
ــردم  ــردم و حضــور م ــش م ــئله ی نق ــن مس ــائل، همی ــی از مس یک
اســت - ایــن خیلــی چیــز بااهمیتــی اســت - کــه یکــی از مظاهــر عمــده ی 

آن، انتخابــات اســت. لــذا در نظــام جمهــوری اســامی، انتخابــات یــک امــر 
ــه  ــت ک ــور نیس ــت. اینج ــوری نیس ــکلی و ص ــز ش ــک چی ــت؛ ی ــی اس واقع
بخواهیــم از دیگــران تقلیــد کنیــم؛ کــه چــون دیگــران بــه نــام دموکراســی 
انتخابــات دارنــد، مــا هــم انتخابــات داشــته باشــیم؛ نــه، انتخابــات یــک امــر 
واقعــی اســت بــرای دخالــت دادن نظــر مــردم و رضــای عامــه؛ همانــی کــه 
در فرمــان معــروف امیرالمؤمنیــن )ع( بــه مالــک اشــتر هســت کــه: رضــای 
ــه  ــه ب ــخط خاص ــرس از ُس ــده، و نت ــح ب ــه ترجی ــخط خاص ــر ُس ــه را ب عام

ــدار اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری« خاطــر رضــای عامــه. »1388/12/6 دی

نشریه سیاسی و حقوقی انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی)ره(
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معضل انتخاب در انتخابات

نگاهی به تحقق کامل مردم ساالری دینی در مراحل انتخاباتی کشور

3ماجرای قانون انتخابات از آغاز تا پایانی باز 4

ــردم  ــوژی »م ــاس ایدئول ــر اس ــی ب ــنویم حکومت ــه می ش ــی ک زمان
از  بیشــترین تصــورات  اداره می شــود؛ شــاید  ســاالری دینــی« 
قــرن  و  حــال  زمــان  جمهــوری  و  دموکراتیــک  حکومت هــای 
گذشــته بــه ذهــن همــه برســد؛ امــا نشــانه هایی از مــردم در 
حکومــت دینــی بــه ذهــن کســی خطــور نکنــد. حــال نقــش 
مــردم در حکومــت مــردم ســاالری دینــی از چــه نشــانه هایی 
ــاالری  ــردم س ــت م ــا حکوم ــا م ــن آی ــم چنی ــود و ه ــه می ش گرفت
ــق  ــای تحق ــر و الزمه ه ــا خی ــم ی ــق کرده ای ــل محق ــی را کام دین
 ایــن ایدئولــوژی چــه چیز هایــی اســت، مــورد ســوال اســت.

بیعت
ــا   بعــد از ماجــرای غدیــر همــه مــردم حاظــر صــف کشــیدند کــه ب
ــش  ــوال را پی ــن س ــه ای ــن واقع ــد. ای ــت کنن ــی )ع( بیع ــرت عل حض
ــی  ــن عل ــد از م ــد بع ــام نفرمودن ــر اس ــه پیامب ــر ک ــی آورد مگ م
ــا حضــرت  ــه زبــان عربــی_ اســت؟ چــرا مــردم بایــد ب »مــوال« _ب

ــد؟ ــت کنن بیع
یــا بعــد از قتــل عثمــان، حضــرت در خطبــه 92 نهج الباغــه 
ــن  ــری/ م ــی وَ  الَتِمســوا َغی ــد:» َدعون ــردم می فرمایی ــه م خطــاب ب
ــه  ــه ســراغ کــس دیگــری برویــد« ایــن ســوال را ب را رهــا کنیــد ب

دبیر پذیرش و تشکیالت  
شورای مرکزی

علیرضا منگلی نسب

رسمقاهل

کارشــناس حقوقــی: نظــام تــک کرســی کارشــناس حقوقــی: نظــام تــک کرســی 

اکثریتی مطلوب کشــوراکثریتی مطلوب کشــور اســت اســت  

کارشــناس اقتصــادی و نماینــده مجلــس: نظــام کارشــناس اقتصــادی و نماینــده مجلــس: نظــام 

تــک کرســی اکثریتــی مطلــوب کشــور تــک کرســی اکثریتــی مطلــوب کشــور نیســتنیســت

7

6



 گاهنامه حقوقی و سیاسی دادگر / شماره بیستم / اسفند ماه 1401

2

ــد  ــرت نمی دانن ــر حض ــی آورد مگ ــود م وج
ــت؟  ــان اس ــا خودش ــت ب ــق حکوم ــه ح ک
می کننــد  مطــرح  را  مســئله  ایــن  چــرا 
ــر«؟  ــر دیگ ــک نف ــال ی ــد دنب ــه »بروی  ک
ــن عمــر کــه  ــداهلل اب ــن ماجــرای عب همچنی
مالــک اشــتر از حضــرت اجــازه می خواســتند 
ــرای دیگــران  کــه ایشــان را درس عبــرت ب
کننــد تــا همــه بــا حضــرت بیعــت کننــد امــا 
ــت« ــت زوری نیس ــد: »بیع ــرت فرمودن  حض

 همــه اینهــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 
عنصــر مــردم در حکومــت دینــی بــرای 
ــک عنصــر  ــت ی ــت رســیدن حکوم ــه فعلی ب
ــش  ــت نق ــردم در حکوم اساســی اســت و م
ــه  ــش آن و چ ــه در پیدای ــد چ ــی دارن اساس
در اداره آن؛ همــه ایــن نشــانه ها برآمــده 
ــب اســامی  ــع جهــان اســام و مکت از وقای
ــز  ــری نی ــراوان ت ــای ف ــه نمونه ه ــت ک اس

دارد.

مردم، ممتد در حکومت
ــط  ــی فق ــاالری دین ــردم س ــت م در حکوم
ــردم در  ــش م ــده نق ــن کنن ــات تعیی انتخاب

حکومــت نیســت بلکــه مــردم عــاوه بــر 
مشــخص کــردن زمــام داران وظایــف 

ــردن  ــد. پیــش ب ــز دارن دیگــری نی
ــردم  ــط م ــت توس ــورات حکوم ام
کار  بــر  نظــارت  چنیــن  هــم  و 
زمامــداران از جملــه نقــش آفرینــی 
مــردم اســت. پیامبــر اســام )ص( 
ــردم  ــه م ــود ب ــج خ ــن ح در آخری

بعضــی  می کنندکــه  توصیه هایــی 
از احــکام امــورات مســلمانان در 
زمــان حــال نیــز برگرفتــه از همیــن 
حــج اســت و یکــی از توصیه هــای 
ــت  ــن اس ــج ای ــن ح ــر در ای پیامب
کــه مــردم بــرکار زمامــداران خــود 
ــود  ــن وج ــا ای ــد. ب ــارت کنن نظ

ــش  ــن نق ــن و موثرتری بهتری
ــت  ــردم در حکوم ــی م آفرین

ولیکــن  اســت.  انتخابــات 
بطــن  از  برگرفتــه  انتخابــات 
ــا انتخابات هــای  دیــن اســام ب

