عدالت

هاي حقوقي به امروزه توجه فزاينده اكثر قريب به اتفاق نظامتناسب ندارد. درحالي كه 
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مین مالي و سپس محدود ساختن آن و بیني منابع تأهاي انتخاباتي، منجر به پیشهزينه

 در نتیجه محدوديت مخارج انتخاباتي شده است. 

هاي انتخابیه است. در هر نظام انتخاباتي، ترسیم و تعیین حوزه پنجمین موضوع

اي باشد كه ضامن تحقق عدالت و برابري گونههاي انتخابیه بايد بهبندي حوزهتقسیم

ترين معیار ساالر شود. رايجگیري مجلسي مردمکلشهروندان بوده و در نهايت باعث ش

با  هاي انتخابیه و اصالح اين مرزها، شاخص جمعیتي است.براي ترسیم محدوده حوزه

شود كه هاي انتخابیه مجلس شوراي اسالمي مشخص ميبررسي و مقايسه جمعیت حوزه

ي و تبعیض آشکار عدالتهاي انتخابیه بیانگر بيهاي مجلس میان حوزهنحوه توزيع كرسي

ترين حوزه انتخابیه جمعیتبرابر كم 31ترين حوزه انتخابیه كشور، پرجمعیتاست. 

كه هر دو حوزه انتخابیه يك نماينده در مجلس شوراي در صورتي ؛كشور جمعیت دارد

اسالمي دارند. درواقع برخالف كشورهاي ديگر، قانوني در ارتباط با میزان مجاز انحراف 

 هاي انتخابیه نسبت به تعداد نمايندگان وجود ندارد. جمعیت حوزه

در سند برنامه ششم توسعه نیز درباره مسائل مرتبط با نهاد انتخابات به مشکالتي 

مانند عدم وجود مراجع و قواعد قضايي در برخورد با متخلفین انتخاباتي، مشخص نبودن 

اري آرا و مبهم بودن ي، عدم وجود مقررات خاص جهت بازشمأسقف تمديد زمان اخذ ر

ي، ابهام و أوضعیت، ابهام قانوني درخصوص حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ ر

قانون در مبحث تبلیغات كانديداها و عدم شفافیت مالي تبلیغات، وجود  خأل

هايي در پروسه اجراي انتخابات در زمان ادغام دو انتخابات، عدم وجود مغايرت

)سند برنامه ششم  كید شده استأتخلفات انتخاباتي و ... ت هاي متناسب بامجازات

رو در قسمت الزامات، تهیه اليحه انتخابات با (. ازاين343-344: 1395-1399توسعه
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سازي و مکانیزه كردن كل جريان انتخابات و ثبت نام از رويکرد حزبي، شفاف

)كه به اشتباه  انتخاباتيند مکانیزه كردن بیني شده است. درباره فرآدهندگان پیشيأر

اي چند ساله پروسه هاي مذهبي برحسب اهداف كلي آمده است(در جدول اقوام و اقلیت

درصد اين روند انجام  100اي كه تا پايان برنامه ششم توسعه گونهدر نظر گرفته شده به

 شده باشد.
 

 اساس سند برنامه ششم توسعهخابات بريند مکانيزه كردن انتآ. فر4 جدول

 رديف
هدف كلي 

 بخش

وضعيت در  هدف كمي

پايان سال 

1393 

 هاي برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

1 

ايجاد فضاي 

آزاد و عادالنه 

 در انتخابات

 )مکانیزه كردن(

مکانیزه كردن 

 يأشعب اخذ ر
 100 100 100 60 20 3 درصد

مکانیزه كردن 

 يأيند اخذ رآفر
 100 100 100 100 90 90 درصد

 .346(، ص 1395-1399) سند برنامه ششم توسعه: مأخذ

 
بنابراين ضروري است در قانون برنامه ششم توسعه بر تهیه قانون جامع انتخابات  

عیني براي تعريف شده و هاي دهندگان، تعیین شاخصنام رأيمنظور ثبتبه

هاي نوين در استفاده از فناوريهاي انتخاباتي، سازي هزينهشوندگان، شفافانتخاب

 هاي انتخابیه تأكید شود.فرآيند انتخابات و برقراري عدالت در تعیین محدوده حوزه
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 گيرينتيجه

