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پشتوانه تصمیم ها کجاست؟
 یک. در خبرها آمده اســت که ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، بدترین تورم 
تاریخ اتحادیه یعنی از سال ۱۹۹۷ میالدی تاکنون را امسال تجربه کرده اند. 

این عدد ۸/۹ درصد برای یک سال است.
دو. طبــق اطالعاتی که مرکــز آمار ایران منتشــر کــرده، میانگین تورم 
خردادماه کشورمان ۱۲/۲ درصد بوده است. تورم خردادماه، عمدتا ناشی از 
حذف ارز ترجیحی بوده و روی اقالم خوراکی تأثیر گذاشته است و ازآنجاکه 
هزینه بخش خوراک، درصد باالتری از ســبد هزینه خانوارهای آســیب پذیر 
و محروم را تشــکیل می دهد، تورم در اســتان های محروم بســیار شدیدتر 
بوده اســت. بنا بر گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در سیستان و بلوچســتان 
۱۸ درصد و در خراسان شمالی ۱۷/۹ درصد بوده است. استان تهران نیز با 
۸/۹ درصد تورم ماهانه، کمترین تورم در میان اســتان های کشور را داشته 

است.
ســه. مقایسه نتایج بند اول و دوم حاکی از این واقعیت است که بدترین 

تورم تاریخ برخی کشــورهای اروپایی برای یک ســال، معادل تورم اســتان 
تهران در یک ماه بوده اســت. این در حالی اســت که استان تهران در میان 
استان های کشــور، کمترین تورم را داشته است. حقیقتا مقایسه وحشتناکی 

است!
چهار. نباید از این واقعیت غافل شــد که تورم خردادماه، به علت حذف 
ارز ترجیحی بوده و قرار نیســت هرماه وضعیت اقتصاد کشور چنین باشد. 
هدف از بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که سیاست ارز ترجیحی و دالر 
چهارهــزارو۲۰۰ تومانی، عامل این وضعیت بوده و امروز هیچ کس، حتی از 
سمپات های دولت پیش هم در اینکه ارز ترجیحی، یکی از ویران کننده ترین 

تصمیمات اقتصادی بعد از انقالب بوده تردید ندارد.
پنــج. از نظر من، مهم ترین دلیل وضعیت پیش آمده و ســایر مشــکالت 
کالن کشــور، ضعف کار کارشناســی و نظام تصمیم ســازی علمی اســت. 
درست اســت که امروز هیچ کس مســئولیت ارز ترجیحی را نمی پذیرد اما 

فراموش نمی کنیم که بســیاری از مســئوالن و دســتگاه های ذی ربط، چند 
ســال پیش و همان زمان که دولت روحانــی آن را آغاز کرد، چگونه از آن 
حمایــت کردند. آن روز، برخی دســتگاه های امنیتی می گفتنــد که اگر ارز 

ترجیحی توزیع نشود، بحران امنیتی خواهیم داشت.
مراکز کارشناســی و پژوهشــی که برخی وابســته به دولت هم نبودند، 
چگونــه از ارز ترجیحی حمایت کردند و کــدام چهره های تأثیرگذار دولتی 
پشــت این تصمیم به شدت غلط ایســتادند. همان هایی که امروز هم روی 
کم حافظه بودن جامعه حســاب بــاز کرده اند و ۱۸۰ درجــه تغییر موضع 

داده اند.
شش. اگر چند دستگاه یا مرکز علمی و کارشناسی جدی در کشور وجود 
داشت، یقینا وضعیت کشور در حوزه اقتصاد به اینجا نمی رسید. ما نیازمند 
مراکز متخصص و مستقلی هســتیم که بدون تأثیرپذیری از رفت وآمدهای 
سیاســت، نظرات خود را درباره تمــام تصمیمات کالن با صدای بلند اعالم 

کنند. ممکن اســت برخی این سخن به مذاقشان خوش نیاید  اما باید بگویم 
که با تجربه بیش از دو دهه حضور در دســتگاه ها و مراکز مختلف کشــور، 

ما فاقد چنین مراکزی هستیم.
هفــت. بر این باورم که اصالحات اساســی، از باال بــه پایین قابل انجام 
اســت و اصالح نظام کارشناســی کشــور، باید از باالترین ســطح آن یعنی 

