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حسن خسروی 1
نظام انتخاباتی شیوه و سازوکاری برای تبدیل آرای مردم به کرسیهای نمایندد ی اسد .
زینش نوع نظام انتخاباتی تأثیر بسزایی در تحقق انتخابدا

واع دی و اصدیل ،صدیان

حقوق انتخاباتی و تشکیل پارلمان کارآمد دارد .نظدام انتخابداتی مجلد
خواهد بود که متناسب با ماهی

از

زمدانی کارآمدد

و ساختار نظام سیاسی کشور ،اصول و عواعدد انتخابدا

رعابتی و منصفانه و توزیع عادالنه و منصفانه کرسیهای نمایند ی بین رعبا باشد .این مقاله
ضمن مطال ه اصول و عواعد حاکم بر زینش نظام انتخاباتی و تشدریح و ارزیدابی اندواع
نظامهای انتخاباتی ،در پی پاسخدهی به این پرسش اس

که د با در نظدر درنتن ماهید

نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران د کدام نظام انتخابداتی مدیتواندد اصدل نمایندد ی،
مجل

کارآمد ،مشارک

حداکثری عموم ،حقوق کاندیداها ،احزاب و مدردم و انتخابدا

منصفانه و رعابتی را محقق کند .با درک این امر که عانون اساسی بر اصول برابری ،آزادی،
عدم تب یض ،حق مشارک

سیاسی عام ،اصل نمایند ی ملی ،اسدتقالل و وحدد
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*

تأکیدد

کرده اس  ،این مقاله نظام انتخاباتیِ ترکیبیِ «اکثریتی د تناسبی» را به عنوان نظامی مطلوب
و کارآمد برای تحقق این ارزشها و غایا  ،موجهسازی و پیشنهاد میکند.
* استادیار دانشگاه پیامنور مرکز شهر ری.

39

کلیدواژگان :انتخابات ،نظام انتخابااتی ،مجلاس کارآماد ،کرسای نداي،ادقی ،او
انتخاباتی.
درآمد
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مهم ترين مؤلفه و ع،صر نهاد انتخابات ،نوع نظام انتخاباتی و شيوه تخصيص و توزيا
کرسی های نداي،دقی است؛ چراکه به ساير ع،اصر نظاام انتخاباات ،برقازاری داعادهم،اد
فراي،د انتخابات و توزي کارآمد و م،صافانه کرسایهاای نداي،ادقی انااجام مایبخشاد.
هدچ،ين نظام انتخاباتی به طور مات يم و غيرمات يم بر ساير بخشهای نظاام سياسای،
نظير نظام ا زاب سياسی ،تفکيک ايدئولوژی های سياسی ،نداي،دقی دشرها و قاروههاا و
م،اف مختلف اجتداعی ،مشروعيت نظام سياسی ،پاسخ قاويی نداي،ادقا  ،اتاات سياسای
کشور ،بردراری نظم و ام،يت عدومی و تأمين اعتداد ،تأايرقذار است.
با توجه به ن ش مهم نظام انتخاباتی در تتديل آرای مردم به کرسایهاای نداي،ادقی،
قزي،ش نوع نظام انتخاباتی مطلوب و کارآمد و مدنظر درار داد شرايط سياسی ،اجتداعی،
فره،گی و جغرافيايی ،امری اساسی در مطالعاه او انتخاابی اسات .بار اساا ايان،
پرسش های ب،يادي،ی در خصوص چگونگی انتخاب نوع نظام انتخاباتی دابل طار اسات:
قزي،ش نوع نظام انتخاباتی از چه اصول ،دواعد و معيارهايی تتعيت میک،د؟ هار کادام از
نظام های انتخاباتی تجربه شده چه مزايا و معايتی دارند؟ باا توجاه باه ماهيات و سااختار
جدهوری اسالمی ايرا  ،بهترين و کارآمادترين نظاام انتخابااتی بارای مجلاس شاورای
اسالمی کدام است؟
پاسخدهی به اين پرسشها ماتلزم مطالعه و ارزيابی انواع نظامهای انتخاباتی ،توجه به
ظرفيتهای دانو اساسی و داناتن اين است که «انتظار ما از انتخابات چياات» (ایوبی،
( 8731الف) ،ص )821و «چه انتظااری از نظاام انتخابااتی داريام» (هدوروویتز،8711 ،
ص.)404
رويه دولتها کثرت و ت،وع نظامهای انتخاباتی را تأييد میک،د ( ودوین یدل،8731 ،

ص .)47از اين رو ،نظام انتخاباتی تأاير بايار مهدی بر نوع نظاام سياسای و بخاشهاای
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مختلف نظام انتخابات ،نظير توزي نداي،دقی ،وزهب،دی م،اطق مختلف کشور ،نحوه رأی
داد  ،شيوه اتت نام رأیده،دقا  ،کانديداها و ا زاب ،نحوه شدارش آراء و صلح و اتاات
سياسای کشاور ،دارد (Blais and Poewen, 2003, p.42؛ ر.ک :خانمحمددی8712 ،؛

خلیلی .)8718 ،لذا قزي،ش نظام انتخاباتی مهمترين عامل در تح ق انتخابات م،صافانه و
ردابتی است و بايد به انواع و مدلهای مختلف نظام انتخاباتی ،فضاهای سياسیای که در
آنها هر کدام از نظام ها کارآماد اسات و هدچ،اين مزاياا و معايام نظاامهاای انتخابااتی
( )Benoti, 2004, p.363-389اشااراد داشاات و بااه نااوعی در «پيشااترد ايااده نظااام
مردمساالر» ( )Norris, 1997, p.297-312رکت کرد.
 .۱تعریف نظام انتخاباتی

ج) نظام انتخاباتی ،نظامی است که آراء را باه م،اصام و پااتهاای سياسای تتاديل
میک،د .مهمترين ابعاد اين بحث عتارتاناد از :فرماول انتخابااتی (نظاام اکثريات سااده،
اکثريت مطلق ،نداي،دقی ت،استی) ،وز عددی وزه های انتخاباتی (نداي،دقا هر اوزه،
د نصاب اکثريت مطلق ،نداي،دقی ت،استی)  ،د نصاب انتخاباتی ( دادل دايتی که هر
زب برای کام کرسی به دست میآورد) و ساختار برقه رأی (بشیریه ،8718 ،ص.)851
د) نظام های انتخاباتی ،دواعدی هات،د که چگاونگی ريختاه شاد آراء باه صا،دو ،
شدارش آراء و توزي آراء باين ندايدنادقا را نشاا مایده،اد ( LeDue and Niemi,

.) 2003, p.40
ه) نظام انتخاباتی دسته ای از دوانين برای به نتيجه رساند يک انتخابات اسات .ايان
دوانين مشخص می ک،،د که کادام ياک از م،اصام عداومی موااوع انتخاباات هاات،د،
واجدين شرايط رأیدهی چه کاانی هات،د ،واجدين چگونه میتوان،د رأی ده،د ،نامزدهاا
چگونه انتخاب میشوند ،آراء مأخوذه چگونه شدارش و آراء به کرسیهای نداي،دقی تتديل
میشوند .نظام انتخاباتی چيزی فراتر از اين موارد است .نظام انتخاباتی دواني،ی هات،د که
در شرايط و فضايی خاص به کار میروند و در عدل ساه ع،صار اساسای دارناد :داوانين،
کاربرد و زمي،ه (.)Harrop and Miller ,1987, p.41-42
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در بيانی عام ،نظام انتخاباتی دواعدی است برای انتخاب م امات عدومی انتخابی؛ اماا
به طور خاص ،تعاريف مختلفی از نظام انتخاباتی شده است کاه باه برخای از آنهاا اشااره
میشود:
الف) نظام انتخاباتی در بردارنده دواعدی است که به ستم آنهاا آراء باه کرسایهاای
نداي،دقی تتديل میشود).)IDEA, 2005, p.25
ب) م صود از نظام انتخاباتی ،اتخاذ شايوهای اسات کاه نتااين آ باه بهتارين وجاه
م،عکسک،،ده قرايشهای رأیده،دقا باشد (عاضی ،8732 ،ص.)321
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و) نظامهای انتخاباتی را میتوا مجدوعهای از دوانين و م رراتی دانات که بر اسا
آنها آرای مأخوذه در يک انتخابات عدومی ،به کرسیهايی تتديل میشوند کاه ا ازاب و
کانديداها آنها را اشغال میک،،د (رنلدز و دیگران ،8718 ،ص.)25
از مجدوع تعاريف مذکور میتوا اي،گونه نتيجه قرفت که «نظامهاای انتخابااتی بار
اسا آرايی که رأی ده،دقا به ص،دو های رأی انداختهاند پيروز انتخابات را مشاخص
میک،،د و تعيين میک،،د که هر زب يا قروه سياسی بايد چه ساهدی از دادرت سياسای
داشته باشد» (الندل ،8711 ،ص .)78در وادا  ،نظاام انتخابااتی متاين شايوه و ساازوکار
م،صفانه و کارآمد شدارش آراء و توزي نداي،دقی در راساتای تضادين اداکثر مشاارکت
عدوم ،و انتخاباتی ا زاب ،کانديدها و رای ده،دقا  ،تح ق انتخابات اصيل بر اسا
کليه ع ايد و قروهای ذي،ف در کشور میباشد.
 .۲اصول حاکم بر گزینش نظام انتخاباتی
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از جدله ويژقیها و کارکردهای يک نظام انتخاباتی مطلوب ،هداو کرد قرايشهای
مت،وع و مختلف ،انت ال آرام ددرت و ايجاد زمي،ه م،اسم برای ردابت سالم اسات .تح اق
اين اهداد ماتلزم پيروی نظام انتخاباتی از يک سری اصول هدايتگر است که به برخای
از آنها اشاره میک،يم:
الف) اصل شفافيت :نظام انتخاباتی مطلوب بايد طی يک رويه و فراي،د روشن قزي،ش
شود ،برای کليه ا زاب ،کانديداها ،تصديمقيرندقا نظام انتخاباتی و عداوم ،دابالفهام و
درک باشد و امکا مشارکت ا زاب سياسی ،کانديداها و رأیده،ادقا را در قازي،ش ،از
طر م تضی ،ايجاد ک،د.
ب) اصل نداي،دقی :کارکرد اصلی نظام انتخاباتی تتديل آراء به کرسیهای نداي،ادقی
است تا از اين راه ،اراده آزاد و بيا شده افراد به نداي،دقا م،تخم انت ال يابد .بدو توجه
به ماهيت اصل نداي،دقی و برداشت های متعدد دربااره آ  ،ايان اصال ن اش ماؤاری در
قزي،ش نظام انتخاباتی دارد؛ چراکه اصل نداي،دقی در دالم پارلدا و ترکيم پارلدا بايد
به قونهای باشد که م،عکسک،،ده اراده هده شهروندا  ،ب،ا بر اصال براباری آراء و تاأاير
برابر هر رأی ،باشد.
ج) اصل فراقيری و جامعيت :ق مشارکت هدگانی و اصل «هر شخص ياک رأی»،
ايجاب میک،د نظام انتخاباتی طوری طرا ی شود که پوشش ده،ده اين ق و اصل باشد.
بدين مع،ا که نظام انتخاباتی دواعد و مکانيام های خاصی داشته باشد که باه موجام آ