تنها از بستر توسعه  يآن است كه توسعه و رشد اقتصاد از يامروزه شواهد توسعه حاك

براي رسیدن به توسعه  بنابراين است. سریو فراهم كردن لوازم آن م يو اجتماع ياسیس

اين  ضرورت دارد.يافتگي سیاسي هاي توسعهعد سیاسي و شاخصجانبه توجه به بُهمه

درحالي است كه در اليحه برنامه ششم توسعه ارائه شده ازسوي دولت به موضوع 

شود در برنامه ششم فصل سیاست داخلي توجهي نشده است. بنابراين پیشنهاد مي

ور سیاست داخلي در راستاي اجراي اسناد باالدستي و تحکیم جداگانه تحت عنوان ام

 ارتباط هر چه بیشتر نظام و مردم آورده شود كه به موارد ذيل در آن توجه شده باشد:

 

 پيشنهادهايي براي برنامه ششم توسعه در حوزه سياست داخلي. 5جدول 
 متن پيشنهاد موضوع رديف

1 
 انتخابات

 

تهیه اليحه 

قانون جامع 

 انتخابات

به انتخابات سالم و منصفانه نسبت  يوزارت كشور در راستاي برگزار

 زير اقدام نمايد:تهیه اليحه قانون جامع انتخابات با محوريت بندهاي 

 براي رأي اخذ شعبه نمودن دهندگان و مشخصأينام رثبت -

 انتخابات برگزاري از قبل دهندگانرأي

 براي احراز قابل و عیني هايشاخص و معیارها تعیین -

 رد نامزدهاي دفاع براي سازوكاري بینيپیش و شوندگانانتخاب

 نگهبان شوراي توسط شده صالحیت

 منابع بینيپیش طريق از انتخاباتي هايهزينه و مخارج سازيشفاف -

 تعیین آن، بر محدوديت اعمال و انتخابات هايهزينه مالي تأمین

 مالي نظارت اعمال انتخاباتي، هايهزينه و مخارج میزان قانوني سقف

 احزاب براي دولتي يارانه بینيپیش و نامزدها و احزاب بر

 توسعه و نوين هايفناوري از گیريبهره براي الزم امکانات ايجاد -

 سالمت و سرعت شفافیت، يارتقا مربوطه جهت اطالعاتي هايبانك

 نتايج اعالم و شمارش اخذ، در



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 
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 متن پيشنهاد موضوع رديف

 و داوطلبان نمايندگان حضور براي مناسب سازوكار نمودن فراهم -

 و تجمیع شمارش، رأي، اخذ از اعم انتخابات مراحل تمام در احزاب

 نهايي نتیجه اعالم

 به دادن رأي امکان ايجاد براي الزم قانوني راهکار بینيپیش -

 قانوني هايگروه و احزاب فهرست

 مقتضیات و جمعیت برمبناي انتخاباتي هايحوزه تعیین -

 همچنین و انتخاباتي عدالت حداكثر كه ايگونهبه ناپذيراجتناب

  .گردد فراهم نامزدها از مردم شناخت

2 
تقسیمات 

 كشوري

تنفیذ ماده 

قانون  (186)

برنامه پنجم 

 توسعه

 تقسیمات جامع برنامه تدوين به نسبت شودمي داده اجازه به دولت

 تقسیماتي واحدهاي بازنگري بر ناظر هايشاخص دربردارنده كشوري،

 گیريجهت با جديد كشوري تقسیمات سطوح ايجاد براي موجود

 نقش تقويت و محلي مديران به اختیار تفويض و تمركز عدم

 .نمايد اقدام ها،استان در دولت عالي نمايندگان عنوانبه استانداران

3 

تدوين 

قانون جامع 

مديريت 

 شهري

تنفیذ ماده 

 (174)و  (173)