ــت.  ــاوت اس ــا متف ــج دنی رای

انتخابات در حکومت مردم ساالری 
دینی 

ــات در  ــا اینکــه مشــهور اســت کــه انتخاب   ب
فرهنــگ دموکراســی پدیــد آمــده اســت امــا 
ــن مســئله در بطــن اســام اســت  ریشــه ای
ــرای  ــل ب ــن راه ح ــز بهتری ــروزه نی و در ام
ــت،  ــردم در حکوم ــر م ــش عنص ــق نق تحق
بــا  انتخابــات  امــا  اســت.  »انتخابــات« 
ــط  ــرادی توس ــه اف ــرایطی ک ــط و ش ضواب
ــی  ــزام علم ــه الت ــوند، ک ــاب ش ــردم انتخ م
ــن  ــون و دی ــف قان ــاد مختل ــه ابع ــی ب و عمل
اســام را داشــته باشــند. نظــارت اســتصوابی 
یکــی از تفاوت هــای انتخابــات در ایــران 
ــه  ــرا ک ــت چ ــف اس ــورهای مختل ــا کش ب
ــلمان  ــر مس ــرد غی ــامی ف ــت اس در حکوم
ــده  ــر عه ــلمانان را ب ــور مس ــام ام ــد زم نبای
بگیــرد. عــاوه بــر آن زمــام داران بایــد 
در سراســر  را  دینــی  و  اســامی  اصــول 
ــه  ــزم ب ــر مل ــه اگ ــد ک ــاده کنن ــت پی حکوم
ــوند.  ــق نمی ش ــر محق ــن ام ــند ای  آن نباش
شــیوه انتخــاب در حکومــت مــردم ســاالری 
دینــی انتخــاب فــرد »اصلــح« اســت و نظــام 
ــه  ــد ک ــیوه ای باش ــه ش ــد ب ــی بای انتخابات
ــه  ــن مرحل ــح انتخــاب بشــود. اولی ــرد اصل ف
ــدا کــردن شــناخت  ــح، پی انتخــاب فــرد اصل
از افــراد اســت. تــا زمانــی کــه مــردم از همــه 
ــد  افــراد شــناخت کافــی را بــه دســت نیاورن
ــد انتخــاب درســتی داشــته باشــند.  نمی توانن
ایجــاد شــرایط مناســب بــرای انتخــاب فــرد 
ــام  ــف نظ ــاد مختل ــوب ابع ــح در چارچ اصل

شــکل  می گیــرد. انتخاباتــی 

اولیــن مســئله نظــام انتخاباتــی، عدالــت 
اســت بــه معنــای اینکــه همــه مــردم بــا هــر 
ــران  ــای ای ــر ج ــی در ه ــژاد و قوم ــن، ن آیی
ــات داشــته  هســتند. اواًل مشــارکت در انتخاب
انتخابــات  باشــند. دومــًا ســهم آنهــا در 

ــد.  ــض باش ــدون تبعی ــان و ب یکس
ــس  ــی مجل ــام انتخابات ــال، در نظ ــرای مث ب
شــورای اســامی بــه نحــوی اســت کــه هــر 
فــرد از شــهر تهــران، ری و شــمیرانات ســهم 
بیــش از 10 درصــدی در انتخــاب کلیــت 
اســامی  شــورای  مجلــس  کرســی های 
دارنــد؛ در حالــی کــه ایــن ســهم بــرای هــر 
ــر  ــه کمت ــران ب ــرد در هــر جــای دیگــر ای ف
از 2 درصــد می رســد. و ایــن مســئله باعــث 
یــک تبعیــض بیــن شــهروندان ایرانــی شــده 
ــت  ــن اس ــوع ای ــی موض ــل اصل ــت. دلی اس
ــا ری و  ــران و ی ــه ته ــوزه انتخابی ــه در ح ک
یــا شــمیرانات برگــه رای بــه هــر نفــر اجــازه 
ــی  ــد. در حال ــر را می  ده ــی نف ــاب س انتخ
ــبت  ــه نس ــه ب ــا توج ــوزه ب ــن ح ــه در ای ک
تعــداد کرســی بــه جمعیــت در کل کشــور از 
کمبــود پنــج کرســی برخــوردار اســت؛  برگــه 
رای تبعیــض بیــش از حــدی، امــا در تعــداد 
ــه  ــدی ب ــش از ح ــود بی کرســی کمب
ایــن حــوزه اختصــاص داده شــده 
چنیــن  ایــن  مجمــوع  اســت. 
نا عدالتی هایــی تبعــات سیاســی 
ــور  ــددی در کش ــی متع و اجتماع
دارد. متاســفانه مــا در مســئله 
ــات  ــه در انتخاب ــارکت عادالن مش
ســاالری  مــردم  حکومــت  در 
ــه  ــه ای ک ــه نقط ــوز ب ــی هن دین
و  نرســیده ایم  برســیم  بایــد 
ــد  اولیــن گام اصــاح قوانیــن، بای
انتخابیــه  حوزه هــای  اصــاح 
و برگه هــای رای دهــی بــرای 
ــر  ــرتا س ــت در س ــراری عدال برق

ــد. ــران باش ای
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ماجرای قانون انتخابات از آغاز تا پایانی باز
برسی سیر تاریخی اقدامات مجلس و دولت در مورد قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی  

تریــن  مهــم  از  انتخاباتــی  تصمیم هــای 
ــور های  ــی در کش ــی سیاس ــای حقوق نهاد ه

ــت. ــوری اس ــا جمه ــک ی دموکراتی
دیگــر  ماننــد  مجلــس  انتخابــات  قانــون 
قوانیــن کشــور در دوره هــای مختلــف مجلــس 
ــا در  ــت. ام ــده اس ــی ش ــتخوش تغییرات دس
طــول 10 دوره گذشــته مجلــس شــورای 
اســامی هیچــگاه فرمــول برگــزاری انتخابات 
ــه  ــا نماینــدگان ب مجلــس تغییــری نکــرده. ی
ــس از  ــا پ ــد ی ــی رأی نمی دادن ــن تغییرات چنی
ــون  ــای گوناگ ــت مغایرت ه ــه عل ــب ب تصوی

ــد. ــت زده می ش ــی برگش ــون اساس ــا قان ب

آغاز اصالحات
 62 ســال  در  انتخابــات  اصــاح  قانــون 
تصویــب شــد. ایــن قانــون رفتــه رفتــه خــود 
نمایــی کــرد و طــی زمــان ضعف هایــش 
هویــدا شــد. مجلــس پنجــم آغازگــر اصــاح 
قانــون انتخابــات شــد و در آذر ۷8 اکثریــت آرا 
را از نصــف بــه عــاوه یــک بــه یک ســوم آرا 
تغییــر داد. در دی مــاه همــان ســال نیــز ایــن 
ــارم  ــک چه ــل ی ــت حداق ــه »اکثری ــدار ب مق
کل آرا« در مرحلــه اول تغییــر یافــت. بــا حــل 
مشــکل حــد نصــاب، ورود نماینــدگان مجلس 
ــد. ــر ش ــس راحت ت ــه مجل ــم ب ششــم و هفت

مجلس پنجم
ــی  ــامی طرح ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــار  ــس در کن ــردن مجل ــی ک ــوان ایالت ــه عن ب
ــه  ــس شــورای اســامی مطــرح شــد ک مجل
ــون  ــا قان ــر ب ــان مغای ــورای نگهب ــط ش توس
ــای  ــی از عیب ه ــد. یک ــناخته ش ــی ش اساس
ــی  ــی ملیت ــائل قوم ــاد مس ــرح، ایج ــن ط ای
بــه جــای مســائل کان سیاســی کشــور بــود 
ــود،  ــدن ب ــتانی ش ــع اس ــرح در واق ــل ط اص
تبدیــل کــردن حوزه هــای کوچیــک و ادغــام 
ــود  ــزرگ اســتانی ب ــه حــوزه هــای ب آن هــا ب
تــا بــه جــای توجــه بــه مســائل محلــی امــروز 