.)on Electoral Reform (Ontario), 2006, P.5
ه) اصل سادقی :در نظام انتخاباتی بايد روش توزي کرسایهاای نداي،ادقی و دواعاد
تتديل آراء به کرسی های پارلدا برای مردم دابل فهام و دابال پاذيرش باشاد و امکاا
ارزيابی آسا آنها توسط عدوم وجود داشته باشد.
و) اصل انطتا با نظام ارزشی :نظام انتخاباتی بايد ماورد اعتدااد و اطدي،اا ماردم و
م،عکسک،،ده ارزش های موجود در جامعه باشد؛ لذا نوع نظام انتخاباتی بايد در انطتاا باا
نظام ارزشی جامعه باشد .چه باا نتاين انتخابات برای مردم راایک،،ده باشد ،اما متت،ی بر
اصول و ه،جارهای جامعه نتاشد؛ در اين صاورت ،نتيجاه انتخاباات مشاروعيت نخواهاد
داشت.
ز) اصل ت،اسم و انصاد نداي،دقی :مجلس دانونگذاری بايد م،عکسک،،اده جدعيات و
تعداد افراد در کشور به طور م،صفانه باشد.
اتحاد بين الدجاالس هدچ،اين بار اهديات ارتتااو مع اول مياا انتخاابک،،ادقا و
انتخابشوندقا تأکيد نهاده و آ را تجلی ع،صر «س،خيت و ت،اسم» دانااته کاه مؤياد
يکی از اصول و بينالدلل است ( ودین یل ،8731 ،ص.)45
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هده شهروندا امکا استفاده از قهای انتخاباتی خود را داشته باش،د و اين اق بارای
هده دابل فهم و درک باشد .هدچ،ين اين نظام انتخاباتی بايد طاوری طرا ای شاود کاه
محلها و وزههای رأیقيری به آساانی در اختياار شاهروندا دارار قيارد و هاي قوناه
تتعيضی عليه رأیده،ده ،کانديدا ،زب سياسی يا ادليت نتاشد (.)Reynolds, 2006
د) اصل قزي،ش رأی ده،ده :سياتم انتخاباتی مطلوب بايد کديات و کيفيات قازي،ش
رأی ده،ده را بهتود بتخشد .م،ظاور از کديات ايان اسات کاه تعاداد و طياف قازي،ش و
بديلهای موجود در برقه رأی به ميزانی باشد که قزي،ش و انتخاب رأیده،ده مع،اا پيادا
ک،د و م،ظور از کيفيت قزي،ش اين است کاه رأی ده،اده ا ااا ک،اد انتخااب وی در
ترکيم پارلدا و اداره امور عدومی کشور تأايرقذار اسات .بادين م،ظاور باياد طيافهاا،
قرايشها و قروه های مختلف ،فرصت شارکت در ردابات انتخابااتی را داشاته باشا،د تاا
رأیده،ده ،مت،اسم با قرايش فکریاش ،دست به قزي،ش بزند ( Citizen's Assembly

شيوه های مختلفی برای ا راز اصال ت،اسام و انصااد نداي،ادقی وجاود دارد کاه در
وزهب،دی انتخاباتی دابل بحث است.
39

 .۳مؤلفههای عمده گزینش نظام انتخاباتی
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از آنجايی که هدد اين م اله تشريح ،تتيين و توجيه نظام انتخابی کارآماد و مطلاوب
است ،قزي،ش انتخاباتی بايد طوری انجام شود که م،جر به تح اق ياک نظاام انتخاباات
ردابتی و م،صفانه قردد .در اين راستا میتوا باه معيارهاا و ماالکهاای قازي،ش نظاام
انتخاباتی مطلوب به شر ذيل اشاره کرد (:) IDEA, 2005, p.4-7
الف) تح ق مفهوم نداي،دقی :اکدا در نظام مردمسااالر ،نداي،اده ماردم در اعداال
اکديت هات،د؛ بر اسا اين ،نداي،دقی چهار شکل دارد:
يکم) نداي،دقی جغرافيايی :اين نداي،دقی ماتلزم اين اسات کاه هار م،ط اه (شاهر،
روستا ،استا يا اوزه انتخابياه) تعادادی نداي،اده ،باا رعايات اصاول انصااد و براباری
رأیده،دقا  ،در پارلدا داشته باشد.
دوم) نداي،دقی قروههای مختلف :برای رعايت و ا ترام به و ادليتهاای مختلاف
در جامعه که آنا نيز امکا و فرصت داشتن نداي،ده در پارلدا را داشته باش،د.
سوم) نداي،دقی شخصی :نظام انتخاباتی بايد با رعايت فظ نداي،دقی اين قاروههاا و
ادليتها قزي،ش قردد.
چهارم) نداي،دقی زبی :ترکيم پارلدا میتواند بر اسا نداي،دقا ا زاب مختلف به
ناتت آراء هر زب در انتخابات شکل بگيرد .نظام انتخابات بايد دواعد و شيوههايی داشته
باشد که هده ا زاب مع ول و دارای طرفدار ،بتواند در پارلدا صا م کرسای نداي،ادقی
شوند.
پ،جم) نداي،دقی توصيفی :دوه م ،،ه و ترکيم پارلدا بايد آيي،ه اراده ملات باشاد .باه
عتارت ديگر ،ترکيم پارلدا بايد انعکا ده،ده تدام شهروندا اعم از ز و مارد ،پيار و
جوا  ،اروتد،د و ف ير با تدام واباتگیها و قرايشهای مختلاف زباانی ،ناژادی و داومی
باشد.
ب) دابل دستر و وادعی بود انتخابات :هده انتخابات ها خوب هات،د ،اما بايد مؤار
و کارآمد باش،د؛ يع،ی دابل فهم و درک و دردستر از جهت نحوه رأیقيری ،برقههاای
رأی ،محل رأی قيری ،شيوه قزي،ش ترجيحات توسط رأی ده،دقا  ،شدارش آراء ،تعياين
برندقا و غيره باش،د .نظام انتخاباتی و مؤلفههای اجرايی آ بايد ردمزن،ده يک انتخابات
اصيل و م،صفانه و پوششده،ده قهای اساسی انتخابات باشد.
ج) فراهم کرد انگيزه الزم برای ايجاد وفا  :نظام انتخابااتی ناهت،هاا روشای بارای

.)8710

ه) پاسخگويی نداي،دقا  :اصل پاسخگويی از جدله اصول دمکراتيک انتخابات اسات؛
در ي ت الزمه يک نظام سياسی مطلوبِ مردمی ،پاسخگو بود اکدا در برابر ماردم
است .بعد از انتخاب نداي،دقا توساط رأی ده،ادقا  ،نداي،ادقا باياد هداواره در دتاال
تصديدات خود در برابر مردم پاسخگو باشا،د و باه نداي،ادقی از طارد ماردم ،نهادهاای
عدومی را وادار به پاسخگويی ک،،د .وجود چ،ين اصلی امکا تأايرقاذاری اراده ماردم بار
عدلکرد و تصديدات نداي،دقا را فراهم میک،د .به قونهای کاه نداي،اده طای انتخاباات
جديد در معرض دضاوت مردم درار میقيرد و تالش نداي،دقا در کاام مجادد دادرت،
تأاير مهدی در پاسخگويی آنا به رأیده،دقا خواهد داشت.

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

انتخابات نداي،دقا ملت است ،بلکه مکانياادی بارای ماديريت ال تعارااات و وفاا
قرايش های متعدد در يک دالم محاوب میشود؛ برای مثال ،برخی نظامهای انتخابااتی
دواعدی دارند که به موجم آنها ا زاب برای برناده شاد و ياا داشاتن تعادادی نداي،اده
مجتور به ائتالد با ا زاب ديگر هات،د .اين اتحااد و ائاتالدهاا موجام ناوعی وفاا و
يکپارچگی اعدال نداي،دقی در پارلدا میقردد و خرده تعارضها و اختالدهای ا زاب و
قرايشهای متعدد نيز از بين میرود.
د) ايجاد مجلس کارآمد و بااتات :بردراری مجلس بااتات و کارآمد صرفاً واباته به يک
نظام انتخاباتی شاياته نيات ،بلکه عوامل و ع،اصر ديگری در اين مهم ن ش دارند .نتاين
نظام انتخاباتی ،میتواند به بردراری اتات در وزههای مختلف کداک ک،اد؛ بارای مثاال
رعايت انصاد و و انتخاباتی برآمده از الگوی نظام انتخابااتی اسات؛ بادين مع،اا کاه
ترکيم نداي،دقا در پارلدا  ،برابری آراء رأیده،دقا  ،ت،اسم جدعيت رأیده،ده ،تعاداد
نداي،دقا آنها در پارلدا و م،صفانه بود ترکيم پارلدا  ،واباته به الگوی نظام انتخابات
است .در صورت نتود اصل ت،اسم باين تعاداد رأیده،ادقا و نداي،ادقا در پارلداا ،
ندیتوا شاهد يک پارلدا يا نظام سياسی بااتات بود.
در اين بخش اين سؤال مطر است که کدام نظام انتخاباتی میتواناد تشاکيلده،اده
يک اکثريت کارآمد در پارلدا برای وا دوانين باهمودا و جلاوقيری از باروز اخاتالد
سلي هها باشد .در پاسخ بايد قفت که هر نظام انتخاباتی ،اعم از اکثريتی ،ت،استی يا ترکيتی
که بتواند به شکلقيری ترکيتی از پارلدا برای وا آسا تر و سري تر دوانين با کدترين
اختالفات کدک ک،د ،ايجادک،،ده يک نظام بااتاات و کارآماد خواهاد باود (ر.ک :راسدخ،
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ب،ابراين نظام انتخاباتی بايد به قونهای طرا ی شود که امکا پاساخگويی را افازايش
دهد و به قونهای باشد که اقر نداي،دقا پاسخگو نتودند ،امکا انتخااب مجادد آنهاا باه
طر غيرمردمی و فريمآميز وجود نداشته باشد.
و) برانگيختن ا زاب سياسی :ا زاب سياسی ن ش مؤاری در کارآمد کارد مشاارکت
مردم در اداره کشور دارند و نوعی اناجام و يکپارچگی و اتات را مایتوان،اد در کومات
ايجاد ک،،د .نوع نظام انتخاباتی تأاير زيادی بر نحوه فعاليت ا زاب شکلقيری آنها ،ردابت
انتخاباتی م،صفانه برای کام ددرت ،اتحاد و ائتالد ا زاب و شکلقيری خرده ايدهها در
دالتی م،اجم و وسي تر ،خواهد داشت .هدچ،ين نوع و ماهيت نظام انتخابااتی مایتواناد
باعث توسعه يا رکود ا زاب در عرصه انتخابات شود.
نظام انتخاباتی مطلوب ،نظامی است که موجم تحريک و شکلقيری ا زاب م،ااجم
و وادعی شود و ا زابی را با ديدقاههای عادالنه ،مردمی ،با برنامهها و ايدههای وسي برای
رسيد به وفا و اتحاد ملی و جلوقيری از باروز تفرداه و قااترش ايادههاای داومی و
دتيلهای و تعاراات محلی و م،ط های ،به وجود آورد.
ز) انطتا با موازين و بشری :يک ناوع وفاا عاام در خصاوص رعايات بيشاتر
ک،وانايو ها و اس،اد بينالدللی و بشری وجود دارد .لذا در طرا ی نظام انتخاباتی بايد
به استانداردها و ارزشهای م،درج در اين اس،اد و تعهدات بينالدللی توجاه شاود .هرچ،اد
الگو و ناخه ای نهايی در اين ارتتاو وجود ندارد ،اما با استفاده از اصول ارزشی موجاود در
اين اس،اد به ع،وا استانداردها و اصول راهتردی ،میتوا به الگويی ناتتاً مطلوب دسات
يافت .برخی از اين ارزش ها و استانداردهای م،درج در اين اس،اد و تعهدات عتاارتاناد از:
آزاد بود  ،م،صفانه بود  ،ردابتی بود  ،دورهای بود  ،مخفی بود رأی ،برابری آراء ،عدم
تتعيض و ت،اسم نداي،دقی با قروههای موجاود در جامعاه .ايان ارزشهاا تضادينک،،اده
قهای سياسی و انتخاباتی هات،د.
 .۴انواع نظامهای انتخاباتی
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رويکردهای تحليلی متعددی در بررسای و مطالعاه نظاامهاای انتخابااتی وجاود دارد.
بررسی برخی کشورهای دمکراتيک میتواند ااتاتک،،ده ت،وع در نوع و ماهيت نظاامهاای
انتخاباتی باشد .يکی از راينترين رويکردها در تحليل نظامهای انتخاباتی ،تجزيه و تحليل
آنها از يک م،ظر سه بعدی است :نخات) شيوه شدارش آراء يا فرمول انتخابااتی :از ايان
م،ظر شيوه يا روش عدده عتارت است از نظام بيشاترين آراء ،نظاام اکثريات آراء و نظاام