قانون برنامه 

 پنجم توسعه

 برنامه تهیه به نسبت برنامه طول در است مجاز دولت (ـ173)ماده 

 مديريت و مناسب ساختار به دستیابي منظوربه شهري مديريت جامع

 رويکرد با شهرها، حريم و محدوده در شهري يکپارچه و هماهنگ

 وظايف واگذاري طريق از مديريت تمركز شهرها، پايدار توسعه تحقق

 و تعاوني و خصوصي هايبخش به دولتي هايدستگاه هايتصدي و

 و هاشهرداري مقررات و قوانین روزرسانيبه و بازنگري ها،شهرداري

 .آورد عملبه قانوني اقدام آنها اتحاديه و هاشهرداري جايگاه ارتقاي

 ذيربط مراجع ساير و هاشهرداري و اسالمي شوراهاي ـ(174) ماده

 درآمدهاي نظام تدوين طريق از برنامه اول سال پايان تا موظفند

 :نمايد اقدام ذيل هايسیاست اعمال با هاشهرداري پايدار

 هايكاربري در ساختماني پروانه صدور عوارض نرخ كاهش (الف

 منطقه همان مسکوني هايكاربري با متناسب صنعتي اداري، تجاري،

 عوارض اين تبديل نیز و محلي موقعیت و اقلیمي شرايط به توجه با

 اين احداثي واحدهاي از برداريبهره خدمات بهاي و عوارض به

 از ناشي امالك، و اراضي افزودهارزش بر عوارض همچنین و هاكاربري

 شهري توسعه هايطرح اجراي



 

 ___________________________________________________  
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 متن پيشنهاد موضوع رديف

 و عمومي خدمات هايهزينه تأمین در شهروندان سهم تعیین (ب

 سهم تعیین همچنین و شهري عمران و نوسازي نگهداري، شهري،

 نقلوحمل و شهري عمران توسعه، هايزيرساخت ايجاد در دولت

 به امالك بر عوارض از هاشهرداري درآمد موضوع عوارض تبديل (ج

 خدمات و مصرف از ناشي عوارض

 ساير و خدمات بهاي عوارض، وصول براي يياجرا ضمانت تعیین (د

 هاشهرداري قانوني درآمدهاي

 به نسبت كمتر اشغال سطح با مشجر هايزمین تراكم افزايش (هـ

 بیشتر اشغال سطح با غیرمشجر هايزمین

 شهرداري كردهزينه بر نظارت و مديريت سازوكارهاي تقويت (و

 به هاشهرداري بودجه هدايت و واگذاري قابل وظايف سپاريبرون (ز

 ممنوعیت و آنها قانوني و اصلي وظايف حوزه در كردهزينه سمت

 يياجرا هايدستگاه به شهرداري اعتبارات از هزينه هرگونه پرداخت

4 

احزاب و 

هاي تشکل

اجتماعي و 

 صنفي

 قانون تدوين

 جامع

 هايتشکل

 مدني

تم فوهبیستو  وششمبیستوزارت كشور در راستاي تحقق اصول 

قانون قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران موظف است اليحه 

هاي ها، انجمنها، جمعیتاحزاب، گروههاي مدني )اجتماعات و تشکل

هاي اسالمي و نهاد، انجمنهاي مردمسیاسي و صنفي، سازمان

منظور قانونمندسازي و تسهیل در تشکیل و هاي ديني( را بهاقلیت

 فعالیت آنها به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
 

 

 خذأمنبع و م

هاي مجلس شوراي اسالمي، گروه (، مركز پژوهش1انتخابات الکترونیکي ) .منیرالساداتتقوي، ـ 

 .1385هاي نوين، ارتباطات و فناوري
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 نقد و ارزيابي اليحه برنامه ششم توسعه در حوزه سیاست داخلي  عنوان گزارش:

 

 

 سیاست داخلي()گروه مطالعات سیاسي  :نام دفتر

 فردحسن كريمي تهيه و تدوين:

 محمدرضا شمسا ناظر علمي:

 هاي سیاسي ـ حقوقيمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ــــ ويراستار تخصصي:

 ــــويراستار ادبي: 
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 . تقسیمات كشوري5
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