ــی باشــد.  ــر روی مســائل مل ب

مجلس ششم 
»الیحــه اصــاح قانــون انتخابــات مجلــس« 
ــت.  ــس ششــم رف ــه مجل ــت خاتمی ب در دول
ــان 81 در صحــن  ــن الیحــه در آب ــات ای کلی
ــب  ــه تصوی ــپس ب ــد و س ــرح ش ــی مط علن
ــورای  ــتصوابی ش ــارت اس ــذف نظ ــید. ح رس
الیحــه  محــور  اصلی تریــن  نگهبــان، 
انتخابــات در ایــن طــرح قلمــداد می شــد. 
در همیــن مجلــس ششــم بــه طــرح اســتانی 
شــدن کــه شــروع آن در مجلــس پنجــم رقــم 

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــاره از س ــود؛ دوب ــورده ب خ
از مهم تریــن مشــکات ایــن طــرح ایــن 
بــود کــه در شــمارش آرا بــرای انتخــاب 
نماینــدگان اســتان، همــواره مــردم شــهر های 
ــر  ــق کوچک ت ــایر مناط ــتان، از س ــز اس مرک
ــن  ــد. ای ــوردار بودن ــتری برخ ــانس بیش از ش
در حالــی بــود کــه بســیاری از شــهر های 
کوچــک نماینــده ای مســتقل و مجــزا در 
ــرای  ــا اج ــود ب ــن ب ــتند و ممک ــس داش مجل
ــتن  ــات، از داش ــدن انتخاب ــتانی ش ــرح اس ط
ــر  ــه مهم ت ــوند و از هم ــروم  ش ــده مح نماین
ــه ای  ــات قومــی و قبیل موجــب ایجــاد اختاف
می شــد. همچنیــن کاهــش مشــارکت مــردم 
ــه ایــن  ــان ب ــرادات شــورای نگهب از دیگــر ای

ــود. طــرح ب

مجلس هفتم
ــود.  ــاز ب ــاکان ب ــدن کم ــتانی ش ــث اس بح
نماینــدگان مجلــس در ســال ۷6 بــه ریاســت 
حــداد عــادل طــرح اســتانی شــدن انتخابــات 
در  تغییــرات  اعمــال  از  پــس  را  مجلــس 
دنبــال  پیشــین  مجلس هــای  طرح هــای 
کردنــد. در طــرح جدیــد اســتانی شــدن 
ــرط  ــد.  ش ــا نمی ش ــتان ه ــه اس ــامل هم ش
تعلــق محلــی بــرای انتخــاب شــدن نامزد هــا 
در ایــن طــرح ضــروری بــود و نامزد هــا بایــد 
ــی  ــابقه نمایندگ ــل و دارای س ــد آن مح متول
ــان  ــن اســاس شــورای نگهب ــر همی ــد. ب بودن
ــر طــرح  ــان ب ــی را همچن ــرادات طــرح قبل ای

ــرد.  ــد وارد ک جدی

مجلس هشتم و نهم
ــت  ــا ریاس ــه ب ــم  ک ــتم و نه ــس هش مجال
ــرح  ــا ط ــاکان ب ــود کم ــی ب ــی الریجان عل

ــه  ــی ک ــت.در طرح ــش رف ــتانی شــدن پی اس
در ایــن دوره هــا مطــرح شــد، بحــث اســتانی-

ــود  ــه ب ــای انتخابی شهرســتانی شــدن حوزه ه
ــود. ــل نب ــز کام ــن طــرح نی ای

»تشــدید اختاف هــای محلــی، قومــی و 
ــردم در  ــارکت مـ ــش مشـ ــه ای«، »کاه قبیل
انتخابـــات«، »افزایــش هزینــه عمومــی« 
اصلــی  ناروا« دالیــل  تبعیــض  و »ایجــاد 
ــی و  ــون اساس ــا قان ــرح ب ــن ط ــرت ای مغای

ــود. ــرع ب ش

مجلس دهم
ــا  ــن تاش ه ــع آخری ــم در واق ــس ده مجل
بــرای انتخابــات اســتانی بــود .        مجلــس دهــم 
در آذر 9۷ با تصویــب یــک فوریــت »اصــاح 
مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
در  طــرح  ایــن  کــرد  اســامی« موافقت 
ــا  ــود. ام ــی ب ــای قبل ــت طرح ه ــع مقبولی واق
ــس  ــا مجال ــم ب ــس ده ــی مجل ــاوت اصل تف
تناســبی در  انتخاباتــی  نظــام  دیگر طــرح 
ــا  ــود. ب ــتانی ب ــن سیســتم شهرستانی_اس عی
اینکــه ایــن طــرح در تــاش بــود بحــث ملــی 
ــا یــک مشــکل  ــد امــا ب ــزرگ کن شــدن رو ب
مهــم مواجــه شــد و آن کمرنــگ کــردن 
نقــش آرای شهرســتان ها در مقایســه بــا 

اســتان ها بود. مراکــز 
 مجلــس دهــم در نهایت نتوانســت مشــکات 
ــاح  ــده اص ــد و پرون ــل کن ــرح را ح ــن ط ای
ــس همچــون گذشــته  ــات مجل ــون انتخاب قان

بــه مجلــس بعــدی واگــذار شــد.

پایان باز
در آخــر اســرار بــر نظــام  انتخاباتــی تناســبی 
بــر  عــده ای  کــه  پرونــده ای  می مانــد، 
عادالنــه و مشــارکت افــزا بــودن ایــن طــرح 
ــی اســت کــه از  تاکیــد می کننــد ایــن در حال
جملــه معایــب ایــن نظــام انتخاباتــی تناســبی 
افراطــی گرایــی در آن، تمرکــز قــدرت در 
ــدرت از  ــردن ق ــار ک ــده ای و برکن ــت ع دس
ــاد  ــدرت زی ــع ق ــا در واق ــدرت ی ــان ق حاکم
احــزاب کوچــک و... اســت.با ایــن وجــود 
ایجــاد  قــدرت  بــرای صاحبــان  منافعــی 
ــخت  ــیدن از آن س ــت کش ــه دس ــد ک می کن
ــر آن  ــال پافشــاری ب ــاکان در ح اســت و کم

ــت. اس

عضــو فعــال انجمن در 
دانشکده 

زهرا مددی 
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حکومت هــای  در  انتخاباتــی  نظام هــای 
جمهــوری و مــردم ســاالر بــرای تعییــن 
سرنوشــت کرســی های مجلــس از جملــه 
ــتند.  ــی هس ــت باالی ــا دارای اهمی ــور م کش
مجموعــه  را  انتخاباتــی  نظــام  می تــوان 
قوانیــن و مقرراتــی دانســت کــه آرای مــردم 
تبدیــل  نمایندگــی  کرســی های  بــه  را 
می کنــد. در واقــع مــردم در قالــب فرمول هــا 
ــال  ــود را اعم ــخصی آرای خ ــط مش و ضواب
 و نماینــدگان خــود را انتخــاب می کننــد.