ت،اسم .دوم) اندازه ،وسعت و بزرقی اوزه انتخابياه :اوزههاای انتخابياه مدکان اسات
تکعضوی (يک نداي،ده) ،چ،دعضوی يا در سطح ملی باش،د .سوم) تجزيه و تحليل نظاام
انتخاباتی بر اسا دام،ه آزادی عدل رأی ده،دقا در قازي،ش نامزدهاای معرفای شاده
(Lijiphart, 1995(A), p.2-9؛ عباسی ،8711 ،ص258د.)230

۱ـ .۴نظام انتخاباتی اکثریتی

1

از نظر تاريخی نخاتين شيوه انتخاباتی در کشورهای اروپايی ،نظام انتخاباتی اکثريتی
بوده است .در اين نظام کای که در م اياه با ديگرا آرای بيشتری را اخاذ ک،اد ،پياروز
انتخابات خواهد باود ( .)Reynolds and Reilly, 1997, p.27ايان نظاام تحات تاأاير
متارزات انتخاباتی در کشور انگلاتا شکل قرفت (ایدوبی( 8731 ،ب) ،ص .)41در ايان
نظام کرسیهای نداي،دقی هر وزه انتخابيه به داوطلتا آ وزه ارائه میشود .داوطلتانی
که بيشترين آراء را در انتخابات کاام ک،،اد ،کرسای نداي،ادقی را در اختياار مایقيرناد

(.)Lipsey and Others, 1998, p.17
اين نظام زيرشاخههای متعددی دارد که در طت هب،دیهای متفاوتی درار میقيرند .اين
نظام در يک طت هب،دی کلی ،به اکثريت ناتی و اکثريات مطلاق و در ياک طت اهب،ادی
جزئیتر به نظام های نخات نفری ،اکثريتی دو دوری ،رأی بديل يا جايگزين و اق رأی
جدعی ت ايم مایشاود (هاشدمی ،8717 ،ص .)14بارای اختصاار در بحاث ،باه بررسای
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به دليل اي،که راينترين و معدول ترين رويکرد بررسی و تحليل نظامهاای انتخابااتی،
رويکرد اول است و به اين دليل که اين رويکرد مفصلتر و با جزئيات کاملتر نظاامهاای
انتخاباتی را بررسی میک،د و از آنجايی که هادد از بحاث ااار دساتيابی باه الگاويی
مطلوب برای نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی است ،اين رويکرد بهتر ما را به ايان
هدد میرساند.

طت هب،دی اول که م،جامتر است ،میپردازيم.
۱ـ۱ـ .۴اکثریت نسبی

نظام اکثريت ناتی 1يا يک مر لهای ،نظام ساده و دابل فهدی است که در آ دارناده
بيشترين آراء ،م،تخم نداي،دقی است (هاشمی ،8717 ،ص .)15در اين نظام هر کس کاه
1. Majoritarian electoral system.
2. Plurality
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بيشترين آراء را اخذ ک،د يا به عتارت ديگر در صادر و بااالتر از هداه دارار قيارد ،برناده
4
انتخابات میشود .اين نظام به نظاام نخاات نفاری معارود اسات ( Kumar Sumal,
.)2007
اين نظام انتخاباتی ت،ها در وزههای تککرسی ،دابل اعدال است .در انگلاتا  ،تعداد
وزه های انتخابيه با کرسی های پارلدا برابر است و در هر وزه ت،هاا ياک کرسای باه
ردابت قذاشته میشود (ایوبی ،8731 ،ص .)38در ايان نظاام انتخابااتی ،کشاور باه 994
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وزه ،ت ايم شده است و در هر وزه ،ردابت انتخاباتی بر سر يک کرسی جريا دارد .در
انگلاتا ردابت سياسی ميا افراد است ،نه ا زاب .التته اين سخن بدا مع،ا نياات کاه
ا زاب سياسی در انتخابات دخالت ندارند؛ بلکه ا زاب در تدام وزهها نامزدهاای خاود را
تعيين میک،،د؛ ولی شخصيت و ويژقی های فردی نامزدها نيز در انتخابات ن اش مهام و
تعيينک،،ده ای دارد .در اين کشور ،در برگ رأی نام نامزدها آمده است و رأیده،ادقا از
ميا نامهای مختلف ناامزد دلخاواه خاود را مشاخص مایک،،اد .در ايان روش ،فرآي،اد
رأیقيری بايار سري و ساده است و نتيجه انتخابات نيز بايار آسا باه دسات مایآياد؛
يع،ی هر کس که آراء بيشاتری کاام کارده باشاد ،طتاق داعاده  ،FPTPبرناده اسات

(.) Farrell, 2001, p.13
کشورهای متعددی از اين سياتم پيروی می ک،،اد ،نظيار امريکاا ،افغانااتا  ،هل،اد،
بحرين ،ب،گالدش ،باربادو  ،کانادا ،ک،گو ،دومي،کن ،اتيوپی ،فيجی ،غ،اا ،قريل،اد ،ه،اد،
جامائيکا ،دزادزستا  ،ک،يا ،کره شدالی ،مالزی ،نپاال ،نيجرياه ،پاکااتا  ،روانادا ،ساوريه،
اوقاندا ،يدن ،زامتيا و زيدتابوه ( Reynolds, 1997, P.27؛ ر.ک :صادعی8714 ،؛ شکری،
.)8712

مزايا :از مهمترين مزايای اين نظام سادقی و دابلفهم بود آ است .به طور مختصر
مزايای اين نظام عتارتاند از :ايجاد دولتهای بااتات و م تدر (ایوبی ،8731 ،ص51د،)51
پاسخگو ندود پارلدا  ،نداي،دقی جغرافيايی دویتر ،کااهش اکديات ا ازاب افراطای،
اجازه يافتن رأی ده،دقا به انتخاب از ميا کانديداها ،ش،اخت بيشتر رأیده،دقا ناتت
به کانديداها ،کم هزي،ه بود  ،شدارش آراء و اعالم نتاين ساده و آسا .
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1. First-Past-The-Post

معايم :مهم ترين اشکال به نظام اکثريتِ نااتی ،ناعادالناه باود آ اسات (ایدوبی،

 ،8731ص)32؛ چراکه مدکن است ا زاب و کانديداهای دویتار ،اکثريات را باا کدتارين

دموکراسی های تازه تأسيس شده ،ذد قروههای کوچک از صاح ،سياسات و پارلداا
می تواند موجم يأ و سرخوردقی از نظام سياسی شود و در شرايطی باه افراطای شاد
آنها بي،جامد و زمي،ه را برای به خشونت کشيده شد صح،ه سياسی و بایاتااتی فاراهم
سازد.
ب،ابراين نظام انتخاباتی اکثريتی ناتی مشو شکل قيری و اناجام اپوزياايو اسات
(بشیریه ،8734 ،ص.)217
۲ـ۱ـ .۴اکثریت مطلق