مجلس شورای اسالمی آغاز شود.
هشــت. ارتقای ســطح کارشناســی مجلــس، ضرورتــی انکارناپذیر و 

مورد تأیید نمایندگان ملت است.
تا اینجای کار، ضرورت و اهمیت ارتقای ســطح کارشناسی مجلس باید 
به مسئله ای تبدیل شود که مورد اجماع بزرگان و چهره های شاخص کشور 
باشــد. شــاید حتی در این زمینه نیاز باشــد به اصالح قوانین بپردازیم. در 
آینده نزدیک، به روش ها و ســاختار اجرائی چنیــن جراحی بزرگی خواهم 

پرداخت.

سه شنبه
۱۴ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۰

نماینده مردم تهران در مجلس
 محسن پیرهادی

 غالمرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران 
فضای مجازی در تشــریح روند بررســی طرح صیانت که گفته می شود دو هفته 
آینده قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد، به «روزنامه شرق» گفت: «طرح 
صیانت از فضای مجازی در ابتدا با رأی نمایندگان اصل هشــتاد وپنجی شــد و در 
کمیســیون مشترک و به دور از فضای علنی صحن توسط تعداد قلیلی از اعضای 
کمیســیون بررســی می شــد که با اعتراض افکار عمومی مواجه شد. پس از آن 
۱۶۰ نماینده به آقای قالیباف، رئیس مجلس نامه نوشــتیم که طرح از کمیسیون 

مشترک به صحن مجلس برگردد».
او ادامه داد: «بعد از بازگشــت طرح صیانت از کمیسیون ویژه به صحن، آقای 
قالیباف گفت که بررســی طرح فوق به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده 
اســت. بعد از آن هم شــاهد مصوبه اخیر مجلس بودیم که شــکایت مردمی از 
مصوبات شــورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی به دیوان 

عدالت اداری مستثنا شد. اتفاقی که منجر به انتقاد افکار عمومی شد».
عضو کمیســیون مشــترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در 
واکنش به مصوبه اخیر مجلس درباره این استثنا و اینکه پیش از آن تصمیم گیری 
درباره فضای مجازی هم به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و در این باره 
بخشــی از وظایف قانون گذاری مجلس به این شورا تفویض شده است، بیان کرد: 

«اگر قرار اســت تصمیمی در حوزه فضای مجازی گرفته شــود، باید در مجلس 
گرفته شــود؛ ضمن اینکه نباید اختیــارات قانون گذاری مجلس بــه جایی دیگر 

محول شود».
نوری قزلجه در پاســخ به اظهارات زهره الهیان، نماینده موافق طرح موسوم 
به «صیانت از فضای مجــازی» یا همان «محدودیت اینترنت» به نقل از قالیباف 
که گفته بررســی طرح صیانت دو هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد، 
تصریــح کرد: «اینکه گفته می شــود دو هفتــه آینده این موضوع در دســتور کار 
مجلس قرار می گیرد، جای تعجب است چراکه در تعطیلی یک هفته ای مجلس 
قرار داریم و هنوز رســما خبری در این باره اعالم نشــده است. ما در جریان چنین 
موضوعی نیستیم، اما شاید گروهی سفارشی کار در جریان هستند که چه برنامه ای 

بریزند و چه اتفاقاتی را رقم بزنند».
عضو کمیســیون مشــترک طرح صیانت با تأکید بر اینکه «مهم اســت طرح 
موســوم به صیانت با چه کیفیتی در مجلس مطرح و به رأی گذاشــته می شود» 
بیان کرد: «طــرح اولیه ای که تحت عنوان طرح صیانت از فضای مجازی تاکنون 
مطرح بوده است، طرحی نیست که بتواند مشکالت موجود در فضای مجازی را 
برطرف کند و جلوی شــایعات در فضای مجازی، تهمت زنی ها و انتشار اکاذیب و 

بداخالقی ها را بگیرد».