عناصر نظام انتخاباتی
نظام هــای انتخاباتــی شــامل ســه جــزء 

 : شــند می با
الــف( فرمــول انتخاباتــی: فرمــول انتخاباتــی 
توزیــع  بــرای  کــه  ضوابطــی  یعنــی 
طریــق  از  کرســی ها 
تبدیــل آرا بــه 

ــن  ــر ای ــی شــده  اســت، ب کرســی پیــش بین
اســاس نظام هــای انتخاباتــی بــه نظــام 
ــهور  ــه مش ــط ک ــبی، مختل ــی، تناس اکثریت
ترین هــا هســتند و یــا انــواع دیگــری از 
می شــوند. تبدیــل  انتخاباتــی   نظام هــای 

معنــا  ایــن  بــه  رای:  برگــه  ب(ســاختار 
یــک  بــه  دهنــدگان  رای  کــه  اســت 
یــک  بــه  یــا  می دهنــد  رای  کاندیــدا 
یــک  دهنــدگان  رای  اینکــه  و  حــزب 

می تواننــد  یــا  داشــته  انتخــاب  حــق 
 انتخاب هــای خــود را اولویــت بنــدی کننــد.

بــر  مبنــی  انتخابیــه:  حوزه هــای  ج( 
ــده  ــداد نماین ــه تع ــوزه چ ــر ح ــه در ه اینک
معیــار  و  ابعــاد  و  می شــوند  انتخــاب 
باشــد. چیــز  چــه  بندی هــا   حــوزه 

ــرد  ــی ب ــوان پ ــزاء می ت ــن اج ــا بررســی ای ب
ــار  ــا معی ــی ب ــام انتخابات ــران، نظ در ای
ــای  ــا معیاره ــته و ب ــود نداش ــد وج واح

ــی رو  ــا گــون نظام هــای انتخابات گون
بــه رو هســتیم کــه چالش هایــی 
ــه  ــه در ادام ــراه دارد، ک ــه هم را ب
ــت. ــم پرداخ ــوارد خواهی ــن م ــه ای  ب

انواع نظام های انتخاباتی 
شــده،  ذکــر  عنصــر  ســه  اســاس  بــر 
در  متفاوتــی  انتخاباتــی  نظام هــای 
ــام  ــه دو نظ ــد ک ــود آمده ان ــه وج ــان ب جه
ــل توجــه  ــی و تناســبی قاب ــی اکثریت انتخابات
هســتند. انتخاباتــی  نظام هــای   تریــن 

اکثریتی نظام های 
کاندیــدا  انتخاباتــی،  نظــام  ایــن  در   
رای  بیشــترین  کــه  احزابــی  یــا  هــا 
کســب  را  خــود  انتخابیــه  حــوزه  در 
می شــوند. برگزیــده  باشــند،   کــرده 

انتخاباتــی مــا نظــام  ایــران، نظــام   در 
اکثریتــی اســت کــه خــود شــاخه های متعــدد 
ــام  ــورد در نظ ــاخه ها، دو م ــن ش دارد و از ای
 انتخاباتــی مــا مــورد اســتفاده قــرار گرفته اند.

ــب  ــد موج ــی می توان ــام انتخابات ــدد نظ تع
ناعدالتــی هایــی در زمینــه تعداد کرســی های 

تعلــق گرفتــه بــه هــر حــوزه انتخابیــه شــود، 
ــه ایــن نحــو کــه تناســبی میــان جمعیــت  ب
یــک حــوزه و تعــداد کرســی های تعلــق 
ــای  ــا حوزه ه ــه ب ــه آن در مقایس ــه ب گرفت
وجــود  دیگــر 
باشــد.  نداشــته 

دارد: شــاخه  چهــار  اکثریتــی   نظــام 
نســبی)تک کرســی(:  اکثریتــی  1-نظــام 
انتخاباتــی  نظــام  شــکل  تریــن  ســاده 
ــن نظــام مــردم تنهــا  اکثریتــی اســت. در ای
بــه یــک کاندیــدا رای می دهنــد، کشــور بــه 
ــدد تقســیم شــده و  ــی متع حوزه هــای انتخاب
از هــر حــوزه یــک نفــر کــه بیشــترین میــزان 
ــود.  ــروز می ش ــد، پی ــرده باش آرا را کســب ک
ــا ایــن  کــه بیشــتر کرســی هــای مجلــس ب
می شــود. مشــخص  آن  نماینــده   شــیوه 

ــام  ــن نظ ــی: ای ــته جمع ــام رای دس 2- نظ
ــور  ــدا مح ــبی کاندی ــام نس ــد نظ ــز مانن نی
ــه  ــای انتخابی ــوزه ه ــه ح ــور ب ــت، کش اس
ــر خــاف نظــام  متعــدد تقســیم شــده امــا ب
ــک  ــش از ی ــه بی ــد ب ــردم می توانن نســبی م
نماینــده رای دهنــد و از هــر حــوزه انتخابیــه 
بیــش از یــک نفر کــه درصــد بیشــتری از آرا 

برسی نظام های انتخاباتی و تطابق با شیوه برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه مختلف در ایران

معضل انتخاب در انتخابات

عضــو فعــال انجمــن در 
ــکده  دانش

محمد مهدی کجوری
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 را کســب کــرده باشــند، برگزیــده می شــوند.
ــری در  ــیوه رای گی ــن ش ــا ای ــور م در کش
ــش  ــه بی ــددی ک ــه متع ــای انتخابی حــوزه ه
از یــک کرســی بــه آن تعلــق گرفتــه اســت 
ــه  ــوزه انتخابی ــد ح ــود مانن ــی ش ــتفاده م اس
ــران، ری،  ــی و "ته ــه کرس ــا س ــادان" ب "آب
اسامشــهر و شــمیرانات" بــا 30 کرســی و...

ــن  ــی: ای ــی حزب ــته جمع ــام رای دس 3-نظ
ــه  ــا نمون ــام م ــه در نظ ــی ک ــام انتخابات نظ
ــوق  ــر خــاف دو نظــام ف ــدارد، ب خارجــی ن
الذکــر حــزب محــور اســت، کشــور بــه 
ــی متعــدد تقســیم شــده  حــوزه هــای انتخاب

ــتی  ــزاب لیس ــه، اح ــوزه انتخابی ــر ح و در ه
از کاندیــدا هــای خــود را ارائــه مــی دهنــد. 
ــورد را  ــک م ــا، ی ــت ه ــن لیس ــردم از بی م
انتخــاب کــرده و حزبــی کــه بیشــترین 
درصــد آرا را کســب کنــد، پیــروز مــی شــود. 
در واقــع زمانــی کــه در حوزه هایــی کــه 
بیــش از یــک کرســی دارنــد و یک فهرســت 
ــی  ــه دســت م ــا را ب در آن همــه کرســی ه
ــت  ــام اس ــن نظ ــق ای ــی تحق ــه نوع آورد ب
ــمی  ــور رس ــه ط ــورمان ب ــا در کش ــه م ک
از چنیــن شــیوه ای اســتفاده نمــی کنیــم 
ــد. ــی کن ــدا م ــق پی ــمی تحق ــر رس ــا غی  ام

4- نظــام دو مرحلــه ای : در مرحلــه اول 
ــوال از  ــده ای معم ــک نماین ــای ت در حوزه ه
ــود.  ــتفاده می ش ــبی اس ــی نس ــام اکثریت نظ
اگــر در مرحلــه اول کاندیدایــی حــد نصــاب 
کــه معمــوال اکثریــت مطلــق آرا)نصــف 