1

نظام اکثريت مطلق يا دو دوری ( )Rose and Others, 2000, p.159در بردارناده
دواعدی برای رف برخی اشکاالت نظام اکثريت ناتی ،نظير افزايش مشاروعيت و درصاد
باالی افراد برنده ،است .در اين نظام برای انتخاب شد در مر له اول ،بايد اکثريت مطلق
آراء (رأی بيش از نصف رأی ده،دقا ) کام شود .اقر اين اکثريت بارای مر لاه اول باه
دست نيايد ،انتخابات در مر له دوم انجام مایپاذيرد .در مر لاه دوم ،دارنادقا اکثريات
ناتی به مجلس راه خواه،د يافت.
در اين بخش اين سؤال مطر است که چگونه میتاوا باه اکثريات دسات يافات و
1. Majority
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اختالد آراء به دست آورند و ادلياتهاا و قاروههاا و کاندياداهای ااعيفتار از کرسای
نداي،دقی محروم شوند .هدچ،ين اين نظام م،جر باه محروميات ادلياتهاا ،دومياتهاا و
نژادهای مت،وع میقردد؛ چراکه آراء بايار زيادی از رأیده،دقا به هدر میرود .از جدلاه
معايم ديگر اين نظام ،لزوم وزهب،دیهای متعادد اسات؛ زيارا امکاا ت اايم و توزيا
ناعادالنه وزههای انتخاباتی در آ وجود دارد ( .)Courtney, 1999, p.5اين توزي چاه
باا به قونهای انجام پذيرد که موجم برتری و برنده شد ا زاب دویتر يا ازب ااکم
شود و قروه ها و ادليت های زيادی محاروم شاوند کاه ايان مااقله ن اض اصاول نظاام
دمکراتيک است .در الی که يکی از شرايط کارکرد صاحيح دموکراسای در ياک جامعاه
وجود ادليت هاايی اسات کاه بتواناد جلاوی خودکاامگی اکثريات را بگيرناد و باا انت ااد
تصااديمقيااریهااا تااواز ايجاااد ک،،ااد (صددمدی ،8734 ،ص .)848از طاارد ديگاار ،در
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م،ظور از مطلق چه ميزا از آراء است؟ صا منظرا نظامهای انتخاباتی به راه الهاای
مختلفی در اين زمي،ه اشاره کردهاند:
يکم) تکرار انتخابات تا رسيد به اکثريت مطلق :اين شيوه در صورتی امکا پذير است
که تعداد رأی ده،دقا محدود باشد.
دوم) انتخابات دو مر لهای :اين روش می تواند به صورت ردابت بين دو ناامزد در دور
دوم يا محدود کرد نامزدهای دور دوم و اعدال اکثريت ناتی انجام شود (ایوبی،8731 ،
ص12د.)13
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سوم) نظام رأی بديل :4در اين نظام رأیده،دقا به جاای رأی داد باه ياک ناامزد
وا د ،نامزدها را بر اسا اولويات ردهب،ادی مایک،،اد ( Blais and Poewen, 2003,
 .) p.54در اين روش ،در مر له اول شدارش آراء ت،ها اولويتهاای اول در نظار قرفتاه
میشود و اقر نامزدی اکثريت مطلق اولويتهای اول را به دست آورد ،پيروز مایشاود .در
غير اين صورت ،نامزدی که دادل اولويتهای نخات را به دست آورده باشد ،ذد شده
و دومين اولويتهای اظهار شده در برقههای رأی وی شدرده و به برقاههاای آراء ديگار
رديتا انت ال داده میشود .اين روند ادامه میيابد تا آنکه يکی از نامزدهاا اکثريات را باه
دست آورد؛ برای ندونه چهار کانديدای الف ،ب ،ج و د به ترتيم  11 ،91 ،11و  41درصد
از اولويتهای اول را به دست آوردهاند .در روند جايگزي،ی ابتدا نامزد «د» اذد و آراء او
بر ام اولويتهای دوم توزي میشود؛ مثالً اقر نيدی از اين اولوياتهاای ساوم بارای
«ب» و نيدی برای «ج» باشد ،در آ صورت الف ،ب و ج به ترتيم  99 ،11و  19درصاد
آراء را به دست میآورند .در مر له بعدی «ج» ذد میشود و آراء او بر اام ساومين
اولويتهای برقههای رأی ،ميا ب يه نامزدها توزي مایقاردد تاا سارانجام ناامزد واجاد
اکثريت مطلق معلوم شود (.)Lijiphart, 1995(B), p.414
فارل معت د است که برای اين شيوه انتخاباتی به جای اصطال «جايگزين» بهتر است
1
از واژه «ترجيحی» استفاده شاود (Farrell , 2001, p.55؛ زیرایی و همکداران،8718 ،
ص37د)15؛ چراکه در ي ت از رأیده،ده خواسته می شود ترجيحات خود را باه ترتيام
اولويت اعالم ک،د.
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1. Alternative vote
2. Preferential voting

معايم :در اين نظام اقار در دور اول کاندياداها اائز اکثريات مطلاق الزم نشاوند و
انتخابات به دور دوم کشيده شاود ،تشاريفات اداری هزي،اههاای انتخاباات بااال مایرود.
هدچ،ين در برخی وزهها بايد انتخابات ميا دورهای برقزار شود .از جدله معايم ديگر اين
نظام اين است که امکا دارد فاصله انتخابات و اعاالم نتااين طاوالنی شاود .ايان روش
هدچ،ين مدکن است م،جر به تکه تکه شد ا زاب کوچکتر شود و باعث شود که آنهاا
نتوان،د در پارلدا نداي،ده داشته باش،د يا آنها را مجتور به ائتالد با ا زاب بزرگتر در دور
دوم ک،د .اين نظام تی در جوامعی که ادليتها و قروههای متدرکز زيادی دارند ،مدکان
است م،جر به بیاتاتی و تفرده شود (.)IDEA, 2002, p.13
مهمترين ايراد اين نظام ،عدم ت،اسم 4اسات؛ بادين مع،اا کاه آراء ماردم مرباوو باه
داوطلتا شکات خورده (ولو با نصاب باال) هي ااری در تعيين سرنوشت سياسای کشاور
نخواهد داشت (هاشمی ،8717 ،ص.)15
۲ـ .۴نظام تناسبی

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

کشورهای متعددی نظام اکثريت مطلق را برقزيدهاند ،نظير بالرو  ،چاد ،ک،گو ،کوبا،
مصر ،فراناه ،قاابن ،هاائيتی ،عارا  ،درديزساتا  ،ماالی ،موريتاانی ،مولاداوی ،مونااکو،
تاجيکاتا  ،آذربايجا و ويت،ام (.)Reynolds and Reilly, 1997, 43-53
مزايا :برندقا در اين نظام ،ناتت به نظام اکثريت ناتی مشروعيت بيشتری دارناد و
نداي،ده بخشها و افراد بيشاتری هاات،د .در ايان روش ،رأیده،ادقا ه،گاام انتخااب
می توان،د انتخاب دوم ،سوم و يا چ،د انتخااب داشاته باشا،د و پراک،ادقی کدتاری در آراء
رأیده،دقا اتفا میافتد .هدچ،ين اين نظام تا دودی ساده و دابلفهم است ( IDEA,
 .)2002, p.13در اين نظام با اولويت داد به واجدا رأی اکثريت ،تا د زيادی به افکار
عدومی ا ترام قذاشته شده است (ایوبی ،8731 ،ص.)32

نظام ت،استی 2بيشتر برای رف اشکال بزرگ نظام اکثريتی ،يع،ی عدم ت،اسم بين آراء
کام شده با تعداد کرسیهای به دست آمده ،شکل قرفت؛ لذا ويژقی اصلی اين نظام اين
است که هر زب يا قروهی به ت،اسم آراء خود میتواند صا م کرسای نداي،ادقی شاود
(غفوری ،8731 ،ص840د .)851اين نظاام باا نظاامهاای زبای ( )Amy, 2005, p.1و
1. Disproportionality
2. Proportionality
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نظامهای انتخاباتی ای که در آ ا زاب سياسی کانديدا معرفی میک،،د ،ت،اسام بيشاتری
دارد؛ لذا در آ  ،آراء انتخاباتی بين کرسیهای نداي،دقی ت ايم میشود و اصال نااتت
آ  ،کديت فرای برای يک کرسی انتخاباتی خواهد بود .آراء به دست آمده توسط هر يک
از ا زاب سياسی به اصل ناتت ماذکور ت اايم مایشاود .اصال ايان ت اايم تعاداد
نداي،دقانی است که به هر زب تعلق میقيرد (هاشمی ،8717 ،ص .)11
طرفدارا نظام ت،استی بر وزه های «تککرسی» خرده میقيرند و معت دناد در ايان
نظام ت،ها يک قزي،ه وجود دارد و رأی ده،ده ناچار است با رأی سفيد و تاکتيکی ،خواساته
اصلی خود را ناديده بگيرد و فردی را برقزي،د که اميد پيروزی او بيشتر است؛ در الی که
در نظام انتخاباتی ت،استی ،برای رأی ده،ده چ،دين امکا وجود دارد و راهای بارای بياا
بخشی از خواساته دلتای رأیده،اده دارار داده شاده اسات (ایدوبی ،8731 ،ص .)821از
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ويژقیهای نظام ت،استی اين اسات کاه ا ازاب و قاروههاای سياسای ه،گاام انتخاباات
میتوان،د طيف وسيعی از نامزدهای انتخاباتی را در لياتهاای خاود جاای ده،اد .بادين
ترتيم در جوامعی که شکادهای مت اط وجود دارد ،ا زاب با ارائه لياتهای چ،ددوميتی
يا چ،دنژادی میتوان،د سهم خود را از کرسیهاای پارلداا افازايش ده،اد ( Maclvor,

.)1999, p.20
کشورهای مختلفی از اين نظام تتعيت میک،،د نظير الجزاير ،آنگوال ،آرژانتين ،بلژيک،
ب،ين ،بوليوی ،برزيل ،بلغارستا  ،کامتوج ،شايلی ،کاساتاريکا ،جدهاوری چاک ،دانداارک،
الاالوادر ،استونی ،ف،الند ،يونا  ،ه،ادورا  ،انادونزی ،اسارائيل ،ايتالياا ،لتاونی ،ليخاتن
اشتاين ،مالت ،ناميتيا ،موزامتيک ،هل،د ،نروژ ،پاناما ،پرتغال ،رومانی ،سوئد ،سوئيس ،ترکيه
و ونزوئال (.)Reynolds and Reilly, 1997, 60-90
نظام انتخاباتی ت،استی به دو دام عدده «نظام لياتی» و «نظام تکرأی دابلانت ال»
ت ايم میشود:
۱ـ۲ـ .۴نظام لیستی

در نظام لياتی 1،بر اسا اصل نداي،دقی ،کرسیهای يک وزه نداي،دقی مت،اسم با
تعداد آرای انداخته شده برای لياتهای زبی ،ت ايم میشود .نحوه تخصيص کرسیهاا
به ليات های زبی ،در نظامهای قوناقو  ،مختلف است .لياتهای زبی مدکن اسات
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1. List system

.)p.4-5
فرمول انتخاباتی نظامهای انتخاباتی نيز اشکال متفاوتی دارد .میتوا آراء را بر اسا
روش ميانگين بيشتر به کرسی ها اختصاص داد .اين روش ماتلزم اين است که آرای هار
زب به طور متوالی به يکاری م اومعليههايی 4ت ايم شوند و به اين ترتيم کرسیهاا
به ا زاب اختصاص ياب،د که در نهايت باالترين خارجدادت را کام ک،،د .اين روند پای
در پی ادامه میيابد تا اي،که کل کرسیهای خالی ،پر شوند .قاتردهترين شکل اين روش،
فرمول دهونت ( )D’Hondtاست .در اين روش آرای فهرستهای مختلف به ترتيام باه
اعداد (م اومعليههای)  ... ،9 ،1 ،4ت ايم میشود .در روش ساده س،ت الگ ،آراء به جای
اي،که به اعداد يک به بعد ت ايم شود ،بر 9 ،9 ،9 ،4ت ايم میشود .در روش اصال شاده
س،ت الگ ،به جای اي،که ت ايم آراء بر اعداد مذکور از يک شاروع شاود ،از  4/1شاروع
میشود ،يع،ی عدد  4/1جايگزين م اوم عليه اوليه میشود؛ اما هدچ،ا  ،ماهيتااً باا ناوع
ساده آ يکی است.
روش ديگر ،روش بيشترين بادی مانده است .در اين روش ياک اد نصااب ادادلی
مورد استفاده درار می قيرد .اين د نصاب به طر مختلفی محاسته میشود .ساادهتارين
روش ،يع،ی روشی که در داندارک و کاستاريکا معدول است ،داکثر نصاب هيار ()Hare
است .در اين روش تعداد کل آراء معتتر در هر وزه انتخابيه به تعداد کل کرسیهايی کاه
1. Divisors