نوری قزلجــه با بیان اینکــه «طرح فعلــی صیانت به منظــور محدودکردن 
فضای مجازی طراحی شده اســت» تأکید کرد:  «طرح صیانت فعلی مطلوب ما 
و جامعه نیســت و در صورتی که همین طرح به صحــن علنی بیاید، مجلس با 
آن مخالفــت خواهد کرد و طی ایــن مدت هم مجلس نشــان داده که مخالف 

محدودسازی هاست».
عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی «شاکله 
اصلی طرح صیانت از فضای مجازی» را هم «محدودســازی فضای اینترنت» و 

هم «نگاه امنیتی به موضوع» دانست و تأکید کرد که با این نگاه مخالف است.
این نماینده مجلس تأکید کرد:  «باید بتوانیم قانونی تصویب کنیم که به فضای 
مجازی سروســامان دهد. قطعا کســی نیست که با ســاماندهی فضای مجازی 
مخالف باشد و موافق شایعه پراکنی در فضای مجازی و بازنشر گسترده آن باشد. 
اما این نباید بهانه و دســتاویزی برای محدودسازی فضای مجازی شود و گردش 
آزاد اطالعات و حقوق اساسی شهروندان را محدود کند و ارتباطات آنها را تحت 

تأثیر قرار دهد».
نماینده مردم بســتان آباد در مجلس یازدهــم ادامه داد: «باید این موضوعات 
و نوع نگاه نســبت به این دو مقوله با ظرافت از هم تفکیک شوند چراکه امروزه 
فضای مجازی یک امر فانتزی و الکچری نیســت و زندگی مردم اســت. ارتباطات 
مردم و اقتصاد و کســب وکار مردم است. امروزه فضای مجازی به بخش مهم و 
غیرقابل انکار زندگی مردم تبدیل شــده اســت و باید به این امر توجه ویژه داشته 

باشیم».

نوری قزلجــه در ادامه توضیح داد: «باید به فضای مجازی این طور نگاه کرد 
و به نحوی آن را ســاماندهی کرد که مردم در این فضا امنیت بیشــتری داشته 
باشند و فعالیت ها دوام بیشتری داشته باشند؛ ارتباطات گسترش یابند و گردش 
آزاد اطالعات در این فضا اتفاق بیفتد. البته بحث رسانه ها هم در بستر این فضا 

قرار گرفته که باید به این امر هم توجه الزم را داشته باشیم».
عضو کمیســیون مشــترک طرح صیانــت در ادامه تصریح کــرد:  «بنابراین 
معتقــدم طرح صیانت مشــهور که قبال آماده شــده بود و به هر ســمت هم 
چرخانده شــد، طرح قابل دفاع و قابل تصویبی نیست. یعنی اگر بنا باشد برای 
فضای مجازی کشــور تصمیم بگیریم و قانونی مصوب شود، باید طرحی جدید 
با نگاه مناســب به نیازهای امروز جامعه در فضای مجازی در دســتور کار قرار 

بگیرد».
نوری قزلجــه درباره نگاه مجلســی ها به طرح صیانــت از فضای مجازی و 
احتمــال رأی آوری آن در صحن، پیش بینی کرد: «اگــر رویکرد موافقان همان 
طرح صیانتی باشد که بود و شاکله ذهنی محدودسازی داشته باشد و با همان 
ساختار و نگاه به صحن بیاید، مجلس آن را رد خواهد کرد و به آن رأی نخواهد 
داد. بــه عبارتی اگــر رویکرد محدودکننده ای که در طرح صیانت مشــهور بود 
به صحن بیایــد، نمایندگان به آن رأی نمی دهند. امــا اگر طرحی برای اصالح 

اشکاالت و ایرادات فضای مجازی مطرح شود، می توان روی آن کار کرد».
این نماینده مخالف طرح صیانت فعلی با اشاره به جزئیات طرح فوق بیان 
کرد:  «در طرح مشــهور به صیانت از فضــای مجازی، هیچ جرم و مانعی برای 
کســانی که پهنای باند را دســتکاری کنند و فیلترینگ را اعمال کنند دیده نشده 
بود. حتی غیرمستقیم فضا را به آن سمت سوق می داد. اما اگر قرار باشد کسی 
برای ســاماندهی فضای مجازی طرحی بنویسد، باید عنوان آن را به این شکل 
بنویســد که: این طرح برای دسترسی آسان، سریع و کم هزینه مردم به اینترنت 
اســت. این جمله باید شاه بیت آن طرح باشــد. بعد در بندهای پایین تر بنویسد 
هر کسی که شایعه پخش کند، دروغ منتشر کند و اطالعات غلط بدهد و از این 
فضا سوءاســتفاده کند با او برخورد خواهد شد. بنابراین هدف اصلی طرح باید 
در جهت توســعه ارتباطات مردمی در فضا و گردش آزاد اطالعات و دسترسی 