ــب  ــد را کس ــک رای( می باش ــاوه ی ــه ع ب
امــر  ایــن  اگــر  پیــروز می شــود،  کنــد، 
محقــق نشــود، رای گیــری بــه مرحلــه 
ــز  ــه نی ــن مرحل ــده و در ای ــیده ش دوم کش
ــتفاده  ــبی اس ــی نس ــام اکثریت ــا از نظ عموم
می شــود و هــر کاندیدایــی کــه اکثریــت 
می شــود. پیــروز  کنــد،  کســب  را   آرا 

نظــام انتخاباتــی مــا از ایــن شــیوه نیــز 
ــوزه  ــه ح ــت، در هم ــده اس ــد ش ــره من به
انتخابــات  همــه  در  و  انتخابیــه  هــای  
و  اســامی  شــورای  مجلــس  از  اعــم 
شــود. مــی  اعمــال  جمهــوری   ریاســت 

نظام های انتخاباتی تناسبی
ــیم  ــی در تقس ــام انتخابات ــن نظ ــی ای ویژگ
ــب  ــزاب متناس ــن اح ــی بی ــدرت سیاس ق
ــا ســهم آنهــا از آرا می باشــد. در کشــور  ب
مــا از ایــن نظــام بهــره ای گرفتــه نشــده 
اســت امــا اگــر بــه کار گرفتــه 
ــال در حــوزه ای  ــرای مث می شــد، ب

گ  ر ــی بــز ــران، 30 کرس ــل ته مث
ــان  ــب آرا می ــه تناس ب

مختلــف تقســیم احــزاب 
 مــی شــد.

تناســبی  نظــام 
نظــام  خــاف  بــر 
می توانــد  اکثریتــی 
اراده  دهنــده  نشــان 

سیاســی همــه اقشــار و گــروه هــای 
ــدا  ــد و از ف ــس باش ــه در مجل جامع

شــدن خواســت و اراده اقلیــت 
اکثریــت  رای  وســیله  بــه 
بایــد  امــا  کنــد  جلوگیــری 
توجــه داشــت کــه اعمــال 
ــب  ــد موج ــام می توان ــن نظ ای
ــده  ــس ش ــتگی در مجل گسس

برنامــه  وحــدت  از  را  مــا  و 
کنــد. دور  هــا  رویکــرد  و   هــا 

 نظــام تناســبی لیســتی: مهم ترین شــاخه 
ــام در  ــن نظ ــد. ای ــی باش ــبی م ــام تناس نظ
حــوزه هــای انتخابیــه چنــد کرســی کاربــرد 
دارد، هــر حــزب لیســت نماینــدگان خــود را 
ارائــه داده ســپس رای دهنــدگان لیســت 

ــس  ــد، پ ــاب می کنن ــود را انتخ ــواه خ دلخ
ــه  ــس، ب ــی های مجل ــمارش آرا، کرس از ش
ــع می شــود. ــان احــزاب توزی  نســبت آرا ، می

نظــام  در  موجــود  هــای  چالــش 
اســامی شــورای  مجلــس   انتخاباتــی 

در کشــور مــا همانطــور کــه اشــاره شــد نظام 
ــته  ــام رای دس ــه ای و نظ ــی دو مرحل اکثریت
 جمعــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

در  انتخاباتــی  نظام هــای  بــودن  متعــدد 
ــس در  ــده مجل ــه نماین ــردم ب ــل آرا م تبدی
ایــران می توانــد باعــث بــروز نا عدالتــی 
و تبعیــض شــود، در ایــن میــان نقــش 
حوزه هــای انتخابیــه قابــل توجــه اســت، 
ــا  ــه، ب ــک حــوزه انتخابی ممکــن اســت در ی
ــه   ــت دو مرحل ــام اکثری ــاد نظ ــت زی جمعی
ــا  ــر ب ــوزه ای دیگ ــده و در ح ــال ش ای اعم
ــی  ــته جمع ــام رای دس ــر، نظ ــت کمت جمعی
اعمــال شــود، در نتیجــه حــوزه انتخابــی بــا 
ــدگان بیشــتری  ــداد نماین ــر تع ــت کمت جمعی
در مجلــس داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال 
ــا  ــادان"  ب ــه "آب ــه حــوزه انتخابی ــوان ب می ت
جمعیــت حــدود ســیصد هــزار نفــری اشــاره 
ــه  ــق گرفت ــه آن تعل ــی ب ــه 3 کرس ــرد ک ک
ــان و  ــه "کاش ــوزه انتخابی ــل آن ح و در مقاب
آران و بیــدگل" بــا جمعیــت حــدودی ســیصد 
و پنجــاه هــزار نفــری تنهــا یــک کرســی بــه 
داده  اختصــاص  آن 
اســت.  شــده 

از ایــن رو 
ی  ا بــر

ــتقرار  اس
و  عدالــت 
رفــع تبعیــض 
در نظــام انتخاباتــی، 
بایــد بــه ســمت یــک نظــام انتخاباتــی 

واحــد حرکــت کــرد.
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نظــام انتخاباتــی نقــش بســیارمهمی در تعیین 
اعطــای  جهــت  عمومــی  آراء  سرنوشــت 
کرســی در مجلــس و اعطــای نمایندگــی دارد. 
بــرای رســیدن بــه نظــام انتخاباتــی مطلــوب 
و متناســب بــا شــرایط خــود بایــد گامــی بــه 
ــن  ــه همی ــت ب ــوع برداش ــن موض ــوی ای س
ــه ای  ــا مصاحب ــر آن داشــت ت ــا را ب ســبب م
ــرم  ــده محت ــادری نماین ــر ق ــاب دکت ــا جن ب
ــردم شــیراز در مجلــس شــورای اســامی،  م
ــه  ــیم و ب ــته باش ــاله داش ــن مس ــون ای پیرام
پرســش  و پاســخ  در ایــن موضــوع در نشــریه 

ــم. ــر بپردازی دادگ

ــا  ــور م ــرای کش ــب ب ــی مناس ــام انتخابات نظ
ــی  ــام انتخابات ــوع نظ ــه ن ــر چ ــال حاظ در ح

ــد. ــریح کنی ــت تش ــن اس ــر ممک ــت؟ اگ اس
نظــام انتخاباتــی فعلی کشــور نظــام انتخاباتی 
اکثریتــی تــک کرســی و چنــد کرســی اســت 
ــا  ــور م ــرای کش ــی ب ــام انتخابات ــن نظ و ای
ــود  ــث می ش ــه باع ــرا ک ــت زی ــوب نیس مطل
در حــوزه هــای انتخابیــه دارای چنــد نماینــده 
ــر  ــجم در براب ــت منس ــی، اقلی ــد کرس و چن
ــود و  ــی ش ــجم دارای کرس ــت غیرمنس اکثری

ــع شــود. ــراد دیگــر تضیی رای اف
در مقابــِل چنیــن نظــام انتخاباتــی 

 ،  ) کرســی  چنــد  اکثریتــی   (
ــد  ــی تناســبی چن نظــام انتخابات
کرســی دارای مطلوبیــت اســت 
ــزاب  ــود اح ــث می ش ــرا باع زی
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــراد ب و اف