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

باز يا باته باش،د .در کشورهايی که ليات زبی باز ارائه میشود ،مان،د نروژ ،ف،الند ،هل،د
و ايتاليا و در کشورهايی که لياتهای زبی باته ارائه میشوند مان،د اسرائيل ،پرتغاال و
اسپانيا .در اين نظام رأیده،دقا ت،ها ق انتخاب زب را دارند و اولويتب،دی و ت ادم و
تأخر کانديداها به وسيله زب سياسی تعيين میشود .ب،ابراين ترتيام کاندياداها بار روی
ليات زبی ،تعيينک،،ده کانديداهای م،تخم است؛ برای مثال  41نفار اول از  49نفاری
که اسامی آنها در ليات زبی ،ديد شده است به مجلس راه میياب،د.
ليات های زبی مدکن است ملی و سراسری باش،د؛ مان،اد اسارائيل کاه در آ کال
کشور يک وزه انتخابيه است که  411کرسی دارد؛ اما بيشتر لياتهای زبی ،م،ط های
هات،د ،مان،د بلژيک .اين کشور به هفت م،ط ه ت ايم شده اسات کاه هار ياک از ايان
م،اطق نيز به نوبه خود دو تا  91کرسی را به خاود اختصااص دادهاناد ( Norris, 1997,
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بايد به آ وزهها اختصاص ياب،د ،ت ايم میشود .م اومعليه د نصاب دروپ ()Droop
که در آفري ای ج،وبی و يونا مورد استفاده درار میقيرند ،تعداد کرسیها به عاالوه ياک
است؛ يع،ی در محاسته اين د نصاب ،کل آراء بر تعداد کرسیها به عالوه ياک ،ت اايم
میشود .اين عدد ااافه شده از ميزا ت،استی بود انتخاب نيز میکاهد.
۲ـ۲ـ .۴نظام تکرأی قابلانتقال
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در نظام تکرأی دابلانت ال 4که در کشورهای ايرل،د ،مالت و استراليا استفاده میشود،
هر کشور به وزههای چ،دنداي،دهای ت ايم میشود که هر يک از اين وزهها چهاار ياا
پ،ن نداي،ده دارد .در اين نظام ،ا زاب ،اعضای خود را معرفی میک،،د و رأیده،ادقا باه
صورت ترجيحی رأی می ده،د؛ يع،ی در برقههای رأی ،نامزدها را شدارهقذاری میک،،اد.
سپس کل آراء شدرده می شود و برای باه دسات آورد اد نصااب ،کال آراء باه تعاداد
کرسیهای هر وزه ت ايم میشود .برای برنده شد در انتخاباات ،کاندياداها باياد اد
نصاب را به دست آورند .ودتی اولويت های اوليه شدرده شد ،اقر هي کدام از کانديداها به
ااد نصاااب دساات نياب،ااد ،شخصاای کااه کدتاارين رأی را دارد ،ااذد ماایشااود و آرای
رأیده،دقا بر اسا اولويت های دوم شدرده شده و يا توزي میقردد .اين روناد اداماه
میيابد تا اي،که تدامی کرسیها پر شود (.)Norris, 1997, p.4-5
مزايا :مهم ترين مزيت نظام ت،استی ايان اسات کاه در ايان نظاام عادالت در توزيا
کرسیها تا د زيادی رعايت میشود و در نتيجه پارلدا نزديکترين ترکيم را باا آنچاه
که مردم در ذهن دارند ،خواه،د داشت .در الیکه نظام های اکثريتی با شکات ادليات و
عدم ا تااب آراء آنا  ،بين پارلدا و اراده جامعه فاصله میاندازد و مان تأايرقاذاری آراء
ادليت میشود .در نظام ت،استی هي انتخابک،،دهای رسداً نداي،دهای نخواهد داشات کاه
خود انتخاب نکرده باشد .هر نداي،ده مجلس ،در واد نداي،ده قروهی از انتخاابک،،ادقا
هدفکر خواهد بود .در اين شرايط رابطه بين رأی ده،دقا و نداي،دقا م،تخم اساتحکام
بيشتری دارد (عاضی ،8732 ،ص347د.)344
مزيت ديگر اي،که ،نظام انتخاباتیِ ت،استی از استتداد اجتداعی اکثريت مطلق میکاهد؛
زيرا به ادليتها فرصت میدهد که در پارلدا کرسیهايی داشته باش،د .ذد آراء ادليات
که الزمه هر نظام اکثريتی است ،کومت مردم بر مردم را با خطر مواجاه مایک،اد؛ زيارا
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1. Single transferable vote

 ،8731ص . )801از ديگر مزايای نظام انتخابات ت،استی اين است که بر خاالد انتخاباات
اکثريتی با وزه تککرسی ،از م،ط هقرايی و جزئینگری ا زاب و نداي،دقا میکاهاد و
ا زاب را وامیدارد تا به ماائل مهم ملی بپردازند (همان).
معايم :مهمترين اشکال انتخابات ت،استی ،تشديد قروهقرايی در کشور است .اين نظام
انتخاباااتی مااان از تشااکيل کومااتهااای بااتااات در کشااور ماایشااود و راه را باارای
دستهب،دی هايی که بيش از د سياسی است ،باز میک،د .از ديگر معايم ايان نظاام ايان
است که افراد مات ل که واباتگی زبی ندارند ،اميدی برای انتخااب شاد ندارناد و در
باياری از اداام نظام انتخاباتی ت،استی ،رأی ده،ادقا از اق انتخااب وادعای محاروم
هات،د؛ چراکه آنها غالتاً ن شی در ت،ظيم فهرستها ندارند .به عتارت ديگر ،رأیده،ده بين
خود و نداي،دقانش که م،صوب از سوی ا زاب سياسی است ،ارتتاو ماات يدی ندایياباد
(همان ،ص801د . )880در اين نظاام ،افارا ِد ماات ل از صاح،ه متاارزات انتخابااتی ک،اار

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

سپرد ادتدار کومت به دست کاانی که به لحاظ تعدادْ تفو دارند ،با دموکراسی م،طتق
نخواهد بود؛ چراکه با ذد کليه قروههای ادليت ،آنچه بادی میماند قروهی خواه،د باود
که مدکن است با تعداد اندکی از آراء ااافی ،در انتخابات پيروز شده باش،د .از طرد ديگر،
ذد قروهها و ا زاب ادليت در نظامهای اکثريتی مدکن است موجم يأ و سرخوردقی
آنها از نظام سياسی شود و در شرايطی به افراطی شاد آنهاا بي،جاماد و زمي،اه را بارای
بیاتاتی سياسی فراهم سازد (.)Reynolds and Reilly, 1997, p.96
انتخابات ت،استی به صدادت بيشتر نزديک است؛ به دليل اي،که از ائتالدهای سياسای
بیپايه و اسا بين قروههای سياسی جلوقيری میک،د؛ در الیکه در انتخابات اکثريات
دو مر لهای باياری از ائتالد هايی که در آستانه دومين مر له انتخابات صورت میقيرد،
در فردای پيروزی از هم میپاشد و دولت اکثريت را با بحرا جدی روبهرو میک،د (ایوبی،

می روند؛ يع،ی برای انتخاب شد بايد در فهرست يکی از ا زاب باش،د و تای در لياات
نيز بايد جايگاه م،استی داشته باش،د تا ا تدال انتخاب شد بيشتر شاود .نداي،اده پاس از
انتخاب شد واباتگی زيادی به زب خواهد داشت؛ از اين رو ،نداي،ده بيشتر وابااته باه
زب است تا به رأیده،دقا .
نکته م،فی ديگر در نظام انتخاباتی ت،استی اين است که در اين نظام دادرت پارلداا
تجزيه می شود و هر جزء آ به علت داشتن خط مشی سياسی خااص و اتخااذ ع يادهای
اابت و جدا از ساير دستهها ،راه اابتی در پيش میقيرند .چ،ين پارلدانی کومتی ائتالفای 413

تشکيل میدهد .اشکال کومت های ائتالفی اين است که در عدل باا مشاکالت زياادی
مواجه هات،د و بيشتر انرژی دوه مجريه صرد فظ ائتالد میشاود و ايان وااعيت باه
جزئیترين امور دوة مجريه سرايت میک،د (صمدی ،8734 ،ص.)853
۳ـ .۴تقسیمبندی دیگر

برخی از صا منظرا نظامهای انتخاباتی ،عالوه بر نظام اکثريتی و ت،استی باه نظاام
نيدهت،استی 4نيز اشاره کردهاند .سياتمهای نيدهت،استی سياتمهايی هاات،د کاه آراء باه
ص،دو ريخته شده را به کرسیهای نداي،دقی تتديل میک،،د؛ به هدين دليل اين سياتم
را میتوا بين سياتمهای ت،استی و سياتمهای اکثريت ناتی درار داد .چ،د ناوع نظاام
اصلی در اين سياتم وجود دارد (.)Reynolds, 2006, p.51-52
۱ـ۳ـ .۴سیستم تکرأی غیرقابلانتقال
1
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در سياتم تکرأی غيردابلانت ال هر رأیده،ده ق يک رأی دارد؛ اما کرسایهاای
متعددی برای ا راز در هر م،ط ه وجود دارد که کانديداها با باالترين آراء ،اين کرسیها را
اشغال می ک،،د؛ برای مثال در يک م،ط ه با چهار سهديه نداي،دقی ،هر نفر ف ط به بايش
از  11درصد از آراء برای انتخاب شد نياز دارد .از طرد ديگار ياک ازب هام اقار 99
درصد از کل آراء را به دست آورد ،اين آراء را به ت،اسم بين سه کانديدا توزي میک،،د که
سه کرسی از مجدوع چهار کرسی را اشغال میک،د.
۲ـ۳ـ .۴سیستم موازی

سياتم موازی 9از ترکيم ليات زبی ( )PRو اکثريت ناتی ( )FPTPايجاد میشود.
در اين سياتم ،در م،اط ی از روش  FPTPاستفاده میشود و در هدا زماا در م،ااطق
ديگری از کشور که کرسی نداي،ادقی آناا زيااد اسات ،از روش لياات زبای اساتفاده
میشود .در اين سياتم هي تخصيصی ا برعکس نظام تلفي ی و ترکيتی (اکثريت نااتی
ساده ا ت،استی) ا برای ا زابی که درصدی از آراء ملی را به دست آوردهاند ،اما در کاام
آراء م،ط های و محلی ناکام بودهاند ،صورت ندیقيرد .اين سياتم دوداً در بيات کشاور
اجرا میشود.