آسان و سریع و کم هزینه مردم به اینترنت باشد».
نوری قزلجه همچنین تأکید کرد: «اگر قرار است درباره فضای مجازی طرحی 
تصویب شود باید این تصمیم و رأی گیری در صحن مجلس باشد و مردم شفاف 
بداننــد کدام نمایندگان موافق یا کــدام نماینده مخالف طرح صیانت از فضای 
مجازی هستند و استداللشان در این باره چیست و کدام نماینده ها با چه دلیلی 
موافق یا مخالف این طرح هســتند. ضمن اینکه روند بررســی در مجلس هم 

مستلزم نظر مرکز پژوهش ها، دانشگاه ها و فعاالن این حوزه است».

نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی مجلس؛

طرح صیانت قبلی به صحن بازگردد 
رأی نمی آورد

شرق: غالمرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بســتان آباد در مجلس یازدهم از جمله نمایندگانی است که در کنار جلیل رشیدی کوچی و محسن زنگنه در 
کمیســیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی یا همان «طرح صیانت» تالش زیادی داشته و کوشیده است در این باره حق کاربران 
فضای مجازی با این طرح پرچالش مجلس ضایع نشود. طرحی که اماواگر زیادی دارد و در صورتی که به همان شکل اولیه با وجود مخالفت های شدید 
افکار عمومی و عدم پیوســت و پذیرش اجتماعی به تصویب می رســید، به گفته رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، می توانست 
آســیب های امنیتی و جدی به همراه داشته باشد. از این رو بعد از انتشار خبر بررســی طرح صیانت از فضای مجازی طی دو هفته آینده توسط زهره 
الهیان به نقل از قالیباف با غالمرضا نوری قزلجه در این باره گفت وگو کردیم. او معتقد اســت طرح پیشــین محدودیت زاســت و حقوق شهروندی را 
رعایت نمی کند و مانع از گردش آزاد اطالعات می شــود و کســب وکار مردم را به خطر می اندازد. از این رو تأکید دارد باید طرحی جدید نه در شورای 
عالی فضای مجازی، بلکه در خود مجلس با درنظرگرفتن شــرایط روز بررســی شود تا عالوه بر ساماندهی فضای مجازی، نظر مردم را هم تأمین کند و 

باعث توسعه ارتباطات مردمی در فضای مجازی شود و زمینه ساز  گردش آزاد اطالعات، دسترسی آسان و همچنین کم هزینه آنها به اینترنت شود.

 شــرق: مدت هاســت ســخن از نیاز اصالح قانون انتخابات 
در ایــران اســت؛ اما خبــری از اصالح نیســت؛ زیرا مجلس 
یازدهمی ها که تمایل نداشــتند الیحه دولت قبل را در دستور 
کار قــرار دهنــد، دل در گرو طرح های نه چنــدان جامع خود 
داشــتند تا آنچه خود نوشــته اند قانون شــود، کــه درنهایت 
طرح های آنها تاکنون نتوانســته نظر شورای نگهبان را جلب 
کنــد. در چنین شــرایطی همچنان می خواهنــد صفر تا صد 
قانون انتخابات مطابق خواســت خودشان باشد؛ به خصوص 
وقتی خبر از اصالح قانون انتخابات مجلس باشــد. در همین 
راستا نماینده شــیراز در مجلس از طرح جدید مجلس برای 
انتخابات ۱۴۰۲ خبر داده و گفته است: حرکت به سمت «نظام 
انتخاباتی تناسبی استانی ـ شهرستانی» در دستور کار مجلس 
قــرار دارد. این ایده برای تغییر قانون انتخابات مجلس تازگی 
ندارد و سال هاست مطرح شده؛ اما به دلیل ناپختگی طرح و 
ایرادات قانون اساسی که بر آن وارد بود، نتوانسته نظر شورای 