درصــد آراء ماخــوذه و بــه تناســب 
آن دارای کرســی 

بشــوند و از ایــن 
طریــق میــزان 
کت  ر مشــا
ــی  آراء عموم
یــش  ا فز ا

ا  پیــد

کنــد و جریان هــای سیاســی بیشــتری در 
ــان  ــه بی ــرد. ب ــد ک ــات شــرکت خواهن انتخاب
ــتانی  ــات غیراس ــم انتخاب ــر بخواهی ــر اگ دیگ
ــعت  ــه وس ــای ک ــردد، در مکان ه ــزار گ برگ
حــوزه انتخابیــه تــک کرســی اســت مــا 
از فرمــول اکثریتــی اســتفاده کنیــم و در 
مکان هایــی کــه وســعت حــوزه انتخابیــه 
ــی  ــام انتخابات ــا از نظ ــت م ــی اس ــد کرس چن

تناســبی اســتفاده کنیــم.
اگــر می خواهیــم نظــام انتخاباتــی را بــه 
ســمت اســتانی شــدن ببریــم ، یعنــی حــوزه 
اصلــی ) اســتان ( و حــوزه فرعی )شهرســتان( 
ــی تناســبی  را داشــته باشــیم ، نظــام انتخابات

ــود. ــوب خواهــد ب مطل

ــده از  ــی برآم ــام انتخابات ــما نظ ــر ش ــه نظ ب
ــوان  ــه عن ــات ب ــی انتخاب ــت های کل سیاس
ــد  ــی بای ــه نظام ــتی چ ــاال دس ــند ب ــک س ی

ــد؟ باش
بــا توجــه بــه اهدافــی همچــون عدالــت 
ــن  ــاال رفت ــی و ب ــی مذهب ــی اجتماع سیاس
مشــارکت عمومــی و انگیــزه حضــور جریــان 
هــا و داوطلبــان بــه بحــث نمایندگــی و نامــزد 
ــد  ــه نیازمن ــزرگ ک ــای ب ــهر ه شــدن ،در ش
ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت؛ ب ــی اس ــد کرس چن
ــه ســمت تحقــق  ــوان ب فرمــول تناســبی میت
ــام  ــوی مق ــی از س ــی اباغ سیاســت های کل

ــت. ــش رف ــری پی معظــم رهب

حوزه هــای انتخابیــه بایــد چگونــه 
تقســیم شــوند؟ یعنــی اینکــه هــر 
حــوزه انتخابیــه بایــد دارای یــک 
کرســی باشــد یــا چنــد کرســی؟ 
ــد  ــا چن ــی ی ــک کرس ــت ت مزی

کرســی چیســت؟ 
شــرایط  در 
نــی  کنو
بــه  و 

دلیــل اینکــه احــزاب قــوی درون کشــور 
شــهرهای  در  می بایســت  نــدارد،  وجــود 
ــد  ــه چن ــوزه انتخابی ــعت ح ــزرگ دارای وس ب
اســتفاده  تناســبی  فرمــول  از  نمایندگــی 
ــد و  ــکل بگیرن ــوی ش ــزاب ق ــا اح ــرد ت ک
ــای  ــمت حوزه ه ــه س ــوان ب ــد از آن میت بع
رفــت. پیــش  کرســی  تــک   انتخابیــه 

ــک  ــه ت ــه ب ــای انتخابی ــل حوزه ه ــا تبدی  ب
احــزاب  روی  بــر  تاثیــری  چــه  کرســی 

رد؟ می گــذا
ــوی و دایمــی  ــزاب ق ــا آنکــه اح ــه ب ــا توج ب
ــه وجــود  ــی ک ــه اســت و احزاب شــکل نگرفت
عــوض  بــا  و  هســتند  دولت ســاخته  دارد 
جریان هــای  و  احــزاب  دولت هــا  شــدن 
دیگــری روی کار خواهنــد آمــد و بــه همیــن 
جهــت اگــر کــه نظــام انتخاباتــی را به ســمت 
تــک کرســی پیــش ببریــم موجــب می شــود 
ــا  ــی ب ــن چنین ــات ای ــلبریتی ها و جریان ــا س ت
ــد  ــراد فاق ــه ســاز ورود اف مــوج ســواری زمین
وجهــه علمــی سیاســی بــه عرصــه نمایندگــی 
بشــوند و مانعــی جهــت تحقــق احــزاب قــوی 

ــود. خواهــد ب

ــی  ــی اکثریت ــام انتخابات ــی نظ ــم برخ ــه زع ب
تــک کرســی مناســب کشــور مــا نیســت نظــر 

شــما در ایــن مــورد چیســت؟
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و اینکــه احــزاب 
قــوی در کشــور وجــود نــدارد نظــام انتخاباتی 
ــب  ــور مناس ــرای کش ــا ب ــی فع ــک کرس ت
ــدن و  ــتانی ش ــمت اس ــه س ــد ب نیســت و بای
تناســبی شــدن جهــت عــدم تحقــق مــواردی 
همچون شــکل گیــری احزاب ضعیــف و ورود 

ناکارآمــد  بــه عرصــه نمایندگــی افــراد 
قدم برداشت.

نظام انتخاباتی تناسبی مورد نظر است
مصاحبه ای پیرامون نظام انتخاباتی تناسبی و اکثریتی با نماینده شهر شیراز در مجلس شورای اسالمی  

عضو فعال انجمن در 
دانشکده

محمد صادق جعفری نژاد 
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منتخب مورد نظر در دسترس نمی باشد
مصاحبه با سید مرتضی موسوی نژاد، پژوهش گر حقوق عمومی درباره مزایا، معایب و میزان کارآمدی نظام تک کرسی اکثریتی  

باتوجــه بــه اهمیــت نظــام انتخاباتــی در 
ــک کرســی  مســائل کشــور، برســی نظــام ت
اهمیــت بــه ســزایی پیــدا می کنــد فلــذا 
ــوق  ــکده حق ــامی دانش ــن اس ــر انجم دفت
ــریه  ــماره از نش ــن ش ــی در ای ــوم سیاس و عل
دادگــر بــه مصاحبــه بــا اقــای موســوی نــژاد 

پژوهشــگر حقوقــی می پــردازد. 

مزایا و معایب
دربــاره  کلــی  توضیحــات  درابتــدا 
مزایــا  کرســی  تــک  اکثریتــی  نظــام 
دهیــد؟  سیســتم  ایــن   ومعایــب 
یکــی از مزایــای ایــن سیســتم در ایــن 
اســت کــه شناســایی نماینــدگان راحــت 
ــون  ــرد چ ــورت می گی ــر ص ــز ت ــر ومتمرک ت
اشــخاص رای دهنــده چــه در تهــران چــه در 
ــک  ــه ی ــا ب ــد صرف ــتان ها بای ــر شهرس دیگ
ــد وایــن موضــوع در شــناخت  نفــر رای بدهن
ــد و از  ــر باش ــد موث ــدگان می توان ــر نماین بهت
معایــب ایــن نظــام در ایــن اســت کــه ممکــن 
ــی  ــع مل ــر مناف ــه ای ب ــع منطق ــت مناف اس
ــن  ــل ای ــرای ح ــی ب ــود ول ــح داده ش ترجی
ــزاب  ــون اح ــزاب وقان ــوان اح ــکل می ت مش
 را قــوی تــر کنیــم وجــدی تــر بگیریــم. 