1. Semi - proportional system
2. Single non-transferable vote
3. Parallel

۳ـ۳ـ .۴نظام ترکیبی یا تلفیقی

۱

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

با توجه به معايم و مزايايی که برای دو نظام اکثريتی و ت،استی ع،اوا شاد ،مع اول
است که تالشی برای رف برخی معايم و بهرهم،دی از مزايای اين دو نظام و دساتياابی
به الگوی ناتتاً مطلوب با کدترين ايراد ،انجام شود .ايان تاالش در دالام طار الگاوی
ترکيتی و يا تلفي ی خالصه میشود .نظام تلفي ی را با نامهای مختلفی میخوان،اد ،مان،اد
«نظام دو رأی»« ،نظام عضو ااافی» و «نظام آلدانی» (.)Shugart, 2002, p.9
مهمترين ويژقی اين نظام بهرهقيری از هار دو شايوه ت،اساتی و اکثريتای ،باه وياژه
استفاده از دو رأی ،است .در اين نظام رأیده،دقا هم به فهرستهای ا ازاب سياسای،
هم به نامزدها در وزههای کوچک انتخابااتی رأی مایده،اد .از ايان رو ،نظاام مخاتلط
نظامی است که در آ به طور هدزما چ،دين فرمول مختلف (اکثريت نااتی و ت،اساتی،
اکثريت مطلق و ت،استی) در يک انتخاباات وا اد اساتفاده مایشاود ( Farrell, 2001,
 .)p.110در اين نظام ترکيم پارلدا متشکل از ليات ا زاب و کاندياداهای ماات ل ياا
معرفی شده ا زاب در وزههای انتخاباتی کوچک است ( .)Kim, 2006, p.3باه عتاارت
ديگر ،تعدادی از کرسی های پارلدا از طريق ليات ا زاب به صورت ملی و سراساری و
ب يه کرسیها از طريق نامزدهای وزههای انتخاباتی پر میشود.
برای ترکيم نظام انتخاباتی ت،استی با هر يک از نظامهاای اکثريتای نااتی و مطلاق
دستکم سه راه وجود دارد .سادهترين راه اين است که در بخشهايی از وزه ملی ،نظاام
انتخابات ت،استی و در جاهايی ديگر نظام اکثريتی مطلق و يا نظام اکثريتی ناتی باه کاار
رود .در انتخابات س،ای فراناه در بخشهايی که چهار کرسی يا کدتار وجاود دارد ،نظاام
اکثريتی ناتی به کار قرفته میشود و در بخشهايی که درار است پ،ن سا،اتور ياا بيشاتر
انتخاب شوند ،نظام ت،استی بردرار است (عادلپناهی ،8718 ،ص.)35
نوع دوم نظام مختلط ،انتخاب دو مجدوعه از نداي،دقا برای ياک اوزه ملای وا اد
است .پس از اصال انتخاباتی در سال  ،4331ژاپن ندونهای از اين ناوع مخاتلط را ارائاه
می ک،د .در اين نظام ،هدچو نظام انتخاباتی ترکيتی روسيه ،نيدی از اعضاای مجلاس از
طريق انتخابات ت،استی و نيدی ديگر از طريق داعده اکثريت ناتی قزي،ش میشوند و به
جهت تصحيح نابرابری های زبی که در نتيجه باه کاارقيری داعاده اکثريات نااتی در
1. Mixed system
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وزههای تک نداي،دهای به وجود میآيد ،کرسیهای پارلدا توزيا ندایقاردد (Reed

.)and Thies, 2002, p.209
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سومين نوع نظام مختلط ،نظام خاص آلدانی است .در اين نظاام کرسایهاايی کاه از
طريق نظام انتخاباتی ت،استی به دست میآي،د با شيوهايی «اصال شده» توزي میشوند.
هدد از اين کار کدک به ا زاب اعيفتر است .در اين روش هر زب سهم عادالنه خود
را از کرسیها به دست میآورد .از اين رو ،بوندستاگ از  919نداي،ده که در وزههای تک
نداي،ده و تحت نظام اکثريت ناتی انتخاب میشوند و  919کرسای متت،ای بار انتخاباات
ت،استی در يک وزه انتخاباتی ملی تشکيل شده است .انتخابک،،دقا با يک برقه رأی،
دو رأی به ص،دو های رأی مای اندازناد؛ رأی اول بارای شاخص ناامزد در اوزه تاک
نداي،دهای و رأی دوم برای يک زب (.)Scarrow, 2002, p.55
در نظام انتخاباتی تلفي ی آلدا  ،هر رأیده،ده دو رأی به ص،دو مایريازد .در ياک
بخش برقه رأی عالمت میزند که از نظر او ارجحيت با کدام يک از نامزدهايی است کاه
در نا يه خودش برای ورود به بوندستاگ فعاليت مایک،اد و در بخاش دوم برقاه ازب
سياسی مد نظرش را انتخاب میک،د (رنی ،8734 ،ص .)241برای تصاديمقياری دربااره
اي،که هر زب چ،د کرسی در بوندستاگ به دست میآورد ،نخاتين قام آ است که هده
رأی هايی که هر زب در سراسر کشور به دست آورده است با هم جد ک،،د .پاس از آ
مراج انتخاباتی ا زابی را که کدتر از  9درصد آرای مردم را به دست آوردهاند و دو ناامزد
يا کدتر از وزهشا انتخاب شدهاند ک،ار میقذارند .مجدوع آرای ا زابی که به اين ترتيم
ذد میشوند ،از کل آراء کار می شود تا رددی به دست آيد که بر اسا آ سهديه هر
زب در سراسر کشور تعيين شود .اين معادله به «نيداير» 4معرود و به شکل زيار اسات
(عادلپناهی ،8718 ،ص:)18
تعداد کل آراء دوم حزب × تعداد کل کرسیها در مجلس
= تعداد کرسیهای هر حزب
تعداد کل آراء دوم احزابی که به مجلس راه مییابند

441

1. Niemeyar

مزايا :الف) اين نظام به دليل استفاده از نظام لياتی يا ت،استی مزايای اين نظام را دارد
و پوششده،ده ا زاب و ادليت های کوچک در جامعه اسات و موجام تح اق نداي،ادقی
اصيل میشود .ب) به دليل استفاده از نظام نخاتنفری ،به رأیده،دقا اجازه مایدهاد
عالوه بر رأی داد به برنامههای ملی و م،ااف عداومی از طرياق قازي،ش ياک ازب،
کانديداهای محلی خود را براساا عالياق و سااليق شخصای نياز قازي،ش ک،،اد .ج)
هزي،ه های اداری و اجرايی انتخابات و کانديداها کدتر میشاود .د) ارتتااو نزديکای باين
نداي،دقا  ،به ويژه نداي،دقا محلی ،با شهروندا در زمي،ه فهم و درک نيازهای محلی و
انت ال آنها به پارلدا ايجاد می شود و به نوعی زمي،ه الزم بارای پاساخگويی نداي،ادقا
فراهم میشود.
معايم :الف) مدکن است موجم دو دستگی نداي،دقا در پارلدا شود و نداي،ادقا
زبی بر نداي،دقا محلی تالط پيدا ک،،د ،ودتای کاه آنهاا چ،ادا در برابار شاهروندا
پاسخگو نتاش،د .ب) برخی از کشورها ،نظير آلدا که نظام «رأی اااافی» را در سيااتم
ترکيتی پذيرفتهاند ،مدکن است اهديت رأی کانديداهای مجلاس نااتت باه رأی زبای
سراسری کم شود؛ زيرا اقر زبی در م،اطق ،رأی الزم را نياورد و درصد دابالتاوجهی در
ليات سراسری آورده باشد ،آ دادر باه آرای ايان ازب اااافه مایک،،اد کاه صاا م
کرسیهای الزم در پارلدا شود.

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

بعد از مرا ل فو  ،بر اسا ردم تازه ،محاستهای به عدل میآيد ،مت،ی بر اي،کاه هار
زب با توجه به سهديهاش از کل آراء دوم در سطح کشور ،ماتحق چه تعاداد کرسای از
 999کرسی است .سپس سهم هر زب در سطح کشور بين ا زاب هار ياک از النادرها
پخش می شود .در هر يک از الندرها تعداد کرسیهايی که هر ياک از نامزدهاای خااص
برای هر زب به دست آوردهاند ،از شدار کال کرسایهاايی کاه در مر لاه دتال باه آ
اختصاص يافته کار میشود .کرسیهای بادی ماندهای که باه هار ازب تعلاق دارد باه
نامزدهايی تعلق میقيرد که بر روی ليات هر زب درار دارند .نامزدها به ترتيتی برقزيده
میشوند که زب آنها را بر روی فهرست درار داده است (رنی ،آستین ،8734 ،ص.)241

 .۵نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی

نظام انتخاباتی يکی از ارکا اصلی نظام انتخابات در کشور ايرا است که نااتت باه
ساير بخشها تغييرات کدتری داشته (ر.ک :سائلی کرده ده8731 ،؛ رضایی .)8717 ،ايان
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نظام متأار از نظام انتخاباتی فراناه ،يع،ی نظام اکثريتی (دو دوری) ،شاکل قرفتاه اسات
(بزر مهری ،8715 ،ص 58د54؛ حبیب نژاد ،8711 ،ص .)81ماده  9و  3دانو انتخاباات
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به طور خالصه به اين نظام پرداخته است:
ماده :9
انتخاب نداي،ده در مر له اول م،وو به کام اکثريت دادل يک چهارم کل آراء و در
مر له دوم و هدچ،ين انتخابات ميا دورهای با کام اکثريت ناتی به هر ميزا است.
ماده :3
چ،انچه در مر له اول برای يک يا چ،د نفر از داوطلتا اکثريت يک چهارم آراء اصل
نگرديد ،انتخابات دو مر لهای خواهد شد .بدين مع،ی که از بين نامزدهاايی کاه اکثريات
يک چهارم آراء را در مر له اول به دست نياوردهاند ،ف ط به تعداد دو برابر نداي،دقا مورد
نياز از بين کاانی که بيشترين آراء را در مر لاه اول داشاتهاناد در انتخاباات مر لاه دوم
شرکت می ک،،د و در صورتی که تعداد نامزدهای بادی مانده کدتر از دو برابر باشاد ،تداام
آنا در مر له دوم انتخابات شرکت خواه،د ندود (م اوند حقدوعی ریاسد جمهدوری،
 ،8711ص27؛ موسوی.)8710 ،

قفت،ی است نظام انتخاباتی مجلس در دانو سال  4999به صورت اکثريات دو دوری
با اکثريت يک سوم در دور اول بود و پيش از سال  4999پيروزی در دور اول م،وو به اخذ
اکثريت مطلق (نصف )4+بود .علت روی آورد از اکثريت مطلق به اکثريت يک چهاارم،
عدم کام چ،ين اکثريتی در دور اول و کشيده شد انتخابات در بااياری از اوزههاای
انتخابيه به دور دوم بود.
در بررسی و ارزيابی اين نظام جديد ،با مدنظر درار داد دواعد و اصول نظام عادالنه و
کارآمد انتخاباتی ،اين سؤال مطر میشاود کاه آياا چ،اين نظاامی م،صافانه و عادالناه
محاوب می شود و از طريق آ و انتخاباتی شهروندا  ،پارلدا کارآماد و نداي،ادقی
اصيل مح ق میشود يا خير .سؤال ديگر اين است که کدامياک از الگوهاای نظاامهاای
انتخاباتی ،با توجه به نظام سياسی اکم در کشور ،مفيد و کارآمد است و زمي،هساز تح اق
يک انتخابات م،صفانه و اصيل میشود؟ برای پاسخ اين سؤاالت بايد ابتدا به آسيمش،اسی
نظام انتخاباتی مجلس بپردازيم و سپس الگوی کارآمد را ارائه و موجهسازی ک،يم.
۱ـ  .۵ارزیابی و آسیب شناسی نظام انتخاباتی مجلس
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برای ارزيابی اين نظام (ر.ک :روه مؤلفان ،)8710 ،از دواعد و اصول اکم بر ت،ظايم