نگهبان را جلب کند.
البته الیحــه دولت که محتوای منســجم و کارشناســی 
داشت، در میان خط کشــی های سیاسی و حزبی میان دولت 
و مجلــس در دوران دولت دوازدهم، مورد توجه نمایندگانی 
که می خواســتند قانون بــاب میل خود را بر کرســی اجرای 
انتخابات بنشانند، قرار نگرفت و به کناری گذاشته شد؛ وگرنه 
انتخابات ریاست جمهوری می توانست با اصالح قانون فعلی 
در شرایط بهتری برگزار شود؛ اما اصرار بهارستان برای تدوین 
قانونــی که برای دوختن قبای ریاســت جمهوری بر تن نامزد 
مورد حمایت شــان بود، کار را به بن بســت کشاند و آن طرح 
مملو از ایــراد جایگزین الیحه کارشناســی دولت شــد، تا با 
ایرادات متعدد از شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شود. 
بعــد از آن ناکامــی مجلس یازدهمی ها هــم به کل اصالح 

قانون انتخابات در کشــور را به کناری نهادنــد تا امروز که با 
نزدیک شــدن به انتخابات آینده مجلس به تکاپو برای اصالح 

قانون افتاده اند.
انتخابات  قانون  در  نگهبان  شــورای  رســیدگی های  زمان   

بسیار کوتاه است
دربــاره ضــرورت اصالح قانــون انتخابــات چندی پیش 
بود کــه صادقی مقدم، عضو حقوق دان و معــاون اجرائی و 
امور انتخابات شــورای نگهبان در ارومیه گفته اســت: قانون 
انتخابات کشــور نیــاز مبرم بــه اصــالح دارد و امیدواریم تا 
زمســتان ۱۴۰۲، زمــان برگــزاری انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و خبرگان رهبری این قانون در مجلس اصالح و در 
شــورای نگهبان به تصویب نهایی برســد. او توضیح داد که 
«دولت در ســال های گذشته الیحه ای برای اصالح این قانون 
بــه مجلس ارائه داده اســت که در کنار نظرات کارشناســی 
شورای نگهبان امیدواریم با افزایش هماهنگی بین مجلس و 
دولت، ابتدا برای انتخابات سال آینده و در گام دوم انتخابات 
دور بعد ریاست جمهوری را بر اساس قانون اصالح شده برگزار 
کنیم». او تعیین شــاخص های قانونی درخصوص اعتقاد به 
اســالم و التزام به قانون اساســی و والیت مطلقه فقیه را از 
نیازهای اساســی اصالح قانون انتخابات کشــور عنوان کرد و 
گفت: «زمان رســیدگی ها نیز در قانون انتخابات بســیار کوتاه 
اســت و باید در اصالحیه قانــون انتخابات مدت رســیدگی 

طوالنی تر شود».
نظام انتخابات اکثریتی منجر به شایسته گزینی نمی شود

حال جعفر قادری، نماینده مردم شــیراز، از جزئیات جدید 
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس سخن گفته و با اشاره به 
ایرادات نظام انتخاباتی اکثریتی توضیح داده است: هر بار که 
فصل انتخابات نزدیک می شــود، َعَلم اصالح قانون انتخابات 

نیز بر پا می شــود. پرونــده طرح ها و لوایح مختلف از ســوی 
دولت و مجلس برای اصالح قانون انتخابات باز می شــود و 
بعد از بحث و بررسی یا از سوی شورای نگهبان رد می شود و 
به سرانجامی نمی رسد یا اساسا گره خاص از نظام انتخاباتی 
کشــور را باز نمی کند. قادری گفت: در فاصله یک سال مانده 
به انتخابات مجلس دوازدهــم، مجلس یازدهمی ها به فکر 
اصالح قانــون انتخابات افتاده اند و طرحی را با عنوان «نظام 