مشکل گشا
ــه شــرایط فعلــی کشــور مــا نظــام  باتوجــه ب
تــک کرســی اکثریتــی می توانــد مشــکل 
گشــا باشــد وبرنامــه ای نزدیک تــر بــه عدالــت 
داشــته باشــد؟ اگرممکــن اســت تشــریح کنید 
ــک کرســی  ــی ت ــق نظــام اکثریت ــرای تحق ب
 چــه عناصــری را درکشــور بایــد تغییــر دهیم؟ 
در  کنــد  تغییــر  انتخابــات  قانــون  بایــد 
حوزه هــای انتخاباتــی کــه دارای چنــد نماینده 
هســتند بایــد عوامــل مختلــف همچــون 
مســاحت منطقــه، جمعیــت، قومیــت در نظــر 
ــه لحــاظ امنیتــی مشــکل  ــا ب گرفتــه شــود ت
ــردم  ــراض م ــه اعت ــر ب ــرده ومنج ــاد نک ایج
ــه  ــد ک ــده ای را می خواهن ــردم نماین نشــود م
حرفشــان را بشــنود وپاســخگوی مسائلشــان 
باشــد ولــی در شهرســتان های بــزرگ ممکــن 
ــه  اســت شــرایط طــوری شــود کــه مــردم ب

ــده  ــد داشــته باشــند مگــر نماین هرکســی امی
شهرســتان های  نماینــدگان  چــون  خــود 
بــزرگ عمدتــا بــه مســائل ملــی توجــه کــرده 
ــال  ــوند ح ــل می ش ــا غاف ــر بخش ه واز دیگ
اگــر هــر منطقــه ای، یــک نماینــده  بــرای خود 
داشــته باشــد مــردم امیــدوار شــده ونماینــده 
می دهنــد  واحتمــال  کــرده  تشــویق  را 
بیــاورد  رای  فرســتادند  کــه  نماینــده ای 
ــت  ــت ورقاب ــی هس ــک کرس ــط ی ــون فق چ
ــک  ــل ی ــت در مقاب ــی از رقاب ــک کرس در ی
ــن  ــره وای ــت ت ــره راح ــی نف ــا س ــزب مث ح
ــود.  ــارکت می ش ــن مش ــاال رفت ــه ب ــر ب  منج

پدر ساالران یا مردم
در ســاختار تــک کرســیی چــون ســاختار 
ــا  ــاب کاندیده ــرای انتخ ــده ای ب ــف ش تعری
بــا  نــدارد  وجــود  شهرســتانی  ســطح  در 
ــی  ــای سیاس ــاالران وجریان ه ــت پدرس دخال
ــر  ــی باالت ــوان مال ــا ت ــراد ب ــانس ورود اف ش
ــان  ــه نظرت ــد شــد ب ــا بیشــتر خواه واقازاده ه
 چطــور میشــه جلــوی ایــن مســئله راگرفــت؟ 
االن ســاختار تــک کرســی در عمــل طــوری 
باالوجــود  از  دخالتــی  هیــچ  کــه  اســت 
تصمیــم  بیشــتر  اســتان ها  وخــود  نــدارد 
ــده هســتند اتفاقــا جایــی پــدر ســاالران  گیرن
وجریان هــای سیاســی می تواننــد دخالــت 
ــر  ــه ســی نف ــد ب ــردم بای ــا م ــه مث ــد ک کنن
نماینــده رای بدهنــد و شــاید نتواننــد بــه طــور 
متمرکــز روی همــه ایــن ســی نفــر تحقیــق 
کننــد ولــی بایــد ســاختار بــه گونــه ای 
عــوض شــود تــا مــردم نســبت بــه شــخصی 
شــناخت  بدهنــد  رای  می خواهنــد  کــه 
ــی  ــناخت کاف ــن ش ــد وای ــدا کنن ــی پی کاف
 می توانــد جلــوی ایــن مســئله را بگیــرد.

اقلیت در محجوریت؟
ــک  ــک کرســی در هــر اســتان ی در نظــام ت
جریــان سیاســی، مذهبــی ویــا قومــی برنــده 
انتخاباتــه وجریــان مقابــل ســهمی در مجلس 
نــدارد وممکنــه منافــع جریــان اقلیــت نادیــده 
ــت  ــت عدال ــه ای در جه ــود برنام ــه ش گرفت
ایــن موضــوع وجــود دارد؟   محورشــدن 
اتفاقــا منافــع اقلیــت در نظــام فعلــی دیــده 
نمیشــه از ایــن بــاب کــه مثــا در تهــران 
ــترین رای را  ــات بیش ــی در انتخاب هرکس
ــی  ــه ول ــس بش ــه وارد مجل آورد می تون

ــک کرســی بعضــی از مناطــق  ــت ت در اکثری
کــه متمایــل بــه یــک ســری از جریــان هــای 
سیاســی خاصــی هســتند می تواننــد در آن 
منطقــه تجمــع آرا داشــته یــا بــه کســی کــه 
می خواهنــد رای بدهنــد یــا بــرای حمایــت از 
ان شــخص در مکان هایــی دیگرکــه احتمــال 
رای آوردن افــراد موردنظرشــان بیشــتر اســت 
ــراد تشــویق  ــد؛ در ایــن صــورت اف رای بدهن
حمایــت  شــخص  آن  از  تــا  می شــوند 
ــی های  ــیاری از کرس ــر بس ــی اگ ــرده حت ک
تهــران را ازدســت بدهنــد امــا در نظــام 
ــم  ــه پدرســاالران تصمی ــی ک تناســبی ازجهت
ــد  ــوری می بندن ــت های کش ــد ولیس می گیرن
 در عمــل اصــًا نماینــده مــردم نیســتند. 
حــال آنکــه در نظــام اکثریــت تــک کرســی 
حداقــل بــا جابــه جایــی حــوزه انتخابیــه  فــرد 
ــه شــخصی کــه موردنظــرش  امــکان رای  ب
هســت را دارد. در نظــام تناســبی ســهمی 
ممکنــه  کــه  میشــه  داده  اقلیتــی  بــه 
 ایــن اقلیــت مــورد تاییــد مــردم نباشــد.

بزرگتریــن عیــب نظــام تناســبی اســتانی 
در  وچــرا  اســت  چیــزی  چــه  شــدن 
ــدارد؟  ــای ن ــا ج ــور م ــی کش ــاختار سیاس  س
بزرگتریــن عیــب ایــن سیســتم در ایــن اســت 
کــه پدرســاالران واشــخاص بانفــوذ ترتصمیــم 
ــن  ــده گرفت ــه نادی ــر ب ــن منج ــد وای می گیرن
عدالــت میشــود در نظــام تناســبی یــک حــوزه 
ــده وحــوزه دیگــر  ــد مثــا ســی نماین می توان
ــث  ــن باع ــد وای ــته باش ــده داش ــک نماین ی
میشــه مــردم شــهرهای بــزرگ تصمیــم 
بگیرنــد چــه کســی رای بیــاره  ومــردم ســایر 
ــده ای  ــرای خــود نماین ــًا ب شهرســتان ها عم
ــد وآن  ــی بینن را نم
نماینــده خــود را 
ــردم  ــر م در براب
ســخگو  پا

 . نمی بینــد

مبینا آقاجانیان

عضو فعال انجمن در 
دانشکده
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بــی شــک در تمامــی کشــورها اســنادی 
ــده ای  ــا و قاع ــوان راهنم ــه عن ــتی ب باالدس
چاچــوب ســاز وجــود دارد کــه در واقــع 
ــاط  ــی در ارتب ــده و کنترل ــم کنن نقشــی تنظی
قوانیــن  و  سیاســت ها  اســناد،  ســایر  بــا 
دارد. در کشــورما نیــز سیاســت های کلــی 
ــردی و  ــناد راهب ــن اس ــی از ای ــات یک انتخاب