الگوی مطلوب نظام انتخاباتی و معايم نظام اکثريتای و معضاالت پيراماو آ اساتفاده
میک،يم .معضالت ،مشکالت و ايرادهای وارده به اين نظام عتارتاند از:
۱ـ۱ـ  .۵پرهزینه بودن

۲ـ۱ـ  .۵تناسبی نبودن

از جدله اصول متردی يک نظام انتخاباتیِ مطلوب ،ت،اسم کرسیهای پارلدا با ادشار،
افکار و قرايشهای متفاوت در جامعه است .در الی که چ،ين نظامی موجم شکلقياری
يک اکثريت خاص در مجلس میشود و باعث میشود که باياری از کانديداهای اعيف،
مات ل و قروههای ادليت نتوان،د کرسی پارلدا را کام ک،،د .با توجه باه فلاافه نظاام
اکثريت مطلق ا که شکلقيری پارلدا دوی با اکثريت خاص است ا اکثريت يکچهاارم
تفاوت چ،دانی با اکثريت ناتی ندارد .در نظام اکثريت ناتی ،نفرات اول ،تی با يک رأی
اختالد ،وارد پارلدا میشوند که اين کار م،جر به ناديده قرفتن آرای ساير ردتا و اميا
و قروههايی که به آنها رأی میده،د ،میشود .در واد در اين نظام يک برناده بازرگ در
م ابل يک بازنده بزرگ وجود دارد (بهبهانینیا ،8712 ،ص.)821

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

به علت عدم ا راز اکثريت يک چهارم در دور اول مجلس در اکثر وزههای انتخابياه،
معدوالً تکليف کرسیهاای پارلداا در مر لاه دوم مشاخص مایشاود .چ،اين روياهای
مشکالت زيادی از لحاظ مالی بهوجود میآورد .به دليل اي،که ناتت به مر لاه اول ،باياد
برای مر له دوم هزي،ه بيشتری شود .در چ،ين التی برای يک دوره پارلدا  ،دو انتخابات
برقزار میشود که کامالً غيرع النای و غيرکارآماد اسات .باه واساطه اجارای ايان روناد
غيرعلدی ،م،اب مالی عدومی در معرض نابودی درار میقيرد که اين کار باا ف رساتيزی،
پيشرفت کشور و تأمين بهي،ه م،اب و خدمات عداومی مغااير اسات .هدچ،اين کاندياداها
مجتورند برای جلم افکار عدومی دوباره هزي،ه ک،،د .چه باا کانديداهايی که توانايی مالی
ندارند ،نتوان،د در ردابت تتليغاتی شرکت ک،،د و کانديداهای رديتی که دايتهاای ماالی
خاص دارند ،قوی ست ت را از آنا برباي،د و با اعدال نفوذهای خاص و تزريق م،اب مالی
کال در دوره دوم ،آراء را به نف خود جد آوری ک،،د.

۳ـ۱ـ  .۵عدم وجود نظام حزبی

با توجه به فوايد زبی بود انتخابات و ن ش ا ازاب در انااجام افکاار و ايادههاای
موجود در جامعه و با وجود داشتن دانو ا زاب در کشور و اصل  11دانو اساسی متت،ای
بر آزادی فعاليت ا زاب ،آنها ندیتوان،د به طور رسدی وارد عرصه ردابت انتخاباتی شاوند.

449

درست است که ا زاب به طاور غيررسادی پايش از انتخاباات ،صافب،ادی مایک،،اد و
لياتهای نامزدی و برنامههای خود را ارائه میده،د ،اما در عدل ،به جاز در چ،اد شاهر
بزرگ ،ن شی در اناجام افکار عدومی بر ای هدفد،د کرد آرای ماردم در رأی داد باه
برنامهها و کانديدا ندارند .در اين نظام ،مردم به شخصيت کانديدا ،بر اسا ماائل دومی،
نژادی ،دتيلهای ،ماذهتی و نظااير آ  ،رأی مایده،اد و کدتار باه برناماههاای کااری و
فعاليتهايی که کانديدا درار است در پارلدا برای تح ق و عدلی کرد آنها باه پارلداا
وارد میشود ،توجه میک،،د .اين نظام انتخاباتی در عدل پيامادهای خاصای بارای اوزة
سياست داشته است ،از جدله پيامدهای مهم و پراهديت اين نظام انتخاباتی مایتاوا باه
تضعيف و يا جلوقيری از شکلقيری ا زاب سياسی در ايرا اشاره کرد (خرمشاد و رنی ی،
 ،8712ص14؛ ر.ک :احمدی.)8711 ،
۴ـ۱ـ  .۵طوالنی شدن فرایند انتخابات
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در اين نظام اقر در دور اول اکثريت  19درصدی اصل نشود ،بر اساا ماواد  9و 3
دانو انتخابات ،دو برابر کرسی های نداي،دقی باه دور دوم راه پيادا مایک،،اد .برقازاری
انتخابات در دور دوم ،باعث طوالنی و ماللآور شد انتخابات میشود و چه باا ماردم را
دچار خاتگی و بیعالدگی برای شرکت در دور دوم ک،د که بیعالدگی مردم ،برای يک
انتخابات مشارکتی و اصيل بايار مضر است و موجم ن ض اصل دطعيات ،انتخاباات باه
ع،وا يکی از اصول پايهای و کارآمدی انتخابات آزاد و م،صفانه مایشاود .در ايان نظاام
زما اعالم نتاين بايار طوالنی میشود .طوالنی شد اعالم نتاين انتخابات مدکن اسات
م،جر به ايجاد مشکالتی شود ،مان،د بیاتاتی جامعه ،ايجاد ت،شها بين کانديداها به دليل
وجود ابهامات در نتاين دور اول که م،جر به ايجاد تأخير در برقزاری دور دوم مایشاود و
قاهی عدم شکلقيری پارلدا در زما م،اسم.
 ۵ـ۱ـ  .۵عدم رعایت اصل پاسخگویی
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به علت عدم ت،اسم نداي،دقا م،تخم با جدعيت وزة انتخابيه و نداشاتن دايات و
پشتوانه اکثريت در برخی وزههای انتخابيه ،امکا بردراری ارتتاو دوسويه ميا نداي،ده و
شهروندا برای ل مشکالت محلی و انت ال نيازها و خواستهها به پارلدا  ،وجود ندارد و
نداي،ده خود را ملزم به پاسخگويی ندیداند.
نتيجه بررسی اشکاالت باال اين است که نظام فعلی چ،دا عادالنه و م،صفانه نياات.
ناکارآمدی الزم ،محروميت برخی قروهها از داشتن نداي،ده در مجلس ،ذد کاندياداهای

با دادل اختالد آراء ،عدم شکل قيری پارلدا کارآماد و دولات بااتاات ،نتاود پشاتوانه
داکثری برای نداي،دقا م،تخم ،ن ض و کانديداها در ردابت سالم ،پرهزي،اه باود
برقزاری انتخابات ،عدم الزام نداي،دقا برای پاسخگويی به شاهروندا سااکن در اوزه
انتخابيه ،از جدله داليل ناعادالنه بود ِ اين نظام است.
۲ـ .۵الگوی مطلوب نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی

۱ـ۲ـ  .۵نظام رأیگیری

نظام رأیقيری متشکل از دو دام است :الف) رأی و نداي،ده تک وزهای در هر وزه
انتخابيه با روش اکثريت ناتی .ب) رأی و نداي،ادقی زبای در سراسار کشاور باا روش
ت،استی .با اين توايح که ه،گام رأیقيری ،شهروند در يک برقه رأی ،دو رأی میدهاد؛
هم به کانديدای وزه انتخابيه و هم به زب مطلوب خود.
در اين نظام وزه های انتخابيه محلی براسا جدعيت و رعايت اصول اکم بر تعيين
وزههای انتخابيه به صورت تک نداي،دهای طرا ی میشود .به عتاارتی ،هار اساتا باه
وزه های انتخابيه متعددی ت ايم میشود و به هر وزه انتخابيه يک کرسای اختصااص
داده میشود .برای رعايت اصل برابری افراد و رعايت ت،اسم جدعيت ،شهرهای بزرگ باه
چ،د وزه انتخابيه در انطتا با ت ايدات شهری نظير ،نظام م،اطق يا ناوا ی شاهرداری،
ت ايم میشوند .در هر وزه انتخابيه کانديداها به طور ماات ل (خاارج از لياات زبای)
برای برنده شد به ردابت با يکديگر میپردازند و بر اسا نظام نخاتنفری هر کس که
بيشترين رأی را کام کرده باشد انتخاب خواهد شد.
دام دوم الگو ،يک وزه انتخابيه سراسری در کل کشور است .به اين صورت که هده
ا زاب ،ادليتها ،انجدنها و قروه هاای رسادی و داانونی در دالام نظاام زبای ،لياات
نامزدهای خود را برای کام کرسیهای پارلدا معرفی میک،،د .در ايان شايوه از نظاام
ت،استی به روشی کامالً ساده عدل میشود و در آ هر زبی بر ام درصد مشخصی از
آراء ،که دادل  9درصد کل آراء است ،صا م کرسی نداي،دقی میشود.