انتخاباتی تناسبی استانی- شهرستانی» مطرح کرده اند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
طــرح اصالح قانون انتخابات مجلس گفــت: ما دو نوع نظام 
انتخاباتی بــه نام نظــام انتخاباتی تناســبی و اکثریتی داریم. 
در انتخابــات مجلس، ریاســت جمهوری، شــوراها و خبرگان، 
انتخابات بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار می شود، نظام 
انتخاباتی اکثریتی بــرای حوزه های تک  نماینده ای کاربرد دارد؛ 
ولــی در حوزه هــای انتخاباتی چند نماینــده ای ایرادات جدی 
دارد. او افزود: بنابراین در شــورا، مجلــس و مجلس خبرگان 
ایجاد مشکل می کند و برخالف اسم آن که نظام اکثریتی است 
و مدعی حاکمیت اکثریت بر اقلیت است، نتیجه اش حاکمیت 
اقلیت منسجم بر اکثریت غیرمنسجم است. او ادامه داد: نظام 
اکثریتی به ویژه در حوزه های چند نماینده ای حالت صفر و یک 
دارد؛ یعنی ممکن اســت یک جریان رأی بیاورد و جریان مقابل 
از کرسی ها سهمی نداشــته باشد. اشکال دیگری که این نظام 
دارد، این اســت که نتیجه اش شایســته گزینی نیســت و در هر 
دوره ای که انتخابات به نفع یک جریان رقم بخورد، در لیســت 
آن جریان اگر چوب خشــک هم قــرار بگیرد، رأی می آورد. این 
نماینده مجلس تصریح کرد: ســطح ســواد نمایندگانی که در 
این نظام رأی می آوردند، نیز قابل قبول نیســت و به نمایندگان 
قدرت تغییر نگاه و دیدگاه سیاســی را می دهد. اگر یک نماینده 
در ابتدا اصالح طلب اســت و در وسط دوره مستقل می شود و 
در آخر دوره به ســمت اصولگرایان می رود یا در حالت عکس 
این اتفاقات، نمایندگان اصولگرا در طول دوره نمایندگی تغییر 
رأی داده و اصالح طلب می شــوند، برای این است که این نظام 

قدرت تغییر نگاه سیاسی را به نماینده می دهد.
طیف خاکستری روی اسب بازنده شرط نمی بندد

قادری با اشــاره به ایرادات نظام انتخاباتی اکثریتی گفت: 
نماینده در ایــن نظام می تواند در لیســت های مختلفی قرار 

بگیرد؛ ولی به هیچ کدام از این لیســت ها پایبند نباشــد و این 
موضوع ترویج دهنده نفاق و دورویی در کشــور و مردم است. 
او افزود: طیفی در جامعه به نام طیف خاکستری وجود دارد 
که بررســی می کنند و اوضاع به نفع هر جریان بود، خودشان 
را بــه آن جریان نزدیک می کنند. به تعبیــر عامیانه آنها روی 
اســب بازنده شــرط نمی بندند. وقتی که نظام فعلی اکثریتی 
ایرادات و اشــکاالت جدی دارد، ناچار هستیم به سمت نظام 

انتخاباتی تناسبی برویم.
ایجاد رقابت بین لیست ها

او ادامه داد: در ایــن نظام انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی 
اصلــی را همان حوزه اســتانی در نظر می گیریــم و با حفظ 
حوزه های فرعی، حوزه اصلی ما همان استان می شود. زمانی 
که ما بیش از چند حوزه فرعی در سطح استان داریم، می توان 

نظام انتخاباتی تناسبی استانی - شهرستانی ایجاد کرد.
او گفــت: بنابرایــن مدلی که در مجلس مطرح اســت، از 
نوع نظام انتخاباتی تناسبی استانی- شهرستانی است؛ یعنی 
حوزه فرعــی را حفظ می کنیــم؛ اما حوزه اصلی ما اســتان 
است. در این صورت بین لیست ها و افراد مستقل رقابت ایجاد 
می شــود و همه جریان های سیاســی، مذهبــی و تخصصی 
می توانند لیســت تهیه کنند. این نماینده مجلس یادآور شد: 
در این نظام اگرچه تهیه لیست محدود به جریان های شناخته 
سیاســی نمی شود و دیگران هم می توانند لیست بدهند؛ ولی 
نتیجه حرکت بر مبنای این نظام، تقویت نظام حزبی است. او 
ادامه داد: برای زیاد نشدن تعداد لیست ها و برای برخورداری 
از مزایای ورود لیستی، می توان یک کف رأی (مثال پنج درصد 
کل آرا) را در نظــر گرفت. به عبارت دیگر اگر یک لیســت این 
کف رأی را به دســت نیاورد، با نامزدهایش شــبیه نامزدهای 