ــت. ــذار اس تاثیرگ
ایــن ســند همــواره یکــی از معیارهــا و 

ــن  ــن قوانی ــی در تدوی ــنجه های اساس س
و سیاســت ناظــر بــر انتخابــات در کشــور 
بــوده اســت. چنانکــه شــورای نگهبــان 
نیــز از ایــن ســند به عنــوان ســازوکاری  
ــح  ــا و لوای ــی طرح ه ــی در بررس کنترل

پیشــنهادی اســتفاده کــرده اســت.
 نقــش تنظیــم گــری سیاســت 
هــای کلــی انتخابــات ناظــر بــه دو 

مقولــه اســت؛ اواًل طــرح مباحــث و 
الگــوی مربــوط بــه نظــام انتخاباتــی حاکــم، 

ــا،  ــوزه رویه ه ــنهاداتی در ح ــه پیش ــًا ارائ ثانی
ــی  ــی و نظارت ــازکارهای اجرای ــا و س فرآینده
انتخابــات در تمــام مراحــل انتخابــات) تعییــن 
 ، انتخابیــه  حوزه هــای  و  صاحیت هــا 

تبلیغــات، شــمارش آرا، و...( اســت.
نظــام انتخاباتــی اکثریتــی تــک کرســی، 

ــار  ــام معی نظ
ــی در سیاســت های  ــای اصل ــی از محوره یک
کلــی ارائــه الگــوی نظــام نتخاباتــی اکثریتــی 
تــک کرســی بــه عنــوان نظــام معیــار اســت. 
ــه  ــا توج ــی ب ــب کرس ــیوه، کس ــن ش در ای
ــارت  ــه عب ــت. ب ــن اس ــاب معی ــد نص ــه ح ب
ــروزی در دور اول  ــرای پی ــا ب ــر نامزد ه دیگ
انتخابــات و کســب کرســی های پارلمــان 
ــارم از آرا  ــک چه ــب ی ــه کس ــق ب ــد موف بای
ماخــوذه در حــوزه انتخابیــه خــود شــوند. 
ــات  ــت انتخاب ــورت سرنوش ــن ص ــر ای در غی
ــان  ــد. هم ــد ش ــول خواه ــه دور دوم موک ب
ــه  ــت ها ب ــن سیاس ــد دو ای ــه در بن ــور ک ط
وضــوح بــر برگــزاری انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی بــه صــورت دو مرحلــه ای 

ــی در  ــدم کســب نصــاب قانون در صــورت ع
ــده.  ــد ش ــه اول تاکی مرحل

ــی  ــوی اکثریت ــی در الگ ــاخص های اصل از ش
ــدگان  ــک کرســی شــناخت بیشــتر از نماین ت
ــزون  ــا اســت. اف ــا ســایر الگوه در مقایســه ب
بــر آن مســئله شــناخت حداکثــری نیــز 
توجــه در سیاســت های  قابــل  از مســائل 
ــات اســت، همــان طــور کــه در  ــی انتخاب کل
بندهایــی بــر برگــزاری انتخابــات در فضایــی 
از  عــاری  عادالنــه، 
شــبهه و شــرکت در 
ــات بر اســاس  انتخاب
آگاهــی و شــناخت 
از  حداکثــری 
ی  هــا د مز نا
ــی تاکید  انتخابات
؛  ســت ها شد
بنــد8 سیاســت 
کلــی  هــای 

همیــن معناســت:» انتخابــات نیــز متضمــن 
ــوزش  ــی و آم ــناخت وآگاه ــطح ش ــا س ارتق
هنجارهــای  ترویــج  و  عمومــی  هــای 
ــه کــردن آن در فرهنــگ  ــی و نهادین انتخابات
ــت  ــط رقاب ــد و ظواب ــن قواع ــی و تعیی عموم
سیاســی ســالم بــه منظــور افزایــش مشــارکت 
و حضــور آگاهانــه و بــا نشــاط مــردم و کمــک 
بــه انتخــاب اصلــح.« یکــی از مســایل حیاتــی 
کــه در بخشــی از ایــن ســند باالدســتی 

مشــهود اســت اعمــال سیاســت ها 
افزایــش  بــر  ناظــر  و روش هــا ی 
بــه  نســبت  رغبــت  و  مشــارکت 
انتخابــات و تبدیــل مســتقیم آرا مــردم 
ــد  ــی باش ــس م ــی های مجل ــه کرس ب
ــی  ــک کرس ــی ت ــوی اکثریت ــه الگ ک
طبعــًا بــه شــکل بهتــری فراهــم 

کننــده اهــداف مذکــور اســت.
روند هــای  تعریــف  بــه  توصیــه 
ایــن قبیــل  بــر  اجرایــی منطبــق 
ــف  ــای مختل ــز در بنده ــت ها نی سیاس
بــه وضــوح دیــده مــی شــود. از دیگــر 
ــت های  ــث در سیاس ــورد بح ــکات م ن

ــت  ــت عدال ــه رعای ــه ب ــات توج ــی انتخاب کل
در توزیــع کرســی ها در میــان حوزه هــای 
مختلــف اســت، یکــی از ضعف هــای موجــود 
در نظــام انتخاباتــی فعلــی کشــورعدم رعایــت 
تقســیم  در  منطقــه ای  وعدالــت  تناســب 
بــه تناســب  کرســی ها وحــوزه بندی هــا 
ــن  ــت در ای ــات اس ــایر مقتضی ــت و س جمعی
کرســی  تــک  اکثریتــی  الگــوی  زمینــه 
ــده  ــن کنن ــادی تأمی ــدود زی ــا ح ــد ت می توان
کرســی های  توزیــع  نحــوه  در  عدالــت 
ــای  ــن نامزد ه ــه تعیی ــه ب ــا توج ــی ب انتخابات
ــد  ــد . بن ــه باش ــوزه انتخابی ــر ح ــن در ه معَی
ــا  ــن معن ــن ای ــی مبی ــت های کل ــک سیاس ی
انتخاباتــی  تعییــن حوزه هــای  می باشــد:» 

و مجلــس  اســامی  شــورای 
ی  ها ا ر مبنــای شــو بــر  اســامی 

ــر جمعیــت  ــاب ناپذی ــات اجتن و مقتضی
بــه گونــه ای کــه حداکثــر 
ــن  ــی و همچنی ــت انتخابات عدال
ــم  ــا فراه ــردم از نامزده ــناخت م ش
نســبت  تناســب  رعایــت  عــدم  گــردد.« 
جمعیــت در تعییــن حوزه هــا و کرســی ها 
کمترمــردم  منجرتاثیرگــزاری  می توانــد 
اعمــال  در  اســتان ها  و  نقــاط  از  بخشــی 
ــس شــورای اســامی  ــی مجل ــوای حاکمیت ق
ــت  ــب عدال ــق مناس ــدم تحق ــت ع و در نهای
ــی کشــور گــردد. ــی درنظــام انتخابات انتخابات

امیــد اســت کــه بــا تمرکــز بــر حــوزه هــای 
مهــم سیاســت های کلــی شــاهد شــکل 
گیــری نظــام انتخاباتــی مطلوبــی در چارچوب 

ــیم. ــای روز کشــور باش نیازه
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