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

در بررسی سؤال دوم که چه الگويی م،اسم نظام انتخابات ايرا است ،نظام تلفي ای و
ترکيتی «نظام اکثريت ناتی ا ت،استی» پيش،هاد میشود که اخيراً مورد است تال و استفاده
کشورهای متعددی نظير ژاپن ،روسيه ،ايتاليا و نيوزل،د شاده اسات .علات عداده قازي،ش
چ،ين نظامی ،ل مشکالت نظام فعلی و م،طتق کرد نظام انتخابات با اصول و ماوازين
انتخابات آزاد ،م،صفانه و اصيل است .مدل پيش،هادی به شر ذيل سازماندهی میشود.
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۲ـ۲ـ  .۵تعداد نمایندگان

نداي،اادقا مجلااس  911نفاار اساات کااه  191نفاار از طريااق رأی اول ،يع،اای نظااام
تکنداي،ده ای و وزه انتخابيه محلی و  191نفر از طريق رأی دوم ،يع،ی اوزه انتخابياه
سراسری يا ملی برقزيده می شوند .التته اجرای اين نظام م،وو به اصال اصل  91داانو
اساسی است .اين اصل کم به  191نفر نداي،ده و ااافه کرد نداي،دقا را مشروو باه
قذشت ده سال با در نظر قرفتن عوامل اناانی ،سياسی ،جغرافيايی و نظاير آنها داکثر تا
بيات نفر کرده است.
۳ـ۲ـ  .۵موجهسازی الگو
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الگوی پيش،هادی عالوه بر داشتن فوايد نظام ت،استی و نظام اکثريتی ،از اشاکاالت و
معايم آنها مترا است .در واد اين الگو ،به دنتال رف اشکاالت و انت ادات نظام انتخابااتی
فعلی است .داليل پيش،هاد اين الگو به شر ذيل است:
الف) شکلقيری نداي،دقی اصيل و بامع،ا :در اين نظام ماردم طرياق رأی اول ،نداي،ادقا
محلی در وزه انتخابيه خود را قزي،ش میک،،د .با اجرای چ،ين شيوهای ،کانديداهايی رأی
میآورند که ناتت به ديگرا محلیتر و ش،اخته شدهتر باش،د .هدچ،ين بر اسا شاروو
ايجابی ،کانديداها م يم آنجا باش،د .طتعاً نداي،ده م،تخم در وزه انتخابيه ادن تالط بار
نيازها و خواستههای وزه خود ،به را تی میتواند با شهروندا و خواستههای آنها ارتتااو
داشته باشد .هدچ،ين دسترسی مردم به نداي،ده آسا میشود.
ب) کم هزي،ه شد برقزاری انتخابات و فعاليتهای انتخاباتی :به دليل اي،که انتخابات در يک
مر له برقزار میشود .ادن جلوقيری از هزي،ه متالغ کال  ،هزي،ههای کانديداها در وزه
کاهش میيابد؛ چرا که اوالً آنا صرفاً در هداا محادوده فعاليات و تتليغاات انتخابااتی
میک،،د؛ اانياً ادامت و سکونت در محل ،آنها را از فعالياتهاای بایماورد و غيارع النای
انتخاباتی دور میک،د.
ج) رعايت اصل پاساخگويی :در اين سياتم به دليل مشخص و معين بود تعداد جدعيت
وزه انتخابيه و شخص نداي،ده ،نداي،ده در معرض دضاوت بهتار و را اتتار شاهروندا
وزه انتخابيه درار میقيرد؛ لذا نداي،ده مجتور به پاسخگويی به اعدال و تصديدات خود در
رف مشکالت مردم و تأمين نيازهای آنها است؛ در الی که در وزههای چ،د نداي،ادهای
مثل تهرا  ،اين پاسخگويی وجود ندارد.
د) رعايت انصاد نداي،دقی و برابری شهروندا  :در اين نظام وزههای انتخابيه بار اساا

نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسالمی در پرتو نظامهای انتخاباتی

جدعيت يکااا (باا انادکی تغييارات م تاول) طرا ای مایشاود ،باه ناوعی کاه تعاداد
رأیده،دقا هر وزه با هم برابر باشد.
ه) پرمع،ا و اصالت داشتن قزي،ش و اصالت داشتن قزي،ش رأیده،اده :قزي،ش رأیده،اده بار
اسا ش،اخت کافی صورت میقيرد؛ چو کانديداها زياد نيات،د و امکا ش،اساايی آنهاا
برای شهروندا وزه را تتر است .اين امر باعث تح ق اصل قزي،ش وادعی رأیده،اده
میشود.
و) ورود ا زاب به فعاليتهای انتخابااتی :ورود ا ازاب باه فعالياتهاای انتخابااتی باعاث
سازماندهی خرده قرايشها ،دالمب،دی قرايشها در نظاام فکاری و م،ااجم و هدفد،اد
کرد آراء شهروندا میشود .ورود ا زاب به ردابتهای انتخاباتی هدچ،ين باعث توجه به
قزي،ش برنامه و ايدهها میشود که چ،ين امری شکلقيری نداي،دقی اصيل و پرمع،ا را در
پی خواهد داشت.
ز) ضور قروهها و ادليتها :تدام قروهها و ادليتهاای شا،اخته شاده ،رسادی و داانونی
میتوان،د وارد پارلدا شوند .اين امر موجم بهتود و قاترش نظام مردمساالری و تضدين
و ادليتها است.
) کارآمدی پارلدا  :در اين نظام دستکم نيدی از نداي،دقا به وظايف نداي،دقی توجه
میک،،د؛ يع،ی توجه به م،اف و مصالح ملی ،صرد ودت خود بارای دانونگاذاری ملای و
نظارت بر روند اداره امور کشور .اين امر م،جر به آ خواهاد شاد کاه داوانين پختاهتار و
س،جيده تر وا شوند و تدام امور کشور نيز بهتر تحت نظارت عدومی پارلدا درار قيارد.
در اين روش نداي،دقا وزه های انتخابيه محلی نيز بهتر میتوان،د در ارتتاو با مشکالت
و خواستههای محلی درار قيرند و در انت ال آنها به پارلدا بهتر عدل ک،،د.
و) افزايش مشارکت انتخابااتی :به دليل اي،که شهروندا کانديداهای محلی را از نزدياک
میش،اس،د و به آنا تعلق خاطر دارند و نيز به اين دليل که میتوان،د به تح ق برنامههای
ملی و تأمين م،اف عدومی و و دت ملی اميدوار باش،د ،ميال بيشاتری بارای شارکت در
انتخابات خواه،د داشت.
ی) م،ط ی شد فعاليتهای انتخاباتی :به دليل اي،که ايده و تفکرات اکم در ا زاب ت ريتاً
اابت است ،مشکلی در ارائه برنامهها و شعارهای انتخاباتی ندارند .از آنجاا کاه ا ازاب در
طول چ،د سال خود را به مردم ش،اساندهاند ،مردم تا دود زياادی باا برناماههاا و مااير
فکری آنها آش،ا هات،د .از اين رو ،ا زاب نيازی به فعاليتهای قاترده تتليغاتی ندارند و با
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کدترين هزي،ه میتوان،د برنامههای خود را اعالم ک،،د و مورد دضاوت و ارزيابی قروههای
مخالف و مردم درار قيرند.
ک) ساده و دابلفهم بود شدارش آراء :در اين نظام ،شهروندا در رأی اول نام يک نفر را
در برقه رأی مینويا،د و نفر اول در وزه برنده انتخابات است؛ اين کار شدارش را ساده
میک،د .در رأی دوم نيز صرفاً نام يک زب نوشته میشود .ت،ها مشکلی که در شادارش
مدکن است پيش آيد ،در نظام توزي آراء و تخصيص کرسیهای پارلدا بر ام درصد
آرای مأخوذه است که اين امر با نظام دديق و ااب شده رايانهای دابل ل اسات (ر.ک:
نتحیان.)8713 ،
نتیجه
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تح ق انتخابات اصيل ،م،صفانه و ردابتی ماتلزم فراهم شد زمي،هها و بااترهايی از
جدله سازوکارها و نهادهای مردمساالر است .يکی از ارکا مهم انتخاباات ،ناوع سيااتم
انتخاباتی برای تتديل آرای مردم به کرسی های نداي،دقی است .قزي،ش نظاام انتخابااتی
مطلوب تأاير بازايی در تح ق نظام اصيل مردمسااالر ،مجلاس و دولات کارآماد ،اتاات
سياسی ،تضدين داکثر مشارکت مردم و و ب،يادين بشر خواهد داشت .چ،ين قزي،شی
واباته به عوامل مختلفی هدچو رعايت اصول و دواعد ااکم بار انتخاباات م،صافانه و
ردابتی ،نوع نظام سياسی و بافت فره،گی ،ع يدتی ،جغرافيايی و دومی است.
بررسی انواع نظامهاای انتخابااتی و تجرباه سااير کشاورها ،بهارهم،ادی از اصاول و
معيارهای انتخابات م،صفانه و ردابتی و ع،ايت به ظرفيتهای دانو اساسای و ماهيات و
ساختار سياسی نظام جدهوری اسالمی ايرا  ،اين پاسخ را به پرسشهای م اله میدهد که
نظام انتخاباتی فعلی مجلس شورای اسالمی ،يع،ی نظام اکثريتی ،با اشکاالت مواجه است
که نداي،دقی اصيل و مشاارکت اداکثری ماردم در تح اق پارلداانی کارآماد را فاراهم
ندی ک،د؛ لذا اصال اتی اساسی در نوع سياتم انتخاباتی اروری اسات .اشاکالت عداده
نظام اکثريتی فعلی که داليل کافی برای اصال نظام انتخابااتی را فاراهم آورده ،عتاارت
است از :پرهزي،ه بود  ،ت،اسم نداشتن ،اذد ادلياتهاا ،عادم ضاور ا ازاب سياسای،
طوالنی شد فراي،د انتخابات و نتود شفافيت و پاسخگويی.
در راستای اصال نظام انتخاباتی فعلی ،نظام انتخاباتیِ ترکيتیِ «اکثريتای ا ت،اساتی»
به ع،وا الگويی مطلوب و کارآمد که با موازين و ظرفيتهاای داانو اساسای و ماهيات
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نظام جدهوری اسالمی هداه،گ است ،پيش،هاد میشود .اين نظاام شاامل رأیقياری دو
رأيی است :يع،ی رأیده،ده ه،گام رأی داد  ،دو قزي،ش و انتخاب را خواهد داشت؛ ياک
قزي،ش نداي،ده محلی با شيوه اکثريت ناتی و يک قزي،ش زبای در سراسار کشاور باه
شيوه ت،استی .چ،ين نظام و الگويی عالوه بر داشتن فوايد نظام ت،استی و نظاام اکثريتای،
اشکاالت و معايم اين دو نظام را ندارند .در دفاع از اين نظام میتوا داليل ذيل را ع،وا
کرد:
شکلقيری نداي،دقی اصيل و با مع،ا؛ کم هزي،ه بود برقزاری انتخابات و فعاليتهای
انتخاباتی؛ رعايت اصل پاسخگويی؛ رعايت انصاد نداي،دقی و برابری شاهروندا ؛ پرمع،اا
بود و اصالت داشتن قزي،ش رأیده،ده؛ ورود ا زاب به فعاليتهاای انتخابااتی؛ ضاور
قروهها و ادليتها در پارلدا ؛ پارلدا کارآمد؛ افزايش مشارکت انتخاباتی؛ م،ط ای شاد
فعاليتهای انتخاباتی؛ شدارش بايار ساده و دابلفهم آراء.
الزمه اجرای الگوی مذکور اصال اصل  91دانو اساسی و افزايش تعداد نداي،ادقا
به  911نفر ( 191نفر نداي،ده محلی و  191نفار نداي،اده زبای) اسات .هدچ،اين نظاام
وزهب،دی بايد تغيير ک،د .به اين صورت که  191کرسی محلی بين استا های کشاور بار
ام معيار جدعيت توزي شود ،به طوری که هر وزه يک کرسی در پارلدا داشته باشد؛
برای مثال بايد شهرهای بزرگ به چ،د وزه ت ايم شوند .در اين نظام ا زاب سياسی نيز
کانديداهای خود را در سطح ملی معرفی میک،،د.
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