مستقل برخورد شده و از مزایای لیست استفاده نمی کند.
ساختارهای حوزه های فرعی را به هم نمی ریزیم

این نماینده مردم شــیراز گفت: مــا می توانیم در این نوع 
از نظام انتخاباتی هم رقابت درون جریانی را داشــته باشــیم 
و هم رقابت برون جریانی را. در اســتان نیــز مردم می توانند 
بــه همه گزینه های مدنظر خــود رأی بدهند؛ اما در رأی دادن 
باید ســاختار حوزه های فرعی را هم حفظ کنند؛ یعنی کلیت 
اســتان را به عنوان یک حوزه فرعــی در نظر نمی گیریم؛ بلکه 
اســتان حوزه اصلــی و حوزه های فعلی حکــم حوزه فرعی 

را دارنــد. او افزود: وقتی که ســاختار حوزه هــای فرعی را به 
هم نمی ریزیم، به ضرر مناطق محروم نمی شــود. به عبارت 
دیگــر حوزه های فرعــی نماینده خود را دارنــد؛ ولی نماینده 
آنها با رأی مردم اســتان انتخاب می شــود. بــه این دلیل که 
باید رأی اســتانی نامزدها باالتر باشــد، برای حوزه های فرعی 
افراد توانمندتری انتخاب می شــوند. رقابــت بین نامزدها در 
هر حوزه فرعی، اســتانی می شود و همه جریان ها متناسب با 
وزن رأی شان در مجلس صاحب کرسی می شوند. این نماینده 
مجلــس اظهار کرد: بــرای اینکه نامزدهــا از رأی حوزه های 
کوچک فرعی خود را بی نیاز نبینند، می توان شــرط الزم برای 
ورود به رقابت های اســتانی را کســب یک حداقل رأی (مثال 
۱۵ درصــد) در حوزه های فرعی در نظــر گرفت. در این نظام 
انتخاباتــی هم نمایندگان در طــول دوره نمایندگی ثبات رأی 
دارند و هم مــردم نیز با کاندیداها صادقانــه برخورد کرده و 
با حفظ دیدگاه سیاســی به کاندیداهای جریان سیاسی مورد 

قبول خود رأی می دهند.
کج فهمی برخی از آقایــان نماینده اجازه نداد تا تناقضات 

را برطرف کنیم
قادری در پاســخ به این سؤال که آیا این طرح به انتخابات 
۱۴۰۲ می رســد یــا خیر، گفــت: تالش مــان بر این اســت و 
نشســت هایی با رئیس مجلــس، برخی از اعضای شــورای 
نگهبان و کمیسیون شــوراها داشته ایم و قرار بر این است که 
در رســیدگی به آن ســریع عمل کنیم. این نماینده مجلس با 
اشــاره به طرح های اصالح قانون انتخابات گفت: اگرچه در 
مجلس دهم من نماینده نبودم؛ ولی این مدل را در کمیسیون 
شــوراهای مجلس دهم هــم مطرح کردم و بــا پذیرش این 
مدل در کمیســیون، مجلس نیز بــه آن رأی داد؛ ولی برخی 
آقایان در آن مجلس در آخرین جلســه کمیســیون شــوراها 
طــرح را خراب کردند و برای طــرح تناقض های جدی ایجاد 
کردند؛ به گونه ای که شــورای نگهبان بــا این طرح مخالفت 
کرد. کج فهمی برخی از آقایان نماینده اجازه نداد تا تناقضات 
را برطرف کنیم. نماینده شــیراز گفت: در این دوره از مجلس 
قرارمان بر این اســت که این طرح را جدا از اشــکاالت جزئی 
کــه در قانون انتخابات وجود دارد، مطرح کنیم. در این صورت 
می توان امیــدوار بود که ایــن طرح در مجلــس یازدهم به 

سرانجام برسد.

با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۲، َعَلم اصالح قانون انتخابات برپا شد
خواب بهارستان برای بهارستان

جعفر قادری: حرکت به سمت «نظام انتخاباتی تناسبی استانی ـ شهرستانی» در دستورکار مجلس قرار دارد


